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 EXCHANGE GROUP  از کاری

 مهیل 
 صبا ترک

 خالصه: 
از او متنفر بودم، از همان روزهای اول جوانه های 

بلوغ دخترانه ام، از نگاه همیشه مراقبش، از تذکرات 
فقط برای منش. از اینکه نگاهش پی من بود، اما وقتی 

برایم حضورش ترسناک شد که دیدم اسلحه دارد، 
ربطش دادم به ان خط و خطوط بریدگی های روی 

ی خشن افتاب سوخته اش، با ان صورت و ان چهره
نگاه سرد. دیگر برایم فقط تنفرانگیز نبود، ترسناک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 "هم بود، هرجا او حضور داشت ان مکان برای 
شده بود. ماجد مرد عجیب و مرموزی که کل  "مهیل

سالهای زندگی همیشه بود اما فقط نفرت و ترس برایم 
د رقم بخورد هیچ داشت و من از اینده ای که قرار بو

 نمیدانستم...

 ی اسم رمان بدم قبل از شروع یه توضیح درباره
چیز زیادی نمیتونم بگم فقط بدونید مهیل به معنای 

ترسناک وهولناکه، اسمی که با موضوع رمان میخونه، نه 
اینکه رمان ترسناک باشه، نه... اسم رمان  اشاره به پسر 

 ی رمانمون دارهخفن و پراز جذبه
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 دیگه ببینید چی هست این مرد مرموز ما

 

 :♡♡مهیل 
 مهیل#
 1پارت#
 
 
 «بسم اهلل الرحمن الرحیم»
 

 مقدمه 
  

 دوست دارم درباره زندگی خودم برای شما بنویسم.
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البته فقط خودم که نه، درباره زندگی خودم و آقای 

ست که من ست، اما چیزیدانم اسم عجیبیمی«. میم»
 برایش انتخاب کردم.

 
 ؟«میم»چرا  
 گویم. خب دالیل زیادی دارد که برایتان می 

 موقع.  البته به
  

 شدم مجبور من که ستوقتی ٔ  این یک داستان درباره
 . بفروشم «میم» آقای پیشنهادی شرایط به را خودم

  
 گفتم فروختن؟!
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خب درواقع فروختم، حاال هرچه زیور به کلمات و  
 شود همان فروختن.  جمالت آویزان کنم، تهش می

  
 جناب آقای میم یک آدم مرموز بود؛ 

 
 ر یک کلمه جذاب. جوان و خوش قد و قامت، د

 
های روی صورتش، دستای البته اگر جای بخیه
های گوش و بینی رو که یک خشنش، شکستگی

داد در نظر صورت خشن و بدخلق رو نشون می
توانستم بگویم آقای میم آرزوی هر گرفتم، مینمی

 دختری بود.
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هرچند با وضع و شرایطی که من با آن درگیر بودم، از 
 آمد.  نظر میسرم هم زیاد به

  
 از کدامهیچ. دانستنمی او ٔ  کسی چیز زیادی درباره

! مانیا عزیزش، ٔ  برادرزاده حتی! او ٔ  خانواده اعضای
 در مرد یک. آمدمی حساببه من صمیمی دوست که

 . آرام و ساکت بود، هاسایه
 
  
 دلبر! کجایی؟  _
  

 من باید بروم، تا بعد. 
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............... 
 
 مهیل#
 2تپار#
 
  

 پس بنویسم او ٔ  حاال که دست به قلم دارم تا درباره
 .بگویم قبلش سال چند از باید

 
از آن زمان که یک دختربچه بودم و همراه پدر و مادرم 
 از یک روستایی در غرب ایران به تهران کوچ کردیم. 

 
 دلیلش هم خیلی ساده بود.
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های قدیمی، که باعث شد اختالفات طایفگی و کینه 

پدرم دست زن و تنها دخترش را بگیرد و کل خانواده 
 را ترک کند.

 
ست یک آپارتمان هایش فقط توانبا فروش زمین

 کوچک در پایین شهر اجاره کند.  
  

زندگیمان را اگر بخواهم توصیف کنم باید بگویم، پدر و 
 مادرم عاشق هم بودند.

 
فرزند یک  ۱۰پدرم کشاورز بود و مادرم یکی از 

 خانواده. 
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زیبایی خاصی نداشت، پدرم هم صاحب صورتی 

نظر زشت بهعجیب و دفورمه بود که در نگاه اول خیلی 
 آمد.می

 
خاطر آن ها بهگویم، چیزی بود که سالاین را من نمی

 کردند، صورت پدر و مادرم.ام میمسخره
 
ها ترین اهمیت را داشت، آناما برای من کم 

 ترین والدین دنیا بودند.  مهربان
  

 شود؛ توصیف زندگی ما در چند کلمه خالصه می
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ای که پدرم نوادهعشق، قناعت و دوری کردن از خا
 ای میانمان باشد.هیچ دوست نداشت رابطه

 
یاد ندارم، بعدها از روستای والدینم چیز زیادی به 

 اش در اینترنت خواند.درباره
 تصاویرش را دیدم. 

 
 اورامانات، بهشتی روی زمین.  

 
 کس نه آدرسی داد و نه اطالعات.  پدرم به هیچ

  
یک روز اتفاقی که پدرم رفته بود جایی برای کارگری و 

 باغبانی، صاحبکارش از پدرم خوشش آمد. 
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 خودش مدیر شهرداری بود.

 
جا برد همان شد که بخت با ما یار شد و پدرم را به آن 

 و استخدام شد برای باغبانی فضای سبز.
 
و بهار و قسمتی از پاییز، من و مادرم هروقت تابستان  

رفتیم و داد با هم میاش اجازه میشد و درد سینهمی
 بردیم تا کنار پدرم وقت بگذرانیم. بساط می

 
کمی که از رفاقت پدرم و آن مرد صاحبکار گذشت و 

مهر پدرم به دلش افتاده بود، خواست به زیرزمین 
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ازای پرداخت اجاره  در پدرم. کنیم مکان نقل او ٔ  خانه
 پذیرفت. 

 
 قدیمی و ویالیی ٔ  این شد که ما ساکن یک خانه

 و باغچه و حیاط به بیکاری اوقات پدرم که شدیم،
 که صاحبکار همان مظلومی اقای ٔ  خانواده امورات

 که او خانم دست کمک شد هم مادرم و رسیدمی گفتم
 مطب و بیمارستان در وقتش تربیش و بود پزشک

 .گذشتمی
 
 مهیل#
 3پارت#
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ست و فقط با من یک مانیا تنها دختر خانواده مظلومی
 ماه تفاوت سنی داشت...

 
پس عجیب نیست که بگویم او مثل خواهر دوقلویم 

 بود.
 
 مکان نقل مظلومی ٔ  سال داشتم که به خانه ۶فقط  

 . کردیم
  

 جایی رنگ و رویی بهتر گرفت؛ زندگی ما بعد از جابه
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

بت داشت با حقوق خوب، مادرم کمک پدرم شغلی ثا
 گرفت.کرد و او هم دستمزد میمبینا خانم می

 
 را طبقاتی ٔ  فاصله بود، ما ٔ  همه بین خوبی ٔ  رابطه 

 .کردمنمی حس واقعاً
 
 انداخته ما گردن به دینی مظلومی ٔ  مهربانی خانواده 

 .نگذشت راحتیهمینبه چیزهمه اما بود،
 
سالم بود که سر دردهای مادرم امانش را برید، ۱۰ 

کشید، خانم دکتر وقتی متوجه گاهی از درد فریاد می
های الزم سرعت او را برای آزمایشحال مادرم شد به

 بستری کرد.
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را سیاه کرد فقط یک نتیجه بود آنچه زندگی ما 

ای که فقط یک تومورهای پیش رونده« سرطان مغز»
 ماه فرصت داد تا کنار مادرم باشم.

 
 روزهای سیاهی که پی آن آمد کم نبودند. 

 
های پدرم تابیها و بیتنهایی و درد رفتن مادر، اشک 

بویید و های مادرم را میها تا صبح لباسکه ساعت
 بوسید. میهایش را عکس
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زدند جلوی خیلی یادم نیست که با هم زیاد حرف می
وقت بدون جان گفتنش که هیچ« آکو»من، ولی آن 

 قربان صدقه رفتن نبود.
 
های های مثالً مخفیانه و دزدکی پدرم که گونهیا بوسه 

 شد. مادر پر از رنگ می
 

 گفت عاشق چشمان پدرت شدم.مادرم می
 
 دارد. چشمان پدرم رنگ قشنگی 

 
گفت رنگ عسل های من، مادرم میشبیه رنگ چشم 

 ست، نه خیلی روشن و نه تیره، زاللِ زالل.کوهی
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 کدام نبودم. من شبیه هیچ

 
گفتم که مادرم صورت خیلی زیبایی نداشت، بچه که 

ها افتاده و صورتش داغان شده بود از االغ روی سنگ
بود بود، اما پدرم که از همان بچگی عاشقش شده 

 از آن اتفاق شبیه من بود. گفت صورتش قبلمی
 

وجه اشتراکمان موهای طالیی رنگ و پوست سفیدمان 
رنگ  با پوستی شد، پدرم موهایی سیاهمی

 سوخته بود. آفتاب
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اما چشمان مادرم رنگ آبی آسمان بود و قد بلند بود 
 برخالف من و پدرم.

 
خالصه ترکیب عجیبی بودیم از زیبایی و زشتی و  

 عشق.
 
 مهیل#
 4پارت#
 
 

چند ماه بعداز مرگ مادرم، آقای مظلومی کمک کرد که 
 پدر به پارک نزدیک خانه منتقل شود.
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 پدرم حال خوبی نداشت. 
 
 ها پرت بود...تابیها و بیخوابیخاطر بیحواسش به 

 
کشی مشکل در برققدر که وقتی پارک دچار اما نه آن 

جا سراغ کابل درحال تعمیر خبر از همهشد و کودکی بی
 سرعت عقب نکشد.رفته بود، نفهمد و کودک را به

 
 ولی این ته زندگی آن بچه نبود. 

 
ولی برای من شد ته دنیا وقتی حین پرت کردن کودک  

برق گرفته خودش به عقب پرت شده و با گردنش 
 چه  فرود آمده بود.های کنار باغدرست روی بتن
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قدر بود که گردن گفتند شدت پرت شدنش آنمی 

 شکند. پدرم درجا می
  

 تر شد.مان سیاه بود سیاهخانه
 

 لباس عزا درنیاورده به تنم دیگر دوخته شد.
 
خبری از مرگ او و مادرم به بنابه وصیت پدرم هیچ 

 هایشان داده نشد.خانواده
 
با دوندگی آقای مظلومی و خانم دکتر حکم امین موقت  

 و هم اتاق مانیا. را برایم گرفتند و من شدم همخانه
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های گاهی هم که حال و حوصله نداشتم یا فامیل 

 ٔ  آمدند اجازه داشتم تنهایی به خانهها میمظلومی
 .  بروم خودمان

  
 جان دلم، کجایی؟  _
  

 نویسم. باید بروم. بازهم برایتان می
  

..................... 
 
 مهیل#
 5پارت#
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 ..................... 
  

 باز هم سالم 
  

 بین دو نوشته چند وقتی هست که فاصله افتاده. 
 

 او مریض است و من حال خوبی ندارم.
 
تفاوت شود جان آدم درد داشته باشد و آدم بیمگر می 

 باشد؟
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 دیدم. را نمیمردم و درد کشیدنش کاش من می 
  

 نویسم.  که فکرم دور شود میبرای آن
  

حاال آقای میم از کجا پیدایش شد و اصالً چه کسی 
 بود؟ 

  
 .دارد تحصیلکرده ٔ  مانیا چند دایی و خاله

 
 شلوغی ٔ  طور عمه و چند عمو، کالً خانوادههمین 

 . هستند
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دانم چندم مانیا بود و البته آقای میم هم عموی نمی
 هست. 

 
 سال. ۱۸سال داشتم و او  ۷اولین بار که دیدمش من 

 
سالِ  ۴۰نظر با آن هیکل درشت و ریشی که داشت به 

 رسید. می
 

بود که هروقت  دانم چه چیز او برایم ترسناکنمی
خریدم که آمد من سوراخ موش را تومنی دوزار میمی

 قط جلوی چشمش نباشم.ف
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شدت حرفی که از نگاهش بهآدم ساکت و کم 
 ترسیدم.می

 
 آمد.بارها وسط بازی من و مانیا می 

 
هایم تازه جوانه بار که تازه بالغ شده بودم و سینهیک 

تر از مانیا بودم از او تر و تو چشمزده بود و چون تپل
 اخطار گرفتم.

 
لباسم خیس شده و به  بازی که تمامخاطر آبفقط به 

 تنم چسبیده بود. 
 

 .بودند مظلومی ٔ  آن روز همه مهمان خانه
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 بازیآب مشغول بزرگ حیاط داخل ها بچه ٔ  همه 

  بودیم؛
 

 من، مانیا، دخترعموها و پسرعموهایش.
 
 سن بودیم. تقریباً با هم هم 

 
 اما از آن میان فقط من را کنار کشید. 

  
 چیمن! برو لباست رو عوض کن.  _
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سال داشتم، با آن تشری که به من زد، همه  ۱۳فقط 
 دست از بازی کشیدند.

 
 حس کردم غرورم را شکست.

 
 مهیل#
 6پارت#
 
 

 بغض کرده به زیرزمین رفتم.
 
یادم است خودش چندبار دم در آمد و غذا و میوه آورد  

 و پشت در گذاشت.  
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شی، چیمن. خوب نیست با لباس داری بزرگ می _

جور بین پسرا وول بخوری. اگر من متوجه خیس اون
 شن.  خانم شدنت شدم، بقیه هم می

  
 آخرین بار که آمد، از پشت در همین را گفت و رفت.

 
 ت تا صبح بیرون نرفتم. بماند که از خجال 

 
 حتی مانیا هم که آمد محلش ندادم.  
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به بابا مسعود گفتم عمو دعوات کرد، چیمن. مامانمم  _
گفته. اینا رو از پشت در گفت عمو نباید جلوی بقیه می
 گوش دادم، بیا بیرون دیگه.  

  
 که آقای میم را دعوا کرده بودند کمی راضیم کرد.این

 
چیز آن نفرتی را که از او به دل گرفته بودم را از اما هیچ

 برد. بین نمی
  
 نویسی، دلبرجان؟ چی می _
  

از تخت بیرون آمده، رنگ و روی زردش من را 
 ترساند. می
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 بندم. دفترم را می

 خواهم ببیند. نمی
  
چرا از تخت بیرون اومدین؟ با من بیاین باید دراز  _

 بکشین. 
  

 رود.  ابروهای پرپشتش درهم می
  
 من بچه نیستم، چیمن. حالم خوبه.  _
  

 گیرم.میان دستان کوچکم می دست زمختش را
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 قهر کرده که چرا جواب سؤالش را ندادم.  
  
 معلومه که بچه نیستین، جان چیمن استراحت کنین. _
 
 مهیل#
 7پارت#
 
 

ام آید و روی گونهسختی باال میدست دیگرش به
 نشیند. می

  
 وقت.  جان چیمن رو قسم نخور، هیچ _
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 افتد.نفس میبه نفس
 

شدت بدنش از آن همه خونی که از دست داده به
 ضعیف شده. 

 
 نشانمش. ام میروی صندلی

  
حال جور بیجون چیمن به جون شما وصله، این _

 خوام زنده نمونم به خدا.  باشین می
  

 کنم. صورت پر از زخمش را نوازش می
 
 زند. خندی لرزان میلب
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های مردانه و پرش هایم را روی لبحرف لببی
 کند.ام میبوسم، دلتنگ همراهیگذارم و میمی

 
چکد و روی سر انگشتان او محو هایم میاشک 

 شود.می
 
قدر تون. اونمراقب خودتون باشین جان چیمن _

و هربار قدر راحت منهم نرسیدیم که اینراحت به
 کنین.  ور میزنده به گ

  
 گذارم.سر روی پایش می
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انگشتان لرزانش به عادت همیشه روی موهایم  
 لغزد. می

  
خوام بخوابم من اینا رو باید بگم، خانم کوچولو. می _

 دونی. و که میبیا کنارم، نذار برو. عادتای گند من
  

 .................... 
 سالم 

  
گذرد، حال او بهتر های قبل میای از نوشتهدو هفته

 تر دوروبر من است.شده، حاال بیش
 

 آیم. تر سراغ این دفتر میبرای همین کم
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 حساس بنویسم، میم آقای ٔ  آخر دوست ندارد درباره

 .  شده
  

 در میم آقای از ترس با همراه که نفرتی ٔ  داشتم درباره
 . گفتممی بود دلم

 
دیدمش از آن روز هربار، اگر اتفاقی هم میبعد

 شدم. ای پنهان میگوشه
 

نفرت، حتی لبخندهای  تر از خجالت و ترس تابیش
ندرت بود و برای نادرش هم تأثیری نداشت هرچند به
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 و سالم یک از تربیش ما ٔ  شد رابطهمن، اما باعث نمی
 .باشد او از فرار بعد

 
 مهیل#
 8پارت#
 
 

ها، زن دادن های مظلومیمدتی بود، که یکی از بحث
 آقای میم بود.

 
با و خانم دکتر برایش چند نفر از دانشجوهای زی 

 دار و صد البته تحصیلکرده را نشان کرده بود.خانواده
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 ای او را دعوت کنند.شد، به هر بهانههمین باعث می 
 
دانستیم کدام نمیاو هم که همیشه کار داشت و ما هیچ 

 واقعاً شغل او چیست. 
 

 بار دیدم چیزی شبیه اسلحه زیر کتش بود. اما من یک
 

 از روز کنکور بود.این درست قبل
 
 خوب یادم است که از ترس تا صبح نخوابیدم. 

 
 نه برای دیدن اسلحه.  
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 آلود و نگاه ترسناکش.  برای دیدن آن صورت اخم
  
 کنی، چیمن؟  به چی نگاه می _
  
 هی... هیچی.  _
  

 فتم.با نفس بریده گ
 
 هایش برد.سمت لبانگشت بزرگش را به 

 
 یعنی حرفی نزن.  
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تر که نبود هیچ، یعنی سکوت و کسی از من دهن قرص
 خفه شدم. 

 
دانم خودم سر تکان دادم به تأیید، یا آن حتی نمی

 دست نامرئی، سرم را به معنی باشد. 
  

همین شد که آن شب از او با آن ظاهر خشنش یک 
 هیوال ساختم.

 
 بعد ٔ  کنکورم را به بدترین وجه ممکن دادم و تا هفته 

 .نفرین را او و کردممی گریه فقط
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هرچند یک سال جلوتر از بقیه بودم، یک سال را  
خواست من جهشی خوانده بودم، چرا که خانم دکتر می

 توانیم جلوتر برویم. و مانیا را امتحان کند که اگر می
 

 اما خب!
 
 مانیا استرس زیادی را تجربه کرد. 

 
برای من فرقی نداشت وقتی درس خواندن را دوست 

 داشتم.
 
اشق زود بزرگ شدن و شوهر برخالف مانی که ع 

 کردن بود.  
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 من اما دوست داشتم بزرگ شوم و یک خانم دکتر.

 
نظرم بعداز درست مثل مادر مانی، مبینا خانم، که به

مادر ساده و مهربانم برایم یک الگو از یک زن مهربان، 
 مستقل و بسیار شیک است.

 
 مهیل#
 9پارت#
 
 

 هستند.های ذاتی هم مهم اما خب، ظرفیت
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 کدام از خصوصیات او را نداشتم؛من هیچ
 
نفس و رک بودنش نه سر و زبانش را، نه آن اعتمادبه 

 را.
 
 درنهایت من یک دختر آرام و خجالتی شدم. 

 
جا بود، من و مانیا تحت ام بههای دخترانهالبته شیطنت 

تعلیمات سفت و سخت خانم بودن و محترم بودن قرار 
 داشتیم. 

 
 تر بود.مانی از من در این کارهای خانمانه زبر و زرنگ

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 سروصدا. تر ساکت و بیمن بیش 
 

 شود.  ها واقعاً از روی ژنتیک تعیین میبعضی خصلت
  
 مو طالیی؟   _
  

 بندم. دفتر را می
  
 جانم!   _
  
 تلفنت.  _
  

 روم.شوم، دنبال صدا میاز صندلی بلند می
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 آید. اما دوباره صدایش میشود، زنگ آن قطع می 

 
 کنم. پیدایش نمی

 
 از او خبری نیست.  

  
و ندیدی؟ صداش هست خودش عزیزم! تلفنم _

 نیست. 
  
 جاست. بیا این _
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سرم شوکه از شنیدن صدایش درست پشت
 گردم. برمی

 
 دفترم دستش است... 

 
 زند. روی صفحه نام تماس گیرنده چشمک می

  
 بازم آقای میم؟  _
  

 گیرد.سمتم میدفتر را به
 
 توانم بخوانم.نگاهش را نمی 
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 شود.وقت عوض نمیحالت صورتش را هم، او هیچ
 
 مهیل#
 10پارت#
 
 
 «تر، مثالً چند سالخیلی قبل»
  
 پا شو، چیمن تنبله. بابا منتظره، ماجدم اومده...  _
  

 قرار بود آن روز به درکه برویم. 
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تر از بلند شدن صبح زود چیز برای من سختاما هیچ
 نبود.

 
 کرد. ترش میکه ماجد هم هست، سختاما شنیدن آن 

 
 دانست کجا رفته.یک ماهی بود که کسی نمی

 
 آقای مرموز و بدخلق و صد البته از خود متشکر.  

 
 اش.  با آن صورت برزخی

  
میره، نمیاد. من که گفتم مانی! بگو چیمن داره می _

 پریودم امروز اولشه، نمیام. 
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ماندم و به به التماس افتاده بودم، کاش پایین می

 کردم.های مانی توجه نمیوسوسه
 
برای ماندن در اتاق او و فیلم دیدن، که همان اول  

 شب از خستگی بعداز شنا غش کردیم.  
  
کم تحرک خوبه. بریم پا شو عین خرس شدی، یه _

شناسی کلی کلی خوراکی و آلوچه هستا، بابا رو که می
 خره. می

  
های آن روز هم باعث درد فکم حتی فکر کردن به آلوچه

 شود.می
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 مالت ساده باعث شد از جا بلند شوم.  شاید همان ج

  
شه عموت نیاد؟ اصالً بعد این مدت اومده مانی!؟ نمی _

 که چی؟ اصالً تو برو برای من لولشک و اینا بیار. 
  

 ام گفتم.در ذهن خودم یک آفرین به فکر خردمندانه
 
 اما مانیا با مانتوی من مثل اجل باالی سرم ایستاد.  
  
روز داری گردتر شتکت نکردم، روزبهپا شو تا نزدم  _

 گم مامان بیاد. شی، اآلن میمی
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 پوشیده مانتو من که بود بعد ٔ  دانم چند لحظهنمی
 . ایستادم او جلوی

  
ها شدی، چیمن. یه رژ بزنی یه ریملی، عین مرده _

 سفید و بور که هستی، شال سفید پوشیدی شدی روح. 
  
نشده، من خوابم میاد، از  ۶خوام، ساعت هنوز نمی _

 عموتم خوشم نمیاد.
 
 مهیل#
 11پارت#
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 اندازد.پشتی لوکس و مارکش را روی دوش میکوله
 

که ما وسایلی شبیه هم داشتیم من هم یکی دارم، این
 برای بقیه جز خودمان عجیب بود.

 
 .  بودم مظلومی ٔ  انگار من هم فرزند خانواده 
  
، بدبخت. خداییش بزن حرف درست عموم ٔ  درباره _

 تا حاال بهت بد کرده؟ 
  

 بلند قد باکالسی، و شیک ٔ  شود، نمونهاز کنارم رد می
 را اهمیت اولین هیکل مانی برای ورزشکاری، اندامی و

 . داشت همیشه
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 اما من!

 ۱۵۷کردم، آخرش قدم باالی هرقدر هم تالش می 
 نرفت.

 
 شدم، پر وبرای همین حتی اگر چاق هم محسوب نمی 

 رسیدم. نظر میپیمان به
  

یادم است آن روز تمام مدت فقط تالش کردم چشمم 
 به ماجد نیفتد.

 
 هم قدمش نشوم...

 اصالً او را حذف کنم. 
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 ترسیدم. که من از ماجد میحقیقت آن

 
تر دختری به او چشم حین حرکت در مسیر کم

 دوخت.نمی
 

کرد، این آقای اما او کنار برادرش آرام مسیر طی می
 زد تا او.  تر حرف میمظلومی بود که بیش

  
 اینا پر از جوهر نمکه. داداش، نخر براشون.  _
  

دیدم که اش نمیچشمانش را از پشت آن عینک آفتابی
 حداقل با نگاه بگویم که از تو متنفرم.
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 عالقه داشتم.  دانستند من چقدر به ترشیجاتهمه می 
  
سختی جوریشم بهعمو از جونت سیر شدی؟ همین _

 اومد چون شما هستی... 
  

موقع مانی خندید و آقای مظلومی بلندبلند به حرف بی
قدر شرمنده هایم اینقدر برای حرفوقت آنمن هیچ
 نشدم.

 
سر حرف زدن و غر زدن یک چیز، اما توی پشت 

 صورت طرف گفتن یک طرف. 
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مانیا که فهمید چه گفته دست پدرش را گرفت و جلوتر 
 رفتند.

 
 .گذاشتم جایش سر را آلوچه ٔ  من هم بسته 

 
 دیگر برایم مهم نبود. 
 او هم بدون هیچ واکنشی از من رو برگرداند. 

 
م دیگر خودم را قانع تا باال برویم و استراحتگاه دو 

داند کردم که بعداز پنج شش سال خودش حتماً می
 ترسم.آید و میچقدر از او بدم می

 
 مهیل#
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 12پارت#
 
 

از ایستگاه دوم خسته شدم و لب یک سنگ قبل
 نشستم. 

 
 تر از هرروز دیگر در هفته است.روزهای جمعه شلوغ

 
 تر دوست داشتم.شنبه را بیشمن روزهای پنج 

 
ارزید هایی که سرشان به تنشان میهمیشه آدم 

 آمدند. می
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هرچند جرأت نزدیک شدن به پسرها را نداشتم، اما از 
 توانستم لذت ببرم؟دیدنشان که می

 
شد کرد و محال ممکن بود پردازی هم گاهی میخیال 

دوستی به خانه پیشنهاد ۱۰که مانی بدون حداقل  
 برگردد. 

 
آمد و خب، قبول کرده بودم او ندرت پیش میمن به

 واقعاً جذاب بود.
 

 ام متفاوت بود.های رنگیمن نهایت موهای بور و چشم
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ها شود دافعه، آدمگفت چون تمام وجودم میمانی می 
 کنم نه جذب.را دفع می

 
 تم. نفس را نداشدانستم که آن اعتمادبهاما خودم می 
  
 تو از من بدت میاد؟!   _
  

حضورش را کنارم متوجه نشدم، اما سؤال رک و 
 ام کرد. اش بود که شوکهپردهبی

  
 آره.  _
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حرفی که زدم نه از روی رک بودن که از هول شدن 
 بود. 

 
 عینکش را درآورد و خیره به چشمانم زل زد.

 
العمل خاصی فقط نگاه، که من سر هیچ عکسبی 

 پایین انداختم. 
  
 سعی کن ازم خوشت بیاد، فهمیدی؟  _
  

تر ترساننده و آن اجبار و تحکم در کالمش بیش
 اخطارگونه بود تا یک حرف از روی دوستی.
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دهان باز کردم که چیزی بگویم اما باز هم جرأت  
 نکردم. 

 
نگاهش هرجا هست هایش کرده و دست داخل جیب

 قطعاً جز روی من نیست. 
  
وآمد هست، لفتش نده، بلند شو بریم، زیاد رفت _

 جا تو چشمی. چیمن. این
  

انگیزی باز هم بغض کردم، او واقعاً ادم نچسب و نفرت
 بود.  
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شما برید، آقا ماجد. نگران من نباشین، چیزی ندارم  _
 که به چشم بیاد.

 
 مهیل#
 13پارت#
 
 

 زند.اش آرام به کفشم میوک کفش کوهنوردیبا ن
 
دم تو چشم میای یا نه، پا شو، من تشخیص می _

 خوای بلندت کنم جلوی این آدما؟  می
  

 اش روی سرم بود.کمی خم شده و سایه
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دیدم از پشت عینک واقعاً لحن و چشمانی که نمی 

 رسید.نظر میترسناک به
 

که دهانم خشک شده بود و ضربان قلبم را با این
 شنیدم، نخواستم کم بیاورم. می

  
مشکل از نگاهتونه، وگرنه اونی که تو چشمه شمایید  _

و رفتار زشتتون با من، اگر نخوام شما رو ببینم باید 
 چکار کنم؟ 

  
هایم بلند شدم، یادم است از ترس واکنشش بین حرف

 کردم.داشتم قالب تهی می
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که فرصت کند حرفی بزند از کنارش رد شدم، از آنقبل

   تر شبیه فرار بود.که بیش
  

 آن روز دیگر با من حرفی نزد.
 
واسطه دودی بود که بیتنها فرقش برداشتن آن عینک 

 با نگاهش من را بترساند. 
 

 حاضر بودم قسم بخورم که او یک خالفکار است.
 

 توانست باشد.  چیزی غیراز این نمی
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بعداز آن روز بود که در تصوراتم او را رئیس باند 
 دانستم؛خالفکارها می

 
ها و دخترها و مواد و اسلحه هایی که در قاچاق آدمآدم 

 بودند. 
 

آخر با آن ظاهر جدی و ترسناک، آن اسلحه و کارهای 
ها سربسته عنوان کرده مرموزی که بارها مظلومی

 بودند، اصالً بعید نبود.
 
جایی که مانیا دهان لقی داشت از افکارم هیچی از آن 

 به او نگفتم.  
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ب کنکور آمد را خوب یادم است، بعد از روزی که جوا
اش یک چندین روز پس از کوه رفتن بود که سر و کله

 ای پیدا شد.  دفعه
  
 هنوز انتخاب رشته نکردی؟ _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 14پارت#
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 لیوان شیر از دستم سر خورد.
 
 بین زمین و هوا آن را گرفت. 

 
 حتی یک قطره هم روی زمین نریخت. 

 
داشتم و آفرین گفتن و کلی اصوالً باید کلی هیجان می

 تعریف.
 تر من را ترساند تا دچار هیجان شوم.اما بیش 

 
 تنها با او در آشپزخانه! 
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 حتی جوابش را هم ندادم. 
 

سوتر تا جای ممکن با دنده عقب گرفتم و بعد، از آن
 سرعت از او دور شدم.  

  
 نظرم او آدم خطرناکی بود.به
 

تر مانیا بود که احتماالً خبر قبول شدن و اما خطرناک
انتخاب رشته را به او گفته بود، وگرنه از کجا 

 دانست؟ می
  

 سکوت خانه یعنی جز من، ماجد و مانیا کسی نیست. 
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از بودن مانی آن هم  مشغول حرف زدن پای گوشی 
 مطمئن بودم.

 
پسرش آرمان حرف ها با دوستساعتمعموالً این 

 زد.می
 
آرمان پسر دکتر ظهیری، که سال گذشته در مهمانی  

 پزشکان با هم آشنا شده بودند.
 
 نظرم تهش ممکن بود به جایی برسد.به 
 آمدند. نظرم جدی میبه 

 
 ها؟  سالگی و چه به این حرف ۱۷اما خب 
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 هم آزاد.   زنی، منظورم هم دولتیجز تهران جایی نمی _
  

نتایج آزاد آمده بود، آن هم مجاز بودم و صد البته 
 توانستم جای خوبی بروم.می

 
 اما با کدام پول؟

انداز من تا جایی که توانسته بودم حقوق پدرم را پس 
 کردم.می

 
قدر بود اندازم آننیازی هم به آن پول نبود، مبلغ پس 

که بتوانم زندگی مستقلی داشته باشم، اما ناسپاسی 
 مطلق بود این کار. 
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 لیوان شیرم را هنوز در دست داشت، اما خالی.

 
 روی پله میخکوب شدم.  

 لبخند نداشت.
 
قیمت و شلوار جین، یک رنگ گرانبا آن کت کرم 

 دست به کمر ایستاده بود.
 
نظر من پر از ژستش اگر برای همه جالب بود، به 

 شد.نخوت و زورگویی دیده می
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 
 مهیل#
 15پارت#
 
خوام بزنم بندرعباس، شایدم زدم تبریز یا می _

 هرجایی که دور باشه. 
  

 یک فقط شاید رفت، باال لبش ٔ  گوشه یک لحظه
 .  لبخند نیمچه
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 رم. اتفاقاً بندر خوبه، من زیاد می_
  

 پیش خودم گفتم، دیدی؟ 
 

 رود.حتماً برای قاچاق می
 
 تنم به لرز افتاد و مثل همیشه با تمام توان فرار کردم. 

 
رسید که مگر بندر خالفکارها خالصه حتی به ذهنم نمی

 روند؟ می
 

 شد. های قدیمی باعث این فکرها میفیلم شاید
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اما دیگر هر حرف او را به خالفکار بودنش ربط 
 دادم.می

 
آن روز حتی به مانی هم نشان ندادم کجا را انتخاب  

 شد.کردم، تهران که قطعاً نمی
 
همین که اصالً مجاز شده بودم باید خدا را شکر  

خوابی سر جلسه کردم آن هم با آن ترس و لرز و بیمی
 کنکور. 

 
هایم را شهرهای دور زدم، نه از لج آقای انتخاب

 ترسناک که از سر اجبار.
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 گونه جدا شدنم زشت و ناسپاسی هم نبود. این 
 

 مانی اما فقط دانشگاه آزاد مجاز شده بود.
 

کرد از همان اول هم برای دولتی تالش نکرد، اصرار می
 با هم انتخاب کنیم.

 
 ها بودم.  تر و مقتصدتر از این وسوسهاما من خسیس 
  
 چیمن! کجا انتخاب زدی؟ با مشاورت حرف زدی؟  _
  
 بله، با مشورت خانم نظامی انتخاب کردم.  _
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 سر میز شام آقای مظلومی بحث را باز کرد. 
 

 ب خالفکار ترسناک هم نرفت.جنا
 

همان صبح که آمد گفته بود آپارتمانش را داده برای 
دیزاین و چیدمان لوازم جدید و چند روزی مهمان 

 ماست. 
 

ها را مانیا میان حرف و الو ترکاندن برای آرمان این
صدا لوازم مورد نیازم را جمع گفت و من هم خیلی بی

 ت کنم.ام سکونکردم تا درون غار تنهایی
 
 ماهی کسی را نکشته. چند روزی خوردن نودل و تن 
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ترین حد گونه حداقل میزان برخوردم با ماجد در کماین

 امکان بود. 
  
جا دین من؟ چند روز اونداداش، کلید پایین رو می _

 مونم. می
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 مهیل#
 16پارت#
 

 انگیز باشد.قدر بد و نفرتتوانست ایننمی
 
 قدر بد نیست، اما او هست.کسی اینهیچ 
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 خواهم بشقاب غذایم را محکم به صورتش بکوبم.می 
 

شنود صدای ذهنم را که سرد و از او متنفرم و انگار می
 کند. عبوس نگاهم می

  
 کلید دست چیمنه، ماجد جان.  _
  

دانم توانم نه بگویم، میلرزد، نمیلبم از بغض می
 کند. عمدی اذیتم می

 
 شود.به من خیره می

 
 ریزم. موهایم را روی صورتم می 
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 تری، دخترم. راحتچیمن؟! عزیزم موهات رو ببندی  _
  

شدت روی نظم و مرتب بودن حساس مبینا خانم به
 است.

 
 زند، اما برای تذکر استثناست. سر میز غذا حرف نمی

 
 کند من باشم یا مانی. فرق نمی

  
 و گم کردم، فکر کنم افتاده. کش سرم _
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ترین های سر واقعاً مزخرفهمه کش و گیرهبین آن
 جواب ممکن بود.

 
وقتی حرص بخوری و فشارت باال برود از دست اما 

مرد گنده و بالغی که خودش را با من سر لج دارد، مهم 
 فقط پاسخ دادن است. 

  
کنه فردا با مانی برید پیش محبوبه اگر اذیتت می _

ترم خانم کوتاهش کنه، قبول بشی دانشگاه سخت
کنین شه. با شمام هستم مانیا خانم، اگر فکر میمی

 تره کوتاه کنین. تاه راحتموی کو
  

 .خوردمی گره من به مانیا ٔ  نگاه ترسیده
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کابوس مانیا از دست دادن آن موهای پر از موج است،  

که رنگ موهای من را ندارد گلگی هرچند همیشه از این
 هایش است. از خدا در صدر لیست شکایت

  
تو که صدتا گیره داری، چیمن. مامان خانم به موهای  _

جور من چکار دارین؟ حرص چیمن رو درمیارید اون
 کنه. می
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 مهیل#
 17پارت#
 
 

کشم، ونشان میحاال این منم که برایش با نگاه خط
 فروش. دهن گشادِ آدم
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 رود.های مبینا خانم درهم میاخم

 
زند و ای برای اخطار روی میز میآقای مظلومی ضربه 

 کند. مقصر اصلی فقط دهانش را پر از غذا می
  
 جور خوبه، زن داداش. موهای چیمن همین _
  

رسد نظر به من که میاو که همیشه ساکت است و بی
 دهد.  نظر می

  
 کنه. کنم، اذیتم میرم کوتاه میباشه خاله، فردا می _
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 زنم.شوم و حرفم را میمیخ به او می
 
 کند. لجبازی در خون من نیست، اما من را وادار می 
  

 آن شب کلید را به او ندادم.
 

 آقای مظلومی هم که کلید یدک را داشت آن را رو نکرد.
 
ین برای من چون یک قانون نانوشته بود که آن پای 

 است.
 

 دانست.  حتی آقای ترسناک هم می
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خوری تو زیرزمین؟ چرا هروقت عمو میاد سر می _
 ها. شهناراحت می

  
سرش داخل گوشی و مشغول چت کردن با آرمان 

 است. 
  
و اذیت کنه، شه، فقط میاد منبه جهنم که ناراحت می _

، ازش و بزنمخوام موهای قشنگمببین... حاال فردا می
متنفرم، مانی... از عموی مثل غول و ترسناکت 

 و اذیت کرده. متنفرم... همیشه من
  

کنم و وسایلم را داخل کیفم هایم را پاک میاشک
 ریزم. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 که اتاق اضافه در این خانه زیاد است.با این

 
اما محبتی که بین من و مانیا بود باعث شد کنار هم در 

 یک اتاق باشیم.  
  
خاطر یه جمله عموی بدبخت من ای، چیمن؟ بهچهب _

مونه... موهات رو به فاک ندی. ماجد حتی یادش نمی
 نکنی این کارو. 

  
 « آرمان من برم چیمن شل مغز شده.» 
  

 گذارد.  فرستد برای آرمان و گوشی را کنار میویس می
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ش کنه، همهو اذیت میعموی بدبخت؟ مانی! اون من _

 ٔ  و خریده، با اون قیافهده، انگار مندستور می
 ... خالفکارش
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 مهیل#
 18پارت#
 
 با کف دست روی سرم کوبید، نه خیلی محکم.  
  
خالفکار  ماجد. گیامی من عشق ٔ  هوی، داری درباره _

نیست، تو رو هم دوست داره، خودم چندبار شنیدم به 
مامان اینا گفت که دوستت داره و مهمی که... نمی 

 . داری دل به رو ماجد چیه ٔ  دونم کینه
  

 تاپ می نشیند. قهر کرده.  میرود پشت میز لپ
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تو که متوجه رفتارش نمی شی. عمو جونته، به تو هی  _

گه راه دور انتخاب نکن... ده که... صبح میگیر نمی
 خب به اون چه؟  

  
آخه نیست پدر و مادر نداری، همه حس مسئولیت  _

دارن به تو، حوصله داری، چیمن؟ چیت کمه که هی 
 گیری؟ بهانه می

  
 گونه حرف نزده بود. وقت با من اینکند، هیچتنم یخ می

 
اش را منت به من نکرده وقت رفتار خانوادهمانیا هیچ

 بود.
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 ندید. سرش باز گرم گوشی بود، حتی حال بد من را  

 
 هایش.ندید که نفسم بند آمد از حرف

 
 ندید که چگونه به کیف و وسایلم چنگ زدم.

 
 ندید که اتاقش را ترک کردم، برای همیشه. 

 
 باره خراب کرد. چیز را به یکندید که همه 
  

 آمد.بوی سیگار می
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 حتماً خودش است. 
 

کنم که نکند آن صورت المپ حیاط را روشن می
 در تاریکی ببینم.ترسناک را 

 
خودش بود، نشسته روی صندلی کنار باغچه، با ست  

 رنگش، یک هودی و شلوار اسپرت. ورزشی طوسی
 

 کشید.کرد یا سیگار میمعلوم نیست ورزش می
 
 ها را پایین رفتم. سره پلهنشان ندادم که دیدمش، یک 
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با من لجبازی نکن، چیمن. وقت ندارم دنبال تو  _
 بیفتم. 

  
 کنم.جا جمع میتمام حرص امروز و بقیه را یک

 
 روم. دانشگاه زابل هم قبول شوم می 

 
 کنم باال بروم و رودررویش بایستم.جرأت نمی

 
هاست که رعایت سن و تر از این حرفحالم خراب 

من سخت آمده های مانی بدجور به سال را کنم، حرف
 بود. 
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مگه من خواستم به من توجه کنین؟ اصالً مگه شما  _
دین؟ ترسونین و دستور میو میکی هستین که هی من

مگه من زیر دستتونم، حتماً شمام مثل مانی جانتون 
و نفرستادن پرورشگاه و مثل کنین چون منفکر می

شون نگه داشتن حق دارین هر حرفی بزنین و من بچه
اطاعت کنم...؟ ازتون متنفرم، آقا ماجد. من از شما  باید

و اذیت ش چپ و راست منوقت همهوحشت دارم، اون
کنین. به خدا قبول بشم شهرستان رفتم. دیگه می

 نمیام... 
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 مهیل#
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 توانم کنترل کنم.هایم را نمیاشک
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 تفاوت ایستاده.دست در جیب ایستاده و خیلی بیاو 
 
 تر آزاردهنده است.همین بیش 

 
 که من حرص بخورم و او فقط نگاه کند.این

 
تر از همه جا، تازه به اواسط پاییز است و حیاط خنک 

 ها آب داده شده بود.ها و درختچمن
 
شود آن داغی تنم از اما حتی خنکی هوا هم باعث نمی 

 افتم.، هنوز هم که یادش میبین برود
 
 بوی چمن و خاک انگار به آن خاطره چسبیده است.  
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 ٔ  و آدم بدهمن آدم بدی نیستم، چیمن. چرا من _

 با نباید ولی گفته، چی مانیا دونمنمی کردی؟ زندگیت
 و افکار روی باشه، ادب از دور رفتارت قدراین من

ز من متنفر ا نباید تو. عزیزم کن، کار تربیش رفتارت
 باشی. 

  
نیمه خم شده و چشمانش را ریز کرده و بدون هیچ 

زند. خیلی ساده و هایش را میالعملی حرفعکس
هایم را نشنید. دهانم از این حجم راحت، انگار حرف

 اش باز ماند. جانبیبهتفاوتی و حقبی
  
شما مشکل دارید، آقا ماجد. وگرنه هیچ آدمی  _

 ترم.  راحت تونه مثل شما باشه، با سنگ حرف بزنمنمی
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سمت هایش را، در را بستم و بهنماندم تا بشنوم حرف

 اتاق خواب دویدم.  
  

 های عمرم بود.آن شب یکی از بدترین شب
 
های مانیا و ماجد، انگار بعداز مرگ مادر و پدرم با حرف 

 تازه عزادار شده بودم. 
 

هایم آماس یادم است تا صبح گریه کردم، پلک چشم
 رم بود.  کرده و متو
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زمان نزدیک ظهر بود که صدای زنگ در و تلفن هم
 آمد.می

 
ها هوشیارم نکرد، آنچه باعث شد از جا بپرم اما این

 .بود پنجره ٔ  صدای شکسته شدن شیشه
 
 شوکه از اتاق به پذیرایی دویدم. 

 
های باال و سقف کوتاه را نداشت زیرزمین اگر پنجره

 شد.  برای خودش یک آپارتمان شیک محسوب می
  
 چیمن!  _
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 در و آیدمی پایین حفاظبی ٔ  نصفه تنش از تنها پنجره

 . است زمین روی پاجفت او زمان ترینکم
  
 حالش خوبه؟  _
  

زند، مانیا و آقای مظلومی و خانم دکتر کنار فریاد می
 آیند. پنجره می

  
چیمن! خاله خوبی؟ مردیم از نگرانی. درو باز کند،  _

 ماجد جان. 
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ام و او با مشت یک شلوارک و تیشرت گشاد پوشیده
کند، روی دستش انگار بریده گره کرده فقط نگاه می

 است.  
  
 و داغون کردی. چشمات _
  

آن روز انتظار داشتم با آن مشت گره کرده به صورتم 
 بکوبد. 

 
اما فقط نگاهم کرد، یک ساعت بعد وسایلش را جمع 

 کرد و رفت.
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در حضور پدر و مادرش داشت برای  درست وقتی مانیا 
خواست و من را میان اش عذر میمالحظههای بیحرف

 کرد.  آغوش گرفته و گریه می
  

 ............. 
 زمان حال 

  
 چیمن! نمیای؟ من خوابم میاد.  _
  

 گیرد، مگر قهر نبود؟ ام میخنده
 

 ماند به یادگار. بندم، این روزها میدفتر را می
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 کنم.  گذارم، در کشو را قفل میدفتر را سر جایش می
  
 چیمن!  _
  

 زند.باز فریاد می
خواب با یک رکابی مشکی و شرتک دم در اتاق 

 ایستاده.
 
 شود. نگاهم به بانداژهای کتف و رانش کشیده می 
  
 هنوز که نخوابیدی.  _
 

 هایش درهم است. اخم
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کنی، دونی، مهم نیست چکار میو میتو که قانون من _

 خوام بخوابم باید بیای. وقتی می
  

ازت متنفرم که »آید سر زبانم که به شوخی بگویم می
گیرم، از این می اما لبم را گاز« قدر خودخواهیاین

 نهایت بیزار است. جمله بی
  
 چشم، یادم نرفته زورم نگی خودم میام.  _
  

 خوابمان شوم.ایستد تا من زودتر وارد اتاقمی
 
 ایستد. سرم مییک عادت است، پشت 
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 گردم. دنبال لباس خواب داخل کمد می

  
 ده.  لباس نپوش، پوستت بوی خوبی می _
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 مهیل#
 21پارت#
  

 سرم ایستاده.کند، فقط پشتحتی لمسم نمی
 
داند چقدر دوست دارم که پوستم را نوازش کند، می 

 اما چیزهایی هست. 
 

 آورم.هایم را درمیلباس
 ماند.زیر میفقط لباس 
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ذره نگاه ایستم و او تمام تنم را ذرهرودررویش می
 کند.  می

  
 دونی چه حسی بهت دارم، چیمن؟  می _
  

 شود، بغض!سپیدی چشمانش کمی قرمز می
 
 کشد.  نفس عمیق می 
  
 شم.  لمسم کن، اذیت نمی _
  

 کنم. گیرم و رو بازوهایم ثابت میدست لرزانش را می
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 برم. از گرمای تنش لذت می
  
 متأسفم.  _
  

گوید و من را به آغوش با آن صدای مردانه و زمخت می
 کشد، محکم و مالکانه.  می

  
 نهایت دوستت دارم.جوری بینباش. من همین _

.................... 
 

 های گذشته همان سال
  

 او رفته بود. 
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 دانست.رفتنی که بعداز آن مانی من را مقصر می
 

 مان مثل قبل نشد. وقت بعداز آن شب رابطهانگار هیچ
 

چندباری با او و آرمان بیرون رفتم، چرا که مادرش 
 دانست این رابطه را.نمی

 
اش گیری بود با تمام روشنفکریخانم دکتر زن سخت

 باید هرچیزی به وقتش. گفتمی
 
که مخالف دوستی پسر و دختر باشد، فقط نه این 

 دانست.  حاضر را برای مانی تحصیل میاولویت حال
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همان چندبارها فهمیدم این آرمان است که کنار گوش 
 هایی دارد.مانی زمزمه

 
یکی دو بار هم متلک انداخته بود که خوب کنار  

 کنم. ندگی میز دردسربی مظلومی ٔ  خانواده
 

ها برایم مهم نبود، من به زندگی اما دیگر این حرف
 کردم.مستقل فکر می

 
امیدم به قبول شدن شهری دور از تهران بود.  

جور هم شد، روزی که مهندسی عمران قبول همین
 شناختم.  شدم، آن هم اهواز از خوشحالی سر از پا نمی
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واز، نظر شما من مخالفم که بذاریم چیمن بره تا اه _
 چیه، مبینا جان؟ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 22پارت#
 
 

 مانی، تهران دانشگاه آزاد تهران مرکز قبول شده بود.
 

 مهندسی عمران، پس از بحث خانوادگی دور بود.  
  

 لرزید. فنجان چای در دستم می
 

 مبینا خانم با حوصله دمنوش هر شبش را نوشید. 
 

 مثل همیشه شیک و خونسرد بود.
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ام ترین لحظات زندگیآن شب را شاید یکی از حیاتی 
 شد فرض کنم.می

 
 تراششخوش پاهای روی را قرمزش ٔ  دامن پلیسه 

 .کرد مرتب
 
 این حالت یعنی حرفم حجت است.   
  
ترینه، که همیشه حرف تو برام مهممجید جان! با این _

باید بگم این تصمیم راحتی نیست. چون سرنوشت 
تونه یک سال دیگه بخونه و چیمن برامون مهمه، می

زد تهران قبول دونم آزاد اگر میتهران قبول بشه، می
شد، ولی دولتی اهواز هم جای خوبیه... اما خیلی می

 دوره... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
قدر دور خواد اینبره مامان وقتی خودش می بذارید _

 باشه. 
  

 .شد کشیده او سمتبه ما ٔ  نگاه همه
 انگار تازه فهمید که چه حرفی زده است. 

  
 مانیا! همین اآلن گوشیت رو بده من.  _
  

رنگ از روی او پرید، آن شب غوغایی شد که هرگز 
 شود. فراموش نمی

 
 پسر دارد.که چرا مخفیانه دوستنه این
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که خانم دکتر در آخرین چت او و تر برای چیزیبیش 

 آرمان خوانده بود.
 

 . مظلومی ٔ  خانواده و من ٔ  درباره
 

 تر شد.روزهای بعد موضوع این دوستی پیچیده
 

مظلومی ارتباط با آرمان را کالً  ٔ  چرا که خانواده
 غیرقابل توجیه خواندند.

 
قدر تربیت سالمی نداشته که به عنوان کسی که آنبه 

دهد، تصمیمات خانوادگی را نه تنها زیر خود اجازه می
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سؤال ببرد، بلکه به یک عضو خانواده) چرا که قیمومیت 
ها سپرده شده بود و من حتی ها قبل به آنمن سال

 انستم.( توهین کند.  دنمی
  
مانیا! ما هرگز چنین آدمی رو حتی موقت، حتی  _

 پذیریم.عنوان یک دوست هم نمیبه
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 مهیل#
 23پارت#
  

 این حرف آخر پدر و مادر او بود.
 
طرف نشسته صدا و بیمن این وسط آن روزها بی 

 بودم، منتظر زمان ثبت نام دانشگاه.
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دانستم وقتی نظر مبینا خانم منفی نباشد، امیدی می 
 هست. 

  
بعداز آن دعوا کالً لوازمم را جمع کردم و به زیرزمین 

 رفتم.
 

هرچند اتاق بزرگ را که متعلق به مادربزرگ مانی بود 
 ا به من دادند. از مرگش، رقبل

 
 اما حضور با مانیا در یک ساختمان کمی سخت بود.

 
 کردم برای وقت ثبت نام.شماری میلحظه
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 زد.فضای خانه سنگین بود، کسی حرف نمی 
 
 زده بود، تلفنش را داشت.مانی افسرده و غم 

 
ندرت شده بود، اما یک چیز که ما از بیرون رفتنش به 

دانستیم این بود، حرف خانم و آقای مظلومی بچگی می
 برگشت نداشت.

 
دانست دیگر جایی برای آرمان در مانی هم می 

 اش نیست. زندگی
  
جور بشه، ما مثالً خواهر بودیم خواستم اونمن نمی _

 همیشه. این نامردیه تنهام گذاشتی. 
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های جدید که آقای مظلومی جایی بنفشهمشغول جابه

 . بودم باغچه ٔ  آورده در گوشه
 

تر باغچه که از کودکی به آن عالقه داشتم و بیشچیزی
 را من درست کرده بودم، گلکاری. 

 
 سمت موهایم بردم. ام را بههای گلیاختیار دستبی
 

با بلوز شلوار خوابش با چشمانی قرمز و موهایی 
 رتب ایستاده بود.نام
 
 ها خیلی آدم احساساتی نبودم.من آن سال 
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تر شور وقت نبودم، اما آن دوران شاید بیشالبته هیچ 

 جوانی بود. 
 

 دلم برایش خیلی نسوخت. 
  
خاطر یه پسر، خواهرش رو اضافی یه خواهر که به _

 ذاره؟  ذاره، میدونه، منت نمینمی
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 مهیل#
 24پارت#
  

 او برعکس من بود.
آیم. تا وسایل را جمع کنم، کارم از باغچه بیرون می 

 تمام شده. 
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تونستن یا دونم بابات اینا میکنی نمیفکر می _

تونستن بفرستنم شهرستان یا بهزیستی؟ حتی می
مثل  فقط یه ذره از روی دلسوزی خوب باشن، نه

 دونستم. گفتین میشون... تو و بوی فرندتم نمیبچه
  
گه یکی که بتونه مغز ولش کردم... مامانم راست می _

و بشوره که به خواهرم حرفای بد بزنم، دو روز من
کنه انرژی منفی، بیا یادت و میدیگه تمام زندگی من

 بره این چیزا رو. 
  

 قد او مثل عمویش بلند است.
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تر از برادرش و ینا خانم، آقای مظلومی کوتاهحتی از مب
 کمی چاق است.

 
اش موهایی کم پشت دارد که برعکس برادر آزاردهنده

 شد.کم وسط سرش داشت خالی میکم
 
همسرش قدی به بلندی مانی نداشت اما از من بلندتر  

 بود با هیکی ورزیده.  
  

شد برای ترین کاری که میهمدیگر را بغل کردیم، کم
 همه سال کنار هم بودن کرد، آشتی. این
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خون بودن ها صمیمی باشند، باز همهر چقدر هم آدم
 ست. چیز دیگری

 
 آشتی کردن ما باز جو خانه را آرام کرد.

 
 گفت.گاه آقای مظلومی از فواید خانواده میوبیگاه 

 
چیز تکمیل که جای فرزند دوم من آمدم و همهاز این

 شد.
 
 شاید و نبودم هاآن عاشق مادرم و پدر ٔ  شاید اندازه 

 همان به نبود امذاتی کردن دوری و سردی آن اگر
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 دل که داد یادم زندگی اما شدم،می هاآن عاشق اندازه
 .  نبندم

  
های ما برای موافقت یا مخالفت رفتن من هنوز حرف

 تکمیل نشده بود.
 
ره خانواده یک هفته مانده به آغاز ثبت نام باالخ 

 تشکیل جلسه داد. 
 

دقیقاً همین واژه، ما برای بعضی چیزها جلسه تشکیل 
 دادیم.  می
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 من تحصیلی ٔ  گیری برای آیندهموضوع جلسه تصمیم
 . بود

 
 تکلیف مانیا که مشخص شد.

تهران و هدیه هم قرار شد برای هرکدام طبق نیازمان  
 باشد. 

 
نامه نداشت، خواست اما چون گواهیمانی ماشین می

 پذیرفته نشد. اما من... 
  
من با یکی از دوستانم، دکتر کفاش که اهواز کار  _

 خالی واحد یک مادرش ٔ  کنن صحبت کردم، خونهمی
 . گیریممی برات رو جاهمون داره
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 مهیل#
 25پارت#
  

 
من و مانی روی مبل چرم سبز لجنی اتاق مطالعه 

 های هم را گرفته بودیم.  نشسته و دست
  
 شه نری؟ نمی _
  

 از آرزوهایم برایش گفته بودم.
 
 باز به اتاق او نقل مکان کردم. 

 باز هم کنار هم و در آغوش هم خوابیدیم.
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 باز حالمان خوب شد.   
  
که باباتون راضی شما هم اگر بودی همین بود، با این _

دونم فکر مستقل شدن و سرپای نیست کامالً، ولی می
خودتون بودن براتون یه رویاست. برای منم بود و اون 

و راهی زمان مامان عذرا جانم محکم وایسادن و من
دونم از ایه میغربت کرد، چیمن دختر محکم و منطقی

 پسش برمیاد.  
  

، اما جلوی که آدم ابراز احساسات نبودمبا این
هایم را نتوانستم بگیرم و جلوی در آغوش اشک

 کشیدن مبینا خانم را.
 
 بین من و او همیشه تفاهم بود. 
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 هایی شبیه هم داشتیم.چرا که شخصیت

 
که او را الگو قرار که نسبتی نبود اما شاید اینبا این

 دادم کم تأثیر نداشت. 
  

 آن شب با گریه به پیشواز دلتنگی دوری رفتیم.
 
 خواهد انتقالی بگیرد.گفت که او هم میمانی می 

 
دانستیم او پا از تهران بیرون اما هر دویمان می 

 نخواهد گذاشت. 
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 ن؟ شه، چیمتو دلت تنگ نمی _
  

 دهم. ام را از روی میز کنار تخت نشانش میگوشی
  
 ٔ  شه ارتباط داشت. تو که خورهبا این همیشه می _

 . شونبقیه و اینستایی
  

خواستم نشان دهم دلم تنگ آمد، الکی میخوابم می
 شود.نمی

 
 اما مگر چنین چیزی امکان داشت؟  

 
 ترس از یک زندگی جدید، ترس از تغییرات آینده.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
هایی که عاشقشان هستی هرچند به دلتنگی برای آدم 

 رویت نیاوری. 
  
کم دل تو رو داشتم، از اآلن دلم تنگ کاش منم یه _

شه... تو خونسردی، انگار اصالً ما برات مهم می
 نیستیم. 
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 مهیل#
 26پارت#
  

 تخت.نشینم روی می
 کند. گوید دارد گریه میصدایش می 
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تری، مانی؟! خل شدی...؟ تو از همه به من نزدیک _
خره. من عاشق مامانت اینام، مثل تو اهل گریه زاری 

نیستم، ولی خب تا کی باید بچسبم و جدا نشم...؟ 
دونم با این خونگرمی که تو داری همون ترم اول می

 آخر نرسیده هم شوهر.کلی آدم دورت میان، به ترم 
 

 نشیند. آید و کنارم میخندد، میمی
 

 دانند.هایشان را نمیها قدر داشتهگاهی آدم
 
 های دورشان و آن حریم امن اطراف را.قدر آدم 
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و من آن روزها سر کیف بودم از فکرهای رویایی،  
 استقالل و تنها زندگی کردن. 

 
ای مظلومی قصد داشتم بعداز رفتن دیگر پولی از آق

 قبول نکنم.
 

 انداز و حقوق پدرم کافی بود. پس
  
هو ره که یهرسه، معلوم نیست کجا میعمو فردا می _

 شه.  غیب می
  

 ایم.کنار هم دراز کشیده
 شود. با حرفش تمام عضالتم منقبض می 
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 ببخشید مانی که عموت رو دوست ندارم.  _
  

 برد.  دست دورم انداخته و سر میان موهایم می
  
ای به خدا، عموم مرد خوبیه، تو رو خیلی دیوونه _

تر از کم بیشکم خشنه... البته یهدوست داره، فقط یه
خنده، برای تو همیشه کم، ولی برای کسی نمییه

 رو و خوش اخالقه... خوش
  

 زنم، از حرصم. روی دستش می
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و اون شو، ماجد برای من فقط ترسناکه، خیال من بی _
کنه. پس از کنم داره مسخرم میخنده فکر میوقتی می

 شم، تازه اسلحه هم دا... خنده نگو... انگار من برده
  

فهماند چه خطایی اش به من میهوییبلند شدن یک
 کردم. 

 
موقع باز گیرم، لعنت به دهانی که بیلبم را گاز می

 شود. می
  
 شو ببینم، کدوم اسلحه؟ خداییش زده به سرت؟  پا  _
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 مهیل#
 27پارت#
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 ای ندارم جز حرف زدن. کند چارهزور بلندم میبه
  
 دی دهن لقت رو ببندی؟  اگه بگم قول می _
  

 . بردمی باال قسم ٔ  کف دستش را به نشانه
 

 دهد. دانستم تهش لو میمی
  
پوشید دیدم، یه کلت داشت. یه بار داشت لباس می _

کنم، گفت از اونا که تو فیلمه، بعد تا دید نگاه می
 ساکت بمونم.

 
 کند.اش بازی میبا موهای بافته
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 تر از همیشه است.سندر لباس خواب خرگوشی کم

 زند. مشتی به بازویم می 
  
چرت نگو، چیمن. حتماً اشتباه دیدی، عمو مهندسه  _

ور... یا شاید برای ور اونره اینعمران، دیدی که می
ره... حتماً فکر کارشه که تو بیابون و جاهای پرت می

 کردی خالفکاری چیزیه... خره. 
  

کنان من را با زند و خندهبا کف دست روی سرم می
 اندازد. روی تخت می خودش
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ش که خالفه، منم خوشم نمیاد ازش پس قیافه _
 تامام... آدم ترسناکیه... 

  
 کند. اندازد و بغلم میپاهایش را دور کمرم می

  
کپل من! کی رو بعد تو بغل کنم، چیمن...؟ دلم برات  _

 شه. تنگ می
  

 کند.باز بغض می
 چسباند.سر به کتفم می 
 بینم. صورتش را نمی 
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ته، من یه شوهر کپل گیر بیار، درضمن کپل هم عمه _
 ذره. کم... یهکم تو پرم، یهفقط یه

  
 کند. خندد و صورت میان دو کتفم فرو میمی

 
از بچگی کنار هم بودیم و این دوری برای هر دوی  ما

 آمد.ما سخت می
 

کند، این من بودم که دانستم مانی راهی پیدا میاما می
شدم، چرا که تنها دوست من مانیا تنهاتر از همیشه می

 بود.  
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ترس و نگرانی دوری از خانواده یک طرف، فردایش که 
  او آمد، هزار طرف هم ورود او پر کرد. 
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 مهیل#
 28پارت#
  

تر از هر وقتی خشن و اش بیشسوختهصورت آفتاب
 آمد.نظر میرحم بهبی
 
 انگار زیر آفتاب تمام وقتش را گذرانده است. 

 
ریزی اما خرید کردن و جمع کردن وسایل و برنامه 

گذاشت تا به ماجد قدر وقت نمیبرای مکان جدید آن
 فکر کنم. 
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 شد.جا حس میاما حضورش، هرچند ساکت همه
 
زد، حتی یک کلمه، البته با بقیه هم با من حرف نمی 

 زد.حرف نمی
 
ه، جا آمدقول مانی اصالً معلوم نبود برای چه به اینبه

 که سکوت کند؟ 
  
 خوشحالی؟  _
  

 سرم باشد.کردم پشتحتی فکرش را نمی
 هم وقتی تا نصف داخل یخچال بودم.  آن 
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 دین... معلومه که خوشحالم. و سکته میآدم _
  

 زنم.ام گاز میبه سیبی که از داخل سبد میوه برداشته
 
 هایم زل زده بود شاید هم دهانم.به لب 

 
شعوری آمد که چنین نگاه نظرم آدم منحرف و بیبه 

 ای دارد. خیره
  

 سینه ایستاده بود با آن بازوهای ورزیده.بهدست
 
قدر حال اینکند، انگار تابهنگاهم به بازویش گیر می 

 آستین لباسش کوتاه نبوده.
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کرد پوشیده باشد. او همیشه نهایت تالشش را می

 اما... 
  
 کنی؟ به چی نگاه می _
  

 کرد.ترش میهای متورم بازوهایش ترسناکرگ
 
 ای از قدرت است و زورگویی.انگار او مجموعه 

 
کردند، اما رها احتماالً برایش ضعف میدانستم دختمی 

چیز برایش کسی که از کسی بترسد و متنفر باشد، همه
 رسد. نظر میبد و زشت به
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کند، انگار ذهنم را ابروهای پر پشتش را درهم می

 خواند. می
  
 تو از من چرا متنفری؟   _
  

 افتم.ماند، به سرفه میسیب گاز زده در گلویم می
 
 جانب است، یا خیلی ناراحت.بهلی حقلحنش یا خی 

 
از آن ماسک ثابت که روی صورتش دارد و انگار هیچ 

توانستم بفهمم دقیقاً کند، نمیاحساساتی را تجربه نمی
 چرا این سؤال را پرسید. 
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کنه تو خالفکاری ترسه، آخه فکر میتر ازت میبیش _

 چیزی هستی. 
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 مهیل#
 29پارت#
 
 
گشاد که الو در سرش و آن موجود دهنبه پشت 

 کنم، لعنتی! خورد نگاه میدهانش خیس نمی
  

 گذارد بروم.درست جلوی من ایستاده و نمی
 
جا هم مانی مشغول زدم که آنباید میز را دور می 

 های خانگی بود.  زدن به شیرینیناخنک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 کنه، مانی؟ ه چیا فکر میدیگ _
  

 شوم.از نوع نگاه و سؤال پرسیدنش مشمئز می
 
انگار من حضور ندارم، اما نگاهش سر تا پای من را  

 کند. نگاه می
  
 همینا دیگه، ازت خوششم نمیاد.  _
  
نظرت تو بار بعدی قاچاق دخترای خوشگل به _

 بذارمش؟ 
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 .کند، اخم داردطرفم خم میکمی سر به
 
 .رودمی باال خنده به انگار لبش ٔ  گوشه 
 خندد. مانی هم می 
  
گشاد عوضی خفه شید هر دوتون، مانی تو یه دهن _

فروشی. خودت و و به پوست خیار میهستی، که آدم
هم عموت به یه اندازه گند و مزخرفید، حالم ازتون به

 خوره. می
  

 لرزد.از نفرت و عصبانیت تمام تنم می
 

 حق ندارند با من بازی کنند یا دستم بیندازند.
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دهد استفاده ایم به او میهاز فرصتی که شوک حرف 

 گذرم.زنم و از کنارش میای میکنم و تنهمی
 
شود، سیب سرخ داخل دستم را با اما دلم خنک نمی 

کند کنم که فرصت نمیسمتش پرت میتمام قدرت به
 آن را با تمام سریع بودنش بگیرد.

 
 افتد. خورد و روی زمین میبه کتفش می

  
 چیمن؟! شوخی بود.   _
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بالً هم دست به یکی شدنشان را دیده بودم، اما برای ق
 من؟! 

 
 قابل تحمل نبود.  

  
زنم، مانیا. با من حرف نزن، دیگه با تو حرف نمی _

 فطرتی... آدمای عوضی. هیچی... تو پست
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 مهیل#
 30پارت#
  

 شکند. بغضم می
 آن روز، هم بغضم شکست و هم دلم. 

 
 در زیرزمین ماندم، تمام آن روز را. 
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روز دیگر تا رفتنمان وقت بود و من  ۴فقط 
 کردم که خالص شوم.  شماری میلحظه

  
ام های زندگیترین شبیاد ماندنیآن شب یکی از به

 شد. 
 

واب آقای جواب گذاشتم، در جهای مانیا را بیتمام پیام
مظلومی و مبینا خانم سردرد میگرن را بهانه کردم، 

شوم جز چند دانستند گاهی دچارش میچون می
 دستور همیشگی، خانم دکتر دیگر پا پیچم نشدند.  
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شب بود که حس کردم کسی میان خواب نگاهم نیمه
 کند. می

 
 خواب کنار تختم را روشن کردم.زده چراغوحشت

 
 شه. جیغ بزنی، بد می _
  

 اتاق ٔ  خیلی خونسرد روی صندلی برعکس شده
 .بود نشسته

 
هایش تکیه داده و خیره من را اش را روی دستچانه

 کرد. نگاه می
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 زبانم از دیدنش در اتاق خوابم قفل شد. 
  
یادت رفته بود کلید رو پشت در بذاری، همیشه بذار  _

و فقط چند چند منتره... هروگرنه داخل شدن راحت
 داره. تر نگه میلحظه بیش

  
شب با آن خواب، در نیمهتصور او درست وسط اتاق

ام نداد خیلی که سکتههیکل و صورت ترسناک، این
 بود. 

  
 گم. به برادرتون می _
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شانه باال انداخت، حس نگاهش روی تنم آزاردهنده 
 بود.

 
که هیچ حس خاصی را در صورت و نگاهش با این 

 توانستم بخوانم. نمی
 

ای زیادی باز بود، پتوی نازکم را تا تاپ آستین حلقه
 گردن باال کشیدم. 

  
تونم تونم نذارم از تهران تکون بخوری، میمی _

نظرت غیرممکنه رو بکنم، چیمن... تو هرکاری که به
ضعف خوشم نقطه ضعف منی، من از داشتنتنها نقطه

ری حواست رو جمع کن؛ حق نمیاد. پس داری می
ری، آسه نداری با هرکسی در ارتباط باشی، آسه می
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و گذاشتی خونی، از روزیم که پاتمیای، درست رو می
ریزی، ول بگردی، جندی شاپور، برای ارشد برنامه می

 از خجالتت درمیام... حواسم بهت هست. 
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 مهیل#
 31پارت#
  

 زنم.له میمثل ماهی بیرون افتاده از آب، له
 
 دانم چه بگویم.نمی 

احساسش، این آن نگاه برزخی و لحن یکنواخت و بی
اجازه، این جمالت دستوری همگی برای خفه حضور بی

 ست. کردن من کافی
  
بگیر بخواب، مانی رو هم اذیت نکن، داشت گریه  _

 کرد، امروز عمدی نبود.  می
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 گذارد. صندلی را سر جایش می

  
 گم... به خاله می _
  

 لرزد.  صدایم می
  
بگو، ولی حرفام یادت نره... من تا حاال جز برای تو  _

 صبور نبودم، پس بذار صبور بمونم، چیمن.  
  

 .بود خیال و خواب یک فقط انگار بعد ٔ  چند لحظه
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گفتم اش نبود، میشاید اگر بوی عطر خنک مردانه 
 خواب بوده است.

 
دوست داشتم بدانم دلیل رفتارهایش، تهدیدها و 

 ضعف بودن من چیست.قطهقول خودش نبه
 
توانستم به آن فکر کنم، عالقه بود که میآخرین چیزی 

 و اولین چیز...
 
دانم از او یک دانم اصالً اولینی بود یا نه، فقط مینمی 

 بیمار روانی ساخته بودم، یک موجود ترسناک. 
  

 فردا صبحش هم برای صبحانه باال نرفتم.
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مبینا خانم مثل همیشه یا دانشگاه بود یا مطب یا 

 بیمارستان، اما نزدیک ظهر زنگ زد و احوالم را پرسید. 
 

 رفت و مانیا تنهاست.  گفت که ماجد صبح زود 
  

دانم چرا دهانم باز نشد تا بگویم که او دیشب نمی
 چگونه متجاوزانه به اتاقم آمده است. 

  
 خواستم این دم آخری شر بپا کنم. اما نمی

 او هم که رفته است. 
 

 با من هم کاری نداشت؛ 
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 ام داد و رفت. فقط آمد، سکته
  

صدای در خانه آمد، غیراز من و مانی کسی در خانه 
 نبود. 

 
دانست هنوز از دست او عصبانی بودم، مانی می

تر از دست انداخته شدن من را اذیت چیز بیشهیچ
 اش. کرد، حتی دهن لقینمی

  
 چیمن؟ باز کن درو ببخشید خب، فقط شوخی بود به _

 خدا. 
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 مهیل#
 32پارت#
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 ای هستم.دانم که آدم کینهمی

 
 خیلی هم اهل شوخی نیستم. 

 
که اما آن روز واقعاً انتظار نداشتم که مانیا با این

دانست چقدر آدم بدقلقی در شوخی هستم باز من می
 را دست بیندازد. 

  
اش، در را باز کردم و او با آن موهای دوگوشی بسته

 آمد. تر مظلوم میبیش
 

 .داشت تن به را من ٔ  شلوار جین و تیشرت مورد عالقه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
فرمش دانست تیشرت و شلوار را به تن خوشمی

 چقدر دوست دارم. 
 

ندرت چنین تری داشتم بهخودم چون هیکل تپل
 زدم.هایی میتیپ

 
های گشادتر و ای و سارافون یا جینهمان شلوار پارچه

 خترانه. های دپیراهن
  
 شعور؟ قدر قهر بمونی، بیتونی با من اینچجوری می _
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بدون درنگ من را میان آغوشش فشرد، اما هنوز 
 ناراحت بودم. 

  
 نظرت من گاوم، مانی؟  به _
  

 خندد. شود، میاز من دور می
  
آره، از اون گاو جنگیا... خیلی وحشی هستی، حتی  _

ترسه... خودش گفت که این دختر مثل ماجدم ازت می
 ترسه. شه آدم مییک گاو وحشی می

  
هایم از حرص، نزدیک به انفجار بودم اما؛ فشار دندان

هایش، فکر دوری بعداز این، فکر روزهای خنده
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ر و مادر در خاطر مرگ پدهایی که بهخوبمان، فکر شب
 آغوش و تخت او گریه کردم... 

 
خاطر یک شوخی که باز هم مقصر ماجد بود به

 خواستم او را اذیت کنم. نمی
  
ام باز عموته، بگو بهش گاو جنگی عموته، وحشی _

دونه چقدر بدم میاد قدر دوروبر من نیاد وقتی میاین
 دختراش به اونا دستور بده. ازش، بره دنبال دوست

  
 ر داخل یخچال کرده است. س
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جا چرا هیچی نیست؟ مامان بدبخت فکر بدبخت این _
وپرت میاری پایین، بدونه نمیاری کنه با خودت خرتمی
دختر و کنده... درضمن عموم دوستتک موهاتتک

 شه؟! شه؟! نه تو رو خدا باورت مینداره... باورت می
  

 نشینم. روی صندلی کنار اپن می
 

های مادرم را باز های پر از ظرف و ظروفنتدر کابی
 کند. می

 
 صورت یک خاطره است تا واقعی. جا زندگی بهاین
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و بکش بیرون از آشپزخونه، من هیچی خوراکی سرت _
خوای دخترم ندارم... اون عموت با اخالق گهش می

 ش شبیه نگهبان جهنمه. اطرافش بیاد؟ قیافه
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 مهیل#
 33پارت#
  
 گیرد.ام میکنم خندهخودم از توصیفی که می 

 
قیافه و زیبا محسوب نشود، جذابیت ماجد اگر خوش

 .  دارد زیادی ٔ  مردانه
  

 دهد. سمتم تکان میاش را بهانگشت اشاره
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

غلط کردی! خیلی هم جذابه، من یکی مثل اون  _
زدمش... هرچی قیافه پلکید رو هوا میمیدوروبرم 

 تر. تر جذابخشن
  
و باز آره، یکی تو خیلی جذابی یکی عموی... دهن من _

و خط بکشه، نه نکن، مانی. فقط بگو دور من
دخترشم، نه خواهرشم نه هیچیش، اصالً معلوم دوست

 نیست با خودش چندچنده... 
  

من را پیدا باالخره یک بسته بیسکوییت ساقه طالیی 
 کند.می

 
دانم چگونه این همه الغر کند، نمیبه آن هم رحم نمی 

 است. 
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عموم دوستت داره، خره. باید خیلی گاو باشی  _

 نفهمی. 
  

 خندم. بلندبلند می
 

 شود، ماجد من را دوست دارد؟هایم سرازیر میاشک
 
 حتی اگر هم داشته باشد احمقانه است.  

 
 تر است؟ داند چقدر از من بزرگهیچ می
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تونه عموی منم باشه، یازده گی عموم، میخودت می _
تره، مانی. غیراز حس یه برادرزاده به سال از من بزرگ

 من چه حسی باید باشه؟  
  

رویم زند و روبههای خشک را گاز میبیسکویت
 ایستد.می

 
زند و بوی خوبی وهای لخت و سیاهش برق میم 

 دهد، از حمام آمده. می
  
سن یه عدده، چیمن. چرند نگو پس، عمو ماجد مرد  _

حرفه خوبیه، مهربون و آرومه، فقط خیلی ساکت و کم
کم عجیب غریب دیگه... اما هرچی هست و... خب یه

 خالفکار نیست. 
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د و من زنمی حرف صورت و دست ٔ  با ایما و اشاره

تواند آن تمرکزم روی دهان اوست که چگونه می
 قدر راحت بخورد؟ بیسکوییت خشک را این

  
 شی، مانی...؟ تو از خوردن خسته نمی _
  

 گذارد حرفم تمام شود. نمی
 

 دارد. ها را برمیچند دانه از بیسکوییت
  
جا مارکت خوراکی بود، بیا باال، آخه نیست این _

ک پخته دیشب، عمو مانی هم صبح بدبخت. مامان کی
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پاچه خریده گذاشته کنار، نور چشمی وحشی برات کله
بدبخت... دوتا چشم و یه زبون کامل برای چیمن 

 خریدم بذارید کنار براش. 
  

آورد و من دیگر چاره ندارم جز ادای او را در می
 خندیدن.
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 مهیل#
 34پارت#
 
 
پاچه چیزی متفاوت آمد، اما بحث کلهاز ماجد بدم می 

 از روابط انسانی بود و هنوز هم هست.  
  

نام اقدام باالخره شبی که فردایش باید برای ثبت
 کردم رسید. می
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 که انتظارش را نداشتم اتفاق افتاد. اما چیزی

 
یل چیز حاضر بود، قرار شد وسابلیط هواپیما و همه

جا شدم را همانای که باید در آن مستقر میخانه
 خریداری کنم.

 
البته این مسافرت تنهایی نبود، مبینا خانم تصمیم به  

 ام داشت. همراهی
 

 او مادرانه کنارم بود. 
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های جدید برای هیجان و وحشتِ یک جای جدید و آدم
ای بودم باعث شده بود طی شدت آدم منزویمن که به

تری پیدا کنم به دلیل خوراک چند روز اضافه وزن بیش
 تر از روی استرس. بیش

  
مبینا جان! ماجد گفت درست کرد بلیط رو داره میاد،  _

 رن. فردا می
  

، سر میز غذا و من مطمئن کنمها نگاه میشوکه به آن
 . فرداست پرواز و من ٔ  بودم درباره

  
تونست هم ریخته بودم، نمیخدا رو شکر، از ظهر به _

 کردم. باید با استرس دوتا کارو می
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 این مانیا بود که پرسید چه اتفاقی افتاده است. 

  
 چی شده، مامان؟  _
  
تونه امروز ظهر خبر دادن فردا رئیس بیمارستان نمی _

باشه و ما یه کنفرانس داریم و کلی مهمان خارجی و 
تونست، من باید حتماً باشم... باباتونم دیدین که نمی

فردا جلسه داره. عمو ماجد قبول کرد بیاد... چیمن جان، 
نام رو انجام بدین. خونه فردا با عمو برید کارای ثبت

ریزم حسابت هرچی نیازت هست؛ رو ببین پول می
کنه روف و وسایل بخر، ماجد هماهنگ میظرف و ظ

برای چیدن و کارای دیگه. بعد برگردین، تا باز شدن 
 کشه، عزیزم. ای طول میدانشگاه دو هفته
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ها تغییر کرده بود و من قدر برنامه ریخته شده و بلیط

 .دادمنمی خودم به مخالفت ٔ  مسلم اجازه
 
نهایی را  ترها تصمیماتقانون اول خانه این بود، بزرگ 

 گیرند. می
  

باحرص و ناامیدی باقی غذایم را خوردم درست زیر 
دانست درونم چه ها و لبخندهای مانیا که مینگاه

 ست. غوغایی
 

 خورد.چیز به این بشر بر نمیماجد را بگو! انگار هیچ
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قدر با من تر از خودم اینمن اگر بودم که کسی کوچک
 کردم. می بدرفتار بود حتماً از او دوری

  
ست، اآلن دونهخدا یهعمو ماجدو هنوز نشناختی، به_

پرسه نه میاد، اونم از زن ببین عمو مسیح رو نه حال می
ش، باید تو اینستا و توییتر ببینیمشون که به دنیا و بچه

 دین. گن دنبال ما نیاین بو میمی
  
 جور بود. کاش اینم همون _
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فرصت نشد حرفی بزند، صدای زنگ باعث شد مثل 
 . بود آمده عمویش برود، در کمان ٔ  تیر از چله

  
 حتی زحمت ندادم به خودم که پایین بروم.

 
 ام را حاضر کرده بودم.پشتیها و کولهلباس 

 
 تأخیر و معطل کردن خالف تربیت ما بود.   
  

در اتاق باز شد و مانیا سر داخل کرد، چشمان قرمزش 
 باعث شد سیخ بنشینم. 

  
 گه بیا پایین. مامان می _
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فقط همین و بعد دوباره رفت. لباسم خوب بود، مثل 

 همیشه شلوار و سارافون و یک لباس)شومیز( زیرش. 
 

 یک شانه به موهایم زدم. 
 نگران بودم.تر دلبیش

 
 حتماً چیزی اتفاق افتاده بود. 

وقتی او را دیدم، نفسم برای یک لحظه از ترس باال 
 نیامد.

 
 صورتش حتی یک جای سالم نداشت. 
 دستش به گردن آویزان بود.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 کی لهت کرده؟  _
  

سمتش های داخل پذیرایی شوکه بهتوجه به آدمبی
 رفتم. 

 
من که نفرینش نکرده بودم، فقط چند روز از آخرین بار 

 گذشت. داخل اتاقم که دیده بودمش می
  
 بیا بشین، عزیزم.  _
  

 نگاهش پس آن چشمان ورم کرده، دلم را ریش کرد.
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تمام حس بدی که به او داشتم، این وضع را  با
 وقت برایش نخواستم. هیچ

  
 رم، خاله. آقا ماجد... اگر بخواید من تنها می _
  
 هنوز نمردم.  _
  

اش هم آسیب دیده که صدایش گرفته و انگار حنجره
 تر شده.  زمخت

  
 ست.نگاهش سرد و جدی

 اند.نشینم، همه ناراحتکنار آقای مظلومی می 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 آید. فین مانیا میهنوز صدای فین 
  
رید و کار خاصی نیست، چیمن جان. باهم می _

 ونیم پرواز دارین، یکگردین، صبح ساعت هشتبرمی
 ساعت زودتر باید برید. 

  
 خواهد بلند شود، صورتش از درد مچاله شده.می

 
انگیز بودن، بر ترسناک بودن و نفرتبرایم حاال عالوه 

 عجیب هم هست.  
  
 تونن بیان؟ ولی مگه عمو ماجد می _
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آمد، شدت بدش میکردم بهکه عمو صدایش میاز این
 دانستم. ها بود که میاین را مدت

 
تر پیش های خشمگین و ترسناکش کمخاطر نگاهبه

آمد بگویم، اما در ازای رفتارهای از می
 ترین اذیت بود. اش، کمخودمتشکرانه

  
 کی گفته من عموی توام؟   _
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 خندد. کند، مانیا میآقای مظلومی آرام نامش را صدا می
 

 گزد.خانم دکتر فقط لب می
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دانستیم وقتی ماجد بدخلق بشود، ممکن است همه می 
شد، اما عصبانی ندرت چنین میبد رفتار کند، که به

 شدنش وحشتناک بود. 
  
 شه عموی منم باشید؟ خب چی می _
  

بار خانم دکتر اسم من نشمشیر را از رو بسته بودم، ای
را اخطار گونه صدا زد. این یعنی ختم این انگشت 

 . کردن زنبور ٔ  داخل النه
  

 ..................... 
  

 زمان حال 
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 مگه نگفتم وقتی مرخصی دارم، نرو سر کار؟   _
  

 هایش درهم است. اخم
 

بعداز یک ماه، کار در خانه و فقط گاهی سر زدن، یک 
گیری را وز کنارش بودن، انتظار این بهانهماه تمامِ ر

 ندارم. 
  
 ها رعایتم رو کردن...عزیزم! یک ماهه شایان و بچه _
 

 کنم.  ام را مرتب میمقنعه
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تونی از خونه من به کار تو نیاز ندارم، چیمن. اگر نمی _
 خوام بری. کار کنی پس نمی

  
خودش این کار و شرکت را برایم پیدا کرد، خودش من 

ها عجیب است را مشتاق کرد، حاال بعداز این سال
 قدر بدخلقی. این

  
سینه ایستاده است، در این یک ماه وزن کم بهدست
 کرده. 

 
 ست. نظرم این کاهش وزن زیادیاتفاق بهغیراز آن 

  
 رم. باشه، نمی _
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 کند از رفتن.دانم چه چیز منصرفم مینمی

 
 هرچه هست اولویت من اوست. 

 
 دهم.  برای آن برق نگاه؛ کار که هیچ ، جانم را می 
  
 ری؟ نمی _
  

 گیرم،می را شایان ٔ  آورم و شمارهام را درمیگوشی
 . دویمان هر دوست

  
 ذاره بیای؟  چیه؟ نمی _
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 دهد.حتی فرصت حرف زدن نمی

 
من و شایان از روز اول و با کمک او این شرکت را  

 زدیم. 
  
 یه روز که بهتر بود.  _
  
 چیمن؟!   _
  

های کند، زیر نگاهخواهم قطع کنم که صدایم میمی
 . امایستاده او ٔ  خیره
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 بله؟  _
 
 گه... تا کی هرچی می _
 

 خورد. چشمان پر از حرفش گره می نگاهم به
 
 تا همیشه...  _
  

 .............. 
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 گذشته گذشته... 
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 های عمرم بود.آن روز که یکی از بدترین صبح
 
های صبح زود بیدار شدن، درست وقتی مانیا تا نیمه 

شب برای عموی عزیزتر از جانش داشت روضه 
 کرد.خواند و ماجرا را حماسی میمی

 
 کردم.بیدار بودم، و به ته این ماجرا فکر می

 
ست، درگیری اتفاق او یک خالفکار و مافیایی چیزی

 اند. افتاده و این وسط او را له و لورده کرده
 

 اما دهنم را بستم و چیزی نگفتم تا اوضاع بدتر نشود.
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 کنار دویمان، هر حضور کابوس صبح تا کافی ٔ  اندازهبه
 . بود من با هم،

  
 شوم، بیدار شد باعث امگوشی ٔ  صبح صدای ویبره

 .بود شده روشن تازه هوا
 
 عت نبود.  زنگ سا 
  

 . بود ناشناس ٔ  شماره
 صبح.   ۶آن هم ساعت 

  
 بله؟  _
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دی؟ بیا پایین تو تو همیشه شماره ناشناس جواب می _
 آشپزخونه. 

  
 کند.شود جواب بدهم، قطع میمنتظر نمی

 
 کنم، حتماً خواب بوده.ام نگاه میشوکه به گوشی 

 
 تر از او را به عمرم ندیده بودم.واقعاً موجودی عجیب 

 
از جایم بلند شدم، اما نه برای اطاعت از او، بلکه برای  

 حاضر شدن.
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دیروز حمام بودم، فقط موهایم را داخل دستشویی 
 .کردم مرتب خودمان ٔ  طبقه

 
ها که مبینا خانم همیشه نکمی آرایش سبک، از هما

 گوید؛می
 
کننده، یک کرم ضدآفتاب، مقدار کمی یک کرم مرطوب 

 . مات ٔ  رنگ و گیاهی، کمی هم رژ گونهریمل یک رژ کم
 

مرتب کردن ابرو، کمی عطر کنار گوش، روی مچ، این 
 حد مجاز ما برای دخترانه و مرتب بودن بود.
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ودیم هرطورکه شدیم از آرایش و نه مجاز بنه منع می 
 دادند باشیم. سنمان انجام میسایر دخترهای هم

 
از چند سال پیش هر ماه وقت آرایشگاه بود برای تمیز 

سری اصول که شاید کردن صورت، ابرو و موها، یک
 . بود خودش ٔ  های دکتر در دورهالایده

 
ال ترسیم کرده بود که برای من از یک زن ایدهچیزی

کنم آنچه او هنوز هم فکر می جایگاه خاصی داشت و
 یادم داده از من دختری شاد و آرام ساخت. 

  
 خوای بیام کمکت؟ می _
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مقدمه پایین کشید اما فقط الی در را باز دستگیره را بی
 کرد.

 
سمت در شیرجه زده بههمین هم باعث شد وحشت 

 بروم. 
  
 ... نفهم گاو ٔ  مرتیکه _
  

در را با یک ضرب باز کرد، با همان یک دستش، زورم 
 به او نرسید. 

  
 با من بودی؟!   _
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که فرصت کند به خودش بیاید از کنار دستش از آنقبل
 کنم.فرار می

 
یکی پایین ها را دوتاطاقتم دیگر تمام شده، پله 

 روم. می
  

آید، دکتر و آقای مظلومی صدای حرف از آشپزخانه می
 میشه صبح زود بیدار شده بودند. مثل ه

  
 چیمن؟ چی شده؟   _
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 شود. هایم روان میاشک
  
وقت میاد سراغم، کنه، وقت و بیو اذیت میاون من _

ترسونه، نصف شب اومد زیرزمین تو اتاقم، و میمن
و واقعاً اجازه... ماجد مناآلن اومد تو دستشویی بی

 کنه. اذیت می
  

حتی ندید هم حضورش را داخل آشپزخانه حس 
 کنم. می

  
 گه؟ ماجد؟! چیمن راست می _
  

 شود.کمرم کشیده می گر رویدستش نوازش
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 آیم. از آغوشش بیرون می 
  

منتظرم هول شود، یا عقب بکشد، اما خیلی آرام 
 نشیند روی صندلی.  می

  
 کنی؟ قول دادی... ماجد! چرا اذیتش می _
  

اندازد و چای با همان دست وبال گردنش شانه باال می
 کند. روی میز را شیرین می

  
قول چی، مجید جان؟! ماجد! چه توضیحی داری  _

 شما؟  
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 آید. هایم بند میاشک

  
و بدونم. قدر بزرگ شدم که درست و غلط رفتارماون _

من اذیتت کردم، چیمن؟ ترسوندمت؟ مگه به من 
از گاو انتظار داری چکار کنه؟ حاالم نگفتی گاو؟ خب 

 برو حاضر بشو بریم. 
  

دهانم از این رفتار او باز ماند، از سکوتی که پی آن بود 
 تر.  بیش

  
 نام.  خوام برم ثبتجا نمیام، اصالً نمیمن با تو هیچ _
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انتظار داشتم دعوا شود، انتظار داشتم کسی با او اخم و 
تر از آن حس سرم بیشپشتعتاب کند، سکوت 

 ناامنی برایم دردناک بود.
 
دانم شاید آن روح جنگجو سمت اتاق مانیا رفتم، نمیبه

 .بود زادگاهم ٔ  و مقاوم مردمان منطقه
 
گفت، شیر زنان کرد، یا آنچه گاهی آقای مظلومی می 

هایم را بند آورد و گری جوانی، که اشکروح یاغی
 شتم روانه شدم.مصمم به سراغ تمام آنچه دا

 
تمام مدارک شناسایی و بانک و هر آنچه ممکن بود  

های نیازم باشد، حتی سند ازدواج پدر و مادرم، کارت
 چیز را درون چمدان کوچکم ریختم.بانکی، همه
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 شد خرید. چیز را میلباس و همه 

 تصمیمم رفتن و هرگز برنگشتن بود. 
  
 چیمن! بیا پایین.  _
  
 خیره بود ایستاده در ٔ  م که در آستانهبه مبینا خان 

 .شدم
 

 مانیا با آن همه سروصدا بیدار نشده بود. 
 

 ... خودش مادر و پدر خودش، ٔ  شد؟ خانهچرا باید می
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نشناسیه، اما فکر دونم نمکدونم ناسپاسیه، میمی _
جام کنم باید منم برم دنبال سرنوشتم، خاله. تا همین

 زحمت بودم... 
  

 گوید: ند و خیلی جدی میکاخم می
  
هام رو جور بچهبا تو بودم، چیمن. بیا پایین، من این _

همه زحمت بگم برید دنبال از اینتربیت نکردم که بعد
ایم، پرنده و حیوون نیستیم سرنوشتتون، ما یه خانواده

که بذارم بری دنبال کارت... هروقت ازدواج کردی یا 
میم بگیری، خانم گذشت اجازه داری تص ۲۵سنت از 

 کوچولو... اآلنم پایین منتظرتم.
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توانستم حرفی هم حتی نتوانستم حرف بزنم، البته نمی

 بزنم.
 
این اولین بار بود که او را چنین عصبانی و جدی  

 دیدم.می
 

 مانیا ٔ  البته برای خودم، این نوع رفتار را قبالً درباره
 .  بودم دیده

  
 و چرا عصبانی کردی؟ خدا رحمتت کنه، مامان _
  

 ها بود؟گفتم که آن روز یکی از بدترین
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 فقط مبینا خانم داخل آشپزخانه بود. 

 
توانستم آقای مظلومی و ماجد را ببینم که از پنجره می 

 کشید.  سیگار می
  
 جا بشین، عزیزم. بیا این _
  

که سر شده بودم، اضطراب و ترس و ندانستن چیزی
 در پیش است. 

 
 لحنش مثل همیشه مهربان شده بود.
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 نشستم. بود خیال یک فقط باال ٔ  انگار آن زن طبقه
 .  رویشروبه

  
وقت فکر نکن مهم نیست حرفی که زدی. تا هیچ _

 حاال لمست کرده؟ اذیتت کرده؟  
  

 دستم را روی میز بود در دست گرفت.
 

 خیلی آرام پرسید.
 فکر کرده بود ماجد من را...  
  
 ده. نه! نه! تا حاال حتی انگشتشم بهم نخور _
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 اش هم به من نخورده بود. واقعاً حتی تنه
  

 کشد. نفس راحتی می
 

ها را نگاه رود، حتماً آنسرم میای پشتنگاهش لحظه
 کند. می

  
حرف زشت و جنسی بهت زده؟ شوخی، یا هر  _

 که زشت باشه، توهین باشه؟ چیزی
  

 شوم از خجالت.سرخ می
 
 ا را نکرده بود. کدام از این کارهواقعاً ماجد هیچ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
ترسم، نباید وقت، ولی من ازش مینه! هیچ _

هو بترسونتم و بهم شب بیاد تو اتاقم، یا هربار یهنصف
 دستور بده. 

  
 دهد.  سر تکان می

  
ده خیلی حالم بد شد، فهمیدم، وقتی گفتی آزارت می _

چیمن. البته اینم آزار هست، فقط از سر شیطنت و 
تر تا اذیت و از روی بدجنسی... ماجد ست بیشعالقه

کنه، خیلی دوستت نسبت بهت احساس مسئولیت می
داره... اما بهش تذکر دادیم که مسئولیت تو با ماست، 

سرت بذاره... ولی گفتم خواسته سربهگفت فقط می
 تر بپرسم. خودم ازت بیش
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 حاضری؟  _
  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 
 مهیل#
 40پارت#
 

هم بخورد، اما سؤالش کردم سفر او با من بهفکر می
 خود بود.چیز الکی و بییعنی همه

 
ام گذاشته بودند، حتماً آن را به پای لجبازی و جوانی 

 دانستند، شاید...قدر مهم نمیشاید آن
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کردم، اما آن با تمام محبتی که به آن خانواده حس می 
عنوان یک فرد ثابت به روز واقعاً تصمیم گرفتم دیگر به

 آن خانه برنگردم.
 
گرفتم، از مردی که تمام چند جا فاصله میباید از آن 

 سال گذشته به نفرت از او گذشته بود. 
 

 یک زندگی جدید.
................... 

 زمان حال 
   
 چی شد؟   _
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 کنم لبخند بزنم.  بندم، سعی میدر دستشویی را می
 
 چی چی شد؟   _
 

 تکاند. سیگارش را داخل جاسیگاری درون دستش می
 

 دهد.نشینی انگار بد آزارش میاین روزها خانه
 
 حوصله شده. بی 

 
 چک.  همون که تو جیب مانتوت قایم کرده بودی، بیبی _
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گیرم که چیزی از او لرزد، چرا یاد نمیدستانم می
 ماند؟مخفی نمی

 دهم؟  چرا آزارش می 
 
و تفتیش نکنی؟ من که خالفکار قدر منشه اینمی _

 ار بعضی چیزا برای خودم مخفی باشه.   نیستم، بذ
 

گیرد، جاسیگاری را روی میز از پنجره فاصله می
 گذارد.   می

 
 خوای؟   جوابش چی بود؟ بازم منفی؟ واقعاً بچه می _
 

 شود. نگاهش سخت و سرد می
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دانم این معنایش سردی و خشم نیست، در اوج اما می

 شکستن است.
 
 رود.   روم اما او عقب میسمتش میبه 

 
خوام، حداقل عقب انداختم، ترسیدم... من بچه نمی _

 اآلن نه.  
 

گویم و خودم بهتر بندد، دروغ میبغض راه نفسم را می
 دانم چقدر آرزوی فرزندی از او را دارم.   می

 
 گذارد در آغوشش بگیرم.رود، میدیگر عقب نمی
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 اش. ردانهبوی سیگار و عطر م 

 
قدر مردی را گیرد، نباید یک زن اینقلبم درد می

 بخواهد. نباید...  
 
ره همین چند هفته جور که پیش مینترس، این _

 بارم...  یک
 

زنم، این حرف برای من کند. پسش میسکوت می
 دردآور است.

 
 کند به دوست نداشتنم؟   تهدیدم می 
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 تو یه عوضی خودخواهی...   _
 

که نگهم آورد برای آنترکد، دست پیش میم میبغض
 گذارم. دارد، نمی

 
نهایت دوستم تر از بیذره کم که حتی یکطاقت این

 داشته باشد را ندارم.
 
 .  است عجیب کافی ٔ  اندازهزندگی ما به 

 
باز وحشی شدی، چیمن؟ اون لعنتی رو نخر هر  _

 فهمی؟سری... می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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 41پارت#
 
 

 ها گذشته
  

 یک احدی، دکتر مادری ٔ  خانه خالی، و باال ٔ  طبقه
 .بود متری ۶۰ واحد

 
اش که حاال و برای یک نفر کامالً مناسب. برای نوه

 خواند ساخته بودند. دکترایش را در آمریکا داشت می
 

 بهارخواب و حمام و دستشویی.یک واحد مستقل، با 
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 ست؛هاست که خالیمعلوم بود سال 
 
مبلمان قدیمی اما سالم، فرش و لوازم آشپزخانه،  

 چیز بود. یخچال، همه
 

هایش درست مادر دکتر احدی زن پیری بود که گوش
 رفت.شنید و با واکر راه مینمی

 
 در را پرستارش برایمان باز کرد. 

رو که شالش را مدل خاصی یک زن میانسال سبزه
 بسته بود.

 
 زن خوشرویی که به داخل دعوتمان کرد.  
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راهی نداشت، سنش نزدیک مادر دکتر انگار حال روبه

 سال بود.  ۹۰
 

یک زن سالخورده و سفیدرو، که فقط برای احترام به 
 دیدارش رفتیم.  

  
خواد که چیز داره، آقا. فقط تمیزکاری میا همهجاین _

جا رو تونم بگم اینیه خانمی هست میاد کمک. من می
خواد چون خیلی ساله آقا سهراب تمیز کنه، یه پرده می

خاطر آقای دکتر، جا خالی بوده، اآلنم بهرفتن، این
ها خانوم قبول کردن... فقط تلویزیونش و پرده

 قدیمین. 
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 داشت.چرا زن چشم از ماجد برنمی دانستمنمی
 
با آن صورت داغان و له، انگار جذابیت تعریفش برای  

 کرد. من و بقیه فرق می
 

البته بعدها فهمیدم، هر چقدر هم کسی جذاب باشد، 
 ست.اگر دل آدم برایش نلرزد، انگار یک فرد معمولی

 امان از این بعدها...  
  
خانوم بکشین؟  شه زحمت پرده رو شما یا اونمی _

 کنم. هزینه هرچی باشه پرداخت می
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حال با ماجد نه جایی رفته بودم، نه حتی در من تابه
ماندم که اصالً شناختی از او هایی که بود میجمع

 داشته باشم. 
 

 اما آن سفر کوتاه چیزهایی به من فهماند.
 
که او آدم آرام اما جدی بود، خیلی مؤدب حرف اول این 

 زد.می
 

هایی که برخورد داشتیم راحت وارد مکالمه با آدم
 شد.می
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کرد و رسید، اخم درهم میانگار فقط به من که می 
 داد.دستور می

 
فقط با من سرد و جدی بود، انگار فقط من از او 

 آمد.  ترسیدم و بدم میمی
  
خرم، مودم تاپ مییزیون از تهران برات لپجای تلو _

تر از دیدن کارتون گیرم، بیشو وسایلش هم می
 خوره. دردت میبه
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 مهیل#
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توانستم داشته باشم تنها کاری که من با تلویزیون می
 دیدن کارتون بود. 
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ماندی دارد طعنه زند که میاما جوری همیشه حرف می

 زند یا فقط یک مکالمه است. می
  
 کنه؟ باید... کارتون دیدن من اذیتتون می _
  

 نگذاشت حرفم را تمام کنم.
 

 . رفت باال سکوت ٔ  انگشتش به نشانه
  
یاد بگیر، چیمن! با من درست حرف بزنی، با احترام.  _

ره، نه یه دختر سلیطه و تظار میاین چیزیه که از تو ان
 یاغی. 
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ها را یک لحظه حس کردم مبینا خانم است که این

 گوید.می
 
های کبود و صورت ورم کرده هیچ شباهتی به آن چشم 

 خانم دکتر نداشت. 
 

 خواستم، اما ماجد... اگر او بود حتماً عذر می
  

ماشین دربستی که در اختیار گرفته بود کنار یک 
 رستوران بزرگ متوقف شد. 
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آن خانم پرستار که اسمش نوشین بود برای ناهار 
 خیلی اصرار کرد اما ماجد نپذیرفت.

 
 تر دوست داشتم.  من هم رستوران را همیشه بیش 
  

منو را که آوردند، حتی دست من نداد، خودش نگاه کرد 
  و سفارش داد. 

  
گین رفتارم چرا ندادین خودم انتخاب کنم؟ به من می _

 کنین. احترامی رو میبده بعد نهایت بی
  

 کرد. اش را چک میگوشی
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خوری، منم سینی کباب برات تو فقط کباب می _
 گرفتم.  

  
 حق داشت، کباب تنها سفارش من بود و هست.

 
 قول مانیا. خواری، بهیک ضعف عجیب برای گوشت 
  
 خواستم... شاید می _
  

 خیره نگاهم کرد، ادامه ندادم. 
  
خوری پس اذیت خواستی، تو فقط کباب مینه نمی _

 نکن. 
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داشت تا کمی... فقط کمی از حتی یک قدم هم برنمی

 او خوشم بیاید. 
  
ن؟ اگر قدر بد باشین با مخوایین اینچرا می _

 خوشتون نمیاد ازم... 
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 مهیل#
 43پارت#
 

 باز همان حرکت را کرد.
 ترسم از این نگاه و سکوت. دانست میمی 
  
شه و بار بهت گفتم لباست خیس میمن فقط یک _

چسبه به تنت، از من متنفر شدی. احساست رو به می
 من نسبت نده. 
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 یاد بیاورد. شد که بهیادش بود، باورم نمی

 دانست. اما او می
  
 یادتونه؟  _
  

اش را کنار صاف نشست، خیره نگاهم کرد و گوشی
 گذاشت. 

  
 خودت یادمه، موموبه رو باشه هرچی تو ٔ  من درباره _

 دختری تنها که دونیمی! چیمن نزن، ندونستن به رو
 . خواممی که هستی

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 زده نگاهش کردم.بهت
روح به کسی ابراز عالقه گونه سرد و بیمردها این

 کنند؟می
 
 کمی طول کشید تا بتوانم حرف بزنم.  
  
من از من بدش میاد. شما گین چرا چیببینین بعد می _

 منحرفی، من یه بچه بودم، چجور... 
  

تر باز حرفم را قطع کرد، از این کارش متنفر بودم بیش
 از خودش. 
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کنه خود میمنم سن اآلنم نبودم... درضمن چیمن بی _
از من بدش بیاد، تو مردی جز من تو زندگیت نمیاد، 

و تپس این رفتارای بچگانه رو فراموش کن، غذا
 بخور. 

  
بردم شاید اگر جای خلوتی بودیم یا از او حساب نمی

 انداختم.سینی و محتویاتش را روی سرش می
 
اما درنهایت با هر لقمه به خودم قول دادم تالفی کنم  

 اش را.ادبانهتمام این رفتارهای خشن و بی
 
هر شیطنت و کارای دخترونه دوست داری انجام بده؛  _

 تفریح کن، زندگی کن...  
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 زند تا با من.تر انگار با خودش حرف میبیش

 
د دانم مخاطبش من هستم، این را نگاهی که بعاما می 

 به چشمان من خیره شد تأیید کرد.  
 
تونم اما سعی کن عاشق کسی نشی، چیمن. من نمی _

 رقیب رو تحمل کنم.  
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چیزی که بتوانم نه تهدید بود، نه خواهش، نه هیچ
 برایش اسم بگذارم.

 
 فقط حرف دل بود انگار.  

 
 ام خالی شد. شل و وارفته شدم، گویا تمام انرژی

 
 ای داشتم و نه اصالً پی مردها بودم.نه تجربه

 
 حتی فکر ازدواج یا حضور کسی را در ذهن نداشتم. 

 
 خواستم درس بخوانم و مستقل شوم.می 
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 و پدر سربلندی ٔ  خواستم موفق شوم تا بشوم مایهمی 
 .مادرم

 ها نبودم.  من اصالً پی این حرف 
 
واقعاً منو دوست دارین؟ چطور آخه؟ من ازتون  _

وقت متنفرم، بدم میاد، انگار دشمن خونی منید، هیچ
دونم شم... میدونمم نمیباهاتون خوب نبودم، می

آخرین مردی که ممکنه بهش فکر کنم شمایید، حتی از 
ام برم و با خوخاطر این حرفاتون میدونم بهاآلن می

اولین کسی که پیشنهاد بده تو دانشگاه دوست بشم... 
 کنم.  دونید باهاتون لج میکه میبا این

 
فقط نگاهم کرد، صورتش دیگر برایم مثل شب قبل 

 آمد، معمولی بود انگار.نظر نمیبه
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 حتماً بود، پاره لبش ٔ  فقط یک لبخند آرام زد، گوشه 

 .داشت هم درد
 
خورد، با یک دست و آن دست هسته میغذا را دیدم آ 

 آید.نظر نمیهم خیلی سالم به
 
 من فقط حرف دلم را زدم و او هم فقط گوش داد. 

 
 تر شد.   نظرم ماجد عجیبهیچ نگفت و باز هم به

 
انتظار داشتم دوستش هم یک مهندس باشد، مثل 

 خودش. 
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کردم ماجد یک اما او پلیس بود و برای منی که فکر می

 کرد.تر جلوه میفکار است عجیبخال
 
اما ذهن که سیاه بشود برای کسی، حتی اگر آن را  

اش بندی تا روشناییرنگ سفید هم بزنی باز چشم می
 را نبینی. 

 
پیش خودم گفتم، حتماً دوستش هم پلیس 

 ستداریمشکل
 

 شان کوچک بود، یک آپارتمان کوچک.. خانه
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 ها بود.ایتر شبیه دختر مدرسهبیش« حلما»همسرش  
 

 ظریف و خیلی دخترانه، خجالتی و آرام.
 
هایشان ماجد شام سفارش داده بود، بین حرف 

 فهمیدم حلما باردار است. 
 خواست او کار کند.نمی

 
شناختند، راحت بودند و فقط من این همدیگر را می 

 شدم.میان غریبه محسوب می
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جلوی تلویزیون دورتر از ما « سلیم»ماجد و دوستش 
 زدند. آرام حرف می

 
پرسی اول من مانده بودم با حلما، از بدو ورود جز أحوال

 ای نگفتم. های کوتاه حتی جملهو جواب
 

حس غریبی داشتم. آدم خونگرمی هم نبودم که 
 بخواهم سر صحبت باز کنم.

 
کرد، یکیش ار میاز نظرم سلیم حتماً با خالفکارها ک 

 ماجد.
 
 ام را حفظ کنم.  پس سعی کردم فاصله 
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زنن، قدر ساکتی؟ مردامون که گپ میتو همیشه این _

 بیا باهم آشنا بشیم... نظرت چیه؟  
 

 توانستم سنش را حدس بزنم.حتی نمی
 
 سال را داشت.  ۳۰نظرم شوهرش که به 

 
خیلی هیکلی و درشت نبود، اگر لباس تنش را 

دیدم وقتی به دنبالمان آمد، حتی حدس هم نمی
زدم چه شغلی داشته باشد. دختر خونگرمی بود، اما نمی

 من...  
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 ماجد مرد من نیست.   _
 

ام کردم، هایش قرمز شد، سرم را داخل گوشیگونه
 خواهم حرف بزنم. یعنی نمی

 
 ادبی محض بود.بی

 آمد.  شد بدم میاما از هرچه به ماجد مربوط می 
 
درسته. منظور بدی نداشتم، سلیم و آقا ماجد خیلی  _

شناسن من که دختر خونه بودم با هم و میساله که هم
 دوست بودن.  
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 کنجکاو ماجد ٔ  کرد دربارهدانستم، واقعاً فکر مینمی
  بودم؟

 
 دادم؟ واقعاً نه.  یا به او اهمیت می

 
 حرفی در جوابش نزدم.

 کنم آن شب چقدر بد بودم.   حاال که فکر می 
 

وقتی بلند شد تا برود، چادرش کنار رفت و من تازه 
 اش را دیدم.شکم برآمده

 واقعاً حامله بود.  
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ندازم بخواب، خسته چای بیارم بخور، بعد تشک می _
 ای.  

 
روی کرد، فقط روبهاز جایم بلند شدم، پاهایم درد می

تی بزرگ و یک تک نفره بود که تلویزیون یک راح
 هم مردها اشغال کرده بودند.   آن
 
شه بگید رختخواب خورم. اگر میممنون، چای نمی _

 کجاست من بندازم.  
 

ای که شکم برآمدهقد بودیم، اما او ظریف بود با اینهم
رسید، اما من دربرابر نظر میداشت اما باز هم الغر به

 او چاق بودم.  
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 شده، حلما خانم؟   چیزی _
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 مهیل#
 46پارت#
 

 زیر لب ادایش را درآوردم، حلما انگار دید، آرام خندید.  
 
نه داداش ماجد، برم تشک بندازم، چیمن جان  _

 خوابشون میاد.  
 

 ام را که کنارم گذاشته بودم برداشتم.کیف دوشی
 

برابر آن چادر و حجاب او من با مانتوی کوتاه و در 
 شلوار جذب حس برهنگی داشتم.
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 داد.  تر آزارم میایستادن جلوی چشم بقیه بیش 
 
 بگید کجاست، خود چیمن بندازه.   _
 

 ٔ  نگاه اگر تیر داشت و تفنگ بود حتماً نگاه آن لحظه
 .   کردمی خالی را گلوله اشپیشانی وسط درست من

 
 اقاً خودشونم گفتن، تشکای ما سنگین نیستن...  اتف _
 

شوهرش سلیم از جایش بلند شد، با آن شلوار خانگی 
 آمد.  نظرم عجیب میای بهپارچه
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عام نشدیم بذار خودم بندازم، بانو جا قتلتا این _
 جان... فقط امر کن شما، دخترعمو.

 
دانید! وقتی از چیزی یا کسی بدتان بیاید، می

 رسد؛ نظر میزش بد بهچیهمه
 

های هایش، محبتش، حتی آدملبخندش، شوخی
 اطرافش.

 
ها را به حساب وظیفه و مهمانداری مهربانی آن 

مزگی و حساب بیهایشان را بهگذاری، شوخیمی
 حساب ناچاری.بازی، احترامشان را بهلوس
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 شوی با دیدگاهت. کالً بد می 
 سازد.این افکار است که دنیا را می

 ها.  این حکایت من بود آن زمان 
  .................. 

 
 زمان حال 

   
 قهری؟   _
 

خوابم، چیزی درونم مترصد فرصتی پشت به او می
 برای گریه است.
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کند اما همیشه گریه کردن من اوضاع را بهتر که نمی 
 کند.هیچ، بدتر هم می

 
 شود.  های من کالفه میاو با گریه 

 
 بازی نداریم.  چیمن! برگرد ببینمت، لوس _
 
که نازش  شهشم، کسی لوس میدونم، لوس نمیمی _

 خریدار داره... بذار بخوابم.  
 

 قلبم سنگین است.
کنم هزاران تن وزن را با خودم حمل احساس می 

 کنم.   می
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من بلد نیستم ناز بکشم، برگرد با حرف زدن حلش  _

 کنیم.  
 

نشیند، از باال و پایین شدن تشک روی تخت می
 شود.   فهمم که نزدیکم میمی

 
 خواد تنها باشم، حرفی ندارم.   تر دلم میبیش _
 
 چیمن! باز بچه شدی؟ قرارمون چی بود...؟ _
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 چیزی به انفجارم نمانده.
 

های بد و ناامیدی غرق شده که قدر میان حسآن
 ها سکوت کن...توانم کاری کنم که ماهمی

 
بار این کارها قدر مستعدم که اگر اینکه قهر کند و آن 

دانم بدون او دوام نخواهم آورد اما که میرا کند، با این
 ترکش کنم.   

 
 بهم فرصت بده آروم بشم، لطفاً.   _
 

 آیم. که نگاهش کنم پایین میاز تخت بدون آن
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 ام. عصبی و پرخاشگر شده
 شوم.   گاهی از پذیرفتن شرایطش پشیمان می

 
 کنی؟  جور سر من خالی میچون حامله نشدی این _
 

بست تا از اتاق کاش فقط یک لحظه دهانش را می
 خارج شوم. 

 
 دنده نبود. کاش...  قدر یککاش این

 
هایم درد قدر که گوشرود، آنفشار خونم باال می

 گیرد.می
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هایش، آن دختر یاغی در درونم شوم به چشمخیره می
 خواهد خروش کند.  می

 
شکل من مشکلی برای حاملگی ندارم، عزیزم... م _

 ست.  جای دیگه
 

 شود،سو میچیزی انگار درون چشمانش کم
 
شود، بهت و ناباوری، انتظار هم دوخته میمان بهنگاه 

 ندارد این را بگویم.
 
 برای پشیمانی دیر است. 
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 کند حرفی بزند.چندبار دهان باز می 
 
 عاطفه. ام آن دخترک چموش و بیتواند. شدهاما نمی 

 
 متأسفم.   _
 

 زند.خیلی آرام لب می
 شد.کردم و او کالفه میکاش من گریه می 

 
 کردیم. کاش فقط بحث می 

خواست یک بحث گذاشت و نمیکاش تنهایم می
 احساسی را منطقی پیش ببرد.

...................... 
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 گذشته ها گذشته  

  
خوابیده، برید شمام استراحت کنین، من حواسم  _

 شون. هست به
 

 پچ کند که بیدار نشوم.کند پچسعی می
 
 تواند باشد جز ماجد.   مخاطبش کسی نمی 

 
 خواد کسی نگران من باشه.   من بیدارم، نمی _
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های ام؛ جای غریب، آدمپشت به در دراز کشیده
های عجیب و غریب ماجد، ترکیب غریبه، تمام حرف
 ست.  خوابیدلنشینی برای بی

 
قدر مثل اری که تو، بگیر بخواب. اگه ایننگرانی ند _

فهمن چه اخالق گندی داری. از زهرم نباشی باز می
من خوشت نمیاد، شعور داری که چجور رفتار کنی، 

 جای مبینا خالی.  
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گردن نشینم با آن دست آویزان از در جایم می
 ایستاده.
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شلوار خاکستری اسپرت و یک تیشرت سفیدرنگ 

 جانب است.  بهپوشیده، حق
 
 ...  ٔ  من حوصله _
 

 . بردمی باال دست سکوت ٔ  به نشانه
 

ست تا از من یک آدم عصبی و حضورش کافی
 تحمل بسازد. بی
 

 گیرد.  هرچیزی اعصابم را به بازی می
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ه فردا ثبت نام کنیم، خواد گند رو هم بزنی. یه شبنمی _
 آبروریزی ٔ  برمت تهران، مایهشده کول بگیرمت می

 .  مهمونیم فهمینمی. شدی
 

حال او را چنین ست، تابهلحنش تند و عصبانی
 برافروخته ندیده بودم. 

 کنم.نشینی میعقب
 
ادبی نبودم، اما انگار ماجد ذاتاً دختر حاضرجواب و بی 

 چیز متنفر باشم.   شد از همهباعث می
 
 جور بد باشم.   شی من اینباشه، تو باعث می _
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 کنم.شود، زانوهایم را بغل میداخل می
 
 بندد.ام، در را کامل نمیداخل تشک نشسته 

 
 نشیند.یکمی با فاصله از رختخواب روی یک زانو م 

 
 صورتش از درد مچاله است برای یک لحظه. 

 
تر هم اتاق کوچک است باوجود او انگار کوچک 

 شود.  می
 
مگه من تا حاال چکارت کردم؟ امروز کم آبروم رو  _

جا کوتاه بیا، من آزاری بهت بردی؟ دیگه این
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رسونم، چیمن. بچه که نیستی، خانمی شدی برای نمی
خودت، ببین اومدی شهر غریب درس بخونی... تا حاال 

گم دیدی مبینا یکی از رفتارای تو رو انجام بده؟ می
 .. حاال بگیر بخواب.  دونم الگوی تو شده.چون می

 
 لحنش آرام و دوستانه است. 

 کند.   خلع سالحم می
 
من بچه نیستم... از حرفای ظهرت بدم اومد، تو واقعاً  _

گی، همیشه با تحقیر نگاهم دی، زور میآزارم می
 کنی... وگرنه من آدم خوب و آرومیم.  می

 
 گذارم. چانه روی زانو می
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 زند.حتی پلک هم نمی
 
 زنم.هایم را میا تمام ترسم از او حرفب 

 
 چیز مانیا، عموی جز من ٔ  خواهم او در آیندهنمی 

 .  باشد دیگری
 
 چه رو خدا. ایناست ٔ  بگیر بخواب، زمان حالل همه _

 نگاهت من و شدی من عاشق تو روز یه شاید دیدی
 .  خانم چیمن شد، عوض جامون نکردم،

 
 شود.   گوید و بلند میمی« یا علی»
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 وقت! تو خواب ببینی.  هرگز! هیچ _
 

 رود.   خندد و از اتاق بیرون میمی
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 مهیل#
 49پارت#
 

 حتی جواب ندادنش هم به من سخت آمد.
 
وقتی حلما دراز کشید من هنوز بیدار بودم و خیره به  

 سقف.
 
تر بدون چادر، الغرتر بود با شکمی برآمده که بیش 

 انداخت.   ترس به دلم می
 
 بچه دوست نداری؟ یا از حاملگی خوشت نمیاد؟   _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 چرخد.سختی میبینم که بهخندد، میآرام می

 
کرد، او جا بود برای اون ضعف میاحتماالً اگر مانیا این 

 تر است.  شدت اجتماعیتر و بهاز من مهربان
 
 بهش فکر نکردم.   _
 
 و یه بار دیدم، با آقا ماجد بودن.   خواهرت _
 

دانست مانیا خواهر من نیست، هرچند ما حتماً می
 ی از خواهر بودن کم نداشتیم.  چیز

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خوام تره. نمیتر و اجتماعیاخالقاون از من خوش _
 ناراحتتون کنم با رفتارام، از قصد نیست.  

 
 قدر تاریک نیست که نبینمش. زند، اتاق آنلبخند می

 
 کند.  وری خوابیده و به من نگاه مییک

 
 گم.  تو دوستش نداری؟ آقا ماجدو می _
 

 خورم.   رک و صریحش جا می از سؤال
 
 چرا باید داشته باشم؟    _
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 شود.  نگاهش پر از شرم می
 
دوست ندارم فضولی کنم، چون وقتی همسفرت رو  _

گذره... معلومه دوست نداشته باشی، سفر بهت بد می
 بهت خوش نگذشته.  

 
 شه فردا.  مهم نیست، تموم می _
 
قسمت آدم معلوم نیست، سختش نکن به خودت،  _

 خیلی راه داری.  
 

آید سر زبانم بپرسم چند سالش است که از قسمت می
 کنم.  زند، اما سکوت میحرف می
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جا غریبم، من و سلیم مال خراسانیم، طرفای منم این _

جا... قسمت آدم مشهد... دوسالی هست اومدیم این
 هرچی باشه همونه.  

 
ها هم غریب کردم آناو شده بودم، فکر نمیکنجک

 باشند.   
 
و همیشه خانم دکتر سازیم، اینقسمت رو ما می _

گه، من دوست دارم درس بخونم، سر کار برم و می
 کنم.   مستقل بشم... ازدواجم نمی
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 مهیل#
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 50پارت#
 
 

ای که ساله۱۷هایم، دختر مطمئن بودم از حرفخیلی 
 خواهد.بیند و میدنیا را برای خودش می

 
 دست اوست. انگار چرخ گردون به 

 
 زند و لبخندی دلنشین.  آرام پلک می

 
قسمت نصفش دست ماست... وقتی بچه بودم،  _

 بر چیه؟  دونی نافعموم شدم، سلمان. میبُر پسرناف
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 دانستم یعنی چه.  میدهم، سر تکان می
 
من سلیم رو دوست داشتم، ولی خب رسم و  _

فهمه، با سلمان عقدم کردن، رسومات که عشق نمی
سال، اون دلش به دخترداییش  ۲۵سالم بود، اون ۱۱

خدمتی سلیم بودن با دونه، همبود... اینا رو آقا ماجد می
هم... روز بعد از عقدمون تصادف کرد و به رحمت خدا 

گفتن حلما شوم و بد قدمه... آخه دنیا اومدم  رفت،
 مادربزرگم مرد.

 
 آن به برسد تا رود،می عقب انگار کند،می تلخی ٔ  خنده
 .  روزها
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اومدم، بد قدمم بودم، دیگه چی بیوه به حساب می _
رفت خدمت، بدتر از این تو روستا...؟ سلیم داشت می

ی و بکن، من دلم براکه گفتن زنش بدن... فکرش
بازی بودیم، مهربون بود. سلیم رفته بود از اولش، هم

پاش رو کرد تو یه کفش یا حلما رو بدین یا برم دیگه 
هامون گردم... منم که دلم پیشش بود... خانوادهبرنمی

 گفتن، نه که نه... سرت رو درد میارم، ها؟  
 

 نشسته بودم و میخ داستان او.
 
 آمد. زن خوشم می سر تکان دادم که نه، داشت از این 

 
شد خالصه که رفت خدمت. رسم بود از قدیم که می _

دخترو بدزدن، که دیگه کسی حرف نیاره تو 
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ازدواجشون. ولی خب دیگه کسی به دختر و پسر کاری 
شدن... یه شب خواب شدن، تنها مینداشت، طرد می

کنه، بودم با خواهرم تو یه اتاق، دیدم یکی صدام می
م، بعد خواستن سلیم خیلی اذیتم صداش رو شناخت

م اینا، که کردن؛ زن عموم، آقام، عموم، عمهمی
نشستی زیر پای سلیم... انگار که نه من اصالً مرد 

ندیدم که به خودم، شب عقد کردن تا صبحم که مردا 
زدن و رقصیدن، صبحم تصادف کرد، بدبخت... خالصه 

مده کردن یکی رو، اون من بودم. سلیم اوگن ذلهمی
بود قایمکی دنبالم، منم نامردی نکردم، نه نگفتم... 
چندتا چیز کردم تو بقچه و زدم بیرون... پشت در 

همین آقا ماجد بود و سلیم با ماشین. خالصه که 
جور شد فرار کردیم... بعدشم سلیم آقا ماجدو این

و بدن بر کرد، که مدارک و شناسنامه و اینای منپیغام
 تا عقدم کنه. 
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 مهیل#
 51پارت#
 
 

 زده به دهانش چشم دوختم. هیجان
 

انگار خودش هم فهمید که چه آتشی به جانم انداخته، 
 خندید.  می

 
دیدی قسمت چجوره؟ نصف نصفیم، حاال اگه  _

 شد.   رفتم اون شب معلوم نبود چی مینمی
 
 بعدش چی...؟ فرار کردین تموم؟   _
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 دست زیر سرش ستون کرد.

 کردم فقط زندگی من مثل بقیه نبود.   فکر می 
 
خب تا پارسال که پدر سلیم فوت کرد، نرفتیم پیش  _

بودیم. آقا ماجد خیلی بقیه، راحت نبود اما عاشق هم 
سن بودم، زندگیمون از یه اتاق کمک بودن، منم کم

نیک داشتیم، چندتا تیکه ظرف. بود، کوچیک، یه پیک
جا رفت دانشگاه پلیس و پلیس بعدم که سلیم از همون

شد. آقاش که فوت کرد، ارث خوبی رسید بهش، این 
و خرید، خدا بخواد دوماه دیگه هم یه خونه و ماشین

 ترم میاد که تکمیل بشیم.  دخ
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کنم، حاال برایم جالب است آن به شکمش نگاه می
 جنین خوابیده در آن تن. 

 
 حتی حلما هم برایم جالب بود دیگر.  

 
 دونین کی هستم؟   منم که حتماً می _
 

کردم، شب از نیمه تری میاحساس صمیمیت بیش
 گذشته بود.  

 
 چرا دونیمی ماجدی، آقا برادر ٔ  دونم، دخترخوندهمی _

    بهت؟ گفتم رو اینا
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 دانستم.  واقعاً نمی
 
شه خواستم بگمت، اگه آدما رو نشناسی، سخت می _

دونی باید خوشت بیاد یا تحمل کردنشون، چون نمی
 ولشون کنی... قسمت آدم کنارش بدت بیاد، یا اصالً

جوری و همینشه که قایقخواد، نمیخود آدمم می
و بگیر و انداخت تو شط، باید ناخدا باشه... دم این

خودت قسمت کن به همه چیزایی که برات پیش اومده 
 و میاد.

 
که همیشه زیاد صبح زود که بیدار شدم، با این

 خوابیدم، اما سرحال بودم. می
 

 هایش فرق کرده بود. ر نگاهم به آن خانه و آدمانگا
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 شد. اما این نگاه خوب شامل ماجد نمی

 
کمک کردم تا صبحانه را حاضر کرد، در خانه که باز 

 شد هر دو مرد خندان و با دستانی پر داخل شدند. 
 

ای بود که هرگز از او آنچه من را متعجب کرد، آن چهره
انستم چیست، از ته دل دکه نمیندیده بودم، از چیزی

 خندید.می
 

 صورتش از درخشش، مهتابی رنگ شده بود.
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تر شده بود هم حتی چشمان کبودش که ورمش کم 
 درخشید. می

  
 همیشه به خنده باشین.  _
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 مهیل#
 52پارت#
 

 و درعوض من فقط سالم کوتاهی کردم.
 
تر غیرقابل که کمماجد را هم نادیده گرفتم، با آن 

 رسید.  نظر میتحمل به
  

نام و کارهای اداری واقعاً حضورش کنارم برای ثبت
 یک موهبت بود.
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 کرد. های دیگران را به خود جلب میهرچند نگاه 
 

 واقعاً تناسبی بین ما دوتا وجود نداشت؛ او 
 

ود، قد بلند و سوخته و رنگ پوستش تیره بآفتاب
کرد در موهای سیاه و کوتاهش که همیشه سعی می

 آخرین حد کوتاهی باشد.
 
رفتند هم ها که اگر میهای روی صورتش، کبودیزخم 

 . کردنمی او خشن و مردانه ٔ  تأثیری در چهره
 

تر شبیه عقاب بود تا آدم، انگار تا ته یک نگاه که بیش
 حم.رخواند؛ تیز، خشن و بیذهنت را می
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 ورزیده و زمخت. 
وهشت سختی به یک متر و پنجاهو اما من! قدم به 

 رسید.می
 
موهایی بلوند و چشمانی رنگی و اروپایی و تپل، که  

 نظر برسم.تر هم بهشد کوتاهباعث می
 
 یک دختر عروسکی تپل، در کنار او ترکیب عجیبی بود. 

 
توانند با او شوخی کنند گفت نمیاما حداقل به بقیه می 

 اش بگیرند.  و نادیده
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جا و درست کن، چیمن. تو قراره اینکم شالتیه _
مونه، همه درس بخونی، دانشگاه مثل یه محله می

باشه، شناسن، پس چندتا چیزو یادت همدیگه رو می
کنی، آسه برو آسه بیا، فکر کن تو محله زندگی می

و خوب بخون، تفریحم کنی کنارش خوبه، اما درست
حد و حدود بذار، فکر کن چندبار تو محل با ماشین 

مردای غریبه بیای و بری، پشتت هزارتا حرف در میاد، 
که شاید اولش مهم نباشه، ولی بعدش برات دردسر 

 شه. می
  

 زنم.دویچ همبرگرم میگازی به سان
 
 بزرگ لیوان یک با خرید، برایم دانشگاه ٔ  از بوفه 

 .مشکی ٔ  نوشابه
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 آید. دانست از چه چیزهایی خوشم میحتی می 

 
شد راه نبود، شاید لحنش باعث میهایش بیحرف

 گارد نگیرم. 
  
 باشه.  _
  
بینی آروم بخور دل درد نگیری... این آدمایی که می _

هات باشن، بعضیاشونم شاید بعداً ایحلهقراره هم م
بشن همکارت، فرق نداره، زن و مرد نداره... فکر کن 

ت... مثالً با گذاریه برای آیندهرفتارت با اینا سرمایه
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شی یا با دختر، فرق پسر همکالست صمیمی می
 گذاری کامل نکن. نداره... روش سرمایه
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 کنم.گیج به او نگاه می
 
 دانستم. حد او را متفکر نمیوقت تااینهیچ 

 
 کمی ٔ  کرد، به جمع چند نفرهبه من نگاه نمی

 .بود دوخته چشم پسر چند و دخترها از ترطرفآن
 
 های باالترند. معلوم بود سال 
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 یعنی چی؟  _
  

 بلندی داشت.یکی از دخترها قد 
 از همین فاصله هم جذاب بود.

 فکر کردم از او خوشش آمده.   
  
یعنی همه چیزت رو نیار وسط؛ خاطراتت، زندگیت،  _

پولت، احساست، همیشه یک سوم رو خرج کن، اگه 
 بال و دست تو ننداز رو داراییت ٔ  شی، همهرفیق می

 بلند سختیبه ببازی وچیزت همه اگر چون کسی،
ممکنه با یکی از همکالسیات طرح رفاقت  ...شیمی

سال بعدتم  ۱۰بریزی، بعد نتونین باهم کنار بیاید، 
شه جهنم... ببین، با اون همکار بشی، محل کارت می

 بازم بگم؟ 
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 زد برایش.دختر هم متوجه او شد، لبخند می

 
 ها.  آن روز فکرم رفت پی آن 
  
 از دختره خوشت اومده؟ خیلی لونده.   _
  

 نگاه از دختر گرفت. لحنش جدی شد. 
  
و دیدی ولی من چیزای دیگه دیدم، تو خوشگلیش _

کار بنداز، چیمن... مثل دخترای سطحی و و بهمغزت
احمق حرف نزن... من اگرم بخوام جز تو کسی توجهم 

 کنه، پس الکی داستان نساز برای خودت. رو جلب نمی
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ص، با من مثل کنم از حرته ساندویچم را مچاله می

 کرد.  یک احمق رفتار می
  
من یه دختر احمق سطحی هستم، جناب ماجد  _

مظلومی، دست از سر من بردار وقتی به توی بالغ و دانا 
 خورم. نمی

  
کشم و سره سر میام را یککند، نوشابهسکوت می

 شود.ام میگازش وارد بینی
 

 آید. سوزد، اشکم درمیتا مغزم می
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و نکش، خوش ندارم هروقت به کسی نگاه خودت _
 کنم تو سرت داستان بسازی. می

 
کنارتر نشستم که نزدیکش نباشم. رویم را هم 

 برگرداندم.  
  
 تونه با تو داستان بسازه؟ شبیه قاتالیی. آخه کی می _
  

 برای خودم زمزمه کردم، اما شنید.  
  
 دونه؟ ای، کی میشاید هستم، قاتل حرفه _
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 هایش درهم است.کنم، اخمزده نگاهش میوحشت
 

گیرم، چند پسر که مثل من امروز خط نگاهش را می
 نام کنند. خواستند ثبتمی

  
پا شو، تهران رفتی چند دست مانتوی مناسب بگیر.  _

 چشم نامحرم زیاده، توام تو چشمی. 
  

 کند، بلند شوم. شود و اشاره میبلند می
  
 آره، همه نگاهشون به منه، توهم زدی؟ _
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اندازد، برای اولین بار، ام میدست سالمش را دور شانه
 کند. فهمم که لمسم نمیاما فقط من می

 
زده به او خیره آورد، نگاهم وقرش را پایین میحتی س

 شود. می
 

 از دور احتماالً چیزی شبیه بوسه بر پیشانی است. 
  
 کنین؟ یعنی چی؟ چکار می _
  
 چموش نشو، فقط چند لحظه.  _
  

 دهد. کند. نگاهش اخطار میزمزمه می
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 ام.کارمان تمام شده و من عصبی و پرخاشگر شده

 
کنم رفتار زند و برایش تعریف میمانیا زنگ می 

 عمویش را. 
 

آورد، شنود، حتی به رویش هم نمیخود ماجد هم می
 خندد. سوی خط میمانیا آن

  
ای، چیمن؟ خیلی حرکتش باحال بوده که، دیوونه _

 ت کنه بدبخت که مزاحمت نشن. خواسته بیمهمی
  

 کند برای یک تاکسی.  دست بلند می
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تونم از خودم مراقبت کنم؟ این مگه من نمی _

چرندیات تو رمانا رو تحویل من نده، مانی. تخیل چیپ 
 و مزخرف. 

  
تو سرت، چیمن. عموی بدبخت من گیر توی  خاک _

 زنی. خر افتاده هی لگدش می
  

 داخل ماشین شدیم، صدایم را پایین آوردم. 
  
همی، ما فقط ففهمه، تو که میگم شو، مانی. اون نمی _

 و داره... سالمونه، عموت سن بابام ۱۷
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 شود. گوشی از دستم کشیده می
  
 کنه. م میو هم نزن، مانی، بوش داره خفهدیگ این _
  

 .زندمی حرف من ٔ  طور دربارهشود اینباورم نمی
 

 کند. ام را روی پایم پرت میگوشی
 

 ترکد، برایم داخل ماشین بودن مهم نیست.  بغضم می
  
 کنی؟  چرا گریه می _
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 نگاهش ناباور است. 
 چسبم که دورتر شوم. به در می

  
 ازت متنفرم، ازت متنفرم، ازت متنفرم.  _
  

 آورد که صورتش را بپوشاند، کالفه است.دست باال می
 
بینم دست سالمش چگونه از گوید و میمی« آخی»اما  

اش سفید شدهشدت درد بندبند انگشتان مشت
 شود.  می
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 گریه نکن، ببخشید، خب؟ فقط گریه نکن.  _
  

دیدم ام از آن دردی که میگفت هم گریهحتی اگر نمی
 کشید هم بند آمده بود.می

 
 بعدازظهر بود و برای عصر بلیط داشتیم.

 
 برگردیم بودیم مجبور بود، دوستش ٔ  ایلمان خانهوس 

 .سلیم ٔ  خانه به
 
دانست اما داخل نشدیم، سلیم سر کار بود، نمی 

 شود. کارمان زود تمام می
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 هرچه حلما اصرار کرد نپذیرفت داخل برویم.
 
تاکسی را پایین نگه داشته بود، من داخل رفتم و ساک  

 کوچکم را آوردم.  
  
کم کتلته لقمه کردم، سلیم بفهمه ، یهبیا، چیمن جان _

شه، قرار نبود جور کرد خیلی ناراحت میماجد این
 برگردین امشب. 

  
دانستم که ماجد ناراحت بود، شاید فقط من می

 خواست از من خالص شود.می
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دانستم عشق و هرچند خودش چیزی نگفت، ولی می 
سفر عاشقی و عالقه دود هوا شده بود یا تا پایان این 

 شد. می
  
 بازم حتماً میاد.  _
  

 ظرفی را که داخلش غذا گذاشته بود را گرفتم.
 
هنوز گرسنه بودم، ماجد هم که از صبحانه به بعد حتی  

 یک قطره آب هم نخورده بود.  
  
تر از خودش ندیدم، خدا صبرت بده... قول بده لجوج _

جا همدیگه رو ببینیم. منم تنهام شاید نتونم اومدی این
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دم دوست خوبی مثل خواهرت بشم، ولی قول می
 باشم. 

  
 از حلما خوشم آمده بود. 

در کل زن جالبی بود، کسی که برای زندگی بهتر 
 جنگیده، قابل احترام است. 

 
 ا خانم بود. این حرف مبین

  
کسی که برای زندگی بهتر جنگیده، قابل احترامه حتی »

 « اگر مخالف افکار ما باشه.
  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 56پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
داخل ماشین صندلی جلو نشسته بود، با کسی حرف 

 هم با گوشی من.زد، آنمی
 ند. کدانستم دست او چکار مینمی 
  

خداحافظی کردیم، حلما داخل یک کاغذ آدرس و 
 هایش را برایم نوشته بود. شماره تماس

  
 ام را روی پایم انداخت.گوشی

 
زیرلب گفتم، برود « به جهنمی»کرد، حتی نگاهم نمی

 که برنگردد در زندگی من. 
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 گردیم. مبینا خانم زنگ زده بود، گفتم داریم برمی _
  

جوابش را ندادم، البته حرفی هم نگفته بود که جواب 
 بدهم. 

 
 گوگل از را اسمش گذریم،می کارون ٔ  از کنار رودخانه

 . کردم جستجو
  
گردیم، کم داخل شهرو میرواز بشه یهتا وقت پ _

 کم جلوتر پل معلقه... چشمت آشنا بشه... یه
  
خاطر گرما شه، آقا. مردم بهجا شب دیدنی میاین _

تر شبا میان بیرون... اآلن روزای خوبمونه، یه بیش
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ذاره تا همین لب آبم روزایی هست که غبار نمی
 ببینیم... خدا نگذره... 

  
 خورد. باقی حرفش را

 مرد مسنی که تقریباً موهایش ریخته بود.  
  
دونی چقدر این خاک کشته داده، چیمن...؟ جای می _

جا مردم محشری داره، عرب و مقدسی اومدی، این
 فارس و بختیاری کنار همن، قدرش رو بدون. 

  
خورد، جنگ! نه گوید به سن من نمیچیزهایی که می

 برای سن من است و نه او. 
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گل گفتین، آقا... من زمان جنگ سن شما بودم... خدا  _
نیاره به روز هیچ بشری... چه روزایی گذروندن مردم 

زد یه هامون، یه موشک میجنوب، آواره بودن خانواده
هام همه رفت... برادر و عمو و داییخانواده از بین می

هاشون اومد... یکی جنازهرفتن جنگ، همون اول، یکی
 ن؟ تهرانی هستی

  
 را حروف کمی زند،می حرف خاصش ٔ  با آن لحجه

 فارسی از ترقشنگ اما عربی مثل گوید،می غلیظ
 . ماست

  
 دهد. ماجد جوابش را می

  
 بله.  _
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 شویم. از روی پل رد می

 
اند، کنم، این شهر و این مردم پر از حرفسکوت می

 هایی که به گوش من غریب است.حرف
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 مهیل#
 57پارت#
 
چند سالی که ما موندیم تو جنگ سوسنگرد و آبادان  _

هامون رو آوردن تهران، و اهواز، مادر و خواهر و زن
بهشون اسکان دادن. بعضیا رفتن سمت لرستان، 

هامون خالصه که آوارگی بد چیزیه... ما موندیم، خونه
ون... اآلن اومدیم اهواز، قبلش آبا و بود، زمینام
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اجدادمون آبادان بود، وقتی جنگ شد... کلی دام 
 داشتیم، عراقیا همه رو غارت کردن. 

  
های جنگ، انگار گردانم پی خرابیناخودآگاه چشم می

 دیروز اتفاق افتاده.  
  
برمت خرمشهر، آبادان، کم جا بیفتی، میبذار یه _

 .  جنوب خیلی قشنگه، چیمن
  

های داخل آن. گیرم، از قایقچشم از کارون می
 سمت من برگشته بود.به
 
 نگاهش دیگر آن سردی و سختی را نداشت. 
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 توانست خوب باشد؟  یعنی گشتن با او چقدر می 
  
 باشه.  _
  

 کنم.زمزمه می
 رسید.نظر نمیانگیز بهقدر هم نفرتگاهی آن 

 
 کرد.مثل آن لحظه که دوستانه رفتار می 

 زورگو بود.
 
تر حرفش برو کرد با زور بیشدانم شاید فکر مینمی 

 دارد. 
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شاید مثالً برای مانیا خوب بود کسی که تکلیف تعیین 

 کرد، اما من... نه!  می
  

اهواز زیباتر از تهران  در یک کالم آن روز فکر کردم که
 است. 

 
قدر هم وقتی آنکه توانسته بودم قبول شوم آناز این

احساس بد داشتم بعد از کنکور به خودم افتخار 
 کردم.  می

  
شاید خیلی نتونم بیام بهت سر بزنم، ولی حواسم  _

 بهت هست، نگران نباش. 
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این را وقتی گفته بود که از در خروجی سالن فرودگاه 

 سمت ماشین.رفتیم بههرآباد بیرون میم
 
 دید.ماجد انگار در دنیای خودش من را عاشق می 

 
 اولین باری بود که دلم برایش سوخت.  

 
شوم یا که منتظرم او به کرد نگران میواقعاً فکر می
 من سر بزند؟

 
حرف دنبالش رفته بودم، عشق یک طرفه باید بی 

 سال داشتم.  ۱۷دردناک باشد و من فقط 
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 چقدر ساکتی، چیمن؟  _
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 مهیل#
 58پارت#
 

 چشم از میدان آزادی برداشتم. 
  
 کردم. راستش، داشتم به تو فکر می _
  

را از فشاری که به فکش صورتش سخت شد، این 
 آورد حس کردم.می

 
 کرد. انگار درد دارد، حتی نگاهم نمی 

 باز هم دستش مشت بود. 
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 خب؟!  _
  

 رسیم. پیام مانیا را جواب دادم، پرسیده بود کی می
  
 هیچی، فکر کردم عشق یک طرفه چقدر سخته.  _
  
ها و پسرای دم در دبیرستانه، عشق مال دختر بچه _ 

 نه من.  
  

درچشم و واج نگاهش کرده بودم، وقتی چشم هاج
 بندش یک چشمک.  شدیم و لبخند زد، پشت
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 تر از ایناست برای من. چیزی بیش _
  

توانستم به عشق فکر سالگی حتی نمی۱۷و من در 
 تر از آن.کنم، چه برسد به بیش

 
تصوری هم نداشتم که دوستی با جنس مخالف حتی  

 چگونه است، چه برسد به عاشق یک مرد بودن. 
  

 من را دم در خانه پیاده کرد، راننده را نگه داشت.
 

به مبینا خانم زنگ زد و گفت که من را رسانده. منتظر 
 شد داخل بروم.  
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 .................. 
  

 زمان حال 
  
 خوای تمومش کنی؟ نمی _
  

کند و من مخفیانه قد و باالیش را لباسش را مرتب می
 کنم. با حسرت برانداز می

 
که توانم فراموش کنم، با ایناما رفتارش را نمی

 دانم او مقصر نیست.می
 
 رنجانم. دانم او را میمی 
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 اما چه کنم؟ 
 . هستم او ٔ  من دیوانه

  
 چیمن؟  _
  

 تاپ. کنم از روی لپسرم را بلند نمی
 زنم. حرف هم نمی

 
رود برای ام کند، یعنی باز هم میخواهد خفهبغض می

 یک مأموریت دیگر؟ 
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جور قهر کنی، اگر فکر کردی اینداری ناامیدم می _
کشم اشتباه کردی... من برای و میکنی نازتمی

 که مقصر نیستم کوتاه نمیام. چیزی
  

آمد، من فقط خودم را به گفت، کوتاه نمییراست م
 زدم. فراموشی می

  
 بیا تمومش کنیم.  _
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 مهیل#
 59پارت#
 
 

 شود.گونه از دهانم خارج میتمام فکر دیشبم این
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قدر که باید دوستم او دوستم ندارد، انگار دیگر آن 
 قدر که من را بخواهد. ندارد، آن

  
 باشه، تمومش کنیم.  _
  

 رگ شد.بهگردنم از سرعت بلند کردن سرم رگ
 
در خانه را باز کرد، بعد از دوماه خانه ماندن، حاال قبول  

 کرد تمامش کنیم. 
 

 چسبد بیخ گلویم. حبابی از غم و درد می
 بندد.  سرش میدر را پشت
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 کنم. کنیم...ازت عشق گدایی نمیباشه، تمومش می _
  

 شنود.گویم، رفته است و نمیسرش میپشت
 
تا توانم را جمع کنم دانم چند ساعت طول کشید نمی 

برای بلند شدن، تا لرزش پاهایم تمام شود و وزنم را 
 یدک بکشد.

 
 

........................ 
 گذشته ها 

  
 روزهای اول اقامتم به معنای واقعی سخت بود. 
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که تأیید کند روز اول آقای مظلومی هم آمد، برای آن

 برگشت.که هستم خوب است یا نه، اما فردایش جایی
 
های جدید سه روز هم مبینا خانم و مانیا ماندند. پرده 

 نصب شده بود.
 

خانه تمیز و گردگیری شده، یک میز و صندلی کامپیوتر 
تاپ، مودم و پرینتر، آخری را حتی جدید و یک لپ

 کردم برایم گرفته باشند. فکرش را هم نمی
  
تاپ و مخلفات کادوی قبولیت از طرف عمو این لپ _

 ماجده. 
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حیف وقتی خانم دکتر بود گفت، وگرنه حتماً باز چیزی 

 بارش کرده بودم.  
  
 برای کادو خیلی گرونه.  _
  

ها موهایم را سرم آمد، مثل اکثر وقتمبینا خانم پشت
 مرتب کرد و سریع بافت. 

 
 موهای آویزان را دوست نداشت. 

  
انداز کن، بعداً برای خودت تو پوالت رو پس _

گذاری کن. نگران ماجد نباش، من گفتم بذار مایهسر
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دم، خودش اصرار کرد، گفت ناراحتی از و میهزینش
 دل چیمن دربیاد. 
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 مهیل#
 60پارت#
 

ام بود بوسیدم، مادرم پشت دستش را که روی شانه
 نبود اما برایم مادری کرده بود.  

  
 خاله؟ تنهایی سخته؟ غربت؟  _
  

ها به تنهایی شهرهای مختلف درس دانستم او سالمی
 خوانده.
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حتی دوسالی بعد از ازدواج هم خارج از ایران رفته  
 بود. 

  
 خوبیه ٔ  نگیزهاگر بخوای زن محکم و مستقلی بشی ا _

 انتخاب رو دورتر راه که شدم خوشحال. تحملش برای
 وجنمش تو شی،می موفقی زن دونممی چون کردی،
 . چیمن داری،

  
 نظیر بود.نفس کالمش بیاعتمادبه

 
دانم پدر و مادرم چه کاری به درگاه خدا کرده نمی

 بودند که سرنوشت من این شده بود.  
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 دونین چقدر دوستتون دارم؟  می _
  

 مانیا داخل تراس ایستاده بود.
 خاصی زیبایی واقعاً درخت و گل از پر حیاط ٔ  منظره
 .داشت

 
 بزرگ بود و بعد پرستار مهربانش.  ها هنر خانماین 
  
مون. منم دوستت دارم، از همون اول که اومدی خونه _

نظیری بود، شجاع  بود، خیلی چیزا هست مادرت زن بی
گم... فقط درس بخون، چیمن. موقع برات میکه به

خوای رشد کنی، آدمای کنارش زندگی کن، اما اگر می
زیادی تو زندگیت نیار، آدمای زیاد یعنی پرت شدنت از 
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که بعد نشه غم و ن، ولی جوریاهدافت، خوش بگذرو
 نداشته دوست مانیا ٔ  اندازه رو تو... زندگیت ٔ  غصه

 .  امانتی تره،بیش تو برای نگرانیام. نیست ترکم باشم،
  

 او را در آغوش کشیدم.
قدر خوب بودند که فکر های اطرافم آن روزها آنآدم 

 اند. ها اشغال کردهکردم دنیا را خوبمی
 
 

 شد.ها شروع میکه روز بعدش کالسدر آن سه روز 
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بازار رفتیم؛ مانیا لباس و وسایل سنتی و خوراکی خرید، 
چند دستبند سنتی، برای من هم چند دست مانتو شلوار 

 و مقنعه، دو کوله و یک کیف معمولی، لوازم تحریر. 
 

خور وقتی رفتند، من نصف شهر را حتی مسیر اتوبوس
 فته بودم.و تاکسی دانشکده را هم یاد گر
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 مهیل#
 61پارت#

ماه دیگر که  ۶نام کالس رانندگی موکول شد برای ثبت
 تولدم بود، فروردین ماه.

 
 خواستم خودم یک ماشین بخرم.اما می 

 
 .بدهم که گفتم وقتی هم را خانه ٔ  حتی پول اجاره
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 «.نه»در یک کالم آقای مظلومی با اخم گفت:  
 
 هایی که یعنی روی حرفش نیایم.از همان نه 

 
 نهایت ما ٔ  رو و آرام، اما همهمرد ساکتی بود، خوش 

 . بودیم قائل برایش را احترام
 

حتی خانم دکتر با تمام مدیریتش در زندگی 
دانستیم حرف آخر را بدون صالحدید همسرش می

 زند.  نمی
  
تعطیالت و هروقت که دلت تنگ شد فقط بگو، بلیط  _

وآمد برات. حق تره رفتگیرم بیا. تو تکی، راحتمی
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اندازت دست بزنی، چیمن. اکیداً ممنوعه نداری به پس
این کار، خدا رو شکر روزیت تو زندگی ما زیاد بوده، 

گیره... دختر تا شوهر نکرده از پدر و مادر خرج می
 خب؟ 

  
 کند.دانستم گریه میتش را کرده بود و میمانیا پش

 
 آمیخته بود.من هم ترس و بغضم درهم 

 
 زیرلب گفتم.  « چشمی» 
  
زود خدا زودبهمانی؟! نمردم که، یه ساعته پرواز، به _

 میام.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 طاقت نیاوردیم، تهش به گریه و زاری رسید.

 
تر از وقتی رفتند تازه فهمیدم غربت چیزی بیش 

 ارد. تنهایی د
 

 وکار بودن.کسحس معلق بودن، حس بی
 
وحشت رودررویی با « چه کنم!»فکرهای پر از  

 ها. ناشناخته
 

 که اگر اتفاقی بیفتد، کسی نیست کنارت باشد.این
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 خواست.واقعاً شجاعت می
سرشان بروم تا هزاربار پشیمان شدم، خواستم پشت 

 بمانند و فردا انصراف دهم و باهم برگردیم... 
  

 تر بود، تنهایی؟دانم آن روز کدام دردناکنمی
 
 غربت و ناشناس بودن محل؟ 

 وحشت از تغییر؟  
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 مهیل#
 62پارت#
 
 

 سوار تاکسی شدم که منتظر ایستاده بود. 
 

 رفت و برگشت کرایه را حساب کرده بود خانم دکتر. 
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حال روی پای ماشین که حرکت کرد، فهمیدم تابه

 خودم نبودم.
 
 خانواده! 

ها برای من بعداز پدر و مادرم چیزی بود که مظلومی
 بودند.

 هایی فراتر از انسانیت. انسان 
  

انگیز رهانیده ام من را از آن حال غمصدای زنگ گوشی
 بود. 

  
 ماجد...! 
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 که من کردم،می نگاه شده ذخیره ٔ  با تعجب به شماره

 . بودم نکرده ذخیره
 

اش زنگ بزنم، خواستم برای هدیهخودم هم می
 توانستم آن را قبول کنم. نمی

  
 بله؟!   _
  
 جواب هستی درهرحالی افتهمی من ٔ  وقتی شماره _

 بزنم، زنگ بتونم کی دیگه نیست معلوم چون بده،
 بذار. چیمن نزن، حرف تو بزنم، حرف من کهاین ازقبل
 . کنم شروع اول من
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 لحنش دستوری نبود، انگار عجله داشت بگوید.

 
جای گوشی که بهشوکه به گوشی نگاه کردم، مثل این

 رویم بود. خودش روبه
  
 عقلتون رو از دست دادین...؟  _
  

آمیز ازاندازه توهینخواستم قطع کنم، رفتارش بیشمی
 بود. 
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یه بارم شده فکر کن منظوری جز زورگفتن دارم.  _
خوام کسی بدونه پشت اآلنم وقتم زیاد نیست، نمی

 خطِ این شماره کی هست. برای امنیت خودته. 
  

 رسیدم، اما پاهایم قادر به حرکت نبود.به در خانه 
 

کرد و ممکن بود امنیت من به خطر او کار خالف می
 بیفتد؟ 

  
زنه، من چیمن؟! نترس، کسی به تو آسیب نمی _

مراقبم. شاید چندوقتی نتونم زنگ بزنم، فقط خواستم 
بگم... کاری داشتی به سلیم زنگ بزن، حلما بهت زنگ 

شناسم... نذار یین که میزنه، اونا بهترین آدمامی
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هرکسی نزدیکت بشه... باید برم... درضمن به من 
 زنگ نزن، حالل کن. 
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 مهیل#
 63پارت#
 

 گوشی را قطع کرد.
 انگار در معرض توفان قرار گرفته بودم.

 
 دانستم.چیز از ماجد نمیمن هیچ

 
 فقط یاد گرفته بودم از او متنفرم باشم. 

  
سختی به واحدم پاهایم سنگین بود وقتی خودم را به

 رساندم. 
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 ٔ  یک ورودی جدا بود که من نیاز نداشتم با اهالی طبقه

 .  شوم روروبه پایین
  

های ماجد عجیب بود، با لباس روی تخت افتادم، حرف
 چیزش عجیب بود. لحنش، همه

  
 ترین شب بود.شب اول شاید سخت

 
که من گاهی در زیرزمین تنها ای تنها، با ایندر خانه 

 ماندم، این تنهایی فرق داشت.می
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ای داشتم که دانستم چند پله باالتر خانوادهجا میآن
 ید.کشانتظارم را می

 
 هایی هستند که به من سر بزنند. دانستم آدممی 

 
 ها را روشن کنم.حتی حال این را نداشتم که المپ

 
 مانیا زنگ زد و ما باز گریه کردیم.  

 
 مبینا خانم هم تماس گرفت.

 غذا برایم گذاشته بود داخل یخچال، گفت گرم کنم. 
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پرستار خانم بزرگ، سوری خانم با سینی غذا و 
 ت باال آمد.  مخلفا

  
دوست داری بیا پایین تنها نمون، منم تنهام، فقط  _

 زنن. گاهی پسرام میان سر می
  

کرد فقط تشکر کردم. خودش فهمیده بود سرم درد می
 راهی ندارم.حال روبه

 
 غذا را داد و رفت.

 ٔ  یادم نیست چه بود اما بوی خوبی داشت و معده 
 . کردمی را التماسش من خالی
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 با بغض غذا را خوردم.
ام داخل هرچند نیم ساعت بعد تمام محتوایت معده

 دستشویی بود. 
 

از سکوت خانه دلم گرفت، تلویزیونی که قرار نبود 
 خریده شود اما خریده شد را روشن کردم.

 
اشتم، یک بهشت برای دختری که حتی ماهواره هم د 

 خواست مستقل باشد.می
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 مهیل#
 64پارت#
 

کنم، آخرین سختی زندگی تا آن روز حاال که فکر می
 مرگ والدینم بود.  
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مسکنی که میان داروهای واجب داخل یخچال بود 
 خوردم.

 
 داروهای واجب داشتیم.سری ما همیشه یک

 
بیوتیک درمواقع ضروری، ها، آنتیمثل مسکن 

 های گیاهی.ها، شربتتقویتی
 
بندی در آن یخچال که حاال پر بود، این داروها دسته 

 شده بود.
 
 زدنی بود.نظم خانم دکتر مثال 
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های بهداشتی مثل پد، دستمال و باقی چیزها بسته 
 وفور بود.همیشه داخل یک کمد و به

 
ام داشتم، ترش را داخل کمد دیواریمن هم مقدار کم 

 برای چندماه.
 

.................. 
 

 زمان حال 
  

 رفته بود. 
خیلی خونسرد، خیره به در خانه منتظر بودم که برگردد 

 ت. و بگوید شوخی کرده اس
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که بگوید؛ چیمن! مثل همیشه دوستت دارم، این

 بگوید...
 
اما او اهل این کارها نیست، اهل شوخی، اهل کوتاه  

توانم اطمینان کنم که دیگر آمدن، حتی دیگر نمی
 دوستم داشته باشد.  

  
کشم تا به نیم ساعت گذشت و نیامد، نفس عمیق می

 خودم مسلط باشم.
 

 لند شوم. حداقل بتوانم از جایم ب
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دوماه در خانه بود، پرستارش شدم، کنارش بودم، این 
 ها و تمام آن احساسات، تمام شد؟  سال

  
در را قفل کردم، طبق عادت، طبق دستور، دستانم 

 آمیخته.  های درهملرزد از تمام حسمی
  
 « باشه، تمومش کنیم.»
  
 « دم، چیمن! حتی به تو.من به کسی باج نمی»
  
کسی وابسته چیز و هیچتو زندگیم سعی کردم به هیچ»

 « نباشم و نشم، عشق هم یکیش.
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تو شرایط من رو قبول کردی، شاید اولش اجبار بود، »
 « اما بعدش که نبود، حق اعتراض نداری.

  
قدر عاشقم شدی که فکر کردم داری خل تو اون»

 « .شیمی
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 مهیل#
 65پارت#
 

 ام.و من واقعاً دیوانه شده
ام و آیم، تمام مدت پشت میز نشستهبه خودم که می 

 خودکار به دست تا شاید بتوانم از او بنویسم.
 

 منصافه من و او ٔ  چیز دربارهاین انصاف نیست، و هیچ
 .  نبود
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شوم، غروب شده و از جایم بلند می باالخره
 لرزد. وپایم از ضعف میدست

 
 خانه تاریک است و ساکت. 

 خانه تاریک است و سرد، بدون او. 
 ام.  بد عادت شده

  
 چرخد.کلید داخل قفل می

رسانم، آمادگی دیدنش سرعت به حمام میخودم را به 
 را ندارم.  

  
 چیمن؟! کجایی، لعنتی... چیمن؟!  _
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نگرانی از او شود بیکنم، زیر دوش میلباس از تن می
 گریست.

 
کنم قلب و روحم را به ام، حس میکنم باختهحس می 

 ام، غیرمنصفانه، غیرعادالنه.  تمامی او باخته
  
و از کجا کشوندی دونی من؟! حمومی؟ میچیمن _

 خونه؟  
  

 زند.با مشت به در حمام می
 قفل است. 

 
 .کنممی مچاله دیوار ٔ  تن گوشه
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 اصالً برایش اهمیتی دارم؟ 
دست آورده، من هم یکی از او هرچه خواسته به 

 هایش. خواسته
  
دونی کار من حساسه، صد بار گفتم تو که می _

د فکرم درگیر چندجا باشه، چرا گوش دونی که نبایمی
 دی؟ نمی

  
 تونی بری. ببخشید، من حالم خوبه، می _
  

 زند. شود همین. آرام به در میحاصل تمام توانم می
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 درو باز کن ببینمت. این همه راه نیومدم که برگردم.   _
  

 شود، اما دل من نه.  لحنش آرام می
  
 « کنم.یک روز ازت دل می»
  

 شود. بازهم در سرم این جمله تکرار می
 

 کنم، انگار اوست.به در خیره نگاه می
 مخاطبم یک در است.   
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بیا بیرون، مثل آلو خیس خوردی. بیا بریم شام  _
خوای، نشینی، اگرم نمیبیرون، یه سرم بریم شب

 بریم بگردیم.
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 مهیل#
 66پارت#
 

ها، روی شویم، ست انواع شامپوها و معطرکنندهتن می
 کنند.کجی میشلف حمام به من دهن

 
 ٔ  شان گذشته، حتی دیگر انگیزهاحتماالً تاریخ همه 

 . ندارم را هاآن ٔ  استفاده
 

تر کند، تواند او را به من مشتاقچیز در دنیا نمیهیچ
 وقتی ذاتاً با دیگران فرق دارد.
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 کنم گذشته را. مرور می
  

 ها باشد؛ترینهمیشه اولین بارها شاید سخت
 
اولین شب بعداز مرگ کسی، اولین روز بعداز دوری،  

 اولین روز تنهایی، حتی اولین روز دانشگاه. 
 

تر جمعیت کالس را قطعاً برایم سخت بود، بیش
 دادند.پسرها تشکیل می

 
روزی که عمران را انتخاب کردم، به این قسمتش  

 فکر نکرده بودم. 
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 شد.ب میکه اهمیت داشته باشد، فقط آدم معذنه این
 
 پسر. ۳۰جز من چهار دختر دیگر هم بودند و شاید  

 
های زدم هفتهترم اول واحدهای عمومی بود، گیج می 

 آور و ترسناک بود.اول، محیط برایم استرس
 

ها و ترسی که از ارتباط داشتم باعث ها و آدمنگاه
 ترین زمان را در دانشکده بمانم. شد کممی

 
دیدیم وت بود، نشناخته هم میخل اول ٔ  ها هفتهکالس

 شدند.دیگران چگونه با هم دوست می
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آن چهار دختر با هم دوست شده بودند، دو هفته نشده  
 بود که دو نفرشان را با پسرها دیدم. 

 
 ها شکل گرفته بود. به سه هفته نکشیده رابطه

 
زد، من من اما هنوز دلتنگ خانه بودم، مانیا زنگ می

 هم. 
 

هایی که کالس نبودیم با هم تلفنی حرف تر وقتبیش
 زدیم، او هم دوستانی پیدا کرده بود. می

 
من همان سال انتخاب رشته ریاضی را شرکت کردم و 

 خواست دکتر داروساز بشود. او تجربی، می
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 داروسازی هم قبول شد.  
  
برم، کالسم شروع شده. تموم شد میس من  _

 ندازم. می
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 مهیل#
 67پارت#
 

 مان دوست داشتم.اش را به رابطهاین وفاداری
 
زدیم، برای هم از وضعیت و جا حرف میاز همه 

 گرفتیم.شرایطی که بودیم عکس می
 
ها نگذاشت یک گاهی تماس تصویری، شاید همین 

 ماه اول فرار را بر قرار ترجیح دهم. 
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 سالم.  _
  

 شود سرم را باال بگیرم.صدای مردانه باعث می
 

اش برایم آشنا نبود، پس احتماالً از چهره
 توانست باشد.هایم نمیهمکالسی

 
در این مدت پیشنهاد دوستی کم نداشتم، اما چیزی  

 بود؛ ذهنم ٔ  ملکه
 
 جا نرفته بودم.  برای رفاقت و دوست پیدا کردن به آن 
  

 ام را برداشتم.  کوله
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 سال اولی؟  _
  

 هایم را درهم کرده بودم.اخم
 آمد.نظر ترم باالتر میبه 

 
صورتش در برابر پسرهای هم ترمی من مردانه و  

 آمد. نظر میتر بهبزرگسال
 

موهایی به سیاهی پرهای کالغ قدبلند و چهارشانه بود، 
 ای داشت. و پوست سبزه
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کرد، صورتش که توجهم را جلب میترین چیزیبیش
 ها زیادی هارمونی و تناسب داشت.بود که شبیه مدل

 
ها، در یک کالم او شبیه بینی و لب و چشم 

 داد. هایی بود که گاهی مانیا نشانم میسوپرمدل
  
کنی؟ طوری نگاه میاین قدر برات جالبه کهچی این _

 جواب سالم واجبه. 
  

ام، اما تمام آن فکر کرده بود محو صورتش شده
جذابیت با آن لبخند احمقانه و مغرورانه پیش نگاهم از 

 بین رفت. 
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کردم دم، داشتم فکر میمن واجبات رو انجام نمی _
 جمع داریدش، شما و نیست خوبی ٔ  جذابیت نشونه

 . رو بد هاینشانه
  

 واقعاً حسی بود که داشتم و گفته بودم. 
 

دانم چرا حس بدی از او خوشم نیامده بود، نمی
 همراهش بود. 

  
 نام کنارت بود، نامزد یا... اون آقایی که روز ثبت _
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 مهیل#
 68پارت#
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 حرفش را نیمه تمام گذاشت.
 دوباره بادقت نگاهش کردم.  

 
 یادم نیاورد. هیچ کجای خاطرات آن روز این مرد را به

 
 حسی فریاد زد، بگو بله، نامزدم است.

 کند.ها بهتر از عقل ما کار میگاهی حس 
 
 کنه، بله نامزدم بودن. اگر کمکی بهتون می _
  

 خورد. حتی از تصور واقعیت حرفم، دلم پیچ می
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اما ماجد غایب را به حضور آدمی غریبه ترجیح 
 دادم. می

 
 آید.کردم میراهم را ادامه داده بودم، اما حس می

 
جوها یا کالس نداشتند یا این ساعت از روز اکثر دانش

 داخل بوفه بودند. 
  
 نامزد واقعی؟  _
  

عصبانی شده بودم، منی که حتی با دخترهای کالس 
کالم نشده بودم مگر به اجبار، حاال توسط یک هم هم

 شدم.  پیچ میغریبه سؤال
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دونم چرا براتون مهمه، شما فکر کنید نمی _

تو نظر اول  پسرم هست که قصد ازدواج داریم.دوست
 فضول نمیاین و سریش. 

  
هایم را تر مهسا و روناک از همکالسیطرفکمی آن

دیدم، ایستاده بودند منتظر کسی، اما نگاهشان 
 سنگینی داشت.  

  
 کالسم سر ٔ  بار مهسا از من جزوهسمتشان رفتم، یک

 .دادم بود خواسته را
 
 روناک را فقط درحد کنارم نشستن و سالم کردن.  
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 برای فرار از او به آن دو پناه بردم.  

  
 دونی کیه؟ و چکار کردی؟ میبدبخت _
  

دوست نداشتم سر صحبت را باز کنم، مخصوصاً که 
 آغاز آشنایی چنین موضوعی بود.  

  
 . پرسیدن کالس ٔ  کارخاصی نداشتن فقط درباره _
  

 ها بود.خواستم همین بحثکه میآخرین چیزی
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از دیدن تماس دانم چرا قبلام زنگ خورد، نمیگوشی 
 گیرنده حس کردم ماجد است. 

 
 خودش بود، تماس را وصل کردم.

 
 خواستم حرف بزنم که یاد دستوراتش افتادم.می 

 
 سکوت کردم و از دخترها فاصله گرفتم.   
  
 ای؟  سالم. دانشکده _
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 مهیل#
 69پارت#
 

صدایش مثل سری قبل خفه و آرام نبود، واضح حرف 
 زد.  می
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 بله، کالس دارم.   _
  
 اومدم ببینمت، کجایی دقیق؟  _
  

 شد که او آمده باشد.اکسیژن کم آوردم، باورم نمی
 
که حرفش پیش آمده بود، نه زنگی و نه هم وقتیآن 

 پیامی. 
 

که ایستاده بودم را هیچ بحثی نکردم، فقط نشانی جایی
 گفتم. 
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 دیگر نفر چند با پیش ٔ  همان پسر چند دقیقه
 .بود نشسته ترطرفآن
 

ترین جا به ورودی خواستم نگاهش کنم اما نزدیکنمی
 . بودند مهندسی ٔ  دانشکده

 
 رفت، ماجد از آن قسمت بیاید.انتظار می کهجایی

 
 هرچند که پیاده آمدن این همه مسیر عجیب بود. 

 
توانستیم داخل ما خودمان با سرویس داخلی می

 دانشکده برویم. 
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یک ماشین شخصی داخل محوطه شد و بعد این او بود 
 که از آن پیاده شد؛

 
هایش با یک بلوز آبی روشن، آستین باال زده که دکمه 

 باز بود.
 

یک تیشرت آبی تیره، یک جین مشکی، از همان دور 
 هم معلوم بود موهایش را کمی بلند کرده.

 
ها از او دیده بودم، انگار آمده چیزی نبود که من سال 

 بود مهمانی. 
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 داشت ورود ٔ  که کسی او را رسانده بود و اجازهاین
 تر بود.برایم عجیب

 
تر گردنبند طالی ضخیم و دستبند طالی اما عجیب

 قیمت.  اش بود با یک ساعت گرانمردانه
  
 خوبی؟  _
  
 چرا این شکلی شدی؟ چجور راهت دادن تو؟  _
  

 لبخند زد، اما جوابی نداد.
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 مهیل#
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ها تواند از خیلیآن روز فهمیدم اگر بخواهد می
 تر باشد و مرموزتر. جذاب

 
 تر. اما بازهم برای من همان ماجد بود... ترسناک

  
 بد شدم؟   _
  

 سمت ماشینی که ایستاده بود برگشت.به
 

اش رفتم، چیزی به شروع ای و من پییک زانتیای نقره
 کالسم نمانده بود. 

  
 ری؟  شه. کجا میوع میکالسم داره شر _
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ایستاد، یک لحظه نگاهش سمت همان دانشجوهایی 

 رفت که نشسته بودند، همان پسر.  
  
 این کالس رو نرو، فقط اومدم ببینمت، باید برگردم.   _
  
 خورم. من که نگفتم بیای! غیبت می _
  

 زدم.دیگر مثل قبل با عصبانیت و نفرت حرف نمی
 

اده حاال حضور او را دلنشین کرده یک ماه دوری از خانو
 بود.
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یک آشنا میان دنیایی غریب، مثل یک طناب نجات در 
 میان دریا وقت غرق شدن. 

  
 بیا سوار شو.  _
  

خودش پشت نشست و در را باز گذاشت تا من هم 
 بروم. 

 
 خواستم جلوی دیگران بحث کنم، سوار شدم. نمی

 
فضای سبز و زیبای دانشکده را دوست داشتم، شاید 

 ام کرد. ها دلبستههمین
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که هوای اهواز رو به خنکی رفته بود، اما باز هم با این
 داد.کولر ماشین حس خوبی می

 
 اشاره کرد حرفی نزنم. 
 تا خروجی دانشگاه سکوت کردیم. 

 
مسیر کوتاهی که رفتیم، خواست ماشین متوقف و بعد  

 شود.
 
 پیاده شد و چیزی به راننده گفت من هم پیاده شدم. 

 
ای که اجاره کرده بودیم، نزدیک دانشگاه بود، خانه 

 بلوار گلستان، نزدیک پارک ماشین را نگه داشته بود. 
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 کم بشینیم، ناهار خوردی؟ بیا یه _
  

انگار یک زد که انگارنهیقدر عادی و راحت حرف مآن
تر از آخرین دیدارمان گذشته، حتی آخرین ماه بیش

 مان هم خوب نبود.  مکالمه
  
 خورم. رم خونه عصرونه میخورم، مینمی _
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 مهیل#
 71پارت#
 
 

اش کالفه روی صندلی نشسته بود، از این خونسردی
 بودم.  
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جور خوشم نمیاد، عادت دارم تپل الغر شدی، این _

 تری. باشی، قشنگ
  

 یک لحظه فکر کردم نکند آن پسر هم از طرف او بود؟
 
 چون انگار فکر کرده بود نسبتی داریم.  
  
 اون یارو رو تو فرستادی؟ همون که شبیه مدالست.  _
  

 هایش درهم رفت، چشم تنگ کرد. اخم
  
 کدوم یارو؟ کسی مزاحمت شده؟  _
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از جایش بلند شده، من ایستاده بودم کوله به دوش، 

 عقب رفتم. 
  
 نه، چون فکر کردم توهم زدی نسبتی با تو دارم. _
 

 داد، عصبانی بود. هم فشار میاش را بهفک استخوانی
  
 که پسره اون. کنمنمی بحث من با نسبتت ٔ  درباره _

   منظورته؟ بلند قد و مشکی موی داشت، اسپرت تیپ
  

 ام را روی صندلی پرت کرده و نشستم.کوله
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العملی نشان دهم، نشناخته حس خواستم عکسنمی 
 شود. کردم شر به پا میمی

  
نه... فراموش کن، ربطی به تو نداره، دانشگاه پر  _

 پسره. 
  

 کنارم نشست. 
  
 ت؟ چیزی داری بخورم؟ تو کوله _
  

 بحث را در لحظه عوض کرده بود. 
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یک لقمه نان و شامی را که صبح سوری جان داده بود 
 را از کیف درآوردم. 

  
 و گرفتی، یه جلسه غیبت. و دارم. وقت کالسمهمین _
  

 نصف لقمه را در دهانش جا داد.  
  
 چرا اومدی؟  _
  

 لقمه را باحوصله جوید.  
  
پرواز دارم، باید برم، یه  ۷ببینمت، چرا نداره، ساعت  _

 مدت نیستم. 
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 کرد. شانه باال انداختم، برایم تفاوتی نمی

  
 حلما گفت دعوت کرده چندبار قبول نکردی.  _
  
اونا دوستای تو هستن، من با دنیای تو چکار دارم؟ از  _

مونه، حلما خوشم میاد ولی از سلیم نه، مثل تو می
 ای؟ خالفکار؟  مشکوکه... اصالً تو چکاره
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 مهیل#
 72پارت#
 

بلند قهقهه زد که ترسیده بودم، با آن پوست چنان آن
 تر هم شد. تیره که از خنده تیره
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کردم شوخی خالفکار؟ مانی گفته بود ولی فکر می _
 کنه. می

  
سرعت بلعیده بود. چشمان شبیه عقابش لقمه را به

 زد.برق می
 

گفتم عقاب، واقعاً همان تصویر را در ذهنم داشت 
 رور.  همیشه، سرد و خیره و مغ

  
ترین آدمی هستی که نه شوخی نیست. تو ترسناک _

 کشایی. تر شبیه آدمشناسم، بیشمی
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هفده سالگی، انگار موجودی در درون آدم زندگی 
 شود؛ تر شوی او خوشحال میکند که هرچه یاغیمی

 
ای، اما حاال کنی بزرگ شدهزنی، فکر میحرفت را می

هایی ای بزرگسال با حسکنم، فقط بچهکه فکر می
 وحشی بودم. 

  
گم نکشتم... ولی تو فکرت رو درگیر آدمکش...؟ نمی _

ن، هرکی از من خوف کنه تو یکی از اونا کار من نک
 نباید باشی.  

  
کند و جدی واقعاً از کسی که در اوج خنده سکوت می

 زند، نباید ترسید؟ حرف می
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تر گرم پاییز چه چیز بیشدانستم از بعدازظهر نیمهنمی

 من را ترساند؛ 
 

که او نگاه سرد و تیزش، آن خنده و سکوتش، یا این
 ته بود؟  واقعاً آدم کش

  
 از ترسی که پیدا کرده بودم، بغض به گلویم داشتم. 

 
کنم که فهمید خواستم بگذارد که بروم، فکر میفقط می

تر از قبل ترسانده، چرا که لبخند و نگاهش من را بیش
 مهربان شد.
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 تر او را چنین دیده بودم.کم
 
 اش کشید. ریش مرتب و آنکادر شدهدستی به ته 
  
التت از من چی ساختی، دختر؟ یه هیوال؟! من تو خیا _

که برای هرکی مالیم و مهربون نبودم، برای تو بودم! 
 بینی زبونت بهم درازه؟ نمی

  
خندید، ام را هم برداشت. میاز جایش بلند شد و کوله

 خیلی مردانه و آرام. 
 

 سمت خانه. سرش با ضعف پاهایم راه افتادم، بهپشت
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کنم، ممکنه دیگه درازی نمیباشه، دیگه زبون _
 نبینمت...؟ 
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 مهیل#
 73پارت#
 

چنان سریع ایستاد و برگشت که ندیدمش، به سینه آن
 و شکمش خوردم. 

 
 واقعاً در برابر او من کوتاه بودم.

 
آمد از من همین شاید یکی از دالیلی که خوشش می

 بین ما بود.  جورهتناقض همه
  
درازی نیست؟ من هروقت دلم برات اآلن این زبون _

بینمت... تو بگو ماجد آدم بد و تنگ بشه میام می
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زورگوییه، چون هستم ازش باکی ندارم... ولی برای تو 
فهمی ی نمیتا قبل این رفتارات مهربون بودم، ولی وقت

 و... حرف دلم
  

اش خیره کردههای گرهزد و من به مشتاو حرف می
 بودم و آن صدای مردانه و پر از حرصش.

 
که واقعاً هیچ ناباور از خشمی که از من داشت درحالی 

 ام بدهم. توانستم به او در قلب هفده سالهجایی نمی
  

 کشان دنبالش.راه افتاد دوباره و من قدم
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

یاد نگرفته بودم، حرفم را نزنم، شاید بهتر است  
بگویم، یاد نگرفته بودم چگونه حرفم را بزنم در آن 

 گری. سن یاغی
  
 آقا ماجد؟!  _
  

 ام را دست به دست کرد.  ایستاد و کوله
  
من هفده سالمه، یه دنیا جلورومه، یه عالمه آدم، هنوز  _

دوست  فرصت نکردم حتی یه نفرو پیدا کنم باهاش
و خاطر دلتون منبشم. خب این ظلمه بخواید به

خدا دوستتون ندارم، دست قدر اذیت کنین که، بهاین
 خودم که نیست. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
العملش را حرفم را زده بودم و بعدش ترس عکس

 داشتم.
 

کرده و صاحب های گرهعقب رفتم که نکند آن مشت
 اش بخواهد تالفی کند.  عصبانی

  
؟ حتماً باید گرگا گازت بگیرن و پاره که تجربه نداری _

ت کنن که تجربه کنی؟ حتماً باید دلت رو بشکنن پاره
 کنم؟  تا ظلم نباشه در حقت؟ من اذیتت می

  
 کند.دیدم که چقدر خودش را کنترل می
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اش ورم کرده و چشمانش های پیشانیدیدم که رگ 
 قرمز شده.  

  
یه روز من باشه، برو تجربه کن، فقط امیدوارم  _

و که بلدی؟ برو آخرین امیدت نشم، چیمن کوچولو... راه
 خونه.
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 مهیل#
 74پارت#
 
 

 زمان حال  
  
 قدر ساکتی؟   چرا این _
 

 زنم. موهایم را سشوار می
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 روی تخت تکیه به تاج آن زده.
 
سوزد؛ نه روی بدن، انگار آن هایش میجای بوسه 

 قسمت از روحم را داغ گذاشته.   
 
رم شرکت یه پروژه هست، سمت تبریز، فردا می _

 قرارداد بستیم... البته شایان و بقیه قرارداد بستن.  
 

 کنم. به چشمانش نگاه نمی
 تر نگاهم به زن درون آینه است. بیش

 
 آورد. حسرت دارد...  نگاهش دلم را به درد می
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کنی مگه قرار نبود راه دور نری؟ واقعاً فکر می _
 ذارم بری؟ شایان خودش بره.   می

 
 بافم. ایم را میموهای بلند و طالیی

 آید.  خوشش نمی
 
 زنی، چیمن. چته؟  داری ناکوک ساز می _
 

اش ایستد، گرمای دستان پهن و مردانهسرم میپشت
هایم دوست دارم، شاید نباید داشته را روی شانه

 باشم.  
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نه عزیزم! من دیگه سازی ندارم که بزنم، حاال کوک  _
 و ناکوک، بخوابیم فردا...  

 
 دهد.ام میفشار کمی به سرشانه

 دوزم.شم به نگاه سردش میباالخره چ 
 
 خواهد؟ذات چشمانش است یا خودش می 

 
 دانم.  دانم... هنوز نمیهنوز نمی 

 
 قدر دور بری.  جز تو شهر جایی نرو، عادت ندارم این _
 

 ها.  ها و غمام سنگین است از درد تمام ناگفتهسینه
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ری، عادت نداری؟ من ور دنیا میتو خودت تا اون _

 دم...  عادت کر
 

دهد، چیزی با انگشتان شستش گردنم را ماساژ می
 کنم.   ترسناک دارد که من حسش می

 
کنم، چیمن. وقت به دوری تو عادت نمیمن هیچ _

موهات رو باز کن، اون لباس مشکی رو بپوش... تازه 
 خریدم.  

باید ذوق کنم به تمایلش برای با من بودن، برای 
 ی ندارم امشب.  ام، اما ذوقهای زنانهحق
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 من آمادگی ندارم، بذار برای بعد.   _
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 مهیل#
 75پارت#
 

گیرد، اما هنوز جای دستانش گرم از من فاصله می
 است.  

 
 مطمئنی؟   _
 

 کرد، اما...  نبودم، تمام وجودم او را طلب می
 
شی، حتی شک دارم پیشنهاد تو که اذیت نمی _

 امشبتم از سر ترحمه یا...  
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 شکند. حرفم تمام نشده که چیزی می
 

گردم تا نگاه پی آن چیزی ببرم که با ترس برمی
 شکسته... آباژور کنار تخت.   

 
ه اآلن برای این سوزه کقدر دلم به تو میمن همین _

 سوزه...  آباژور عتیقه می
 

 دانم چقدر دوستش داشت. می
 ها و لوازم قدیمی را دوست دارد. عتیقه

 
 مثل آن اتاق ممنوع.

 کشد.هایم تیر میشقیقه 
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 شوم مثل هفده سالگی.  انگار باز یاغی می 
 
خب حداقل برای این از دستات استفاده کردی، من  _

 بدتر از اینا رو با نگاهات تجربه کردم، عزیزم.  
 

 کشد تا معنای حرفم را بفهمد. ای طول میچند لحظه
 

کردم، دلم برای آغوشش تنگ شده، کاش شروع نمی
 حتماً که نباید با من باشد...

 
 خواهم؟  نه مگر که خودش را عاشقانه می 
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خوای بکشونی این بحث رو، که میذارم به جایینمی _
 نظرم.  من دوستت دارم، همین کافیه به

 
 آره داری! مدل خودت.   _
 

ها، اما با درد عمیقی از عشق و ام به همان سالبرگشته
 خواستن.   

................... 
 

هایش ماند که رفته، اما جای چکمهگذشته عابری را می
 را گذاشته. 
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کردم که یک ترم رو به پایان رفته بود و من باور نمی
 رفت اما دیگر از ماجد خبری نبود.می

 
 تر دوست شده بودم. حاال با دخترها بیش 

 
قدر که بخواهم صمیمی شوم. ماهی یک یا اما نه آن

 رفتم.ران میدوبار، چند روز به ته
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 تر. تر شده بود، من هم ساکتنظرم خانممانیا به
 

آمد، راضی بودم به حتی آن روزها هم ماجد نمی
 ندیدنش. 
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مانی یک دوست صمیمی پیدا کرده بود، چند ماهی از 

 گذشت. اش با آرمان میتمام کردن رابطه
 

 دوستش تارا یک برادر داشت؛ 
 که سال آخر پزشکی عمومی بود. « تیام»
 

 اش شده بود. مانی دوبار او را دیده و دلباخته
  
باباست، خیلی بلند و درشت نیست عین  قدش اندازه _

 ها... مؤدب، آقا. وشگلهعمو... اما خ
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ام بودم، از چند روز دیگر های درسیمشغول مرور نت
 شد و من آمده بودم استراحت. ها شروع میامتحان

  
و بخون، مانی. اونی که بیرون ریخته پسر، درست _

مامانت عمراً بذاره تو این سن بری تو فاز عاشقی... 
 و بخون. پس درست

  
کتابش را روی سینه گذاشته بود و درازکش روی تخت 

 کرد. من را نگاه می
  
 و نگرفته؟ احساس... تو چی؟ کسی چشمتبی _
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انشجوی ارشد یاد آن پسر سال باالیی افتادم، د
 اما قطعاً چشمم را نگرفته بود.« سهیل کرامتی»
 

گفتند من یک احمق و امل هستم هرچند که دخترها می
 کنم.  که به او توجه نمی

  
وقت... رفتم درس و باید در بیارم اوننه، چشمام _

بخونم مثالً. ول کن این چرتا رو، مانی. من دانشگاهم 
 زا فکر کنم که ول معطلم. پر از پسره، بخوام به این چی

  
 گاه سرش کرد و سمت من برگشت. دست تکیه
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خوای بگی کسی نیومده بهت پیشنهاد بده؟ یعنی می _
خوشگلی، موهات بوره، چشمات رنگیه، بغل خورتم که 

 و بگو جان مانی. ملسه... راستش
  

 هایم کش آمد. ناخواسته لب
  
ادبیات دوزاری دیوونه، رفتی دانشگاه خیر سرت این  _

چیه؟ بیان بگن چی؟ اگر منظورت نخ دادن و حرفای 
الکی و پیغام فرستادنه، که... بودن چندتایی... ولی خب 

تر شبیه در برابر دخترخوشگالی سال باالیی من بیش
جا همه سرشون تو به هاچ زنبورعسلم... بعدم اون

 کتابه. 
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 مهیل#
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 نشیند.زده میهیجان
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 مانیا قد کشیده، یا الغرتر شده. 
 
ام، ماه اول سختم بوداما من هم کمی الغر کرده 

 بعدش تالفی کردم. 
  
آره دیگه، آدم جندی شاپور قبول بشه، مهندسی...  _

دم، مامان و بابا و میپی رفیق بازی...؟ همیشه پزت
گن... خیلی بهت افتخار شینن میمجیدم هرجا می

 کنن، چیمن. می
  

 کنم، انتظارش را ندارم. ناباور سر بلند می
  
 واقعاً؟!   _
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بی تنش آ مخمل ٔ  نشیند، بلوز شلوار یکسرهکنارم می

 کرده.
 
 های بچگانه و قشنگش تنگ شده بود.دلم برای لباس 

 
جور اش انداختم و بغلش کردم و هماندست دور شانه 

 دراز کشیدیم. 
  
قدر که ذوق تو رو دارن برای من ندارن. خدا اونبه _

گه چیمن تمام زحمتامون رو حالل کرد، هرکسی بابا می
گه زودتر می شتونه بره اون دانشگاه. همهنمی

درسش تموم بشه بیاد شرکت خودم، از اآلن داره 
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جا برای واحدایی که الزمت گرده اوندنبال آشنا می
 شه. می

  
اشک به چشمم آمده بود از حس خوشبختی و داشتن 

 ها.  آن
  
کنم مگه مامانم اینا چه کار خیری وقتایی فکر مییه _

 گذاشت؟  کردن که مامانت اینا رو خدا سر راهشون 
  

 کند.  سرش را روی بازویم درست می
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گه خیلی زن خوبی بود مامانت، باباتم مامانم که می _
ایم، حتی اون طور. مهم اینه که ما یه خانوادههمین

 عموی مخ تعطیلمم عاشقته. 
  

 داند تنم از اسم او هم یخ کرد. خندد اما نمیآرام می
  
 اسمش رو نیار، عموت آدم ترسناکیه، مثل کابوسه...  _
  
مرد خوبیه فقط تو خوشت  جور، چیمن. عمونگو این _

خوان برای ماجد گفتن میروز مامان اینا مینمیاد. اون
 برن خواستگاری... 
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از جایم باشتاب بلند شده بودم، سرش روی تخت 
 افتاد.

 
خواستند برای ماجد بروند خواستگاری و من از شر می 

 شدم. او راحت می
  
 واقعاً؟ چه خوب، کی هست؟  _
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 آن لحظه انگار توانستم نفس راحتی بکشم.
 
داد هرچند خیلی طول نکشید اما خودش نشان می 

 چقدر درگیر او هستم. 
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وقت...عمو دونم، اینا رو اتفاقی شنیدما، نگی یهنمی _

تونه کسی رو وارد زندگیش کنه، عمه مینا گفت که نمی
گفته خواب آقابزرگ و مامان روحی رو دیده که گفتن 

 خاطر ماجد... دستمون از گور بیرونه به
  

ام را با گذاشتن دست روی دهانم خفه صدای خنده
 کردم. 

  
 ن از قبر بیرون برای اون عموی ... فکر کن! دستشو _
  

 ام کوبید و خندید. به شانه
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و مسخره کن... شاید عروس زهرمار، عموی خودت _
ها واقعی باشه، واال دستاشون بیرونه که ماجد مرده

 تنها مونده. 
  

ها خندیده بودیم، به ماجد و آن آخر شبی بعد از مدت
 های عمه مینا. خواب

  
 بره زن بگیره خالص بشیم. تهش چی شد؟  _
  

کنار هم در آن تخت یک نفره دراز کشیده بودیم، مثل 
 بچگیمان. 
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خاطر مشکلی که داره همین دیگه، عمو گفت به _
نفر  تونه کسی رو وارد زندگیش کنه، جز همون یکنمی

خود نیست که من نفهمیدم کیه، مشکلم نفهمیدم... بی
 شه.تر میفضولگوش وایسادن زشته، آخه آدم هی 

 
آن لحظه دعا کردم که منظورش من نبوده باشم، ولی 

خب انگار یک انرژی سیال وجود دارد که مسئول 
برعکس کردن تمام دعاها و آرزوهاست، مثل عقاب 

منتظر است دعایی کنی تا او شکارش کند و حسابی از 
 ریخت بیندازدش. 

  
 چه بدبختیه اون آدم.  _
  

 با آرنج آرام به شکمم کوبید. 
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خفه شو، چیمن. ماجد رو هرکی دیده کف کرده.  _

جا، عمو یه سر اومد کار روز اومد اینهمین تارا، اون
پرسه ازش... ش میروز همهداشت، اگه بدونی از اون

 راستی؟! لباسایی که گفته بودی بیاره رو اورد؟  
  

ای بعد لحظهگیج خواب بودم، فقط توانستم بشنوم و 
 او را بغل کرده، خوابیدم. 

  
 ................... 
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 زمان حال 
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 عزیزم؟!   _
  

 ای برهنه از اتاق بیرون آمد.با باال تنه
 
 کیفم را برداشته بودم که تا خواب است بروم. 

 
 از صدا کردنش معلوم است با حال خوب برخواسته.  

 
 خورد. ابروهایش با دیدن من دم در گره می

  
زنم، رفتن تبریز رو فراموش کن... به شایان زنگ می _

 ما قول و قرار داریم... 
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کند ممکن است حرفش برو نداشته هرجا که حس می

 زند. باشد برای من، از قرار حرف می
  

کنم، به چشمانش خیره تمام شجاعتم را جمع می
 شوم. 

  
کردم با عشق و عالقه کنار همیم نه قول و فکر می _

 ار، البته من اشتباه زیاد دارم. قر
  

برد و یک دست به کمر انگشت کنار لبش می
 . خاراندمی را لبش ٔ  ایستد، گوشهمی
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کنی جا نگه داشته، فکر میهمین قول و قرار تو رو این_
 دونم؟  نمی

  
کنم، شاید بخندد بعد از حرفش، شاید نگاهش می

 شوخی باشد. 
 

 رود که او شوخی ندارد.  یاما این روزها زیاد یادم م
  
دونستی؟ قول کنی، میو سورپرایز میهمیشه من _

ای دم، یه روز به خودت و قول و قرار و تمام عالقهمی
و ازت درک، یه روز خودمگم برید بهکه بهت دارم می

 کنم. آزاد می
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 یابم. دانم کی خودم را بیرون در مینمی
 

 هند.داشک و بغض و درد، امان نمی
 
ها را دوتایکی پایین شوم آسانسور بیاید پلهمنتظر نمی 

 روم، شاید کمی از حجم درد کم شود.می
 
 ها را زدم یادم نیست.آخرین بار که این حرف 

 
 ایم.انگار باز به عقب برگشته 
 اما آن زمان حتی دوستش نداشتم.  
  

 کنم، لعنت به زن بودن.کیفم را داخل ماشین پرت می
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ها نگاه وقت حرکت ناخودآگاه به در آسانسور و پله

 کنم.می
 
 یک انتظار احمقانه، که دنبالم بیاید...  

 
یک احمق با تفکرات احمقانه مثل من، هرگز یاد 

 ای داشت. گیرد که نباید از او خواستهنمی
  

است، « مهیل»کنم که او همان، گاهی فراموش می
 همان آقای میم مرموز و ترسناک.  

  
 .................. 
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*گذشته، اگر درد دارد و رنج، اما گذشته است، دیگر 

 گردد. برنمی
  

 آمد.صدای حرف زدن از آشپزخانه می
 
روز اولین شدم برای پرواز، فردای آنباید حاضر می 

 اشتم، درس خواندن برایم شده بود عادت. امتحان را د
 

 هامظلومی که باشم افتخاری ٔ  خواستم همان مایهمی
 .داشتند دوست
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زهرا رفتم برای دیدن پدر و مادرم، روز قبل که بهشت 
قول دادم بهترین دختری باشم که کسی آرزویش را 

 دارد.  
  
 سالم...  _
  

از دیدنش پشت میز صبحانه باقی حرف در دهانم 
 ماسیده بود.

 
کردم او را اول صبح، درست داخل آشپزخانه فکر نمی 

 ببینم.  
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ت رو بخور، ز بیا صبحانهسالم، عزیزم، یه چای بری _
 امروز همسفر داری. 

  
مبینا خانم، سرحال بود، دیروز همگی به آرایشگاه 

 رفتیم.
 

او موهایش را کوتاه و هایالت کرده بود و زیباتر از 
 رسید. نظر میهمیشه به

  
کرد، ذوقی که خاله داشت با ماجد به من نگاه نمی

 کرد.ناراحتی من برابری می
 
 همسفر بودن با ماجد؟! 
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 هم بعداز آخرین دیدارمان یک مصیبت بود. آن 
  

 چای ریختم و دورتر از او نشستم. 
  
 آمادگی امتحانات و داری؟ _
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 مهیل#
 81پارت#
 
 

 فکرم درگیر حضور او و آن حس منفی شده بود.
 
که حرف او فکر نکرده بودم، اینهایی که به چه لحظه 

 آدم کشته است. 
 
 ای آرام زیر لب گفتم. «بله»
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 کرد. خوب بود که نگاهم نمی
  
 شما دوتا قهرید؟  _
  

دوست داشتم بگویم ما را با هم جمع نبندین که او از 
 جایش بلند شد. 

  
 یک ساعت دیگه منتظرم جلوی در. _
 

آشپزخانه را ترک کرد و من چیزی جدید را تجربه 
 کردم؛ اضطراب! می
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 ٔ  کالم شدن و همهاز این از دیدن و همقبل
 از بودم، کرده تجربه را هاحس از خیلی حضورهایش،

 . ترسیدممی کالمش رکی آن و نگاه
 

روز، چیز دیگری هم بود، از حضورش مضطرب اما آن
 شدم؛ 

 
هایم رنگ مش، انگار ترساز رفتنش، از تحکم کال

 دیگری گرفته بود.
 
که در یک جنگل تنها باشید، اما حس حضور مثل آن 

یک شکارچی را تجربه کنید؛ یک پلنگ، یک ببر، یک 
 شکارچی.  
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 چیمن؟!  _
  

ناخودآگاه از جا پریدم، دست مبینا خانم روی بازویم 
 آمد. 

  
 چی شده؟ چرا وحشت کردی...؟ خوبی، عزیزم؟  _
  

 چای سرد شده بود و من هیچ میلی نداشتم.  
  
 تو فکر بودم، خاله... برم حاضر بشم.   _
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کردم اگر شکایتی کنم یا مثل سری قبل فکر می
 شوند. گونه پرخاش کنم، ناراحت میآن
 

دانند حس من ست که وقتی میکردم ناسپاسیفکر می
 را نسبت به او، هی تکرار کنم.  

  
ها رو خوب بلد نیست. دلیلش بد ماجد! رفتار با زن _

بودنش نیست، چیمن جان. وگرنه خیلی مراقبته و 
 دوستت داره.  

  
شوم، انگار مانیاست، اش خیره میبه چشمان خرمایی

 اند.  قدر شبیه هماین
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 دست خودم نیست، خاله. آقا ماجد آدم خوبین... _
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 82پارت#
 
 

 آورد. لبخندی غمگین به لب می
  
فهمم، گاهی زندگی ولی تو ازش بدت میاد، می _

کم بدخلق و سختگیره... ولی آزارت شه... یهپیچیده می
 زنه. حرفم هستی...؟ بهت صدمه نمیده... متوجه نمی

  
 فهمم، اما واقعاً چنین نبود.سر تکان دادم که می

 
فهمید، حضور او خودش آزار است، ماجد کس نمیهیچ

 را همه دوست داشتند، جز من. 
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 داد.هوا سرد بود، برعکس اهواز که بوی بهار می

 
توانست یک کرد، میاگر گردوغبار خرابش نمی 

 بهشت باشد. 
  
  

 ام را داخل ماشینش گذاشتم.چمدان کوچک و کوله
 

 یک لندرور سفیدرنگ جدید بود، قبالً آن را ندیده بودم. 
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از آن برایم جز چهارچرخ معنای خاصی ها قبلماشین
شنیدم دخترها گاهی از که مینداشتند، تا این

 گفتند.ها و پسرهای دانشکده میدوست هایماشین
 
بلند داشت و مبینا آقای مظلومی یک تویوتای شاسی 

وی ام کوچک داشت، برای کم حجم  خانم یک ام
 بودنش آن را خریده بود.  

  
اگر کمک درسی خواستی به من بگو، چند روزی  _

 اهوازم، منم این درسا رو خوندم. 
  

است، این رشته بین  دانستم او هم عمران خواندهمی
 .بود پرطرفدار مظلومی ٔ  خانواده
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 شاید برای همین من هم دوستش داشتم. 

 
برعکس مانی که کار مادرش را دوست داشت و  

 انتخاب کرد. 
  

روز سکوت کردم، سعی کرده در برابر پیشنهادش آن
 دردسر طی کنم.بودم کل مسیر را آرام و بی

 
تر باهم حرف کم شد و ماتر بحث میگونه کماین
 زدیم. می
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دونم محلش با سهیل کرامتی گرم نگیر، چیمن. می _
 ذاری ولی نذار بهت نزدیک بشه. نمی

  
کلمه هم حرف نزده بودیم و  ۵کل مسیر را شاید حتی 

او درست وقتی چمدان کوچکم را جلوی در خانه 
 گذاشت، این را گفت. می

 
 کرد، حتی لحنش دستور هم نداشت.نگاهم نمی

 
رسید، اما برای من لجباز و نظر میفقط یک توصیه به

 . بود استارت ٔ  زده از او یک دکمهنفرت
  
 چرا؟ _
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 نتوانسته بودم که نپرسم.
 
یادم است که نگاه محکم و سردش را به چشمانم  

 دوخته بود.
 
 من ترسیده نگاه از او گرفته بودم.  
  
جوره تونمم همهچی رو بگم، نمیتونم همهمن نمی _

داشتنی نهایت قشنگی، دوستمراقبت کنم ازت، تو بی
... هر برای لذیذ ٔ  ای، و طعمهتجربههستی، ساده و بی

 ... آدمی هر
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 این تعاریف از دهان او خارج شدن خودش عجیب بود.

 
 اش. روز گذاشته بودم به حساب زورگوییاما آن 
  
 ثل تو؟ م _
  

اش را های پیشانینگاهش رنگ خشم داشت، رگ
  تر شد.دیدم که بیرون زد و رنگ صورتش تیره

 
 ها هم خوب و بد دارد. دانستم که ترسترسیدم اما نمی
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 جوراین اآلن بودی اگر نفهم، نیستی من ٔ  تو طعمه _
 رو درست پایین بنداز وسرت... کردینمی درازیزبون

خوش آب و رنگ حتماً یه زهری دارن که  آدمای بخون،
 بهت بریزن. 

  
سمت تاکسی برگشت، اما پشیمان شده نگاه تیزش به

 را به چشمانم دوخت. 
  
دونم تهش میای سراغم! اما کنی، میدونم لج میمی _

 با خودت و من این کارو نکن، چیمن!  
  

آن شانه باال انداختنم را یادم هست، آن نیشخندی که 
 انم دید یا نه، و من هنوز هجده سالم نشده بود. دنمی
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................ 
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 مهیل#
 84پارت#
 
 

 زمان حال 
  

داند ببارد یا آسمان هم مثل من گرفته و کدر است، نمی
 نه. 

 
ها چرخیدم که چراغ بنزین ماشین قدر در خیابانآن

 روشن شد. 
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 ٔ  آیم، درجریان پروژهصبح به شایان گفته بودم می
 . خواهممی را پروژه که دادم پیام فقط بودم، تبریز

 
های دیگر کار گرفته موافقت کرده بود. قبالً هم شهر

 بار... کرد، اما اینبودم، اما او باید موافقت می
  

 ها از کیفم بیرون آوردم.ام را بعداز ساعتشیگو
 
تماس و چند پیام، باز نکرده ۱۵۰تر از بیش 

 ها کار او نیست. دانستم پیاممی
 

فرستد، اوامرش همیشه هرگز برایم پیام نمی
 ست.شفاهی
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کنم یا از دستش ها که گاهی فکر میمثل آن ابراز عالقه

 . خواهد نرمم کندرود یا فقط میدر می
  

 های دیگر شرکت است.ها از او، شایان و بچهتماس
 
هایم را باز کردم، از دیدن نام او در لیست پیام، پیام 

 لرزید وقتی بازش کردم.نفسم بند آمد، دستم می
 
 « برگرد»
  

 بار!  ۵فقط همین! اما 
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همه از اینلرزید، بعددستم از شدت احساس می
 مدت؟! 

  
 روشن. شب بود و نیمه ۷ساعت 

 
 گفتم کجا بودم؟ می

 باز یک پیام آمد، خودش بود. 
  
 « لطفاً برگرد.»
  

 گردم؟!  کرد برنمیصفحه را بستم، فکر می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گوشی روشن و خاموش شد، نام مانیا و آن عکس 
 روی صفحه بود. پیشمان ٔ  هفته چند ٔ  دونفره

 
دستم رفت که جواب بدهم، اما شارژ گوشی تمام شد 

 و من حتی یادم نبود کی آن را به شارژ زده بودم. 
  

تر هایم را پاک کردم، ترافیک هرلحظه بیشاشک
 شد و من از خانه دورتر.  می

  
 « لطفا برگرد.»
  

 کرد؛دو کلمه بود، اما برای من کمی جای امید باز می
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که شاید هنوز دوستم دارد، شاید همان دلبرش این 
 کند، اما..باشم که گاهی صدایم می

 
 خواستم تمامش کنم؟که میمگر نه این 

 
هایم از سر بدبختی و دلباختگی به مردی بار اشکاین 

قول خودش به من هم باج دانستم بهروان شد که می
 دهد. نمی

  
چه میان تاریکی هم جا ایستاده، از همان سر کواو آن

 توانستم بشناسمش.می
 

 کشید. به ماشینش تکیه داده و سیگار می
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 بلوز و شلوار اسپرت آبی روشنش را به تن داشت.

 
بار هم که برای تولدش خریدم و او حتی یکهمان 

 نپوشید.
 
زیر نور چراغ ماشین، آن ته سیگارهای روی هم  

 شد.انباشته دیده می
 ستاده؟جا ایاز کی این 
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 مهیل#
 85پارت#
 
 

باالخره سر بلند کرد، نگاهمان به هم گره خورد، 
 چشمانش سرخ بود.
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 زد، از اشک، یا ذوق یا خشم؟!برق می 
 دانم. نمی 

 
 آخرین سیگار را روی زمین انداخت. 

 
 فقط نگاهم کرد و سوار ماشینش شد. 

 
 ها و بعد او رفته بود.  صدای الستیک

  
 کجا بودی از صبح؟!   _
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لحن شایان تشر داشت، او که همیشه مهربان بود و 
 آرام. 

  
 چرخیدم، حق نداشتم؟!  _
  

ها را داخل آردسوخاری غلتاندم، بعد داخل روغن فیله
 .گذاشتم، بوی مرغ سرخ شده عالی بود

 
دانستم احتمال برگشتنش کم است. به قهرهایش می 

 ام. عادت کرده
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بار این کار را های من، اما اینکشیاو هم به منت
چیز را به پای دوست داشتنش کردم، چقدر همهنمی

 بدهم؟ 
  
که قرار گذاشتیم، شانس اوردم داشتی، نه وقتی _

طرحات بود، وگرنه مردم مسخره ما نیستن که پاشن 
تا تهران بیان طرفِ قرارداد نباشه... اونم از شوهرت... 

 وقتی هست لطفاً از این خارجی بازیا در نیار، چیمن. 
  

 برد؟  برد، چه کسی حساب نمیاز او حساب می
  
 خیال، فعالً رفت قهر. قبول کردن طرحا رو؟! بی _
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شایان فقط دوست او نبود، برای من هم محرم خیلی از 
 هایم.  ها بود، غرها و گاهی اشکحرف

  
ارزه به اشک و آه خیال شو، نمیذاره بیای، بیاگر نمی _

 بعدت. 
  

 ام.دانست چقدر به او وابستهمهربان شده بود، می
 
کرد از دانستند انگار جز خودش که فکر میهمه می 

 قرارمان است.  روی ناچاری و
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کنم نترس، خسته شدم، شایان. دیگه گریه نمی _
دونی بریدن یعنی چی...؟! بریدم... از خودم، از می

 اون... 
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 مهیل#
 86پارت#
 
چرند نگو! همیشه هم بدخلق نیست، یادت رفته؟  _

 دلت رو با چی برد؟  
  

اندازم. گوجه و خیارشور را خرد آخرین تکه را هم می
 کنم.  می

  
 ای ز دستم، صاحبدالن خدا را دل برده _

 دردا که راز پنهان، خواهد شد آشکارا 
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 کشتی شکستگانیم، ای باد شرطه برخیز 
 یار آشنا را.  باشد که باز بینیم آن
و که فهمید، دل از دستم برد، منفکر کنم همون وقتی

 تو کشتی گیر انداخت. 
  
و بخور، شاعر شدی وسط صدای جلزولز! برو شامت _

 یار منم منتظره.  
  

کنم، انگار بوی آن ها و مخلفاتش مینگاهی به فیله
سیرم کرده، شاید هم عادت این چندوقت که تنها 

 ام. نبوده
  
 و ندارم.برو، به زنت بگو زنگ نزن به چیمن. حالش _
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ها خانه بدون او ساکت است، قبلش هم بعداز مدت

 زیاد شلوغ نبود، اما حاال باز منم و سکوت.   
 

غذا را دست نخورده داخل یخچال گذاشتم، از دیشب 
ساعت و هنوز گرسنه  ۲۴چیزی نخوردم، درست 

 نیستم.  
 

 د بتوانم ادامه دهم. روم، شایسروقت دفترم می
 

 من که روز همان است، ماجد ٔ  ام دربارهآخرین نوشته
 روشن نبود که را آتشی اما رفت، و رساند خانه به را

 .  کرد

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 برای من شام درست کردی...؟ تو یخچاله؟   _
 

 ماند، متوجه آمدنش نشدم. از تعجب دهانم باز می
 

دهم، نگاهش پی دستم دفتر را داخل کشو سر می
 رود.  می

 
 خوامنمی... اون ٔ  نویسی، دربارهخوشم نمیاد می _

   فهمی؟می باشی، یادشم
 

از عطرش به مشامم بار قبلبوی سیگارش این
 رسد. حتماً باز هم کشیده.  می
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 گرسنته برو بخور، برای خودم بود، اشتها نداشتم.   _
 

های درهم کند سمتم. اخمد. دست دراز میآیداخل می
 و آن نگاه تیز و سخت...  

 
فهمم کنی نمیبده من دفترو، دیگه ننویس، فکر می _

 نویسی چقدر عوض شدی؟  از وقتی می
 

 ایستم. رویش میشوم از پشت میز و روبهبلند می
 

وحوصله پذیرتر از آن هستم که حالخسته و تحریک
 حث کنم.  داشته باشم با او ب
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ترسی؟ نترس، عزیزم، خطر بین تو از نوشتن منم می _

اون خطوط نیست... خطر تو سر منه، بین احساسات 
 خوره.  من وول می
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 مهیل#
 87پارت#
 
 

تر و از نزدیک آورد تا صورتش را واضحسر پایین می
 برم.  تر حساب میداند بیشببینم. می

 
خوای چه گندی به بار میباز شرور شدی؟ این _

 زندگیت بزنی؟   
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بوی سیگارش را اگر دوست نداشتم حتماً باال 
 قدر که قوی بود.آوردم، آنمی

 
ری شروع چیز از آن تست بارداآیم، همهکوتاه نمی 

 شد، او شروع کرد این ناسازگاری را.  
 
نفر بود که من همیشه شرور بودم، عزیزم. فقط یک_

تر از منم و دوست داره، بیشکردم اونم منفکر می
بینم فکرم کنم، مینباشه کم نیست. اما وقتی نگاه می

 اشتباهه...  
 

زند. ام ضربه میاش آرام وسط پیشانیانگشت اشاره
 .  دارد لبش ٔ  ند گوشهیک نیشخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
تونی ازم باج بگیری با این کارات؟! دونی که نمیمی _

 ری سرکار...  ری، یه مدت دیگه هم نمیتبریز نمی
 

 گونه با من رفتار کند، حق ندارد...  حق ندارد این
 

 تر شوم. ایستم، تا بلندروی نوک پا می
گلویم از حجم غم و بغض درد داد، انگار واقعاً 

 ست این دعوا.  جدی
 
رم، هم تبریز، هم سر کار، خسته شدم از بس من می _

ای برگردنم انداخته دوست... من باج دادم. رشته
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دونی؟! اون کشد هرجا که خاطرخواه اوست... میمی
 شه، من خسته شدم.  رشته داره پاره می

 
 کنم. جا رهایش میرفی بزند، همانشوم حمنتظر نمی

 
 خواهد. امان میهای بیدلم تنهایی و گریه

 
خوامت و دوستت دارم، دونی چقدر میتوی لعنتی می _

کنی که انگار فقط خودت ولی جوری با من رفتار می
خوای بری...؟ برو ببینم کنی، میاحساس خرج می

 چجور بدون من دووم میاری، چیمن.  
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کنم، اول زده نگاهش میکمر ایستاده، بهتبهدست
 ؟   خواهد برومخورد، میحرفش به آخر آن نمی

 
 همه محبت و عشق؟  از اینبعد

 
این صحنه چقدر آشناست، همان اوایل که دل بسته 

 بودم، گفت برو و من نتوانستم که دل بکنم... 
 

تر دلم را اما تاوانش سنگین بود، ماندم و هر روز بیش
 گیر کسی کردم که از من دلگیر بود.  

 
 .   اون مرغا هنوز گرمه، برو بخور، من خوابم میاد _
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 دست از کمرش برداشت، مطمئنم که لبخند زد.
   

دوست داشتم بالشت و پتویم را بردارم و به اتاق دیگر 
 تر از این چند شب بخوابم.بروم شاید آرام

 
ها بود، حداقل برای من که اما این یکی از آن ممنوعه 

 بود. 
 

بندم را زدم، چرا که گاهی حال بحث را نداشتم، چشم
 خواب کنار تخت روشن بود.   کرد و چراغمیها کار شب

 
 ما به هم مبتال شدیم، درمان نداریم، دلبر جانم.    _
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گذارد و من را به بغلش طبق معمول بازو زیر سرم می
 کشد. می

 
بوسد، و من قلبم کند، گردنم را میموهایم را نوازش می

 شود.  انگار هزار کیلو سنگین می
 
 دوستت دارم، چیمن. دیگه مثل امروز نباش.    _

.................... 
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گذشته هر چقدر هم که بخواهیم فراموش کنیم، تهش 
ها رویش مانده شود شبیه آن تابلوی کالس که لکهمی

 شود. و تمیز نمی
 

هاست، حتی اگر محو شوند آن لکهخاطرات شبیه 
 ماند.  اثرش می

 
 سالم، بداخالق!   _
 

روز داخل محوطه چندبار دیگر او را اطرافم از آنبعد
 دیده بودم، البته با من کاری نداشت...
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هایشان پچاما سنگینی نگاه او و سایر دوستانش و پچ 
 را دوست نداشتم. 

 
دخترها هم چندباری انداخته بودند که؛ سهیل کرامتی 

شاخ دانشکده و سال آخر ارشد مهندسی عمران دنبال 
 من است.   

 
 گویم؛داد را میدوست نداشتم، حسی را که به من می

 
جذاب بود، بهترین شاگرد بود، شغلی داشت و  

وساز دارد، گفتند پدرش یک شرکت بزرگ ساختمی
 د با خاندانی معتبر.   اصالتاً اهوازی بو
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 بود. جا میبایست او آنآخرین امتحانم بود و قطعاً نمی
 

 ما واحد مشترک و هیچ ارتباطی با هم نداشتیم. 
 کردم.  وسایلم را مرتب می

 
 گم تو واقعاً از من خوشت نمیاد، یا...  می _
 

سر بلند کردم تا ته حرفش را بزند، اما نزد. خیره به 
 نگاه کرد.   چشمانم فقط 

 
 یا چی؟!   _
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کردم از آمدن به اهواز فکر میسر پایین انداخت، قبل
ها باید رنگ پوستی تیره داشته باشند، اما واقعاً جنوبی

 گونه نبود.این
 
 و داشت خاصی قشنگی هاآدم اکثر ٔ  چهره 

 بودند، زیاد هم روشن خیلی و روشن هایپوست
 .   مهربان و خونگرم مردمانی

 
پا کرد، دیدم کمی رنگش قرمز شد، او هم از پا و آناین

 های جذاب داشت. آن صورت
 سر و زبانش معروف بود.  
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حتماً تا حاال به گوشت رسیده سهیل خاطرت رو  _
 خواد...می
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 مهیل#
 89پارت#
 
 

زده و یک لحظه دهانم باز مانده بود از لحن خجالت
 ای که داشت.   مردانه

 
 شما که سری پیش فهمیدین نامزد دارم...   _
 

 مستقیم به چشمانم خیره شد، اخم کرده بود.
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نفس، ساله آن روزها پر بودم از اعتمادبه۱۷منه  
 دانستم زیبا هستم.ترم، میدانستم از همه کم سنمی

 
 بارها از دوستانم شنیده بودم.این را 

 
 ها بود که من سرشار بودم از غرور.  شاید همین 

 
نه! نداری، دلیلی برای دروغ نیست... چرا از من  _

 خوشت نمیاد؟  
 

او دانشجوی ارشد بود و من ترم اول، با یک حساب 
تر بود و من سال از من بزرگ ۶سرانگشتی نزدیک 

 کردم.فکر هم نمیحتی به عالقه و خوش آمدن 
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کم شلوغ امتحان دانشجوها تمام شده بود و حیاط کم 

 شد.   می
 
اصالً بحث خوش اومدن نیست، من اومدم درس  _

بخونم، واقعاً وقت فکر کردن به شما یا هرکس 
 ...  هم ماجد ٔ  ای رو ندارم، دربارهدیگه

 
هایی که دروغ خارید، مثل تمام وقتام میبینی
خواستم کسی را وارد دنیایم واقعاً نمی گفتم، امامی

 کنم.  
 
 دوستش دارم، قراره بعداز دانشگاه ازدواج کنیم...    _
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خواستم بعدها آمد، نمیاز در معرض دید بودن بدم می

 حرفی باشد.   
 
گی...؟ مهم نیست، قصد من جدیه، بازم دروغ می _

دخترم بشی یا هرچیزی غیر از خوام دوستنمی
 البته در آینده...   همسر...

 
هرچقدر هم حس خوبی به او نداشتم، اما باز هم از 

 حرفش بدم نیامد.
 

هایم دخترکی بود مثل تمام دخترها، ته تمام یکدندگی
 منتظر یک شاهزاده.
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به سکوتم لبخند زد و من یادم رفته بود اخم کنم و  

 بگویم نه.  
.................... 
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 زمان حال  
 
 ری تبریز، شیرفهم شد؟  نمی _
 

 کند. جلوی آینه خودش را مرتب می
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گیرم، برعکس همیشه که تا پایان کارش نگاه از او می
 کنم.کردم، دیگر نمیخیره نگاهش می

 
 باالخره از جایی باید شروع شود. 
 برای حاضر شدن به اتاق رفتم. 

 
 مانتوی سیاه و روسری سیاه، یک شلوار لی...   

 
خوای درو ری، میبا دیوار نبودم، چیمن! بیرون نمی _

 روت قفل کنم؟!  
 

دست روی چارچوب گذاشته مقتدرانه و با اخم نگاهم 
 کرد.   می
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من بچه نیستم، یه آدم بزرگسالم، شغل دارم، درس  _

 خوندم که...  
 

 کوبد.محکم روی چارچوب می
 دارم.روم، اما چشم از چشمش برنمیعقب می 

 
داند چقدر از حال دست رویم بلند نکرده، اما میتابه 

 عصبانیتش وحشت دارم.
 

هایش همیشه کافی بود برای پا پس کشیدن. اما اخم
 بار...  این
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تونستم نذارم، اما گذاشتم که حاال درس خوندی؟ می _
و بهم بگی...؟ بزرگسالی؟! پس بلدی پای تعهدت این

دیده برندار، و زن ستمبمونی، برای من فاز زن مستقل 
 خوای بری، بفرما...  چیمن. اگر می

 
گوید برو، کنم، چقدر راحت میزده نگاهش میبهت

 ام!ارزش شدهچقدر برایش بی
 
 زند. آید، حتی فریاد هم نمیحتی نزدیکم نمی 
   

دهم، اما بیرونش نمی« روممی»آید سر زبانم که می
   باید فکر کنم، اما نخواهم ماند. 
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 آید.گیرد، یک قدم جلو مینگاهش آرام می
 
رویم ایستاده، باور کردنش سخت است مردی که روبه 

 که گفتمی پیش ٔ  با آن نگاه پر از حرف چند لحظه
 .  بروم

 
 کنی؟   چرا اذیتم می _
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 :♡♡مهیل 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 91پارت#
 
 

آورد، عاشق لمس کردن موها و صورتم میدست پیش 
 کشم.است، اما خودم را عقب می
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 شود و نگاهش غمگین است.  دستش مشت می 

 
و تره؟ تا حاال حرفمتبریز واجبه؟ از حرف من واجب _

 پس نزدی.  
 

 ایستد.کنم، نزدیکم میام را سر میمقنعه
 
 خواهد حرف فقط اول و آخر برای او باشد. همیشه می 

 
 گو دوست دارد. من را بله، چشم

 که نبودم، اما از من ساخت.چیزی
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خوای؟ بچه به من نگاه کن، چیمن! نزدیکی ازم می _
 دم...  خوای؟ بهت میخوای؟ چی میمی

 
 خواهد صدقه بدهد؟ به من؟!می

 
 آورد، حال بعدش دست خودم نیست.دست پیش می 

 
تنم  ایستم، تمامزنم، عقب میروی دستش می 

گیرم و او هاج و لرزد، انگشت به تهدید سمتش میمی
 کند.  واج نگاهم می

 
خوام بهم دست نزن، به من دست نزن، نه بچه می _

نه هیچی... منت سر من نذار، تو به هیچی من نیاز 
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نداری... تو حتی تنت به تن منم نیاز نداره... بود و 
خوای بهت بگه نبودم مهم نیست، فقط یه برده می

چشم... من فقط یه عروسک موطالیی چشم رنگیم 
عاشقش بودی... برات، من اون عروسک خواهرتم که 

 ام... ازت متنفرم...  فقط زنده
 

 لرزد! صدایم، تنم، کالمم، حتی مردمک چشمانم.می
 
کند، مرد او اما ایستاده؛ سنگ، سخت، فقط نگاه می 

 کند.  رحم من! فقط نگاه میسنگدل و بی
 
 تو چرا زنجیر پاره کردی؟ چت شده؟    _
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سی، تن صدایش هیچ نوسانی ندارد، نگاهش هیچ ح
ام که طغیان کرده و بستر خویش من آن رودخانه

ای که به درهم کوبیده شدن کند و او آن قلهویران می
 کند.  والی نگاه میمن میان سنگ و چوب و گل

 
من حیوون وحشی نیستم، ماجد. حرف دهنت رو  _

 بفهم.
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کند، کمر ایستاده، نگاهی به ساعتش میبهدست
 دیرش شده. 

 ام.   بهایش را گرفتهوقت گران
 
خوای بری تبریز؟ مثل آدم رفتار کن، من می _

 شوهرتم، چیمن. قول و...  
 

 آید.ها صدایم در میزنم، بعداز سالفریاد می
 
غم و درد امانم را بریده، سد هم یک روز ترک  

 شکند.  دارد، به آن نرسی میبرمی
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گور پدر قول و قرار، یه راهی بگو که از تو و اون قول  _
و قرارت خالص بشم، من خسته شدم ... اگر زندان 

 رفتم...  رفتم اآلن تاوان داده بودم، اگر با اون میمی
 

ام نشان داد زش گونهنفهمیدم کی نزدیک شد، اما سو
قدر نزدیکم هست که برای اولین بار صورتم را که آن

 کنم. زده نگاهش میبه سیلی سرخ کند. بهت
 
 زدی؟ نامرد...   _
 

لرزد، مثل چانه و آن سیب آدمش، سرفه دستش می
 کند که صدایش نلرزد.  می
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 خوای بکن.   تو هنوز عاشقشی... تو... هر غلطی می _
 

 ٔ  رود و من تهی از همهکند و میمیپشتش را 
 نگاه اشخالی جایبه و امایستاده انسانی هایحس

 .  کنممی
 

  .................. 
 
گم دونی، میو که میلج نکن، چیمن! اخالق شوهرت _

 مهران بره تبریز.   
 

خواهم به سفر آخرت بروم، تمام وسایلم را انگار می
 رای چه.  دانم بکنم، حتی نمیجمع می
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تونی از پسش بر کنی نمیکنم، اگر فکر میلج نمی _

 رم دنبال کار.   دم، یه قبرستون دیگه میبیای استعفا می
 

شوم. حتی عصبی و پریشان روی مبل اتاق کار ولو می
 کلمات هم دست خودم نیست.

 
 چیز.   نه حسابی دارم، نه پولی و نه... مطلقاً هیچ 

 
قدر مردی، تو که اونبگو چی شده؟ تو که براش می _

 عاشقش بودی...  
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کند، منگ و مبهوت نگاهش از فعل گذشته استفاده می
 کنم.می

 
 شود.ام روان میقطره اشک نافرمان روی گونه 

 
 ن پسرخالهنشیند، چقدر شبیه اوست، ایرویم میروبه 

 و دوست، رفیق و یارش.  
 
من عاشقش نبودم... هستم، شایان. ولی... اآلن  _

جایی تو زندگیمم که اگر اختیار دستم باشه و اون 
 وسط تیر یه دردسرش، ٔ  مایه نشه لعنتیش ٔ  اسلحه
 از دیگه... شدم تموم... بریدم من... زنممی مغزم
 .نیست ساخته کاری دارمم بهش که ایعالقه
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 مهیل#
 93پارت#
 

فایده چرخانم در حدقه شاید نبارد، اما بیچشم می
 است.

 
شود اشک، آدم با گریستن دل پر که سر ریز کند می 

 شود.  آب می
 
نشین بود، تو صبوری، دیدی که این مدت خونه _

دونن وحوصله نداره، گیر کارش کم نیست، همه میحال
اون از کی عاشقت بوده... برگرد خونه، تبریز رو 

 خیال شو، وقت هست...  بی
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زند، حتی او هم حال من را چقدر راحت حرف می

 فهمد، چرا باید بفهمد؟ نمی
 

    مگر چه نسبتی با من دارد؟
 
 .  خوامشمی نقد مونده، چک یه قبلی ٔ  از پروژه _
 

دهد، چقدر شبیه اوست در این کالفه به مبل تکیه می
 ژست و حالت.  

 
 دادم به شوهرت، همون...   _
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 شوم. عصبی و عصبانی...  از جا بلند می
 
کنم، من خود کردی، اونم غلط کرد، من کار میتو بی _

ه حساب ندارم، جز پول تو دارم... خدای من... حتی ی
 جیبم هیچی ندارم...  

 
یکی کنم، وسایل روی میز یکیواقعاً زنجیر پاره می

 افتند. روی زمین می
 

 زنم، منِ همیشه ساکت.   آید، فریاد مینزدیک می
 

 چرخد.قول و قرار... این دو کلمه میان سرم می
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زنم، کیف و سوییچ ماشینم را شایان را پس می 
 داخل آورده کم نفس بعد ٔ  دارم و چند دقیقهبرمی

 .نشینممی ماشین
 
آید  که پا روی پدال دوان میسرم دوانشایان پشت 

 فشارم.گاز می
 
 ... او از خودم، از. متنفرم هاآدم ٔ  از همه 

............... 
 
 

 های شاد باشد.از رنگ تواند ترکیب زیباییگذشته می
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

انگیز، بستگی دارد بوم هایی تیره و غمیا رنگ
 ات را چگونه رنگ کنی. نقاشی

  
 چیمن جان! صدای گوشی تو نیست؟  _
  

ها که مبینا خانم مشغول دیدن به عادت این سال
شد و گاهی من یا مانیا کنارش تلویزیون می

کرد تا نشستیم که تهش پایش را تعارف میمی
 سرمان را بگذاریم. 

 
نشست و ما هر دو گاهی وسط مبل راحتی بزرگ می

 گذاشتیم.دراز کشیده سر روی پایش می
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 مهیل#
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در آرامشی مادرانه، انگشتانش میان تار موهایم بود 

ام دید که صدای گوشیوقتی فیلم یک جراحی را می
 درآمد. 

  
جا، عمو که تو مانی که باالست، شمام این _

 ست... کسی دیگه رو ندارم، خاله. بعداً... گلخونه
  
 و. چیییی؟! این گوشیت هالک کرد خودش _
  

 آمد.  میصدای فریاد مانی از باال
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خاله آرام خندیده بود، حتماً به مخفف کردن اسمم 
 توسط مانیا. 

 
 نهایت تنبلی او بود. « چی»
  
و جور که صدات کرد اآلن میاد گوشیپا شو برو، اون _

 ده.شکسته تحویلت می
 

 شماره ناشناس بود. 
  
 بینی ناشناسه؟  دادی، مانی، نمیخب جواب می _
  

 تاپش بود.  مشغول کار با لپ
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قدر به من چه، خودت جواب بده بگو صاف کردی این _

 نزنگ.  
  

تماس قطع شد و دوباره همان شماره، حتماً کار واجبی 
 .  اهواز ٔ  بود. شماره

  
 بفرمایید!  _
  
 باالخره جواب دادی؟  _
  

شناسم، کاش آن تن و خواستم بگویم صدا را نمیمی
 زنگ صدا برایم آشنا نبود، اما بود، آن لهجه. 
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  کرامتی؟ اقای اوردید، گیر کجا از ومن ٔ  شماره _
  

 شود، کارش را متوقف کرد. های مانی تیز میگوش
 

 خندد.  صدای کرامتی معلوم بود آرام می
  
من کرامتیم، خانم سردار... چیمن خانم، پیدا کردن  _

شماره شما کاری نداشت. زنگ زدم حالتون رو بپرسم، 
خبر شه، گفتم بیتعطیالت دو هفته دیگه تموم می

 نباشم ازت. 
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گوشی را جلوی صورتم گرفته بودم، چرا پسرها به من 
 شدند؟ قدر خودخواه میو و اینرسیدند زورگمی

 
خبر به خودش اجازه داده بود زنگ بزند، از من بی

 نباشد، انگار واقعاً چیزی بینمان بود.  
  
حالتون خوبه؟ انگار قبالً هر روز از هم باخبر بودیم!  _

روز تمایلی به ادامه این رفتارتون  بهتون گفتم اون
 ندارم.
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 مهیل#
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سینه نگاهم بهسعی کردم جدی باشم، مانی دست
 کرد.  می
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زدن من قدر تو پسو گفته باشید، اینیادم نمیاد این _

ای نیستم، خانوادهعجله نکنین، من آدم مزاحم و بی
قصدمم که گفتم، اآلنم فرصت بده آشنا بشیم، اگر 

 اجباری نیست.  دیدی مناسبت نیستم
  
ای ندارم کسی رو وارد زندگیم کنم، آقا. من عجله _

 وقتتون رو تلف نکنین...
.................... 

 
 زمان حال 
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تر سه ست سکوت محض بین ماست، دقیقچند روزی
 روز.

 
رود به اتاق رود، عجیب است، میسر کار نمی 

جا را نای برای ورود به آوقت اجازهاش که هیچممنوعه
 ندارم.

 
زند، کارهای مردانه و هوشمندانه و با تلفن حرف می

دهد، تعاریفی که دیگران از خاصش را انجام می
 کارهای او دارند.  

  
 زنم.هایم را رج میها و نداشتهمن هم در تنهایی داشته
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 شوم.قدم نمیبار من پیشبرخالف همیشه این
 
دانم، اما نه را نمیکه شایان به او چیزی گفت یا این 

رود، جز مواقعی که مشکلی برایش حاال او سر کار نمی
 آید.پیش می

 
حال چنین اتفاقی نیوفتاده است، حتی روزهایی که تابه 

در حد مرگ مریض بودم، تهش برایم یک پرستار 
 آورد، کسی که از سیستم امنیتی او گذشته بود. 

  
 کند بلند شوم.ام مجبورم میصدای زنگ گوشی
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آورد، اشک به دیدن نام خانم دکتر بغض به گلویم می 
 چشمانم.  

  
 سالم.  _
  

 تنها این درونم ٔ  کنندهتمام احساسات خفه میان
 . شد خارج دهانم از که بود چیزی

 
آخرین بار که با من حرف زد، روز محرم شدنمان بود، 

 سال پیش.  ۵قهر کرد، 
  
 خوبی، چیمن؟!   _
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دانست که خوب همه مدت زنگ زده بود، میبعداز این
 نیستم، گفته بود برایم مادری کرده، حق دارد به گردنم. 

  
و، و ندادین، پیامامنه! نیستم، خاله... جواب تلفنام _

 شه من.دختر که پدر نداشت و مادر... می
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 مهیل#
 96پارت#
 
 

 شود.سکوتش کمی طوالنی می
 دانم حق با اوست. می 

 
دانم بخواهد جواب بدهد باید سر در غالف می

 ام فرو ببرم. تنهایی
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زنگ زدم بگم مادرت کنارته، تا حاالم که کاریت  _

 نداشتم چون خوشحال بودی. 
  

 کند. شود. خاله مکث میدر اتاقش باز می
  
 هیچ، اگر... اآلنم اگر هستی که  _
  

 شود. کنم، او نزدیکم میحرفش را قطع می
  
 نه.. نیستم، دیگه بریدم، خاله...  _
  

 کند. رود، قدم تند میهایش درهم میاخم
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 زنی؟ بده گوشی رو... با کی حرف می _
  

 روم. عقب می
  
 با مامانم، باید بهت جواب بدم؟   _
  

 کنم. سمتش حمله میکشد، بهگوشی را از دستم می
  
و داری، زهراست، تو فقط منتو مامانت تو بهشت _

 ذارم جز منم کسی رو داشته باشی. و بفهم، نمیاین
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لرزاند، صورتش از عصبانیت فریادهایش دیوار را می
 شود. تر میتیره

 
بینم های دستش را میچشمانش به خون نشسته، رگ

آورد و صدای خرد شدن ام میشاری که به گوشیو ف
 آن.  

  
دانم این آدم چقدر دانم وقت دعوا نیست، میمی
 تواند خشن باشد. می

 
بار به من سیلی زد زنم، یکدانم اما باز حرفم را میمی

کردم، خودم را دیگر برای وقتی حتی فکرش را نمی
 کنم. چیز آماده میهمه
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رم، خیلی عاشقتم، ولی دیگه من خیلی دوستت دا _

خوام برم از زندگیت، تا خوام ببینمت، واقعاً مینمی
خاطر قول و قراردادمونه...؟ ولی کردی بهاآلنم فکر می

 نبود، من از اون شبی که اومدی سراغم دوست داشتم.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 97پارت#
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گیرد، فقط یک یک لحظه آن نگاه سرد انگار جان می
شود پوزخند هرچه که آن جان را لحظه و بعد می

 گیرد. می
  
ما معامله کردیم، نکردیم...؟! رفتنی در کار نیست،  _

عزیزم. من خریدمت... تو اون دفتر لعنتیت که نوشتی، 
 و به من فروختی... بیارم بخونی؟ خودت

  
 لرزد، از این همه سنگدلی.زانوهایم میپشت 

 
 گیرم برای ایستادن و خم نشدن. دست به تاج مبل می 
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چی از شم خوندی... نذار همهاگه خوندی پس بقیه _

بین بره، ببین چی شدیم؟ اآلن حاضرم قسم بخورم 
حتی یه روزم دوستم نداشتی، برای یه زورگو چی بهتر 

 محتاج...  وکار...کساز یکی مثل من؟ بی
  

 رو از شمشیر. کندمی پرت زمین روی را گوشی ٔ  الشه
 .داردبرنمی دست نکند نابودم تا بسته

 
ها و کینه به دل دارد این مار زخمی، حتی تمام محبت 

ای کم کند از آن درد هایمان هم نتوانست ذرهعاشقانه
 وجودش. 
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این حرفا ارزش وقت تلف کردن و انرژی سوزوندن  _
ه، بشین سر زندگیت، درستش کن، ببین از کجا ندار

شروع شد، منم کوتاه میام، این چرت و پرتاتم یادم 
 ره.  می

  
برد و من میان هایم امان میخواهد برود، اشکمی

 خندم، به این روزهای رفته.هایم میاشک
 
که برایم خریده شکند، گلدان است، همانچیزی می 

 . مظلومی ٔ  ه خانهبود، شبیه گلدان بلور قدیمی
  
م کردی چند روزه، بس کن! بس کن، چیمن. دیوونه _

خوای؟ پول؟ بچه؟ سکس...؟ چی بهم بگو چی می
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خوای؟ دیگه چجور نشونت بدم که چقدر دوست می
 دارم؟  

  
 کند، نای عقب کشیدن هم ندارم.سمتم پا تند میبه
 
انه دهد و من انگار دیوگیرد و تکانم میبازوهایم را می 

 خندم. ام، میشده
  
نخند... نکنه فهمیدی عشقت برگشته، دلت هوای  _

 و کرده؟ آره؟ اون
  

ام باره نفس در سینهشود، به یکام قطع میخنده
 ماند.می
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 کند. افتم، رهایم میبه سرفه می

رود و رود، پاهای بلندش چندبار یک مسیر را میراه می
 آید. می

 
تر چوب و شیشه خرد طرفزند به میز مبل، آنلگد می

 شوند. می
 

 « او برگشته.» شنوم،اما فقط یک چیز را می
  
 برگشته؟! _
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 مهیل#
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 شوم. نشینم، که نه، ویران میایستد، روی مبل میمی
 

خوابد، وقال میبه یک لحظه تمام خشم و آن قیل
 گیرد. شود، انگار آرام میسرد مینگاهش 
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 که جهنمی ٔ  رود درون آن پوستهدانم میاما من می
 او برای اصالً که کندمی تردید دچار را من هاسال این

  دارم؟ اهمیتی
  
خوشحال شدی...؟ آره برگشته، اتفاقاً دنبالت بود،  _

کم دیر خواست بدهیا رو بده... ولی خب... یهمی
 نیست؟  

  
.... ............... 

  
کردم ام سطل پر از رنگ سیاهی بود که فکر میگذشته

 جا را سیاه کنم.باید همه
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ها را بزنم، اما توانستم زیباترین طرحاما نگو می 
 دید.وسعت دیدم فقط سیاه و سفیدی را می

 
 کی بود؟   _
 

 که ممکن بود او بپرسد و پرسید.اولین چیزی
 
 کرد.  آورد ول نمیمانیا تا تهش را در نمی 

 
گه قصدم یه سال باالیی، از اول گیر داد به من، می _

ش خیلی گن خانوادهده میهای دانشکجدیه، بچه
 ارشد ٔ  معروفه، خودشم شاگرد اول دانشکده دوره

 .  دونمنمی این از تربیش... آخره سال
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 کمی را بلوزش شل ٔ  شود، یقهجا میروی صندلی جابه

 بهتر سؤال دنبال بود، کامل اطالعات کرد، صاف
 .  گشتمی

 
 خب تو چی...   _
 

 گذارم.   حرفش را نصفه می
 
رم پرسی، مانی؟ من تازه دارم میی که، چی میدید _

و گیر ، مگه وقت این کارا رو دارم، بیام خودم۱۸تو 
بندازم؟ رفتم دانشگاه درس بخونم نه دنبال پسر پیدا 

 کردن که.  
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 ام شده بود.   کنم، گرسنهگوشی را روی تخت پرت می

 
 خواهم بروم که بلند شد و مچ دستم را گرفت.  می

 
خوبه چرا نه بگی؟ منم یکی از پسرای سال اگه  _

و ده، گفتم به مامان بگم، بعد نخشباالیی بهم نخ می
 گه جدیه.  بگیرم... توام از مامان بپرس، اگر می

 
اش بد آزاراش داد، اولین بود و برای دوستی قبلی

تر، مخصوصاً من که هایی مثل ما آزاردهندهنازپروده
کردن خانم و آقای مظلومی تر از ناامید مردن را بیش

 دوست داشتم.  
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و آخه اهمیتی نداره برام، مانی، برم فکر مامانت _

خواد، زندگی بدون کنم. من دلم آزادی میمشغول می
 مَردم زندگی خوبیه، خواهرم.
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 به شوخی و خنده گرفته بودم.

 
ست که با یک چیز شبیه غباریاین سن انگار واقعاً همه

 شود.   دستمال ساده هم برطرف می
 

یک ساعت بعد حتی یادم رفت که کسی به من زنگ 
زده، با مانی درحال والیبال بازی کردن بودیم و مثل 

تر بپرم شاید انداخت که بیشهمیشه من را دست می
اید الغرتر تر حرکت کنم شقدم بلندتر شد، یا بیش

 شوم.  
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شود ها وزنم کم میدانستیم نه من با ایناما هر دو می
 و نه قدم اضافه.  

 
 جا بودم خبری از ماجد نبود. چند روزی که آن

 
ام سطح عالی داشتند، از دیدنشان ذوق نمرات امتحانی

کردم و اولین نفر مبینا خانم بود و آقای مظلومی که می
 شدند.باخبر می

 
اب واحد ترم دوم برایم یک چالش بود اما درست انتخ 

 برنامه یک کرامتی سهیل ٔ  روز انتخاب واحد از شماره
 هاکالس چیدمان به شوکه من و شد ارسال تلگرام به
 . کردممی نگاه اساتید و
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 پیام بعدش فقط چند کلمه بود.  

 
 « این بهترین انتخابه، دوست عزیزم.»
 

دادم، نباید حتی انجام می و واقعاً بهترین بود، نباید
دادم در همان حد تشکر، اما این جوابش را می

 نبایدها...  
 
 انتخاب کردی؟   _
 

 .  بودم گرفته سمتشبه را گوشی ٔ  صفحه
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و انجام دادم ببین پسر چه برنامه خوبی داده، این _
 شم درست شد، تداخل نداشت.  همه

 
گیرد، آن شب قرار بود سمتم میماگ نسکافه را به

 برای شام به درکه برویم، خانوادگی.  
 
و گرفته؟ واحد و استاد و اینا؟ چه لعنتی، از کجا لیست _

ه... گفتم خفنه یارو... خدا شانس بده... عموم اومد
 بدونی نسکافه تلخیش به جونت بچسبه.  

 
ای که وسیلهاز آنخندد و ماگ به دست قبلمی
 کند.سمتش پرت کنم فرار میبه
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هایم را برای بهار ای که گلآمده بود. او را کنار باغچه
 کرد. ام دیدم، نشسته بود و خاک را مرتب میکاشته

  
 و خراب نکن، آقا ماجد.گالم _
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حتی برنگشت نگاهم کند، مثل همیشه اسپرت پوشیده 

 بود.
 
زد، فقط با تغییر ها را میدر خانه معموالً همین تیپ 

 کرد.  ها تغییر میفصل جنس لباس
  
برات پیاز نسرین و سنبل اوردم، اآلن بکارم  _

 شن.  فروردین باز می
  

 ٔ  ماندههای خاکی و چند پیاز باقیشوکه به دست
 .کنممی نگاه کنارش
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 ها بداند. کردم چیزی از گلحتی فکرش را نمی 
  
 کردم خوشتون نمیاد از گال. فکر می _
  

 بلند شد و سمت دیگر باغچه رفت، من هم دنبالش. 
  
 اینم چیمن؟ دونی،می خاصی چیز من ٔ  مگه درباره _

 . یکیش
  

شدم، اما حرفش آن روز نباید شرمنده می
 های بعدش. ام کرد و حرفزدهخجالت
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قدر ازم متنفری؟ کاری تا حاال فکر کردی چرا این _
 کردم؟ حرف بد بهت زدم؟ رفتار زشتی باهات داشتم؟ 

  
گونه نگاه مستقیمش را خوب در خاطر دارم، هرگز این

 جواب نمانده بودم. بی
 

وقت جز این اواخر جز احترام و واقعاً هم هیچ
دیده حرفی و سکوتش از او ناخالقی در کنار کمخوش
 بودم.

 
داد و ها سر چیزهایی به من تذکر میوقتبعضی 

ها هم ها من را از او بیزار کرده بود، ولی همانهمان
 دلیل نبودند.  بی
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ساکتی، چیمن؟! اگر بهت حرفی زدم چون روی تو  _

گم، بهت گفتم تو برام فرق داری، حساسم. دروغ نمی
همونه،  خوام... اینم مربوط بهگفتم خاطرت رو می

 . حرفام ٔ  همه
  

 آخرین پیاز را هم کاشته بود. 
 گرفتم؛هایش را جدی نمیوقت حرفهیچ

 
گذاشتم به حساب که دوستم داشت، میاین 

 اش. زورگویی
  
 گی؟ هیچی نمی _
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ای که به کمرش آویزان کرده بود دستانش را با پارچه

 پاک کرد. منظم بود.  
  
 چی بگم؟  _
  

سر پایین انداخت تکان داد، باال که آورد نگاهش 
 سخت بود مثل همیشه. 

  
 شه؟از نفرتت به من چجور کم می _
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 مهیل#
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گویانه، جدی و لحن سؤالش مثل همیشه نبود؛ زور
 سرد، آرام بود، متفاوت. 

  
دانستم مردها نگاهش کردم، طوالنی. آخر آن زمان نمی

 شوند.چگونه عاشق می
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دانستم عشق چیست، عالقه یا همان اصالً نمی 
 حساس بودن به کسی.

 
چیز ها نبودم ولی انگار همهاصالً در این وادی

 زور داخل گود بروم.  دست هم داده بود بهبهدست
  
ترسم، وحشت دارم، فقط نفرت نیست، من ازتون می _

خوام باشم، نگاهتونم دونین...؟ هرجا هستین نمینمی
 کنم... می

  
 چی...   _
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های ماجد مانی سرحال به داخل حرفمان آمد، اخم
 گفت ناراحت است اما برای من موهبتی بود.  می

  
 ..................... 

  
 زمان حال 

  
 او برگشته! 

  
کنم، که میان دعوای ما قطعاً و من به خودمان فکر می

 کداممان برنده نیست.هیچ
 

 کالً دعوا برای اعالم برندگی نیست. 
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 ستش دارم، خیلی زیاد.من دو
 
ها که کنم او هم دوستم دارد؛ آن وقتگاهی فکر می 

 ها دوستم دارد.باب میلش هستم، آن وقت
 
ای درست نداشت، ما اما! این زندگی از اول هم پایه 

 خوب شروع نکردیم.  
  

 کنم. از خانه بیرون رفت.گلدان شکسته را جمع می
 

 رگشتن اوست.تر از من درگیر بانگار خودش بیش
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آید، دنبالم خواهد دانستم باالخره میهمیشه می 
چیزی برای من حد وگرنه او هیچگشت، اما درهمین

 ای که متعلق به من بود.  ندارد جز دارایی
  

کارتش را در کنم، سیمام را جمع میگوشی شکسته
 آورم.می

 
ام، ای در خانه دیدهیک گوشی قدیمی نوکیا گوشه 

 همان هم خوب است. 
 

هایم دست اوست، فقط درحد نیاز ماهیانه تمام حقوق
 پول نمانم.در حسابم هست که بی
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 کنم و... دار است که من کار میخنده 
  

 سیم تلفن خانه را درآورده. 
 خورد.کنم و همان دم زنگ میدوباره وصلش می

 
 ٔ  شوم. شمارهها با احتیاط رد میخردهروی شیشهاز  

 .  مانیاست
  
 مانی!  _
  

 ریزد.  گذارد ادامه دهم، اشک مینمی
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شعور، داریم با تیام میایم لعنتی عوضی، کجایی؟ بی _
 تهران.
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حتی تصور سفری به این درازی برایم سخت بود، 
 هایشهرستان از یکی در صدر تیام دکتر طرح ٔ  دوره

 .  بود خوزستان
  
 دونی چقدر راهه؟ برای چی میاین؟ می _
  
خفه شو، بلیط هواپیما گرفتیم. از استرس هالک شدم  _

وقتی مامان گفت چی شده، اآلن خوبی...؟ ما پروازمون 
ریم خونه .. مامانم داره میاد ایران، میرو اعالم کردن.

 بابا بعد میایم سراغت. 
  

 کنم. هایم را پاک میاشک
 این حد از نگرانی برای کسی مثل من دردآور است.
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 پذیرم یک خانواده دارم. شاید این منم که نمی

  
 کنین...؟ من... و اذیت میمانی؟! چرا خودتون _
  

 آید. صدای اعالم پرواز می
  
قول مامان اگرم غلط اضافی زیاد داری، چیمن. به _

کنار بودیم چون تو حالت خوب بود، طرفت افسار 
 نبریده بود. تو خواهرمی، خره. 

  
جا کنار میز تلفن کند و من همانتماس را قطع می

 فان در راه است.  نشینم. طومی
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 .................... 

  
بعضی اتفاقات گذشته، مثل یک لکه رنگ قدیمی 

 هستند که روی میزم افتاده بود.
 
چیز پاک نشد، میزم را خواستم پاکش کنم با هیچ 

 نافرم کرده بود.
 

تهش گفتند با کاردک بتراش، تراشیدم لکه کامل 
 خطی شد. نرفت، اما سطح میزم خط
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 اضافه میز به خط هم نرفته خوب رنگ ٔ  حاال، هم لکه
 . شده

  
 مانی؟! _
 

دانستم که قدر میزد، دیگر آناش لبخند میبه گوشی
 ست. این یعنی با کسی

 
اما نپرسیده بودم او هم نگفته بود. هرچه بود یکی دو 

 شد. تر نمیروز بیش
  
 دی؟ و محل نمیاوی مانی! کیه اون که من _
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 سمتش پرت کردم.ام را بهی خانگیدمپای
 
 سمتم حمله کرد.خندید و گوشی را کنار گذاشت و به 
 روی تخت آمد و قلقلکم داد.  
  
 اوی روانی، چیه شارژی؟ کدوم مذکری بود؟ _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 103پارت#
 
 

ام رنگ کنارم آرام گرفت. به سقف خیره شد. گونه
 گرفته بود. 

  
خواد تیام... داداش دوستم بود! خواهرش گفت می _

 تارا ٔ  م رو داشته باشه به مامان گفتم. آخه عمهشماره
 گفتم که بعد. شناخت بوده، مامان دانشجوی تیام و

 و آشنایی درحد اما بده، رو تشماره گفت واون شرایط
 . کات... نیست مناسبم دیدم اگه
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اش را و گوشیصدای پیام گوشی آمد، از جا پرید 
 برداشت.  

  
توام اگه از عموم خوشت نمیاد این آقای کرامتی  _

 . هاخوبیه ٔ  گزینه
  

جواب پیام را داد. کرامتی را یادم رفته بود، برای 
 انتخاب واحد کمک بزرگی کرده بود. 

  
بیکارم برای خودم هزینه و فکر و خیال بتراشم،  _

رو گوشی... پری و ببین! عین گربه میمانی؟! خودت
 من اهل اینا نیستم.  
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روی صندلی نشست، موهایش را دو گوشی بسته بود، 
رسید. نظر میبا آن صورت قلمی و کشیده الغرتر به

 درخشید. چشمانش می
  
 خلی، چیمن! اول و آخر که چی؟   _
  
ری گیر بدی به عموت؟ زندگی هرچی، چرا نمی _

 جا. اد ایننداره؟ یه خونه برای خودش، همیشه می
  

 از دیروز داخل حیاط دیگر مخاطب هم نبودیم. 
  

های حریر پنجره را کنار زد، حیاط را بلند شد و پرده
 نگاه کرد. 
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حالل زاده تو حیاطه، رفته بود بیرون. عموم زیاد  _

 کشه آخر یه بالیی سرش میاد. سیگار می
  

دهد که مخاطبش کسی جز ماجد دستی تکان می
 تواند باشد.  نمی

  
 داشت... اآلن باید بچه می _
  
ش بزرگه، چه خبره؟ ماجد سنی نداره، فقط قیافه _

 خواد، نکبت. دیگه کسی نیست ندونه عموم تو رو می
  

 شوم، انتظار ندارم چنین صریح باشد.  از جایم بلند می
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 ولی من... _
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شود، غمگین است آن چشمانش به نگاهم خیره می
 ای رنگش.  های قهوهچشم

  
دونن که تو از اون بدت میاد... ولی آره اینم همه می _

 دادی... ... کاش یه فرصت به عموم می
  

کند. این حسرت کالمش من را شرمنده و معذب می
انصاف نیست که برای دوست نداشتن کسی معذب 

 شوم. 
  
دست خودم نیست، مانی، من ازش وحشت دارم.  _

 ترسم. می دم، به خدا ازشو مینگاه نکن جوابش
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شه، دیشب بابام بهش دونم، عالقه زورکی نمیمی _
 گفت.  

  
 صدای پیام گوشی نگذاشت ادامه دهد.

 
از فرصت استفاده کردم تا به آشپزخانه سر بزنم،  

جا بود و من عضو همیشه چیزی برای خوردن آن
 شکموی خانه.

 
چیز وقتی فکرم مشغول است جز خوراکی هیچ
 کند.  توانست آراممنمی
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ها بوده، هم هیجان داشت که بحث من بین مظلومیاین
 و هم اضطراب. 

 
که رفتار من و ناراضی بودنم به ماجد باعث رنجش این

ها بودن تر بود، خالف نظر آنشود، از هرچیزی دردناک
 حکم ناسپاسی داشت. 

  
 هرچی پیدا کردی تو یخچال برای منم بیار، چیمن.  _
  

 تاپش پشت میز آشپزخانه نشست.همراه با لپ
 
کرد می چنان بادقت به مانیتور نگاهکرد، آننگاهم نمی 

 .  است جریان در حیاتی ٔ  انگار یک مسئله
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 میوه... کیک هست، آب _
  

 به صورت تقریباً  آورد، باال سکوت ٔ  دست به نشانه
 . بود چسبانده مانیتور

  
 هرچی، حرف نزن فقط.  _
  

داد و من را با آن صدای زمخت و بمش فقط دستور می
 از آن رفتار خوبم پشیمان کرده بود.  

  
 خوایین برید اتاقتون.  اگر سکوت می _
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 فقط یک لحظه نگاه باال آورد، جدی و ترسناک بود.
 

گفت اگر جرأت داری ادامه بده و من جرأت انگار می
 نکرده بودم.

 
 
 

میوه که خیلی خودم را بیک تکه کیک و یک لیوان آ
آوری با آن نکنم را روی میز کنترل کردم تا کار چندش

 گذاشتم. 
 

چیزی داخل گوشش بود، خیلی کوچک، یک لحظه که 
 دست برد به آن دیدمش. 
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 میلیمتری داره.۲۵هاتف مراقب باش، چپش یه  _
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بدون گوشی و من فهمیدم آنچه در با کسی حرف زد، 
تر از یک هندزفری عجیب گوشش است چیزی بیش

 است.
 
 ترسیده بودم. از حرفش سر در نیاوردم اما...  
  
 کنی از ترس. یه لیوان آب بخور، داری سکته می _
  

داشت اما من را دیده بود، چشم از مانیتور برنمی
 لحنش خونسرد بود.

 
 رسیدم. تر از قبل از او تبیش 
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دوربین چهار، گذاشت داخل پوشک بچه... اسد...  _
 مسلحه. 

  
اولین بار بود که در لحنش از آن سردی خبری نبود، 

 هیجان داشت....
 

های نه خیلی اما انگار آدم بود، یک انسان با حس
 انسانی. 

  
 اومدی...؟ یاعلی...  _
  

 تاپش را بست. باالخره سر از مانیتور برداشت و در لپ
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حتماً نگاهم از وحشت وق زده بود که آن نگاه عجیب را 
 داشت. 

  
 ترسی، چیمن؟!  از چی می _
  

 نفسی گرفتم، دهانم از خشکی مثل چوب زبر شده بود. 
  
 تو.  _
  

سختی گفته بودم که عصبانی نشود از همان هم به
 ی تکیه زده و نای حرکت نداشتم. سکوتم، به صندل

  
 ترسی؟ من؟ کاری کردم که می _
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تاپ و نظر خودش ترسناک نبود؟ این جمالت و لپبه

 اسلحه و رفتارهایش؟  
  
 حتماً تئوری خالفکاری تو اون سر کوچیکته.  _
  

 مزه کرد. اش مزهمیوهاز لیوان آب
 خورند. به پاهایم انگار سرب بسته بودند که تکان نمی

  
 هرچی هستین به من ربطی نداره.  _
  

 نگاهش مستقیم بود و زیادی خیره. 
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 تر بدونی برات بهتره.هرچی کم _
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که من هستم و پس چه اصراری داشت بیاید جایی
 کارش را بکند؟  
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 و بترسونین؟  خوایین منشما عمداً می _
  

 لبخند توانستمی کهچیزی بود، رفته باال لبش ٔ  گوشه
 .  رنگش تیره و درشت هایلب روی باشد

  
تو دختر باهوشی هستی، چیمن. ولی من نیازی ندارم  _

 ارت خوشم میاد. بترسونمت، از بودن کن
  

هایش نبود. دیده بودم چیز مانع او برای حرفانگار هیچ
 حرف و آرام است.کنار بقیه بی
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ها هم ساکت و آمد، اما همانها کم میداخل مهمانی 
 حرف و جدی بود. بی
 

هایش پروا جملهزد، راحت و بیاما وقتی با من حرف می
 کرد. را انتخاب می

  
 رود. شوم، گرسنگی از یادم مییروی صندلی ولو م

 حال بلندشدن و رفتن هم ندارم. 
  
شما خیلی خودخواهین، انگار ترسوندن من براتون  _

 تفریحه... 
  

 زد. ای از کیکش را گاز زد، لبخند میتکه
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 اخالق باشد آدم جذابی بود...خواست خوشاگر می

 
اخالق و بداخالقش برای من فرق هرچند خوش

 نداشت.  
  
قسمت خودخواهیش درسته، تو کار من هرلحظه  _

تونم زنده نباشم، پس چرا خودخواه نشم؟ من تو می
خوام، نه پول، نه هاش فقط یه نفرو میکل دنیا و دارایی

 . چیمن نداره، ارزش نخود ٔ  هیچی دیگه اندازه
  

شد، میده بودم. تنم مورمور میاش را به خودم فهاشاره
 آمد. کوتاه نمی
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طرف نخوادتون... ای، خب اگر اونشما چقدر یکدنده _

 اجباره مگه؟ 
  

نفسم جا آمده بود، از حال خوب و روی خوشش نهایت 
 استفاده را کرده بودم. 

  
ای، من پرداختش هرچیزی یه قیمتی داره، یه هزینه _

 کنم. می
  

 پروا مثل خودش نگاه کردم. صاف نشستم و بی
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مگه عشق و عالقه فروشیه؟ شاید طرفتون یکی  _
 دیگه رو...
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به یک لحظه نگاهش برزخی و تاریک شده بود، خوب 
 یاد دارم آن روز را. به
 

تر، بعدتر که فکر کردم، های تخیلی بود بیششبیه فیلم
 انتظار داشتم یک هیوال از درونش بیرون بیاید.  

  
تونه چیزی رو که به ماجد تعلق داره هیچ آدمی نمی _

م و صبور، ازش بگیره. توام یادت باشه، من آدم آرومی
گیرم، شدت کینه به دل میخیلی صبور، اما بهخیلی

 پس چیزی، رهنمی یادم دارم، هم ایقوی ٔ  حافظه
 .چیمن کن، رفتار بادقت

 
.................... 
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 زمان حال 
  

موقع بلند با صدای زنگ تلفن خانه از خواب بی
 ام. شوم، زمان را گم کردهمی

 
م، دیگر صدای گوشی زنپتوی مسافرتی را کنار می

 آید. نمی
 

کنم. پتو انداخته کرخت و منگ به اطراف نگاه می
 بودم؟! 

 
کشد که جواب سؤالم را بفهمم، خیلی طول نمی

 ام چنین گیجم کرده.  بخشی که خوردههای آرامقرص
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 خوام هواییش کنی.  زنگ نزن بهش، نمی _
 

ش. آید، جایی در اتاق کارصدای اوست که از دور می
 برگشته؟! 

 
اولین بار است که از آمدنش خوشحال نیستم، چقدر 

 هایم این روزها زیاد شده.  اولین
 
ام تا کنم، اسید معدهسمت صدا خیره و گیج نگاه میبه

 زند، آخرین وعده را یادم نیست.  بیخ گلویم قل می
 
 حالش خوبه، خوابیده...   _
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 برد.  گوید مخاطبش که صدا باال میدانم چه مینمی

 
موقع خوابیده، به کسی ربطی خاطر قرصا بیآره، به _

 دارم، بچه.  و نگه مینداره من با چه وضعی زنم
 

ست، کت و آید؛ عصبانیاز اتاق ممنوعه بیرون می
ام و ندرت دیدهشلوار به تن دارد، تیپ رسمی که به

 شد.  درخعجیب در آن می
 
بیدار شدی...؟ به مانی چی گفتی؟ اومدن تهران،  _

مبینا هم داره میاد ایران... چی شده که داری اعالم 
 کنی؟  جنگ می
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هایش هارمونی خاصی دارد، مثل استایل و صدای کفش

 اش. تیپ عالی
 

 ام کند. خواهد خفهبغض می
ظاهر خوبش و این رفتارهای ظالمانه هیچ تناسبی 

  ندارند. 
 

کشم سر جای قبلم، ایستد و من دراز میرویم میروبه
 کنم، مأموریت جدید؟!  نگاهش می

  
 زنم، چیمن!با تو حرف می _
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بندم، لرزش صدایش از نگرانی نیست، از چشم می
 خشم است، به من.

 
شوی و چه طبق قواعدش که نباشی حتماً حذف می 

 چیز این روزها بهتر از این؟!
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 خواهد.دلم کمی حذف شدن می 
  
 خوابم میاد. _
  

 ٔ  کشم به بهانهکند، پتو را روی سر میبغضم سرباز می
 تا بخورم دیگر قرص یک من تا برود کاش خواب،
 .نکشته را من خاطرات هجوم

 
 گیرد.برایم دارد معنا می انگار کت و شلوار تازه

   
تونم این وضع بلند شو با هم حرف بزنیم، دوباره نمی _

 رو تحمل کنم، قرصا کو؟  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
خورد، نگاه مان درهم گره میزند و نگاهپتو را کنار می

 عصبانی او و چشمان گریان من.
   

گیرد. از قالب نشیند، روی زانو و دستانم را میمی
 شود.میخودش خارج 

 
 نگاهش هم یک رنگ تازه دارد، اما فقط یک لحظه.

 
شم گریه نکن، حرف بزن، با سکوتت نه من آروم می _

رسی، بچه که نیستیم... مگه نه تو به خواستت می
 خوردن قرص رو قدغن نکردم؟
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 شود.ای از گلویم خارج نمیزنم، حتی کلمههق می
 

 یب است.هنوز دستانم را در دست دارد و این عج
 
قرصا رو بده من، نیازی به اونا نیست. فقط باید حرف  _

کنی، نکنه... دونی لجبازی میبزنیم، چیمن... خودتم می
 ها؟ پریودته؟ ٔ  دوره

 
 صدایش آرام است، لحنش انگار نگران.

 
 کنم. هایم را پاک میاشک

خواهد به هرچیزی ربط دهد همیشه وقت غمگینی می
 جز خودش.
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 شلوارت جدیده، مبارکت.کت و  _
 

 زنم.با صدایی گرفته و تو دماغی حرف می
 
آورد آن یاد میکند، حتماً او هم بهدستانم را رها می 

 ها را.خاطره
 
 دونی...امشب مهمونم، این کار منه، چیمن. تو که می _
 

کند. کنم. قلبم درد میگردانم، پشت میاز او رو برمی
 بار.کشد هرروحم را به آتش می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 تنها که هست تو ٔ  تو دروغگویی، فقط یه چیز درباره _
 ...داری کینه شتر یه مثل صداقتته،

 
 به من نگاه کن. _
 

زند، هایی فشرده از عصبانیت حرف میبا دندان
 کنم.نگاهش نمی

 
 گرداند.گیرد و برمیرحمانه میام را بیانگشتانش چانه 
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چته، لعنتی؟ زبونت نیشی که داره از صدتا جای گلوله و 
 تره، چه مرگته؟چاقو دردناک

  
 کند.ام را رها میگیرم، چانهمچش را می

  
یادته اون داستان شتر که باالی چاه وایساده بود؟  _

خواست طرف رو بکشه؟ پسر از ترس موهاش می
 شد؟ شده حکایت ما...سفید 

 
 شود، باحرص.از جا بلند می

 
آره، تو فعالً شدی اون شتر، کینه به دل گرفتی، ولی  _

من اون پسره نیستم، چیمن... از دردسر دورباش، 
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چی خوای؟ همهبشین سر زندگیت، دیگه چی می
داری... خوشی زده زیر دلت؟ بگو که ناخوشی رو زیاد 

 کنم...
 

 گذارم.هایم میآرنج روی گوشروم زیر پتو و می
 
 وقتی شمشیر از رو ببندد برایش آشنا و غریبه ندارد. 

 
آید، چقدر آن کت و شلوار صدای بسته شدن در می

 آمد!خاکستری به او می
   

.................. 
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ام تا زیرشیروانی گذشته را چراغی به دست گرفته
 کنکاش کنم.

 
هایی ها پر است از عنکبوترود که شیروانییادم می 

هایم را هایی که ریهترسم و گرد و خاکها میکه از آن
 برند.به سرحد مرگ می

 
قدر خوشحال کردم از برگشتن به اهواز آنفکر نمی

 باشم.
 

 که دیگر او را نبینم، حداقل تا عید.این
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بود؛ با اس چندبار دیگر سهیل کرامتی به من پیام داده 
 ها.رسانام اس و پیام

 
کردم اگر او را جوابش را نداده بودم، اما گاهی فکر می 

ام راه بدهم احتماالً ماجد هم موقت هم شده به زندگی
 شود. خیال من میبی

  
 به بد ماجد ترس از پیشنهادش پذیرفتن ٔ  وسوسه

 .بود افتاده جانم
 

روزها واقعاً ترس از ماجد بود که من را دانم آننمی
 ام با او. طرف او کشید یا لجبازیبه
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.............. 
 
 م حرف بزنم؟ و کردی؟ با خانوادهفکرات _ 
  

 های ساعتی پیشم بلند کردم.سر از جزوه
 

 انگار از دنیایی دیگر به حیاط دانشکده سقوط کردم. 
  

رنگِ ار لی اندامی و کت دودیاو شیک و مرتب با شلو
 رویم ایستاده بود.تک و بلوز آبی روشن روبه
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ندرت او را بدون یاد دارم؛ چون بهظاهرش را خوب به
شد در های رسمی میکت و شلوارهای مارکدار، یا تیپ

 دانشکده دید. 
  
 چی؟  _
  

که گل سرسبد پا کرد، با اینپا و آنکمی این
بود اما باز هم حراست سخت  عمران ٔ  دانشکده

 گرفت به خلوت دو نفری.می
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 کسی اطرافمان نبود.
 
 .بودم کرده اشغال را ساختمان نزدیک ٔ  تنها سایه 
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ها داخل سالن یا کافه تریای دانشکده تر بچهبیش 

 نشستند. می
  
 بشینم؟  _
  

 به کنار دستم اشاره کرد.
 

 خواستم بگویم نه، اما حرفی نزدم.می
 
اش اش را برداشت، درست وسط یقهعینک دودی 

 گذاشت. 
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آقای کرامتی، دوست ندارم دردسر بشه این کنار من  _
 بودنتون.  

  
 تر شود. خودم را کنارتر کشیدم که فاصله بیش

  
جا نذاشتین که حرف دردسر؟ خب جایی جز این _

دی، خودمم دوست ندارم بزنم، جواب پیام نمی
 مزاحمت بشم تو دانشکده. 

  
 آن وسوسه باز به جانم افتاده بود.

 
دار و آید، پسر پولدار و خانوادهچه کسی بدش می

ه از قضا تیپ و ظاهری عالی بهترین شاگرد دانشکده ک
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ای روشن، به او پیشنهاد دوستی و هم دارد و آینده
 باالتر از آن ازدواج دهد؟ 

  
خاطر من اهل چت کردن نیستم، اگرم گوشی دارم به _

 مه، وقت چت ندارم. خانواده
  

واقعاً هم اهل گوشی دست گرفتن نبودم مگر با مانیا 
آقا و خانم مظلومی کردم، یا با زدم و چت میحرف می

 زدم.  تلفنی حرف می
  
دعوتت کنم رستوران یا کافه میای؟ یه راه بذار، خانم  _

چیمن سردار. چند ماهه شدی کل فکر و ذکرم، فقط بیا 
با هم حرف بزنیم، بعدش به توافق رسیدیم به 

 گم. م میخانواده
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 ترها باشم، منطقی.خواستم شبیه بزرگمی

 
 دانستم گاهی باید حس را جدی گرفت.اما خب نمی 

 
 «. کمی صبر کن» گوید:ونت میکه درچیزی

  
و پررنگ شه تو چشم حراست مناگر باعث می _

 نکنین موافقم. فقط جای عمومی باشه، شب هم... 
  

 از جا بلند شد، لبخند قشنگی داشت.
 
 وقت ببینی.خواهد وقت و بیها که دلت میاز آن 
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 زند. دیدم از ته دل لبخند میو من اولین بار بود که می 
  
فرستم، شی، برات آدرس و لوکیشن میپشیمون نمی _

 فردا که اف هستی، برای ناهار. خوبه؟ 
  

 ذوق و شوق کالمش چیزی در درونم را تکان داده بود.
 

مند دانم واقعاً عالقهاش و نمیحس واقعی بودن عالقه
 بود؟ یا... 
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 زمان حال 
  

 آید.دادش میصدای داد و بی
 
قدر عصبانی نبوده در این چند سال وقت ایناو هیچ 

 زندگیمان.
 

قدر هاست که اینام یا تأثیر قرصدانم دل بریدهنمی
 ام.کشیدهتوجه و خونسرد درون تخت دراز بی
 

هاست وگرنه من آدم چنین آرامشی احتماالً قرص
 نبودم. 
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زنم، به من نگاه کن، اون قرصای با تو دارم حرف می _
 لعنتیت کجاست؟ 

  
 دوزم.کرخت چشم به او می

 
آید،نگاه هم کشدار انگار فقط حرف زدن کش نمی 

 است. 
  
 زنی. زنی، داری هوار میحرف نمی _
  

 اس اسپرت پوشیده است.مثل همیشه لب
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کند، قدِ بلند و تن ترش میای، پر هیبتبار سورمهاین 
آورد و فقط من تر به چشم میاش را بیشورزیده

ای دانم زیر آن لباس چه عضالت آهنین و ورزیدهمی
 دارد.  

  
زدت که دونی! هر مردی جای من بود همچین میمی _

 ثل آدم... فکرای چرت از سرت بیرون برن بشینی م
  

 گذارم حرفش تمام شود.نمی
 
 کند. اش روی قلبم سنگینی میهنوز درد سیلی 
  
 شه. کنی روحی رو که کشتی زنده میبیا! اگر فکر می _
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 آیم.از تخت بیرون می

 
 پوشم.خواب هم نمیدیگر لباس 

 
 کمر ایستاده، زورگوی عزیز من.بهدست 

 
 ست عشق و فرار از آن.و چه درد عجیبی 

 
 عاشق باشی و بخواهی نباشد. 

 
 درد دارد دوست داشتن و دوست داشته نشدن.
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 . سینه میان درست دردناک ٔ  یک حفره
  
فهمی؟ ما کنی، میو داغون میتو داری الکی خودت _

 خوب بودیم، چرا... 
  
 ن! بیا بز _
  

 کنم.اش نگاه میهای به کمر زدهبه دست
 

 شود.دانم هرگز برای به آغوش کشیدنم باز نمیمی
 
 چکد.قطره اشکی از چشمم می 
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 کند تمام وجودم، نه جسمم!درد می 
 

شود، من درحال چیزی فراتر، انگار روحم شکافته می
زایم، یک چیمن جدید از درون دنیا آمدنم و من میبه

 چیمن عاشق و فراری از معشوق.  من، یک
  
 ریم پیش دکتر جوانی.وقت گرفتم، فردا می _
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 زند.آرام حرف می
 
کنم صحبتش، فکر میتر همروانشناس او، البته بیش 

 .داندمی امزندگی مرد ٔ  تر از من دربارهاو بیش
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ها فقط لطف کرد و برای توضیح گرایش در این سال
 اش من را همراه خود برد. جنسی

  
من جایی نمیام، حالم خوبه. شاید اگر یه مأموریت  _

 دار بری بهترم بشه. مدت
  

 کنم.اش نگاه میدستای کمر زده با حسرت به
 
 گردم تا به دنیای خواب پناه ببرم. برمی 
  
 گذره، چیمن؟! چی تو سرت می _
  

 کنم.با تعجب نگاهش می
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 انگار کمی لحنش از اوج فرود آمده. 

 
 کند.هایش میدست در جیب 

 
 گیرم تا دلم برایش قربان صدقه نرود.نگاه می 

 
 خاک بر سر ضعیفش.  

  
 تره.بذار بخوابم... دردسرم برات کم _
 
 دهم.گیرم از او، و به آینه قدی مینگاه می 
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 ام.الغر شده
 

چند روز است جز آب و شاید چند تکه نان چیزی 
 ام.نخورده

 
 ام.اعتصاب کرده

 
ها را شکسته تا کند و به جهنم که تلفنمیام درد معده

 هیچ راهی برایم نماند.
 
 ام.  من زندانی 
  
 وقت دردسر نبودی.  ره؟ تو هیچچرا یادت نمی _
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 خزم.به زیر پتو می

 
 نشیند.وری میآید کنار تخت یکمی 

 
 آورد.دست پیش می

 
گوید بگیرمش، با شود به دستی که مینگاهم قفل می

 همان به من سیلی زد. 
  
شه. مگه کوتاه بیا، با هم حرف بزنیم درست می _

 گفتی عاشقمی؟!   نمی
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 شود.نگاهم به چشمانش کشیده می
 

 ای خاص.رنگ عناب است، قهوه
 
 لرزم.لرزد ولی شاید هم منم که میلبخندش می 

 
 آید. پیش می مهربان شدنش کم

  
طرفِ مثل اینه که به تن خودت سوزن فرو عشق یک _

کنی، من دیگه جای سوزن نمونده برام... حالشم 
 ندارم. 

  
 کنم.پشت به او می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 113پارت#
 

 . شودمی میخکوب حریر ٔ  نگاهم به پرده
  
و من بگم یه چیزی، چیمن خانم! من چیزی باز این _

برات کم گذاشتم؟ اگر بوده دست من نیست، من 
جور دورم زدی ولی وقتی کمک مقصرش نیستم. اون

کنی در روی میخواستی دریغ کردم؟ داری زیاده
 .وقتذارم ترکم کنی، هیچحقم... هر کار کنی نمی

 
 کنم.بلند شدنش را حس می

 
 تر است.کلماتش آرام و لحنش آرام
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 خواند. با آن فریادهای دقایق پیش نمی

  
من دورت نزدم، مگه کجای زندگیم بودی؟ وقتی  _

و اومدم تو زندگیت زنونه پای حرفم نبودم؟ تو من
خواستی رو که می خریدی، کمک نکردی، تو عروسکی

 خریدی.  
  

 .بینممی در ٔ  را در آستانه اشپشت شانه
 
دهد اش نشان میگردد، اما دست مشت شدهبرنمی 

 آورد به خودش. چقدر فشار می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

و ببند و زندگی دونی خریدمت پس دهنتحاال که می _
 کن، خریدمت پس صاحبتم... 

  
 اش است.این خود واقعی

 
های مداوم هرگز عادت قلبم به درد گرفتن از شکستن

 کند.نمی
 

 کنم. ها بغض میباز مثل دختربچه
  
باشه، تو جسمم رو خریدی، فقط یه بدی داری، مدت  _

 تونی با جسم عروسکت بمونی.  زیادی نمی
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 خشم نگاهش ترسناک بود.
 
 سمتم که پا تند کرد از تخت پایین پریدم.به
 

 اما راه فراری نیست، در یک اتاق خواب. 
  
ای خوای خودم بکشمت تا بفهمی مردن چه مزهمی _

 کنی؟ و با خودکشی کردنت تهدید میداره؟ تو من
  

 جیغ زدم و در برابرش به کنج دیوار پناه بردم.
 

 شود وقت عصبانیت.رحم میبی
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لرزد، جایی نزدیک گردنم، که دستانش در هوا می
 کشد. یپسشان م

  
و بکشی که از من باج بگیری؟ بکش، خوای خودتمی _

درک که بمیری... همه سال نداشتمت بهبه جهنم، این
 شه. دردسر فکر کردن بهت کم می

  
کنم که دست زده نگاهش میلرزد، بهتصدایش می

 گذارد.روی دهانش می
 

 گویند همین است.  کنم، تیر خالص که میفکر می
  

 قت عصبانیت خود واقعیشان هستند.  ها وآدم
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 واقعاً؟  _
  

شود و فکم سنگین، کنم، چشمانم تر میزمزمه می
 کشند.هایم سوت میگوش

 
 همین؟!
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 مهیل#
 114پارت#
 

 کوبد.رود، روی دهانش میعقب می
 

زند، اما میان تری چشمان بینم چشمانش برق میمی
فهمم از اشک است یا معنای دیگری دارد، خودم نمی

 ریزد؟ ریزد، میاما او اشک نمی
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 رود.سرم سنگین است وقتی از اتاق بیرون می

 
 زنم.  جا روی زمین غمبرک میهمان

  
 رحم!بی
 

دستمال برداشته بودم کمد خاطرات گذشته را کمی 
 میز کنم، اما اشتباه بود.ت
 
شود غبار و به جان دلت گاهی پاکسازی خودش می 

 نشیند. می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

چاکلت با کیک قهوه و شکالت سفارش داده برایم هات
 بود.

 
 ام بود.دیر کرده بودم، کافه جایی نزدیک خانه

 
ها کلنجار رفتن با خودم، بعداز کلی فکر و از ساعتبعد

آخرش که چی؟ قرار نیست اتفاق خیال گفته بودم؛ 
 خاصی بیفتد.

 
های حلما را جواب قدر استرس داشتم که تماسآن

 ندادم.
 

 زنم.حتی به مانی هم گفتم بعداً زنگ می
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خواهم قتل یا دزدی کنم که کردم میفکر می

 ترسیدم کسی بفهمد.می
 

 آخر هم مانتو شلوار معمولی خودم را تن کردم.
 

قط یک برق لب ساده و ریملی که بدون هیچ آرایشی، ف
های بورم را سیاه کند که نور قدر بود که مژهفقط آن

 آفتاب اذیتم نکند.
 
 دست و پا لرزان وارد کافه شدم. 

 
 او نشسته بود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
تر نفتی به تن داشت، موهایش مرتبیک تیشرت آبی 

 بود انگار.
 
خاطر آن لبخند گشاده و آمد شاید بهتر مینظر جذاببه
 نمایش بود یا آن چشمان براق.نداند
 

رنگ به پا به پایم بلند شد، یک شلوار جذب کرم
 داشت.

 
دانم چرا باید ناخودآگاه یاد کسی افتادم که واقعاً نمی

 کردم.در این لحظه حتی به او فکر می
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 ماجد!
 

 چقدر با کرامتی متفاوت بود.
 

بدنسازی آمد نظر میتر بود و بهکرامتی کمی کوتاه
 و عضالت شدنمی ماجد ٔ  اندازهرود اما باز هم بهمی

 .اشورزیدگی
 

رود، انگار ذاتاً دانستم ماجد بدنسازی نمیاما می
 قدر بود.همان
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 ٔ  وخطوط و سبزهآن صورت زمخت و پر از جای خط 

 نقص و لک کرامتی کجا!ورت بیص و کجا، ماجد
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 کرد.آن نگاه خشن و همیشه سرد ماجد آدم را سر می 

 
لبخندش و شاید این مقایسه چند ثانیه بود های بیلب

اما انگار کار خودش را کرد، ماجد را شبیه دیوی زشت 
 دانستم.  

  
 گفتم نمیای!  _
  

 صندلی را برایم عقب کشید.
 

 خانم دکتر به کافه نرفته بودم.از این جز با مانی و قبل
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ها یک تم تاریک داشت و تر کافهجا هم مثل بیشآن
خاطرم هست بوی دیزاین چوبی، اما آنچه خوب به

 قهوه بود.  
  
خواستم بیام، من آدم اهل ریسکی نیستم، آقای نمی _

 کرامتی. 
  

 نشستم.
 
تر نفس عمیق بکشم تا روز سعی کرده بودم بیشآن 

 پا و نابلد جلوه نکنم. دست وبی
 
 نفس داشتم که خوب باشم. قدر اعتمادبههرچند آن 
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 تر با من ریسکه؟ آشنایی بیش _
  

یاد آن پسربچه افتاده بودم که گفتند: چرا الف را یاد 
 گیری؟ نمی

 
 را یاد بگیرم.  « ی»گفت: اگر الف را یاد بگیرم باید تا 

  
هرچیزی که خارج از روتین زندگی باشه ریسکه.  _

فقط اومدم که بگم من اهل دوستی نیستم، ازدواج هم 
برای من زوده، از تهران اومدم تا درس بخونم، 

که تو خوام فکرم درگیر کسی بشه، از ایننمی
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دانشگاهم اسمم بیفته سر زبونا خوشم نمیاد، آقای 
 کرامتی.  

  
که نکند یادم برود  وار حرف زده بودممسلسل

هایی را که از صبح چند صد بار تمرین کرده حرف
 بودم. 

  
 ای سکوت کرد.لحظه

 
 نگاهم را داده بودم به شکالت داغی که دیگر داغ نبود. 

 
 آمد، اما قهوه را دوست داشتم.  از شکالت بدم می
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پسر، فقط عیبی نداره، یه مدت فقط نه دوست _
شه دوست، بذار باشم دور و برت، اگر دیدی می

دم اسمت سر زبونا تر با هم حرف بزنیم. قول میجدی
 نیفته، تو درستم مشکلی پیش نیاد. 

  
 .بود خانم مبینا ٔ  ام زنگ خورد، شمارهگوشی

 
  گذاشتم او در این لیست نبود.جواب میهرکسی را بی
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 سالم، خاله.  _
  

 نگاه کنجکاو کرامتی را یادم هست.
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 گویم.خواست بداند چه میمی
 

 گفتم.هرچه بود به مبینا خانم دروغ نمی
 

 خانواده اولویت است، این قانون ما بود. 
  
چیمن، کجایی، مامان؟ مانی گفت مضطرب بودی  _

 انگار چیزی شده. 
  

 لفظ مامان گفتنش یعنی نگران بود.
 
 نفس عمیقی کشیدم، ضربان قلبم باال رفته بود.  
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هام آقای ایاومدم کافه، خاله. با یکی از هم دانشکده _
 کنم. زنم بهتون تعریف میمیکرامتی. برم خونه زنگ 

  
 توانستم بفهمم.نگاه کرامتی چیزی داشت گنگ، نمی

 
 خاله سکوت کرد.

 
 دانستم شوکه بود از حرفی که زدم.  می

  
 چیمن، مراقب امنیتت هستی؟  _
  

 اش فرق کرد. لحنش جدی بود، انگار رنگ نگرانی
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کم شاپ نزدیک خونه هستم، یهبله، خاله. تو کافی _
 زنم. رم خونه، زنگ میدیگه می

  
صدای نفسی که رها کرد را شنیدم، نگاه کرامتی به 

 سرم خیره بود. پشت
  
 ماجد اومده اهواز... _
 
 با اجازه.  _
  

هنوز حرف خاله تمام نشده بود که صدایش آمد و روی 
 صندلی کنار ما نشست. 
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 نفسم بند آمد.
 
 زده و ترسیده بود.کرامتی علناً بهت 

 
من هم از آن موهای از ته زده و سبیل و ریش ترسیده 

 بودم.
 
 ها شده بود. شبیه داعشی 
  
 جاست، خاله. این _
  

 خواستم از ترس گریه کنم.می
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 ٔ  زد، عرق از تیرهم را یادم هست، قلبم تند میحال
 دعوا داشتم انتظار و خشک گلویم بود، روان کمرم
 . بشود

  
 کنه؟ جا چکار میگوشی رو بده بهش، اون _
  

 حرف سمت او گرفتم.گوشی را بی
 
های تتوهایش از زیر موهای دست هم معلوم بود، رگ 

 اش.زده و پوست تیرهبیرون
 

 ، منجمد شده بودم. گوشی را گرفت
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دانم خاله چه گفته بود که ته آن ماجد فقط یک نمی
 گفت و قطع کرد. « باشه»
  
 حرفتون تموم شد؟   _
  

 رویش.بشقاب کیک من را کشید روبه
 

 اش ترسناک بود. خونسردی
  
 این مکالمه خصوصی بود، آقا.  _
  

 زد.چشم بستم، کاش حرف نمی
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 فکری که آن لحظه داشتم. 
  
 و فاکتور بگیر، پسرجون. فکر کن نیستم.  من _
  

 از جا بلند شدم.
 
 رفتم. باید زودتر می 
  
 بشین، چیمن.  _
  

 لحنش پرتحکم و دستوری بود.
 
 شد. پایم لرزید اما ماندنم دردسر می 
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 خوام برم، صحبتم با آقای کرامتی تموم شد. می _
  

خواستم از کنارش رد شوم که مچ دستم را گرفته می
 بود.

 
برای اولین بار در این چند سال، اولین تماس بدنی او  

 با من و گویا برق به تنم وصل کرده باشند.
 
 اراده پس زدمدستش را بی 

 
 تر فشار داد.رهایم نکرد، بیش
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 را تمام کرد. خونسرد کیک
 
 اسیرش بودم، تکیه داد. 

 
 من و او دست اتصال ٔ  نگاه کرامتی روی نقطه 

 . کرد کم را فشار. بود میخکوب
  
 دستش رو شکستی...  _
  

 تر شد.فشار دستش کم
 

 ترسیدم حرفی بزنم و بدتر شود.  می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هام چجور رفتار کنم که آسیب دونم با داشتهمن می _
که گفتم دور چیمن فهمم با ایننبینن، تو رو فقط نمی

 جایی؟ نگرد، چرا اآلن این
  

 دستم را رها کرد. 
  
 برو خونه میام.  _
  

 خواستم پرواز کنم.می
 

 !کرامتی برایم اهمیتی نداشت، داشت
 
 در حد یک انسان.  
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دونم چیمن نه در عقد شماست و نه که میتا جایی _

حتی نشون کرده، آقای مظلومی. من دست رو ناموس 
ذارم، اگرم اآلن بگه که شما رو دوست داره کسی نمی

 کنم. من مثل خواهرم نگاهش می
  

 نرفته ایستادم. مردانه حرف زده بود.
 

 برعکس قلدر بودن ماجد.
 

 دم.  وقت او را چنین ندیده بوهیچ
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و دوست نداشته، اآلنم نداره، وقت منچیمن؟ هیچ _
ولی بعداً خواهد داشت... سختش نکن، آقای کرامتی، 

 دونی رو چه چیزی تو زندگی من دست گذاشتی. نمی
  

 چیزی از درون، قلبم را فشرد.
 
 انگار دردی بود که از او حس کرده بودم. 

 
 یک غم، یک ناامیدی و امیدواری دور. 

  
بذاریم بین ما یکیمون رو خودش انتخاب کنه، شما و  _

 من هردو پا پیش بذاریم برای خواستگار... 
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حرفش تمام نشده بود که آن اتفاق افتاد، باورم 
 شد.نمی

 
قدر خونسرد به صورت کرامتی زده بود مشتی که آن 

 تمام لباس و صورت و میز را پر خون کرده بود.
 
 سمتش دویدم.پیچید، بهمیکرامتی از درد به خود  

 
 میرد.فکر کرده بودم دارد می

 
 کردم بلندش کنم.زده سعی میوحشت

 
 کسی جز مسئول و کارگر کافه نبود، آمدند برای کمک. 
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............. 
 زمان حال

  
 ریزم زیر تخت.ها را میهای خالی قرصورق

 
 .بودم نخورده که داروهایی هامدت ٔ  زیادند، ذخیره

 
 بیرون هم نریختم، شاید برای امروز.

 
 گذارم زیر تخت.ریزم داخل لیوان آب، میهمه را می

 
 شجاعتش را ندارم.
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 بیا بریم بیرون، حرف بزنیم. _
   

باالخره بعد از هزار بار سرک کشیدن داخل اتاق دهان 
 باز کرد.

 
 اهمیتی ندارد. حرفش را زد.   
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 مهیل#
 119پارت#
 
 مشکلی نیست، خوبم. _
 

 آورم.پیراهن قرمزم را از داخل کشو بیرون می
 
 حضورش را نزدیکم حس می کنم. 
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گیرد انگار برق از تنم رد سرانگشتانش که بازویم را می
 شود.می

 
 گذارد.گیرد و روی صندلی میلباس را از دستم می 

 
 یش هستم.روحاال روبه

 
 زند.هم میبوی تنش حالم را به 
   
دلبر من! باور کن حرفام از عصبانیت بود، معذرت  _

 خوام.می
 

 کنم.دیگر حتی بغض هم نمی
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 نهایت احساسش است.

   
 کنم.آورد، نگاه چشمانش نمیسر پایین می

 
 اند، یاغی.مالحظههایش بیلب

 هایش، مثل خودش.وقت بوسه
 کنم.اش نمیهمراهیحتی 

 
کردم که روزی بخواهم فقط تمام وقت فکر نمیهیچ

 شود.
 

 آورند.انگشتانش به گردنم، کمرم فشار می
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 شمارم از یک تا...هایم آویزان مانده. میدست 

 
 و...حق نداری پس بزنی من _
 

 رود.کند. مشت گره کرده، عقب میرهایم می
 
 نگاهش درنده است. 

 
 زنم، فقط... پریودم حالم خوب نیست.پس نمی _
 

 شود.اش میزنم. هیوال داخل النهلبخند می
   . 
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 پریودت که تازه تموم شده بود. _
 

 ها ندارم.داند اوقات خوبی این وقتمی
 
 داند کی تاریخش است.آن هم وقتی می 

 
انگار چیزی  عادی، ٔ  دارم. یک مکالمهلباس را برمی

 نشده.
 
 ریخته.   همهورمونام به _
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 شود.انگار آرام می
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های متجاوز رخ های سپیدش از میان آن لبدندان 

 کنند.نمایان می
 

 عاشق لبخندهایش هستم.
 

گشوده قدر سخت به لبخند یعنی بعداز من هم این
 شوند؟می

 
 برای من که خسیس بود. 
  

 کنم.خودم را مشغول لباس عوض کردن می
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آورم حس لمس سرانگشتانش تنم بلوزم را که در می
 کند.را مورمور می

    
دونی چقدر عاشق پوستتم؟ سفید، مثل عروسکای می _

کنن لمست کنه چینی، حتی رگات معلومه. آدم فکر می
 قدر ظریفه.اونشه کبود می

   
 فشاردم.از پشت در آغوشش می

 
 بیند.وارم را نمیخوب است که صورت مرده

 
های عروسک چینی! عروسکی با موهای بور و چشم

 رنگی.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
دانم کی از جنس چینی، در دست دخترکی که نمی

 جسم تقدیم خاک کرد.
 

 هر زمان بود، دل برادر را با خود برده بود.
 
ک عروسک چینی که یک روز از یادگارش ماند، ی 

 دست او رها شده و شکسته بود.
 
 عروسک قشنگیم؟   _
  

هایش را دورم نوازش کردم، تا پیگیر نشود، تا دست
 رهایم کند.
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 تو عروسک منی، فقط من. _
   

 ام.ام را، گردنم، گونهام را بوسید، شانهپوست برهنه
 

 ها حتماً حل شده بودند.قرص
 

 دانم که هرگز از زندان او رها نخواهم شد.می
 

دانم شده با دستان خودش من را خواهد کشت اما می
 کند.رهایم نمی

 
 دانم تحمل بی او بودن را ندارم.می 
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 اش را، حتی تحمل ناراحت بودن از او را.تحمل دوری

 
دیگر چیزی برایم نمانده، دیگر عشق او خودش شده 

 م درد او.   تمام درد من و من تما
 شه برام کیک قهوه بخری؟می _

    
دامستم تمایالتش را پیچد، اگر نمیدور تنم می

 گفتم هوس تنم را دارد.می
 
 کشم.حسرت خواستنش را به دوش می 

 
 شد.هایش کم میحسرت آن که روزی از کینه
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 بیا با هم بریم، خیلی تو خونه موندی.   _
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 مهیل#
 121پارت#
 

دانم تا زنیم و من میها داریم آرام حرف میبعداز مدت
 وقتی کوتاه بیایم، همین است.

 
کنه... برو از خیابون انقالب بگیر، بدنم درد می _

 دونی کجا دیگه...؟!می
 

این دومین لبخندش بود طی چند دقیقه، سخاوتمند 
 شده بود.

  
 چسبه.زود میام، یه چای بذار می _
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شناسم، با لبخند، سرحال، نگاهی او را این لحظه نمی

 پر از شوق، شبیه عاشقی که... به معشوق رسیده.
 

حتی از فکرش هم دهانم تلخ شد، دلم آشوب شد، 
 لعنت به خاطرات...

 
  ............. 

 
ای گاهی اگر در یک خاطره از گذشته، دهانت را با تکه

 یرینی هم شیرین کرده باشی.ش
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یادش بیاوری آن طعم را زیر زبانت، باز هم حتی اگر به
ای که آن خاطره برایت داشته با شود تلخیباعث نمی

 یادآوری آن طعم، حس بهتری پیدا کنی.
 
 زور شیرینی!اند، حتی بهها همیشه تلختلخ 

 
 گیرم بیای تهران. و جمع کن، انتقالیت رو میوسایلت _
  

 من ٔ  جانب وسط خانهبهقدر حقشد که آنباورم نمی
 .بروم تهران به باید که دادمی دستور و بود ایستاده

 
 عصبانی بودم، مستأصل و کالفه. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

صورت کرامتی را له کرده بود، اگر انسانیت آن پسر 
 ایستاد.نبود، احتماالً وسط سالن کالنتری باید می

 
 شد. خیال شکایت نمیای کاش کرامتی بی

  
گیری؟ تو مگه کی هستی که برای من تصمیم می _

 م برو بیرون. فقط برادر آقای مظلومی، همین! از خونه
  

اش را تا رسیدن به های آهستهنیشخند زده بود، قدم
 تر حساب ببرم.ای تنظیم کرده بود که بیشمن به گونه

 
 گری.پر بود از غرور و یاغی وحال آن روزهایماما حس
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 کرد. ترم میاشتباهی نکرده بودم، همین یاغی 
  
گردی، چیمن. تو گردی، یعنی برمیگم برمیوقتی می _

 صالحیت تنهایی موندن رو نداری... 
  

 نزدیک شده بود، زیادی!
 

قد بلندی نداشتم که زل بزنم به چشمانش و بگویم برو 
 به درک.
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 مهیل#
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 در عوض محکم به ساق پایش کوبیده بودم. 
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هم « آخ»فقط چشمانش را بسته بود از درد، حتی  
 نگفت. 

  
گم، و به خاله هم میمن ازش خوشم میاد، این _

خوام باهاش در ارتباط باشم. به تو هیچ ربطی می
 نداره، آقا ماجد. 

  
 آیم.دانستم از پسش برنمیبلند خندیده بود، می

 
 توانست بکند؟  اما مگر چه کار می
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گم زنم، میبرید بیرون، من خودم با خاله حرف می _
یت هستین. لیاقتتون بود برید شخصچقدر وحشی و بی

 کالنتری نه... 
  

 اش هم ترسناک.  اش قطع شده بود، نگاه خیرهخنده
  
کنی کنی بخوای با کسی باشی، فکر میخود میتو بی _

 قدر احمقی؟  ذارم؟ اینمی
  

 ام را به دست گرفته بودم.گوشی
 
 بوق دوم صدای مبینا خانم در گوشم پیچید.  
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 کرد.م میبا اخم نگاه
 
 چطور توانسته بودم او و کرامتی را با هم مقایسه کنم؟  
  
 سالم، عزیزم. رسیدی خونه؟   _
  
که حرف بزنیم از اینسالم خاله، بله... فقط قبل _

شه به آقا ماجد بگین برن، چون واقعاً دارم اذیت می
شم... امروز با مشت کوبید تو صورت کرامتی، فکر می

 کنین! 
  

صدای هینی که کشید معلوم بود او هم از آن حرکت 
 متعجب شده بود. 
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 گی، چیمن؟ گوشی رو بده بهش. چی می _
  

قدر بلند بود که نیاز نبود من حرفی بزنم، گوشی دا آنص
 را از دستم گرفته بود. 

  
دانم چه شنید که ماجد همیشه خونسرد صدایش نمی

 باال رفت. 
  
من تو این سن نیاز ندارم به کسی توضیح بدم، مبینا  _

 خورد. جان. بچه نیستم، مشت خورد چون باید می
  

 هایم کوبید.گوشی را بین دست
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 انگشت اخطار برایم تکان داد. 

  
گیرم بخوای باهاش باشی، من جون اون پسرو می _

 چیمن. شیرفهم شدی؟ 
  

ترسیدم! آن روز و همان لحظه برای کرامتی ترس به 
 دلم افتاد.

 
 قدر که لجبازی نکنم، که... اما نه آن
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کنم، ماجد. از تو هم متنفرم، من باهاش ازدواج می _
 شم و... ترسم خفه میپس فکر نکن چون ازت می

  
 رفته بود، حرفم را کامل نزده بودم و او رفته بود.

 
 بذر لجبازی را بارور کرده بود. 

.................... 
 
 و برد، پسرهخاله، فردا چجوری برم دانشکده؟ آبروم _

 صورتش داغون شد... 
  

گریه کرده بودم، تازه تنم از داغی درآمده و به ابعاد 
 قضیه پی برده بودم.
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کرامتی گل سرسبد دانشکده بود، فردا یا نهایت  

 شد؟روزهای بعدش چه می
 
 کرد. همین فکرها بود که حالم را بد و بدتر می 
  
ودت من فردا میام اهواز، همین اآلن بلیط گرفتم. با خ _

جور نکن، برو یه دوش بگیر، ریلکس کن، اگر این
بره نصف ضد حساسیت بخور، بینی خوابت نمیمی

ازظهر پیشتم، زنگ شه بهتر بخوابی. من قبلباعث می
 زنم. زنم به اون آقا و حرف میمی

  
 حال و روز سیاهم نور تابانده بود.فکر آمدنش به
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کند با آن همه کار و دانستم چه لطفی در حقم میمی

 مشغله و من حتی دخترش هم نبودم. 
  
شد برام دونم اگر مامانم بود مثل شما میخاله؟! نمی _

خوام بگم... برام مثل یا نه، آخه زن مظلومی بود، می
 مادرم شدین. 

  
 ندرت کسی احساسات من را دیده بود.به
 
 ا بوسیده بودم.شاید یکی دوبار او ر 
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چندباری مامان صدایش زده بودم، گاهی که حواسم  
 نبود.

 
ام کردم حتی مادر واقعیاما آن روز فکر می 

 توانست مثل او محکم باشد.  نمی
  
تر از اون، با مثل مانیا برام مهمی، چیمن! گاهی بیش _

 شه. زنم، دیگه اینا تکرار نمیماجد حرف می
  

رص، نه نصف که یکی کامل دوش گرفته بودم. ق
 خوردم.

 
 دیگر نزدیک اذان بود چشمانم گرم خواب شد.
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فکرهایم مغشوش و در هم بود. ماجد نهایت زورگویی 

 و قلدری را داشت.
 
 قسم خوردم هرگز اجازه ندهم کنارم باشد. 

 
 نفرتم از ترس و وحشتی که داشتم جلوتر بود. 

 
جواب  شدم،ام مضطرب میاز نگاه کردن به گوشی

 تماس مانیا را هم ندادم.
 
 هایم را چک نکردم، نکند از کرامتی چیزی باشد. پیام 
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سختی صدای زنگ در خانه منِ مست خواب را از جا به
 بلند کرده بود.

 
 یادم آمد مبینا خانم قرار است بیاید. 

 
با دیدنش پشت در حتی سالم هم نکردم،حتماً در  

 بی باز کرده بود.پایین را پرستار بی
 

خبر از او ها بیقدر محکم بغلش کردم که انگار سالآن
 بودم. 

  
 نظر میاد افتضاح بوده دیشبت. به _
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 زده از ابراز احساساتتم عقب رفتم.خجالت
 
های ثل همیشه یک مانتو شلوار رسمی که معموالً رنگم

 پوشید.ای و مشکی بود را میخاکستری، سورمه
 

آن روز رنگ لباس خاکستری بود، و روسری ترکیب 
 رنگ.خاکستری و صورتی کم

 
اش با ترکیب نگاه جدی و محکمش صورت استخوانی 

 داد.به آدم حس استقامت می
 

ام را بوسید، انگشتانش را روی گونه و زیر چشمم گونه
 کشید.
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 آن روز او واقعاً نگرانم بود. 

 
خیلی طول کشید تا بفهمم حتماً نباید یک زن، مادر 

 ست.  اش واقعیات باشد که فکر کنی نگرانیواقعی
  
 بیاین تو، دم صبح خوابم برد.  _
  

خانه مرتب بود، کیفش را گرفتم و به جالباسی کنار در 
 آویزان کردم.

 
اش را درآورد، برای گذاشتن کتری روی گاز پا روسری

 تند کردم. 
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« چی جان»گفت خواست بیاد، میمانیا نگران بود، می _

 ده. و نمیجواب من
  

 ام گرفت.از زبان او خنده مانی ٔ  از تکرار نامم به شیوه
 

 ام تیر کشید. تر جمجمهکرد، بیشسرم درد می
  
 خوام گریه کنم.  آخه، خاله، گفتم جواب بدم باز می _
  

 وقتی به آشپزخانه آمد، هنوز مانتو به تن داشت. 
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ت، شماره این آقا پز کن برای صبحانهمرغ آبتخم _
م، شب بلیط رو هم بده من، قرار مالقات باهاش بذار

 برگشت دارم. 
  

 باز چشمانم پر از اشک بود.  
  
کنه؟ من دیدم کرامتی جور میخاله؟ آقا ماجد چرا این _

تو دانشکده هی میاد حرف بزنه، گفتم برام حرف 
شاپ... آبروم رفت، درمیاد، گفت قرار بذاریم کافی

 زنه... من دوست ندارم. ماجد یه حرفایی می
  

گفت دارد فکر های درهمش میکرد، اخمنگاهم نمی
 رویش نشستم.  کند. روبهمی
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 گه؟ چی می _
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 مهیل#
 125پارت#
 

دانستم او و آقای مظلومی سر پایین انداختم. می
 دانند، مانی گفته بود. می

  
جوری چندبار گفته که من براش مهمم، که... خب، یه _

 انگار که من حق ندارم جز اون فکر کس دیگه رو کنم. 
  

هایش سخت سر تکان داد. خواندن افکار او از حالت
 بود.  

  
 پس گفته، ماجد خیلی وقته تو رو خواستگاری کرده...  _
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 نکردم.نگاهش را مستقیم به چشمانم دوخت، تعجب 

 
حس خاصی نبود، حداقل در آن لحظه، خیلی طول 

 نکشیده بود تا آن حس نفرت برگردد. 
  
تر؟ و دوست نداری، مگه نه؟ شایدم بیشولی تو اون _

 ازش متنفری. 
  

زده هدف نگاهم را انگشتان او روی گوشی قرار خجالت
 دادم.

 
 گفتم. گفت قبولش کنم؟! احتماالً نه نمیاگر می 
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 س واقعاً راهی براش نیست؟پ _
 

توانستم حسش را از میان لحن و کلماتش نمی
 جستجو کنم، مات نگاهش کردم. 

  
ترسم، حس بدی دارم، خاله، نمی... من از اون می _

 تونم، حاضرم هیچ مردی تو زندگیم نیاد... نمی
  

 دستم را روی میز گرفته بود. 
  
 اما به ماجد بله نگی!   _
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 ای زیرلب گفتم. « بله»کامل کرد.  ام راجمله
  
 برو شماره آقای کرامتی رو بیار برام. _
 

 از رفتنش با کرامتی قرار گذاشته بود.و او آن روز قبل
 
دانم چه گفته بودند، فقط وقتی داخل فرودگاه نمی 

ست، برای کردم گفته بود؛ آدم خوبیاش میبدرقه
 تر. آشنایی بیش

  
 .................. 

  
 زمان حال 
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نهایت. مثل آب و گچ، دهانم را تلخ و ترش تلخ بود، بی

 و خشک کرد.
 
 اما خوردم، او مهربان بود وقت رفتن.   
  

 نگهش اما. نداشت تحمل امخالی ٔ  عق زدم. معده
 .  داشتم

  
 قدر نگاهش آرام و پسرانه نبود.حال اینتابه

 
کرد بخشیده شده و... یا کر میمشتاق، مهربان، شاید ف

 های دلش را زده بود. شاید حالش خوب بود که حرف
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لرزید. من عق زدم. نفس عمیق کشیدم، دستانم می

   بودم؟ مرگ ٔ  آماده
  

همه راه آمده بود تهران، خاله از یک کشور مانیا این
 آمد.  دیگر داشت می

  
دوان با کفش عق زدم، در خانه باز شد و او بود که دوان

 مسیر را طی کرد.  
  

 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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 و دَک کردی؟  من _
  

 زده بود.وحشتنگاهش وحشت داشت، او 
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 چشم گرداند، پا تند کرد.

 
 آمد.  روی تخت نشستم، حتی کاپشن چرم هم به او می

  
 رفتی کیک بخری... چرا...  _
  

نظرش عادی بود. نگاهم کرد، لبخند چیز بهانگار همه
 زدم... عق زدم. 

  
 چی خوردی؟  _
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من را بلند کرد، سبک شده بودم، قبالً انگار سنگین 
 کرد. قدر راحت بغلم نمیینبودم، ا

  
 خوبم... گرسنمه، خاله اومده؟  _
  

 کمی گیج شدم، کاش نیامده بود.
 
 احساس کرختی زودتر از انتظارم آمده بود. 

 
رفت، من هم مثل پر دوان میسمت دستشویی دوانبه

 برد. با خود می
  
 لعنتی!  _
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سرم را پایین گرفت، داخل روشویی، سر شده بودم، 

 توان مقاومت نبود.  
  
و باز کن، بازش کن... چیمن! به من رحم کن... دهنت _

 بازش کن. 
  

 خواستم پسش بزنم.هایم را فشار داد، میگونه
 

اما حال خودم نبود، حس خوبی بود اگر آن تهوع رهایم 
 کرد.می
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، کمی دست و پا زدم، موفق شد دهانم را باز کند 
 زورش چند برابر من بود. 

  
 بیار باال، بیار...  _
  

انگشتش را داخل دهانم کرد، با بدنش و دست 
 دیگرش مهارم کرد.

 
عق زدم، باز انگشتش را تا ته حلقم برد، مایعی تلخ از  

 ام بیرون زد.دهان و بینی
 
 خواند؟  چیزی زیرلب می گفت. فاتحه می 
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 بار دیگر انجام داد، چیزی نمانده بود که باال بیاید.یک
 

 شد این عذاب. دیگر چیزی نفهمیدم، کاش تمام می
  

 .................. 
  

 ای نچندان دور. گذشته
  
 کنی؟ من اگه یه روز بمیرم، چکار می _
  

 تاپش نگاهم کرد، کوتاه.از باالی لپ
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 بمیرم اگر بود بعید. خواندممی مرگ ٔ  داشتم درباره
 .آمدمی سختش خیلی

 
 شد.نهایت غمگین می 
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 مهیل#
 127پارت#
 
 نگفتی؟!  _
  
 کنم. تو زندگی کن، مردی یه فکری می _
  

خواست بگوید بدون من بغض کرده بودم، دلم می
 تواند تحمل کند.نمی
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ای داشتم از او. مجله را کنار گذاشتم، اما انتظار احمقانه
 دلم گرفته بود.  

  
 ری؟ کجا می _
  

 فکر کردم مشغول کار است.  
  
روی، کم پیادهرم بمیرم، عزیزم. برم یهنترس نمی _

 خسته شدم. 
  
 برام چای دم کن.  _
  

 گذاشتم.چای! کتری را باید می
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کشیدن چای مورد طبعش. ای یک ساعته تا دم پروسه

 این یعنی؛ نرو. 
  
 ست، آقا. بگو نرو، چای بهانه _
  

چنان سرش را داخل حتماً یک مأموریت مهم بود که آن
 مانیتور کرده بود.

 
دوست داشتم با من حرف بزند این زمانی را که خانه  

 است.
 

 دوست داشتم من را در آغوش بگیرد.
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فقط گرمای تنش کافی بود که نیازهایم برآورده شود. 

 کرد. این را هم دریغ می
  
خوام بری بیرون. وقتی هستم جلوی چشمم نمی _

 ترم. باشی راحت
  

 این یعنی دوستم داشت؟!
 

 ها داشت، اما حاال؟! خیلی مطمئن نیستم. شاید قدیم
  
 شما که سرت تو مانیتوره، پس چه فرقی داره؟  _
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 یک لحظه نگاهم کرد، باز چشم دوخت به صفحه. 
  
مشغول کارم، با من بحث جدی نکن، خوشگله. کارم  _

 گم چه فرقی داره. تموم شد بهت می
  

 وقت از بین کلمات و لحن حرف زدنش نفهمیدم.هیچ
 

انیت و کند یا شوخی، فقط عصبدارد ابراز محبت می
 دهد. اش را خوب نشان میناراحتی

  
 حاال برم بیرون، میام تا کارت تموم بشه.  _
  
 نه!  _
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 چنان بلند گفته بود که ترسیده نگاهش کردم.آن
 

 نگاهم نکرد. عاشقش بودم اما این انصاف نبود. 
  

 چای گذاشته بودم، کاری نداشتم جز دراز کشیدن.
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 حتی حال خواندن کتاب را هم نداشتم.
 

 ای هم با گوشی نداشتم.میانه
 

دانست از کار با گوشی و نرم افزارهای شاید می
 ممنوع را چیزی آن ٔ  آید که دربارهمجازی خوشم نمی

 . بود نکرده
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شه پا شو لباس بپوش بریم جمشیدیه، پیاده هم می _

 کنی.  ام میرویرفت... پیاده
  

نماند تا ذوق کردنم را ببیند. وقتی خانه بود، من هم سر 
 رد بیرون.بکار نبودم خودش می

 
 رفتم... اما حاال... اوایل نمی

  
 ............... 

  
 زمان حال 
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 بری.  و از بین میداری اون _
  

 وار شنیدم.صدای شایان آرام بود؟ یا من زمزمه
 

آمد. دهانم تلخ بود، گلویم انگار با تیغ خوابم می
 داد.خراشیده شده و طعم خون می

 
دانستم بیمارستان بازنکرده میبوی الکل... چشم 

 است.
 

ناخودآگاه میان بوهای داخل اتاق دنبال بوی سیگارش 
 بودم.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

افتاد که خارج از کنترلش بود، فقط وقتی اتفاقی می
 کشید. سیگار می

  
 ریزه.هم میای بود... بهبهش نگید بچه _
 

صدایش! بوی سیگاری نبود، گیج بودم که صداها را 
 .  تحلیل کنم یا..

  
 سپارم، چرا بهوش نمیاد؟ می _
  

 زدند؟از کدام بچه حرف می
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هایم سنگین بود، خواستم چشم باز کنم اما پلکمی
 آمد.دهانم خشک بود و صدا از گلویم درنمی

 
انگار میخم کرده بودند به تخت. مغز هوشیار و بدن  

 لمس. 
  
 داشت میمرد!   _
  

 چیزی عجیب بود، صدایش... 
  
 دیگه! گریه نکن، حالش خوبه.  بسه _
  

 گریه؟! شوک این جمله بود که چشمانم را باز کرد.
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 بزرگش دستان میان صورت او دیوار، ٔ  دو مرد گوشه 

 .بود کرده پنهان
 
 داد. شایان او را بغل کرده دلداری می 
  
 نیست... زندگیم داشت میمرد... نفسم...  _
  

ها را شنیده بودم؛ زندگی، با من بود؟ از او زیاد این
 نفس، دلبر.
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کردم معنایش واقعاً آن باشد که وقت فکر نمیاما هیچ 
ردم کبرایش این مفاهیم را دارم. فکر می

 ست.  مصنوعی
  
بسه، مرد! به این فکر کن درستش کنی، گندایی که  _

 ... شهمی که دونیمی حاال... دیگه ٔ  زدی... یه بچه
  

 ام درد داشت.خواستم عق بزنم، معدهچشم بستم، می
 

کرد، گشت، کلمات معنا پیدا میانگار حواسم برمی
 بچه؟!  

  
 من که حامله نبودم؟ بودم؟! امکان نداشت... داشت؟  
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خوان و تنها بذارید؟ دکتر زنان میشه مریضمی _

 سونوگرافی کنن. 
  

 دیگر چشمانم باز بود، دیگر حواسم جمع بود.
 

به دو مردی که به پرستار نه، به من خیره بودند. پس 
 حامله بودم؟! 

  
چشم بستم. مغزم یخ زده بود، هنوز عمق آن را درک 

 ام.نکرده
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کنم، درد کند را حس میدستانش را که لمسم می
 گیرد پوست تنم. می

  
 ای بود، چیزی نبود...  فقط چند هفته _
  

 ز بود... چیبرای من؟ یا او؟ برای من همه
  

بوسید. اما کرد، صورتم را میهایم را پاک میاشک
 ام. ام، تمام شدهانگار من مرده

  
ای نبود... هیچی نیست، بچه ناقص بود... اصالً بچه _

 لخته خون... 
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 همیشه ٔ  ام بدهد. صدای مردانهخواست دلداریمی
 .لرزیدمی محکمش،

 
 دستانش که دستم را گرفته بود هم.  

  
 بذارید سونو کنم، آقا.  _
  
 ذارم. شما کارتون رو انجام بدید، تنهاش نمی _
  

لحنش جدی بود، ملحفه را کنار زدند، تماس هوا را با 
 پوستم وقتی لباس را باال زدند حس کردم.

 
 هایم را بسته بودم، تحمل دیدن نداشتم. اما چشم

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
ژل را روی پوستم ریخت، حس سرمای آن باعث شد 

 سردم شود.
 

کم کمرم هم درد ام در حال انفجار بود از درد. کممعده
 کرد.می

 
. سفت چرخاند،می شکمم روی را سونوگرافی ٔ  دسته

 ... شکمم کمرم، داشت، درد
  
 کامل دفع شده، مشکلی نیست.  _
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توانست بشود جان دفع شده؟ یک موجود که می
 ای برای من دفع شده بود.تازه

 
ای را که فع کرده بودم، من! مادرش... بچهمن او را د 

 ها آرزو داشتم، کشتم. سال
  
 کمک کنید، دچار شوک شده...  _
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« قاتل»زد صداها محو شدند، زنی درون سرم فریاد می
 و چقدر صدایش شبیه من بود.« فرزند کش»
 
 چیمن! _
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حتی میان منگی و کرختی خواب هم صدایش را 
 شنوم.می

 
حتی آن غم صدایش، حتی آن... مغزم خواب است، 

 توانم اسمی بگذارم.نمی
  
 گرفتی، جان دلم؟!و از من میداشتی خودت _
 

 ست.هایش پشت دستم حس عجیبیگرمای لب
 
کم تمام مصیبتی که برسر افتد، کمیک بچه! یادم می 

 ام.خودم آورده
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او رفت کیک بخرد، او مهربان بود، او کوتاه آمده بود، 
 من! اما نه!

 
 شود اگر بمیرم.گفته بود دردسرش کم می

 
 خواستم.دهد. من باج نمیگفته بود باج نمی

 
 ا!خواستم. من خودم را، چیمن رمن ماجد را تماماً می

 
 خواستم.دختر آرام و خوشبخت و شاد قدیم را می 

 
 مرگ! اما انتخاب آخرم بود. فقط خودم، نه فرزندمان. 
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صدایم را آرام های بیام، اشکدانست بیدار شدهمی
 کرد.پاک می

 
 خاطرش گریه کنی.حق نداری به _
   

اش بازگشت، تحکم برای انگار باز به کالبد اصلی
ندارم و گریه و عزاداری حق هر هایی که حق

 ست.مادری
 
دیم؛ برگرد سرکارت، جا رفتیم، یه تغییراتی میاز این _

گم شایان حقوقت رو بریزه به کارتی که دستته، می
بعضی کارای شهرستان رو بگیر، بهتر شدی باز اقدام 

 کنیم برای بچه... تو دوست داری مگه نه؟می
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برگشتم، پشت به او. با تمام انرژی مانده به پهلو 

 ام و وامانده و واداده.خسته
  
 شه ولم کنی؟می _
   

 کار من از خستگی و درماندگی گذشته است.
 

 کنم.من به پایان دادن به خود فکر می
 

، که شادی همه مدت تالشم را کردم که خوب باشماین
 ٔ  را به زندگیمان بیاورم، که کمی او را از آن الیه

 رم.بیاو بیرون سختش
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کند، من فقط یک اما نشد، او میان دژ خود زندگی می 

 ارزشم که به دیدنش عادت دارد.ساکن بی
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 یعنی چی؟ ولت کنم؟ _
 

 کند.شوم، تنم خشک شده درد میدر خود مچاله می
 

است. من از آمپول های روی دستم، بدشکل کبودی
 ترسم.می

 
 برد.شد و او را کسی با خود میکاش در باز می
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تر است از دل داند که مردن بسی راحتکسی نمی
 بریدن و دل کندن.

 
 خوام بخوابم.می _
   

 ست.کنم، عصبیآید، نگاهش میصدای قدم زدنش می
 

 کنم، دم غروب است.از پنجره بیرون را نگاه می
 

 دانند؟ مانیا هم می یعنی خاله و
  

 باالخره ایستاد، نگاهمان درهم گره خورد.
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 تکان صورتش اما شد، سرخ لرزید، چشمش ٔ  گوشه
 .نخورد

 
او یک سرباز بود، آموزش دیده، او یاد گرفته بود  

 احساس نشان ندهد.
    
دونی تو چه جهنمی گرفتارم کردی، چیمن؟ یک می _

سفید شدن این چند روز، و دیدی؟ شه. موهامعمر می
 معرفتی به موال.نامردی، بی

 
 چیز درست نیست...  نیستم... ولی هیچ _
 

 کند.سوزد، درد میگلویم زخم است، می
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فهمد یک لیوان آب از بطری آب دهانم خشک شده. می

 ریزد.برایم می
 
آورد کشد. یادم میکند بنشیم. کمرم تیر میکمک می 

 ام.رفتهای را از خودم گبچه
    
دم از کنم، نه اجازه میدرستش کن! من نه ولت می _

ذارم بمیری...؟ کنارم دور بشی. یادته بهت گفتم نمی
 حتی مردنتم...

 
شود تلخ مثل زهر، هق زنم، آب میدستش را پس می

 زنم.می
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 ام.  عزادار زنده بودنم شده

................... 
   

ولی بار درد و غم مگر گویند گذشته را رها کن، می
 کند؟رهایت می

 
 «خوبی، چیمن؟!»
 

هایش را باالخره بعد از چند روز شجاعت بازکردن پیام
 پیدا کردم.
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ها بالکش رساندادم، تو پیامهایش را جواب نمیتلفن 
 کرده بودم.

 
خواستم دیگر از شدت خجالت ببینمش. حتی نمی 

 دانشکده هم نرفته بودم.
 
 ها را نه.  آخرین پیامش را خواندم. قبلی 
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 مهیل#
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کنی؟ چرا جور میمن که با مادرت حرف زدم، چرا این»

دانشکده نمیای؟ من حالم خوبه دختر، به خدای احد و 
نظیری، بینم. به مادرت گفتم، تو بیواحد که از تو نمی

 « کشم.صدبار دیگه هم پیش بیاد باز پا پس نمی
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ها را مبینا خانم زنگ زده بود که بروم دانشکده. پیام
 چک کردم.

 
 ای ناشناس.یک پیام بود از شماره

  
 « من دوستت دارم. اذیتم نکن، عروسک.»
 

 خواستم.دانستم. دوست داشتنش را نمیماجد بود! می
 
سی مثل او دوستم داشته که کاز او بیزار بودم. از این 

 باشد از خودم هم متنفر بودم.
 
 «دی بیام دنبالت بریم حرف بزنیم؟امروز اجازه می»
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هنوز گیج پیام ماجد بودم که پیام کرامتی روی صفحه 

 آمد.
 
خواستم پای ماجد از زندگی ام قطع آن لحظه فقط می 

 شود.
 

 ای نبودم، اما لجباز چرا.آدم صمیمی
 
 «آدرس بدید.»
 

پیام را ارسال کردم، یادم است چقدر پشیمان شده 
 بودم.
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اما فایده نداشت. برایم یک بازی بود تا ماجد را از 

 ام بیرون کنم.زندگی
  

مرده و انش خوناش گچ گرفته بود، زیر چشمبینی
 صورتش پف داشت.

 
خواستم گریه کنم.آن صورت زیبای یک لحظه می

 مردانه را فقط با یک مشت له کرده بود.
 
غمت نباشه، دختر. عمل زیبایی کردم، سبب خیر  _

 شدن ایشون.
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 خندید، اما معلوم بود درد دارد.
 
شاپ زودتر از من به محل قرار آمده بود، یک کافی 

 کمی دورتر از قبلی.
  
 شه.جور میدونستم که اینداغونتون کرده، من نمی _
 

رویم قرار داد و یک بشقاب ای را روبهظرف بستنی میوه
 ای.کیک خامه

 
 خوری؟ انگار شکالت دوست نداری.چای یا قهوه می _
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شاید اگر از خودم بپرسم کی از او لبخندش واقعی بود. 
شاپ خوشم آمد، بتوانم بگویم؛ آن روز داخل آن کافی

وقتی درد داشت و صورت جذابش کامالً از فرم افتاده 
 بود.

 
 وقتی لبخند زد و نگاهش مهربان بود. 
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 مهیل#
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کنم کجای راه غلط بود ور میهاست گاهی که مرسال
 افتد شاید غلط نبود، شاید...  باز یادم می

  ........... 
 زمان حال  
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 خوای تمومش کنی؟!می _
 

ام. هنوز باور ندارم او این هنوز از دیدن او کنارم شوکه
همه راه را آمده تا برای دختری مادری کند که دخترش 

 نیست.
 
 یک کلمه... آره یا نه؟!چیمن؟! حواست با منه؟ فقط  _
 

 در اتاق باز شد، او ایستاده بود در درگاه اتاق.
 

تر از چند آمد بیشتر پیش میرفته بود چیزی بخرد. کم
 دقیقه نباشد.
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 شه.دیدی حالش خوبه، زن داداش؟ بهترم می _
  

 ریش همیشه مرتب هم.موهایش بلند شده، آن ته
 

لعنت به او که هنوز تنها ها کامالً معلوم است و سفیدی
 .است من ٔ  مرد مجذوب کننده

 
 چیمن؟! _
   

لحن خاله و چیمن گفتنش یعنی جواب سؤالش را 
 بدهم.
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سختی از ماجد گرفتم. من اگر با او بمانم نگاهم را به
 خواهم مرد.

 
ام، من از این بودن من از خود نبودنم خسته شده 

 ام.خسته شده
  
 بله. _
 
 ی دوباره گریه نکن...کنهر کار می _
 

 کرد، گریه کردنم.اش میکالفه
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چیز به آغوش خاله برایم باز شد و منِ درمانده از همه 
 آخرین پناه امن خود پناه بردم.

 
چرا گریه نکنه؟ چون تو شعور بغل کردن و دلداری  _

دادنش رو نداری؟ تو اصالً انسانی...؟ خدا رحمت کنه 
اش سر سوزنی شبیه مسعود رو، کوه محبت بود، ک

 برادرت بودی.
   

آیم. دعوای آن دو سر ترسیده از آغوشش بیرون می
 خواهم.ست که میمن، آخرین چیزی

 
 دو آن بین ٔ  خاطر این انتخاب، رابطههاست بهسال 

 .است شده ویران
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 ایستند. ماجد کالفه است.رو در روی هم می

 
تر از او جوابی ندارد، اگر داشت، دست به نقدتر و رک 

 نبود.
 
من دوستش دارم. زن داداش، هر کی ندونه تو  _

 دونی... بهش بگو... دیوانه شده...می
  

 زد.از کنار خاله رد شد، قدم می
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است، این چند روز از کنارم تکان دانستم خسته می
 نخورد.

 
 دانم مدل خودش دوستم دارم.ها بیدار بود، میشب

 
 برد.اما مدل او من را از بین می

  
و بگی...؟ چیمن شه ایندیوانه شده؟! چطور روت می _

جوری بود؟ من برای این دوست داشتنت پشیزی این
 و ببرم.ذارم. اومدم دخترمارزش نمی

 
 کند.اش فضای کوچک اتاق را ترسناک میصدای خنده
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 دخترت، زن داداش...؟ چیمن زن منه... _
 

دانستم از همین حاال ماجد این اگر یک دوئل بود می
 بازنده است.

 
زانوهایم را بغل کردم، کمر درد و خونریزی ضعیفم 

 کرده است.
 
ایستد، قد بلندش باز هم از ماجد رویش میخاله روبه 

 این دانندمی اطرافیانش ٔ  تر است و همهی کوتاهخیل
 تواندمی ایدرنده شیر چه آرام همیشه و ظریف زن

 .باشد
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که خبر کو مدرکت...؟ شناسنامه که سفیده، تا جایی _
دارم صیغه هم محضری نبود... رسماً و قانوناً چیمن 

خواستی تحقیرش کنی و انتقام چند مجرده... اگر می
 ی، گرفتی...ت رو بگیرساله

 
 گردد.زده نگاهش بین من و خاله میبهت

 
قرارمان این بود کسی نفهمد که با چه شرایطی کنار او 

 هستم.
 
ذارم پیشت بمونه، اگر تا حاال مونده چون نمی _

 خواست، ولی حاال فرق داره.خودش می
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 چرند نگو، اون شرعاً زن منه... چیمن؟! _
 

 زنم.میکشم هق ملحفه را روی سرم می
 
با من حرف بزن، ماجد. دست از سرش بردار، تو  _

تونم زنگ قانوناً هیچی نیستی برای اون، همین حاال می
بزنم پلیس، دم کی رو دیدی که سقط جنینش ثبت 

 نشه...؟ ها؟ اصالً چه نسبتی داری با چیمن؟!
 

کنم تا فریاد نزنم هایم را داخل گوشت دستم میدندان
 از غم و درد.

 
 تا خفه شود تمام دردهای مدت دارم. 
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ملحفه از روی سرم کشیده شد. صورت کبود شده از 

 خشمش باعث شد از ترس چشم ببندم.
 

 بازویم را گرفت... فریاد خاله بود که بلند شد.  
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برو شکایت کن...  دستت رو از دختر من بکش کنار... _

 و ازت گرفتم...بگو زنت
 

قدر بلند بود که پرستارها و صدای فریادهایشان آن
 ها داخل اتاق آمدند.نگهبان

 
زد و من فقط زد. خاله فریاد میماجد فریاد می 

 کردم.نگاهشان می
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 کاش مرده بودم... 

 
 ها نخواهد بود.دانم به این سادگیاو رفته است. می

 
 را وجودم تمام ٔ  اندازهای بهاو رفته است و من حفره 

 .کنممی حس تنم و روح درون خالی
   
کردم صبح شب اول بعد از فوت مسعود، فکر می _

تراشیدن و درد داشتم... و میشه، انگار وجودمنمی
دونستم مرده و دیگه که میاومد، با ایننفسم باال نمی

ردم تو سردخونه چشم کگرده، تمام شب دعا میبرنمی
باز کنه... فکر کن! منه پزشک منتظر بودم غیرممکن، با 
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 حس درد قدراون اول ٔ  دعا ممکن بشه... هفته
 ...بمیرم خواستممی که کردممی

  
 .کردمی نگاه شهر تاریک ٔ  از پشت پنجره به منظره

 
 ایستاد، در سکوت.جا میها آنکه ماجد این شبجایی

 
 مانش پر از اشک بود.نگاهم که کرد، چش

  
شدم، دنبالش توی تا چند ماه صبح که بیدار می _

گشتم. ماه اول یادته؟ برای صبحانه صداش تخت می
ذاشتم سر میز... پدر و مادر که کردم... ظرف میمی

میمیرن یه درد داره، بچه که... بچه که میمیره یه درد... 
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ره که میره، یه دردی دازبونت که میاما همسر و هم
تونه درمانش کنه... اگر عاشق باشی هیچی نمی

 میری....خودتم می
 

 کنم.هایم را پاک مینشینم، اشکمی
 
 خاله! اگه بگم غلط کردم... من درد دارم از نبودنش... _
  

 خواهم برگردد.گیرد. فقط میسرم را میان آغوشش می
 
 اینا ٔ  خوای همهدونم میدونم دوستش داری، میمی _

 جایی؟وغ باشه... به من بگو چرا ایندر
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خواباندم دیگر حتی جان گریه وقتی روی تخت می
 کردن نداشتم. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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جورادامه بدی؟ یه زن درمونده؟ خوای اینتو می _

جور تو رو دوست داره این ماجد؟ من و مسعود اون این
همه سال کنارت بودیم، زحمت کشیدیم که بشی این؟! 

 به من خوب گوش کن، چیمن. 
  

لحنش محکم و پراخطار بود، المپ باالی سرم اتاق را 
 کرد.روشن می

 
 ا داشت. ترین حالت ممکن رنگاهش جدی
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... پدرت ٔ  تونستم بدمت دست عمو و خانوادهمی _
 ولی... اول همون فامیالت، پیش بفرستمت تونستممی

 و پدر آرزوی نخواست، مسعودم کارو، این نکردم
. مستقل خانم یه بشی؛ کسی خودت برای بود مادرت
 از مسعود... بود آرزوش همین فقط آخر روزای مامانت
و بعد خودش وصیت کنه بدن ر حضانتت خواست پدرت

که تو حق یه نگری بود. فقط برای اینبه ما، یه آینده
و داشته باشی، قسمت بود یا هرچی، ولی زندگی خوب

اولین و آخرین دینی که به ما داری همینه... یه زندگی 
جا افتادی؛ خودکشی خوب، نه این وضعی که این

و قاعده ت رو سقط کردی، با مردی بیکردی، بچه
کنه مال اونی و کنی که فکر میقانون زندگی می

 فهمی؟ تونه هرجور بخواد رفتار کنه... میمی
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 فهمیدم، چشمانم انگار پر از شن بود از فرط گریه.می
 
 هایش حقیقت محض بود.  اما حرف 
  
 و زنده به گور کنه... ذاره، خاله... شده مندونم نمیمی _
  

 هایش درهم است. د، اخمکنام را مرتب میملحفه
  
ماجد...؟! اون سر خودش رو ممکنه قطع کنه ولی به  _

زنه... ولی مثل موریانه وجودت تو آسیب فیزیکی نمی
جایی... تو که چیزی رو همچین جویده که اآلن این

 برای از دست دادن نداری! داری؟ 
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 کنم. واقعاً دارم؟ گنگ نگاهش می
  
 من چیزی ندارم، خاله.  _
  

هم صندلیِ تخت شو را باز کرد، صدای آهن که به
 خورد، داخل اتاق پیچید.  

  
اگر داشتی اآلن این نبودی. پس بیا برای زندگی  _

دست بیار... فکر کن رفته خوای بهچیزایی رو که می
کم متحان کن... کممأموریت نیست، فکر کن قهرید... ا

حذفش کن، بذار اگر هم قراره کنارت باشه یاد بگیره 
دستت بیاره... این خفته که داری توش چطور باید به

 زنی، چیمن.دست و پا می
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 بیرون داغ ٔ  کشم انگار هوا از یک حفرهنفس که می
 آید.می

 
 ام به او.  کنم تب دارم، از درون. بیمار شدهحس می

  
کنم که دونم اشتباه میمن مریضم، خاله... می _

قدر زیاد، ولی چکار کنم...؟ همیشه دوستش دارم این
 داره. شه، دست از کینه برمیکنم درست میفکر می

  
 هایم خشک شده، اما درونم گریان است.اشک

 
تر از چند روز سکوت شب بیمارستان امشب بیش

 گذشته است انگار. 
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مگه زندگی با کینه ممکنه، چیمن؟! مگه عاشق  _

قدر رنج بده معشوقش رو؟ وقتی کسی رو تونه اینمی
جوره... داری، همهدوست داری از خودت مایه می

 داشتی، انتخاب حق تو باشه؟ داشته باید رو چی ٔ  کینه
 ، قبول کردیم، شرایط رو سنجیدیم... گذاشت پیش پا
  

 کنم. حرفش را قطع می
  
 ماجد گفت برگشته...  _
  

شود، نیازی نیست نام دانم او هم متوجه مینام، میبی
 عامل این همه رنج را ببرم.  
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 کنه؟! برای تو فرقی می _
  

خواهد کند، میانگشتان زنانه و باریکش را نگاه می
 این سؤال. نظر برسدعادی به

...................... 
 

 گذشته 
  
 کالست تموم شد؟  _
  

 با دیدنش لبخند روی لبم آمده بود.
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دیگر را دیدیم، احساس شاپ هماز آن روز که در کافی 
 تر با او راحت باشم.توانم بیشکردم میمی

 
 سهیل با هر کسی صمیمی و مهربان نبود. 

 
عات ممکن را از او ترین اطالدر طی چند روز بیش 

 کسب کرده بودم.
 
دختر نداشت، حداقل در دانشکده کسی را با او دوست 

 ندیده بودند.
 
اش بود یا نه را جا کسی در زندگیکه بیرون از آناین 

 دانستند.شاید فقط پسرهایی که دوستانش بودند می
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دخترش، مربوط خودش که گفته بود آخرین دوست 

 شود به یک سال پیش.  می
  
 یکی دیگه دارم، استاد بهرامی، یک ساعت افم.  _
  

 .زد، ورم خوابیده بودکبودی صورتش به زردی می
 

گفتند هایم شنیده بودم که میاین روزها از همکالسی
 عمل جراحی داشته.

 
 دانست.  کسی از ماجرای دعوا، من و ماجد چیزی نمی
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 مهیل#
 138پارت#
 

 کرد فاصله را حفظ کند.سر تکان داد، سعی می
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 های زیادی اطرافمان بود.همین مدت هم کنجکاوی 

 
های زیاد اما یک محیط بسته بود، دانشکده باوجود آدم

هایی با ظاهر متفاوت یا شرایط متفاوت زودتر به آدم
 آمدند. چشم می

  
کم قدم تونی یه تایمی خالی کنی یهبعد از کالس می _

 بزنیم؟ یا بریم کنار رودخونه... هر کدوم بخوای. 
  

 ود.  ام لرزید، حتماً مانیا بام داخل کولهگوشی
  
 دم. دونم، بذارید فکر کنم پیام مینمی _
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شاید تأیید خاله و لجبازی با ماجد بود که من را به این 

 کرد. رابطه ترغیب می
  
 منتظرم.  _
  

 گوشی را پیدا کردم، حدسم درست بود.
 

متوجه کنجکاوی سهیل شدم، ماند تا ببیند چه 
 ست.کسی

 
ا کردم تا با مانی جا رهاو را همان« ببخشید»با یک  

 حرف بزنم.
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تولدم نزدیک بود، روزهای آخر اسفند ماه و تعطیلی و 

 سمت خانه. سفر به
  

بوسِ دانشکده که پیاده شدم، او داخل تویوتای از مینی
 اش نشسته بود.دو کابینه

 
تازه آن لحظه یادم افتاد که قرار داشتیم من پیام  

 بدهم.
 

 ی هم به چشم داشت.دار با عینک دودیک کاله لبه
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های دانشکده و معلوم بود برای متفاوت از لباس 
 ها رفته است.  تعویض آن

  
بوق زد، گذاشتم دانشجوها کمی پراکنده شوند. بعد 

 سمت ماشینش رفته بودم.به
  
مونه که نباید روی قولت حساب کنم، یادم می _ 

 فراموشکار. 
  

های مرتب قشنگ خاطر آن دنداندانم لبخندش بهنمی
 رسید. نظر میبود یا چون واقعی به

  
 ببخشید همون لحظه که رفتم یادم رفته بود.  _
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 خم شد در را باز کرد. حس بدی با او نداشتم.

 
م تلفنی حرف زده بودیم، بعداز آن روز کافه گاهی با ه

 اما کوتاه.
 

 حرفمان موضوع دانشکده ٔ  فقط احوالپرسی و برنامه
 . بود

  
کم غذا و تنقالت بیا باال. هوا امروز خنکه دایه برام یه _

 گذاشته با هم پارک ساحلی بخوریم. 
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تردید داشتم برای همچین همراهی. تنها بودم و هیچ 
 نبود.تر از کسی مثل من ای راحتطعمه
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آقای کرامتی، من اجازه ندارم هرجایی برم، یه  _

 روی فرق داره با رفتن تا پارک ساحلی.  پیاده
  

 انتظار داشتم ناراحت شود.
 
گرفت، آن اما مبینا خانم همیشه یک چیز را سخت می 

هم داشتن امنیت بود، جایی و یا با کسی نرویم که 
 امنیتمان به خطر بیفتد. 

  
من زنگ بزنم مادرت اجازه بگیرم؟ لوکیشن  _

 جا محل باز و عمومیه. فرستم. اونمی
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 خیلی راحت رفتار کرده بود.  

  
 دادن میام. زنم. اگر اجازهخودم زنگ می _

........................ 
 

 زمان حال 
  

 آخرین بار که تیام را دیدم یادم نیست.
 

 اما مثل همیشه بود، پر از انرژی، سرحال.
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تر از تر بود، موهایش هم کمقدش از مانیا کوتاه
 های اول آشنایی، کمی پر شده بود.سال

 
فوق تخصص کودکان گرفته بود و حاال برای خودش 

 کرد.ر میکا
 

کردند دورافتاده بود، اما که زندگی میهر چند جایی
 دانم با مانیا خوشحال بودند. می

  
 خواهرزن جان، وقت رفتنه.  _
  

های ترخیص را به دست خاله داد، مانیا نیامده برگه
 بود.
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سمت در کشیده شد، حتی داروها اختیار نگاهم بهبی

 کمی بخوابم.هم نتوانستند آرامم کنند تا 
 
کشیدم، خوب بود گوشی هم انتظار دیدنش را می 

 شد.  نداشتم وگرنه انتظار یک پیام هم اضافه می
  
 منتظر ماجدی؟  _
  

 زده سر برگرداندم.خجالت
 
احمقانه بود، اما واقعاً ترک کردن مردی که به او خو  

گرفته بودم با آن همه خساست در محبت کردن، 
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ترس یک آغاز دوباره  سخت بود و شاید هم
 کرد. ترش میسخت

  
 حاضری؟  _
  

 .شدم رفتن ٔ  های تیام آمادهمیان شوخی
 

کرد، هنوز خونریزی داشتم، تنم انگار کمرم درد می
 ست.گفت عادیورم داشت که خاله می
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کسی به جالب این بود که هیچام درد داشت و معده
 ام اشاره نکرد.خودکشی
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زد. یک سکوت کسی حرفی نمیحتی ماجد، هیچ 
 ای.  زنجیره

  
 و بیارم تا شما میاید دم در.  من برم ماشین _
  

 تنم عرق سرد داشت. خاله زیر بازویم را گرفته بود. 
  
ره، چهل روز تحمل کن، شی، اینا یادت میخوب می _

 روز، چیمن جان. ۴۰فقط 
  

رفتن برایم سخت گیرد. راههایم راه میاختیار اشکبی
 است، ضعف دارم. 
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 ها بخوابم، خاله. فقط بگذره. خواد هفتهدلم می _
  

 ایستیم. منتظر تیام که بیاید.  روی در ورودی میروبه
  
جای زندگی رو خواب بودی؟ زنگ زدم به مگه تا این _

 رو یادته؟ اردالن، شریک عمو 
  

اردالن بهجت، شریک آقای مظلومی در شرکت ساخت 
 و ساز. 

  
 بله یادمه.  _
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آیند، خیابان شلوغ است، کناری روند و میها میآدم
 ایستیم. می

  
یه پروژه داره تو کیش، گفتم بری شرکتش. دست از  _

 لجبازی بردار، شایان هرچی باشه طرف تو نیست.  
  

کند. یک صدای بوق ماشین ما را متوجه آمدن تیام می
 تویوتای دو کابینه.  

  
 شه. بریم زودتر، ترافیک می _
  

 روم تا در عقب را باز کنم، اما... نشیند، میخاله جلو می
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 با من بیا ببینمت...  _
  

 افتد، ماجد است.چیز خیلی سریع اتفاق میهمه
 
 گذارد بفهمم چه شده.حتی نمی 

 
گذارد کند، بین خودش و موتورسوار میمن را بلند می 

که فرصت کنم فریاد بزنم یا حرکتی کنم، از از آنو قبل
 کند. کنار ماشین باسرعت حرکت می

  
ام میان باد و سرعت موتور صدای فریادهای خاله و تی

 شود.محو می
 مانم.  حرکت میبی
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 کشم، چیمن. من تو رو می _
  

دهد بین من و چرخد، فاصله میدستانش دور تنم می
 سوار.موتور

 
 هایم را.بیند و اشکخوب است که لبخندم را نمی 

................... 
 گذشته 

   
 یاد دارم.دیگری بهتر از هر سال سال اول را پر رنگ
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کم برایم تر بود، ماجد کموآمدهایم به تهران بیشرفت 
 شد.اهمیت میبی
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حتی آن سال برای تولدم یک گوشی جدید آخرین 
 مدل خرید.

 
 زدیم.دانم چرا آن را گرفته بود، با هم حرف نمینمی 

 
اش بگیرم، کادوی او را حتی با کردم نادیدهسعی می

 خودم به اهواز هم نبردم.
 
 آن روزها هر روزش برایم پر از هیجان بود. 
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عادت کرده بودم که صبح با پیام سهیل کرامتی آغاز 
خیرش و در طول روز هم شود و شب با شب به

 های گاه معمولی و گاه پر از محبت.حرف
    

ل برای من یک نام خوب بین دانشجوها پایان سال او
داشت با معدل و نمرات بسیار عالی و یک دوست 

تر از یک صمیمی به نام سهیل کرامتی که گاهی بیش
 شد، یک همدم شاید.دوست می

 
 تر شده بود.مانی با برادر دوستش صمیمی

 
دانستم حتماً مورد قبول تیام، پسر خوبی بود که می 

 .بود خواهد مظلومی ٔ  خانواده
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 ۱۸خوام به بابام بگم برای خواستگاری بیان، می _

 سالت شد دیگه.
 

چای به گلویم پریده بود. خندید و به رودخانه که امروز 
 کمی خروش داشت نگاه کرد.

 
ن هایم را سنگیبوی آب قوی بود و رطوبت لباس

 کرد.می
 
برای فردا صبحش بلیط داشتم، از گرمای اهواز فرار  

 کردم.می
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چیه؟ هول نکن، تا بیان راضی بشن و مراحل اولیه  _
کشه... پسر دسته گلشون رو بدن طی بشه طول می

 تهرانیا؟
  

 جدی ٔ  خندید اما من هیچ آمادگی برای یک رابطه
 .نداشتم

 
عدم خاله که سالمه، ب۱۸اما زوده سهیل، من فقط  _

 سال.۲۰دیدی چی گفت؟ حداقل 
 

 وآمدهایمان بود.خانم دکتر در جریان تمام رفت
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که بودم را هم حتی گاهی برایش لوکیشین جایی 
 فرستادم.می

 
 دادم.سهیل هم مخالفتی نداشت، البته اهمیتی هم نمی

  
شالم را که عقب رفته بود جلو کشید، آن روزها به 

 .کردمچیز دقت میهمه
 

هایش؛ مهربان بودند، نازم را حتی به لبخندها و نگاه
 خرید.مردانه می

 
کرد برایش یک جواب هر چه فکرم را مشغول می 

 منطقی داشت.
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کرد که حداقل فکرم را اگر هم نداشت چیزی پیدا می 

 تر کند.آرام
 
ذارم مثل خورشید ، فکر کردی می۲۰حاال کو تا  _

 دلبری کنی؟جا بری و برای همه همه
 

دار بود، تشبیه من به خندیده بودیم، واقعاً هم خنده
 خورشید.

 
نظرم عجله نکن، فعالً که تعطیالته من تابستون به _

 جا نمیام بردارم.کالهمم بیفته این
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آوردم، انگار کم میهنوز هوا خیلی گرم نشده بود نفس 
 هوا هم شور بود.

  
وسایل را مثل همیشه جمع کرد و مرتب داخل سبد 

 گذاشت.
 

 بست.سبدی که هربار دایه برای من و او می
 
بار هم از او برایم فیلم گرفت، پیرزنی که با زبان یک 

 زد و فارسی بلد نبود.عربی حرف می
 
شه، بیا یه سر بزن، جا روز بعداز غروب شروع میاین _

 تابستونامونم حالیه برای خودش.
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کنم زیر باد کولر، با مانی من تابستون فقط لش می _

کنم، و می کارم و برداشتکنم، سبزی میدو میبهیکی
تراشم که یاد قدر کار میخالصه برای خودم اون

 افتم.جام نمیاین
 

 لباسم را تکاندم، سکوت کرده بود.
 
 گذرد.شاید انتظار داشت بگویم بی تو خوش نمی 

 
تر ساله چه چیزی برایش جذاب۱۸اما واقعاً یک دختر  

 تواند باشد؟از اذیت کردن یک عاشق می
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گفت سهیل واقعاً چیز میا همهگفتم عاشق! آن روزه
 عاشقانه من را دوست دارد.

 
دانستم، شاید یک اسم احساسم را آن زمان خیلی نمی 

 عادت.
 
کرد، به او خیلی آرام و خونسرد راهش را باز می 

 ام، به قلبم.زندگی
   
کمم به من فکر کن، خورشید اگر وقت کردی یه _

 خانم...
 

 تر فکرم شده بود او.دانست آن تابستان بیشو نمی
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خواست رفتیم، دلم میوقتی با مانی و تیام بیرون می 

 آمد.سهیل هم با من می
 
قدر به وجودش اخت گرفته بودم که دیگر حتی آن 

 کردم.ماجد را اطرافم حس نمی
...................... 

 
 زمان حال 

  
 . گذاردمی امپیشانی روی را اشاسلحه ٔ  سردی لوله
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همین را گفت. من بودم و او، وسط « قربانگاه»
 ناکجاآباد.  

  
جور هر دومون و... اینکشم، بعد خودماول تو رو می _

 شیم. آروم می
  

خواستم شده نگاهش کردم، منی که خود را میمسخ
 ترساند؟تر میبکشم را از مرگ راحت
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 صورتش خیس بود از عرق، دیوانه شده بود.
 
 لرزید وقتی به چشمانم خیره شد. دستش می 
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

و یه عمر مثل سگ دنبالت کشوند، مثل چشمات من _
دوختم که یه لبخند بزنی من برات یه احمق چشم می

 مزدم؟   هالک بشم. نامرد! اینه
  

روی زانوهایش سقوط کرد کنار من که روی زمین 
 نشانده بود برای به مسلخ کشیدنم.

 
 تر پرت کرد.  طرفزد، اسلحه را کمی آنمردانه زار می

  
مگه من تو زندگیم جز تو کسی رو خواسته بودم؟ ها؟  _

و کنه، تو از داخل منو بده، چیمن...! قلبم درد میجوابم
 فهمی؟ جویدی، می
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های پهن شده کند که روی برگقدر تنم درد میآن
 کشم.  روی زمین دراز می

  
و... شاید راحت شدیم. این چند سال بکش من _

عشقی که بهت دادم نتونست تو رو آروم کنه، شاید 
 مرگم بهت آرامش بده، ماجد! 

  
های درخت کنم، تیغ تیز آفتاب از میان برگنگاهش می

 تابد.به او می
 
 فهمم.شدن را حاال میای متالشیمعن 
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ست محکم و پرجذبه، یک نظامی موفق، معنایش مردی
یک ورزشکار ماهر، یک مرد مهربان اما خسیس در 

زند و به قلبش ریزد و فریاد میابراز، که حاال اشک می
 کند.اشاره می

 
شدن یک آدم به مرگ او نیست... وجودت که متالشی 

به جایی بند نباشد، کوه هم  پر از ناچاری شود و دستت
 رسی. که باشی تهش به فرسایش می

  
خوام بذارم، چون تونم بذارم ترکم کنی، نمینمی _

دونم تو بی منم توان بی تو بودن رو ندارم، چون می
 خوشبختی. 

  
 دار.گیرد، احمقانه است، اما خندهام میخنده
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ین فهمم، کاری که امثال آب در هاون کوبیدن را می

 ام. ها کردهسال
  
شی، ماجد، چون تو حتی با مردن منم راحت نمی _

 چی اشتباهه، این بودن، انتخاب... همه
  

اش ورم نشیند. رگ پیشانیآید و میباالی سرم می
 تر شده.کرده از فشار، رنگش تیره

 
کنم، سر اش را نوازش میبرم و گونهدست پیش می

 چکد.  ای اشک روی دستم میکشد، قطرهعقب نمی
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کنی، من واقعاً دوستت دارم، ماجد. ولی تو باور نمی _
 دونم. بری، میهردومون رو از بین می
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گذارد. شده عاشق هایش مییرد، روی لبگدستم را می
 باشی و دل ببری؟

 
 .امشده رها نیستی ٔ  ام. من به انتهای درهمن بریده 

 
 من حاصل یک سوءتفاهمم، یک اشتباه و یک اعتماد.  
  
 بیا از اول شروع کنیم...  _
  

غلتم، نور میان صورتم روی زمین پشت به او می
 تابد. تمام نخواهد شد. می
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قول خاله؛ اول زندگی رو یا اول تموم کنیم، بهب _

جور دووم نمیارم، بفهمیم... بعد انتخاب کنیم... من این
 تونی که همیشه... اون روز برگشتی... نمی

  
حس گرداند، چقدر سر و بیسمت خود برمیمن را به

 ام. ام، آخر از مرگ خودخواسته آمدهشده
  
فقط به یه شرط... عقدم بشی، قانونی، بعد برو بگرد،  _

 بچرخ کار کن، هرچی... اما... باید اول عقد کنیم. 
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ها من را خندم، به قهقهه، مگر همین ماجد سالمی
 بند و اسیر عربی ٔ  چند کلمه هیچ رسم و قانونی بابی

 نکرد؟ خودش
 حتی حاضر نشد عقدم کند.  
  
 نخند... بس کن...  _
  

ام واقعی نیست، دهد، خندهزند، تکانم میفریاد می
 چیز واقعی نیست.هیچ

 
هایم... این است آخر آزادی ریزم میان خندهاشک می 

 دادنش؟ 
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 وقت، ماجد. کنم... هیچوقت باهات عقد نمیمن هیچ _
  

 ماند.شود، دهانش باز میچشمانش گرد می
 

 نشینم.  زند، میشود و قدم میاز جا بلند می
  
 چرا؟!  _
  

تر ایستد. هوا رو به گرمی بیشگیرد، مینفس می
 ود.رمی

 
 و...  ها و زمینافتم؛ درختکشی مییاد فیلم سگ 
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یادته؟ یه روز گفتم بیا عقد کنیم، به شوخی بود... من  _
های عربی که بلغور کردی راضی بودم، به همون کلمه

وقت اسمت وقت... یادته؟ قسم خوردم هیچگفتی هیچ
 م نیاد، ماجد... تو شناسنامه

  
شود، خشم است و انگار جان به تنم تنم داغ می

 چیز... گردد، من خشمگینم، از همهبرمی
  

کند و دست پس رود، پشت میهایش درهم میاخم
 کند.سرش چلیپا می

 
 شناسمش، کم آورده.کالفه و بیچاره است. می
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 ای که رهایش کرد.شود به اسلحهم کشیده مینگاه 
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 ای که همیشه از آن وحشت داشتم. شی 
  

 دارد. رود و آن را برمیسرعت به سمت اسلحه میبه
  
 حتی فکرشم نکن.  _
  

 کند.  کنم. تمام تنم درد میزانوهایم را بغل می
  
 ما یه بچه داشتیم، ماجد...  _
  

قدر میان روابط شوم، آنبه جایی دورتر از او خیره می
 افتم.  خودمان درگیر بودیم که شاید گاهی یادش می
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اون فقط چند هفته داشت، با بچه بودن خیلی فرق  _

 داره.  
  

 خواست.حتی کودکی هم از من نمی
 فهمیدم چرا من را می خواهد؟! کاش حداقل می 
  
شوهر بودی، پدر و مادر و تو برای من دوست بودی،  _

 وقت... خانواده بودی... ولی من! هیچی برات نبودم هیچ
  
 خود... بی _
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کنم. کنارم حرفم را قطع می کند. حرفش را قطع می
 زند.زانو می

 
دلم پر است از تمام فکرهایی که تهش در دلم رسوب  

 کرده.
 
دی ولی بذار کامل بگم، ماجد! گفتی بدهیم رو می _

شرط داره، قبول کردم، رو نداشتم به کسی بگم، به تو 
پناه آوردم، اما تو چکار کردی...؟ حسابت رو باهام 

تسویه کردی...عشق و غرورم رو دادم، تو چی 
و دقیقاً هیچی. بعداز یک سال مندادی...؟! هیچی... 

قابل دونستی که باهام رابطه داشته باشی، من...! کسی 
که گفتی عاشقشی، یادته...؟ با من این همه مدت چکار 

 کردی، ماجد؟ 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
تمام خاطرات برای پتک شدن و در مغزم کوفتن، از 

 گیرند.هم سبقت می
 
 زنم.زند و من سرش فریاد میاو قدم می 

 
 ی من یعنی مردن... یا بمیرم یا فریاد بزنم. سکوت برا

  
همون کاری که تو با من کردی، التماست کردم،  _

 فهمی؟ من! ماجد بهت التماس کردم...چیمن. می
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 گذشته 
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خواهد به روزهای وسط تابستان بود، که گفت می
تهران بیاید و دنبال یک محل برای تأسیس یک 

 شرکت کوچک در تهران بگردد.
 
 تر گرفته بود.اش را قبلدانستم مهر نظام مهندسیمی 

 
های پدر و عموهایش در اهواز و آبادان شرکت 

 وساز داشتند.مهندسی و ساخت
 
 اما او انگار قصد داشت در تهران ساکن شود. 
  

ام را داد شام من و خانواده چند روزی گذشت که پیغام
 مهمان کند.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 وقتی به خاله گفتم فقط اجازه داد من و مانیا برویم 
. 
رفت، کسی هم مانی آن روزها اکثراً با تیام جایی می 

 مخالفتی نداشت، آن شب هم قرار شد او بیاید.
    
دونم خیانت به عموم به گم میببین اینی که می _

پسره عین مانکناست، چقدر حساب میاد، ولی... این 
 توپه.

  
اولین واکنشی که مانیا بعداز دیدن سهیل کرامتی از 

 خود نشان داده بود.
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 دستشویی به همراهی ٔ  آن هم وقتی من را به بهانه 
 .کشید رستوران شیک

  
 شی، مانی.خیانت نکن تو به عموت، سبک می _
   

جای نیشگونی از بازویم گرفت که تا چند روز بعد 
 کبودیش مانده بود.

 
 و رد کنی خری.نکبت، اگه این _
 

 از سهولت انتخابش تعجب کرده بودم.
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ها که همان اول با یک نگاه به تیام آدم خوبی بود؛ از آن
ها که گو، از آنرو، بذلهنشیند، مهربان، خندهدلت می

 کنند.دانی با تو صادقانه رفتار میمی
 

سهیل تا این حد اطمینان  ٔ  توانستم دربارهاما نمی
 داشته باشم.

 
دانم آن شب بین تیام و سهیل چه چیزهایی گفته نمی

آمد که با هم هایی میشد، اما روزهای بعد سیگنال
 اند.دوست شده

 
های تیز و فقط این نبود، مانی طبق معمول با گوش 

اش، شنیده بود که انگار سهیل های همیشگیکنجکاوی
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ای اجازه گرفتن جهت خواستگاری به آقای مظلومی بر
 زنگ زده است.

 
قدر برایم شوکه کننده بود که تا دو روز این خبر آن

 دادم.جواب سهیل را نمی
 
کسی منتظر بودم حرفی در خانه پیش بیاید، اما هیچ 

 زد.حرفی نمی
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 مهیل#
 147پارت#
 

 ام کرده بود.هایش کالفهها و پیامتماسسهیل هم با 
 

کردم، من به رسمی شدن این رابطه فکر هم نمی
 حداقل نه تا آن شب کذایی...
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ماجد آمده بود، بعد از یک ماه و نیم، با ظاهری متفاوت، 
 داد.انگار هنرپیشه بود، هربار یک مدل تغییر می

 
 د.تر شده بواغراق انگار جذابموهایش بلندتر و بی

 
 آن جز نبود، خبری خالفکار و خشن ٔ  از آن چهره 

 .صورت و ابرو روی خطوط
 
تر و کت و شلواری که رنگ پوستش از همیشه روشن 

 آمد.   به تن داشت عجیب به او می
  
 چیه؟ از عموم خوشت اومده؟ _
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 و عمه. بودند آمده شام برای مظلومی ٔ  خانواده
 زرگ پیر مانی.مادرب خانم؛ روحی حتی مانیا، عموهای

 
چیز به رفتم، از هیچها به زیرزمین میمعموالً این وقت

 .آمدنمی بدم جمع ٔ  اندازه
 
هایش تقریباً زادهها و عمهمن و مانیا با  عموزاده 

 سن بودیم.هم
 

آنچه برایم عجیب بود تفاوت سن ماجد و روحی خانم 
کرد، برای کسی به آن اشاره نمیوقت هیچبود، هیچ

 داشتن ماجد زیادی پیر بود.
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عموت برای خودت، ماجد رو تو زرورقم بپیچی همون  _
 شعوره...ماجد زورگو و بی

 
خوای بشی عروس گه؟ میچیمن؟! داداشم چی می _

 ها؟کرامتی
 

از آن سر اتاق مسیح، برادر دیگر آقای مظلومی با 
 قهقهه این را گفت.

 
تاق و آن آور انگاه سردرگم من، میان سکوت مرگ 

 تمسخر کالم مسیح مظلومی، یک تراژدی بود.
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گر آقای مظلومی هم از آن سنگینی حتی صدای توبیخ
 ها کم نکرد.نگاه

 
مگه دخترمون چی کم داره، آقا مسیح؟ لحنتون  _

 ست.برخورنده
 

قول خودش نگاهم به خاله که از جا بلند شد تا به
 دخترش را حمایت کند، میخکوب شد.

 
کم عجیب بود آخه، به دل نگیر، زن داداش. یه شما _

 شناسی، چیمن؟سهیل کرامتی رو از کجا می
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سوخت و انگار دهانم را سرب پر کرده بودند، می
 سنگین بود.

 
سهیل هم دانشگاهی چیمنه... از خداشون باشه دختر  _

 مظلومی بشه عروسشون.  
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 مهیل#
 148پارت#
 

پشت مسعود مظلومی و آن صورت مهربان موهای کم
 رویم نداشت.هیچ شباهتی به آن هیوالی روبه

 
کنارم ایستاد. انگار آن شب، کسی دستش را روی 

 .بود گذاشته من زندگی سریع ٔ  دکمه
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چیمن جان، عمو... این داداش من گوشاش تیزه،  _
هستی کرامتی بیاد ولی خب قسمت شد بپرسم راضی 

 خواستگاری؟
خواست یک مشت درست وسط صورت مسیح دلم می

 مظلومی بنشانم.
 

دانستم ای که میآن لبخند تمسخرش، نگاه تیز و برنده
ست که چشم دیدنش را تر مخاطبش برادریبیش

 ندارد.
 
 کنم، داداش...منم ازش خواستگاری می _
 

 اخطار داشت.صدای عمه خانم که نام ماجد را صدا زد 
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ها آن پغ خندیدن مسیح، صدای سوت و دست بچه

 .بودند پاسوربازی مشغول که میز دور اتاق ٔ  گوشه
 

رنگ و نگاهم روی ماجد خشک شد، چشمان سیاه
تر از همیشه بود، انگار یه درنده در نافذش ترسناک

 پس آن نگاه است.
 

 شبیه همان هیوالی مسیح...
 
ترین آداب رو هم . کوچکچیمن! بیا بریم، عزیزم.. _

 باید تذکر داد... مسعودخان؟!
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کرد، این یعنی اوضاع را باید عمو مسعود جمع می
 دستم را خاله کشیده بود.

 
دانم علتش چه آن شب سروصدایی شد که واقعاً نمی

 بود.
 
 که ماجد از من خواستگاری کرد؟این 

 
 ٔ  که وقتی خاله بعد از گذاشتن من داخل خانهاین 

 از نداریم، را باالرفتن حق که تأکید و مانیا همراه پایین
 درآمد؟ هاآن خجالت

 
 ها شام نخورده رفته بودند.هرچه بود آن شب مهمان 
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 فکر کنم یه یک سالی خالصیم از این دورهمیا. _
   

اش را و عمه که عموکرد. اینمانیا از الی در نگاه می
 کردم.دوست نداشت تعجب نمی

 
 پرستید.هایش را که ایران نبودند میمانی فقط دایی

   
 ها.سکوت کرده بودم. شوک بزرگی بود آن اتفاق

 
 انتظار نداشتم من را جزو خانواده بدانند. 
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همه سال حداقل دوست خانوادگی که از ایناما بعد
 توانستم باشم، یا هرچیزی.می

   
 صدا به بیرون خزید.مه که رفتند، مانی بیه
 

رفته بود که سر در بیاورد و من تن کوفته از استرس و 
 خواب کشاندم.ام را به اتاقناراحتی

 
 آمد.برد، هنوز گاهی صدای فریاد میخوابم نمی 
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 مهیل#
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 شی قال قضیه رو بکن.بگو زن من میبیا باال  _
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دانم چرا از شنیدن صدایش با آن لحن نمی
جانب، در آن سیاهی اتاق دیگر شوکه و ترسیده بهحق

 نبودم.
 

 جا باشد.دانستم باید آنانگار می
  
 وقت... من ازت متنفرم.هیچ_
 

 حتی برنگشتم نگاهش کنم.
 

 تصورش در آن کت و شلوار هنوز پس ذهنم بود.
   
 انتخابت کرامتیه؟ _
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 بله... _
  

 ٔ  هیچ حسی نبود، هیچ فکری، فقط آن تمسخر گوشه
 عمه، اعتراض آن ماجد، جانبیبهحق آن مسیح، لب
 .دانستندمی حقیر را من همه کهاین

 
 کرد ملک او هستم.  حتی ماجد که فکر می 
   
 انتخاب خوبیه... مبارک باشه... فقط ... _
 

دانستم منظورش هیچ تبریکی را با خود یدک میاما 
 کشید.نمی
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رویم قرار گرفت، نفسم از ترس وقتی صورتش روبه

 بند آمد.
 

 خیز شدم تا از روی تخت بلند شوم.نیم
 
 صدای تخت آمد که روی آن نشست. 

 
قدر که فقط یک نفس میانمان بود و خیلی نزدیک، آن 

 ای بعد...لحظه
 

اش، من را گرفته ستان قوی مردانههمان هم نبود... د
 بود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
هایی که متجاوزانه فشرد و لباش میتنگ به سینه

وحشتی را در آن شب به جان من ریخت که با جنایت 
 هیچ فرقی نداشت.

 
 داد تا عشق...تر طعم مرگ میاولین بوسه، بیش 

 
این بوسه رو نگهدار، یه روز پسم بده. یادت باشه  _

 مال منی، چیمن.
 

 زمان حال 
  

 من یک طرف درخت و او طرف دیگر تکیه زدیم.
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 من زانو به بغل و او بریده و خسته.   
  
و بوسیدی؟ دهنت طعم زور منیادته اون شب؟ به _

 داد، شیرینی و نعنا. نعنا می
  

 شنوم.  گفتنش را آرام می« لعنتی»صدای 
  
دونم هنوزم از تمام شکالتای نعنایی متنفرم... نمی _

 چه فکری کرده بودی؟ بترسونیم یا عاشقم کنی؟ 
  

 ام را شکسته بود.اش آن شب، تمام غرور زنانهبوسه
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های او اسیر شده بودم، چه عاجز و ناتوان، میان دست
 تر از عجز؟ چیز دردناک

  
بود، چیمن. خریت بود... از سر حرص... قلبم شکسته  _

سالت بود که اومدی تو ۶مردم، فقط داشتم از درد می
ساله، هربار که ۱۷اون خونه، دست من نبود که منِ 

گفتم بزرگ بشی، برای من دیدمت پیش خودم می
 هات، اون... با من بد نکن، چیمن...باشی... اون خنده
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 صدایش درد دارد، غم دارد.
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دانستم که احساسش حتی آن زمان حاال اگر نمی
 است، مریض گفتممی نبود، خالص ٔ  چیزی جز عالقه

 .نیست اما
 

حس او حتی عالقه هم نیست... خودخواهی محض 
 است. 

  
من باهات بد نکردم، ماجد... بریدی و دوختی... من  _

و شبیه عروسک خواهرت چه گناهی داشتم؟ تو من
 دیدی، بور... 

  
 کنم. خندد. بغض میمی
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ها بار گفتم دوستت دارم و احمق کوچولو، میلیون _
بار گفتم شبیه عروسک عاشقتم، به دلت ننشست، یک

ت دارم...؟ خاطر اون دوستخواهرمی فکر کردی به
تر از تو به اون دونی چندتا زن دیدم که شبیهمی

 عروسک بودن...؟ ولی تو نبودن، چیمن! 
  

کنم، از آن سوی درخت دست هایم را پاک میاشک
 آورد، روی صورتم.  می

  
سوزونی با و میگریه نکن، هر کار کن جز گریه، من _

 هات. گریه
  

 لرزد.دلم میشود که گزم، من را چه میلب می
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دهد به درمان درد است و درمان. اما دردی که می 

 چربد. موقتش می
  
ما هیچیمون روشن نیست، عشق و عالقه کافی  _

میرم، مردم... تو حتی برات مهم نیست... من دارم می
 خوامت... نبود که من نمی

  
 گفتی عاشقمی... دروغ بود؟  _
  

یزی سوزاننده را شود، آفتاب دیگر آن تهوا خنک می
 ندارد.

 سوزد. اما قلب من می
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من نه نفرتم، نه عشقم... دروغ نیست، من اگر مجبور  _

گن شدم، عاشقم کردی... میشدم عاشقت نمینمی
شه... تو مثل دردی که بهش زندانی عاشق زندانبان می

 مبتال شدم. 
  

 . شنوممی را تمسخرش کوتاه ٔ  خنده
  
دونم. یک فیلسوف شدی! من از فلسفه چیزی نمی _

اصل تو مغز خراب منه، خوب یا بد، خودخواهی یا هر 
خوام، لعنتی! حتی فکر کردن کوفتی، من فقط تو رو می
و صدبرابر نیرو بده، تونه منبهت وسط یه درگیری می

کردن تو، جون  من هربار فقط به امید دیدن تو، صدا
گیرم... حماقت زیاد کردم، من بلد نیستم چجوری می
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رسم، خودمم برات عاشقی کنم، چیمن... وقتی بهت می
ره... من اگر دانشمندم باشم، به تو که یادم می

 شم به یه پسر نوجوون... رسم تبدیل میمی
  

 اند.ام بستهرود؟ انگار سنگ در سینهچرا دلم نمی
 
آدمیزاد است که اگر بدود برای چیزی، انگار عادت  

 تر است. مشتاق
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ت، یه گلوله تو مغز من خالی شه با اون اسلحهمی _

 ام از زندگی. کنی؟! من خسته
  

 ام. از زندگی با او، یا زندگی بی او.بریده
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 توانم انتخاب کنم.کدام را نمیهیچ 

 
کند پیچد، آرام، انگار نوازش مینسیم میان درختان می

 . را هاآن ٔ  موهای آشفته
  
زنیم، من این دنیا رو پا شو بریم خونه، حرف می _

 خوام...  ام نمیبدون تو یک لحظه
  

 کند.ایستد، دست دراز میرویم میروبه
 

 بس داریم، حتی موقت.ما نیاز به آتش
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گیرم، دردی عجیب میان کمر و رحمم دستش را می
 پیچد.می

 
ای بود و دیگر نیست. نیامده عطایمان را به بچه

 لقایمان واگذار کرده بود. 
  
گیرم، چند استراحت الزمی، کلید ویالی شایان رو می _

 روز بریم استراحت کن. 
  

کند، با حرف زدن تمام خواهد دانم باز هم فکر میمی
 شد.

 
 ام. اید چون همیشه سکوت کردهش 
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 آرامش روال دیگر ستوقتی چند مرتبم، همیشه ٔ  خانه

 .ندارد را همیشگی
 

 انگار از همان روز، کسی پا به داخل آن نگذاشته.
 

 شاید روح این خانه زودتر از روح من رفته است. 
  
 کنم. تو بخواب، تمیز می _
  

کنم، چه اهمیتی تفاوتی به او و این وضعیت مینگاه بی
 دارد؟  
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ربایی دی زنگ بزنم خاله؟ بالنسبت آدمو میگوشیت _
 کردی. 

  
بینم که کلید را در مشتش نگه کند، میدر را قفل می

 دارد.می
 

 آمدم.  به زندان خوش
  
راه شدیم خواد فعالً، خودم گفتم جات امنه، روبهنمی _

 زنی. زنگ می
  

دانی کرخت شدن چگونه اندازم. میشانه باال می
 است؟  
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شی یه خوای زندانبان من باشی؟ خسته میتا کی می _

 روز. 
  

 رسم.به اتاق خواب می
 

ریخته است، هنوز لیوان آن روز روی میز همچیز بههمه
 است. 

  
زنیم، آروم شدیم من زندانیت نکردم. با هم حرف می _

شه، پای بقیه رو هم میاریم وسط. مبینا نگرانت نمی
 دارم.دونه من جونم بره، تو رو سالم نگه میمی
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 مهیل#
 152پارت#
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کردم شوم. چه بیهوده فکر میروی تخت مچاله می
 شود! تمام می

  
 و از خاله بگیری؟  شه بری داروهاممی _
  

خواستم برود. انگار زمان متوقف شده، انگار از فقط می
 ایم.همان روز باز شروع کرده

 
 شود. نگاهم به لیوان خالی چند روز پیش خشک می 
  
من، بیا سنگامون رو وا باز چی تو سرته؟ پا شو، چی _

 بکنیم... 
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 دارد.ست، لیوان را برمیعصبی
 

 شود. حالم در این اتاق بد می
  
جا بمونم یه راه پیدا و ببر خونه پیش خاله، اینمن _

 کنم که خالص بشم ازت. می
  
 ٔ  کنی؟ باز برگشتی همون خونهجور میچرا این _

  ؟...اول
  

 برایم ممنوع است.شود، مسکن کمرم انگار نصف می
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ام وضعیت بدی دارد، هنوز سیاهی زغال کنار معده
 هایم هست.لب

 کند.  هنوز گلویم درد می
  
 من درد دارم، لعنتی! تنهام بذار.  _
  

 گریم.برم و میزنم. سر زیر بالشت میفریاد می
 
شود و آنچه درون آن محصور شده ها باز میانگار یخ 

 زند.  بیرون می
  
 جان دلم! چیمن!  _
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گونه گونه من را خطاب نکرده بود،هرگز اینهرگز این
 من را به بغل نزده بود.

 
وقت دستانش مثل حاال نوازشگر نشده بود، هیچ
هایش چنین مهربان هرجا را که در وقت لبهیچ

 بوسیده بود.  تیررس بود، ن
  
 ازت متنفرم.  _
  

اند، کنم؛ تنفر و عشق عجیب با هم عیاقزمزمه می
 نفرت در کمال عاشقی. 

  
 کند.کنار گوشم نجوا می
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 .  امکرده چفت اشمردانه ٔ  سر به سینه
  
 دونم. می _
  

 داشت؟دانست و چنین مصرانه من را نگه میمی
 
ش، افکارش، وقت از خوددیوانه بود؟ مردی که هیچ 

 چیز برایم نگفته است.کار و آرزوهایش هیچ
 

 . داندمی من ٔ  چیز را دربارهمردی که همه
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 شوم، سر به تاج تخت تکیه داده.آرام می
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 چو کودکی در آغوش دارد.  من را هم

  
 بهتری؟  _
  

تواند مهربان باشد، من را چرا وقتی تا این حد می
 همیشه تشنه رها کرده است؟  

  
 ذاری برم؟ چرا نمی _
  

 خورد.نگاهمان با سکوت درهم گره می
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کند انگار دنبال چیزی در عمق وجودم جوری نگاه می 
 گردد.  می

  
 گردی. چون بری، دیگه بر نمی _
  

 کنم.آن ترس عمیق را حس می
 
شود، اگر بگذارد بروم، اصالً این سؤال برای خودم می 

 توانم بروم؟  گردم؟ یا اصالً میبرمی
  
من حالم بده، ماجد. بودنمون کنار هم بدترش  _

 کنه. می
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 نشینم. تحمل نشستن ندارم از درد.رویش میروبه
 
 گذارم.  سر روی رانش می 
  
کنیم، تو زنمی، درسته رسمی نیست ولی رسمیش می _

 به من بگو چکار کنم تا بهتر بشی؟ 
  

 عجیب زندگی ما پیچیده شده است.  
  
 م، ماجد... من خسته _
  

 کند.نگاه پر از سکوتش حرفم را قطع می
 بندم. دهان می
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 کنم، بعد برو خستگی در کن. عقدت می _
  

 کنم.  به او پشت می
  
ندازم گردنت انگار به سگت بگی قالده و زنجیر می _

 تو برو. 
  
تو سگ من نیستی، بیا با هم سازش کنیم، ببین  _

هم ریخته شده، زندگی آرومی که داشتیم چجور به
 دونی چقدر دوستت دارم... خودتم می
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 ٔ  نقطه به صفر ٔ  حرف زدن برای ما همیشه از نقطه
 است.   صفر

  
کنم، ماجد. حاال چجوری انتخاب با من ترکت می _

 خودت.  
  

 گویم.هیچ حسی میبی
کند، از تخت پایین سرم را تقریباً روی تخت پرت می

 رود.  می
  
خوای بکن... خودت رو بکش، باشه... هر غلطی می _

که شم، ایندیگه کاری بهت ندارم. حتی مانع نمی
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 کنارم و باشی زنده تا ترهراحت برام ببینم رو تو ٔ  مرده
 . نباشی

  
 آیم.پیچد، از تخت پایین میهم میام بهدل و روده
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 ایستم. دروغگوی رذل. رو در رویش می
  
و بذار رو ماشه و برو بیرون از خونه، بگو کار اسلحت _

 پیش اومد رفتی بیرون، مردی این کارو بکن. 
  

رود، خیسی عرق را روی پیشانی و ابروهایش باال می
 بینم.اش میهای برنزهحتی ساق دست
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 چرخد. گذارد، دور خود میکالفه دست روی سر می 
  
جور تو و اینلعنتی! حرف بزنیم، بگو چکار کنم؟ من _

 و داغون نکن...  منگنه نذار. چیمن، من
  

 زنم. زند. فریاد میفریاد می
  
 بذار برم، بذار نفس بکشم...  _
  

 دهد. گیرد و فشار میبا دو دستش سرم را می
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و ببرم تا تو نفس بکشی...؟ ی نفس خودمخواتو می _
 کنم...  کنم... چیمن! التماست میالتماست می

  
آید، دومین بار است روی زانوهایش فرود می

 بینم.هایش را میاشک
 
 گیرد، اما اگر نروم، خواهم مرد... قلبم درد می 
  

 ریزیم. رویش. ما هر دو اشک میزنم روبهزانو می
  
بینی؟ اجد... تو قلبم فقط تویی... نمیفقط تویی، م _

 رم... دارم از بین می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 دونم... گردی، میبری برنمی _
  

 کند.ام را لمس میانگشتان لرزانش گونه
 

 چیزی درون نگاهش شکسته است، شاید ماجد. 
  
 و برگردون...گردم... تو مننه، برنمی _

................... 
 

 گذارد.تاکسی میچمدان کوچک را داخل 
 

 دهد.کاغذی را به دست راننده می
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 کند، دهان بسته.سکوت محض، حتی نگاهم نمی 
 
 فقط چند دست لباس را درون چمدان گذاشت. 

 
 گون، نگاهم خشک شد به صورتش.یک سکوت مرده 

 
کوچه در سکوت و خلوتی شب، فقط با چراغ تاکسی 

 روشن بود.
 
جایی چرخاند جز اش را هرچشمان به خون نشسته 

 روی من.
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کرایه را حساب کرد، ماشین راه افتاد و من شوکه از  
 آنچه پیش آمد به عقب برگشتم.

 
روی زمین، تکیه داده بر الستیک ماشینش و من  

چیمنِ عاشق را درون خودم به دار آویختم تا جلوی 
 راننده را نگیرد.

 
ام، تا برنگردم، تا سرش را تا نگویم پشیمان شده 

 ام نگیرم و بوسه بارانش نکنم...میان آغوش زنانه
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 برای نمردن، خود را درون خودم کشتم.  
  
 جاست، خانم؟ همین _
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 .من ٔ  دوزم، خانهای و کرم چشم میبه در بزرگ قهوه

 
تیام باعجله بیرون شود، خاله و مانی و در باز می

 آیند.می
 
 اند.به استقبالم آمده 
 زنم. آید، قفل را میسمت در میخاله به 
  
 برو آقا... برو   _
  

 ها رسیده بودند سرعت گرفت. ماشین درست وقتی آن
 صدا زدنشان محو شد...
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 گونه شکست خورده باشم. توانستم ایننمی 
  

 ................... 
  

 گذشته 
  
 مادر دکتر احدی فوت کرده!  _
  

افتد. دم غروب خورشید، آمده شلنگ آب از دستم می
 بودم مثالً کمی حالم عوض شود.
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 شده فوت من ٔ  پیرزن ساکت و مهربان، صاحبخانه 
  بود؟

  
 کی گفت؟ فکر کنم باید برم منم، بنده خدا...  _
  

کند، دو بستنی در دستش یکی را به من تعارف می
 خیال. مانی بی

  
سالش بود دیگه ۱۰۰تو چرا بری؟ بنده خدا نزدیک  _

 مرگ که نشد. جوون
  

بندم. ارتباط زیادی نداشتیم ولی نان و شیرآب را می
 نمکش را خورده بودم. 
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چه صد سال چه ده سال مردن سخته خب، زن  _

مهربونی بود، نون نمکشون رو خوردم، بذار به خاله 
 ه. بگم ببینم باید برم یا ن

  
ام نصف بستنی را خورده بود. من هم گازی به بستنی

 زدم.
 

 طعم شیرینش حالم را بهتر نکرد. 
  
 گن باید پاشی از اون خونه. حتماً می _
  

 به این قسمتش فکر نکرده بودم.
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 صدا. ای آرام و بیاز آن خانه خوشم آمده بود، خانه 
  
 رم. جا رو دوست داشه بگن برم، من اونحیف می _
  

نظر من بود، با این تفاوت که به داخل رفتیم، خاله هم
 های دکتر احدی. آید، در پاسخ محبتگفت با من می

 
شد برای اهواز، برای کم تنگ میدلم آن روزها کم

 سهیل و دانشگاه.
 
 ٔ  از آن شب پر سروصدا سکوت مطلق بود دربارهبعد 

 .کرامتی یخانواده
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 156پارت#
 

 از ماجد هم دیگر خبری نبود.
تمام مدت سعی کردم آن بوسه را شبیه خواب بدانم 

توانستم ولی با آن ترسی که به جانم انداخته بود نمی
 کاری کنم. 

  
 کس دیگری نگفته بودم.به مانی و هیچ

 
کردم حتماً ماجد قضیه را تمام شده فرض اما فکر می

 رسید. نظر میکرد و این خوب به
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تانی برایم گرمای اهواز برای اولین سفر تابس
 کننده بود.شوکه

 
 .آمد بند ورود ٔ  نفسم از گرمای هوا در لحظه

 
دانست قرار است گرم باشد، خیلی اما خاله انگار می 

 کرد. معمولی رفتار می
  
 قدر گرمه، خاله؟ همیشه این _
  

های سرتاسر مبینا خانم یک تاکسی گرفت، لباس
 کرد. تر جذب میمشکیمان گرما را بیش
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آره، عزیزم. جنوب همیشه تو تابستون مثل جهنم  _
 شه، این فصل معموالً شب مردم درمیان. گرم می

  
اش را روی سرش سوار تاکسی شدیم، عینک دودی

 گذاشت.
کشیده و مثل همیشه جذاب و مرتب، عاشق انگشتان  

 های کوتاهش بودم. همیشه مانیکور شده با ناخن
  
 خونه کولر گازی داری نگران نباش.  _
  

راننده کولر ماشین را روشن کرده بود، انگار گرمای 
 بیرون شبیه یک کابوس بود.  
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 مردم. چه خوب شد ترم تابستون گفتین نگیر، من می _
  

 شالم را مرتب کرد، یک عادت مادرانه.
 
سمتم اش یک رژ و یک آینه درآورد و بهز کیف دستیا

 گرفت. 
  
بیا این کمرنگه بزن روی لبات... بذار تو کیفت  _

 همیشه باشه. 
  

وسایلم را نیاورده بودیم، قرار بود فقط یک سفر کوتاه 
 باشد.
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 رژ کالباسی روشن، ملیح بود. 

  
 اگر بگن از اون خونه باید برم چی؟  _
  

ای رنگ که کیف پولش را چک کرد، کیف چرمی قهوه
یک صورتی و یک قرمزش را برای من و مانیا خریده 

 بود.
 
های دستیمان محتویات مشابهی داشت؛ تقریباً کیف 

لوازم آرایش ساده و سبک، آینه، یک یا دو پد 
گیر کوچک، عینک دودی، چند شکالت، تی، ناخنبهداش

 وجور و مناسب برای یک خانم. دستمال کاغذی. جمع
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که زیاده و نگران این چیزا نکن، اون چیزیخودت _

دم خونه ست نخواستی خوابگاه. البته ترجیح میخونه
 داشته باشی.  

  
 اش گذاشتم.سر روی شانه

 نعمت زندگی من او بود.   
  
گم از اون شب به بعد... یعنی واقعاً عمه ؟! میخاله _

 خانم و عمو... قهر کردن؟ 
  

 مسعودخان جز مظلومی ٔ  ای به خانوادههرچند عالقه
 .نداشتم
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شان خواستم وضع بینخاطر من نمیاما باز هم به 

 خراب شود. 
  
من و مسعود حد و حدود و مرز داریم، چیمن.  _

ترین قسمت زندگیمونن، خوشمون های ما مهمبچه
ای اونا رو تحقیر کنه یا دخالت نمیاد کسی به هر بهانه

 تراست. کنه تو زندگیشون. اینا مربوط به ما بزرگ
  

 دانست.بوسم، او من را فرزند خود میاش را میگونه
 

ام را کنار تر زندگیبیش گفت وقتی منهمیشه می
 ام، یعنی خانواده هستیم.ها بودهآن
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 های گل.ها و دستههای سیاه و تسلیتپارچه

 
 .بودند داده دست از را خانواده بزرگِ احدی، ٔ  خانواده 

 
 سپاری نرسیده بودیم.به مراسم خاک 

 
هایش همگی اما خانه شلوغ بود، دخترها و پسرها و نوه

 بودند.
 

 ی دکتر احدی و همسرش به استقبال ما آمدند.خود آقا
 

 ها من را ترسانده بود.های زنصدای قرآن و مویه
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 من فقط افتادم،می مادرم و پدر ٔ  یاد مرگ غریبانه 

 . ماجد... و مظلومی ٔ  نفره سه ٔ  خانواده و بودم
  

 خاله با زنان خانواده مشغول بود.
 
 .زنممی باال ٔ  اطالع دادم که سری به طبقه 

 
های روی زغال، داخل بوی ادویه و گوشت و دیگ 

 حیاط شبیه چیزهایی نبود که تجربه کرده باشم.
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ای ویلچر و واکر خانم بزرگ روی ایوان بود، با پارچه
 سیاه و یک دسته گل بزرگ روی ویلچر.

 
 چیز.دل گیر بود همه 

 
 .آمدمی ترکم صداها رفتم، باال ٔ  از در کوچه به طبقه

 
 جا.خاک مرده پاشیده بودند همه 

 
مانتویم را درآوردم، خانه گرم نبود، کولر را انگار کسی  

 روشن کرده بود.
 
 گفت کسی در خانه است!حسی می 
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 نباید کسی اصوالً و بود من ٔ  بلند سالم کردم. خانه 

 .آمدمی جااین به خودم از غیر
 

خواب من را به آن سمت کشاند، مطمئن در باز اتاق
 . امبسته را درها ٔ  بودم همه

  
از دیدن کسی که روی تخت دراز کشیده و انگار 

 خوابیده بود شوکه شدم.
 یک مرد با لباس سیاه. 

 
اش گذاشته و پایش تا انتهای تخت انیآرنج روی پیش 

 آمده بود. 
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 آقا؟!  _
  

 به خیره هردو بعد ٔ  با صدای من تکانی خورد، لحظه
 .کردیممی نگاه هم

 
آشنا بود، شبیه عکسی که مادربزرگش از او در اتاقش  

 داشت.
 

موهای خرمایی و جو گندمی، آن عکس یک پسر جوان 
مرد مسن بود  ساله، این۱۸و خوش صورت بود، شاید 

تر از و شکسته، نگاهش غمگین و چشمانش انگار تیره
 حد معمول بود. 
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 شما چیمن هستی؟  _
  

 به خاص حالتی غمگینش لبخند داشت، خاصی ٔ  لهجه
 .دادمی کالمش و نگاه

 
 رسید. نظر میمهربان به 
  
 بله... آقا سهراب؟!  _
  

 خیز شد تا بلند شود. نیم
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کردم برگردین، ببخش اومدم تو خودمم. فکر نمی _
جا قبالً مال من بود... دنبال آرامش ، آخه اینخونه

 بودم... ببخشید. 
  

 حضورش ناراحت و معذبم نکرد.
 
دانم! شاید چون ردپای زندگی او در این خانه نمی 

ها، اش در مبلمان، و تابلوهای دیوار و رنگبود؛سلیقه
 .  مادربزرگش ٔ  نههای او در خاعکس

  
مونیم... عیب رم پایین. ما زیاد نمیبخوابین، من می _

 کنه. جا... خب... آرومتون مینداره اگر این
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 همدردی؟! 
ها برایت آشنا هستند، یا یک حس که انگار بعضی آدم

 .ترسیها نمیاز آن
ای و ها زندگی کردهاز این جایی با این آدمانگار قبل

سال سن حس ۱۸سهراب همان آدمی بود که من با 
 شناسم.کردم او را میمی

................ 
 

 زمان حال 
  
 خانم؟ کجا برم؟  _
  

 کنار خیابان ایستاده بود.
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 مرد صبور بیچاره، این وقت شب گرفتار من بود. 
  

 گیج و مبهوت به داخل آینه نگاه کردم.
 
 جا که نگاهش من را مخاطب گرفته بود.همان 

 
 تر. سال داشت یا کمی بیش ۶۰شاید  
  
قدر تونم برگردم خونه... نه ایندونم... نمینمی _

 بدبخت. 
  

 . راننده ٔ  زدم تا مرد خستهتر با خودم حرف میبیش
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 خواین برگردم مبدأ فکر کنم شوهرتون بودن... می _
  

پول کجا بروم؟ بدون هیچ شوهرم؟ ماجد؟ بی
 ای.پشتوانه

 
 چیز اشتباه است.بود، همهگونه نباید میاین

 
ام را بسازم، قرار بود یک زن قوی رار بود زندگیق

 باشم مثل خاله، قرار بود... 
  
 شما دختر دارین، مگه نه؟  _
  

 زند، پس حدسم درست است. گردد و لبخند میبرمی
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سن خودتون دارم، خدا حفظش کنه، پزشکی یکی هم _

 خونه. می
  

من هم درس خواندم؛ ارشد گرفتم، مهندس شدم، 
 ای که در کارش حرفی برای زدن دارد.حرفهیک 

 
 اما...  
  
 زنده باشه.  _
  

 خورم، اوقات او را چرا تلخ کنم؟ حرفم را می
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دونم چی شده، دخترم. فضولم نیستم، تو این نمی _
سن باال پایین زیاد تو زندگی گذروندم، هیچی پایدار 

 مونه، نه غمش نه شادیش... بذار به توام همونایینمی
که گم... تا جاییرو بگم که به مهدیس خودم می

شه برای زندگی خوب تالشت رو بکن، فقط وقتی می
بینی تالش نیست، انرژی و کنار بذار که میتالش

خود گذاشتنه. استراحت کن، بعد دوباره شروع کن بی
ولی، انرژیت رو الکی هدر هیچی نده، ارزشش رو 

سال بعدت... آدما  ۲۰بسنج، نه فقط اآلن ها... برای 
رن تو زندگی... ولی فقط یکی دونفر زیاد میان و می

شن... اول خودت مهم باش بعد هستن که رهگذر نمی
 بقیه.

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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 نشیند.هایش به دلم میحرف
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 شاید چون فکر کرد من هم دخترش هستم.

 
ام که خودم را بین رهگذرها قدر گیج شدهدانم، آننمی 

 ام. گم کرده
  
ام، اون مرد که دیدین شوهرمه، من خیلی خسته _

 دونین زندانی عشق بودن چیه؟ امشب آزادم کرد... می
  

 ام.فیلسوف شده
 کند.گفت؛ غم آدم را فیلسوف میماجد همیشه می
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ی... آدمیزاد شاید هم ناچاری و استیصال، درماندگ 
 است دیگر.

 
گردد دنبال بهانه برای توجیه هر چیز، با فلسفه، با می

منطق با خشم و با هر چیزی که بتواند بقایش را 
 تضمین کند.

 
 انسان موجود گم شده در میان هزارتوی، خود است. 

  
دونم چی پشت سر گذاشتی، دخترم. اون مردم نمی _

و از گم حقتشناسم، به دختر خودم همیشه مینمی
کسی به هیچ زندگی با چنگ و دندون بگیر، نذار هیچ

گم، نه عشق ای حقت رو پایمال کنه، به تو هم میبهانه
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و عاشقی، نه هیچی اگر به حق باشه حق تو رو ازت 
 گیره. نمی

  
 ندگی با ماجد چه بود؟  حق من از ز

  
 کنم و مرد سکوت کرده.گذرد. فکر میساعت می

 
 عجیب است این حوصله برای مردم امروز.  
  
 جا که سوارم کردین؟  شه برگردین همونمی _
  

 کند. ماشین را روشن می
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 گم. و میزنه؟ شوهرتبهت که صدمه نمی _
  

جور ست. پدر دخترها انگار نگاهش خیره و جدی
 دیگرند.  

  
ماجد...؟! زورش تو حرفاشه، شاید حق با شماست،  _

قدر بدبخت و تونم اینحق گرفتنیه نه دادنی... نمی
 عاجز زندگی رو ول کنم. 

  
 توانم بگذارم رفتنم هم تصمیم او باشد.  نمی

  
 تونم قرض بگیرم؟ اگر موبایل دارین، می _
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 گیرد.سمتم میحرف موبایلش را بهبی
 .  گیرممی را مظلومی ٔ  خانه ٔ  شماره

  
 الو، چیمن؟  _
  

 فهمد من هستم، مادر است دیگر. حرف نزده می
  
 مامان!   _
  

 ام. گونه صدایش نزدهوقت اینکند، هیچسکوت می
  
 جانم؟  _
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قدر بیچاره تونم اینکم؟ نمیدی یهمیبهم فرصت  _
 برگردم پیشتون. 

  
 پول همراهت هست؟   _
  

 داند که هیچ برایم نمانده.  حتی او هم می
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 مهیل#
 161پارت#
 

 گیرم... پوالم دست ماجده، ازش می
  
 خوای برگردی به اون؟ می _
  

 صدایش غمی مادرانه دارد.  
  
 دونم، انگار چیزی جا گذاشتم، مامان. هیچی نمی_
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 آید.کشد، صداهای محوی مینفس عمیقی می

 
 حتماً تیام و مانی هستند.  
  
 جام، منتظرتم بیای.  من این _
  
 کنم از شما مادرتر برای من کسی باشه. فکر نمی _
  

 .هایم خشک شدهکنم. حتی اشکس را قطع میتما
 
ام را مرتب باید باز هم مرور کنم. باید پازل زندگی 

 بچینم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 های آپارتمان روشن است.رسیم، چراغبه در خانه می

 
که ترکش کرده بودم نگاهم ناخودآگاه به جایی 

 گردد، پر است از ته سیگار.  برمی
  

 دهم. تمام پول نقدم را به راننده می
  
 این خیلی زیاده.  _
  

 گیرد. سمتم میباقی پول را به
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تون خریدنی نیست، زیاد نیست، صبر و حوصله _
جام مدیونتونم. کارت منه، اگر کاری بود که بتونم ان

 شم. بدم براتون، خوشحال می
  

 کنم.کار را میاولین بار است که این
 
که خودت را جدای از کسی ست. اینحس عجیبی 

 حساب بیاوری. به
  
 خانم مهندس سرمدی؟  _
  

خواند، انگار نام دخترش را با پسوند از روی کارت می
 کند.دکتر تکرار می
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عقب با هزار گیر و کرد، زن نزار صندلی حتماً فکر نمی

 درگیری یک مهندس باشد، یک زن مستقل. 
  

 کند تا در پارکینگ بگذارم.هایم را کمک میچمدان
 
 ست.ماشینم خاک گرفته سر جای همیشگی 

 
 کند تا پایین بگذارم.چمدانم را کمک می

 
 ایستم.شود، عقب مینگاهم به باال کشیده می

 
 بیند.رود، انگار او هم تردیدم را میراننده نمی 
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اش با های خانه خاموش است، جز اتاق ممنوعهچراغ 

 .کوچک ٔ  آن پنجره
 

 دژ مخصوص ماجد. 
  
 خوایین ببرمتون؟ جای دیگه می _
  

 کشم، برگردم برای چه کاری؟نفس عمیق می
 
 گردم اما... گونه ناتوان؟ برمیاین 
  
 شه موبایلتون رو قرض بگیرم؟ می _
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 حتی یک گوشی هم ندارم، احمقانه است.
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 مهیل#
 162پارت#
 

 دهد.  مرد از شیشه جلو گوشی را می
  

 ست امشب. عجب شبی
  

هایی که از ماجد پنهان آدمشماره را حفظم، تنها 
 اند، فقط برای خودم.مانده

 بعید است خواب باشند.  
  
 بله؟  _
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 بخش است.  اش ندید هم آرامصدای مردانه
  
 منم...  _
  
 چیمن؟ دختر کجایی...؟ ماهرخ بیا...  _
  

 هیجانی که دارد برای مردی به سن او عجیب است.
 
   مرز همین است.اما شاید دوستی بی 
  

 شنوم؛ ماهرخِ سهراب. صدای ظریف زنانه را می
  
 چیمن؟ عزیزدلم چیزی شده؟ کجایی؟   _
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 ترکد. مضطرب است، بغضم می

  
 کنی، ماهی؟ مهمون ناخونده قبول می _
  

 آید.  های سهراب میکند و در کنارش زمزمهسکوت می
  
 زنی؟ کجایی؟ ما میایم دنبالت. خود حرف میچرا بی _
  

 کنم.  سختی کنترل میهایم را بهاشک
  
 خودم میام.  _
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کند تا چمدان را داخل ماشین مرد راننده باز کمک می
 بگذارم. 

  
 تونین برسونین؟ ست، میسمت زعفرانیه _
  
 و بده. چرا نتونم، دخترم... آدرس _
  

 کند؟ حتماً برایش مهم نیست.یعنی او چکار می
 
تواند راحت و تر، حاال مییک بار از روی دوشش کم 

 دغدغه به شغلی که عاشق آن است برسد.بی
 
 باید فکر خودم باشم.  
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دخترم، شما خانم موفقی هستین و الکی هم به  _

تر باشی، اگه قراره انتخابی حکمجا نرسیدین باید ماین
 کنی عادالنه فکر کن، باباجان.  

  
گاهی آدم درد و دلش را دوست دارد با سنگ هم شده 

 بگوید.
 
 شود.خورد و افکارم پاره میموبایل راننده زنگ می 

 
 کند.  به شماره نگاه می

  
 شناسی، خانم مهندس؟ این شماره رو می _
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 آید.  ماجد است. نفسم بند می

  
 و تو خیابون پیاده کردین. شوهرمه، لطفاً بگید من _
  

جا رود، حتماً خاله گفته است آنضربان قلبم باال می
 ام.نرفته

   
  

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 163پارت#
 
 کند.الخره تماس را وصل میبا
 

 بینم. های درهم مرد را از آینه میاخم
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 سالم، بفرمایید.  _
  

 هم گذشته است.   ۱۲ساعت از 
  
خیر! اون آدرس پیاده نشدن، منصرف شدن. همون نه _

 حدود خواستن پیاده بشن، من هم اطاعت امر کردم. 
  

 آید.صدای فریاد ماجد می
 شود. چرا؟ دانم دیوانه میمی

  
داد نزنین، آقا! ایشون بچه که نبودن، تا مقصد بردم  _

 مابقی رو خودشون گفتن برم. 
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کند. پس خاله حرفی به او راننده گوشی را قطع می
 نزده است.

 
 شدت دوست داشت، ولی حاال! زمانی ماجد را به 
  
 ببخش، دخترم. بدجنسی کردم.  _
  

 نک کرد. دانم چرا ولی دلم را خگیرد، نمیام میخنده
  
خاطر من، کم اذیت بشه بهدستتون درد نکنه، یه _

 شه. چیزی نمی
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 نگه کوچه ته قدیمی ٔ  ماشین را جلوی آن خانه
 .داردمی

 
های لوکس این منطقه این کوچه عجیب بین آپارتمان 

 آید.به چشم می
 
 فکر به هاوقت آن شاید که قدیمی ٔ  چند خانه 

 شود یک محل خاص. ب جااین رسیدنمی صاحبانشان
  
گفتم، ولی مادرتون پیام دادن که دخترم! نباید می _

 مراقبتون باشم، فقط خواستم بدونین نگرانت هستن.  
  

 کند، خاله پیام داده است؟! تنم یخ می
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تون خیلی خوب کردین گفتین، آقا. راستی... شماره _

بگیرم، کارت جدید رو بدین من، یادم افتاد باید سیم
اومد کنم، هر کاری از من برمیمحل کارمم عوض می

 در خدمتم.
............. 

 
 گذشته 

  
بعداز فوت خانم بزرگ اتفاقاتی افتاد؛ ترم اولِ سال 

 دوم شروع شده بود که بحث ارث پیش آمد.
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توانم سهراب به خاله و عمو گفته بود که من می 
 .بمانم باال ٔ  طبقه

 
 ر اتاقم دیدم نه او حرفی زد و نه من.از روزی که او را د

 
 مادرشان ٔ  دخترها و پسرهای خانم تا چند وقتی خانه

 .شد ارث بحث کهاین تا بودند
 
 یک و بودم من که جاهمان اهواز، ٔ  خانم بزرگ خانه 

 .بود کرده سهراب نام به تهران در را قدیمی ٔ  خانه
 

 بود سهراب مادر به متعلق تهران ٔ  طبق وصیت، خانه
بی داده بودند و بعدها فهمیدم ه قیمومیت او را به بیک
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نام خانم بزرگ زده مادرش از ترس خانواده، خانه را به
 بود.
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 مهیل#
 164پارت#
 

گویا وصیت پدر و مادر سهراب بود که سرپرستی به 
 مادربزرگ برسد.

 
برای سهم پدری و آن روزها بود که  هم اهواز ٔ  و خانه

تر بود با هم دوست من و سهراب که از ماجد هم بزرگ
 شدیم.

 
گرفت او را به آپارتمان خودم گاهی که دعواها باال می 

 کردم.دعوت می
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بار او را به سهیل معرفی قدر با او راحت بودم که یکآن

 کردم، جالب بود که با هم دوست شدند.
 
های آن بار هم به سهیل از حرفیک آن روزها حتی 

 شب آقای مظلومی جهت خواستگاری او نگفتم.
 
حاال در کمال شگفتی من دو دوست مرد داشتم که  

 ها راحت بودم. تر از دوستان دختر دانشکده با آنبیش
  

 سهراب آمده بود مادربزرگش را ببیند.
 
 بود. او در کانادا استاد فلسفه 
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تار و که تفریحش زدن تار و سه آدم ساکت و آرامی 

 کتاب خواندن، با غمی که انگار با او عجین شده بود. 
  

 ای که دوستان زیادی نداشتم.ساله۱۸من دختر 
 
صحبتم مانیا و خاله کردم، همتر اعتماد میها کمبه آدم 

 بودند و گاهی سهیل و گاهی سهراب... 
  
 چیمن؟!  _
  

 صدای آرامش را پشت در شنیده بودم.
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صداهای پایین اوج گرفته بود، فردا چهلم خانم بزرگ 
 شد.  می

  
های ترسیده بود تر شبیه پسربچهدر را باز کردم. بیش

 وچندسالگی. ر سنین سیتا مردی د
  
 شام داری؟  _
  

گفت یعنی کل روز احتماالً چیزی هروقت این را می
 نخورده است.

 
 ٔ  داد؛ دخانیات مورد عالقهبوی عجیب توتون پیپ می

 . او
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 هایش مرتب و بلند.  موهای بلندش را بسته بود، ریش

  
 خوام درست کنم.  بیاین تو... املت می _
  

 ای روی لب داشت.زدهلبخند خجالت
 
 حال چنین مردی به پستتان خورده؟دانم تابهنمی 

 
 مرد هم نه! انسان. 

 
ها ها بود به این درک رسیدم که گاهی آدمهمان وقت 

 شوند.بدون جنسیت می
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 گویند. هایت میاین را تمام حس 
  
به خدا خسته شدم. من آدم دعوا و سروصدا نیستم.  _

حیف که مامان جون گفت حق ندارم این خونه رو از 
 کردم. نامشون میدست بدم، وگرنه فردا به

  
 پشت میز کوچک آشپزخانه نشست.

 
 حس یک زن بالغ را داشتم که مورد اعتماد بود.   
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 مهیل#
 165پارت#
 
 شن باالخره. خسته می _
  

 ای باال انداخت.  شانه
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 ولی، دارم منم دارن، کافی ٔ  اندازهمهم نیست. اونا به _

 .  گنمی زور دارن
  

 کسی سهراب را با فریاد صدا زد.
 
 .با دو دست محکم روی میز کوبید 

 
 رنگش به سرخی بعداز یک روز گرم تابستان شده بود.  

  
 املت بذار اآلن میام.  _
  

 بدوبدو به بالکن رفتم.  
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 زنگ یا بیرون ریدمی من ٔ  یا همین اآلن از خونه _

 غیرت داشت، آبرو جون مامان جااین! پلیس زنممی
 خالی یخچال. کنین جمع. کنید شکایت برید ندارید؟

هم گشتین، آبروریزی هم کردین...  رو جاهمه شد،
 تشریف ببرید. 

  
 شد آن فریاد متعلق به او باشد.باورم نمی

 سکوت برقرار شده بود.  
  
 تو...  _
  

 دانم کی حرف زد، اما در نطفه خفه شد. نمی
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و کالنتری میاین...؟ فقط جمع کنید برید، یا شب _

خسته شدم، هر روز دعوا سر چی؟ حق من؟ من 
تر عمرم رو پیش مامان جون بودم، غریبه نبودم بیش

 تونم. فقط برید. که، برادرزاده
  

 گفتم.ها نمیچیز به مظلومیاز آن روزها هیچ
 
 ای شود برای رفتن از آن خانه.خواستم بهانهنمی 
 گذاشت.اما واقعاً روی تمرکزم تأثیر می 
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گذاشت و برایم تدریس ها سهیل زمان میبعضی وقت
تر رد، حتی مباحث جلوتر را، با حوصله بود اما بیشکمی

 رفت.به تهران می
 

 واقعاً تصمیم داشت آنجا دفتر بزند.
 

 تر شده بود.از آن روز اوضاع آرامبعد
 

رفت و آمدها هم جز دکتر احدی که به من هم سر 
 زد، قطع شد. می

  
 همان روزها بود که داستان عاشقی سهراب را شنیدم.
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ها پیش خودش برایم تعریف کرد، عشقی که از سال
 داشت، ماهرخِ سهراب. 

  
 ...................... 

  
 زمان حال 

  
شود اول ماهرخ الغر و هنوز زنگ را نزده که در باز می

 آید.ظریفِ سهراب بیرون می
 
 .مثل همیشه یک سارافون رنگارنگ به تن دارد 
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اختیار خوشحال بی کنیها که وقتی نگاهش میاز آن
خواهد نگاهش کنی؛ پر از شوی و هی دلت میمی

شده، یا های گلدوزیهای قشنگ، یا گلطرح
 ای و مسی یا... های فیروزهجقهبته
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 مهیل#
 166پارت#
 
ماهرخ دورت بگرده، عزیزم... با کی اومدی...؟ خدای  _

 من چه الغر شدی...! 
  

 دهد.کند و فرصت نفس کشیدن نمیبغض می
 
شوم، کالً تمام مشکالت میان آغوشش فشرده می 

 رود.  یادم می
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 ماهی جون، حاللت تمام زاغ زدنت.  _
  

دنبالش افتد که چگونه یک ماه وقت بیکاری یادم می
 کردم.می

 
های رفت را پیگیر بودم، آدمتک جاهایی که میتک

آمد، ولی به سهراب اطرافش را... گاهی سهیل هم می
 نگفته بودم.  

  
 کشتی بچه رو.  _
  

 موهایش کوتاه بود، برخالف همیشه.
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که از آغوش ماهرخ جدا ابرو تکان دادم، درست وقتی 
 شدم.  

  
 تیپ شدی، استاد. خوش _
  

 زند، اما نگاهش غمگین است.  لبخند می
  
تیپیِ تو. بیا تو، رنگت سفید که بود میت نه به خوش _

 شدی. 
  

 کنم پوشک بچه از صبح وزن گرفته.حس می
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. باشد روز چند تا احتماالً دکتر ٔ  خونریزی طبق گفته 
 . لرزدمی پایم و دست

  
چای داغ و نبات و املت داغ و نان داغ، آن هم ساعت 

 شب. ۱
 

 شدم. خود بهشت هم چنین پذیرایی نمی
  
 بگو... بی جا انداختن.  _
  

 ماهرخ ٔ  کند، دست ظریف و زنانهپیپش را روشن می
 .خزدمی موهایم روی
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ماهرخ صورتی متفاوت دارد؛ نه زیباست، نه زشت و نه 
 معمولی.

 
قدر الغر است، از ماند آنانگار گوشت به تنش نمی 

 کودکی تیروئید پرکار دارد.
 
تر است، شاید کمی چاقی او را زنی یک پای او کوتاه 

 جذاب کند.
 

اما قطعاً برای من مهم نیست، او برای من زیباترین 
 ر که سیرتی زیبا دارد.قدموجود است آن

 
 لبخندهایش مثل دم مسیحاست. 
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قدر درخشد، نه از نور و روشنایی، ماهرخ آناو می

 درخشد. مهربان است که مثل یک نگین الماس می
  
قدر که حتی نتونستم ادامه بدم... دوستش دارم، اون _

دونم قراره بعدش بدون اون چیکار کنم، ولی... نمی
خاطر نتونستم برم پیش مبینا خانم. به تونم...دیگه نمی

تونستم برم من اومده، مانیا و تیام اومدن... اما نمی
 خورده. قدر بدبخت و شکستجا، اونم ایناون

  
های کدر در دود شوم، آن سیاهبه چشمانش خیره می

 پیپ.
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 مهیل#
 167پارت#
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 بزنی؟  همخوای آروم بشی؟ یا بهمی _
  

 .ترین دوستان هم هستیمتعارفما بی
 
دوستانی که هیچ شباهتی نداریم، تنها دوستانی که  

 اند. برایم مانده
  
دونم، سهراب! من بیمارستان بودم تا امروز نمی _

ای صبح. باز قرص خوردم، خسته و بریده بودم، بچه
 دونستم، حاال نیست. بود که... نمی

  
 .نیست خبری محافظم خونسردیِ  ٔ  دیگر از آن الیه
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 ای بود...شکنم، بچهکنم، میبغض می 
 
ید آبود و این فعل گذشته چقدر گاهی ته جمله که می 

 دردناک است.
  

 ای بود... حاال نیست. یک داستان کوتاهِ پُرحسرت. بچه
  

 .آیدصدایی که از دهان ماهرخ بیرون می
 
پوشانم، ست میان شیون و درد. صورت میچیزی 

 ای در کار نخواهد بود.گریه
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ها اختیار از من دارند؟ اختیار اشک با دل اما مگر چشم
 است.  

  
 چیمن؟! عزیزدل ماهی.  _
  

 کشد.سرم را به آغوش می
 

خواهد از این تن فاصله کشد، میانگار روحم درد می
 بگیرد اما قسمت نیست انگار. 

  
 خوبم، ماهی جانم...  _
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ند بلشود، از روی صندلی راحتی پشتاز جا بلند می
 زند.چرمش. قدم می

 
 مثل همیشه بلوز و شلوار اتوشده، شیک و منظم.  
  
رم ته باغچه، اتاقک... با چیمن ماهرخم! امشب می _

 بخواب تو اتاق. 
  

 حرف دیگری.  رود، بیمی
 

تار بزند، رود که تا صبح پیپ بکشد، قدم بزند، سهمی
 کمی مردانه خلوت کند.  
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 کند.جدا می ماهرخ لب از بین دندان
 
لرزد، باالخره تسلیم رنگش میمردمک چشمان هفت 

 شود.های اشک میقطره
 

 بینم.زنم و خودم را در مردمک چشمانش میلبخند می
 

نی آن چشمان چقدر تلخ لبخند به لب دختر داخل نی
 دارد. 

  
 نواربهداشتی داری؟   _
  

 گذارد.چمدانم را داخل اتاق می
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ها، سکوت و خواهد، آن هم ساعتدلم حمام داغ می 

 صدای آب.
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 مهیل#
 168پارت#
 

ها که روی لباسکنم، از دیدن چیزیچمدان را باز می
 شوم.گذاشته متعجب می

 
دارم و بازش یک دفتر، برایم غریب است. برمی

 کنم.  می
  
جان که جان است در کالبد بیبرای چیمن، برای آن»

 « من، برای نفسی که حیات و ممات من است.
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 آید. خط اوست، ماجد! نفسم بند می

  
عزیزدلم، پا شو برات آب حموم رو گرم کردم، حوله  _

کم ریلکس کن... ماهی گذاشتم، وان پر شده، برو یه
 قدر اذیت شدی... قربونت که این

  
 گذارم.ها میکند، دفترچه را زیر لباسباز بغض می

 
 خواندنش در توان من نیست. 

 
توان بلند شدن از کنار چمدان را ندارم، دیگر جانی 

 م. ندار
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 تونم بلند بشم، ماهی جون... نمی _
  

 شود.دوان از اتاق خارج میدوان
 

 کشم.جا دراز میدیگر نای آخر است که همان
............... 

 ببریمش بیمارستان.  _
  

 صدای ظریف ماهرخ است. 
 

اما « خوبم»کنم که حس سبکی دارم، زیرلب زمزمه می
 واقعاً نیستم. 
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ام و گاهی روی وسط آتش ایستادهکنم گاهی حس می

 ام.یخ نشسته
 
های حس گذر زمان را گاهی فقط از پشت پلک 

کنم و ام با تاریکی و روشنایی حس میبسته
 هایی آشنا و غریب.زمزمه

 
 .کندام خودم را کالفه میگاه صدای ناله 

 
درد ندارم اما درد دارم. جایی از وجودم درد دارد که 

دانم هست، شبیه یک دمل کنم اما میحسش نمی
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چرکین و دردناک گوشت و پوست را خورده، دارد سر 
 کند. باز می

  
 چیمن؟! مامان جان؟!   _
  

 یاد ندارم.دیگر صورت مادرم را به
 
 هاست جای آن را تصویر زنی دیگر پر کرده.مدت 

 
زنی که نه از گوشت و خونش هستم و نه پیوندی دور  

 با او دارم، اما... مادر است برایم. 
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ش تب و لرز داره. من کنه، همهچشم باز نمی _
 ترسم، مبینا خانم. می

  
 کند.  ست، گریه میاین صدای ماهی

  
تر نگران نباش، ماهرخ خانم. چیمن دختر منه، مقاوم _

 از ایناست.  
  

می دستش را روی گونه و صورتم حس حس گر
کنم، بین تارهای موهایم و باز انگار دستی من را به می

 کشاند.سیاهی خواب می
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 مهیل#
 169پارت#
 

 دانم چه چیز بیدارم کرد.نمی
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هوای خنکی که در اتاق بود، یا حس کسی کنارم با  
 بویی آشنا.

 
دستانی که حس کردم به دورم تنیده شد و... بوی 

 سیگار و نعنا... 
  
 ماجد!؟  _
  

 .نامش را زیرلب زمزمه کردم
 شد. سختی باز میهای سنگینم بهپلک

  
 بخواب، دلبرجانم.   _
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 و انگار مسخ این صدا بودم.
 
بار دیگر نه گرم بود و نه سرد، واب و اینباز هم خ 

سکوت و آرامشی بود که روح بیمارم را دربرگرفت و 
 تن آرام شد. 

  
 ها بیدار شدم.صبح با صدای قناری

 
 دنبال او گشتم. صدایش کردم.  اول از هرچیز به

  
 خدا رو شکر... عزیزم، بیدار شدی...؟ تب نداری؟  _
  

 له به داخل اتاق دوید.  اما این ماهرخ بود که باعج
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 جاست؟ خوبم، ماهی...! ماجد این _
  

 «. بله»خواستم بگوید: و در اعماق وجودم می
  

داد خواب اش نشان میاما صورت متعجب و شوکه
 ام. دیده

  
کم پنجره رو باز کنم، انگار نه قربونت بشم، بذار یه _

 بوی سیگار میاد. 
  

 ام گذاشت، تب نداشتم.اول دست رو پیشانی
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 ام.  حاضر بودم قسم بخورم خواب ندیده 
  
 حالت خوبه، مامان جان؟  _
  

از دیدن خاله تعجب نکردم، حضورش را حس کرده 
 بودم. 

  
 گذارد. ام میاو هم دست روی پیشانی

  
 شکر تب نداره، خانم دکتر.  خدا رو _
  

 .دزدمزده نگاه از هردو میخجالت
 ام. این همه دردسر برای دیگران درست کرده 
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 ته؟  گرسنه _
  

ها را کنار زد و اتاق پر از نور خاله پرسید. ماهرخ پرده
 شد.

 
 ها را باز کرد و هوای خنک پاییز اتاق را پر کرد.پنجره

 
 .شد کنارم نامرتب بالشت ٔ  نگاهم خیره

 
 جا بود، دیشب.  ماجد من را پیدا کرده، او این
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هایم به جریان شیر و عسل گرم انگار خون را در رگ
 انداخت.

 
 ساله بودند.خاله و ماهرخ شبیه دوستان چندین

 
زدند و این خوب بود که کسی با من کار حرف می 

 نداشت. 
  
 چند روز خوابیدم؟ _
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 مهیل#
 170پارت#
 

های ماهرخ هایشان از باغچه و سرگرمیوسط حرف
 پریدم. 
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 رویم گذاشت. خاله ظرف کره و پنیر و عسل را روبه
  
 یک هفته... تب و لرز داشتی.  _
  

 هایش باالتر نرفت.  نگاهم از لب
  
 جام؟! از... کجا فهمیدین این _
  
 شون تو کیفت بود. من زنگ زدم بهشون، شماره _
  

 سر تکان دادم، فقط همین.
 

 تمام حجم فکرم را ماجد در تسخیر داشت.
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که پیدایم کرده اصالً برایم عجیب نیست، اگر این 

 تر عجیب بود.کرد بیشنمی
.................. 

  
 جور فکر می کنی، چیمن؟ به چی این _
  

جا به صاحب صدا خیره شدم؛ گیج از حضورم در آن
 سهراب! 

 
رنگ داخل حیاط روی تاب من با یک بافت بنفش

 جا آمدم.  دانم کی اینام و حتی نمینشسته
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 نشیند.  کنارم می
  
 دونم، شاید... ماجد! نمی _
  

 شود.گذارد و خم میآرنج روی زانوهایش می
 
 کند. ها درهم گره کرده انگار فکر میدست 
  
 ماجد؟! چه فکری؟  _
  

 .دارد طراوت و سبزی هنوز بزرگ ٔ  باغچه
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رود، تا های سردتر حتماً این باغ هم به خواب میماه
 بهار. 

  
 جا بود، خواب بودم. دیشب این _
  

 به عقب تکیه داد. انگار او هم تعجب نکرد. 
  
 خب؟  _
  
 همین.  _
  

تر از مریضیِ تن، روحم گیرم، کرختم. بیشنفس می
 بیمار است. 
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 اذیتت کرد؟   _
  

 یت؟! کنم. اذزده نگاهش میبهت
  
 معلومه که نه! ماجد...  _
  

گونه که وقت من را آنخورم. او هیچحرفم را می
 دهد.متداول است آزار نمی

 
اش آزار است، این حجم از ماجد... حضور همیشگی

 مراقب بودن، در عین دوری کردن از من... 
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و تو عاشق زندانبانتی، چیمن...! وقتی آزاد بشی اون _
 جا که آزاد بشه. ره، البته اینیادت می

  
 زند.  با انگشت روی سرم آرام ضربه می

  
 شاید!   _
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 مهیل#
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ها بلند های چای که بخار از آنماهرخ با سینی و لیوان
 شد، نزدیک آمد. می

  
شی بیاین چای. چیمن، این بیرون سرده، مریض می _

 دوباره. 
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 زیر شکم و کمرم درد دارد، اما نه دیگر مثل قبل.
 
ی به آن قدر فکرم مشغول بوده و حالم خراب که حتآن 

 ام.شده فکر هم نکردهجنین سقط
 

 شاید چون منتظرش نبودم.
 
انتظار! مثل موریانه است، وجودت را با افکار ساختگی  

 جود.می
 

 سوزد. ریزم، زبانم میچای را داغ به دهان می
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و و، ببین پدر دهنتجور داغ نخور اون المصباین»
 « درمیاری.

  
 گویم.آمد، ماجد را میهمیشه از این کار من بدش می

 
 آید، نه از داغیِ چای.  اشک به چشمانم می

  
جور داغ نخوری، چیمن؟ گیری اینتو کی یاد می _

 گیری خدای نکرده.  سرطان مری می
  

 .است نشسته تاب رویروبه درخت ٔ  روی کنده
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 با سفیدش و سیاه ٔ  ماهرخ با آن موهای رهاشده 
 سازدست رزین هایگوشواره و رنگی هایسارافون
 جان هم سهراب به داده، روح خانه این به خودش،

 . دوباره
  
 کنم.  عادته، دیگه حس نمی _
  

سهراب ساکت با لیوان چای در دست نگاهش 
 ست.  میخکوب ماهی

  
شی به چی فکر جور خیره میتو وقتی به ماهی این _

 کنی، سهراب؟ می
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های زیرزیرکی ماجد پرسم؛ یاد تمام نگاهآرام می
 شد.افتم که تهش دزدیده میمی

 
 . است من ٔ  خیرهفهمم که کرد نمیفکر می

  
برم. ماهرخ کنم، فقط از دیدنش لذت میفکری نمی _

 از فکر گذشته، خود جون منه. 
  

های باغ چه بلبل و قناریبسته و به چهماهرخ چشم
 .دهدگوش می

 
 آویزان کوچکش ٔ  ها را داخل حریم گلخانهقفس 

 .  کرده
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و سنگاتجا راحت باش، چیمن. به خودت برس، این _

قدرم بیرون نشین. سرده با خودت وا بکن، دختر. این
 شی.دوباره مریض می

 
 .داردحجم تنش را از کنارم برمی

 
 اش. رود، اتاقک تنهاییسمت ته باغچه میبه
  
 ست. حوصلهبی _
  

 کند.های جادویی براقش را باز میآن سیاه
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 چشمانش جادو دارد، ماهی!   
  

رود که جانش زند و نگاهش پی مردی میلبخند می
 ماهرخ است. 

  
 مون نگرانیم.  تو رو خیلی دوست داره، نگرانته. همه _
  

 .نوشممی اکراه با را چای سرد ٔ  آخرین جرعه
 
 چای باید داغ باشد، لب بسوزد و از سوز لب بدوزد.   
  
 خاله رفت؟  _
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چای بابونه برای خودش اختصاصی دم کرده، بویش 
 آید.  می

  
 اندازد. سر پایین می

  
گشت. مریض بودی اومدن آره، مانیا داشت برمی _

 دونستی بارداره؟ دیدنت. می
  

 .کشدشود، مغزم تیر مینگاهم مات می
 

 شوم. قلبم اما... خوشحال است. خاله می
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قدر درگیر خودم بودم که حتی خواهرمم نگفت اون _
 شم... دارم خاله می

  
 چرخد.یکنم و نگاهم میان چند درخت پیر مبغض می

 
 گزم که اشک نریزم. لب می 
  
 خواستی بکشی، چیمن؟!  و میچرا خودت _
  

های ریز و های خشک و زرد، چوبنگاهش روی برگ
 درهم زیر پایش است. 
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ام که ترسم، ماهی. چون... من عاشق مردیچون می _
... کشیممی رو همدیگه ما شده، مریض زیاد ٔ  از عالقه
 . خودمون روش با هرکدوم

  
 نوشد.آرام از چایش می

زنم، موهایم را باد سرد پاییزی نوازش به تاب تکیه می
 کند. می

  
پیچه. مونه موهات، که باد توش میزار میمثل گندم»

 « دم موقع برداشت، رنگ طالی هندی.گن
  
من و سهراب عاشق هم بودیم. بابام گفت باید زن  _

شم. رسم بود دختر عباد بشی، پسرعموم...! گفتم نمی
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و سیاه کردن، نشوندنم پای به غریبه ندن، زندگیم
 از مرد، بابام که روزی... نه گفتم... عقد ٔ  سفره

ب رفته. تازه سهرا فهمیدم. کردم پیدا نجات زندونش
موقع فهمیدم زندان بابام هیچ بود، زندانبان اصلی اون

 کلید رو با خودش برده بود.  
  

شود. لبخند هم خیره میآورد، نگاهمان بهسر که باال می
 زند. می

  
نظیری هستی، چیمن. تو همونی تو دختر شجاع و بی _

 باز درو بیاد تا گرفتی ومن ترسوی بانزندان ٔ  که یقه
قدر کنه... ماجد خوب یا بد! مهم خودتی، باید همون

شجاع باشی. درو بازکن برای خودت... اون قناریا رو 
مونن، اونا دیدی تو قفس...؟ اگه آزادشون کنم، نمی
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جا توی قفس دنیا اومدن. اگه پرشون بدم، یا همون
گن زنده دونم... میگردن سر جاشون، یا نمیبرمی
که هستی، بیرون یا توی جایی مونن... مهم اینهنمی

 قفس خوشحال باشی. 
  
 تونه باشه؟  مگه آدمِ اسیر خوشحال می _
  

 زند. لبخند لرزانی می
  
 بستگی داره اسیر چی باشی... خودت یا ماجد. _
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 .شوممی مهربانش نگاه ٔ  خیره
 کند.لبخندی که دارد انگار زندگی را معنا می
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 کاش من هم روزی چنین لبخندی بزنم.  
  
تونم قسم بخورم اآلن ما هردو اسیر هم شدیم... می _

 کنم. و حس مینگاهش
  

 شود.سمت درختان کشیده میچشمانم به
 
شکارچی من است، محال است چشم بردارد از  

 شکارش.
 

 کند حرفم را.گوید باور نمیلبخند ماهرخ می
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مهم هم نیست، دیشب که او را حس کردم حالم بهتر  
 شد.

 
 جاست او. درد و دوا یک

  
سبزی گذاشته مامانت. خانم پا شو بریم تو، قورمه _

این دکتر به این باسلیقگی ندیدم، چیمن. تو تمام 
تونم بگم مبینا هایی که شناختم میها بین تمام زنسال

 نظیره. خانم لنگه نداره، بی
  

 افتد.کنم، لرز به تنم میسکوت می
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کند تا به اتاقم بروم. هنوز هم بوی او ماهرخ کمک می 
 آید.  می

  
بخواب، خونریزیت قطع شده خدا رو شکر، بهترم  _

 شی. می
  

 کند. هایم درد دارد، پتو را رویم مرتب میاستخوان
  
 شه. اآلن برات شیر و عسل داغ میارم گرمت می _
  

 .کنمست نگاه میسمت دیگر که خالیناخودآگاه به
 
 کنم.دانم او دیشب کنارم بود. بالشت را بغل میمی 
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دهد و اشک تخت عوض شده، بوی شوینده می ٔ  رویه 

 شود.من سرریز می
 
 دلتنگی که حق دارم کنم؟!  
  
راستی، چیمن، این پاکت زیر بالشتت بود، یادم رفت  _

 بدم بهت. 
  

گلی در دست دارد و من سینی کوچکی با یک ماگ گل
 رود، خیلی بزرگ نیست.چشمانم پی پاکت می
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دانم که او برایم ید میگیرد. ندسمتم میآن را به 
 گذاشته. 

  
 لرزه. و بخور دستات میاول این _
  

قدر که صدای خون در رود، آنضربان قلبم باال می
 شنوم. هایم را انگار میرگ

  
 باشه.  _
  

 کشم.سره سر میلیوان شیر گرم را یک
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 خیالبی را ماهرخ ٔ  زدهآید. نگاه بهتنفسم بند می 
 .  شوممی

  
 تر، دختر، مگه پاکتِ تو نیست؟ آروم _
  

کنم؛ چند کارت بانکی، یک کاغذ پاکت را پاره می
 نوشته شده داخل آن است. 

  
 کنم، سه کارت با نام من.  ها را نگاه میکارت

  
 حالت خوب نیست، چیمن؟ اینا چی هستن؟   _
  

 گذارد.ام میدست روی پیشانی
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دانم تنم خیس شده از عرق سرد. نامه را باز خودم می

 کنم. می
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 چیمنم! »
  

 این ٔ  های بانکیت رو یادت رفت ببری. همهکارت
 بری بود کافی بود، خودت حساب تو هاتپول هاسال

 هست هاییپول و هاتحقوق تمام حساب این بانک،
 چمدونت توی. اندازتپس برای ریختم هرماه من که
 . گذاشتم رو خطت و موبایل هم
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 ای که داخل چمدونت بود رو بخون،عزیزترینم، دفترچه
شاید من رو ببخشی. داخل زیپ مخفی چمدون سند 

 رو صیغه مدت. اول از بود تو ٔ  مون هست، مهریهخونه
 به بذار داشتنت، نگه گرو برای نه ببخشم، نتونستم
 برای آزادی اما. نداشتنت برای من ناتوانی حساب

 مدت این نیستم من انتخابت دیدی روزی اگر انتخاب،
واهی بود برای هر کاری. خ آزاد تو و بخشممی بهت رو

داخل پاکت کارت سهیل کرامتی رو برات گذاشتم، 
ترین قسمت کار گشت، بدون که این سختدنبالت می

ذارم، همیشه وقت تنهات نمیوقت، هیچمن بود. هیچ
که از وقتی هستم، مراقبت، اینم بذار به پای این

فهمیدم دوست داشتن چیه تو رو دیدم. نتونستم برات 
کنم تغییر خواستم، اما سعی میباشم که میچیزی 

کنم که کنم. این رو نگفتم که  برگردی، بدون تالش می
شاید انتخابم کنی، اما نه از روی اجبار. بازم مثل امشب 
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هایی که برای من نبودی، که میام، مثل تمام سال
هات رو بشنوم. خوشحال نگاهت کنم، که صدای نفس

 « باش، دلبر موطالیی من.
  
 جا؟ چه خبره این _
  

انگار دستی من را از یک دنیای دیگر از کنار ماجد 
 .کشدبیرون می

 
کنم و ماهرخی که روی زده به سهراب نگاه میبهت

 .  کندمی گریه و نشسته تخت ٔ  لبه
  
 ماهرخ جانم؟! گریه چرا؟  _
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 سوزد از نفس حبس شده.ام میریه

 
د خط اوست که کنم آنچه در تصورم بوتازه حس می

 خواند. انگار خودش برایم می
  
کم احساساتی شدیم، چیزی نیست، عزیزم... یه _

 بریم چیمن استراحت کنه. 
  

کنم خونسرد آید. سعی میسهراب کنار تخت می
 باشم.

 
 دارد. آورد و یک کارت را برمیدست پیش می
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 کنه؟! جا چکار میکارت سهیل این _
  

 چرخد. نگاه پرسشگرش بین من و کارت می
  
 دونستی اومده؟ سهیل؟ ماجد گذاشته برام... تو می _
  

او نداند؟ سهیل را من با او آشنا کردم، اما شدند دو 
 دوست صمیمی.

 
دانم چه فکری رود و من میهایش درهم میاخم
 کند.  می
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 خوای بری سراغش؟  برفرض بدونم، نکنه می _
  

فهمم ست و من نمیند است، انگار عصبانیلحنش ت
 چرا؟ 
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 مهیل#
 175پارت#
 
 سهراب جان!  _
  

 آورد.  اخطار صدای ماهرخ او را به خود می
  
نترس، ماهرخم، اآلن کاری بهش ندارم سرتق خانم  _

 رو. 
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 شوم.زند. از جا بلند مینیشخند می
 جا اشتباه بود.  آمدنم این 
  
سرتق رو خوب اومدی، سهراب. من اگر بدهکار  _

 باشم تو زندگی فقط به خودمه. 
  
 خوره، چیمن. من که چیزی نگفتم، بهت برمی _
  

 تد.ایسرویم میکالفه روبه
 کند.  ماهرخ بازویم را آرام لمس می

  
نیاز نیست بهم چیزی بگی، نگاهت کافیه برام. نترس  _

و با خسارتش بده، بره به درک. دوست عزیزت پول من
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شماره حسابم رو بهش بده، بگو چیمن گفت آدم از تو 
 تر فقط خودتی... پست

  
اش را های پیشانیشود، رگچشمانش گشاد می

 ببینم.توانم می
 

 زنیم. هردو فریاد می
  
که سرش حرف نزن، ایندونی پشتوقتی چیزی نمی _

جانبی بقیه نیست. سهیل بهآدما ساکتن معنیش حق
 خاطر تو برگشته، مگه بهت نگفت بیا... به
  

 کوبم.اش میبا تمام توان با دو دست به سینه
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 کشد. ماهرخ من را عقب می 
  
ق نداری از سهیل حمایت بس کنید، سهراب تو ح _

 و دلگیر نکن. کنی، من
  

 دارد.سرش نگه میماهرخ من را پشت
 ست در حمایت فرزند. شبیه مادری

  
بار حق ماهرخم، این همه مدت حرفی نزدم، بذار یک _

رو بگم، شاید این دختر از اون مردک دست بکشه... 
 کم به خودش بیاد... شاید چشمش باز بشه... یه
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کند، مخاطبش از باالی سر ماهرخ به من اشاره می
 هستم. 

  
کنی براش دونستی همین آقا ماجد که دلتنگی میمی _

تیا شد؟ اون سهیل رو بدهکار و باعث تمام بدبخ
 خاطر داشتن تو. ورشکست کرد، به

  
زده نگاهش به من کند، ماهرخ هم بهتسکوت می

 است.
 

که فروبریزم از دانستن انتظار دارند شوکه شوم، این
 که همان اول هم ماجد گفته بود. چیزی
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 چیز... از همهدونم، خود ماجد گفت، قبلمی _
  

 شوند. ها مبهوت و شوکه میت، آنجنگ مغلوبه اس
  
 دونستی و باز...تو، می _
 

خندد، ماهرخ کنار کالمش منقطع است، عصبی می
 ایستد. می

  
 چیمن؟!  _
  

 روم. ضعف دارم.سمت کمد میبه
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قدر که نتوانم چمدان را تکانش دهم و از کمد اما نه آن
 بیرون بیاورم.
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 مهیل#
 176پارت#
 
ها رو با تر چکو بلد بود، بیشسهیل امضای من _

و خرج کرد... اعتبار امضای من داد، دسته چک من
خواست، سهیل و میها رو خرج کرد، ماجد منمظلومی

 دودستی تقدیمش کرد.  
  

 .دارمبرمی هالباس روی از را گوشی ٔ  جعبه
 

 جاست کنار دفتر.آید، همانمیبوی عطر ماجد 
 
 برد. داند خوابم نمیعطرش را برایم گذاشته. می 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
شما شریک بودین، مگه خودش چک نداد؟ ماجد از  _

 کارش و موقعیتش سوءاستفاده کرد... 
  

 سرم ایستاده.کنم، پشتنگاهش نمی
 
آورم؛ گوشی جدید، اش بیرون میگوشی را از جعبه 

 قشنگ است. 
  
د یه مبارزه سهراب، اون تمام مدت زندگیش ماج _

 جنگیده. هرکی روش خودش رو داره. 
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های ذهنم نیز او را مقصر ترین الیهحتی در عمیق
 دانم.نمی

 
 اندازم. که نیست، من تقصیری به گردنش نمینه این

  
قدر قبولش داری چرا با نامردی؟ با رذالت؟ تو که این _

 ولش کردی؟ 
  

کنم یک پیام کنم، گوشی را که روشن میسکوت می
 آید. روی صفحه می

  
 جااون بردم، ووسایلم من. عزیزم خودت، ٔ  برو خونه» 

  «.کسی ٔ  خونه نمون چیمن،. توئه مال کامل
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 چکد.  قطره اشک فراری باالخره می

  
 گیری؟ ماهی جان! برام ماشین می _
  
یعنی چی؟ اینارو نگفتم که بذاری بری. ما دوستیم،  _

 ایم... خانواده
  

ایستم. رنگ او میرویش، خیره به چشمان سیاهروبه
 دوست؟!  

  
تو دوست سهیل هستی، هم جنس اونی، همشهری،  _

 تو دوست من نیستی.  
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 .................. 

  
خواهی های ماهرخ و عصبانیت و بعد معذرتمیان گریه

 کنم.سهراب وسایلم را جمع می
 
 شوم. گیرند، خودم راهی میبرایم تاکسی نمی 
  
مون درگیر جوری بری، اآلن همهذارم ایننمی _

 نیم. باید آروم بشیم. هیجا
  

 کشاند.گیرد و با خود به داخل میماهرخ دستم را می
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ماند. سهراب سردر گریبان روی چمدان جلوی در می
 .مبل خودش نشسته

 
 گیرد.با دیدنم نگاهش انگار فروغی دوباره می 

 
خواهد، اما دانم صالحم را میدانم دوستم دارد، میمی 

 او هم بین من و سهیل مانده.
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 مهیل#
 177پارت#
 

 عجیب نیست طرف اورا گرفتن.
 
بشینین مثل دوتا آدم متمدن حرف بزنین، نه ماجد نه  _

اب، یادت رفته کدوم مهم نیستن. آقا سهرسهیل، هیچ
کی وقت تنهایی و دردات گوش شنوات بود؟ کی 
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هرکاری کرد که تو به من برسی؟ من نه سهیل برام 
مهمه نه ماجد، چیمن خواهر کوچیک منه، ناراحت 

 بخشمت.  باشه، به جان خودم نمی
  

سمت سهراب تکان اش را تهدیدوار بهانگشت اشاره
 دهد.می

 
درعین ظرافت و مالیمت تناقض عجیبی دارد این زن. 

 در نوع خودش یک شیرزن است.
 

 ریزد.اما چیزی بین ما فرومی
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چینی شکسته اگر بند هم زده شود دیگر همان ظرف 
 نیست، چینی بندزده است.

 
وقت نه از سهیل حرف زد، نه من این همه سال هیچ

 پرسیدم.
 
 کردم طرف من است.  اما فکر می 
  

پاف کوچک کنار مبل  زند، من رویکالفه قدم می
 نشینم.می

 
 خواهم ماهی را آزرده کنم. نمی
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 خواستم طرف بگیرم، متأسفم. نمی _
  

 پشیمان نیست، فقط تأسف دارد.
 .  شودمی کج تلخندی به ناخواسته لبم ٔ  گوشه

  
 شاید خودم، ٔ  رم خونهمونم، میهرحال من نمیبه _

د اصالً ماج شاید نیست، ماجد نبودن یا بودن من درد
 درد نیست... 

  
 ایستد.رویم میافتد و روبههایش به شماره مینفس

 
ست. دیگر برایم هیچ فرقی ندارد که کی چه عصبانی

 گوید. می
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 روانی، ٔ  درد نیست؟ لعنت به اون ماجد، مرتیکه _

 حتی مُرد سهیل پدر داد، فنا به رو سهیل و تو زندگی
کنه تو هنوز ر میفک احمق اون... ایران بیاد نتونست

 عاشقشی... 
  
 کنی... بس کن، سهراب... سکته می _
  

 شود باعث ختم قائله. شود. میزنگ در زده می
  

 مانم و سهراب. رود، من میسراغ آیفون میماهرخ به
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کنی، چیمن؟! من دوستت دارم، مثل چرا این کارو می _
 یه برادر، یه پدر... 

  
 است.« اهمیت ندارد»دهم، معنایش دستم را تکان می

 
 .آیدموقع زمستانی میبوی نم خاک و باران بی

 
 ایستد. شود و ماهرخ متعجب میوقتی در باز می 
  
یه تو ماشین خواستی، چیمن؟! یه آقایی دم در با  _

 گه اومده دنبال تو. سمنده، می
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 و گیرممی را چمدانم ٔ  کنم. دستهحتی تعجب هم نمی
 . گذارممی هایشچرخ روی

  
باید برم، زحمت دادم... برام مردن بابای سهیل هیچ  _

که نتونست بیاد هم از اون اهمیتی نداره، این
 کرامتی ٔ  تره. وقتی یاد حرفای کثیف خانوادهاهمیتبی
تم که عمو مسعود رو سکته داد، خیلی هم از افمی

 مرگش خوشحالم. 
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 مهیل#
 178پارت#
 

 از مرگ کسی خوشحال شدن، قطعاً از انسانیت نیست.
 
چنان برایم سنگین اما درد مرگ مسعود مظلومی، آن 

 ای از فوت پدر سهیل ناراحت نشدم.  بود که حتی ذره
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 این راهش نیست، چیمن!  _
  

 کند. کنار سهراب ایستاده.ماهی زمزمه می
 
ست بین عالقه این زن را دوست دارم، اما مرزی 

 غیر و خوددوستی.به
 
زنند، طرف خودت را بگیر عقل و دل برای بقا فریاد می 

 که تنهاترین طرف است. 
  
 ماجد انسانیتم ازت گرفته، دختر!  _
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داند میان ما چه ایستم. کسی چه میدم در ورودی می
 روزهایی بود؟!

 
 تئاتر ٔ  خورد، شبیه صحنهکنم. تکان نمینگاهش می 

 .  شده
  
انسانیت؟! انسانیتم وقتی گرفته شد که زیرِ  _

یک نامرد سهیل، اون پسرعموی وپای شردست
خوردم، تو کجا ش کتک میدیوثش و برادر حرومزاده

گشتی. تا حاال تصور بودی؟ با ماهی دور دنیا رو می
کردی زنت رو لخت کنن، دوتا مرد که دوبرابرشن؟ 

و از دست کفتارای کرامتی نجات داد که ماجد وقتی من
یزت پسرعموش روی من بود... اینا رو برای دوست عز

 تعریف کن.  
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 ................. 

  
 کشم.درد، از نوک پا تا فرق سرم درد می

 
 راننده در سکوت مسیر را آرام طی می کند.

 
 شناسمش، مهم هم نیست.نمی 

 کرد. کفایت می« سوار ماشین شو»همان پیام 
  

 ها انگار سر باز کرده.کشم! زخمدرد می
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کنم؛ کبود نیستند، متورم میاختیار به دستانم نگاه بی
 نیستند.

 
ها اما سرجایشانند، زیر پوست ، زیر گوشت، زخم 

دانم روح کجای تن است، اما همان است که رد نمی
 کند.  ها و دردها را حمل میزخم

  
 خانم؟!  _
  

 ام.ام رسیدهکی چشم روی هم گذاشتم؟! به خانه
 
 را همین مگر. ماجد بی ایخانه! ما ٔ  خانه 

 خواستم؟ دوری! جدایی!  نمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
هایم له خواهم تکان بخورم، اما انگار استخوانمی

 اند. ناتوان از حرکتم.شده
 

افتم چنین دردی را قبالً هم هر بار یاد  آن روز می
 ام، گاهی که او کنارم نبود. تجربه کرده

  
 کمکتون کنم؟ درد دارین؟   _
  

 بودم.زنم، قبالً در چنین شرایطی نهق می
 

پیچیدم، ها به خود میهمیشه در خانه و تخت ساعت
 رسید.  هر بار انگار ماجد از غیب می
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 خانم؟! با شما کاردارن!  _
  

 گیرم.سختی گوشی را میانگشتانم سالم است، اما به
 
 شناسم. هایش را میصدای نفس 
  
 اجازه بده بیام، چیمن، همین یه بار! زجرم نده.  _
  

دانم توان رهایی از او را ندارم، نه که رهایم نکند، می
 تاب آزاد شدن ندارم.
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من همان قناری قفسی هستم که به قفسم خو 
 ام.  گرفته

  
 درد دارم... _

................ 
 

 گذشته 
  
و ول کردی رفتی؟ نگفتی شوهرش یعنی ماهرخ _

 دن؟ می
  

 گذارم.ها را سرخ کرده داخل بشقاب میفالفل
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گوید آید، صدای فهمیه خانم که میصدای زنگ در می 
 باز می کند در پی آن.

 
 من و سهراب ٔ  آید که به خانهاو بعضی روزها می 

 .  برسد
  
 و گفتی بیاد؟ سهیل _
  

 دهم.تأیید تکان میسر به 
امروز که فهمیه خانم هست، از خاله اجازه گرفتم تا 

 مهمان دعوت کنم.
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اند، اما سهیل و سهراب اعتماد او و عمو را جلب کرده
 شرط حضور فهمیه خانم است.  

  
 آره، ماهرخ چی شد؟  _
  

 .شد حرف ٔ  صدای بلند سالم سهیل مانع از ادامه
 
های خوراکی، یک الستیکبا دست پر آمده بود؛ با پ 

 گل رز قرمز، چند پالستیک میوه.  دسته
  
ها یا زدهرفتین بین قحطیآقا سهیل؟! داشتین می _

 مهمونی؟ 
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 اش جالب بود.زدهنگاه خجالت
 

نظر باید برای پسری که خاطرخواه زیاد داشت، به
 .شدها میپرروتر از این

 
کند، دست قول سهراب، عشق آدم را باکره میاما به 

 لنگد. نخورده، اگر نکرد پس یک جای کار می
 

هایشان های یواشکی و کنایهآن روز بین حرف
 هم با هاآن ما ٔ  فهمیدم، خارج از دوستی سه نفره

 .اندشده صمیمی
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اغراق شخصیت محجوب و تر بود، اما بیسهیل کوچک
 دلنشینی داشت.

 
هایشان فهمیدم، اختالفی بین سهیل و بین حرفاز 

 اش پیش آمده.خانواده
 

آمدم، یک که چند روز بعد وقتی از دانشکده میچیزی
 بلند جلوی پایم ترمز کرد.تویوتای شاسی
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 چیمن تویی؟   _
 

 آن با صورتش ٔ  ل از زاویهکرد، حداقحتی نگاهم نمی
 .زد حدس شدمی را این دودی عینک
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 نظرم آدم خوبی نیامد، حتی جوابش را هم ندادم.به 

 
 سوخته و ریش مرتبی داشت.رخ آفتابنیم

 
کرد محال بود از روی اگر خودش را معرفی نمی

 اش حدس بزنم.شباهت نداشته
 
بشید با من برادر سهیل کرامتی هستم. خانم، سوار  _

 شما حرف دارم.
 

 .کردمی تلفظ عربی ٔ  کلمات را با لهجه
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هیچ شباهتی با سهیل نداشت حتی آن فارسی سلیسی  
زد، هرچند گاهی بعضی حروف را با که سهیل حرف می

 گفت.لهجه می
 
 اما شبیه هم نبودند. 

 
گین برادر سهیل هستین واقعاً فکر کردین چون می _

 ل کجاست؟باید سوار بشم؟ خود سهی
 

 .ذاتی ٔ  از رفتارش بدم آمده بود، یک حس زنانه
 
 ٔ  عینکش را برداشت و به من که خیلی هم از شیشه 

 .شد خیره نبودم بلندتر ماشینش
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ترین تأثیری در من برق خشم نگاهش حتی کم 

 نداشت.
 

 نظیر داشتم.نفسی بیآن روزها من اعتمادبه
 
کنی روی چقدر پررو هستی، دختر. چطور جرأت می _

 حرف من نه بیاری؟
 

 .وخوی مردم شهر آشنا شده بودموبیش با خلقکم
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های مختلف اما عموماً مردها مخصوصاً عرب قومیت 
آمد زن رو در رویشان شدت بدشان میها بهزبان

 بایستد.
 

 بوق زد برای تأکید حرفش و ترساندنم.
 
خواید زنگ بزنم پلیس؟ مزاحم من نشید، اگر می _

حرفی دارین با خود برادرتون بیاین، من شما رو 
 شناسم که...نمی

 
 در ماشین حرفم را قطع کرد. صدای کوبیده شدن
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رویم که ایستاد دیگر توجه عابرها جلب شده بود. روبه 
 .مطمئن بودم با سهیل ارتباطی ندارد

 
تر بود و الغرتر، موهایش سیاه و شاید قدش کوتاه 

 فقط حالت چشمانشان شبیه بود.
 
با من بیا، حرف خصوصی دارم، ما آبرو داریم تو این  _

 شهر.
 

قدمی عقب رفتم. بلوز و شلوار رسمی به تن داشت، 
مثل سهیل که همیشه با کت و شلوار یا بلوز و شلوار 

 است.
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 جا نمیام.هیچشما مزاحمید، من با شما  _
 
 
 

 
 

 

 :♡♡مهیل 
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دست که پیش آورد برای گرفتن مچ دستم دیگر 
 !؟…بردترسیدم، اگر من را می

 
 خوادمی پدرم. احمق ٔ  من با تو کاری ندارم، دختره _

 .دارن تو با خصوصی حرف ببینتت،
 

 راه فراری باز کنم.تر رفتم تا عقب
 
 آقا مزاحمن، خانم؟! _
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تر از این وقت از دیدن گشت پلیس بیششاید هیچ

 خوشحال نشده بودم.
 
و ببرن، من زور منخوان بهبله... می _

 شناسمشون...نمی
............... 

 
 زمان حال 

  
 نظرت خوبه؟ درخواست دادم بیام بخش اداری، به _
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از یک بحث و یک اتفاق معمولی شوم. هر بار شوکه می
کند، تا ذهنم را از آنچه تنم را به عذاب و درد شروع می

 کشیده برهاند.
 

 ست.تر شبیه یک شوک الکتریکیاما این حرف بیش
 

 خواهد پشت میز نشین شود؟ ماجد؟!  یعنی می
  

 .شودمی پاره افکارم ٔ  قدر درد دارم که رشتهآن
 
 هایم شکسته.اند، انگار استخوانانگار تنم را کوبیده 
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دارم؛ الغرتر شده، موهایش بلندتر، نگاه از او برنمی
 ریش آنکارد شده.کمی هم ته

 
 چرخد جز روی نگاه من.جا میچشمانش همه 

 
 بندم.  آورد. چشم میهایم را درمیجوراب 
  
ماساژت خوام لباسات رو دربیارم، با روغن زیتون می _

 شه. دم، عضالتت ریلکس میمی
  

 پرسد.گوید، نمیمثل همیشه، هیچی از افکارم نمی
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او همه را از حفظ است، انگار هیچ مشکلی بینمان  
 نبوده، انگار... 

  
 آورد.ترین حالت درمیهایم را در آراملباس

 
 کند، اشک راه. کنم، بغض سر باز میاز درد ناله می

  
 رم. نگران نباش، چیمن!  آروم بشی می _
  

 کند.های خطاکار رفتار میمثل پسربچه
 

این ماجد برایم غریبه است، از آن ابهت و 
 نفس خبری نیست.اعتمادبه
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قدر که جیغ زده بودم فکم قفل شده، مثل همان اول، آن

 و التماس کرده بودم. 
  

ام را نگاه یک لحظه دست به کمر تن نیمه برهنه
 کند، مثل هنرمند به اثرش.می

 
مالد، سرخی چشمانش را با ته دست چشمانش را می 

 . بینممی اشک ٔ  از پشت پرده
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کنه، دلبر... فقط بهش فکر کم ماساژ بهترت مییه _

 نکن. 
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 .آوردمی را نشده تصفیه زیتون روغن ٔ  شیشه

 
 دهد. ت. چینی به بینی میاز بوی آن متنفر اس

  
تا حاال تو طویله گیر نیفتادی. مجبور بودم تو یه  _

ساعت تو یه طویله مخفی بشم، کجا؟  ۲۴مأموریت 
دادم، درست زیر یه تله پهن گاو، تا یه هفته بو می

  ؟…دونی کی بودمی
  

گرمای دستش روی پاهایم انگار خون منجمد شده را 
 به حرکت درآورد.
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 گوید.که دارد برایم از خاطراتش میناما ای 
 
 تر از حرکت دستانش تأثیر دارد.بیش 
  
 صورتم تو کردی پرت رو کیک …تولدت، همون که _

 .  هستیم گه مثل کیکم و خودم گفتی
  

 از کنار هم بودنمان.بندم. اولین تولدم بعدچشم می
 

 آید. اش میصدای خنده
  
خواستم هر طور شده برای تولدت باشم. چقدر می _

وسواس به خرج داده بودم برای موادش که حتماً 
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شکالت تلخ باشه، شیرینیش کم باشه، توش گردوهای 
دستچین باشه که نشه مثل کیک روز عقدت پوست بره 

 زیر دندونت و...  
  

شود از دردی دیگر ای که از دهانم خارج میاین بار ناله
 است.

 
وقت تولدم کیک نخرید، او یادش هست؟ دیگر هیچ

 تولدهایم نیامد.  
  
کنم؟ یه دفعه یادم افتاد، بوی پهن از این اذیتت می_

 روغن بهتره، حیف که برای ماساژ باید اصل باشه. 
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های پرحرفی ماجد، یادم رفته بود این تنها وقت
 خواهم ساکت بماند.ها را و اولین بار است که میزمان

 
شوم، دستش روی شکمم متوقف به سقف خیره می

 شود.می
 
 فشارد.هم میبینم فکش را بهبندد و میچشم می 

 
آورد و روی خط جراحی شکمم را آرام سر پایین می 

 بوسد.می
 
 قدر لگد خورده بود که... یک روز این شکم آن 
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کمرم را، دستان و بازوهایم، گردنم، فکم را آرام ماساژ 
 دهد.می

 
شود و هیچ تماس چشمی، تنم گرم میدر سکوت، بی

 آلود.خودم خواب
 

کند آن آورد، کمک میام را میسارافون قرمز جلوبسته
 شوم.را بپوشم، این مواقع فلج می

 
باشد، اما او تواند مؤثر داند کمی آرامبخش میمی 

 روش دیگری دارد.
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دارد و به های من برمیکشد، از حولهپتو را رویم می
رود و  مثل همیشه منتظرم بیاید، محکم میان حمام می

 بازوهایش قفلم کند.
 
ها صدای نفسش را بشنوم، کمی برایم از ساعت 

ها حرف بزند، تا این تن فراموش کند جوری خودیبی
 را که تحمل کرده.

 
این فقط بین من و ماجد است، آن دو مرد تاوانش را  

 دادند.
 

تواند اما درد حتی اگر تمام شود، روح از شدت آزار نمی
 فراموشش کند. 
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 اگر بیدار شدی دیدی نیستم، نترس...  _
  

 کشد.ها کنارم دراز میبا همان لباس
 
 خواهد برود؟ نگاهم انگار بیانگر حالم است.می 

 
همه داد و قال برای نبودنش، رفتنش و من حاال این 

 توانم ببینم که نیست.نمی
 
  
قرارمون بود، چیمن! مگه نخواستی جدا باشیم؟ بذار  _

 امتحان کنیم، شاید... بهتر از این بود برامون. 
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 آخر ٔ  من بازیکن شطرنجی هستم که درست در لحظه

 انجام دیگری جور اگر را قبلی حرکت که افتدمی یادم
 .امشده مات و کیش حاال و بودم برنده دادممی

 
خواهد برای ماند، فکر کردم فرصت میفکر کردم می 

 شود.کردم... قلبم سنگین میشروعی دوباره، فکر می
 
پیچد قصد رها هایی که دورم مییعنی این دست 

 کردنم را دارد؟  
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شیم، وقتی برم این شی، هردومون بهتر میبهتر می _
شی، چیمنم. بخشم، کامالً آزاد میمدت رو بهت می

 بهت آزادی رو مدیونم.
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 مهیل#
 184پارت#
 

 گذشته 
  
شما که تلفن منو دارین، چیمن خانم! چرا زنگ نزدی،  _

خواستی چجور با اگر اتفاقی من نبودم تو کالنتری می
 این جماعت طرف بشی؟ 

  
قدر دستانم را مشت کرده بودم که بعداز آن روز، آن

 یک هفته درد مفاصل انگشتانم را کشیدم.  
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یا شونم انگار آدم نیستن، انگار من کلفت در خونه _
یکی از زنای بد. آدمای وقیح و پررو، فکر کردن چون 

 تونن کنن. پولدارن و اسم و رسم، هر غلطی بخوان می
  

 زنم، اما حق با سلیم بود.از روی عصبانیت حرف می
 

اگر او رئیس کالنتری نبود و اتفاقی داخل راهرو من را 
خواستم با مردان کرامتی که انگار نصف دید، مینمی

 ر بودند چکار کنم؟  مردم شه
  

 .به پلیس گفتم شکایت دارم و مزاحمم شده است
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حتی به سهیل زنگ هم نزدم، شاید چون رفتار آن مرد  
 ادبانه بود.برایم زشت و بی

 
ادبی مردهای من عادت به کوچک شمرده شدن و بی

 اطرافم نداشتم. 
  
ستیزشون ناراحت باشی، خاطر رفتار زنحق داری به _

ها و افکار خودشون رو دارن، چیمن! جا رابطهولی این
و دارن، اونا جا مثل تهران نیست، آداب خودشوناین

 عادت ندارن زن تو روشون بایسته. 
  

 ، مقصد؛ نزد حلما.  جلو نشسته بودم
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و بخواد ببره تو زور منخود کردن، یعنی یارو بهبی _
ماشین بگم عیب نداره چون تو مردی من دهنم رو 

 ببندم؟ 
  

ترین گذاشت کمهنوز گریه نکرده بودم، عصبانیتم نمی
 ضعفی داشته باشم.

 
صدای زنگ گوشی و آهنگی که مربوط به سهیل بود  

 من را وادار کرد تماس را جواب دهم. 
  
به من زنگ نزن، آقای سهیل کرامتی. اول از خانواده  _

محترم و صاحب مقام و منزلت چند صد هزار نفریتون 
 اجازه بگیرید بعد وارد زندگی بقیه بشین. 
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 توجه به حضور سلیم.فریاد زده بودم بی

 
 خورد. هم میها بهحالم از تمام کرامتی 
  
فقط بگو که حالت خوبه؟ من اآلن هواپیمام نشست،  _

 نفهمیدم چجور بلیط گیر آوردم، چیمن... کجایی اآلن؟ 
  

 داد عصبی و نگران است.لرزش صدایش نشان می
 
اش؟ شبِ قبل پرواز داشت نگران من؟ یا خانواده 

 لسه دارد.برای تهران و گفته بود عصر ج
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 به ساعت نگاه کردم، یعنی جلسه را نرفته بود؟  
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 مهیل#
 185پارت#
زنی تا تکلیف مشخص اول بگو زیر علم کی سینه می _

 بشه، آقای کرامتی. 
  

 سوی هردو بود شده باعث سلیم ٔ  صدای قهقهه
 .کنیم سکوت مکالمه

 
اصطالح ماجد بود، شنیده بودم گاهی با تلفن حرف  

 داد.گونه جواب میزد اینمی
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هایم شروع به سوزش کرد و با یادآوری اسمش لب
ناخودآگاه بوی نعنا در مشامم پیچیده بود، مردک 

 متجاوز. 
  
 کی پیشته، چیمن؟  _
  

 با نفسی گرفته پرسیده بود، انگار درد داشت.
 
که هربانی بود تا جاییسهیل مرد آرام و م 

 شناختمش.می
 
 تر شد. لحنم آرام 
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آقا سلیم، گفته بودم دوست ماجد و خانمشون حلما...  _
 از شانس من رئیس کالنتری هستن. 

  
 . شد کشیده سلیم ٔ  نگاهم به نیمرخ گرفته

 
 که انگار حاال و خندیدمی قبل ٔ  مردهای عجیب، لحظه

 .دارد دردی
 
 صورتش را جمع کرده بود.  
  
رم خونه، جلسه نرفتم. پس جات امنه. من دارم می _

زنم. به سهراب خبر دادم حواسش بهت بهت زنگ می
 باشه. 
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چیزی میان این قوم بود، حتی سلیم هم نگران نگاه 

 کرد.می
 
آمیز و خشن مردهای کرامتی از برادر هنوز رفتار توهین 

 رود.و پسرعموها و عموها از خاطرم نمی
 
این همه آدم آمده بودند که برادر سهیل را از من  

 قول خودشان زن! محافظت کنند، از یک به
  
آقا سهیل، از جانب من به مردای کرامتی بگین،  _

تین که یه زن چیمن گفت، خاک بر سرتون، یه ایل ریخ
 رو بترسونین؟ خیلی بدبختین. 
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اش را، ناراحت هم رود، صدای خندهوقت یادم نمیهیچ

 نشد.
 

 خندید.  
  
شه، چیمن! من تا آخر دنیا ولت مهم نیست چی می _

 کنم، دختر. نمی
  

دلم لرزید؛ آن روز، آن ساعت، بعداز آن که تماس را 
 جا سرید. قطع کرد، دلم همان
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شی... اسمش رو ماجد رم رو ببینی عاشقش میدخت _
 «. ترانه»انتخاب کرد، 

  
یاد آوردم که حلما حامله بود، نان و نمکشان را تازه به

ها بار هم سراغی از آنخورده بودم ولی حتی یک
 نگرفتم.

 
 چندبار حلما زنگ زد، جوابش را یک درمیان دادم. 

 
پیدا  نفرت من از ماجد به اطرافیانش هم انعکاس 

 کرده بود. 
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 مهیل#
 186پارت#
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 اسم قشنگیه، مبارک باشه قدمش.  _
  

اش ایستاد، رسیده بودیم، دست روی در خانهروبه
 خالی دوست نداشتم بروم، اما... 

  
 یک سالش شده، خانمی شده برای خودش.  _
  

 کردم.دست میبرای پیاده شدن دست
 
تر از حد توانم بود، فشاری که امروز تحمل کردم بیش 

 مظلومی ٔ  خواستم خانوادهمخصوصاً که مطلقاً نمی
 . بداند
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 شه به ماجد حرفی نزنید؟ می _
  

 قفل فرمان را زد. لباس شخصی به تن داشت.
 
 نگاه جدی به من کرد.  

 
 .رسیدنظر میاو هم مثل ماجد خشن به

 
 تر وقتی لبخندی نداشت. با درجات خفیف 
  

 
فهمه؟ من نگم دونه؟ نمیکنی ماجد نمیواقعاً فکر می _

بگم، از وقتی جاست. بذار یه چیزی رو تا شب این
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ماجد رو شناختم، یک نفر تو زندگیش بوده؛ عکسش، 
اسمش، نگاهش، زندگیش فقط یه نفره، چیمن! اونم 

که داری دنبال مرد که دوستش نداری، اینتویی... این
م مقدسه، مثل ری، برای منی که ماجد واسهای میدیگه

کنه و تحمل دونم اون چجور داره نگاهت میعذابه. نمی
چیز نه، ولی... شک نکن همین حاال در جریان همهکمی

 هست.
 
 

قدر که نفسم را واسطه گفته بود، آنخیلی جدی و بی
 حبس کرده بودم.

 
هایش کم بند هم از فشار حرفحتی آن لبخند نیم

 نکرد. 
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مگه ماجد کیه؟ از نظر من یه آدم روانی و  _

الک کنه من برده اونم و اونم مازخودمتشکر که فکر می
شناسم با اونی که شما من. آقا سلیم، اونی که من می

 کنین مقدسه تفاوتش از زمینه تا آسمون. فکر می
  

از ماشین بدون آن که منتظر جوابش باشم بیرون 
 رفتم. 

 
 های ازخودراضی. آدم

  
.................... 
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حق با سلیم بود، هنوز آخر شب نشده، ماجد پشت در 

 بود.
 

اشت به خانه بروم، هرچقدر گفتم که سهراب سلیم نگذ
 زنم بیاید.هست، فهیمه خانم هم زنگ می

 
 اما نپذیرفت.   
  

اگر حلما و آن دخترک سبزه و موفرفری و شیرنش 
نبودند حتی یک لحظه هم سلیم و حضورش را تحمل 

 کردم.نمی
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، در دخترک شیرینی که سرالکش را با من شریک شد
آغوش من خوابید و حسی را درونم به جریان انداخت، 

 حس مادری. 
  
دونه چیمن جانم! دعوا نگیری باهاش. نگرانه، خدا می _

 از کجا کوبیده اومده. 
  

 .انگیزنفرت بود، آورچندش برایم طرفهیک ٔ  این عالقه
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 مهیل#
 187پارت#
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کرد، من آمد و وساطت میآن روزها اگر خدا هم می
 شدم.  اش میترین بندهنافرمان

  
من به اون بدهکار نیستم، حلما خانم. نخواستم  _

 جا... نگرانم باشه، نخواستمم تا این
  
 سالم، حلما خانم.  _
  

زمخت و مردانه با تُن سرم بود، همان صدای پشت
 .همیشه گرفته

 
 دار؟! گفتند؟! خشچه می 
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 عمو...  _
  

انگیز بود، از بغل حلما ذوق ترانه برای ماجد شگفت
 کرد برای او.داشت پرواز می

 
حتی نگاهش هم نکردم، از کنارم رد شد و ترانه را به  

 آغوش کشید، بوی عطرش و بوی نعنا.  
  
 خانم... کی حرف افتادی، تو؟  عمو فدای تو، فندق _
  

 های کوچکش بوسید.صورت ماجد را با لب
 
 خندید. حلما می 
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که بگه آقا ماجد، این حق نیست خداوکیلی، قبل این _

 خواست گریه کنه.  مامان و بابا، گفت عمو. سلیم می
  
 کنه. از بس این ماجد لوسش می _
  

 سلیم هم آمده بود.
 
صدا جمع زیادی فرصتی به من دست داد تا بی 

 ها را ترک کنم.  مهربان و صمیمی آن
  

 ها.برای دوری از آنتاریکی حیاط بهترین جا بود 
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 . بود زده زنگ بار چندین گرفتم، را سهراب ٔ  شماره 
  
زد باید اصالً معلومه کجایی؟ اگر سهیل زنگ نمی _

 گفتم. ت و به پلیس میزدم خالهزنگ می
  

 آمد به من بپرند. عصبانی بود، همه انگار خوششان می
  
شه فک و فامیل حال زنگ زدن نداشتم. باورت می _

 سهیل ریختن سرم؟  
  

هوای اهواز دو حالت داشت، یا از گرما درحال خفه 
 شدن بودی، یا یک هوای مالیم که گاهی تمیز بود.
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 هوای پاییز را در اهواز دوست داشتم.  
  
کنم که اون زبون تیزت قراره چند تر باور میبیش _

جا تهرانه، چیمن؟ بکشه، فکر کردی ایننفرو به خون 
جا خون از دماغ یکی از همون کرامتیا بیاد قیمه این

زدی زدی من، زنگ میکنن، دختر. زنگ میت میقورمه
 سهیل، چرا به پلیس گفتی؟  

  
آخرین کلماتش در هوا شناور شد وقتی گوشی را از 

 دستم قاپید. 
  
ه، آقا؟ از مگه شما کی هستین که بهتون زنگ بزن _

 پلیس باالتری؟  
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 تماس را قطع کرده بود.  
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 مهیل#
 188پارت#
 
قدر که به تمام مردا اعتماد داره به خوبه! برادرم اون _

قدر برادرش نداره، تو رو ول کرده بین مردا. دیگه اون
 خودسر و خودرأی شدی که هر کار بخوای بکنی. 

  
 خواستم مثل خودش باشم.

 
 .قدر وقیح رفتار کنمرو در رویش ایستادم تا همان 
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میان انگشتانش گرفته ام را اما تا دهان باز کردم، چانه 
 بود، محکم و دردناک. 

  
کنم، چیمن! درازی کنی فکت رو خرد میاگر زبون _

دونی تو چه دردسری افتادی. کافیه اون انگار هنوز نمی
 مثل جماعت این کنه، خالی رو پشتت مامانی ٔ  پسره

 . کننمی تپاره تیکه گرگ گله یه
  

 تر بود.کانگار توصیف آنچه گفت از زبان او ترسنا
 
 کرد.تر میچیز را ترسناکانگار ماجد همه 

 
 .  بود نشده بسته هنوز لبش کنار ٔ  زخم تازه
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کنی اگر چندتاش از این زخما خوشت میاد؟ فکر می _

کنه؟ ترت میرو صورت قشنگ شکل ماهت بیفته جذاب
کنی برادر و پسرعموهای سهیل جانت پشتت فکر می

رو خالی ببینن اصالً به قشنگی و دلبری تو توجه 
 کنن؟  می

  
 ماجد؟!  _
  

 پشت توری در ایستاده بود.
 
هایم را واقعاً خرد د دندانآمشاید اگر کمی دیرتر می 

 کرد.  می
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 اآلن میایم تو.  _
  

 دستش را از صورتم جدا کرد.
 
درد فکم نگذاشت همان لحظه آنچه لیاقت رفتارش  

 بود را بگویم. 
  

به چشمان هم خیره بودیم، او جدی و مرموز و من 
 عصبانی و سردرگم.  

  
و بقیه  نه سر اون پسر رو به باد بده نه خودت و من _

خیر نیست، رو تو دردسر بنداز. ته این عاشقی ختم به
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چیمن. تو جنست با کرامتی فرق داره، حتی با دخترای 
خانواده بیدر بشه، خاطرت دردبهجا... نذار سهیل بهاین

 و تنها...
 

..................... 
 زمان حال 

  
 خوای که نرم؟ حتی ازم نمی _
  

 کند.کنار گوشم زمزمه می
 

 وقت نخواستم که بماند.هیچ
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 چیزی از او نخواستم.وقت هیچهیچ 
 

کشد، وسط که دست گذاشته تیر میدرست جایی
 ام.  سینه

  
 تی، چیمن؟!  وقت دوست داشو هیچفقط بگو من _
  

شود، یک حباب گلوگیر میان آن حسرت کالمش می
 گلوی من.
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یادته اون روز که کنکور ارشد داشتم؟! حالت خوب  _

 نبود، از مأموریت اومده بودی، خسته بودی؟ 
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 برات دلم گفتم بهت یادمه، رو هامونلحظه ٔ  من همه _
 من ولی که، کردی نگاه چشمام تو سیخ. بود شده تنگ

 .  بمیری کردم دعا لحظه هر
  

 .تر می کنمدستش را دور خودم محکم
 
 شود. تر میدیکاو نز 
  
ولی اومدی باهام، تمام مدت وایسادی تا کنکور  _

ری، رو ترک موتور نشسته کردم میتموم بشه، فکر می
بودی تو آفتاب، چون جایی نبود که پارک کنی، سیاه که 

 بودی برشته شدی... 
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صورت سرخ از گرمای خورشید و آن صبری که 
 داشت... 

  
ترسیدم ترسیدم بیای بیرون پیدام نکنی، میمی _

کنکورت رو بد داده باشی و گریه کنی...انگار بچه بودی 
 و بار اولت بود. 

  
که افتم وقتیخندد و من یاد آن لبخند عمیقش میمی

 بیرون آمدم.
 
 .کنار من یک دختر دیگر بود 

 
 .آیدمرد همراهش تشر زد که چرا آهسته راه می 
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زور دنبالش شوهرش بود، از بحثشان فهمیدم مرد به 

 آمده. 
  
ولی خب بار اولی بود که تو منتظرم بودی. باید  _

 رفتی اداره، ولی نرفتی... می
  

 کند.موهایم را نوازش می
 
 تابد.ماه از پنجره می 

 
 آسمان امشب صاف است.   
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 ی شد یاد اون روز افتادی؟  چ _
  

در آن یک سال کنار هم بودن، خیلی سعی کرد تا 
 عاشقش شوم، ولی... 

  
کردم رفته وقتی اومدم بیرون، حتی فکرشم نمی _

دونستم هستی. وقتی دخترِ با شوهرش باشی، می
وقت همه سال، هیچبحثشون شد، دخترِ گفت که این

نزنه... تو فقط نشده که براش منتظر بمونه، که غر 
   هستی؟ بستنی هویج ٔ  لبخند زدی، گفتی پایه

  
 کشد تا صورتم را ببیند.  خودش را باال می
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 جا عاشقم شدی!  نگو اون _
  

 .توانم لبخند نزنمنمی
 
 که او را ببینم. ربطی بود برای آنماجرای ساده و بی 
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که اگر جا بهت فکر کردم، به اینمعلومه که نه! اون _

تر از نبودنت، که بیششه، ایننباشی دنیا چجور می
من... به بودنت عادت دارم. لعنتی... تو مثل اختاپوس 

 مونی، ماجد. به همون ترسناکی و عجیبی.می
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ر روی خوابد و سوری میگردم، یکسمت او برمیبه

 دهد.دست تکیه می
 

 ایم.قدر آرام نبودهوقت اینهیچ
 

 این پنج سال چه چیزهایی داشتیم که یادمان رفت؟ 
  
هایش آید، هرچند کم روی لبلبخند به صورتش می 

 نشیند. می
  
ت گی اختاپوس یاد کارتون مورد عالقهوقتی می _

 افتم، باب اسفنجی. می
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 جهد. شود، ابروهایم باال میدهانم از تعجب باز می

  
 دونستی. و میلعنتی، نباید این _
  

 کوبم.اش مشت آرامی میبه شانه
 
داند کارتون نگاه که میکشم از اینخجالت می 

 کنم. می
  
 ام... ام، من آمادهدیالوگ محبوبتم من آماده _
  

 گفتم.ها بود دیگر این را نمیمدت
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ام خندد و انگشتانش روی موهای روی پیشانیمی

 کند. حرکت می
  
 دونی؟  اینا رو از کجا می _
  

جای قبلش کند و بهچراغ خواب تاج تخت را روشن می
 گردد.برمی

 
 وب ببینمش. توانم خحاال روشن است و می

  
هات. تاپت، تو گوشی و زمزمهاز کارتونای داخل لپ _

 ماهه که هیچی ندیدی. ۴تر از اآلن بیش

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
حال شده که در یک رابطه نشینم، تابهچهارزانو می

 ها چیزی جدید را تجربه کنید؟بعداز مدت
 
 ماجد، با زدنحرف ٔ  حال من همان است، تجربه 

 گذرد. یم سرش در آنچه دانستن ٔ  تجربه
  
 نگو که اینم زیرنظر داشتی!   _
  

 کشد.خندد و نفسی عمیق میمردانه و آرام می
 
 گذارد و به سقف خیره است. سر روی بالشت می 
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 باشه تو ٔ  چیمن! من مریض دیدن جزئیاتم، درباره _
 ... هیچی که

  
 و به مرز خودکشی رسوندی؟ پس چطور من _
  

هایم اختیار است حرفم، سؤالی که میان حسرتبی
 جمع شده.

 
گونه توانی خوب باشی؛ پس چرا اینکه تو که میاین

 نیستی؟ 
  

 شود.دهد، سرد مینگاهش عمق از دست می
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 مهیل#
 191پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
شود و من نگفته ماجد دوست داشتنی باز هم محو می

 فهمم. می
  
 خوای بری برو، من خوبم. اگه می _
  

شود و هر کدام در پناه سرعت دیوارها ساخته میبه
 شویم.ها پنهان میآن
 

 گردم.به جای اولم برمی
 
قدر غریبه و گفتی، چیمن؟! چرا یک دفعه اینچرا این _

 شی؟می
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 داند چرا؟کنم، یعنی خودش نمیسؤالش تعجب میاز 
 

 کند با رفتارهایش.ام میکالفه
 
 .شوم، حالم خوب استاز کنارش بلند می 

 
رود کنم. حتی یادم میدیگر آن درد جانکاه را حس نمی

 چرا حالم بد بود.
 
 کنم.بمون جوابم رو بده، خواهش می _
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من... آینه را خواب قرمز کوتاه، لباس محبوب لباس
 دوست ندارم.

 
 ایستد.سرم میاند. پشتها زیادی صادقآینه 

 
 از من خیلی بلندتر است، ترکیب ناهمگونی هستیم. 

 
 هیچ وجه تشابه ظاهری نداریم.

 
وقت با هم آشنا بودیم؟ ما حتی وقت رابطه هم ما هیچ _

تونم تعدادشونم بشمارم، مثل تعداد ایم، من میغریبه
وقتایی که با من راحت حرف زدی. من یاد گرفتم 
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چیزش مال من مردی رو دوست داشته باشم که هیچ
 دونم تا تو.تر مینیست. من از سهراب و شایان بیش

 
 مرد مرموز، ٔ  چشمانمان خیره به نگاه هم است. شوالیه

 ...ترسناک
 
خوری، وقتی یه لیوان چای رو تو چهار قسمت می _

بندی کنی و میرو سه بار باز می ری آبدستشویی می
زنی. وقتی خوابت عمیقه خرخرای و دو بار صابون می

زنی... دوست داری کنی، وقتی نه هی غلت میریزی می
خام باشه وقت سرخ کردن، ماکارونی رو با پیاز نیمه

دونی خیلی چیزا هست که لیمو دوست داری... میآب
گاهات... ولی هات، زبان بدنت، حتی ندونم؛ عادتمی

سبزی دونی من چای دوست ندارم؟ از قورمهتو می
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گیرم دونی من از بوی عطرت سردرد میمتنفرم؟ تو می
و برای همین همیشه وقتی کنارتم یه شکالت نعنایی یا 

 کنم؟ای بده رو استفاده میهرچیزی که عطر دیگه
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 مهیل#
 192پارت#
 

 .مانددهانم باز می
 
 سبزی دوست دارد.کردم چای و قورمههمیشه فکر می 

 
بوی عطرم را هم، وقتی از همان عطر چند شیشه برایم 

 خرد.می
 
 ولی تو که..._
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 نشیند.هایش میلبخند مهربانی روی لب
 
 بوسد.ام را میسرشانه 

 
خسته ریزی و میاری، وقتی وقتی تو برام چای می _

قدر عاشق سبزی پختی، وقتی اونمیام و تو برام قورمه
 این بوی عطری... بگم دوست ندارم؟

 
 خواب نیمه تاریک حس عجیبی دارد.زند، اتاققدم می

 
هایش جا که لباسکند، هماندر کمددیواری را باز می

 ست.بود و... حاال خالی
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 واقعاً خالی کردی؟  _
 

 ودنش یعنی چه؟فهمم که نبانگار تازه می
 
 ست.روم، خالیهایش میسمت کشوی لباسبه
 
 و هاساعت ٔ  تازه متوجه نبود عطرهایش، جعبه 

 .شوممی کمربندهایش
 

 که ایستاده.شود، جاییسو کشیده مینگاهم به آن
 
 .دارد دست در کوچک ٔ  یک جعبه 
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 اندازد. شانه باال می 
  
م کنی خودمگه همین رو نخواستی؟! فکر می _

کنی دونم تو عاشق زندانبانت شدی؟ فکر مینمی
 دونم مجبور شدی دوستم داشته باشی؟نمی

   
از سکوت خانه بیزارم، از سکوت ساختمان و محل، 

 ور است.جا در سکوت مرگ غوطهانگار همه
 
 شنوم.صدای ضربان قلبم را هم می 

 
خوای بری، چرا پس چرا برگشتی؟ تو که واقعاً می _

 دی؟ چرا میای؟آزارم می
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 و نشسته تخت ٔ  کند، روی لبهالمپ اتاق را روشن می

 .اندازدمی پایین سر
 
کنم که بخوابی، مثل دیشب که شماری میشبا لحظه_

و دوست اومدم تو اتاقت... وقتی خوابی انگار واقعاً من
 داری...

 
 کند.راه نفسم را بغض سد می

 
یکدنده و جدی، این  شود آن مرد مغرور وباورم نمی 

 رویم باشد.دار و غمگین روبهمرد غصه
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 ماجد؟! _
 

تر است یا دانم نگاهش غمگینآورد، نمیسر باال می
 لبخندش.

 
دونی، چیمن! من آدم انگیز شدم؟ میترحم _

ام نیستم... دیدی خوشحالیخوشبختی نیستم، آدم 
ای، چجور با ولع ای یا خیلی گرسنهوقتی تشنه

شکنه تو جورکه آب میخوای آب و غذا بخوری؟ اونمی
 من ؟…خوای خفه بشیپره تو حلقت میگلوت، غذا می

 .کردم خفه تو با رو خودم
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 کاش صدایی بیاید، کاش کسی بود کنارمان.

 
د یا کودکی ای جیغ بکشکاش آن بیرون گربه 

 غش بخندد یا گریه کند.غش
 

 .بیندازد کشیدن نفس ٔ  کاش چیزی بین ما فاصله
 

 لرزد، تاب این همه احساس را ندارم.دست و پایم می
 
 ماجد عجیب است امشب، ما عجیبیم. 

 
 بریم تو آشپزخونه حرف بزنیم؟ گرسنمه... _
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 ترسی؟از من می _
 

 ده.ام که کنارم ایستاهنوز قدم برنداشته
 
 صدا حرکت کردنش هم ترسناک است.بی 

 
 های سفید و ردیف میان لبخندش هم.آن دندان

 
چی عجیب ترسم... عجیب شدی... همهآره... می _

شده... زیادی ساکته، زیادی آرومی... انگار من تو یه 
خوام نری یا دونم میتوهمم، یه خواب... حتی نمی

میرم، بری میبری، تو برزخم، تکلیفم معلوم نیست. 
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 تئاتریم، ٔ  میرم... انگار روی صحنهنری هم می
 خوشحال و رنگی هستیم هرچی خاکستری، سیاهیم،
 .ماجد نیستیم،

 
من زاییده شدم که عاشق تو باشم، تو بگو مریض،  _

شه؛ بسم همه بگن دیوانه، اگر حالت با نبودنم خوب می
 اهلل...

 
 گذارد.می تخت روی را کوچک ٔ  جعبه

  
و برای زندگی انتخاب کردی در این جعبه هروقت من _

 رو باز کن...
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 شناسم، سخت و سرد است.این ماجد را می
 

کاش زندگی یک دکمه برای برگشت به عقب داشت، 
 فقط یک ساعت قبل...

 
اش روی ایستد، انگشتان کشیده و مردانهرویم میروبه

 نشیند.صورتم می
 
 م که حاال او باید پاکشان کند؟اکی اشک ریخته 
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 مهیل#
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 .بوسدمی را لبم ٔ  آورد، گوشهسر پایین می
 

 ام.هاست با آن اخت شدهدهد و من مدتبوی نعنا می
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و بخوای دوباره یا نه، نترس، دلبر، مهم نیست من _

 مثل جون کندنه برام... ولی...و همیشه داری، من
 

اش را های روی پیشانیکشد، رگنفسی عمیق می
بینم، سرخی گردنش را، آن درخشش چشمانی که می

 آورد به  خود.شود اما فشار میخیس می
 
 مونده رو...چیمن! از اآلن تو آزادی، مدت باقی _
 
 نه! _
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 راه ٔ  شود، دهانش نیمهچشمانش از تعجب گرد می
 شود.می بسته

 
خوام خوام غریبه بشی، نمیخوام ببخشی، نمینمی _

ذارم خود چیزم رو ازم گرفتی، نمیراحت بری، همه
 تو بگیری، ازم نبودن محرم ٔ  لعنتی عوضیتم به بهانه

 کلی و قشنگ زندگی یه من به تو... بدهکاری من به
 ...ماجد بدهکاری، دخترونه آرزوی

 
کند، خودم هم می فریادهایم، گوش خودم را هم کر

 خواهم.دانم چه مینمی
 

برزخ دیگر نیست، این خود دوزخ است... کابوس 
 است...  
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............... 
 
 …جا گرمهوسایلت رو گذاشتی تو این چمدون؟ اون _

 .شهمی راحت خیالم اردالن به بسپارمت
   

 .اندازممی سابقمان ٔ  خانه …امآخرین نگاه را به خانه
 

 چیز نمانده.کند، هیچها را بررسی میاتاقخاله 
 
خواب، باید قبول کنم خورد دم در اتاقنگاهم سر می 

 که او رفته است.
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 هاچرخ صدای کشد،می و گیردمی را چمدان ٔ  دسته
 .پایان یک صدای. است رفتن صدای... سرامیک روی

 
 جا رو فروختم؟نظرتون کار خوبی کردم که اینبه _
 

گذرد، اما در و دیوار خانه ماه از رفتنش نمیهنوز یک 
 جوید.تر از درد نبودن او روحم را میبیش

 
 خاله گفت خانه را عوض کنیم و همین کار را کردیم. 

 
شالش روی شانه افتاده، موهای لخت و بلوندش او را 

 تر و زیباتر کرده.جوان
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 کشد.ایستد و من را به آغوش میرویم میروبه
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 195پارت#
 
بهترین کارو برای تغییر کردی، آواره که نشدی،  _

تر گرفتی، تا کارای عزیزم. یه خونه دلبازتر و قشنگ
ور جا جایی و بقیه چیزا تموم بشه، توام اونجابه

 افتادی.
 

کنم، حاال من هم مثل خاله هایم را پاک میاشک
 گشتانی باریک و تنی ظریف دارم.ان
 

 هایم.  ها و فکر و خیالبه لطف تمام غم
 
 ازش...   _
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های سرگردان اطراف سالن حرفم را میان بغض و نگاه

 خورم.می
 

 شود نداند؟  فهمد اما، دردم را مگر میمی
 
تونی آزاد ماجد بهترین کارو کرد. نترس، حاال که می _

باشی و انتخاب کنی به خودتون فرصت بده، شاید 
 چیزای بهتری در انتظار هردوتون باشه. 

 
 .این درد پایان نخواهد داشت
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استخوانی الی زخم مانده و من خودآزارانه رویش هر  
 پاشم.روز نمک می

 
بار است که این کند، این آخرین ماشین حرکت می

 بینم.خانه را می
 
ست، جای ته سیگارهای آخرین جای ماشین او خالی 

 بارش هم.   
 
فهمم این ماشینم باید عوض کنی. فکر نکن نمی _

دردت رو، چیمن. وقتی مسعود فوت کرد، تا یک سال 
نظرم مردن شریک زندگی باید کمرم راست نشد و به

باشه. اما فکر کن به تر از بودن و کنارت نبودن، راحت
چیز زندگیت نرمال نبود، اگر خودتون، به خودت... هیچ
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قراره باز کنار هم باشید باید درست و رو حساب باشه، 
 مامان جان. دیگه بچه نیستی خانم شدی.  

 
سمت خانه حرکت گذارم و او بهاش میسر روی شانه

 .هامظلومی ٔ  کند. خانهمی
 
تر دونم راحتبوده، میتر از من اون همیشه محکم_

 تونه کنار بیاد...می
 
تر نیست، فقط خودت رو جمع کن، چیمن! اون محکم _

تره، سمج و پیگیر. گنده نکن برای صبورتر و وزه
 خودت.
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 گیرد.ام میاز لحنش خنده
 
 ام.  ست که دیدهحق با اوست، ماجد صبورترین آدمی 

 
غمبرک بزنی زاری کنی و بخند عزیزم، بشینی گریه _

تونی زندگی نرمالی درست کنی. تو مگه وقت نمیهیچ
نبریده بودی؟ کم نیاوردی مگه؟ مرض داشتی اون همه 

 قرص خوردی؟
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 مهیل#
 196پارت#
 

 .چسبانممی سرد ٔ  گزم و سر به شیشهلب می
 
 دهد.پسرک ماشین بغلی برایم دست تکان می 
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 .  گیردمی فاکتور را شده سقط ٔ  خاله هم آن بچه 

 
 
نه نداشتم، ولی انگار دیوانه شده بودم، خاله.  _

 قدر...دونم چرا اونشه حتی نمیباورتون می
 

 ام. کند، بارها این افکار را مرور کردهحرفم را قطع می
 
کردم زودتر ریخته شدی؟ من فکر میهمبهقدر اون _

چیز نیست، عاشق از اینا تحملت تموم بشه، عشق همه
هم همیشه خوب نیست. من ماجد رو دوست دارم، از 
بچگی کنار ما بود. اما تو دخترمی خودم بزرگت کردم، 
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دونستم شناسم که میدوتون رو میقدر هراون
عاشق ناجی و تونین ادامه بدین... تو جوری نمیاین

 خواد.زندانبانت شدی، اونم خودخواهانه تو رو می
 
 شد ادامه بدیم؟پس چجور می _
  

 ایم.ترافیک است، امشب برای کیش بلیط گرفته
 
 دهد.دستش را تکان می 

 
 
خیلی منطقی، یه ارتباط درست، یه عشق دو طرفه،  _

بستون. ارتباط پر از اضطراب و تنش و اجبار که _بده
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قدر دگی. تو همیشه پوالت تو حسابت بوده، اوننشد زن
ها بودی که نرفتی یه سر به بانک درگیر اجبارها و حرف

فکر پای قراردادی وایسادی که مشورت بیبزنی... بی
 هیچ جنبه قانونی نداشت.

 
 .آیدمی داخل هم هاشیشه ٔ  بوی دود حتی از درز بسته

 
 .ماجد مردونگی کرد، خاله. کم بدهی نبود.. _
 
چیمن! بس کن. ماجد اون بال رو سر سهیل آورد،  _

دونست چکای تو هم تفاوتش تو این بود که نمی
درگیره. برای داشتن تو بازی بدی رو شروع کرد، این 

بازی قربانی کم نداشت... از احساسات بیا بیرون، 
 دخترم.
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 صدایش بلند است و این یعنی نهایت عصبانیتش.

 
بود، من! سهیل! پدر او! اما چرا عمو مسعود هم قربانی  

 توانم او را سرزنش کنم؟ نمی
 
 دونم، خاله.  می _
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 مهیل#
 197پارت#
 

 گذارد.دست روی رانم می
 

وقت ماجد را نبخشم، اما گوید هیچمنطق می
 احساسم...
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کم منطقی باش. وجدانت یهدونی تو دادگاه اگر می _
درسته گاهی جنگیدن برای داشتن چیزی با تمام توان 
خوبه، اما نه جنگی که نابودی و با خاک یکسان کردن 

کنی، آباد هم کنی باز هدف باشه... وقتی ویران می
 هم اتو رو مچاله کاغذ تو مونه،می ویرانی اون ٔ  خاطره

 .شهنمی صاف بزنی
................ 

 
پیچم، اتاق من و مانیا، که دیگر را دور تنم می حوله

 فقط مال من است.
 
باردار است خواهرم و من مشتاق دیدن یک تولد و  

 یک زندگی جدید هستم. 
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 چیمن! بیا عصرونه بخوریم.  _
  

 ساکت حاال پرصدا ٔ  ایم، این خانهفقط من و خاله
 .است

 
 از غوغای من و مانی خبری نیست.  

  
 کنم. لباس تن  _
  

 کنم. مثل همیشه خبری نیست. ام نگاه میبه گوشی
 

 پرسد.دهد و حال میگاهی پیام میماهرخ گه
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 زنیم.مانیا هم وقت کند حرف می 
 
 خواهم به دیدنشان بروم اگر اتفاقی نیفتد. می 
  
ت رسیم. شایان رزومهاردالن زنگ زد، بدونه کی می _

کردم دخترت گفت فکر نمیرو براش فرستاده، می
 قدر کار بلد باشه. این

  
ای که نان و پنیرو گردو، خرما با سبزی تازه، میان وعده

 من عاشقش هستم.  
  

 که شایان همکاری کرده برایم عجیب نیست.این
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م به من زنگ نزده برایم که حتی یک بار هاما این 
 عجیب است. 

  
 نظرتون دووم میارم؟ به _
  

 لرزد.صدایم از بغضی فروخورده می
 
یک روز پشت این میز به ماجد گفته بودم که از او بدم  

 آید، امروز اما... می
  
همه  چرا نیاری؟ تو باوجود ماجد و سختگیریاش این _

سنای ال، همکار و پروژه داشتی اونم تو این سن و س
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و تو هنوز درگیر مدرک و نظام مهندسین. چیمن، خودت
 دست کم گرفتی؟ 

  
توانم بخوانم، دستم را از روی افتخار را از نگاهش می

 گیرد. میز می
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 مهیل#
 198پارت#
 
سال، سه ساله  ۴جورم نبود. من جای خاله! ماجد اون _

خوندم، نظام مهندسی رو سریع قبول شدم، ارشدمم 
طور. ماجد و شایان همیشه کمکم کردن. درسته همین

داد، حتی پوالم، ولی... چی مجوز میباید برای همه
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خودش نیست، خداش که هست، ماجد همیشه پیگیر 
 پیشرفت من بود. 

 
 شود، دیگر اشتهایی ندارم.میدهانم تلخ 

 
 ست.  دلم تنگ شده برای او، دلتنگی عجیب حال بدی

  
خواستی شه. یادته یه زمانی میراه میزندگیت روبه _

کنی جور که فکر میسر به تنش نباشه؟ هیچی اون
ره، بسپار به زمان، دوای درد آدما فقط گذر پیش نمی

 زمانه.  
  

 ریزد. برای هردویمان می هوهشود و دو فنجان قبلند می
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 برای امشب نیازش داریم. 

  
 دونستم ماجد از چای بدش میاد! من حتی نمی _
  

 کنم.با فنجانم بازی می
 

 نگاهم محو سیاهی آن است. 
  
 پس دقیقاً چجوری عاشقش بودی؟   _
  

 خندد. واقعاً هم خنده دارد.آرام می
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کند، تر طعم قهوه را برایم تلخ میحس تلخم بیش 
 شاید لبخندم را هم. 

  
یه عاشق خر، من عاشقش نشدم، خاله... یاد گرفتم  _

و چجوری دوستش داشته باشم. یاد گرفتم کاراش
و ببینم... نوع محبتش با سهیل فرق داره، ببینم، خودش
 چجور بگم؟! 

  
 کند.  رانه گرم میزند که دلم را مادلبخند مهربانی می

  
یاد گرفتی چطور از زندان و زندانبانت خوشت بیاد،  _

گم خوب گوش کن، چیمن. من بسپارمت به یه چیز می
مونده. ولی باز میام، اردالن باید برگردم، کارام عقب

ذارم... روی پات که وایسادی، شروع کن تنهات نمی
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برای دکترا خوندن، اما نه ایران... بیا پیش خودم، این 
 ا... نهایتشه... ام

  
 تر به او توجه کنم. کند تا بیشحرفش را قطع می

  
جا خواستی زندگی جدیدت رو شروع اما، اگر همین _

کنی با کسی؛ فرق نداره برام کی. فقط این بار خودت 
رو در نظر بگیر، شاید ماجد باشه، شاید حتی سهیل، یا 

 باشه، لجبازی سر از نه بار این …ایهر شخص دیگه
سالگی وقت داری، چیمن!  ۳۰اچاری... تا ن سر از نه

هرچی بسازی تو این مدت، تا آخر عمرت زندگیت رو 
 کنه. هدایت می

  
 هایش عمق دارد.کنم، حرفشوکه به او نگاه می
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 ها فکر کنم. باید بنشینم و به آن 
  
 یعنی چی، خاله؟!  _
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 مهیل#
 199پارت#
 
  

دارد و داخل سینک فنجان خالی قهوه را برمی
 شوید.می

 
 کند. تر میهای زیبایش را قشنگلبخند لب 
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ها، هرچی تا سی سالگی بکاریم، بعدش فقط ما زن _
کنیم. محصول خوب بکاریم برداشت خوبی درو می

دونستی من بچه کاریم. میداریم و باز همون رو می
  ؟…کشاورزم

  
 اش حرفی نزده است.خندد، هرگز از گذشتهآرام می

 
 ام. من هم نپرسیده

  
سال خوب زندگی کنی، بعداز  ۳۰هر چقدر تو این  _

کنی، جلو کنی؛ رشد میاون با آرامش مسیرو طی می
هات ها و نداشتهری. وگرنه تازه بعد اون یاد نکردهمی
، اگر خوای برگردی عقب جبران کنیافتی و هی میمی

شه حسرت، بتونی هم از عمرت نتونی جبران کنی می
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اضافی رفته... عاشقی و جوونی، درس و کار، انگار تو 
دست بیاری. خوای بهسال سوم زندگی، دنیا رو می ۱۰

سعی کن این مدت رو با خودت خوب باشی، ازدواج 
چیز نیست... اما شریک خوب و همراه کردن همه

مونی تا یار اشتباهی کنارت داشتن چرا، بهتره تنها ب
 باشه.

 
................... 

 
 گذشته 

  
قدر هم که ماجد و سلیم کردم قائله آنفکر می

 اند ادامه نیابد.نگران
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 ها سخت آمده بود شکایت من.اما انگار برای کرامتی 

 
 قدر که پای آقای مظلومی هم به وسط کشیده شد.آن
 
آلود در خانه را باز که من خواب ۷آن هم صبح ساعت  

 که فهمیه خانم است.  کردم به خیال این
  

اما دیدن خاله و عمو مسعود پشت در، خواب را در آن 
 روز تعطیل از سرم پراند. 

  
 خبری شده، خاله؟  _
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پز برای دو جوش و کیک خودمای و آبچای کیسه
 ا کاری بود که بلد بودم.مسافر تازه از راه رسیده تنه

 
 ٔ  ماندهعمو مثل همیشه آرام و ساکت بود، با همان ته

 .مهربانش لبخند همیشگی
 

رسید و این را از رفتارش که نظر میخاله اما نگران به
 دانست حرف را از کجا شروع کند، فهمیدم. نمی

  
 ماجرای برادر سهیل چیه، چیمن؟  _
  

روی صندلی نشستم و یک سؤال ساده بود. من هم 
 کهاین از کردم؛ تعریف را پیش ٔ  تمام اتفاق هفته
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 پلیس کهاین و کرامتی جانببهحق رفتار از ترسیدم،
 .بود رسیده لحظه همان
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 مهیل#
 200پارت#
 

 حرف. گوش دادند، بی
 
دیدی، مسعود جان؟! گفتم حق با دختر ماست. رفتار  _

کرامتی ناموجه بوده، انتظار داشتن چون مردم 
شناسنشون و فامیل سرشناسین، چیمن بگه چشم؟ می

 ست. احمقانه
  

 عمو با لذت چای و کیکش را خورده بود. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 چه خوشمزه پختی، دلم برای کیکات تنگ شده بود.  _
  

 ه صندلی تکیه داد.لیوان را کنار زد. ب
 
دانستم چه چیز این همه راه آن هم صبح زود نمی 

 کشانده بودشان اهواز. 
  
که طبق آداب و رسوم نظرم کارت درست بوده، اینبه _

کسی رفتار نکردی، دلیل بر کار غلطت نیست. اگر 
 شدم. رفتی باهاش ناراحت میمی
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رسم چه چرخید که بپاز جا بلند شد. سؤال در دهانم می
 شده.

 
 تر کرد. خاله اما کارم را راحت

  
دیشب پدر سهیل زنگ زده بود و از رفتار تو شکایت  _

داشت. مسعودم گفت باید مستقیم با دخترمون حرف 
بزنیم. اما من ناراحتم چرا همون روز نگفتی. دیشب 

دونست ولی ما عموت با ماجد تماس گرفت، اون می
 نه. 

  
 حقی داشت.  نگاه و کالمش بار دلخوری به
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ببخشید، خاله، نخواستم نگران بشین. آقا سلیم و  _
خواستم فکرتون ماجد در جریان بودن، راه دوره نمی

 درگیر بشه. 
  

 صدای سوت بلند کتری، سکوت بینمان را پر کرد.  
  
این فکرت اشتباهه، ما والدین تو هستیم. درسته  _

تر لی کم نگرانی نداریم، حتی بیشاصلی نیستیم، و
 دلمون پیش تو مونده... سهیل چکار کرد این وسط؟ 

  
 چای را دم کردم، عمو از آشپزخانه بیرون رفته بود.

 
 آمد اما نه واضح. اش میاما صدای مکالمه 
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خاله مسیر حرف را تغییر داده بود، سهیل چکار کرده 

 بود؟ 
  
رو تهران ول کرد زنه، همون روز کارش زنگ می _

برگشت. این چند روز زنگ زده أحوال پرسیده، اما 
 حرفی از این ماجرا نزده. 

  
 گفت انگار رضایت از رفتار سهیل دارد.لبخند خاله می

 
خونسردی و آرامش سهیل برای من هم قابل تقدیر 

 ای کرد و نه شماتتی.که نه گلهبود، این
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 بروم.  تر بیرونفقط چند بار تأکید کرد کم 
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 مهیل#
 201پارت#
 
نظرم پسر خوب و معقولیه، تهران اومد دیدن من، به _

رسه، عموت نظر به جایی نمیولی چیمن! این رابطه به
ست که گه فقط در صورتی موافق این رابطهمی

 ... جلو بیان محترمانه کرامتی ٔ  خانواده
  

 های درهم حرف خاله را قطع کرد. آمدن عمو با اخم
  
 سعود جان، چی شد؟ عزیزم! بشین... آروم باش، م _
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 عمو مسعود همیشه خونسرد و آرام دیگر آرام نبود.  
  
اینا فکر کردن خارج از این شهر مهمن؟ توهم چی  _

دونه! به پدر سهیل گفتم حق با دختر منه دارن خدا می
. کنممی حمایت چیمن ٔ  و همه جانبه از رفتار معقوالنه

با هر  بگیره، رو من دختر جلوی نداشته حق شما پسر
بهانه موجه یا غیرموجهی، دختر من پدر و مادر داره، 

 گرفتین. کاری داشتین باید با ما تماس می
  

توانست بیانگر آن حس حتی بغض هم نمی
 گزاری من از او باشد.سپاس

 
ایستاده بود، مقتدر و من دخترانه میان آغوشش 

 خزیدم.
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 سنگینی قلبم در این مدت از بین رفت.

 
 ای کرده باشم.که کار احمقانهان اینوجدعذاب 

 
 های بدم دود شد. همه حس 
  
خواد بگو دیگه چیمن! سهیل هم اگر این رابطه رو می _

نه زنگ بزنه به تو، نه مالقاتت کنه. مگر اختالفی که با 
خانواده داره حل بشه و با احترام در شأن دختر 

ها بیان جلو درغیر این صورت نه وقت تو رو مظلومی
 و درگیر کنه. بگیره و نه فکرت
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 آلی بود.یدها ٔ  گزینه سهیل "باشد"گفته بودم 
 

قدر وابسته و عاشقش نبودم که بخواهم خاطر اما آن
 عمو و خاله را مکدر کنم.  

  
ت لطمه بینی ممکنه به درس و روحیهدرضمن! اگر می _

بزنن برای انتقالی اقدام کنیم... هرچند که ماجد گفت 
حواسش به تو هست، خیالم از این بابت راحته، ولی 

  مهم آرامش خودته، چیمن.
  

 هرگز عمو مسعود را این حد جدی ندیده بودم.
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زد، اما حرف اول و مرد آرام و صبوری که کم حرف می 
 آخر برای او بود. 

  
همان روز خاله برگشت تهران اما عمو مسعود ماند، با 

 سهراب دوست شده بودند.
 
سهیل را مالقات کرده بود و سهراب بود که بعداً گفت  

 رده است.  با سهیل اتمام حجت ک
  
 "شیم، شک نکن. برای من صبر کن.من و تو ما می "
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 مهیل#
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 بیا باال، چیمن!  _
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زانتیای دودی رنگش جدید بود یا مال کسی دیگر 
 دانم.نمی

 
 اما دو  روز دیگر قرار رسیدگی به شکایت من بود.

 
آمد، پوست برنزه و بلوز خاکستری روشن به او می 

 شد.تر دیده میموهایی که زیر نورخورشید کم رنگ
 
اش این بار به چشمم آمده تارهای سفید کنار شقیقه 

 بود.
  
 خوای از تو هم شکایت کنم؟ می _
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 برای شوخی گفته بودم.
 
حضورش ناخودآگاه دلگرمی بود با تمام آن حس بدی  

 و داشتم.که به ا
 
 آمد. وقت کوتاه نمیاما ماجد هیچ 
  
بیا باال، من اون سوسول دوزاری نیستم، میام  _

 برمت. ندازمت تو گونی میمی
  

 ست.کند یا جدیدانستم شوخی مینمی
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

بود جدی شاید اگر آن لبخند ریز انتهای لبش نمی
 گرفتم. می

  
 بیا، سرتق.  _
  

 سوار شدم.  
  
 کنی؟  تو کار و زندگی نداری؟ مگه اهواز کار می _
  

حرکت کرد. نگاهش رو به جلو بود، شاید این 
 خونسردی وجه اشتراک او و برادرش بود.
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اما عمو مسعود مهربان کجا و این کوه خودخواهی 
 کجا؟! 

  
رم، اآلنم اومدم باهات حرف من هرجا بخوام می _

 بزنم. 
  

 پیچید را فرعی ٔ  . یک کوچهسکوت کردم تا ادامه دهد
 .داشت نگه و
 
 هوا شرجی بود اما نه گرم .   
  
از دادگاه بیا رضایت بده، مسعودم موافقه که کش قبل _

ندیم، اما نگرانِ تو ناراحت بشی و فکر کنی پشتت 
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نیستن... باز نظر خودته، چیمن. تهش هیچی نیست 
جز دلخوری و ناراحتی. دیروز پدر سهیل زنگ زده 

 ست... داش، انگار عروسی پسرهدا
  

 شود. کنم، نگاهش سخت میشوکه نگاهش می
  
پس نیفت، منظورم داداش سهیل نه خودش...  _

 لعنتی... 
  

آید و من شود، بوی سیگارش میاز ماشین پیاده می
 دهم.آرام به صندلی تکیه می
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گذرد، کاش ماجد را دوست یک لحظه از ذهنم می
 داشتم، اما...

 
 . دهدمی تکیه ماشین ٔ  پنجره ٔ  از بیرون به لبه

  
خواست زنم. صبح میمسعود گفته با دخترم حرف می _

زنم، مهم اینه که خودش بیاد گفتم من باهات حرف می
 قدم شدن برای ختم ماجرا.اونا پیش

 
دانم چرا آن روز گوشی را برنداشتم تا به عمو زنگ نمی

 بزنم.
 

 شاید چون ماجد را در ناخودآگاه قبول داشتم.  
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 شه، ماجد؟ اگه رضایت ندم چی می _
  

قیمتش را روی اخت، عینک گرانای باال اندشانه
 داشبورد گذاشت. 

  
وجرح بوده، نه فحش و شه؛ نه ضربچیز خاصی نمی _

ربایی هم افترا، صرفاً ترسوندنت. قصد آدمناسزا و 
مونه و خب مردم نداشته، فقط این وسط یه کینه می

ای تونن کینهقلب هستن، میقدرکه خوشجا هموناین
 هم باشن. 
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حق را گفته بود، همان روز رفتم و شکایتم را پس 
 گرفتم.

 
 حتی سلیم هم خوشحال شده بود.  

  
 شود.کردم قائله تمام میفکر می

 
اما وقتی عمو زنگ زد و از رضایت من عصبانی،  

 فهمیدم ماجد حقیقت را به من نگفته بود. 
 

.................... 
 

 زمان حال 
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 پروازمان با یک ساعت تأخیر باالخره نشست.

 
در خمیازه قآن که نشد باعث هم عصر ٔ  حتی قهوه 

 نکشم که فکم درد نگیرد. 
  
جا چند تا پروژه قراره من چیکار کنم، خاله؟ مگه این  _

 هست؟ 
  

 اش فیکس کرد.عینک شبش را روی روسری
 

 منتظر کسی بود، مثل همیشه خوش استایل و خانمانه.
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 که یک عمر به من و مانیا دیکته کرده بود.چیزی 
 
 تر از هرچیزی هست.  ظاهر یک خانم در اجتماع مهم 
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 مهیل#
 204پارت#
 

ام و پا کردهها بهسانت، بعداز مدت ۵کفش پاشنه 
 شدنند. انگشتانم انگار درحال له

 
 دغدغه. زدم، راحت و بیها بود تیپ اسپرت میمدت

  
 اردالن اومد.  _
  

نیاز نبود خیلی بگردم تا آن مرد بلندقامت و ورزیده را 
 که هیچ تناسبی با سن و سالش نداشت را پیدا کنم.
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ام بهتر بود، هرچند از عمو خیلی حتی از گذشته
 تر بود.کوچک

 
نظر ه که بهاما نه در حد یک مرد سی و چند سال

 رسید. می
  
 خانم دکتر!   _
  

 لبخندش واقعی بود، کمی بعد نگاهش به من افتاد.
 

 . بود ماجد و من ٔ  اندازه همان به ما قدی ٔ  فاصله
  
 خانم مهندس کوچیک! خوش اومدین.   _
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 خاله دست داد و من هم.  

  
مبینا جان، خیلی خوشحالم کردی که امانت مسعود  _

 جا. رو آوردی این
  

 چمدان را از من گرفت.
 

 دستش را با فاصله پشت من برای هدایت نگه داشت.  
  
 بفرمایید، بهرام رو یادتونه؟  _
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پسرت؟ اآلن باید مردی شده باشه، از چیمن و مانیا  _
 مونیخ. تر بود. یادمه فرستادیش با مادرش بزرگ

  
ست، وقتی مجبوری برای سرپا ایستادن حس غریبی
 هجرت کنی.

 
که های آشنا، از شهرت... برای آناز خانه، از آدم

 خودت بشوی باید از هرآنچه داری بگذری، حتی عشق. 
  

به در خروجی رسیدیم، یک نم شرجی  نه چندان گرم 
 و آشنا، اهواز هم این هوا را داشت.  

  
 « چیمن!»
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 قط یک لحظه بود، انگار صدایم کرد، ماجد بود؟!ف
 
 ام.  به اردالن برخورد کردم با توقف یک دفعه 
  
 چیزی شده، خانم مهندس؟  _
  

حوصله به او کالفه از آن نوع صدا کردنش نگاهی بی
 انداختم.

 
قدر که برنگردم و دنبال آن نگاهی که حس اما نه آن 

 کردم نباشم.  می
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 چی شده، مامان؟!  _
  

 کسی را ندیدم. 
  
 هیچی، فکر کردم کسی صدام زد.  _
  

 لبخند خاله عجیب بود، باز به راه افتادیم.
 

ای منتظرمان بلند نقرهکمی جلوتر یک تویوتای شاسی
 بود.
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زند همان بهرام باشد که حدس زدم کسی که چراغ می
 فقط یک یا دو بار دیده بودمش.

 
یک بار برای مراسم عمو و یک بار دیگر برای روزی  

 کردند. که تفکیک سهم می
  
 بهرام رو شناختی، چیمن جان؟  _
  

 ابروهایم باال پرید، تغییر رویه در صدا زدنم؟
 

 ست، حتماً متوجه کالفگی من شده بود. مرد باهوشی
  
 شون رو یادمه. بله، همکالم نشدیم، اما چهره _
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خوشگل، این توصیف مانیا بود در اولین تیپ و خوش

 وقت من اهواز بودم.بار که او را دیده بود، آن
 

دانم چرا حس کردم، ضعف خاله بازویم را گرفت، نمی
 من را فهمید.

 
 مقصد. احساس انتظار، حس یک درد عمیق اما بی

  
تاریکی هوا و سکوت شب، کولر ماشین روشن بود اما 

 ر دوست داشتم.تآن هوای آشنا را بیش
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کرد، بیابان و باد نمکی که صورتم را نوازش می 
 های دور از هم.ساختمان

 
قبالً هم برای سفر به کیش آمده بودیم، با خانواده، دو  

 ٔ  بار به ترکیه، یک بار ارمنستان، ما واقعاً خانواده
 . بودیم خوشحالی

  
 دست خاله را از روی پایش به دست گرفتم.

 
 اش گذاشتم.و سر روی شانه کنارش نشستم 

 
من دختر خوشبختی بودم که بعداز پدر و مادرم،  

 ها کنارم بودند.  هایی مثل آنآدم
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 دوستت دارم، مامان.  _
 

 خوشبختی من را این زن تأمین کرده بود.
 

توانست خواست مسعود مظلومی هرگز نمیاگر او نمی
 کاری کند. 

  
ای در آینه طوالنی بود. سرم را نوازش کرد. نگاه غریبه

 بهرام!
 

تر از سالم به او گفته حتی یادم نیست چیزی بیش
 باشم.
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فکر ودر ذهنم ماجد بود، اختیار، بیاش شدم؛ بیخیره

 ا بود.  جدانم که آندانم که او بود، میمی
  
 دونی چقدر برام عزیزی، چیمن. هنوز نمی _
  

 اش زدم.ای پشت دستان کشیدهاختیار بوسهبی
 
تر بود. این زندگی جدید را باید که حاال کمی چروک 

 ها بسازم.خاطر آنبه
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 مهیل#
 206پارت#
 
جا رو دوست داری؟ رو به دریاست. دفتر کار، این _

 واحد پایینه دیگه نگران رفت و آمد نیستی. 
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 دریاست، و ساحل از کامل نمایی سالن قدی ٔ  پنجره

 ! آبی برج
  
 ممنون، قشنگه.  _
  

ست نه خیلی رود، واحد خوبیسمت خاله مینگاهم به
 بزرگ نه کوچک.

 
 ، ساده.ایقهوهمبله است، یک دیزاین کرم و 

 
کند، اما دقیق دانم خاله چه چیزهایی را بررسی مینمی 

 گذراند. جا را از زیر نظر میهمه
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 دی،می شیک واحدهای این از کارمندات ٔ  به همه _

 به اگه کنیم، اجاره رو هرجایی تونیممی ما اردالن؟
 . داری نیاز جااین

  
 .شویمهم خیره میزمان بهمن و خاله هم

 
اردالن دست داخل جیب ایستاده و لبخند به لب 

 کند.  نگاهمان می
  
جا رو گذاشتم برای مهندسام. تا از واحد اینمن سه _

جا تا ماه پیش دست یکی دیگه بود، اآلن رفته دبی این
دنبال یه پروژه. هم نزدیک محل کارشونه، هم من 
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خیالم راحته و نگران اتفاقی نیستم، در دسترسم 
 ن... تو بگو سیاست کاریم. هست

  
 پیچد.  ام، حمایتگرانه میدست خاله دور شانه

  
 وقت تو معذوریت نمونی. گفتم یه _
  

 ............... 
  
کنی؟ هتل رفتن معنی نداره مبینا جان! تعارف می _

 کنیممی افتخار بهرام و من. هست من ٔ  وقتی خونه
 . باشیم میزبانتون
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 شوم.پا میکالفه از اصرارهای او پابه
 

 ام حرف بزنم.سرجمع ده جمله هم نتوانسته
 

 حس دلتنگی دارم.
 

دیشب را در هتل ماندیم، هرچقدر اردالن اصرار کرد 
 له نپذیرفت. خا

  
دونی اردالن جان، تعارفی در کار نیست. تو که می _

سری اصول وسواسی دارم من، وقتی هتل باشه یه
 تر همینه. رم، راحتجایی نمی
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 ماند. سکوت اردالن یعنی دیگر حرفی نمی
  

شود یک هیوندا وارد قسمت ماشین روی ساختمان می
 رود.یسمت راننده ماختیار بهو نگاه من بی

 
 حتی نیاز نیست بوق بزند تا حضورش را حس کنم. 
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 مهیل#
 207پارت#
 
 مبینا جان؟! ماجد نیست که داره میاد؟  _
 

 نگاه خاله از ماجد به من و بعد اردالن می افتد.
 
 بله ماجد هست. _
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 روز؟۴۰کمتر از چند روز است که او را ندیده ام؟ 
 
نمیدانم چه حسی باید باشد، هزاران فکر و احساس  

 شود. مخلوط می
 
 بذار اول اون بازی کنه. _
 

 گذارد.خاله سر در گوش من می
 

اردالن به پیشواز ماجد رفته، شلوار لی خاکستری و یک 
 بلوز سفید آستین کوتاه، موهایش را کوتاه کوتاه کرده.

 
 اخرین بار که دیدمش... 
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 سالم زن داداش! چیمن خانم! خوبید؟ _
 

 زیر پایم خالی شد؟ یا دلم ؟
 

ی خانم را ست که نام من در دهان او کلمهاولین باری
 کشد.یدک می

 
 گیرد.دست خاله دور کمرم را می

 
 چیمن خاله خسته ای برو تو ماشین اردالن. _
 

 گیرم.مینگاهم را از نمی دانم کجا 
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 قلبم از تپش انگار ایستاده، بازی را او شروع کرده. 

 
 با اجازه اقای مظلومی. _
 

 دهم. به جهنم!من ادامه می
 
 گیری.به درک که من را ندید می 

 
خواهم به سمت ماشین اردالن بروم، هوا گرم می

 است.
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هر چقدر هم در سایه بایستی باز هم گرمایی مرطوب 
 برد.نفست را می

 
چیمن خانم! قبل از رفتن، میشه بیاین امانتی رو تو  _

 ماشین از من بگیری؟
 

 پرد.وسط حرف اردالن و گپ و گفت او می
 
 بهت زده نگاهش می کنم. امانتی؟! 

 
 داند.ی من و ماجد میبه ندرت کسی درباره

 
 شاید جز اطرافیان خیلی نزدیک کسی خبر ندارد. 
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 نفسم را به شماره می اندازد.لبخند آشنای کم پیدایش 

 
برای کاری اومدم کیش، دوست مشترکی گفتن شما  _

 هم اینجایید، امانتی دادن بیارم.
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 مهیل#
 208پارت#
 
 

دوست مشترک! ان صدا در فرودگاه! پس درست 
 حدس زدم که او بود.

 
 روم. با چشم اشاره می کند که ب

 
 کنم، انگار مغزم یخ زده.پشت سرش حرکت می
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 گوید. نمیدانم قصدش چیست. اما قطعا می 

 
 اومدم بهت سر بزنم، اینجا یه کاری داشتم. _
 

 روم، تا دم ماشین. کنارش راه می
 
 چه دقیق میدونی کجام اقا ماجد!  _
 

 داند چه می گویم.خندد، او باهوش است و میآرام می
 
بینی؟! حتی تو هم نمیتونی کلمه خانم و تحمل می _

 کنی، اصال از دهن من یه جور کج و کوله در میاد. 
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کنم، شوخی هم بلد به خندیدنش با شک نگاه می

 است؟! 
 
 واقعا چجور میفهمی باید کی و کجا پیدام کنی؟ _
  

 رود، دنبال چیزی. مثالً داخل ماشین می
 
اگر خودت قبول نکنی، البته  تو تنها دارایی منی، حتی _

معنیش این نیست که اجباری داری، من مدت باقی 
 مونده رو بخشیدم، تو االن واقعا آزادی...

 
 پس واقعا تمامش کرد؟
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کردم اگر این را بگوید سبک و آزاد همیشه فکر می

شوم، اما همان شب فهمیدم سنگینی بارش روی می
 قلبم دردناک است.

 
 گیرد.سمتم مییک بسته را به 

 
تمام تنم خیس عرق است، نگاهم به سمت خاله 

 اند.شود، داخل ماشین نشستهمیکشیده 
 
اما خب تو حق انتخاب داری، حتما تو این موقعیت  _

 جدید، بهتر از من رو میببنی...
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کنم دارد نگاه پایین می اندازد، نمیدانم چرا حس می
 نقشی غیر از خودش را بازی میکند.

 
 این ماجدی که میشناسم نیست. 

 
 خیلی بهتر... مهربونتر، جذابتر، بافهم تر... _
 

 شود.رود، بغض هم اضافه میضربان قلبم باال می
 
نکند میخواهد برای همیشه برود؟ اما گفت من تنها  

 دارایی اش هستم...
 
 خب؟! _
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 خب؟! _
 

 گذارد.بسته را میان دستان لرزانم می
 

 سنگین نیست.
  
 رفته سهراب ٔ  اینا برای توئه، راستی دفتری که خونه _

 خوندی؟ چمدونت تو گذاشتم بودی
  

 خیلی خونسرد است، مثل همیشه.
 

 شناسم.من این دیوارهای از سنگ خارا را می
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زنی؟ اصالً چرا میخونم، چرا این حرفا رو آوردم می _

 کنی؟ تو فرودگاه تو صدام کردی؟دنبالم می
   

 کند.بندد، اشاره به ماشین اردالن میدر ماشین را می
 
 بریم منتظرتن. _
 

شناسمش که بدانم قدر میخواهد جواب بدهد، آننمی
 ست حرف زدن.  فایدهبی
 

 همه راه را حتماً برای تعقیب من آمده. این
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 کند و این ته دلم را کمی محکم کرده.نمی او من را رها
 

 تواند جز من کسی را دوست داشته باشد.او نمی
 
 و با حضورت سورپرایز کنی؟قراره هر سری من _
   

 رود. خندد و جلوتر میآرام می
 
 کم یادبگیر، پاهام از دویدن خسته شدن.  تو هم یه _
 

 آید.  فهمم. بغض تا بیخ میایستم، منظورش را میمی
 
 مگه مجبوری بدویی؟ قدم بزن...   _
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دانم مدتی او را گردد. ماشین نزدیک است و میبرمی

 دهد.  نخواهم دید. همین آزارم می
 
 تو غزال گریزپایی.  _
 

 دارد.جهد. قدم برمیابروهایم از توصیفش باال می
   
ها هم اهلی نیاز نیست یوزپلنگ باشی، ماجد. غزال _

 شن.  می
 

شوند و رسیم خاله و اردالن پیاده میبه ماشین می
 اوست و تعارف برای ماندن.
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................ 
 
هات، خاطراتت، عکسای از تو رو دارم، من مجموعه"

ها مال دانشگاهته، قسمتی از اون، گاهی صدات، این
گردونم، تا روزی که هر بار به یه مناسبت، بهت برمی

دیگه هیچی پیش من نمونه، من. مریض تو هستم، اما 
 "دنبال راه درمان میگردم، تو بلدی؟

 
ی اشک کاغذ را کنار میگذارم، در حالی که آماده

 ریختنم.
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 یش تنگ شده، اما بیشتر شبیه یک وداع است.دلم برا
 

 انگار میخواهد ترکم کند.
 

درد دارد هر چه هست، بقول خاله، تولد درد دارد، یک 
 ریسک بزرگ است.

 
 چینم.ها را روی تخت میلرزد، عکسهایم میدست

 
 ها فقط دهانم باز می ماند.از دیدن تک تک آن

 
 ها من هستم...چیمن!ی آنهمه 
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کدام ست، در هیچهای مختلفیاست برای زمان معلوم
 من انگار از عکاس خبر ندارم.

 
 ها.کنم، به پشت عکسها نگاه میشوکه به آن 

 
 شماره دارند، هر کدام یک یادداشت.  

 
کنم. شماره هایشان را مرتب ها را پشت و رو میآن

 کنم، خاله اتاقی جدا برای هرکدام گرفت.
 
داند و حاال در اخر شب یحریم شخصی را مهم م 

 فهمم چقدر مهم است که تنها هستم.می
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داخل دانشگاه، مانتو شلوار   " ۱ی شماره "عکس
 مشکی، مقنعه، پوشیده ام.

 
شروع اولین کالس. همیشه موفق باش، دلبر مو   "

 "طالیی.
 

 هیچ چیز از موقعیت این عکس یادم نیست.
 

مرور صبح میشود و من هنوز پشت هر عکس را 
 کنم.می
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های خاصی نیستند، گاهی خنده هایم، گاهی موقعیت
نگاه خیره و صورت بی احساس، گاهی لبخند، گاهی 

 معلوم است غمگینم.
 

هایی که فقط من کدام خاص نیستند، عکسهیچ
 هستم. 

 
 های یک خطی، گاهی فقط نام من.یادداشت

 
 از آن میان چند پیام بود، عجیب.

 
شدم، خوشحال بودم، چون تو می امروز اگر کشته "

 "میخندیدی.
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عکسی از من بود با دخترهای دانشکده در حال 

جا جمع هایی که با دیگران یکخندیدن، معدود وقت
 شدم.می

 
برای لبخند تو، ساعتها زیر تیغ افتاب در کمین بودم،  "

 "کاش برای دیدن من لبخند میزدی
 
 

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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 دانم مخاطبش کیست.لبخندی که نمی
 
دختری دیدم  شبیه تو، اما موهایش غرق سرخی "

 "خون، نوازشش کردم انگار موهای توست.
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 ام با موهایی آزاد زیر نور خورشید.روی بالکن ایستاده
 
کشم از دیدن غم تو، فردا اگر زنده بودم، درد می"

 "کمی برایم اخم کنی.آیم تا می
 

شود که چشمانم حتی نمداری چشمانم هم باعث نمی
 اند، تهوع دارم.نسوزد، انگار داخلشان شن ریخته

 
خواهد ام که دلم میقدر به او و خودم فکر کردهآن

 بخوابم و بیدار نشوم.
 

 گیرم.ام را به دست میکند. گوشیخورشید طلوع می
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 ست.هاست خالیمدتهای او پاکت پیام
 

جا انگار آن صفحه اوست، انگار قرار است چیزی در آن
 نوشته باشد.

 
ها او یا هرکسی که خواهد زجرم دهد؟ آن سالمی

استخدام کرده یا هرکسی که عکس انداخته نزدیک 
 من بوده است، لحظه به لحظه.

 
 "برای چی از من عکس گرفتی؟!"
 

 کنم.مینویسم و پاک چند بار می
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اند، شاید هر دو یا سه روز ها همه نزدیکتاریخ عکس
یک عکس. حتی روی بالکن خانه، ماگ نسکافه به 

 دست.
 

 فرستم.برایش می
 
تا خودم پیام ندادم، یا زنگ "معموالً جوابش این بود،  

 "نزدم، تو این کار رو نکن.
 

 شوم، اما دیر است.از ارسالش پشیمان می
 
ام کاری کنم. او در برزخ نیفتاده باید تا دوباره 

 اش را دارد، با من یا بدون من.زندگی
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 خوابی.رود از بیآید. سرم گیج میصدای پیام می

 
 من تعقیب تحت دائمی ٔ  تو تنها سوژه"

 ".شدمی تنگ برات دلم چون ،(شوخی)بودی
 

 هایش هم خشن است.شوخی
 
اش های حوالاما... حداقل نگفت پیام ندهم. دیوانه 

 کنم.می
 

اما من هم دلم تنگ است، شاید یک عکس بتواند کمی 
 آرامم کند.
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گردم، هیچ عکسی از او نیست، داخل گوشی را می
 کرد.بود هم پاک میوقت نبوده، اگر میهیچ

 
 ما باهم هیچ عکسی نداریم، هیچ... 

 
    "دونستی ما نه باهم عکس داریم، نه من از تو؟می"
 

 "ما" وقتهیچ ما چکد،می چشمم ٔ  اشک از گوشه
 .  ایمنبوده
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ای رو که اون شب تو خونه بهت دادم رو تا حاال جعبه"
 "نگاه کردی؟

 
 

 ام.افتد که جعبه را تهران گذاشتهیادم می
 

ج و سردرگم بودم که حتی یادم نبود که قدر گیآن
 دیدم، کاش...نگاهش کنم. کاش می

  
  "دونم که نگاهشم نکردی، مثل دفتر، مثل من...می"
  

 دفتر! 
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 دوم.سمت چمدانم میبه
 

جاست، اصالً درش نیاوردم، داخل دانم دفتر آنمی
 جیب مخفی چمدان.

 
جا نیست... فقط چند کنم، اما دفتر آنبازش می 

 یادداشت. 
  

 نشینم، حتماً خودش برداشته.روی زمین می
 

 روم. پیام داده.به سراغ گوشی می
 

 دهد و باز هم... زنم، رد تماس میزنگ می
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وقت دونم هیچحتی نفهمیدی که نیست، می"

ها رو بخون تا اونا هم غیب خوندیش، یادداشتنمی
نشدن، فعالً تا خودم زنگ نزدم تماس نگیر. مراقبتم، 

  "مراقب خودت باش.
  

ست کنم، اسمش آزادیگوشی را روی تخت پرت می
 اما رسماً... 

  
 نشینم.ها میگیرم، کنار یادداشتکمی آرام می

 
 صفحه هم دارد.  
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سن تو بود از وقتی دیدمت؛ خواهر کوچیکم که هم"
خورد و افتاد، موتور هم روش، روی موتور من سر 

کسی ندید چجور افتاد که گردنش شکست. همون روز 
براش عروسکی موطالیی خریده بودم. چهلمش 

گذشته بود تو اومدی، کسی به من حرفی نزد، که چرا 
جا، چرا حواسم نبود. اما اون روز موتور رو گذاشتم اون

هنوز خودم رو نبخشیدم برای مرگ مهتابم. همیشه 
ت داشت موهاش رنگ خورشید باشه، مثل رنگ دوس

جور بود که توی نگاهم جون موهای تو. اولش این
تونم نگاهت تر شدیم دیدم نمیکم که بزرگگرفتی، کم

تر بودم، اما هات. من بزرگنکنم؛ خندیدن و شیطنت
ماجد درون من تو رو دوست داشت، تمام رویاهاش تو 

کرد، ماجد ت میکرد، نوازشبودی که ازت مراقبت می
درون من تو رو خیلی پاک و عاشقانه دوست داشت... 

ها چقدر دونی جنگ بین احساس و عقل اونم سالنمی
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دونی درد نفرت داشتنت از من چقدر سخته. نمی
دونی دچار وسواسی به اسم چیمن شدن دردناکه. نمی

ام که ندازتت. درد عشقی چشیدهچجور از پا می
 "ام که مگو.دهمپرس، سوز هجری کشی
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آید، چیزی درون من از اسارت با او لبخند روی لبم می
 برد.لذت می

 
 وار عاشق باشد.خواهد که او دیوانهبخشی از من می

 
 دارم. یادداشت بعدی را برمی 
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قرار بود ازت توی دانشگاه مراقبت کنه، حداقل ترم "

اول. قرار بود وانمود کنه از تو خوشش میاد تا کسی 
دونی کیو بهت چشم نداشته باشه، قرار بود... می

گم؟ سهیل کرامتی، دوست من! قرار بود با می
دخترعموش ازدواج کنه. گفتم پایبند قول و قراره، با 

هایی که کرده بودم مکپدرش دوست بودم، در ازای ک
ش. اما خیانت کرد، عاشقت شد، عاشقت برای خانواده

  "دونی نارو خوردن چقدر سخته؟کرد. می
  

 کنم.ها را روی زمین رها مییادداشت
 
 شود، محال است.باورم نمی 
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همه اطالعات برای مغز  افتد، اینسرم به دوران می
  طلب من زیاد است. استریل و ساده و راحت

  
 آید.صدای در اتاق می

 
 حتماً خاله است، باید به تریا برویم برای صبحانه.

 
 
خاطر بسته کنم، بوی نم و گرما بهآپارتمان را باز می 

 ها و خاموشی کولر است.  بودن  در و پنجره
  
برو تو، چیمن! لیست بردار ببین چیا کمه تا بریم  _

 خرید. 
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 امبرگشته انگار افتم،می سهراب ٔ  یاد دانشگاه و خانه

 .عقب به
 

 اولین بار با ماجد رفتیم خانه را دیدیم. 
  
 سالمه. ۱۷یاد دانشگاه افتادم، خاله. انگار باز  _
  

و  آوردشود، شال و مانتویش را در میاز کنارم رد می
 کند. روی مبل تا می

  
ای، صد سالتونم بشه. بیا شما برای من همیشه بچه _

زود نگاه کنیم کارا رو انجام بدیم، بریم تا شروعِ کارت 
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م به مانی سر بزنیم... باید قبل زایمانش برگردم، بچه
 تنهاست. 

 
  

 کند.ها را چک میزند و داخل کابینتحرف می
 
را، حتی شیرآب و داخل یخچال، ظرف و ظروف  

 . آب ٔ  تصفیه
  
باز و صد البته ودلبازیه، چیمن! زبوناردالن آدم دست _

 مورد پسند خیلی از خانوما. 
  

 کنم تا ادامه دهد. فهمم، اما سکوت میمنظورش را نمی
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م؛ گم رو حس زنانهبهرام پسر این پدره، اینا رو می _

ای باش، کار خوب، پول خوب، ای عمل کن، حرفهحرفه
روابط رو قاطی کارت نکن، اگر دعوتت کردن مطمئن 

 ٔ  شو بقیه همکاراتم همین شرایط رو دارن... فاصله
 جااین تو... کن حفظ اطرافت آدمای تمام از رو ایمنی

 . تنها و غریبی
  

گیرد و کنار خود روی ایستد، دستم را میرویم میروبه
 نشاند.مبل می

 
 فهمم قرار است چقدر تنها شوم.انگار تازه می 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 شوم. ترکد، مضطرب میانگار یک حباب درونم می 
  
قدر موندم؟ حداقل اینخاله؟! بهتر نبود تهران می _

 شدم. تنها نمی
  
ای هستی، اینا ختهمگه قبالً نبودی؟ تو دختر خودسا _

گم تنها ولی گم برای ترسیدنت نیست. من میکه می
ذاره از جلوی دونم اون عاشق وسواسی نمیمی

 چشمش دور بشی. 
  

 کنم. خندد و من گیج نگاهش میمی
  
 خوشحالید که ماجد هست؟ یعنی...  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

  
 دوزد. اش را به نگاهم میایچشمان قهوه

  
 ماجد و تو ٔ  ظرم رو دربارهوقت نببین، چیمن! هیچ _

 دارم، دوست رو ماجد من... بگم اآلن بذار اما نگفتم،
 و من با باشه، پدریش ٔ  خونه تو کهاین از تربیش اون

 کهاین. مانی بعد بوده اون اول کرده، زندگی مسعود
 شروع ٔ  نحوه من ولی... بماند شد، چی و چرا

اقبت! تا مر قدراون. نداشتم و ندارم قبول رو زندگیتون
رسوند یا به خودش، باهاش وقتی به تو آسیب نمی

مشکلی نداشتم... من سبک دوست داشتن و رفتار 
 رو تو کهچیزی. ندارم دوست رو ماجد ٔ  خودخواهانه

 رفتار خالفِ و بد اون یعنی من برای نکنه خوشحال
 ... مناسبه
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 کند. دستانم را نوازش می

  
وقت جلوی نهایت. اما هیچبیمسعود عاشق من بود،  _

وقت اخم یا تندی نکرد... اگر و نگرفت، هیچحرکت من
تری اآلن زن موفقی هستم، شک نکن اون نقش مهم

پرستیدم اون گفتم میاز خودم داشت. اگر گناه نبود می
 اخالقا همون مسعوده، دست ٔ  مردو... ماجد بزرگ شده

بده، تمام  نشون چطور نگرفته یاد هنوز فقط داره، رو
مشکالتش از همون نتونسته، باید یادبگیره نترسه و 

 اعتماد کنه؛ به تو، به خودش، به انتخاب هردوتون.
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دانم باید منتظر ماجد های او، نمیام از حرفگیج شده
 باشم یا... 

  
من چکار کنم؟ یعنی باز با ماجد  گیجم کردین، خاله؟ _

 باشم؟ 
  

 کند.ام را لمس میگونه
 

 لبخندش مهربان است و نگاهش پراحساس. 
  
تو اآلن یه زن آزادی، البته مدت عده که گذشت کامالً  _

آزادی، اما در رو روی ماجد نبند. اگر کیسی مناسب بود 
قدم شد باتوجه بهش فکر کن، کنارش اگر ماجد پیش
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ت بهش جواب بده. من نظر اس و تجربهبه احس
شه اگر یه روزی که چی باعث میو گفتم؛ اینخودم

تونی و خواستی، من موافق باشم. وگرنه تو میبازم اون
 هرکسی رو که به زندگیت شادی میاره رو انتخاب کنی.

 
 

................ 
 

 ها چیزی به خاله نگفتم.از یادداشت
 

سردر گم بودم که که گاهی مجبور قدر گیج و اما آن
 هایش را تکرار کند.شود حرفمی
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 اون بسته چی بود که از پریروز بهم ریخت تو رو؟ _
 

 های خرید.از فروشگاه به آپارتمان میرویم با نایلون
 
اردالن اصرار کرده بود بهرام همراهمان بیاید اما خاله  

 قبول نکرد. 
 
 چی؟ _
 
تر نفس بکشم، راحت شودمی باعث کولر خنکای 

 توانم خوب بخوابم.خسته ام، نمی
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اونی که ماجد داد، از اون روز بهم ریختی، دیگه  _
 مجبورم بپرسم، نگرانتم.

 
 شود.بندم. نفسم تنگ میچشم می

 
 عکسای من بود...ولی... _
 

 بندد.بغض راه کالم را می
 

 زند.گیرد، چند ضربه آرام میدستم را می
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بریم خونه تعریف کن، به اردالن گفتم آروم باش،  _
ریم... شنبه باید بیای شرکت، سه روز فردا داریم می

 استراحت داری. 
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 کند.فکر دیدن مانی خوشحالم می
 

دیشب که تماس تصویری گرفت شکمش را نشانم 
 است.داد، ماه چهارم 

 
اما نگفت جنسیتش چیست، گفت دوست دارد دور هم 

 باشیم تا بگوید.
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کاش پیش هم بودید، هیچی برای آدم خواهر  _
 شه.نمی

 
های جوانی خواهرش را از گوید که سالاین را خاله می

دست داد و هنوز هم مثل حاال چشمانش به اشک 
 نشیند.می

 
ن برای مانی برای من خواهرتر بوده همیشه، تا م _

 اون.
 

 چیزهایی عوض شده، درون من.
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تو سبک خودت و داری تو خواهری، اونم مال  _
 خودشو، دلیل بر بد و خوبی نیست...

 
 کنم.قطره اشک سمج را پاک می

 
هست خاله، من اونقدر خودخواهم که هیچوقت هیچ  _

کسی رو ندیدم...من از همه چیز به راحتی رد شدم، 
 مهمم...انگار فقط منم که 

 
 شوند.کلمات مسلسل وار از دهانم خارج می

 
 نه هرگز بینهایت خوشحال و نه غمگین، نبوده ام. 
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 اند.همیشه دیگران به موقع به داد من رسیده 
 
 سختی ها را بقیه تقبل کردند. 

 
 ام.یا من بی تفاوت از دیگران گذشته

 
 ایستد.ماشین دم ورودی ساختمان لوکس اردالن می

 
الن گفت برای کارها ماشین شرکت هست، اما در ارد 

این دو روز فهمیده.ام داشتن یک چهار چرخ 
 ست.الزامی
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آقا میشه کمک کنید اینا رو ببریم، با کرایتون حساب  _
 کنم.می

 
راننده اول کمی اخم کرد اما وقتی کرایه را شنید از در 

 پیاده شد.
 
 بردیم.خودمون می _
 
میشه، ۳جور بار تقسیم بر ر، اینبه بدنت احترام بذا _

 اون مرده و قدرت بیشتر داره.
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لبخند میزند و چشمک، هیچوقت ندیدم با خودش بار 
زیادی حمل کند، یا وسیله ای خارج از توان جا به جا 

 کند.
 

 کند.کرایه و مزد راننده را پرداخت می
 
 و بدم.برو لباسات و عوض کن،  بیا تا جواب حرفت_
 

کنیم، بلوز و هایمان را عوض میبندد. لباسمیدر را 
 کند.شلوار نخی خانگی. آدم احساس سبکی می
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 ٔ  آدم باید خودخواه باشه، اما معنیش اجحاف درباره _
 کنی سرزنش رو خودت خوایمی اگر. نیست دیگران
که تو خودخواهیت رو فاکتور بگیر، مامان. این قسمت

چکار کردی یا چجوری و مانی چجور نباید غیر این 
 باشه.

 
 بریم.وسایل را خرد خرد با کمک هم به آشپزخانه می

 
اون بسته که داد کلی عکس از من بود؛ تو جاهای  _

دونم کی و چجوری مختلف، وقتی اهواز بودم، حتی نمی
 شون تاریخ داره و یادداشت.ت همهگرفته اونارو... پش

 
 گذارد.مواد فریزر را جدا می
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 اش یعنی تعجب نکرده!  خنده

 
ماجد وسواس داره، عاشق عکاسی بود از بچگی،  _

 .  شدی عکساش ٔ  همه ٔ  شانست تو سوژه
 

 خندد.   بلند می
 
 دونستین؟!  می _
 

 دهد.  سر به تأیید تکان می
 
 و نداده؟   عکسای دوران بچگیت _
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 کنم.  زده نگاهش میگوید و من بهتبا خنده می

 
گفتین؟ آخه دیوانگیه، اون همه هیچی بهش نمی _

 عکس؟! 
 

 زند.  ای میزدهلبخند خجالت
 
راستش وقتی دیدم عکسا خیلی معصومانه و گاهی  _

وقت هایی که هیچهم خنده داره برام جالب بود. لحظه
گفت، اون لحظه که بینیم، ندیدیم و گذشتیم. میینم

گیرم، انگار اون آدم رو تو اون زمان ثابت عکس می
 دارم...  می نگه
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 نشیند.  کشد و روی صندلی میآه می

 
از من و مسعود کلی عکس داشت که بهم داد.  _

 چیزایی که من ندیده بودم، انگار زمان متوقف شده.
 

کرد با که سعی می حسرت نگاهش و آن بغضی
کنم، هر چرخاندن نگاه متوقفش کند را خوب درک می

سر او را که ایم. از پشتکدام به یک گونه تجربه کرده
 گیرم. نشسته در آغوش می
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شما و عمو مسعود به من نشون دادین بهترین زن و  _
تونن باشن. شاید برای همین بود که شوهر چجور می

 وقت فکر نکردم من و ماجدم خوشبختیم، خاله. هیچ
  

 کشد. کند. نفس عمیق میصورتم را نوازش می
  
سعی کن جفتی پیدا کنی که خوشبخت و خوشحال  _

 باشین با هم... 
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 . حرفش ٔ  کنم، میانهکنار گوشش نجوا می
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ماجد گفت که این سهیل بوده که بهش خیانت  _
 کرده... 

 
 

................. 
  

 گذشته 
  
شما با حمایتتون چیمن رو تو خطر انداختین، من فقط  _

 درستش کردم. 
  

اولین بار بود که صدای فریاد ماجد، آن هم در آن خانه 
 شد. شنیده می
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 عمو برایم بلیط گرفت و گفت باید برگردم.  

  
فکر کنم اوضاع خیطه، چی جان! ماجد تا حاال  _

 جور داد نزده. این
  

 ز کرده بودیم.هردو روی تخت او ک
 

چیز رضایت داده بودم، به اعتماد خبر از همهمن بی
 ماجد.  

  
ست، من وظیفه دارم ازش چیمن دختر این خونه _

  کوچیکه؟ برادر اونی، ٔ  محافظت کنم. تو چیکاره
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 این یکی دیگر قابل باور نبود، فریاد عمو مسعود؟!  

  
 بابام سکته نکنه، چیمن...  _
  

سمت ه از روی تخت پریده بودم و بهحرفش تمام نشد
 پایین دویدم.

 
شد اگر عمو یک وقت، گوش شیطان کر چیزیش می

 کردم؟! من چکار می
  

خاله نبود، یک مورد اورژانسی او را به بیمارستان 
 کشانده بود. 
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تو به من دروغ گفتی، حاال حق نداری سرعمو داد  _

شی؟ نمیش بدی... چرا از زندگی من گم بزنی، سکته
 ازت بدم میاد، متنفرم... 

  
 هردو سکوت کرده بودند.

 
زد، عین دو حریف دوئل رنگ عمو به سرخی می

 روی هم گارد گرفته بودند.  روبه
  

رنگ از روی ماجد پریده بود، حداقل از آن سستی 
قدر که سبزه و فکش این را هم حدس زدم، آن

 سوخته بود. آفتاب
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تونست یه لجبازی چجور دونید میکدوم نمیهیچ _

جا رسوم خودشون جا تهرانه اما اونبدبختتون کنه. این
چیز نبود؛ حتی رو دارن. بفهمید، ته این ماجرا هیچ

تونست ازت و دیه و زندان. تهش میمحکومیت 
 کردی فکر. حالتشه بهترین این کنه، حیثیت ٔ  اعاده
   کنن؟ نگاهت بقیه بندازی زبونا سر رو شیخ ارشد پسر

  
دانستم که جا میقدر از آنعمو کالفه نشست، دیگر آن

بفهمم شیوخ و سران عشیره چه احترامی دارند حتی 
 برای حکومت.

 
 یک سنت و یک رسم.
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 نگاهم به عمو خیره است تا او جواب دهد.   
  
دونین چیمن کجای زندگی داداش بزرگه، شما که می _

 منه... 
  
 و عذاب نده... اون ازت متنفره، ماجد، بفهم... من _
  

گوید، من انگار آب یخ رویم خالی آرام و غمگین می
 کرده بودند. 

  
 بروم. مانی بود که دستم را کشید تا از اتاق بیرون 

  
 مونم، شاید یه روز مال من شد. تا آخر دنیا می _
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توانم بگویم ترین لحنی بود که هنوز هم میغمگین
 ام.شنیده

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 
 مهیل#
 219پارت#
 

 روزهای سختی بود؛ خبری از سهیل نداشتم.
 
 حتی سهراب هم سکوت کرده بود. 

 
ام را بگیرم و به تهران خواهد انتقالیعمو گفته بود می

 یا هر شهری در اطراف بروم.
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خاله مخالفتی نرم کرده بود، اما مسعود مظلومی  
 کرد. احساس خطر می

  
ام را به دانشکده دادم، با یک درخواست انتقالی

 سطح و هم رشته.دانشگاه هم
 

ها هم نیست، فقط انستم که به این راحتیداما می
 خواستم حرف عمو زمین نماند.می

 
 از سهیل خبر داری، چیمن؟  _
  

 داد.داشت باغچه را آب می
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این روزها از ماهرخ نامی گهگاه اسم برده بود،  
سهراب هم یک عشق قدیمی داشت که برایش 

 برگشته بود. 
  
 خبری من داشته باشم؟ نه، تو که بی _
  

 شیرآب را بست وشلنگ را سر جایش برگرداند.
 
 تر شده بود. هوا مرطوب و خنک 
  
چهل روزی هست هیچ خبری ازش نیست، فقط  _

 ره تهران و میاد.  دونم میمی
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قدرشم، یه دوستی بود تموم شد، منم دونم همیننمی _
 کنم. بهش فکر نمی

  
 شلوارم را تکاندم تا باال بروم.

 
دروغ گفته بودم، من روی یک زندگی با سهیل فکر 

 کرده بودم، شاید هم کمی دوستش داشتم.
 

قدر بود که با فکر کردن به اون یک غم و حداقل آن
 ام بنشیند.بک به سینهبغضی س

 
 
 گی نه؟ واقعاً بیاد خواستگاریت می _
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 بد سؤالی پرسید.
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خواستم بروم، انگار مچم را ها که میدرست سر پله
 گرفته باشد.  

  
بینی هستم، آقا سهراب. نه اون میاد من آدم واقع _

 ٔ  خواستگاری من، نه قراره من منتظر باشم. خانواده
 بین تونهمی چی واقعاً ترسناکن، مافیاست، شبیه اون

  بشه؟ ما
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 ................ 

  
 زمان حال 

  
 آمد.بلند بود و شکمش به چشم نمیقدش 

 
 نتوانستم از دیدنش گریه نکنم.  

 
 انداخته خاله ٔ  شوم، تیام دست دور شانهدارم خاله می

 . کردندمی نگاه را ما زاری و گریه و بود
  
 شی، مانی!  تو واقعاً داری مامان می _
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جلوی شکمش نشستم و صورتم را به رویش 

 چسباندم. 
  
 تم فسقلی، دوستت دارم. من خاله _
  

 دانم احتماالً زود است که تکان بخورد اما... می
  
 فهمه. خوره، چی جان، انگار میاون تکون می _
  

 و باز هم یکدیگر را بغل کردیم.  
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گه، چیمن، فکر کنم این فندق از بس مامانش هی می _
 شناسه. اسم خاله رو بهتر از باباش می

  
 ها ما کنار هم قرار گرفتیم.سال بعداز

 
اما این بار جای عمو مسعود، تیام حضور دارد؛  

کرد با خاله و من رو و مهربان، با مانی شوخی میخوش
 کردم.فقط نگاه می

 
 ساله، چند ٔ  چیزی مثل حسرت، یک بغض فروخورده

 خوشحال و صمیمی قدراین وقتهیچ ماجد و من
 .نبودیم
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قدر وقت اینرم نگذاشت، هیچوقت سربه ساو هیچ 
عاشقانه نگاهم نکرد و من هرگز چنین لبخند عمیقی 

 هایم نبود، مثل مانیا.  روی لب
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 رم تو حیاط. من می _
  

ست حتی اگر کسی به آن اشاره انگیزیسکوت غم
 نکند.

 
تاریکی و سکوت و گرما، عسلویه حتی از کیش هم 

 تر است، حتی این وقت شب.  گرم
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 هم جهنم باشد که آب نشینم،می باغچه ٔ  روی لبه
 .است بهشت

 
 را طراوت این دانممی سازمانی، ٔ  جا، یک خانهمثل این

 .ستمانی کار کنم فکر توانمنمی
 

 آید چنین دست سبزی. اما به تیام می
  

 کنم، مثل همیشه ساکت است.ام نگاه مییبه گوش
 
کنم، کسی را ندارم که بخواهد بداند من چه می 

 هرکسی که من برایش مهمم در این خانه است.
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دلم تنگ است، قلبم گرفته و غمگین. اصالً چه شد که  
 جا رسیدم؟ به این

  
 بندم، مرور خاطرات دردآور است.چشم می

 
 کند.تر میمرور اشتباهات آن را غیرقابل تحمل 

 
انتخاب سهیل بعداز آن همه غوغا، حماقت بود،  

 لجبازی بود. 
 

های بین که به تهران برگشتم و یک روز حرفوقتی
 خواستندمی کرامتی ٔ  خاله و عمو را شنیدم؛ خانواده

 .بیایند خواستگاری برای
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ها بود هیچ ارتباطی با من نداشت و برای سهیل ماه 

 همین شوکه شده بودم.
 
 ها برای سهیل تنگ شده بود.اما دلم آن وقت 

 
 دانستم چرا! ماجد آمد، دعوا بود و من نمی 

 
سر میز عمو گفته بود آن چه را که در خفا شنیده بودم. 

ماجد هم بود، عصبانی غذایش را پس زده بود، هنوز 
 ٔ  ای را که شد صورت مسئلهاست آن جمله یادم

 . من هایبدبختی
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  "چیمن اصالً صالحیت انتخاب این آدم رو داره؟"
  

اش را. اما همان کافی بود برای نشنیده بودم ادامه
 ام. زدن به زندگیپاپشت

  
 از عموم خبر داری؟  _
  

 کنم.  کنارم نشست، موهایش بلند شده، لمسشان می
  
وقت از عموت خبر ندارم، مانی. این ماجده من هیچ _

 که از من خبر داره همیشه. 
  

 خورد.نگاهمان در هم گره می
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 خفه لب گرفتن گاز با را امزده درد بغض ٔ  آن ته مانده
 . کنممی

  
چقدر فرق کردی، چیمن؛ ساکت بودی، خودت و خفه  _

 گی چی تو فکرته؟  وقت نمیهم کردی، چرا هیچ
  

 کنم. فرش بازی میبا تکه چوبی روی سنگ
  
مثالً اآلن بگم که داشتم به اون شب که عموت گفت  _

کردم و همون ندارم فکر می من صالحیت انتخاب
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گردیم عقب؟ شه؟ برمیباعث شد لجبازی کنم چی می
 ... کن ولش مانی، ؟…بندهماجد دهنش رو می

  
 دهد. با پا آن تکه چوب را به من پاس می

  
فهمن گردیم عقب، ولی خب حداقل بقیه میبرنمی _

 جور شد. چی شد که این
  

ها برایش وکبل کوتاه ٔ  ایستد، نشستن روی لبهمی
 سخت است.

 
 شود. نگاهم روی شکمش قفل می

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 موند اآلن... نظرت مال منم میبه _
  

دلیل گفتم. اماچشمانش که خورم، بیحرفم را می
 فهمم چه کاری کردم.شوند میخیس می

 
 من هم یک بچه داشتم! 

  
 چیمن؟!  _
  

کنم بخندم، اما مگر با چشم نمدار چیزی جز سعی می
 شود زد. یک لبخند غمگین هم می

  
 بینی؟! اینم حرف زدن. می _
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 آید.  خاله با یک پانجوی توری روی بلوز و شلوارش می

  
 گرمه هوا!  _
  

 ایستد، انگار متوجه حال غیرعادی ما شده. می
  
 باز ذکر مصیبت داشتین؟ _
 
 
 کنم.اینبار عمو رو ببینم خفش می نه، ولی _
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زند و عصبانی از ما یمان میلگدی به چوب بازیچه
 فاصله میگیرد.

 
 نگاه خاله پی اوست. 

 
از دهنم در اومد که اگر بچه من میموند چقدر بود،  _

 منظوری نداشتم خاله، من حتی بهش فکرم نمی کنم...
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 آمد.شود نعمت، کاش نمیتنهایی هم گاهی می
 
 . است من روی خاله ٔ  نگاه غمزده 
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وقت فراموش حق داری بهش فکر کنی، هیچ _
 شه. نمی

  
 .کندمی خودنمایی امسینه درون خالی ٔ  حفره

 
حتی فرصت نکردم برای جنینی که آرزویش را داشتم 

 عزاداری کنم.
 

 پدرش ماجد بود. من... 
  

 کشم. بعداً هم وقت هست برای ایننفسی عمیق می
 کارها. 
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 تموم شده دیگه، من دیوونگی کردم، اینم تاوانشه.  _
  

کند قدم پیچد و وادارم میخاله دست دور بازویم می
 بزنیم، روی سنگفرش حیاط. 

  
با اتفاقات برای خودت حس گناه نتراش، چیمن. تا  _

افته که بخوای برای هر قدر اتفاق میوقت مرگ اون
شه جهنم. اون بچه کدوم یه گناه بسازی زندگیت می

رو صدا و اومد، کجای زندگی تو بود؟ آشوب و سدنیا می
 قهر؟ یا تحمل و سکوت و خودخوری؟ 

  
 کنم وقتی حرف حق است.  سکوت می
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کنم، وقتی به شما و عمو وقتی به مانی و تیام نگاه می _
 کنم، حتی... ماهرخ و سهراب...  فکر می

  
 ایستم.  روی خاله میروبه

  
 خاله؟! بین من و ماجد خیلی چیزا کم بود!  _
  

 ................ 
  

ت برای دونم برنامهدونم کجایی، ماجد! نمینمی» 
دونم خیلی دونم قراره چی بشه، نمیزندگیت چیه، نمی

چیزا رو. ولی با نگاه کردن به آدمای اطرافم، به مانی، 
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یزا کم چ خیلی ما کهاین به رسممی …به تیام، به بقیه
 «داشتیم، ما عادی نبودیم.

 
 

 دانم نباید.که میفرستم با اینبرایش پیام می
 
 ام.دانم که منع شدهمی 

 
دانم که اصوالً حتی نباید به تماس با او فکر کنم می 

 .ما زندگی است نشده حل ٔ  اما، مثل یک مسئله
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هایم پاسخ بگیرند وگرنه تا باید حلش کنم، باید سؤال
 کنند. ام میپایان عمر چراها دیوانه
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 « هرچی بود تمومش کردیم، مگه نه؟» 
  

 جواب داد، تمام شد؟
 
 ام؟! یعنی من برای او تمام شده 

 
هایم را میان کنم، صدای گریهام را خاموش میگوشی

 بالشت خفه.
 
 کند، سنگین است حرفش، درد دارد.  بم درد میقل 
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های پشت میز صبح با صورتی ورم کرده به آدم
 شوم.صبحانه ملحق می

 
 ام.طور آشفته فقط بستهموهایم را همان

 
حالم بد است، از نقش بازی کردن و خوب بودن خسته 

 ام. شده
  
 دخترا من برم... چیمن دیر کردی، خواهری.  _
  

 کشد.ام را میرو گونهخندهتیام 
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داند از این کارش حرصی زنم، میدستش را پس می 
 گذارد. سرم میشوم، اما سربهمی

  
 رو لپات کار کن، کوچیک شدن.  _
  

رویم مانی لیوان چای و فنجان قهوه را در سکوت روبه
 گذارد.می

 
 خاله هم نان و مخلفات را. 

  
 با همین لپ بساز، دکتر.  _
  
 رود. ز آشپزخانه بیرون میا
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دخترا عصر حاضر بشید بریم بگردیم. مانی مامان،  _

 و به کار بکش. استراحت کن خواهرت
  

 کنم. خندد، و من احمق باز بغض میمی
  
 بینی حال و حوصله نداره.برو تیام، نمی _
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 تیام که رفت، سکوت بین ما را خاله شکست. 
  
تونی زودتر کارت رو اردالن صبح زنگ زد، گفت می _

 شروع کنی؟ گفت به گوشیت زنگ زده خاموش بودی. 
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 چرخانم. اشتها در دهانم میلقمه را بی

  
 زنم بهشون. زنگ می _
  

 کردم با سکوتش.مانی را درک نمی
 
 کند. رفم فکر میحتماً هنوز به ح 
  
 از من ناراحتی، مانیا؟   _
  

 کشد. نگاه باال می
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شه، چون معلومه که نه! ناراحتم چون غمم می _
تونم کاری کنم. تا صبح فهمم چقدر درد داری و نمیمی

 نخوابیدم، هرچی به دهنم اومد به ماجد گفتم تو پیامام.  
  

 د.دار بلند شاز پشت میز با بغض و صدایی خش
 
 خاله یک لقمه نان و کره و عسل به سمتم گرفت.  
  
چی رو شه کرد، زمان همهبشین مامانم، کاری نمی _

 کنه. چیمن مگه چند سالشه؟!حل می
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و با اون یه پروژه تفریحیه، با بهرام برید. اولین کارت _
تره، هم تو به اوضاع انجام بده هم من خیالم راحت

 شی. مسلط می
  

 اندازد.های خاله میبهرام! مرا یاد حرف
 

 هرچه باشد او کارفرماست.  
  
 گردم.  گیرم برمیفردا صبح بلیط می _
  

 کند.یک روز جلوتر دردی از من دوا نمی
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خاله و مانی آن سر سالن مشغول لیست کردن وسایل  
 مورد نیاز برای بچه هستند.  

  
چون بهرام قرار گذاشته و این پروژه خوبیه، گفتم  _

دونم هم نخوره. کار اولت کار بزرگیه، چیمن، میقرار به
 خوب از پسش برمیای. 

  
 کنم.خداحافظی می

 
 .  ندارم تلفنی ٔ  عادت به مکالمه 
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گه پروژه مشترک خاله؟! باید برگردم فردا، اردالن می _
 ده برای اول کار. با پسرش می

  
 مبارکه، چی جان، خوبه پس چرا دمغی؟  _
  

 قدر که با گوشی خاله زنگ زدم.ام، آنحوصلهبی
 
 خواستم گوشی خودم را روشن کنم. نمی 
  
 کنه. کم سرم درد میدمغ نیستم، یه _
  

 کنم.سر درد را بهانه می
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ام و به جا نشستههاست. من اینتر از ایناما درد بیش 
گوید کنم و او میاو و زندگیمان و نقایصش فکر می

 تمامش کردیم.  
  

 کنم.سمت اتاق مهمان سر کج میبه
 
 ام است. یی و سکوت تنها خواستهتنها 
  
 و روشن کن. اردالن کارت داره، پیام داده. گوشیت _
  

وتخم به سراغ های او با اخمکالفه از این همه تماس
 روم.گوشی می
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 هایتماس ٔ  وحوصلهدانست حالشایان خوب بود، می
 .ندارم را مکرر

 
 گفت.همیشه کارهایش را یک جا می 

 
 دلم برای او هم تنگ شده.

 
 شوند؟ها یک دفعه محو میچگونه آدم

 
 ام. چقدر راحت فراموش شده 
  

 آید.کنم، پیام اردالن میگوشی را روشن می
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که بهرام به سراغم برایم بلیط گرفته، ساعت و این 
 آید.می

 
 هیچ پیامی از ماجد نیست.

 
کنم، احمقانه ی تخت دونفره پرت میگوشی را رو

 انتظار داشتم حرفی بزند.
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 مهیل#
 227پارت#
 

گرداند هم ام که وقتی تیام ما را میحوصلهقدر بیآن
 دهد.سکوتم بقیه را آزار می

 
 بهتر شد که فردا صبح بلیط دارم.
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 ام. اوقات همه را تلخ کرده 
  
 مشکل چیه، چیمن؟!  _
  

ام، هوای نمور و شرجی شبانه تکیه به ماشین زده
 تر از روز است.خنک

 
 باید در روز جای قشنگی باشد. 

 
فرستاد معلوم هایی که مانی گاه به گاه میاز عکس 

 ست. است که جایی دیدنی
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 زند.تیام هم کنار من تکیه می
 
 چیز خبر ندارد. پرسد، انگار از هیچساده میخیلی  
  
نظرت دونستم مشکل کجاست بهمشکل؟ اگر می _

 موندم؟  جور مثل خر تو گل میاین
  

زبانم تلخ است، اما تیام مثل برادر است، حتی 
 تر.نزدیک

 
ایم، اما کسی که خواهرم را چنین کم با هم بوده

 ست. خوشبخت کرده مرد خوبی
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 خندد، ظریف است رفتارش.می
 
 ام به مردان زیادی جدی. شاید هم من عادت کرده 
  
وجور کن بینم بالنسبت خر. جمعاینی که من می_

و، ما مردا اگر کسی رو بخوایم تا ته دنیا پاش خودت
تونه مونیم، اگرم نخوایم تا ته دنیام کسی نمیمی

   وادارمون کنه که کسی رو دوست داشته باشیم.
  

 کنم، با تعجب.زیر چشمی نگاهش می
 
کند، مشکل من دوست داشتن یا یعنی فکر می 

 نداشتن ماجد است؟ 
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آقا تیام! زندگی من شده پر از چرا و اما و اگر و  _

تونم جواب که نمیشاید، عین چهارراه چه کنم، این
 گیر کرده. و زمینبدم به سؤاالم من

  
و یک صدای دیگر؛  آیدهای مانی میصدای خنده

 زمخت، قوی و انگار خسته.
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توانم این صدا را از هزاران همهمه ندید هم می
 تشخیص دهم.  
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چی رو باید بینم، خودش جواب همهاونی که من می _
داشته باشه. چیمن، ماجد خیلی مرده، فرصت بدی 

 گه. چی رو بهت میجواب همه
  

 زند، آمادگی دیدنش را ندارم.نگاهم دودو می
 
ام از این چیز را ندارم. عصبیآمادگی هیچ 

 ها. وقوسکش
  
 لعنتی!  _
  

 م.توانم بگویکه میتنها چیزی
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 دارد.زند و برای استقبال قدم برمیتیام لبخند می 
 
ها انگار هیچ کسی از او دلگیر نیست، انگار این سال 

 اند.نگذشته
 

حتی مانی هم دست دور بازویش دارد. انگار فقط من 
 ام.  غریبه

  
 گیرم. ها مینگاه از آن

 
گذارم من را کنم، نمیسنگینی توجهش را حس می

 بازی دهد. 
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 سالم عرض شد.  _
  

 جا.چند روز پیش او در کیش بود، حاال در این
 
تفاوت باشم، به آن لبخند کجی که کنم بیسعی می 

 دهد. زن به او میای طعنهچهره
  
 متوجه نشدم.   _
  

 دارم.گیرم، از ماهرخ پیام ام را دست میگوشی
 
 بهترین راه برای گریز از اوست. 
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کنم، برایم جوک فرستاده، اینترنتم را روشن می
 آید. اش میاش هم پی پیام قبلیاحوالپرسی

 
 زنم، اما ماهرخ... آخر شب است، با سهراب حرف نمی

  
 شدی. قبالً زود متوجهم می _
  

 برم، فقط منم و او.جا تکیه داده سر باال میهمان
 
 کنم کی تنهایم گذاشتند؟ زده به اطراف نگاه میهتب 
  
 رفتن قدم بزنن، نگفتی؟!   _
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های عقبش تیشرت پوشیده و شلوار لی، دست در جیب
 کرده شبیه طلبکارهاست. 
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 مهیل#
 229پارت#
 
قبالً برام مهم بودی، مهما مورد توجهن. اما از وقتی  _

 افتی. مون رو تموم کردیم از اهمیت داری میرابطه
  

 شود. لبخندش به لحظه محو و نگاهش پر از خشم می
  
قدر پیامم بهت سخت اومد؟ مثل زهر شدی؟ اون _

 دروغ گفتم؟  
  

 شوم.رود، رد میزنم کنار میاش میدست روی سینه
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قدر که دلت برایش کند، آنغم و درد آدم را سخت می 

 پاشد. رود و مغزت توبیخ کنان زهر به زبانت میمی
  
نه دروغ نگفتی، منم یادم نبود یادآوری کردم، اآلنم  _

 درس پس دادم. چرا بهت برخورد؟ 
  

 آید.سرم میپشت
 

 مقصدم جایی میان تاریکی ساحل است.
 
 گیرد.  دستم را محکم می 
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نامحرمم، جناب سرهنگ، یه وقت به شئوناتتون  _
 برنخوره.  

  
 شود کلمات.شود نیش و میدردم می

 
 ام.خواهد، اما پرخاشگر شدهدلم گریه می

 
دانم که خشم پاسخ دردهایم است و جایی درونم می

 ماجد از من کم تقصیرتر است.
 

 کند. تر اسیر میمچم را محکم
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کم چرت بگو، چیمن. مگه نگفتی زندگیمون چیزایی  _
 م چیه برای زندگیم؟!  کم داشت، مگه نگفتی برنامه

  
 کشم.دستم را با فشار از بین انگشتانش بیرون می

 
اند مثل تمام احساسات و های زیر پایم سستشن 

 افکارم. 
 

جه است، ترحم دانم شبیه ضمثل فریادی که می
 برانگیز. 

  
توام جواب دادی، ندادی؟ تموم شده این زندگی.  _

دم، نه بهت فکر نگران نباش، نه دیگه بهت پیام می
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خواد ببینمت. اولین آدمیم که سر کنم نه دلم میمی
کنم تا شرت برای همیشه از راهم بیاد رو انتخاب می

 سرم کم بشه. 
  

 گیرم.از او فاصله می
 
 ر بغض و نفس و اشک از دستم دررفته.اختیا 

 
 شدم.کاش میان این تاریکی محو می 
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 اختیار بغض و نفس و اشک از دستم در رفته.
 
 شدم.کاش میان این تاریکی محو می 
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خیال بیتوانم مثل او کنم که نمیحس حقارت می

 باشم، حس کم بودن و کوچک شدن.
 
ام دست آوردهتوانم به آنچه بهوقتی مثل دیگران نمی 

 ببالم. 
 

شاید تنها مدرک و شغلم باشد که قابل مطرح شدن 
 ام فرو پاشیده است. است ولی نظام زندگی

  
سرم های ماشین نبود و تیام پشتشاید اگر بوق

 کردم.میایستاد، واقعاً خودم را گم نمی
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مثل همیشه رفته بود؛ مثل همیشه ماجد حتی سعی  
نکرده بود کمی بماند یا به دروغ هم که شده کمی 

 دلداریم دهد.  
  
 بیا بریم خونه.  _
  

 تیام پیاده شده کنار در ایستاد. 
 

حتی نگاه او هم پر بود از ناراحتی و غم و شاید تأسف، 
 برای من! 

  
 .................... 
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 خوبی؟  _
  

 زنم. خوب نیستم، اما لبخند می
 

وسایل زیادی با خود ندارم فقط یک کیف دستی 
 کوچک.  

  
 شم. خوبم، خاله، بهترم می _
  

 . کردند اعالم را پرواز ٔ  شماره
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سر در نمیارم از کاراش، ماجد آدم عجیبیه! بهش  _
ده. دونم گوش نمیگفتم آزارت نده، نیاد سر راهت. می

 کنم. درکش نمی
  

 اش را بوسیدم.گونه
 
 ام از سردرگمی. خسته شده 
  
 کنم. خاله، باید برم. خودم یه کاری می _
  

کیف کوچکم را داخل باکس باالی سرم گذاشتم، کنار 
 نشستم.اید میپنجره ب
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رفت و من باز هم تنها خاله چند روز دیگر باید می 
 شدم.می

 
قدر اطرافم پر از وقت ایناین بار واقعاً تنها و هیچ

 سکوت نبود.  
  
 سالم! مهندس سرمدی... درست گفتم؟  _
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کنارم نشست شاید آخرین کسی بود که فکر مردی که 
 کردم یک روز دوباره ببینمش.می

 
 مهندس فرخنده، یکی از دوستان سهیل کرامتی. 
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 ها را با هم دیده بودم.  برای یک پروژه چند روزی آن 
  
 مهندس فرخنده! درسته؟   _
  

از دیدنش نه خوشحال شدم و نه ناراحت؛ آدم 
 رو و خنثی. خوش

 
هایی که سهیل دوست داشت با او کار کند، او یکی آدم

 حاشیه. بود، آدمی بی
  
شه تو دنیا چقدر کوچیکه، خانم مهندس. باورم نمی _

 یه پروازیم. 
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 کمربندش را می بندد.
 

مرد درشت اندامی که آخرین تصویری که از او در ذهن 
دارم کمی موهایش پُرتر بود اما همان صورت درشت و 

 کرد.  تیغ اصالح میمردانه، که همیشه شش
  
 بله خیلی کوچیکه.  _
  

 حتماً از سهیل خواهد پرسید، از اتفاقات گذشته.
 
 های کوتاه اما... کنم برای جوابخودم را آماده می 
  
 تو کی سوار شدی، مجید...  _
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 شود.نگاهم به آن چشمان رنگی آشنا میخکوب می

 
 زمان انگار برای هردوی ما متوقف شد.   
  
 شما دوتا چرا یخ زدین؟  _
  

 قرار بود با هم شرکت را اداره کنیم.
 
به همه کس پشت کرده بود تا با من باشد، پسر  

 .تهران بود آمده فتاح شیخ ٔ  دردانه
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با عمو دوست شده بود، تمام راه را هموار کرده بود 
 تا... 

  
 دهم.ام تکیه میبندم و به صندلیچشم می

 
 شمارم، شاید افکارم متمرکز شود.هایم را مینفس 

 
کردم شاید می هزار مکان و زمان بود که همیشه فکر 

ها این یک روز او را ببینم، هزار موقعیت که ته تمام آن
 کردم.اش میبود که یک سیلی حواله
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 مهیل#
 232پارت#
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هزار حرف و هزاران فکر، اما این نقطه و این زمان 
 هرگز بینشان نبود.  

  
سمت پنجره کج کردم که گردنم درد قدر سرم را بهآن

 گرفت.
 

ها را هواپیما شروع به حرکت کرد، چشم بستم، کاش
 ردیف کردن چه فایده داشت؟  

  
 رید جزیره؟ برای سفر می _
  

 کشم. نفس عمیقی می
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 باید فرار کند و سکوت کند من نیستم. آن کسی که
 
 سهیل باید شرمنده باشد، او... خیانتکار است نه من.  
  
رم. جناب فرخنده، ببخشید خیر، برای یه پروژه مینه _

من سرماخوردم و گلودرد دارم، حرف زدن اذیتم 
 کنه.می

 
 گویم. پرد، کامالً واضح دروغ میابروهایش باال می

 
 اما واقعاً توانی برای یک مکالمه ندارم.
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ورتر را کسی اشغال کرده که آن هم وقتی صندلی آن 
 ام.  ها بابت حضورش رنج کشیدهسال

  
 .................... 

  
 گذشته 

  
 سرعت زمان پیشرفته بود.خیلی به

 
ام را به تهران درست خره انتقالیبرای سال سوم باال 

 کردم.
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سخت بود اما شد. با مطرح شدن خواستگاری سهیل و 
های ماجد و لج کردن من پیغام از طرف پدرش و حرف

 اوضاع پیچیده شد. 
 

 نزدیک یک سال بود از سهیل خبر خاصی نداشتم.
  

 گفت.هایش را هم گاهی سهراب میغیر خاص
 
 خواهد.  تهش سیگنالی بود که هنوز من را می 
  

این بین باز هم خواستگارهایی داشتم، اما واقعاً فکر 
 ازدواج کمی دور بود.
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 تا آن شب که ماجد گفت صالحیت انتخاب ندارم و...  
  

ای که آمدند، خودش و پدرش؛ مرد بلند قامت و جدی
 .بود سهیل ٔ  انگار تصویری از آینده

 
دیدم، ها میهایش در هم بود، سهیل را بعداز مدتاخم 

 تر شده بود.عجیب بود که در این مدت شکسته
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 انگار ده سال پیرتر و من در حیرت از دیدنش.  
  

  شیرینی و گلی بزرگ و الحق زیبا با خود آورده بودند.
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فقط خودش و پدرش. عجیب بود که ماجد پیدایش 
 نشده بود تا غوغا کند. 

 
ای به تن داشت شیخ فتاح کرامتی، کت و شلوار سورمه

 ها. بزرگ خاندان آن
 

 شیک بود و از تمام وجناتش جذبه معلوم بود.
 
عمو و خاله نشسته بودند، خاله یک مستخدم برای  

امشب خواسته بود، برای پذیرایی که من را بلند نکنند 
 یا مانی را.  
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دانستم کرامتی سکوت سنگین بود آن شب و نگفته می
 .  نیامده خودش ٔ  بزرگ به خواسته

  
سهیل سر پایین داشت و من دقت کرده بودم به من 

 کند.  نگاه نمی
  
 ا پدر و مادر واقعی دختر خانم نیستین، درسته؟ شم _
  

 کدام انتظار نداشتیم. سؤالی که مطرح کرده بود را هیچ
 
های عمو و خاله در هم رفته بود، تا آن لحظه سعی اخم 

کرده بودند آرام و متین رفتار کنند، چون گفته بودم اگر 
 دهم.سهیل بیاید جواب مثبت می
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 ر که باید دوستش ندارم.قددانستم آنآن شب می 

 
قدر که باید تنگ نشده، اما باز فهمیدم که دلم آن 

 . بود مثبت جوابم …هم
  

 .................. 
  

 زمان حال 
  

تر از همیشه ست که این روزها بیشپناهی، حسیبی
 ام. حس کرده
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تر، او را با تمام حاال  و در همین لحظه بیش
خواستم، هایمان میمسازیهایم، با تمام ناهدلگیری

 ماجد همیشه همان قایق نجات من شده بود.
 
 چشم بسته بودم یعنی خوابم. 

 
قدر که نیاز نبود نگران باشم که مسیر کوتاه بود، آن

 طوالنی بگذرد.
 

اما صدای کوبش قلبم را و آن گردش خون را در 
 شنوم.  هایم میشریان
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 خانم مهندس، حالتون خوبه؟  _
  

 ام.ام یا کم آوردهخواهم فکر کند که ترسیدهنمی
 
گویم آن کسی که باید شرمنده باشد به خودم می 

 که باید ناراحت باشد من هستم نه او. اوست نه من، آن
  

گردانم، سهیل در دیدرسم است، مشغول کار رو برمی
 تاپ که خاموش است. با لپ

 
 نشیند.اختیار روی لبم مینیشخندی بی

 
 پس او هم سختش است؟! 
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کنم، این بله خوبم ممنون، برم خونه استراحت می _

 پرواز خیلی اتفاقی بود، آمادگی برگشت نداشتم. 
  

 دهم.تر از انتظار جواب میطوالنی
 
 ریزم آخرین نفر پیاده شوم.  برنامه می 
  
 کنین؟ کدوم پروژه رو دارید؟ کدوم شرکت کار می _
  

ی که نشان دهی خوب هستهمیشه تالش برای آن
تر از خود حال بد که در بدترین حالی سختدرحالی
 است. 
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 اولین همکاری من با شرکت هست، قبالً تهران بودم.   _
  

زد یا واقعاً نفهم بود و دانم خودش را به نفهمی مینمی
 خواهم با او حرف بزنم.شد نمیمتوجه نمی

 
 تفاوت به سهیل دادم.نگاهم را خونسرد و بی 

 
دهد. شناختمش که بفهمم دارد گوش مییقدر مآن 

 پرواز به انتها رسیده بود. 
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ما هم اصل کارمون تهران هست. من و مهندس  _
 کرامتی، مگه نه سهیل؟! 

  
خواهم بدانم؟ از او؟ از کرد میواقعاً احمقانه فکر می

 خودش؟! 
  
 موفق باشید، مهندس.  _
  

 گیرم. مهندس!از این لفظ تهوع می
 
 انگار برای دنیا مهم باشد که ما چه کسی هستیم.  
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گوید خودم را مشغول جمع توجه به آنچه میبی
 ام.  وسایلی که نداشتم کردم، مثالً چیزی گم کرده
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 گیرم. مهندس!از این لفظ تهوع می
 
 انگار برای دنیا مهم باشد که ما چه کسی هستیم.  
  

گوید خودم را مشغول جمع توجه به آنچه میبی
 ام.  وسایلی که نداشتم کردم، مثالً چیزی گم کرده
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تر بتوانم به کنم سریعنشیند، دعا میهواپیما می
 آپارتمانم برسم.

 
 باید بتوانم کمی خودم را جمع کنم. 

 
 ٔ  زنم تا دربارهدر اولین فرصت به سهیل زنگ می 

 .بزنم حرف او با اشبدهی
 
نام من بود پرداخت هایش را که بهکه ماجد بدهیاین 

 شود از او طلبکار نباشم. کرد، باعث نمی
  
 شه خصوصی حرف بزنیم؟ می _
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حضور او را با کیف من  تقریباً هواپیما خالی شده، انتظار
 در دستش ندارم. 

  
جناب کرامتی، اآلن نه وقتش رو دارم و نه آمادگیش  _

 رو. 
  

 شوم. خودم هم از جوابم متعجب می
 

قدر آرام رفتار کنم. مثل خاله، انگار من انتظار ندارم این
 او هستم.  

  
خاطر دارم؛ ست که بهقدر رنگیچشمانش همان

 همیشه بود. قدر آرام که همان
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 صورتش اما گذر زمان را در خود جا داده.

 
چند چین کنار چشمانش و موهای خرمایی روشنش  

 که به سفیدی زده. 
 

 پوش است. تیپ و خوشها خوشهنوز هم مثل مدل
 

 کند. ولی واقعاً هیچ حسی را در من بیدار نمی
  
 پس شماره تماست رو بده...  _
  

 اند.آید. همه خارج شدهسمتمان میمهماندار به 
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تون همون کارتیه که مهندس کرامتی، اگر شماره _

 گیرم. دست ماجد دادین، خودم تماس می
  
  

کنم که تر دقت میگویم بیشنام ماجد را که می
 شود.صورتش جمع می

 
 دهد. روی هم فشار می فکش را 
  

دهم حتی به درک! یک تار موی ماجد را هم به او نمی
 ها هم بود. اگر ماجد بدتر از این
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 چیمن؟!  _
  

 آید. سرم میپشت
 

کنم مثل خاله رفتار کنم؛ خیلی آرام، منطقی، با سعی می
 دیسیپلین.  

  
 سرمدی! خانم سرمدی، جناب کرامتی.   _
  

 ایستد. که به من برخورد کند میاز آنقبل
 

 من برای او دیگر چیمن نیستم. 
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تر پیاده کند سریعسرش درخواست میمهماندار پشت

 کنم. شویم. عذرخواهی می
  

 کنم. را روشن میام گوشی
 

 . ببینم را ماجد خواستمنمی حاال ٔ  اندازهوقت بههیچ
 

 دهد. ام نامش، سهیل را آزار میمخصوصاً که فهمیده
 

 اما غیراز آن انگار او ستونی برای تکیه دادن من است. 
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دهد، کنار هاست قوت قلب به من میحضورش مدت
 هایی که دارد. تمام استرس

  
 اید انتظار داشته باشم که ببینمش.دانم که نبمی

 
های دیشب احمقانه است که فکر کنم باز هم با حرف 

 آید.  می
  
 من با ماجد صحبت کردم، بهت گفت که...  _
  

دوستش انگار پر درآورده و پرواز کرده، کنار من قدم 
 دارد.برمی
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 ام از این مالقات، از خودم، از او.  کالفه 
  
گیرم. جناب مهندس کرامتی! من که گفتم تماس می _

 دوستتون حتماً منتظرن. 
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خواهم بخندم، برقصم، حال من این منم؟! چیمن؟! می
یک مالقات ناخوشایند  فهمد که گیررا فقط کسی می

 افتاده باشد.
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اش را با نادانی یا دانایی کامل نابود با آدمی که زندگی
تواند برگردد و یک سیلی هم که شده کرده است و نمی

 ها به او بزند.  به پاس تمام بدبختی
  
 عزیزم؟!  _
  

 توانست در گوشم بپیچد. تر از این نمیصدایی بهشتی
 

شود، در گردم، لبم تا جای ممکن به لبخند باز میبرمی
 آلود و شاید عصبانی.برابر آن صورت اخم

 
آید، و من گفتم احمقانه است فکر کنم که می 

 ترین احمق موجود هستم. خوشحال
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 سالم، خیلی وقته منتظری؟  _
  

 کنم.توجه به سهیل قدم تند میبه سمتش بی
 
شاید اگر وقت دیگر بود همان سردی که نصیب  

 دادم، اما... سهیل شد را به او نشان می
  
 مهندس کرامتی؟!  _
  

 گیرم. دستش را که دراز کرده می
 

 کند.  محکم دست مشت می
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 حتی مدل سالم کردنش هم فرق دارد.

 
 تر شبیه یک اخطار است تا سالم یا ابراز آشنایی. بیش

  
 می؟!  آقای مظلو _
  

نگاهشان شبیه دو مبارز است، من اما واقعاً از این 
 وشانه کشیدن ناراحت نیستم. شاخ

 
هاست وقتی مقابل سهیل تر از اینحق ماجد بیش

 است.
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 گرفتم.  تر هم تحویلش میاگر راه داشت بیش 
  
 منتظر تماستون هستم، خانم سرمدی.  _
  

 دهم. سر تکان می
 

 تئاتر است. مالقات تمام. ٔ  شبیه صحنه
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راند که از ترس به کمرش چنان سریع موتور را میآن
 چسبم.می
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رود؛ نم و گرما و آفتاب، ترکیبی دانم کجا مینمی 
 گیر در کنار باد. نفس

 
سرعت را هم  کند وتر میدستانم را دور کمرش محکم

 تر. بیش
 

 گیرد. هایم درد میگوش
 

 رویم.دانم کجا میدانم کجا هستیم و نه مینه می
 
گذارم، او شوم و سر روی کمرش میخیال میبی 

 ست.  موتورسوار قهاری
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 ترسی؟! می _
  

زنم، اگر از ام فریاد میهمان حالت که نشسته
 کاسکتش بگذرد صدایم.

 
 شنود. البته من که شنیدم پس او هم حتماً می 
  
 نه.  _
  
 چرا؟  _
  

ها، بعداز خوابیگیرد بعداز بیانگار تنم آرام می
 ها و دیدن سهیل، سهیل! استرس
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هاست که وقتی ماجد هست حتی به سهیل فکر مدت

 کنم. مثل حاال. هم نمی
  
 چون تو پشت فرمونی.  _
  

ایستد فقط که میکند، جاییسرعتش را کم می
های مسکونی ای هتل است و خبری از خانهمجموعه
 نیست. 

  
 ذاری.  لعنت بهت، چیمن! یه روز خوش برام نمی _
  

 خندم، لحنش هرچه هست عصبانی نیست.می
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 لعنتی واقعی در پی ندارد.   
  
 به من چه که وسواس چیمن داری، مریضی.  _
  

 شود. ساحل دریا دیده می
  

 گوید.چیزی می
 

شنوم نه خیلی واضح صدایش را از پشت کمرش می
 « مریضم کردی.»گوید؛قدر هست که بفهمم میاما آن
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ام ر به تنش نباشد، حاال چسبیدهخواستم سدیشب می
 به او.

 
 .  جاذبه و دافعه. تناقض ماست؛ ٔ  این تعریف کل رابطه 
  

ها و ساحل خلوت است، البته دورتر جت اسکی
های شناور هستند و صیادانی که تفریحی مسافر توپ

 اند. برای ماهیگیری برده
  

شوم، پاهایم انگار جاذبه را از ترک موتور پیاده می
 کنند.تر از معمول درک میبیش

 
 حاصل آن سرعت است.  
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تونی شب ساحل عسلویه باشی صبح چجور می _

 کیش؟ بیکاری؟ 
  

 گذارد. اش را روی سر میعینک دودی
 

 شود. تر میهایش بیشچین دور چشم
  
نظر نمیاد بدت اومده باشه. دیشب حاضر بودی یه به _

در اولین فرصت  گلوله حرومم کنی، قصد شوهر کردن
 رو داشتی. 
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دانم دارد شناسمش که میقدر میست اما آنجدی
 گذارد.  سرم میسربه

  
دونم به خودت نگیر، از روباه به شیر پناه آوردم. می _

 کنی حداقل. م نمیسیری تیکه پاره
 
 

 دارم.کنم و در مسیر ساحل قدم برمیبه او پشت می
 
های ترشان خرچنگبیشدار که های ریز و پیچصدف 

 مهمان دارند.
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های درشت و قشنگ را صبح زود بعداز مد از صدف 
کنند؛ برای صنایع دستی، یادگاری، ساحل جمع می

 تزئین.  
  
 خوبه حداقل تو نظرت شیرم.  _
  

 خندد.زند و میکنارم قدم می
 
شوم؛ محکم، مردانه، اش میگردم و محو خندهبرمی 

 صبور. 
  
 « کم بخندی، ماجد؟مردی این همه سال یهمی»
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ام و حباب بغض راه گلویم را گویم، ایستادهبا خود می
 گیرد. می
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ش، آرامش و شوخ هایزدن، خندهحسرت همین قدم
 اش. طبعی

 
 گردد. چند قدم رفته را برمی

  
 و؟ کنی پس بگیری حرفتداری فکر می _
  

 دهم. به حسرت سر تکان می
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ای هست و صدای های صخرهکمی جلوتر سنگ
 خورد.  ها میهای آرام آب که به آنموج

  
 دونستی سهیل تو پرواز امروزه؟ می _
  

 شود.قدمم میباز هم
 
آفتاب و نم دریا و نمکی که همراه دارد باعث خارش  

 شود و تنم که خیس شده.صورتم می
 
تر مگیرد و کولی یک چیز عجیب است، تن بو نمی 

 شوی، مگر مایعات ننوشی.گرمازده می
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فرساست ولی خاصیت گرمای جنوب است. طاقت 
 چیزی دارد که دوست نداری رهایش کنی.  

  
شم، قدرم پیگیر نیستم، فقط پیگیر تو میدیگه اون _

 سهیل کیلویی چند؟ 
  

 زند.آویخته، سر پایین قدم میدست پشتش درهم
 
 ت. تر خیس اسلباسش از من کم 

 
چیزش شبیه من نیست، ما انگار از دو دنیای هیچ

 متفاوتیم. 
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 اون یادداشت! واقعاً سهیل خیانت کرد؟   _
  

 دهد.فقط سر به تأیید تکان می
 

 هاست. نگاهش روی شن
  
  نزدی؟ حرف باهام هیچی ٔ  وقت دربارهچرا هیچ _
  

 گیرم تا بایستد، رو در روی من.بازویش را می
 
اش فشرده، کالفگیهمهای گریزانش و آن فک بهنگاه 

 رساند.را می
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انگار سؤال پرسیدن و جواب خواستن، بدترین  
 خواسته از اوست. 

  
 خوای باز حرف نزنی، ماجد؟ می _
  
اوایل که من دشمنت بودم و ازم بیزار بودی اگر  _

و قبول کردی، شدی. بعدم که منگفتم بدتر میمی
خواستم ریسک کنم و حرفی بزنم که فکرت رو نمی

که حتی به اسمشم فکر کنی حالم بد درگیر کنم، از این
 شد.  می

  
کنم که چرا یک لحظه پسر نوجوانی را تصور می

 ست؟ منطقش، احساسی
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 از او برای خودم موجود دست نیافتنی ساخته بودم؟  
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 امروز پس چی شد اومدی؟  _
  

 افتد، من هم دنبالش.راه می
 تر. نشیند و من کمی پایینها میروی تخته سنگ 

 
ها ها احتماالً پر است از خرچنگهای پایین سنگجلبک

 ها. و صدف
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ای را هم در های لولهشود صدفصبح زود حتی می
 ساحل دید. 

  
 رم خارج از کشور. دارم می _
  

 شود. مان میخکوب هم مینگاه
 

 رام. زده، او خونسرد و آمن گیج و بهت
 

 رود؟دارد می
 کند.ام گیر مینفس در سینه 

 
 شود. هوا انگار از بینی و دهانم رد نمی 
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 شود. موهای تنم از سرمایی داخلی سیخ می

  
 ! چی؟ …یعنی _
  

 زند.  شانه باال انداختنش انگار به قلبم خنجر می
  
 رم.  یعنی دارم می _
  

قدر نباید اینخورد، یک جمله هایم زنگ میگوش
 دردناک باشد و دو بار در زندگی من بیاید.

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 « رم خارج، چیمن. با من میای؟من دارم می»
  

 اش یا نه؟ کنم، ادامه دارد جملهگوش تیز می
  
 ش! بقیه _
  

 گویم. کم نفس می
 کاری ٔ  رود یا از ضربهروز گیج میسرم از گرمای نیم

 .دانمنمی او،
 
تفاوت دهد در هوا یعنی همین، بیدست تکان می 

 است؟  
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 خورد...شوم، حواسم نیست، پایم سر میبلند که می
 
جهد برای گرفتن من، اما دستش را پس از جا می 

 زنم، زمین بخورم بهتر است تا... می
  
 ش رو بشنوی؟ خوای بقیهو... نمینکشی خودت _
  

فقط جیغ نزنم، گریه  نهایت،شمارم، یک تا... بیمی
 ست. نکنم کافی

  
 جاست. روم، کیفم آنسمت موتورش میبه
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باید به خاله زنگ بزنم، باید به اردالن زنگ بزنم، باید 
 از ماجد دور بشوم، باید... 

  
هایش را روی شن اش و صدای قدمایستم، سایهمی

 کنم.دنبال می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 242پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

اش و آن اخم ریز میان گردم و به چشمان تیرهبرمی
 شوم. ابروهایش خیره می

  
برای این خبر نیاز نبود این همه راه بیای، اصالً نیاز  _

نبود به من بگی، مگه ما چی هم هستیم که بخوای بهم 
خبر بدی؟ اگر این جمله رو سهیل گفت و من داغون 

 شم... و داغون نمیشدم، چون شوهرم بود، برای ت
  
 چیمن؟!  _
  

 زنم، از چیمن بعید است. شمرده حرف می
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 گیرم.اش را نادیده میلحن اعتراضی

 
 زنم تا دورتر باشد. آید و با دست پسش میجلو می 
  
دونی؟! آدم یه بار داغون دیگه اسمم رو نگو، می _ 

 کنه... شه، دو بار اون احساس رو تجربه نمیمی
  
 شی یک لحظه؟ خفه نمی چرا _
  

زند، عصبانی اما برای من شبیه یک باد مالیم فریاد می
 ترسم. است، نمی
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ام شکل گرفته های دردناکی درون سینهقدر حبابآن
 جا بترکد و من از درون متالشی شوم.ترسم اینکه می

 
 
کنی؟ عوض من مأموریت دارم برم، چرا شلوغ می _

ش رو بگم. رگباری گفتن یه دقیقه ساکت باش بقیه
 گوش وحرفام نصف فقط همیشه دیوونه، ٔ  دختره

 . دیمی
  

 ایستم.سیخ می
ریزم از خجالت است نه مطمئنم این عرقی که می 

 گرما.  
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 سمت موتور. کشد بهبازویم را می
  
 گم تا میام از مأموریت شوهر نکن. فقط خواستم ب _
  

گردد، چه حرفی است که کنم، او هم برمیتوقف می
 زند؟  می

  
  ؟…ای ماجددیوانه _
  

اندازد، شبیه همان پسر خالفکار قدیم ابرو باال می
نظر های سفید و ردیف، شیطانی بهشده، با آن دندان

 آید. می
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کنی، اولین نفر ازدواج مینه اندازه تو، دیشب گفتی با  _
 کم دست نگه داری من برگردم.گفتم یه
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جا آید، یعنی باید من را تا اینهایم به خنده کش میلب
 کشید؟ می

 
 ترین آدم روی زمین است. ماجد عجیب

  
جا؟ با اون سرعت؟ و کشیدی اینیعنی برای این من _

 مخت خرابه؟ چند سالته؟ 
  

شود، عینکش را پایین آورده و لبخندی سوار موتور می
 زند. نامحسوس می

  
ترش کرد. مخم که خرابه، دیدن این یارو هم خراب _

 بپر باال، قبلش یه زنگ بزن مبینا. 
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الن تماس گرفته بودند، خاله منتظر بود، چند بار او و ارد

 .ناشناس ٔ  حتی چند بار هم یک شماره
 
 گفتم که ماجد دنبالم آمده و اصالً تعجب نکرد.  
  
کنه قدر که همیشه دور و بر منی کسی تعجب نمیاون _

 جا باشی. حتی بعداز جداییمونم این
  

 کند بنشینم. سرش اشاره میبه پشت
  
تونه تو رو به من می کنی، چندتا کلمهیعنی تو فکر می _

 برسونه یا جدا کنه؟ ساده نباش، موطالیی. 
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سرم بگذارد، من هم کمی حاال که قرار است سربه

 اذیتش کنم خالی از لطف نیست. 
  
خوای بگی امروز سهیل رو دیدی اعصابت یعنی می _

 هم نریخت؟ بعدم مگه این رابطه تموم نشده؟  به
  

تر و هرلحظه بیش موتور هنوز خاموش است، گرما
 شود. تر میبیش

  
اگه منظورت سهیل و تو هستین که خب خودت  _

 حلش کردی، دلبر جانم. اما رابطه... 
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شود، او را موتور را روشن کرد که به جلو پرتاب می 
 خندد.گیرم، میمحکم می

 
 دانم افکارش چیست. نمی 
  
تونه شه و تموم. مییه رابطه همیشه شروع می _

متفاوت باشه، چیمن؛ مدلش، هدفش. تو کارت رو 
و درگیر این چیزا نکن، بکن، خانم مهندس. فکرت

 سر گذاشتنام. عادت کن به سربه
  

 ماجد!
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 هدفت چیه؟ قرار این وسط چی بشه، ماجد؟  _
 

 پرد.عه از موتور پایین مییک دف
 

 که محکم موتور را گرفته.مانم ترک آن درحالیمن می
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پرسم، چیمن. فقط بگو آره یا نه. بدون یه سؤال می _
 فکر کردن بگو.

 
دهد، ست، سرش را به چند جهت حرکت میجدی

 انگار خودش هم مردد است.
 
 خوای بدون من زندگی کنی؟برای همیشه می _
 
 نه. _
 

............... 
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کنی؟ با من و قبول میاین حرف آخرته، چیمن؟ اون _
 کنی؟ازدواج نمی

 
 شد. قدر پر از عجز بیان میاولین بار بود که کالمش آن

 
 سرتاپایش را با نفرت نگاه کرده بودم...

 
ها هم سال کرد فقط یک حرف آنچه کسی فکر می

 کند؟ پیش بتواند چنین خشمی را درون کسی ایجاد
 
قدر که او را اصالً هایش را نبینی، آنقدر که خوبیآن 

 نبینی.
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که خوام، ماجد! گذشته از اینمعلومه که تو رو نمی _
واقعاً ازت بدم میاد، تو عموی مانیایی، یه جورایی 

 شه؟عموی منم هستی، چندشت نمی
 

هم فشرده بود، نگاهش سراسر درد و هایش را بهلب
 خشم بود.

 
 دیدم.روی ترسناک ماجد را میآن  

 
و بفهم. اما بذار بهت بگم من عموی تو نیستم، این _

شی. اول و آخر تو مال وقت مال سهیل نمیکه هیچ
منی. با نفرت یا هر حس نکبتی که داری، شده کنار 

کنم! ولی تو مال منی، سهم خودم زندانیت کنم، می
 منی، چیمن...
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تمسخر، اما دیدم که نیشخندم از سر غرور بود تا 

 چقدر ناراحتش کرد.
 
 قدر برنده نبود که آن نیشخند .شاید کلماتم آن 

 
کشم اگر قرار باشه سهم تو باشم. و میسهم؟ خودم _

تو مریضی، برو خودت رو درمان کن جای دنبال سهمی 
 از من بودن.
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 مهیل#
 245پارت#
 
 
 

 شد...تر میبیشصدای آهنگ هر لحظه 
 

های زیادی آن پایین نبودند، فقط الکی هرچند آدم
 سر و صدا بود.جشن بود که نگویند بی
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سهیل بود و پدرش، ما بودیم و تیام و خواهرش، عاقد  
 آمد.هم داشت می

 
لعنتی این کارو نکن، چیمن. من خواب دیدم، من و  _

خدا  تو بودیم، بچه داشتیم، خوشحال بودیم، چیمن! به
ای براش قدر که کلمهکه خیلی دوستت دارم، اون

دم، این کارو نکن با نیست. چیمن! من برات جون می
 هردومون...

 
کنم، انتظار دارم داخل اتاق مانیا باشم، با چشم باز می
گردانم اما خانه تاریک است، جز آن چراغ او. چشم می

 باالی میز کارم.
 

 تن خیس عرق است.
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ها را مثل فیلم مرور ار است که آن لحظهاین چندمین ب 
 کنم؟ می

 زند. دلم شور می
 

ست که از او خبر شب گذشته، چند روزی ۱۱ساعت از 
 ندارم.

 حتی یک پیام...
 
ام، پالنی را قدر زیاد است که نتوانستهام آندلشوره 

 که فردا باید ارائه دهم را تمام کنم.
 
کنم، آخرین پیام همان است که ام نگاه میبه گوشی 

 بود.
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 «قرارم، دلبر مو طالییبی»
 

 خوانم. برای چند هزارمین بار می
 

 ست، باید بلند شوم، کارم ناتمام مانده.خانه در تاریکی
 
 از که هایشپیام و او باوجود تنهایی این سکوت و  

 ولی بود، تحمل قابل برایم همیشه است ناشناس منابع
 موریانه مثل را وجودم ٔ  ذرهذره انگار روز چند این
 .جودمی
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آورم، گوشی در دستم کمی مرطوب دیگر طاقت نمی
زنم و است، از استرس عرق کرده ام. دل به دریا می

گیرم، تنها کسی که ممکن است م را میسلی ٔ  شماره
 بتواند از او برایم خبر بگیرد.

 
آلودش جواب کشد تا با صدای خوابکمی طول می

 دهد.
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 بله؟  _
 
 آقا سلیم! چیمنم. _
 

 «چی شده؟»پرسد؛آید، که میصدای حلما می
 
 چیمن خانم! چیزی شده؟  _
 

 ام.گوید نگرانش کردهاضطراب صدایش می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
چهار روزه از ماجد خبری نیست، هیچی، نگرانم.  _

شناسم، ای از کسی ندارم، کسی رو هم نمیشماره
 کنه.دونم کجا کار میلعنت بهش که حتی نمی

 
ترکد، شش یا هفت ساله بودم ام میبغض چند روزه
 که او را دیدم.

 
سال همیشه از او خبری بود، حداقل  ۲۰زدیکن

دانستم حالش خوب است. اما حاال کالفه و غمگین می
 ام.و مضطرب دست به دامان سلیم شده

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خاطر تو هم گریه نکن، حتماً خوبه، اون ماجده، به _
 شده خوبه.

 
ام بدهد، اما چند روز است دلشوره کند دلداریسعی می

 دارم.
 
گیر شده حتی وقتی او با گلوله زمین وقت نبود،این هیچ 

 بود.
 
شناسم، دونم نیست، فقط شما رو تو دوستاش میمی _

تونین پیداش بینم، میخوابم خواب بد میدو شبه تا می
 کنین؟ یه خبر که سالمه حداقل؟!
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 ٔ  درباره کسی بیند،می تار اشک ٔ  پرده پشت چشمانم 
 . مانی و خاله حتی داند،نمی قرارمان و قول

 
گیرم، هرجور نگران نباش، فردا برات ازش خبر می _

 کنم.شده پیداش می
 

 کند.تر سرازیر میصدای حلما پشت خط اشکم را بیش
 
چیمن جانم؟ خواهر خوشگلم گریه نکن، ماجد هرجا  _

تونه خبری ده، حتماً جاییه که نمیباشه بهت خبر می
 بده. 

 
 «فقط وقتی مرده باشم.»پیچد؛صدایش در گوشم می
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ها هم قدر است که خواب را از آنام آننگرانی

 گیرم.می
 

 آخرین ٔ  لحظهزنیم، هنوز لحظهکمی با هم حرف می
کنم؛ لبخندهای کمیابش، آن ا مرور میر دیدارمان

های های کوتاه مراقبت شده، ماجد و اخالقلمس
 عجیبش.
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 مهیل#
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............... 
 
 چند روزه نخوابیدی؟ به خودت استراحت بده. _
 
خوبم. فقط این پالنی که دادم بهت محاسباتش رو  _

 چک کن، کسلم این روزا.
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سمت مجتمع تجاری و گردشگری که مشترک به
 راند.درحال کار روی آن هستیم می

 
تا حدودی در این مدت به سکوت و جدیتش عادت 

 ام.کرده
 

گرا و پرسر بهرام برخالف اردالن خیلی شخصیت برون
 و صدایی ندارد.

 اند.پدر و پسر کامالً متفاوت 
 
بزنم... کسی گی، بذار خودم حدس تو که چیزی نمی _

 تو زندگیته؟
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 کنم.رخ خیره به مسیرش نگاه میبه نیم
 
توانم بگویم مردهایی عجیب اطراف من هستند، نمی 

 شود.کس او نمیشبیه ماجد است در رفتار، هیچ
 
 اما ساکت است، آرام و تودار.  

 
 بگم نه دروغه. _
 

شود، منتظر خبری از سلیم گوشی از دستم جدا نمی
 هستم. 
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 دهد،می پایین را ماشین ٔ  تارش کالفه است، شیشهرف
 . آیدمی داخل به گرما هرم

 
دیروز یکی اومده بود شرکت دنبالت، برام جالب بود  _

 چطور جات رو پیدا کرده. 
 

 وسط روز مرخصی گرفته بودم. 
 
جا غیراز تو و بابات کسی رو کی بود؟ من این _

 شناسم.نمی
 

جد سر شده است، دیگر مغزم از فرط نگرانی بابت ما
 گنجایش فکر دیگر را ندارد.
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 مهندس کرامتی، فکر کنم همسرت بود قبالً. _
 

 کنم. نثارش می« مردک عوضی»زیر لب 
 پیدایم کرده؟ 

 
گفتی با تو کار فقط نامزد، همسر نه! کاش نمی _

 کنم.می
 

 شویم. وساز مینزدیک محل ساخت
 
فهمه با کی کار نمیفکر کردی همچین جای کوچیکی  _

 کنی؟ اونم یه مهندس خانم از تهران؟می
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 مهیل#
 248پارت#
 
 

 ست.اندازم، نگاهم پی گوشیشانه باال می
 
 و کم دارم.به جهنم، خوب بود که نبودم. فقط همین _
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شود روی ها که میست، از آنبهرام آدم راحتی

ام های زنانههرچند حساش حساب کرد. دوستی
 گوید همچین هم رفاقتی کنار من نیست.می

 
 هایش. نگاهش، آن کالفگی

 ها را درک کند. تواند اینهیچ کس مثل یک زن نمی
 
گفت باهاش تماس بگیری. فکر کنم کار مهمی داره،  _

 وگرنه کرامتی برای خودش کم کسی نیست، چیمن.
 

 هم، مثل خودش.دپرده پاسخ میاش را بینگاه خیره
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بدهکارمه، اگر خیالت بابت حضورش و علتش راحت  _
گی کم که تو میکه اآلن داره، چیزیشه. چیزیمی

کسی نیست، من بهاش رو دادم، خب! اینم علت دنبال 
 من گشتنش.

 
 شوم.از ماشین پیاده می

 
شود زیر پایم را نبینم و صدای پیام گوشی باعث می 

 ..سکندری بخورم.
 
اگر دست بهرام نبود که بازویم را بگیرد، میان خاک و  

 لوازم ساختمان افتاده بودم.
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 مراقب باش، چشم از اون لعنتی بردار یه لحظه. _
 

گیرم، دستم وقت نگاه کردن به پیام نشنیده می
 لرزد.می

 
 «بر، نگران نباش.من خوبم، دل»
 

 کند.فقط همین و من بغضم به خوشحالی سر باز می
 

کرد میان آن همه مصالح توجه به دستی که سعی میبی
 زمین نخورم، به سلیم زنگ زدم.

 
 سالم، آقا سلیم، خواستم بگم ماجد پیام داد که خوبه.  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
شنوم، نگرانش کرده ش را پشت خط می«خدایا شکر»

 بودم. 
 
 قدر نگران بودی؟موت؟ برای اون اینماجد ع _
 

 افتد که او همراهم است.تازه یادم می
 
 شود.انگشتانش از دور بازویم شل می 
 . گویدمی تأکید با را عمو ٔ  واژه 

 
 .گیردمی شکل کمکم بتن، و فلز ٔ  کارهنیمه ٔ  سازه
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 و من ٔ  ست که قسمتی از آن به عهدهمتراژ وسیعی
 . است بهرام

 
ماجد عموی من نیست، آقا بهرام، اون عموی  _

 مانیاست.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 249پارت#
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 دزدد.  نگاه می
 
 چه فرقی داره؟    _
 

قدر ماجد کنم عصبانی نشوم، شاید قبالً اینسعی می
 برایم مهم نبود.   

 
 کنه.   فرق داره، مهندس، وقتی شوهرت باشه فرق می _
 

جا زده همانشوم و او را بهتاز کنارش رد می
 گذارم.می
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ام های فضول، لعنت به من، شناسنامهلعنت به آدم 

 سفید است... ماجد لعنتی.  
 

های سنگینش حین بازدید پروژه باعث سردردم نگاه
 شده است. 

 
    ام؟شناسنامه و بپرسد او ٔ  اگر درباره

 
کنم، فقط خاله پیام داده که ام باز نگاه میبه گوشی

 تماس بگیرم. 
 

 لغزد و این یعنی خطر. چند بار پایم می
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 حواسم متمرکز نیست.   
 
بالیی سر خانم مهندس، برو تو ماشین بشین تا  _

خودت نیاوردی، وقتی میای سر ساختمون برای ایمنی 
 باید حواستون جمع باشه.  

 
کردم اطراف من خورم، فکر نمیاز تذکرش جا می

 باشد.  
 
تر جمع من خوبم، جناب بهجت. حواسم رو بیش _

 کنم.   می
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گیرم، کارگرها کار را تا از شدت گرما سرگیجه می
ترین کنند، امروز بیشتر شود رها میوقتی کمی خنک

 ام.  ست که حس کردهحد گرمایی
 
 با رستوران موافقی؟   _
 

 شویم. داخل باالبر می
 خواهم یک همنشینی دونفره است.  که میآخرین چیزی

 
د شبه رم خونه چننه ممنون، بعداز شرکت می _

 نخوابیدم.  
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 لبش ٔ  نگاهش به گوشی دستم و یک لبخند کج گوشه
 .  شودمی ختم

 
درسته، نگران بودی. تو فرمت نوشتی مجرد،  _

دونستم بعداز شناسنامه هم که سفید بود، نمی
 کرامتی...

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 نگرفته اوج تا را حرفش و فهمممی را کالمش ٔ  طعنه
 .   رسیممی پایین به لحظه همین کنم،می قطع

 
قدر پیچیده دونین، جناب مهندس، زندگی من اونمی _

هست که واقعاً نیازی ندارم کسی قضاوتم کنه یا 
خاطر کردم بهسرش تو زندگیم بیاد. منم فکر می
 جرد یا تأهلم.مهارتم تو شرکت شما اومدم نه ت

 
شود و من اش بلند میماند، صدای خندهسرم میپشت

 . امخاله ٔ  درحال گرفتن شماره
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 دارد، نگرانم کرده.  با دومین بوق برمی

 
 سالم مامانم خوبی؟   _
 

 شنیدن صدایش شبیه یک نسیم خنک است.
 
قدر که حتی هنوز برنگشته دلم برایش تنگ شده آن 

 تواند حلش کند.یتماس با اسکایپ هم نم
   
 خوبم، خاله، اومدم سر پروژه برای همین دیر شد.    _
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شوم، یادم باشد دفعه بعد ماشین سوار ماشین می
 بیاورم.

 
چندوقت پیش که ماشینم را تهران فروختم و یکی  

 جا خریدم.  همین
 
عیب نداره، مامان جان، از خواهرت خبر داری؟ مانی  _

ده نه حال بود، نه تیام جواب میکم بیدیشب یه
 خودش.   

 
 شوم. مضطرب می

 دیروز صبح خوب بود.  
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زنم اگر برنداشت یا من دیروز حرف زدم، زنگ می _
 رم.  گیرم میدیدم خوب نیست بلیط می

 
 ماهی مانده.  دنیا آمدن صحرای کوچکمان دوتا به

 
 زنه.  زنم، دلم شور میباشه عزیزم، باز زنگ می _
 

 گیرم،می را تیام ٔ  کنم و شمارهگوشی را قطع می
 ! داردبرنمی

 
 واقعاً دلم حاال! داردبرنمی هم او هم، را مانیا ٔ  شماره

 .   زندمی شور
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 باید برم فرودگاه یه پرواز برای عسلویه بگیرم.   _
 

های آخر است که زنم به تیام، بوقباز هم زنگ می
 دارد.  برمی

 
 بگو حال مانی خوبه.    _
 

 فشارد.   سکوت پشت خط قلبم را می
 
 تیام؟!   _
 

 آید. زنم، انگار با داد صدایش در میفریاد می
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مانی و بچه هردو خوبن. زود دنیا اومد نشد خبر بدم،  _
بردم کنگان نیاز به دستگاه داشت. باید بچه رو می

 مانی تنهاست...  
 
 رم فرودگاه...کدوم بیمارستان، من دارم می _
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تر از رسیدن تا پیدا کردنش سخت نبود، حداقل سخت
 ه.به عسلوی

 
وقتی رسیدم که یکی از همکارهای تیام باالی سرش  

 کرد آرامش کند.بود و سعی می
 
 هایی که صبح پوشیده بودم آمدم. با همان لباس 

 
بهرام من را تا فرودگاه برد، مجبور شدم دو پرواز 

 بگیرم غیرمستقیم تا نخواهم یک روز بمانم. 
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 مانی؟!  _
  

با دیدنم همکارِ تیام خانم دکتری که باالی سر مانیا بود 
 کنار رفت.

 
 مانی انگار انتظار نداشت آمده باشم. 

  
 جایی، آبجی؟ چی جان! این _
  

هایش لباسم را خیس کرد، حجم درد و غمی را اشک
 کرد را حس کردم.که تحمل می

 
 تر شده بود انگار با دیدنم. آرام 
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رفتم فرودگاه، چرا نگفتین؟ من همون لحظه می _

مامان که زنگ زد سر پروژه بودم، نفهمیدم چجور 
 جا. اومدم تا این

  
م درآمده بود، آن استرس و وحشت از حاال من اشک

 دانستم چیست. دست دادن یا اتفاقی که نمی
  
مونه... دونم نمیبچه وضعش خوب نیست، چیمن. می _

 دونم. می
  

 کند.زنم و او هنوز گریه میبه تیام زنگ می
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 کشد تا گوشی را بردارد. طول می 
  
 رسیدی، چیمن؟  _
  

 . سابقه استغم صدایش برایم بی
 آیم.گفته بودم پیش خواهرم می

 
 صحرا چطوره؟  _
  

 .کرد تکرار تیام را نامش آمد، بند مانی ٔ  گریه
 انگار یادشان رفته بود دخترکمان اسم دارد.  
  
 م...و گذرونده، تا صبح بمونه بچهصحرا! تا اآلن _
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 آید.اش میمردانههق صدای هق
تیام مرد خانواده است، عاشق مانی و کودکی که در  

 بطن داشت. 
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مونه، اون دختر ماست، تیام. دخترمون معلومه که می _

 شه. خیلی زود خوب می
  

ای شک ندارم که صحرای خاله با اطمینان گفتم، ذره
 زودی در آغوشم خواهد بود.  به
  

 زند. خند میکنم، لبدست مانی را لمس می
  
 زنم. به مامان زنگ می _
  

زند تا دهم، با مانی حرف میخبر را به خاله که می
 تر شود. آرام
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ام، وقتی افتم، بعداز خودکشیاختیار یاد خودم میبی

 ای بود و... فهمیدم که بچه
  
 چی! اذیت شدی؟  _
  

 حتی بیمارستان پنجره گیرم،می اتاق ٔ  نگاه از پنجره
 متعلق هم باز جا، ترینقشنگ یا و باشد دریا به رو اگر
 . دنیاست هایمکان دلگیرترین از یکی به

  
قدر که نگران تو بودم راه اذیتم نکرد. کلی تو دلم اون _

 فحشتون دادم که همون دیشب نگفتین. دوتا بیشعور. 
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 کنار بیمار کمد روی از را کاغذی دستمال ٔ  جعبه
 . کندمی پرت سمتم به دستش

  
 کرد.  من یه چیزی به تیام نگو ها، داشت سکته می _
  

 .کنمدستمال را به سمتش مرجوع می
 خندد. می 
  
فوت تو روح اونی که به شما دوتا مدرک دکتری داد،  _

 کرد...! دوتا هول و بچه ندیده.سکته می
 

کنم و دعا به آن چشمان غمگین و لب خندان نگاه می
 کنم که صحرا هرچه زودتر به آغوش خواهرم بیاید.می
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مهم نیست چگونه، فقط زنده بماند. تاب غم مانی را  

 ندارم...
 
هایم را نذر کنم تا دانم، حاضرم تمام خوشیفقط می 

 او خندان باشد.
 
 شی!هو ساکت میکنی، چیمن؟ یهبه چی فکر می _
 
 دونی خیلی دوستت دارم، مانی؟به تو، می _
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 ای. سکوت بینمان عمیق است برای لحظه
 

 ایم. چشم به نگاه هم دوخته
 

 شود برایم. کند آغوشش هم باز میلب باز که می
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و نگفته بودی، چیمن. فکر راستش تا اآلن این _
قدر دوستت دارم که هر کردم فقط خودم اونمی
 .کنممی فکر بهت همیشه و …روز

 
 بوسم. اش را میگونه

 
ای؟ تو و مامان تنها آدمایی هستین که دارم، هدیوون _

مانی. تمام زندگیم که خوب یادم میاد تو خواهرم 
 یادم رو خودم بابای مامان، ٔ  بودی. حتی خیلی قیافه

 نزدیکتون اگه حتی. بینمنمی خوابشونم حتی نیست،
 .امیدمه تنها هستین کهاین ولی نبودم

 
................... 
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ها کمی برایش سخت است، اما هرفتن با بخیراه

 کنم، باید به خانه برویم...کمکش می
 

زنم و خاله، تاب دیدن صحراست. با تیام حرف میبی
 هردو مخالف تحرک او هستند.

 
خاله اولین پرواز را رزرو کرده و تیام صبح اول وقت از  

 دهد. کننده میصحرای کوچکمان خبرهای امیدوار
 

رنگِ آن موجود ریز و سرخیک عکس پنهانی هم از 
 های تنفسی. کوچک، خیلی کوچک! میان لوله
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راه است و دکترها اما خوب است، حالش روبه
 امیدوارند.

 
الهی مامان فداش بشه، ببین چیمن! انگار بوره شبیه  _

 تو.
 

گیرد، سینی محتوی کاچی و کمی نان را ام میخنده
 گذارم.روی تخت می

 
 باشه، خلش ٔ  تهش شبیه اون عمهدیوونه شدی؟ ته  _

 .ازش نیست خبری هست کجا حاال
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تارا خواهر تیام بعداز دانشگاه سبک جهانگردی را 
 انتخاب کرد.

 
یک داروساز که با اکیپ پزشکان بدون مرز درحال  

 رفتن به کشورهای فقیر است.
 
 قول خودش جهانگردی مدرن و پر خیر.به
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کم حاال سرخوش ش خل نیست یههی! عمه _

 وپرتخرت کلی براش! دیوونه کممیه …هست
 غریب عجیب چیزای من برای بره هرجا فرسته،می

 از دونمنمی برام پیش چندوقت کن فکر. کنهمی پست
 شهمی خاص آهنگ یه که بود فرستاده وسیله یه کجا

 .باهاش زد
 

کنم، حاال هم ام نگاه میه گوشیکشم، بآه حسرت می
 کم از قبل اسیر نیستم. 
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 باز ماجد اذیتت کرده؟ از اون شب دیدیش؟ _
 

صندلی راحتی کنار تخت را برای نشستن انتخاب 
 تر است. کنم، اتاق خصوصی همیشه راحتمی

 
دونم تعجب اگر بگم فرداش تو فرودگاه کیش بود می _

هواپیما بودم شوکه کنی، اما اگر بگم با کی تو نمی
 شی.می

 
 حاال اما نزدم، او با سهیل ٔ  این مدت هیچ حرفی درباره

 .اوست پرتیحواس برای زمان بهترین
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 کند. زیر چشمانش کبود شده.خیز شده نگاهم مینیم
 
 حتماً زایمان سختی داشته. 

 
از داخل کیفم روی تخت یک برس کوچک و کیف  

 آورم.ام را بیرون میلوازم آرایش همیشگی
 

 ست و برای مانی صورتی.مال من طوسی
 
ساله  ۱۵یک هدیه از طرف خاله درست روزی که  

 شدیم.
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رنگ و با محتویاتی ساده؛ یک عطر کوچک، دو رژ کم
تر، یک برس مسافرتی، یک ریمل و یک کمی پررنگ

 .ساده مانیکور ست یک و پودرکرم و ابرو ٔ  یهسا
 
 کم بهت برسم. بذار یه _
 

تر اما او را باید سرحال کند، کمرم بیشپاهایم درد می
 آورد.

 
بگو کی بود تو پرواز، نامرد یک کلمه این مدت  _

 نگفتی؟!
 

 کنم. صورتش را با دستمال مرطوب پاک می
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رواز بودم، کنی؛ فکر کن من تو پکوب میبگم سنگ _

بغل دستم یکی از دوستای کرامتی... و خود مهندس 
 کرامتی.

 
 کند. زده نگاهم میگیرد، بهتدستم را می

 
 شوخی می کنی؟ مگه اون کثافت برگشته؟ _
 

که مانی کند، درحالیتری نثارش میزیرلب فحش بیش
 داند. از مصائب من خیلی زیاد نمی
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روزهایی که اگر ماجد نبود شاید خودم را خالص 
 کردم.می

 
 خیلی وقته، چندماه پیش ماجد گفت برگشته. _
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ت، یادم ماجد گفته بود و آن دعوایی که راه انداخ

 کنم. افتد و بغض میمی
  
 خب؟!  _
  
خواست حرف بزنه ولی راه هیچی تو پرواز بود، می _

 ندادم بعدم که تو فرودگاه ماجد عین سوپرمن رسید. 
  

گیرد، دلم کنم، قلبم درد مینگاه از چشمانش مخفی می
 برای او احمقانه تنگ شده. 
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م کردم عمونکشتش؟ خدای من همیشه فکر می _
 ببینتش حتماً بالیی سرش میاره. 

  
خیلی هم جنتلمن بود عموت، خیلی ریلکس انگار  _

گویان راه و گرفت و عزیزمهیچی نشده دست من
 افتادیم. 

  
خواهم برایش رژ بزنم و حرف نزدن برایش سخت می

 است. 
  
دهنت رو ببند، هیچی دیگه گفت تماس بگیرم  _

قدر بهم باهاش ولی من آمادگی ندارم، اون روزا اون
خواد خاطر پولم دلم نمیسخت گذشت که حتی به

 و بشنوم، مانی. صداش
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 اطالع به شرکت رفتم.روزی که بی

 
بعداز چند روزی که خودش برایم بلیط گرفت تا  

 قولی هوایی تازه کنم.به
 

 و مانیا با هم رفته بودیم شمال.  من
عنوان شریک هایی که من را بهوقتی برگشتم، آدم

 شناختند به من حمله کردند. می
 

حتی به من نگفته بود نیا، بعداً بهانه آورد که من خالف 
 ام.روز مانده ۴قرارمان جای یک هفته 
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خواستم مثالً او را این قسمتش درست بود، می
زده کنم؛ سهیل کرامتی را، مردی که در عقدش شگفت

 بودم.
 

تر از تصور و تحمل دختری آنچه در انتظارم بود بیش
 بود که در نعمت و ناز بزرگ شده بود؛

 
گفتند هایی که میهایی که عصبانی بودند، آدمآدم 

 ایم...سرشان را کاله گذاشته
 

تا  ها به من زده بود جایشای که یکی از آنسیلی
هایی روزهای بعد هم روی صورتم بود و اگر آن روز آدم

رسیدند و من را از میان آن جمعیت شناختم نمیکه نمی
 دانم چه قرار بود بشود. کشیدند، نمیبیرون نمی
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کنم لیاقتش فقط زیر آخرش چی؟ هرچند که فکر می _

 مشت و لگد بودنه.
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کشد، آن حقارتی که به من ام تیر میجایی در سینه
 تواند جبران کند. چیزی نمیتحمیل کرد را هیچ

  
 خوام ریختشم ببینم.  و بده گور پدرش، نمیپولم _
  

ای کرد، درد داشت. اما باز هم به پهلو که چرخید ناله
 باعث نشد نخندد. 

  
تا پارسال که تو کرد وقت عموی خر من فکر میاون _

 هنوز عاشق سهیلی، حسود بدبخت. 
  

 کنم.  با چشمانی گرد شده نگاهش می
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 ماجد؟!   _
  

 دهد. احمق! سر تکان می
  
من همون روز که تو فرودگاه سهیل رو ول کردم برام  _

کردم. عاشق ماجد نبودم تموم شد، بهش فکر نمی
 . ولی معنیش این نبود که به فکر اون عوضی بودم

  
کنم، به عکس صحرای کوچک داخل دستگاه نگاه می

 کند.  دهم، باز گریه میبه مانی نشان نمی
  
 و دوست داشتی؟ از کی عموم _
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 شود،می کشیده او چشمان به گوشی ٔ  نگاهم از صفحه
 .دارد شیطنت لبش روی لبخند

 
آورد، واقعاً اولین بار خاطرات زیادی به ذهنم هجوم می 

 دوستش دارم کی بود؟  که فهمیدم
  
فکر کنم جلسه کنکور بود، اما قبلشم آروم شده بودم.  _

رفت دونم راستش ولی یه زمانی شد که وقتی مینمی
 کردم. مأموریت گریه می

  
 هایم را بزنم.آدمی نیستم که حرف
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خاطرات که دیگر محال است، حتی از احساساتم  
 کنم...برداری میندرت پردهبه
 
شود، ل مانی خوب میکه با گفتن مگوها حااما این 

 هاست. خودش باعث این واگویه
  
 دونست؟ عمو می _
  

 کنم. گیرم و خاموشش مینگاه از صفحه گوشی می
  
دونه من روزی چند تا لیوان آب عموی تو می _

خورم، مانی. فکر کنم تو خونه دوربینم داشت، اون می
 مریضه، مریضیشم وسواسه از مدل چیمن.  
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 کند. دست زیر سر گذاشته و با لبخند من را نگاه می

 
ایم، مخصوصاً وقت با هم اینگونه حرف نزدههیچ

 . ماجد و من زندگی ٔ  درباره
  
تیام عاشق منه، منم عاشقشم، وقتی نیست انگار گم  _

خوام دنیا نباشه اگر تیام چیزیش بشه. ولی شدم، می
میشه وقت نفهمیدم عمو چجور آدمیه،  فقط ههیچ
وار چرخه. دیوانهدونستم نگاهش دنبال تو میمی

کردی یا خوشت هرچیزی که تو بهش توجه می
وقتا اصالً توجه کرد. فکر کنم اوناومد رو پیدا میمی

کرد و کردی، ولی اون همیشه فقط به تو نگاه مینمی
 فقط منتظر بود یه کلمه از دهنت دربیاد
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خورم که چرا وقت عاشق دروغ چرا؟! حاال حسرت می
 ام. شدن به او را از خود گرفته
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 شدیم. تر و شادتر میشاید خوشبخت
 

 شاید دیگر زندانی او نبودم، شاید... 
  
 وجدان داری. کنی، چی؟ نکنه عذاببه چی فکر می _
  

 شوم. قرار میکشم، بینفس عمیقی می
 

از این دلم برایش تنگ شده، احمقانه است که هنوز بعد
 همه سال ما تکلیف معلومی نداریم. 

  
گن سرنوشت آدما از قبل تولدشون نوشته شده، می _

وقت بدون آشفتگی نباشم، مانی. من انگار قراره هیچ
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تنها اون از کوچ مامان و بابام، اون از مرگشون، 
کردیم، آرامشی که داشتم وقتی بود که با هم زندگی می
 حتی ماجد اون زمان خودش باعث آشفتگی بود. 

خواد، شوهر معمولی که صبح دلم یه زندگی آروم می
 بره سر کار، سر ساعت بیاد.

مهم نیست چقدر پول باشه، فقط بدونم مال منه، 
ذا کنارمه، یه بچه که با باباش بازی کنه، براشون غ

بپزم زندگی کنیم، شب کنارشون آروم بگیرم... من 
 همین... داشتم ترس و استرس آدما نصف ٔ  اندازهبه

 چکار و کجاست که ره،می ماجد پی فکرم که اآلنم
 هیچ شیم،نمی ما وقتهیچ اون و من دونممی کنه،می

 غم داره، درد این... نیست انتظارمون در نرمالی زندگی
 گفت، عشق واقعاً کافی نیست... می استادمون... داره
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 پذیرفت.خورم، کاش تمام وجودم میبغضم را می
 
 کنم.صورت میان دستانم پنهان می 

 
 کند.  وجودم درد می 
  
تونی دوستش داشته باشی. یه گفت تو نمیعموم می_

وقت فکر گفت که هیچبار خودم شنیدم که به مامان می
ری، مامان بهش گفت نکرده تو واقعاً بهش حسی دا

بذاره خودت تصمیم بگیری، ماجد به گریه افتاد، چی! 
 تونه... عمو هم مثل تو آشفته بود.گفت نمیمی
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 زده حرف من ٔ  وقت کسی نگفت که ماجد دربارههیچ
 .  است

  
گشتم عقب، مانی، کاش ماشین زمان بود و برمی _

 کردم..وقت خیلی چیزا رو عوض میاون
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 روزهای بعد خیلی سخت بود؛ 
 

کرد، وقتی تابی صحرایش را میوقتی مانی بی
 دوشید...آمد و او میاش شیر میسینه

 
وقتی تیام فقط چند ساعت آمد تا او را ببیند و بعد  

مجبور شد برگردد، وقتی خاله گفت به دالیلی پروازش 
 به چند روز بعد افتاده...کنسل شده و 
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وقتی هیچ خبری از ماجد نبود، وقتی کار شرکت مانده 
 کردم تا به کنگان برویم.راه میبود و باید مانیا را روبه

 
هایش که گاه و بیگاه تر شده بود، گریهها کمدرد بخیه 

 بود و من درک کاملی از حسش نداشتم.
 
کرده بودم که ای را سقط فقط یک بار جنینی چند هفته 

 دانستم وجود دارد. حتی نمی
 

 پس به دلداری و کنارش ماندن بسنده کرده بودم.
 کردم؛ گاهی سرگرمش می 

که سعی کردم برایش کاچی درست کنم، مثل وقتی
 که خودم بپزم.چیزی
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از کاچی که همکار تیام برایش آورده بود خوشش  

 آمده بود. 
 

شود زودتر روز باید بخورد باعث می ۷حلما گفته بود تا 
سرپا بشود، ولی نه سرچ کردن اینترنت کمک کرد و نه 

ای درآمد دستورات حلما، اما تهش خوراکی خوشمزه
 شبیه حلوایی شل. 

 
در دنبالش گشته بودم، اما آخر سر با روغنی که دربه

 حلما برایم با یک ماشین فرستاده بود.  
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 بخور، خواهرجان، که این با هرچی خوردی فرق داره.  _
  

قاشق پر از کاچی را با خنده به دهان برد و من مبهوت 
اش بودم بعداز چند روز که غمگینِ کودک و خنده

 شوهرش بود. 
  
ره، چیمن، باید تو گینس وقت یادم نمیلعنتی هیچ _

 ثبت بشه. 
  

 د دوست دارد. خورد و معلوم بوبا خنده قاشق قاشق می
 

هرچه بود عکسش را حلما تأیید کرد، جز آن همه 
 زعفرانی که ریخته بودم.
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شود و چون یک بار شنیدم زعفران باعث شادی می 

 خواستم. من خوشحالی مانی را با تمام وجود می
  
پس چی، فکر کن من ته هنرمندیم چارتا خورشت  _

برات  داغون و چندتا غذای مزخرف بوده همیشه، حاال
کاچی پختم با دو بند انگشت روغن، بخوری جون 

 بگیری.
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اش بغض داند که خندهغش خندید و خدا میغش
 خوشحالی به گلویم آورد.

 
 ام هستم.  من عاشق خواهرخوانده 
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خوره برادر من باشی تا تر میدونی به تو بیشمی _
خواهرم، اما خداییش نشون دادی خواهر توپی هستی، 

 چیمن. 
  

گفت؛ اخالقم را که پسرانه است، این را قبالً هم می
 تر برادرم تا خواهر.بیش

 
 ها بود دیگر این شوخی را با هم نکرده بودیم.  اما مدت 
  
خورد؟ کاچیت رو ه درد میاآلن داداش داشتی به چ _

ای رو بخور که فردا روز موعوده، بریم اون نیمچه بچه
 که زاییدی ببینیم. 
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دانم تأثیر زعفران است یا حالش خندد، نمیباز می
 تر شده. راهروبه

 
 کند. دستمال روی میز را به سمتم پرت می

  
 خفه شو، نیمچه بچه چیه؟ بذار بزرگ بشه...  _
  

 کند، همین هم نعمت است.غض میای بلحظه
 
 که تصوری از بزرگ شدنش باشد. این 

 کوبم. دستمال را به سرش می
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گی من خاله داییشم، حواست باشه، بزرگ شد می _
جنبوند اآلن بخار و تنبلت دست میاگر اون عموی بی

 خواستم. دخترت رو برای پسرم می
  

ای وقت بچهلرزد، اما به جهنم که ماجد هیچصدایم می
 خواست، به جهنم که... نمی

  
 زند.گیرم، دلم شورش را میلبم را گاز می

 
مان را سر و سامان آید و وقتی آمد رابطهگفته بود می 

 دهیم. می
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 روز آن بود، گفته خودش درست، و خوب ٔ  یک رابطه
 . ساحل کنار موتورش، کنار

 
شد... نه! شود، اگر نمیدانم که اوضاع بهتر میمی

 خواهد شد.
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 ذارم تو دامنت.  تو یه پسر بیار خودم صحرا رو می _
  

 درد را از هر طرف بخوانی درد است. 
 

وقتی روحت درد بکشد دیگر بدتر، از تمام تنت 
 خواهد بیرون بزند؛ می

 
از چشمانت، از لبخندت، از لرزش کلماتت و حتی آن 

 ریتم نامیزان قلبت.  
  
 بریم قدم بزنیم؟  _
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شود خواهر باشی و آن غم را از مانی گفت، مگر می

 نگاه خواهرت نخوانی؟ 
 

 کشم.داند زجر میمی
 کشد.دانم درد میمی 

 
هردوی ما عزیزی داریم دورتر از خودمان و چشمانی  

ایم منتظر، هردوی ما نیمی از خودمان را آماده کرده
 برای از دست دادن. 

 
دی که خیلی دیر او برای فرزند و من برای عشق مر

 ...کردم باز رویش به را روحم ٔ  دریچه
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ها با احساسی عریان شده برای دیدن مردی که سال

 کنار من بود.
 

 پرم، با وحشت. شب از خواب مینیمه
 

ای را شنیدم، نه از حاضرم قسم بخورم که صدای ناله
ام و او هم عمیق دهان خواهرم که کنارش خوابیده

 بخواب رفته. 
 
ای که انگار نامم را ای واقعی و خیلی نزدیک، نالههنال

 هم در بَر داشت.
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آیم و پی آن صدا قدر واقعی که از تخت بیرون میآن 
 چرخم. در خانه می

 
 ترس، مطمئنم که او بود، ماجد! بی
 

 اش را شنیدم و حس دردی را در تنم.ناله
 
 ٔ  کنم، ساعت سه و ده دقیقهگرما را حس می 

 درست زیر باد کولر.  شبنیمه
 
د لرزگردم، تمام تنم میام به اتاق برمیدنبال گوشیبه

دانم هست اما من که میاز ترس و وحشت چیزی
 بینمش. نمی
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 پیچد.قدر واضح بود که هنوز هم در گوشم میصدا آن

 
 نه پیامی و نه تماسی.  

 قلبم تحمل این حس بد را ندارد. 
 

 دستم به جایی بند نیست. 
شناسم، برای زنگ زدن به سلیم زیادی کسی را نمی
 دیر است.  

  
 ! ماجد ٔ  شایان، پسرخاله

 ها همیشه با هم صمیمی بودند. آن
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 برایم ساعت مهم نیست. 
 کنم. اش را پیدا میشماره

 خورد و باز هم.  بوق می
  
 ؟چیمن! تویی _
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آلود است، هنوز صدا را درون مغزم صدایش خواب

 شنوم.می
 
از روزی که شرکتش را ترک کردم دیگر صدایش را  

 هم نشنیدم. 
  
دقیقاً خودمم، تو از دوستای همکار ماجد کسی رو  _

 شناسی؟ می
  

 کنم لرز تنم روی صدایم تأثیر نگذارد.سعی می
 
 هم بخورد. هایم بهمانده دندانکم 
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 و دیدی؟ ساعت _
  
 توی پیش ٔ  کور نیستم، شایان. درست چند لحظه _

 و کرد بیدارم اون شنیدم، رو دردش از پر ٔ  ناله خواب
 ماجد برای. ریختمش همبه که کوفتیت خواب به لعنت
 اون و اطرافیانش از هیچی من و افتاده بدی اتفاق
 . دونمنمی کوفتیش شغل

  
ق تفشارم تا تقهم میهایی که از سرما بهبا دندان

 زنم.صدا ندهند حرف می
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ام، مانی قرص خورده و خوابش از اتاق بیرون آمده 
 عمیق است. 

 
 کند. نفسش را داخل گوشی فوت می

  
اون ایران نیست، چیمن... از مأموریتاش به منم  _

دونم پاکستانه، بذار ببینم کسی گه، فقط میچیزی نمی
 کنم خبر بگیرم. رو پیدا می

  
ای برای خواب بود، ذره حاال او هم جدی

 وجدان نداشتم.  اش احساس عذابریختههمبه
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برام پیداش کن، بگو بهم زنگ بزنه اون پیامای  _
خوام. سگ تو روح کارش و خود لعنتیش رو نمی

عوضیش که من اآلن مثل خر چهار نعل موندم تو گل. 
 شم، شایان. دارم دیوونه می

  
ام این حد ترسیده ی تادانست وقتفقط مانی بود که می

 شوم...چقدر بد دهن می
 
 فکر کنم حتی ماجد هم این روی من را ندیده است.   
  
کم آروم باش، چیمن. بار اول نیست که رفته یه _

 تر از این حرفاشم دیدی... مأموریت، داغون
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 زنم.  ای میفریاد خفه
  
هاش رو نالهبه من نگو آروم باشم وقتی دارم صدای  _

شنوم هنوز، بار اولش نیست ولی به خدا که کاری می
 کنم بار آخرش باشه.می
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 شوم؛شکند و روی زمین ولو میسد بغضم می
 
ام که من هم ناله سوزد، انگار آتش گرفتهانگار تنم می 

 کنم. می
 

که صدایم  آیدصدای شایان از پشت گوشی می
 کند.  می

  
 ام را مانی نشنود. گذارم که ضجهدست روی دهان می

  
 چیمن جان؟!   _
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 برام پیداش کن و بگو سالمه.  _
  

 اشعادی حالت تنم خواهم،می او از توانم ٔ  ماندهبا ته
 . داده دست از را
 

روم، گوشی در دست، تهوع دارم روم و راه میراه می
کنم، به ماجد، به او فکر میاز شدت استرس، به 

 خودمان...
 

چرخانم تا شاید بتوانم از باال آمدن یخ داخل دهانم می
 ام جلوگیری کنم. دل و روده
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منتظرم مانی حاضر شود تا برای دیدن صحرای 
 کوچکمان برویم.  

  
 تو حالت بده؟   _
  

گردانم، مانتوی مشکی رنگی به تن دارد، سر می
 آرایش انگار او از من نزارتر است. بی

  
کم آرایش کن، مانی. مانتو این چیه پوشیدی؟ برو یه _

کوتاه سبزت رو بپوش، اون شال سفیده که گذاشتم رو 
 ری مجلس عزا؟ تخت، مگه می

  
 گرداند. هایش را در حدقه میچشم
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 مامان نیست تو جاش رو گرفتی؟ حوصله ندارم.  _
  

سمت اتاق هولش شوم. بهخیال حال خرابم میبی
 داذم. 

  
ری دیدن جور بزرگ شدیم؟ داری میخود، ما اینبی _

کنی، بیا صحرا، اولین مالقاته، لباس درست تنت می
 آرایشت کنم. 

  
 ماشین منتظره.  _
  

 نشانمش. روی صندلی میز توالت می
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 گیره.و میاون زیر باد کولر نشسته، پولش _
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 بعد ٔ  رسم، چند دقیقهبه آن صورت زرد و نزار میکمی 
 .ریمل و پودرکرم و زده رژ او
 
 بینم.  اشک داخل چشمانش را می 
  
خوای گریه کنی؟ کشتمت... پا شو لباس قشنگ می _

و برداشتی؟ وسایل اصالح و تنت کنم. لباسای تیام
 اینا؟ 

  
 دهد.سر تکان می

 ...آورملباس از کمد برایش بیرون می 
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اش کشد تا شبیه مانی شاد همیشهنیم ساعت طول می
 بشود.  

  
 وسایل برای بچه برداشتی؟  _
  
 چی هست.  آره چیمن، عزیزم بریم؟ همه _
  

 پیچد. هم میام بهباز معده
  
 ها شدی... خودت عین مرده _
  

 روم با ساک و چمدان تیام و صحرا. سمت در میبه
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تر فکر کنی، مانی. موضوع مهم خواد به منتو نمی _
 تویی و صحرا. 

  
کنم. از دیشب جز آب چیزی جلوتر حرکت می 

 ام.  نخورده
  
 چیزی شده به من بگو.  _
  

 گذارد. عقب میراننده ساک و چمدان را صندوق
 

شایان تماس نگرفته، در عوضش بهرام برایم پیام 
 فرستاد که زنگ بزنم.  
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 مامان گفت کی میاد؟  _
  

 کنم. بحث را عوض می
بندم و تمرکز کند چشم میماشین که حرکت می

 کنم، که حداقل عق نزنم.  می
  
 چهار روز دیگه. تو این سبد چیه؟  _
  

های کره و عسلی را که حاضر بینمان سبد میوه و لقمه
 ام، آب و فالکس کوچک چای. ام گذاشتهکرده

  
رسیم، بیا یه چی که شکممون رو سیر کنه. زود می _

 چند تا لقمه بخور، چایم آوردم. 
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ام نگاه اش زنگ خورد، من هم به گوشیگوشی

 کنم. می
 

کرده خواب  فرستم، نکند فکربرای شایان پیام می
 دیده است.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 سرعت ارسال کرد خالف فکر من بود. اما جوابی که به
 اما حالم را بهتر نکرد. 

  
 « کنم.کسی ازش خبر نداره، دارم پیگیری می»
  

خبری خوش المثل انگلیسی هست که بییک ضرب
 ست؛ خبری

 
 که برای من کامالً برعکس است.چیزی
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 تواند هیچ حالت خوبی باشد.خبری از ماجد نمیبی 
 
اش را احمقانه برای چند هزارمین بار شماره 

 گیرم...می
 

 خاموش است.
نویسم، شاید بخواند، تر که برایش پیام میاحمقانه 

 شاید... 
  

کجایی، ماجد؟ تو قول دادی حالت خوب باشه و » 
گردی. منتظرم، انتظار برای تو بدترین نوعشه. برمی

دم بری یه مغازه اجاره این بار که برگردی ترجیح می
کنی و کار کنی تا تو اون جای مزخرف هربار تمام تنم 
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رو بلرزونی. حق نداری چیزیت بشه، من ماجد 
که رفت، زودباش مرد، خوام، همون همیشگی رو می

 «جواب بده.
 

تلخی لحظات بی خبری هر لحظه بیشتر از قبل کامم را 
 به طعم حنظل می کند. 

 
پچ پچ های مانی با گوشی می گوید دارد با تیام حرف 

 زند، کی حرفش با خاله تمام شد؟می
 

کنم، با خواندنش صدای پیام می اید، سریع بازش می
 می ریزند.انگار پارچ اب یخ روی سرم 
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لطفا با هر بی خبری و هر خوابی همه رو دنبال خبر از  "
من نفرست، از تو مهمتر هم برای من هست، پیگیر من 

 "نباش، خستم کردی
 

اگر فکر می کردم تا بحال خورد شده ام، کامال فرضی 
 اشتباه بود...

 
شاید بتوان گفت گاهی احساساتم جریحه دار شده، اما 

 ام.شدهحاال له 
 
 متالشی به معنای واقعی کلمه.  

 واقعا قرار بود اتفاقی متفاوت برایمان بیوفتد؟
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حتی دیگر نمیخواهم به ان پیام با منبع ناشناس نگاه  
 کنم. 

 
صدای زنگ گوشی و خاموش و روشن شدن نام 

 شایان یاد اور حماقت دیشبم است.
 
 شایان؟ جواب بده... _
 

نباید بفهمد. حداقل نه نفسی عمیق می کشم. مانی 
 حاال. 

 
 سالم. _
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صدایم از تالش برای خوب نشان دادن دورگه شده 
 است. 

 
 دوزم؛ که چشمانم را به مسیر میدرحالی
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 وار.خیره و سمج

 گیرد. هایم انگار میتمام ماهیچه 
  
خوبی، چیمن؟! برات خبر گرفتم، سخت بود، گفت  _

 کم بدخلق بود... حالش خوبه و... خب یه
  

 گذارم حرفش تمام شود.نمی
 ام نیاز مبرم دارم، آخرین رمق.  ماندهبه نای باقی 
  
ممنون، پیامش اومد. فقط دیدیش بگو، دفترت رو  _

 برای همیشه بستم.  
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کنم. دست مانی طع میگویم و تماس را قبا تأکید می
 زنم.خزد، پسشان میروی انگشتانم می

 
 است، تماسم منتظر که گیرممی را بهرام ٔ  شماره 

 .داردبرمی سریع
 
 استقبال من و بزند حرف خواهدمی پروژه ٔ  درباره 

 . کنممی
 

زند، خوب چیزی میان گفتمانمان در ذهنم جرقه می
قدر  که اینخواهم به آن فکر کنم، نه حاالنیست، نمی

 شکسته و حال خرابم.  دل
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های دانم که باید سؤالکنم، میتماس را که قطع می
 مانی را جواب دهم. 

  
و جلو بندازه، خوب مامان گفت تونسته پروازش _

 نیست؟ 
  

 ست.  آید؟! خوب است، عالیمامان می
  
هات رو بخور، عالیه، مانی. بهش نیاز داریم. بیا لقمه _

 اینم بده راننده.  
  

کنم. ذهنم دارد های صبحانه را باز مینایلون ساندویچ
 شمارد؛می
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 ها را بدهم، بعد چای، بعد... اول ساندویچ 

 
هرچه باشد فقط نخواهم فکر کنم که چه اتفاقی دارد 

 افتد. می
 

ام. تلخی؛ حاال تمام وجودم را از زار زدن خسته شده
 ام، ماجد من را تبدیل به زهر کرد.گرفته، مثل زهر شده

 
آید، اما دیگر توان ام میچند پیام از شایان به گوشی

 خواندن ندارم. 
  

............... 
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تصویر مانی در آغوش تیام کمی از سرگیجه و حال 
 کند.م کم میبد
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روم جایی گذارم و میهوا گرم است، تنهایشان می 
 .سالن ٔ  دورتر گوشه

 
توانم کمی برای خودم حاال مانی تیام را دارد، می 

 باشم.
 
چرخانم، حس یک شکالت نعنایی داخل دهان می 

 دهد. سبکی می
 

کنم صداهای نشسته سر به دیوار تکیه داده و سعی می
 داخل بیمارستان را نشنوم.  

  
 منتظرم کمی مغزم آرام شود، ولی ... 
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و ندادی؟ کار داشتم. شاید داشتم چرا جوابم» 

مردم. چرا باید به بقیه آویزون بشم که یه خبر ازت می
 « بهم بدن؟

  
 خاطر دارم؛تک کلماتم را بهتک

 زدم، بیرون مانده بودم...آن روز فریاد می
 
کلیدهایم داخل کیفم بود وقتی یک موتوری آن را از  

 من زد؛
 

ی و تمام پولم و من فقط دو حتی سوییچ ماشینم، گوش
شماره یادم بود، تلفن ماجد که رند بود اما همیشه دور 
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 دستم روی چون که شایان ٔ  از دسترس و شماره
 .  نرود یادم تا کار برای روز آن بودم کرده یادداشت

  
 زدم.  نگاهم کرده بود و من داد می 
  

من کار داشتم، وقتی نیستم یعنی نیستم، روم حساب » 
 « ن.نک

  
 آن روز خیلی خونسرد و راحت این را گفته بود.

 
 همان وقت هم فهمیدم کارش اول و آخر است. 
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اگر برای من وقتی داشت؛ یعنی کاری نداشته، نه  
 که من اولویتش باشم. این

  
دهم، چه چیز پیام من را ناراحت نفسم را بیرون می

 کرد؟ 
 

 چرا فکر کردم ماجد تغییر کرده؟ 
 ام شبیه دختران تازه عاشق.  این منم که شده

  
 و جواب ندادی نگران شدم.جا نشستی؟ گوشیتاین _
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 رویم ایستاده.تیام، خسته و اصالح نکرده روبه
 
کنم کنارم بنشیند، تحمل سر باال گرفتن اشاره می 

 ندارم. 
  
 سایلنته، مانی کجاست؟  _
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 کند از دیروز. گردانم. تمام تنم درد میچشم می
  
پیش صحراست. خیلی مدیونتم، چیمن. فکر  _

کردم بتونی جمعش کنی... خیلی روحیش خوب نمی
 بود. 

  
گذارم، یکی هم یک شکالت نعنایی دیگر به دهان می

 کنم.  به او تعارف می
  
یاد، اون بهتر از پسش برمیاد. صحرا مامان داره م _

 امروز چطوره؟ 
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 او سمتبه وقتی شنوممی را گردنم ٔ  صدای مهره
 .گردمبرمی

 
 برد.شکالت را دهان می 

 هاست. تر از خرماییتعداد موهای سفیدش بیش
 قدر سفید شده؟ ریشش کی این

  
کنن. از خوبه، دکترش گفت وزن بگیره ترخیصش می _

 شیر تکمیله، هاشریه حدودی، تا گذشت خطر ٔ  مرحله
 گرفتنش وزن تا بده جواب اگر... بدن شد قرار مادرو

 . دارنمی نگه
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فهمد که وضع خودش پزشک است پس حتماً بهتر می
 بچه خوب است یا نه. 

  
بر هتل؛ دوش من هستم، مانی و  وسایل رو بردار ب _

کم با اون باش. کاری بود من بگیر، اصالح کن، یه
 جام.این

 
 دهد. زند و سر تکان میلبخند می

 
گردد، نگاهش روی ادمهایی که داخل سالن هستند می

 بی هدف.
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خوام دنیا باشه. این چند روز فهمیدم بدون مانی نمی _
 شدم. مرسی که آوردیش، دیگه داشتم دیوونه می

  
میخکوب نگاه سرگردانش شدم و آن لبخند پر از 

 حرف، انگار مانیا را پیش چشم دارد.
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 وقت با این خلوص من را دوست داشته؟  ماجد هیچ
  
اگه یه روز قرار باشه بین کار و مانی یکی رو انتخاب  _

 کنی کدوم برات مهمه، تیام؟ 
  

 چرخد. به سمتم می
 نگاهش متفکر است.  

  
اگر فکرت به ماجده که... خب مقایسه نادرستیه. من  _

ولی اون فقط مانی رو دارم و حاال صحرا اضافه شده، 
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ذاره... چیمن! ماجد آدم و میبرای امنیت ماها جونش
 ایه... ازخودگذشته

  
 بندم. چشم می

 چرا پس من درکی از او ندارم؟  
  
و من خودخواهم... خودخواهی و دیگرخواهی یک جا  _

 تونه باشه... نه؟!  نمی
  

 شود.هایم متوقف میگذارد، تکاندست روی زانویم می
 

 دهم. مم چقدر پایم را به ضرب تکان میفهتازه می
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شه، اگر واقعاً دوستش داشته باشی. صبوری چرا می _
خواد. شاید من نباید این حرفا رو خواد، آرامش میمی

بزنم، چیمن، ولی تا حاال شده بهش نشون بدی که 
 ها، نه زورکی. چقدر دوستش داری؟ واقعی

  
 دهد.میدهم، قیژ صدا تکیه به صندلی فلزی می

 
کنم. از اول هم باد خنک کولر گازی را تازه حس می 

 بود؟ 
  
خیلی وقته که زورکی نیست، خودش نفهمید. زورش  _

رو به رخ کشید، منم از زور شنیدن خسته شدم، تیام. 
از زور الکی زدن، از انتظارات زورکی، از هرچی زور و 

 زورگوییه خسته شدم. 
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 تو همچینم آدم مظلومی نیستیا، خواهرزن.  _
  

گوید، لبخند دارد، ولی من چشمانم به شوخی می
 سوزد. می

 
ست یا اشک زورکی نگه داشته دانم از خستگینمی

 سوزاند. شده، اما هرچه هست می
  
پا شو برو با مانی هتل، بسپار که همراه هست. کاری  _

 بود بگن.  
  

 تا برود. شود از جایش بلند می
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 دونه حرفی نزن بهش... تیام! مانی نمی _
  

 خندد. مردانه می
  
 که قراره ماجدو منفجر کنی؟ چی رو؟ این _
  

 خندد و اما نگاهش نه.لبش می
 دهم.بندم و باز سر تکیه به دیوار میچشم می 
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 ماجد! تمامش همین است. 
  

 امان از این گرفتاری که دلم گیر است و دلگیرم. 
 

 خواهد؛زند و روحم آرامش میمنطقم آن را پس می
 
 از درگیری دل و منطق به سطوح آمده.   
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آید با چند فیلم و عکس از صحرای مانی از بخش می

 کوچکمان. 
 

 گرید و این خوب است،خندد، چشمانش میلبش می
 اشک شادی! 

  
کنه، عین بقیه نوزادا. صداش ببین چه نازه، گریه می _

شناسه صدای کردم ساکت شد، پرستارش گفت می
ها رو م فقط صدای اون دم و دستگاهو... بچهمادرش

شنیده چند روز... یه پماد داد پرستارش تا بدن 
 کوچولوش رو ماساژ بدم... 
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م، شاید دست محو آن انسان کوچک درون تخت نوزاد
 .باشد انگشت بند یک ٔ  کوچکش اندازه

 
 رنگ و کوچک. انگشتان سرخ 

رنگ های روی پوستش، دیگر چروک و سرخآن کرک
 نیست، یک نوزاد در سایزی کوچک، خیلی کوچک. 

  
 اون حباب چیه دور سرش؟  _
  

 اندازد.ام میدست دور شانه
 زده است. ذوق 
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وله داشت ولی اآلن خودش اون حباب اکسیژنه، قبالً ل _
ذارن برای اطمینان. پرستارش و میکشه، اوننفس می

سی، کنن از یه سیگفت از فردا شیرمادر رو شروع می
باید بدوشم ذخیره کنم، اومد خونه آغوز شیر رو بخوره، 

 خوره. اآلن کم می
  

درد را فراموش کرده و من محو آن صورت پر از 
 ام.اش شدهشادی

 خوشحال است.  خواهرم  
  

 .............. 
  

 خاله آمده است. 
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دهم وقتی مانی را سرحال و خوشحال تحویلش می
 انگار باری از روی دوشم برداشته شده.

 
شاد و »گوید؛ فهمم وقتی خاله میحاال بهتر می 

یعنی «. خوشحال بودن تو برای من یک وظیفه است
 چه.

 
گاهی فقط محبت و عشق است، اما گاهی مسئولیت  

شود و من در نظر او امانت هم هم به آن اضافه می
 هستم. 

  
 گردی سر کار؟برمی _
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های مانی را داخل ساک کوچک رین تکه از لباسآخ
 گذارم تا خاله با خودش به بیمارستان ببرد.  می
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باید برگردم، همینم اردالن و بهرام کلی ارفاق کردن  _
 حرفی نزدن. 

  
ام تنگ کردم دلم برای کار و خانهوقت فکر نمیهیچ

 شود.
 
معموالً پروژها را شایان با صالحدید ماجد به من  

گرفت که کار کنم تر از خودم سخت میداد، او بیشمی
 و خودم را مشغول. 

 
یک اجبار ته هرچیزی حس می کردم، اما حاال... واقعاً 

 دلتنگ بودم. 
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 تر از همیشه. نظرم خاله الغر شده بود، یعنی بیشبه
 

گشت که این به چشمانم خیره شد، دنبال چیزی می
 کنم از خودم هم پنهان کنم. روزها سعی می

  
زیر چشمات گود افتاده، چرا؟ چشمات پر از درد و  _

دونم هرچی هست ربطی به مانی و این غمه، می
 وضعمون نداره. 

  
 کنم.اموش میالمپ اتاق را خ

های آمدنم را به تن دارم، فرصت خرید همان لباس 
 پوشیدم.های مانی را مینداشتم، مانتو کوتاه
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 دهم.ساک را به دست خاله می 
 کاش بدون بغض بتوانم حرف بزنم.  
  
 ماجد! مثل همیشه...  _
  

برد. ام میگذارد تمامش کنم، دست زیر چانهنمی
 نگاهش محکم است.  

  
درمانت، چیمن. رهاش کن...این نذار بشه درد بی _

فکر همیشگی رو. هروقت اومد سراغت با یه زندگی 
ت باهاش جور درست و یه برنامه، اگر زندگی و برنامه

 بود بهش فکر کن. بس کن این بدبختی دائمی رو. 
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 کند؛ مادرانه.بندم و من را بغل میپلک می
 
 زم. که اشک بریکشم از اینخجالت می 

 
 از خودم هم دیگر شرم دارم. 

 آور است. درمان داشتن شکنجهدرد بی
  
 خوام بهش فکر کنم... خسته شدم، خاله. دیگه نمی _
  

 ................... 
  
 میای امشب بریم دورهمی؟   _
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 فکر همین برای است، خیره اشگوشی ٔ  به صفحه
 .نیست من با کنممی

 
 کوتاه با رنگ بژ.شلوار جین و بلوز آستین 

 :♡♡مهیل 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 271پارت#
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
دهد، من خورد و سریع جواب میاش زنگ میگوشی

 شوم. مشغول کارم می
 

ست، برعکس پدر پرهیاهو و بهرام مرد آرامی
پرجنجالش، در این سه ماه فقط چند بار اردالن را 

 ام.دیده
 

هایش در ترکیه و ه درحال سفر است و یا شرکتهمیش
 دبی. 

 
 بهرام با درواقع کنممی کار آن در که شرکتی ٔ  اداره
 . است
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 چیمن؟! نگفتی میای یه دورهمی یا نه.  _
  

آید که نام بهرام را صدا صدای زنی از پشت خط می
 زند. می

  
 مگه از من پرسیدی؟  _
  

تر دقت  کنم، نگاهش نکردم، جدیداً باید بیش
 چشمانم انگار ضعیف شده. 

  
 جا؟! دختر! غیراز من و تو مگه کسی هست این _
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خاطر من هنوز مانده رود و بههوا رو به تاریکی می
 است. 

 
 آورم، انگار تماس را قطع کرده.  سر باال می

  
نی و فکر نکردم با منی، ولی ممنون، من اهل مهمو _

 جمع نیستم. 
  

تر باشد جواب کنم با لبخند کمی لطیفسعی می
 ام. منفی

  
دهد، فکر هایش را فشار میبا دو انگشت دور لب

 کند. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
قول خیلی طول نکشید که فهمیدم او تنهاست، به

اش ست که در زندگیخودش کار تنها چیزی
 ست. دائمی

  
 شه؟  شوهرت ناراحت می _
  

افتد. از آن روز داخل ساختمان ستم میخط کش از د
ای به ماجد و یا شرایط من نیمه کاره، دیگر هیچ اشاره

 نداشت.  
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من نگفتم اآلنم شوهرمه، گفتم عموم نیست. ولی نه،  _
من کالً آدم معاشرت نیستم. احتماالً این دو روز 

 و ببینم.  تعطیلی رو برم خواهرزادم
  

 مرخص شده بود. صحرای کوچکمان چند روز پیش 
 

برای دیدنش از نزدیک و نه پشت دوربین 
 کنم.  شماری میلحظه

  
 نظر از باالست، ٔ  طبقه من ٔ  سمت پنجره رفت، خانهبه

 .باشد شرکت در ماندنم تنها نگران نیست نیاز اصولی
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 . کنممی حس پنجره ٔ  جداره دو ٔ  نگاهش را از شیشه
 

 بهتر است باقی کار را بگذارم برای فردا. 
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رم خونه. برای دعوتت ممنون، شاید وقت من می _
 دیگه. 

  
 شه دعوتم کنی به چای شبانه؟! چیمن! می _
  
 شود.  ام روی میز خشک میدستم روی کیف دستی 
  
 چرا؟  _
  

 مردها همیشه مؤثر است؛  بودن باقانون رک
 

 خجالت، صادقانه و صریح.بی
 های بعدی بهترین گزینه است. برای آسیب 
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 دهد.خورد اما رد تماس میاش باز زنگ میگوشی

 
 کند.فاصله را کم نمی 
ترینش همین حس های خوبی دارد، مهمبهرام اخالق 

 شود با او داشت.ست که میامنیتی
 
برعکس مهندس کاظمی یکی دیگر از اعضای گروه  

 کنم. که خوشبختانه من با او کار نمی
  
تو آدم رکی هستی، چیمن. برخالف خیلی آدمای  _

دیگه. من این مدت فکر کردم متأهلی وگرنه زودتر 
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تر آشنا بشیم؟ کمی تونیم بیشزدم، میو میحرفم
 تر از همکار.بیش

 
 ماجد!  

  
 شود. باز هم میان سرم نامش تکرار می

 
کنم، تر از فکرکردن به او فرار میاین روزها هرچه بیش

 کنم.تر میان گرداب غم، گیر میبیش
 
یک ماه است که نه از او خبری دارم و نه خبری  

 ام. گرفته
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کارتم را عوض کردم، به خاله ه آمدم سیماز عسلویه ک
 ام را ندهند. و مانی سپردم به هیچ کسی شماره

 
خواستم سهراب به ماهرخ هم همین را گفتم، حتی نمی

 هم آن را داشته باشد. 
  
 چرا؟!  _
  

 خیره به یکدیگر، نفس حبس می کنم، نگاه می دزدد.
 
کند، این کار را بارها انگشتانش را باز و بسته می 

 ام انجام داده. دیده
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 تر آشنا بشن؟خوان بیشمعموالً آدما چرا می _
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 عجیب برایم او ٔ  زند، یک چیزی دربارهکمی قدم می
 ...است
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ها که راحت حرف ست، از آنبهرام آدم خاصی 

 زنند...می
 

ها احساس امنیت داری، اما یک دیوار همیشه بین با آن
 ها و دیگران است.  آن

  
اگر منظورت دوستیه که ما اآلنشم تقریباً دوستیم، اما  _

تر... برام سخته، اعتماد کردن به آدما، فراموش بیش
 . بهرام متأسفم،... قبلیم ٔ  کردن رابطه

  
 ماجد! ماجد... ماجد... 
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که دوم، فقط برای آنه تو! از اتاق بیرون میلعنت ب
 شجاعت ایستادن و حرف زدن را ندارم.

 
 هنوز روحش که زنی هستم، داری شوهر ٔ  من! بیوه 

 زندگی یک شجاعت و نتیجهبی و احمقانه است، متعهد
 در را قبلش زندگی مرگ که چرا ندارد، را جدید

 . نپذیرفته حالت تریناحمقانه
  

 خواهد.وم، دلم کمی هوای بیرون را میربه خانه نمی
 
هرچند گرم و شرجی، دلم نم شور دریا را طلب  

 کند. می
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 ام. خواهد باالی گور زندگیدلم... یک عزاداری می
 

 نشینم.داخل ماشینم می
ست که روزها و اش بهتر از آن چهاردیواریهوای خفه 

هاست حضور ماجد را داخل آن، در حریم خودم هفته
 ام.تصور کرده

 
 دانم کی باید یادبگیرم بروم پی خودم؟  نمی 
  

 روی شود،می روشن و خاموش امگوشی ٔ  صفحه
 . گذاشتمش داشبورد

 
 آید.نام بهرام روی صفحه می
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شود، چند لحظه بعد یک پیام از او تماس قطع می 
 دارم. 

  
تری باشیم، فقط همین. من آدم بیا دوستای راحت»

 « صبوری هستم، چیمن!
  

 باید با خاله حرف بزنم. باید...
 

ام؛ شاید اتفاقی در حال نوزادان زیادی ندیدهتابه
 جایی، در کالسکه یا در آغوش یک مادر.

 
 سشان هم نکرده باشم. هرچند از نزدیک لم 
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ست که اما هرچه هست، صحرا زیباترین نوزادی
 توانستم تصورش را داشته باشم. می

 
دخترک هوشیاری با موهایی طالیی رنگ، چشمانی به 

رنگ ای ابیرنگ آسمان پُر ستاره، سیاهی که هاله
 رویش دارد.

 
ای از من دور قدر شیرین که دوست ندارم لحظهآن 

 باشد. 
  
 کاش بدیش من! _
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 ام.  کند که چه گفتهشان به من یادآوری میانفجار خنده
  
دیدی گفتم موهاش رنگ مال توئه؟ هی گفتی تیره  _

 شه، دیدی نشد.  می
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 ست. نگاه پر از عشق تیام از دور و لبخندش دیدنی
  
وهاش طالییه، به من ربطی حتماً کسی رو دارید که م _

 نداره، علم ژنتیک رو به فنا ندین. 
  
 یه عمه داشتیم خدابیامرز موهاش روشن بود.  _
  

دنبال سینه است انگار، پی های سرخ کوچکش بهلب
 کند.  انگشتم حرکت می

  
جا بودن اومدی مادرشوهر و پدرشوهرم اینزودتر می _

جا ، هوای اینداره مشکل پدرشوهرم ٔ  تا دیروز، ریه
مناسبش نبود. عمه تاراشم گفت هفته دیگه 
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جاست. شاید ماجدم بیاد. راستی تیام درخواست این
جا برای بچه خوب نیست، جایی داده، هوای اینجابه

 خواستن.  شاید بریم همون کنگان، نیرو می
  

شود و فقط یک زند، در باز میسرهم حرف میپشت
 د؛شوهایم اکو میچیز در گوش

 
آید، زنده است و سالم و آخرین پیامش پیش ماجد می 

 چشمم است... 
  

شود، خاله است که بیرون رفته بود، در خانه باز می
 آمدم. کاش... نگفت برای چه کاری، کاش نمی
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 کجا رفتی، مامان؟!  _
  

 گیرد.تیام بچه را از مانی می
 ام. کالفه 

 
اش موهای تازه رنگ شدهآورد و مانتویش را در می

 زیباست.
 آرایشگاه بوده؟  
  
خوام با چیمن برم و رنگ کردم، میرفتم موهام _

 کیش، مرتب باشم.  
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زند که انگار برنامه سفر داشتیم، جوری حرف می
ها حالم که حرفی به من نزده بود، بعداز مدتدرحالی

 شود. بهتر می
  
 ری، مامان؟ چقدر زود می _
  

 مانی هم تعجب کرده.
 راه کوچک شیر ٔ  تیام صحرا به دست با یک شیشه 

 .رودمی
 

 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 
 مهیل#
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تو و تیام از پس بچه و خودتون برمیاید. یه چند  _

رم پیش چیمن، طبق برنامه تا یک سال فعالً روزی می
 هستم. دو تا دختر دارم که نوبتم باشه مال چیمنه. 

  
ست تا بداند چقدر خوشحالم از لبخندم کافی

 حضورش.
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 تر از همیشه به او نیاز دارم.این زمان بیش 
 
 
مامان. تیامم مرخصیش تموم  ره،چیمن فردا می _

 شده، من تنهام که.  
 

مانم شود، من میشان به اتاق مهمان کشیده میبحث
و تیام و صحرایی که برای به آغوش کشیدنش 

 تابم.  بی
 
و فکر کنم باید تنها بری، چیمن. مانی مخ مامانتون _

 خوره.  می
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 نگران نیستم، مامان اگه فکر کنه باید با من بیاد، _
 و.   دونه اینمیاد. مانی می

 
 کنم برای گرفتن صحرا.   دست دراز می

 
 ماجد ٔ  یه خبراییه. چیمن، فکر کنم یه چیزی درباره _

 ...  مامانت دیشب از. باشه
 

های منتظر من روی ماند و دستحرفش نیمه تمام می
 ریزد.هوا وهمین لحظه است که چیزی درونم فرو می

 
هاست این دل م ولی مدتهرچقدر هم دلخور باش

 ست از او.  منتظرِ خبری
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 آیند.   سرش مانی از اتاق بیرون میخاله و پشت

 
 خب؟!   _
 

 منتظرم حرفش را تمام کند ولی انگار منصرف شده.  
 
 هیچی... ولش کن.   _
 

کنم، اگر دوستش نداشتم حتماً آن دستم را مشت می
 کوبیدم.   هایش میمشت را درست روی دندان

 
 چیزی شده؟   _
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 . پرسممی نفسم ٔ  ماندهبا ته

 
ای پیش مانی اند، انگار نه انگار که لحظههردو ساکت

 درحال غر زدن و در شرف گریستن بود.
 

به اتاقشان رود و تیام بچه را مانیا به آشپزخانه می
 برد. می

 مانم و خاله.  من می
 
ریم جزیره. یه چند باید چیزی بشه؟ فردا با هم می _

کم بگردیم. اردالن دیشب شم، یهروزی مهمون تو می
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زنگ زد گفت داره میاد، بهت گفتم تو فرودگاه دبی 
 دیدمش؟
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زند که و با دست روی آن می نشیندروی مبل راحتی می
 کنارش بروم. 

 
خواهد بیاید اما بهرام حرفی نزد، هرچند اردالن می

 دیشب فرصتی برای حرف زدن نبود.
 
خواهی آخرشب فقط یک پیام داده بود برای معذرت 

گدار حرف زده، اما گفته بود از پیش که بیخاطر آنبه
 کشیدنش پشیمان نیست.   

 
 ٔ  من باید یه چیزی رو تعریف کنم، خاله، درباره _

 .  بهرام
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های دور را دارم، همان وقت که خاله حس سال
 پرسیده بود آیا سهیل را دوست دارم؟ 

 
ت مثل امروز حسی داشتم میان شرمندگی و درس

 تردید از گفتن حقیقت.
 
آمد، وقتش آزاد شده بود، حتماً من ماجد داشت می 

یکی از کارهای اوقات فراغتش هستم، بیاید و بار دیگر 
 آتش به جان احساساتم بزند. باز هم...  

 
 چی؟   _
 

 آید.مانی با یک سینی از آشپزخانه بیرون می
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 کند. زودتر از خودش اعالم حضور می بوی قهوه 

 
 ماند.  حرفمان نیمه تمام می

 
تو قهوه نخور، مانی، برای شیرت خوب نیست،  _

 کنه.  کافیین بچه رو عصبی می
 

دانم و الزم چرخاند، یعنی میمانی مردمک در حدقه می
 نیست بگویی.  
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رنگ کافیین ممنوع، اون باشه، مامان، فقط چای کم _
خوره، بعد من باید هیچی دو قورت شیر از من می

 نخورم... این ستمه.  
 

وری نشیند و یکخندد، روی زمین کنار پای خاله میمی
 دهد.  لم می

 
 هر لحظه رو شکر کن که داریش، همون دو قورت.   _
 

 هاست.کنم، افکارم فراتر از بحث آنسکوت می
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شوم که مانی به رسم با کشیده شدن مویم متوجه می 
کند، یعنی گذشته برای جلب توجهم آن کار را می

 خندد.  کشیدن موهایم. می
 
خیلی وقت بود این کارو نکردم، آبجی خوشگله.  _

کاشتی چی رو... چیمن، یادته گل مین رفته همهیادمو
 ت.   تو باغچه؟ فکر کنم اآلن یه گلدونم نداری تو خونه

 
 ماند، این یک حقیقت است...دهانم باز می

 
 ام.   هاست حتی یک گلدان گل هم نداشتهسال 
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ها، کالً یادم رفته، انگار اون یه چیمن گیراست می _
برام سبدی گل بنفشه و گالی  دیگه بود... یادته بابات

 آورد؟دیگه می
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 خورد. هم گره مینگاهمان به
 کنیم. انگار هردو به گذشته فکر می

 
 های دیگری بودیم.   دورانی که انگار آدم

 
کردیم تو حیاط... خداییش مامان، چقدر بازی می _

بهترین تصمیم تو و بابا این بود که چیمن بشه خواهر 
من... بهترین روزا رو گذروندیم، فکر کن تو این دنیای 

 بزرگ چجور سرنوشت تو رو کرد خواهر من.  
 

گیرد. لبخندش لرزان دستم را میان انگشتانش می
 است.   
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ش مأموریت داشت تو دهداری، من بابات اوایل کار _
جا با پدر چیمن اون زمان رفتم برای ادامه تحصیل، اون

 آشنا شده بود...  
 
 شناختین؟  و میهم _
 

وقت که هیچزمان من و مانی بود، چیزیاین سؤال هم
 اش حرفی نزده بود.کسی درباره

 
 

 دهد. زند و به تأیید سرتکان میلبخند می
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شناختن، تو مدتی که مسعود تنها بود، البته که می _
جا خدماتی بود. با هم یه جورایی دوست پدر چیمن اون

داشتی شن، مامانت از سر مهربونیش بدون چشممی
کرد. اون زمان و میپخت، کاراشبرای مسعود غذا می

که گفت، تا اینهمیشه مسعود از کمکای پدر مادرت می
کردن، ونا کمکی نمیشه. اون زمان خانواده امنتقل می

دونم که از فامیل بزرگی بودن ولی نمیاونام با این
رن، چند وقتی شه که اونام از روستا میدقیقاً چجور می

مسعود گشت دنبالشون از طریق آشناها ولی خبری 
بینتشون...دنیا که اتفاقی تهران مینداشتن، تا وقتی

 خیلیم بزرگ نیست. 
  

دانستم، نگفته چیز نمیهیچ مادرممن از زندگی پدر و
 بودند.
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های دور برای عمو که پدرو مادرم در سالاما این 

اند حس مسعود مثل دوست بودند و کمکش کرده
که بدانی خیلی هم کند، اینخوبی در من ایجاد می

 غریبه نبودی.  
  
 وقت نگفتین؟ پس چرا هیچ _
  

 نشیند.  انگشتان خاله روی صورتم می
  
 ٔ  بچه بودین، نیازی نبود فکرتون درگیر گذشتهشما  _

 بود بس بودین خواهر دوتا مثل کههمین بشه، بزرگترا
 .  برامون
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 کرد؟حق با اوست، دانستن یا ندانستنش چه فرقی می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 278پارت#
 
 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 خواستی چی بگی، چیمن؟  می _
 

 خانه در سکوت است، هرچند مطمئنم موقت است. 
 

های بنفش آن موجود کوچک که هر یک ساعت یا جیغ
خواهد، یا خرابکاری کرده بلند دو ساعت شیر می

 شود.  می
 

گذارم، خاله روی تخت خوانم کنار میکتابی را که می
 نشیند. می

 
کنم، اخرشب است و پست زانوهایم را بغل می

 نگهداری بین مانی و تیام تقسیم شده.  
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 .  بشیم آشنا تربیش گفت بهم بود، بهرام ٔ  درباره _
 

اندازد کنم، با تأخیر سر پایین میبه چشمانش نگاه می
 آورد.و بعد دوباره سر باال می

 ست و صورتش.  نگاهش خنثی 
 
 خوای؟  خودت چی می _
 

بینم، دهم، تصویر خودم را مینگاه به پنجره می
 غمگینم.  
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و ماجد تا ابد معلوم  چی بخوام، خاله؟ تکلیف من _
نیست. من خسته شدم از اولویت دوم بودن، اون 

و یادش عاشق کارشه، وقتایی که کارش نیست من
خاطر عشق و عالقه، انگار منم یه میاد. اونم نه به

خواد چالشم براش، یه مبارزه بین من و خودش، می
 پیروز باشه، همین.  

خواهم برای ام، دیگر نمیا پذیرفتهاین حقیقت ر
 داشتنش اصراری کنم.   

 
 نظرت عجوالنه نیست؟   یعنی جوابت مثبته؟ به _
 

کنم، مادرم است، حتی اگر از به چشمانش نگاه می
 بطن او نباشم.  
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خوام بهش توهین کنم و جایگزینش کنم. بهش نمی _
گفتم آمادگی ندارم، گفت آشنا بشیم، فقط همین... 

گفت فکر کرده متأهلم، آخه درباره ماجد یه بار پرسید 
دونسته که عمومه؟ گفتم نه شوهرم بوده، گفت اگه می

گفته، سؤالی نپرسید که شوهر سابق بوده زودتر می
 چی و چجور... خاله؟  

 
گذارم، روم و سر روی زانویش میبه سمتش می

 غمگینم.
 کند.  سرم را نوازش می 

 
 جانم!   _
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دونم مایی برای من و ماجد نیست. منم دوست می _
دارم مثل مانی خوشحال باشم، با یه مرد که نرمال 

تونه با من گه فقط میباشه، ماجد نیست... اون می
ست که چیزش یک طرفهای که همهباشه، آخه رابطه

که شوهرت تمایلی نداره بهت، رابطه نیست، این
ندرت، ، اونم بهکنهکه فقط برای خاطر من کاری میاین

 گم؟دونین چی میانگار منتی هست...  می
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گویم را با خاله برای حرفی را که حتی در دلم هم نمی
 کنم.  اولین بار است که نجوا می

 
 کسی به جنسی ٔ  دونم که ماجد عالقهچیمن! می _

جوری نیست، با تو اون گفت ولی باشه، داشته تونهنمی
تونه تو حامله بودی، یعنی رابطه داشتین، پس می

خجالت حرف رابطه داشته باشه، پا شو... با من بی
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وقت شکایت نکردی، حداقل درباره بزن، چیمن، تو هیچ
 این مسئله که خیلی مهمه.

 
تر از نشینم، خاله پزشک است، خیلی بهتر و بیشمی

 ت.  داند. اما مادرم اسمن می
 
خجالت بگو، به من نگاه کن، خانم مهندس، بی _

 هردو برای مناسب جنسی ٔ  ازدواج بدون یه رابطه
 .جدیه چقدر ببینم بگو برام. عذابه طرف

   
 شوم از گفتن، اما تا کی حرف نزنم؟پشیمان می

 
 ماجد را دوست دارم، با تمام مشکالتی که داشتیم.    
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ن و ماجد تقریباً یک مشکل اصلی این نیست، خاله. م _

تر شبیه دو تا دشمن بودیم، هر کدوم سال اول بیش
 کرد پیروز بود.  بهتر اون یکی رو با خاک یکسان می

 
هایی آور است و هم خاطرهیاد آن روزها هم خجالت

 خاص دارد.
 

...................... 
 «گذشته»
  

کنم، واقعاً هیچ دلیل ها فکر میگاهی که به گذشته
 کنم...طقی برای نفرت از او پیدا نمیمن
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 اش.شاید فقط سماجت خودخواهانه 

 
هایش دانم پشت تمام برنامهشاید آن تزویری که می 

 داشتن من.   است برای داشتن و نگه
  
 دونی که ازت بدم میاد؟ می _
  

بعداز یک ماه که در اتاق خودم را زندانی کردم، 
ز قبول کردن آن شرایط ای جباالخره پذیرفتم که چاره

 ندارم.  
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ترین حد ممکن بود، مثل اکثر اوقات موهایش در کوتاه
های سفید و اش با آن دندانسوختهصورت آفتاب

چشمان مشکی و ابروهای پر مردانه با یک جای عمیق 
 ٔ  تر از هروقت دیگری در آن آشپزخانهزخم، بیش

 رسید...می نظربه ترسناک روشننیمه
 
سختی اش که بهپرده و خیرهمخصوصاً آن نگاه بی 

 شد.حسی در آن دیده می
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سینه به صندلی تکیه داد، یادم است تیشرت بهدست
 مشکی با یک طرح عجیب تنش بود...

 
بند چرمی با یک عالمت و چند خالکوبی روی یک مچ 

گویم بود چون بعدها فهمیدم بازویش، می
 های موقت است. خالکوبی

  
 تا حاال مخفیش نکردی که ندونم.   _
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قدر هم راحت گفت که کم گفت، آناین را درست می

 ام بگیرد. مانده بود خنده
  
نفر بوده تو خلی، آخه کی زنی رو که ازش همیشه مت _

داره؟ تو عموی مانیایی، من و می رو پیش خودش نگه
 مانی مثل خواهریم، تو عموی منم... 

  
هیچ که هیچ حرکتی به صورتش دهد، بیبدون آن

قدر العملی فقط محکم روی میز کوبید، آنعکس
 غیرمنتظره که از جا پریدم. 
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دیگه تکرارش نکن، چیمن. من عموی تو نیستم،  _
ت خونی هم باهات ندارم، من یه مردم تو یه هیچ نسب
 وپرته. ش چرتزن، بقیه

  
 اش اصالً مهم نبود. شانه باال انداختم، ناراحتی

  
 گفتم حسم رو بدونی، بیا سر شرایط حرف بزنیم.  _
  

 قدر مطمئن بودم دوستم دارد که دست باال گرفتم. آن
 

هایش گفته بود، هیچ وقتی نبوده یک وقتی میان حرف
 که دوستم نداشته باشد. 
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ای بلند تبدیل شد، یاد دارم که به خندهنیشخندش را به
 اما چیزی بود شبیه آب یخ روی سرم. 

 
 سینه و نخوت و غرور خارج نشد. بهاز آن حالت دست

 
 گفت دست برنده حاال در دستان اوست. نگاهش می

  
 حرف بزنیم؟   _
  

ام و مثل خواستم کوتاه بیایم که مثل کره ذوب شدهنمی
بستنی شل، کمی کلماتم سنگین از دهانم خارج شده 

 بود. 
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آره دیگه، گفتی در ازای دادن پوال و پاس شدن چکا  _
ببندیم... مگه و گیروگور قانونی با هم قرارداد ازدواج 

 نگفتی؟ 
  

گاه کرد، به سمتم جلو آمد هایش را روی میز تکیهآرنج
 نشینی کرده بودم.و من کمی عقب

 
گفت، من ای که میشدهلعنت به آن نیشخند حساب 

 ام.همان حرکت اول بازی کیش و مات شده
 
 سختی فرو دادم.  آب دهانم را به 
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م قرارداد دو و گفتم، موطالیی، ولی نگفتهمین _
ست، کامالً ست، این یه قرارداد کامالً یک جانبهطرفه

کننده هستم و تو مجری، در ازای به نفع منه. من تعیین
 کنی...اون تو در آرامش و امنیت من راحت زندگی می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 281پارت#
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نگاهی از ها چلیپا شده و باز به صندلی تکیه داد، دست

 باال به پایین.
 
پشتوانه فقط کار و تنها، بیمن هم شبیه کودکی خطا 

 نگاهش کردم. 
  
 دغدغه. صد البته با قوانین من، اما بی _
  
 گیری؟ داری انتقام می _
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صدایم لرزیده بود، شبیه آن دخترک کوچکی شدم که 
اش را زدههای تازه جوانهجلوی بقیه به او تذکر سینه

 ه بود.  داد
  

قدر سرد بود که یک خندید، چشمانش همانلبش نمی
 توانست باشد. مرمر سیاه می دیوار سنگ

  
 ٔ  اندازهگیرم. این انتقام بهآره چیمن، دارم انتقام می _

 و باشی داشته دوستم خواستم که هاییهسال تمام
 چشمم به دیدمت، وقتی از یادته؟ بود؟ کی از نداشتی،
   بود؟ سالت ۹ اومدی،

  
 کنم.بغضم را مثل سنگ خارا در گلو حبس می
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مثل همان هم زبر و خشن است، انگار گلویم را  
 شکافد. یم
  
 من بچه بودم، ماجد...  _
  

 پوزخند صداداری زد. قلبم از ترس فروریخت. 
  
باز بودم؟ دوستت شدی، مگه بچهنگفتم عاشقم می _

داشتم، ولی تو از همون وقتم نگاهت پر از نفرت بود، 
 ادبی، چرا؟ ترس، بعدترش شدی پر از بی
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چیز اجبار داشت تمام غیرمنطقی بود، همه
 هایش. خواسته

 
های عقابی که برای مثل خرگوشی بودم زیر چنگال

 اشت.ای ندخوردن و دریدنم عجله
 
ای روی گردنم گذاشته بود و ناخنش را خیلی حرفه 

 اوج در را کوهستان ٔ  که منظرهکرد، درحالیفلجم می
 .  داشت نظر زیر شکوه،

  
 من حق نداشتم که...  _
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ای از جا بلند شد که صندلی فلزی چنان یک دفعهآن
آشپزخانه با سر و صدا روی سرامیک افتاد، من هم از 

 جا پریدم. 
 
 کرد. تکه میربه را دم حجله تکهگ
  
حتی یه بار بهم فرصت ندادی، حق داشتی انتخاب  _

بارم بهم فرصت ندی.  کنی، اما حق نداشتی حتی یک
و تو منم حق داشتم برای یه بار دیده بشم، حاال خودم

کنم و برام مهم نیست دوستم داری یا چشمت فرو می
طبق شرایط نه، چیمن. حاال مجبوری کنارم بمونی، 

 من...
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 مهیل#
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 ای؟خراش ایستادهحال پایین یک آسمانتابه
 
ابهت یک ساختمان، حاال این ساختمان سنگی چشم  

کرد و به من حس کوچکی و داشت، نگاهم می
 داد زیر نگاهش.ارزشی میبی
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رسه، ماجد؟ این همه کینه چرا؟ از وقتی چی بهت می _

ها رو یادمه تو بودی، ما یه خانواده بودیم، گفتی بدهی
 مکنم، قراره شکنجهدم درعوض کنارت زندگی میمی

 بدی؟ 
  

های دخترانه، دیگر تسلیم بغض شدم، تسلیم گریه
رفتم، کاش به ماجد اعتماد کاش پیش عمو می

 کردم.نمی
 
کرد با اما عمو قلبش ناراحت بود، حاال هم فکر می 

 ام...سهیل رفته
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خواست ها هم دروغ گفته بودیم، سهیل نمیحتی به آن
 کسی بفهمد ورشکست شده.

 
الخروجم کرده و جدا شده بودم، ممنوعدم فرودگاه از ا 

دانستم چه کسی به این سرعت اقدام بودند و من نمی
 کرده بود. 

  
هایی که تو شکنجه؟ من فقط همون مقدار از سال _

و بهت هدیه حسرت یه لحظه محبت تو نگاهت بودم
کنم. دیگه از این به بعد چقدرش رو خودت با می

آمیز و خوب ونی صلحترفتارات کم کنی با خودته، می
زندگی کنی با من، یا لجبازی کنی و منم... بدترش رو 

 دم.  بهت پس می
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 عوضی... عوضی... عوضی.  _
  

که به او حمله کرده بودم و زیر مشت و لگدهایی که این
تر دانم حتی ککش هم نگزید گرفته بودم، بیشمی

 روانم را تحلیل برد.
 
من را بغل زده بود،  جاوقتی خسته شده بودم همان 

 وار و من گریسته بودم. جنین
 

مثل همان روز که ترسیده از کیوسک نیروی انتظامی 
فرودگاه بیرون دویده و ساعتی بعد به سهیل گفتم که 

 ام...از رفتن پشیمان شده
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ام و منِ همان روز بود که ماجد زنگ زده بود به گوشی 
 ودم.چیز به او پناه برده بهراسیده از همه

 
مثل همان روز که من را از وسط جمعیت طلبکار  

 کشیده بود بیرون... 
  
ام، ام، قبولش کن، بدجنسم، کینه شتریمن عوضی _

 آدم خوبی نیستم، اما تهش کاری کن بتونم ببخشم. 
  

کرد. من افتاده بودم، کنار گوشم زمزمه میازنفس
 تقصیری نداشتم. گناهی این وسط برای من نبود. 
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بخشمت، قبولتم مونم، نمیازت متنفرم، متنفرم می _
کنم کنم، هرچی تو قراردادت باشه رو قبول مینمی

 از... فقط متنفرم، مردا ٔ  چون چاره ندارم، چون از همه
 ...دیگه مدل یه تو
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 درست داخل مردمک چشمانش آرام، زمزمه کردم.

 
 جنس نفرت و ترس من از ماجد خیلی فرق داشت؛  

 
وقت به من آسیبی نامرد نبود، به پایم نشسته بود، هیچ

نرسانده، ماجد چیزی داشت که بقیه نداشتند و آن 
 امنیت بود. 

  
 من را زمین گذاشت. 
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بیا پایین فعالً زن مردمی... تا وقتی جلوی چشم  _
 ٔ  خودمی تا ابد نفرت داشته باش، موطالیی. درباره

 . کن فکر نه بزن حرف نه دیگه اونام
  

توانستم بخوابم، گفتنش راحت بود، اما وقتی می
 توانستم نفس بکشم. می

 
بیرون از در این خانه دنیا انگار در تسخیر موجوداتی 

 ود.درنده ب
 

پاهایم که به زمین رسید از او دور رفتم و در اولین 
 فرصت یک فحش انگشتی نشانش دادم.
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 خندیده بود بلند و صدادار.  
از آن حالتِ من بهترینم کمی خارج و در دل دعا 

 کردم همیشه بدعنق باشد.می
 
گاهش و کوتاه آمدن از بههای گاهچرا که آن خنده 

 توانست دستم بدهد.مسند قدرت الیزالش کار می
 
تر به زندگی شد کممبارزه با او باعث می 

 ام فکر کنم، لعنت به سهیل. رفتهازدست
 

روم بگذار او بماند و اِهن و تُلُپ به اتاق خودم می
 اش.پیروزی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 ه، من تسلیم شده بودم.کرد بازی را بردفکر می 
 
دادم، ترجیحاً به شیطان ولی روحم را به او نمی 

 فروختم بهتر بود. می
  

دو دست به چارچوب در اتاق خوابم گرفته و خودش را 
 به جلو متمایل کرده بود. 

 
های خواستم به تختم پناه ببرم چند خطی از کتابمی

ش هم اکتابخوانی ٔ  اش بخوانم، سلیقهداخل کتابخانه
 های روسی. فرق داشت، نویسنده

  
 باهاش خوابیدی؟   _
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های تیشرت چسبانش باال رفته بود متعاقب آن دست

 رسید.بلندش که تا باالی در می
 
عضالت اطراف نافش حواسم را پرت کرد، شش تکه  

 تر بود انگار.  بیش
  

هایش پایین تر طول نکشید که دستیک لحظه بیش
شرت را گرفت و از تن درآورد، قلدرِ آمد و دو طرف تی

 هیکل.خوش
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 مهیل#
 284پارت#
 
 
 

گفتم از او متنفرم اما زیبایی را که هرچقدر که می
 شد ندید.  نمی

  
 اگه کنجکاویت برطرف شد بگو با سهیل خوابیدی؟  _
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اش بیخ گوشم به صدا انگار تازه زنگ اخطار جمله
 درآمد، با سهیل خوابیده بودم؟ 

 
 تا بناگوشم انگار آتش گرفت.

 این مرد هیچ شرمی نداشت؟   
  
 چی؟  _
  

 تیشرت را پوشیده بود.
اش را به رخ بکشد تا های مردانهخواست جذابیتمی 

 تر جواب دهم؟  حرف کثیفش را راحت
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تم فکر کنم آناکارنینا بود، حجیم و سنگین کتابِ در دس
قدر از سؤالش زورم آمده بود که با تمام توان اما آن

 پرتش کردم و او روی هوا گرفته بودش. 
  
 کنی، چیمن؟ یا آره یا نه. سؤال پرسیدم چرا رَم می _
  
به تو دخلی داره که با شوهر عقدیم خوابیدم یا نه؟ با  _

 ابم... تو هم عقد کنم باید بخو
  

طبعی و نگاهی که مطمئن بودم آرام بود به آن شوخ
باره شد همان سنگ سرد و سخت، دو مرمر سیاه و یک

 تاریک و تهی. 
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 و نقطه یه کوبید، میزتوالت ٔ  کتاب را درست وسط آینه
 . تکه هزار ایآینه

  
حد دهنت رو نگه دار، چیمن. از زن وقیح خوشم  _

 نمیاد. اگر باهاش بودی باید عده طالقت رو نگه داری. 
  

 یک قالب یخ خرد شده توی لباسم انگار ریختند.
 
 شعور با آن حرف زدنش.بی 
خواست حرصم دهد، از تخت پایین پریده بودم، می 

 اذیتم کند.
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یش، اما او باز روروی نوک پا بلند شدم درست روبه 
 بردم.هم خیلی بلندتر بود باید سر عقب می

 
ام را سخت کنار تن نگه داشته شدههای مشتدست 

 بودم. 
  
 این؛ برای هست دیگه ٔ  مؤدبانه ٔ  هزارتا کلمه _

 ...ماجد کثیفشه، مدالی اون از خوابیدی باهاش
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 مهیل#
 285پارت#
 
 

 ت.رف باال لبش ٔ  گوشه
 دستش پشت گردنم چفت شد... 

 
 خواهد من را ببوسد.دانستم مینگفته می 

 
 گفت.حداقل پوزیشنی که گرفته بود این را می 
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انگار پشیمان شد، فشار انگشتانش که مشت شد، اما  
 نگذاشت عقب بروم. 

 
داد معلوم بود تازه آن خوشبوکننده دهان را بوی نعنا می

 مصرف کرده.
 
از آن شب که متجاوزانه بوسیده بودم به این بو قبل 

کردم فاصله قدر سعی میکردم، اما حاال آندقت نمی
 بگیرم که بویش را حس نکنم.  

  
 نگفتی باهاش خوابیدی یا نه!  _
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ها از زمزمه کرده بود، سرد و آرام و پر ابهت، این وقت
 بردم. او کمی حساب می

  
 کن تا جوابت رو بدم.  استفاده بهتری ٔ  واژه _
  

از این بازی خوشم آمده بود. جنگ سگ و گربه و من 
 .  بودم جنگ این ٔ  گربه

  
های تمیز نیست، طالیی. که کثیفه لیاقته واژهچیزی _

کنم، به شم، باهات سکس میمن با تو وارد رابطه می
بازی می کنم، تو زن من رسونمت، عشقاوج می

 و من بین که چیزیه لیاقت! …شی ولی خوابیدنمی
 ... بوده عوضی اون
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حرفش را با مشتی که تمام توان و زورم را داشت، 

ای اش قطع کرده بود. لحظهجناق سینه درست وسط
 نفسش انگار رفت.

 
 انتظار نداشت، نتوانسته بود آماده شود. 

 
ارزید، برای دانستم به فنا دادم، اما میمچ دستم را می

اولین راند در اولین روز پذیرش برای قبول کردن 
 قرارداد. 

  
خندید و من فکر کردم دردش خندید! واقعاً میمی

 گرفته. 
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جور غافلگیرم نکرده بود، خوشم تا حاال کسی این _

 اومد... 
  

 سینه و پاها به عرض شانه باز.بهصاف ایستاد، دست
 
هنوز ته خنده روی صورتش بود، چشمانش هم برق  

 زد. می
  
که  اگر رابطه نداشتی که عده هم نداری، طالقت _

 ش کاری نداره... داشتی یا نه؟قطعی شده بقیه
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 مهیل#
 286پارت#
 
 

 را حضورش ٔ  خواستم اذیتش کنم، ولی حوصلهمی
 . بودم توان نیازمند بود طوالنی راه این نداشتم
 تر کردم. ام را بیشفاصله

  
 تونستی بگی؟ معلومه که رابطه نداشتم. مثل آدم نمی _
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خجالت کشیده اما گفتم، تهش که باید کنار این 

 ماندم. عفریت مرگ می
  
 بوسیدتت؟  _
  

 نگاهم تیز به چشمانش دوخته شد. 
  
 گیره؟ نکنه اینم عده بهش تعلق می _
  

باز هم نگاهش تاریک شد، فقط لوستر اتاق کمی نور 
 داد. به آن می
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 دوست داشت خودش را زجر دهد؟ به جهنم. 
  
 عاشقش بودی؟   _
  

خواستم بگویم اگر توی لعنتی دهانت را بسته نگه می
 آوردم.ام نمیوقت او را در زندگیداشتی هیچمی

 
 آن هم بعداز آن ماجرای برادرش. 
 نه باال انداختم.  اما فقط شا 
  
 کنه؟  مرده شور هردوتون رو ببرن، راضیت می _
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انگار راضی شده بود که بعداز کمی تعلل رفته بود تا 
 نفسی راحت بکشم.

 
هایش یادم نرفته بود که آن لیست فردایش هنوز حرف

 رویم گرفت.بلندباال را روبه
 
و  این شرایطیه که باید قبول کنی. پا شو امضا کردی _

زنی، تا آخرشب هیچ قسم خوردی که زیرش نمی
شی و من بدهی در کار نیست، فقط بدهکار من می

 وصولم طبق این قرارداده.
 

با دهان باز نگاهش کردم، یک تیشرت مشکی و شلوار 
 لی آبی روشن به تن داشت.
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وضوح هایش در آن رنگ و تنگی شلوار بهعضالت ران 

 شد.دیده می
 

اش را هم که دیشب به نمایش تنهباالعضالت 
 گذاشت...

 
قدر درحال وقت او را اینعجیب این بود که هیچ 

های نمایش دادن اندامش ندیده بودم، همیشه لباس
 پوشید.تری میراحت

 
 نمایش عضالت گذاشتی؟ نترکن لباسات از تنگی. _
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 مهیل#
 287پارت#
 

شود گفت، عالی بود و پوزخند زده بودم اما دروغ نمی
 انگیز.  رتصد البته نف

  
دیدم خوشت میاد دیدبزنی گفتم ببینی قرار مال کی  _

 باشی، توپولی. 
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خواست حرصم دهد و موفق هم گفته بود توپولی و می

 شده بود. 
 

شد گفت هیکلی کمی پُرتر آن زمان چاق نبودم، اما می
 از حد عادی  داشتم.

 
 هرچند الغرتر کرده بودم با اوضاع نابسامانم.  
  
توپولم، خوشت نمیاد به جهنم. همه که نباید مثل  من _

تو لنگاشون دراز باشه و برای این و اون با لباس تنگ 
 خودنمایی کنن که به چشم بیان. 
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 کاغذ را از دستش کشیدم. 
 

آن نفس پرحرص را که از بینی بیرون داد را شنیدم. 
 عوضی! 

  
اگر باهات خوش رفتارم دلیل نیس دهنت رو باز کنی  _

و هرچی بگی، چیمن. نه من بچه هستم نه تو دختر 
ساله، حدودت رو رعایت کن، هیچ خودنمایی درکار ۱۶

 و داشته باش. نیست. لیاقت راحت بودنم
  

قدر خوب و وقت ندیدم آنو بعداز آن روز دیگر هیچ
 جذب و جالب.  قدرجذاب لباس بپوشد، حداقل نه آن
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دهد. مثل حاال، مرور خاطرات به آدم خیلی چیزها می
جواب چیز را بیکرد، هیچچیز را فراموش نمیماجد هیچ

 گذاشت... مثل آن کیک تولد...نمی
 
 برگردیم سر آن قرارداد عجیب.  
  

 حرفش را زده و رفته بود.  
  

 بندهایش را اول سرسری نگاه کردم، شرایطی مثل؛ 
  
 گرفتم. اید برای کارها از او اجازه میب 
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بدون او حق بیرون رفتن نداشتم مگر خودش اجازه 
 دهد. 

  
دادم تا مقطعی که او رضایت باید درسم را ادامه می

 دهد. 
  

کرد کار باید بیرون از خانه جایی که او تأیید می
 کردم. می

  
ام را در اختیارش های بانکیباید تمام کارت

بود، هایم دست او میتم و تمام حسابگذاشمی
ام را داد و خرج ماهانهدرعوض او کارتی به من می

 ریخت.  داخل آن می
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 دادم.گفت انجام میباید هروقت و هرجا و هرچه می
 

تبصره هم داشت که این باید شامل کارهای 
 شد. غیراخالقی و غیرقانونی و غیرانسانی نمی

  
 کشیدم. هایم را خط میباید دور رفاقت و دوستی

  
گرفت؛ کجا، کی مورد روابط زناشویی او تصمیم می در

 و چه زمانی. 
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

این بند کمی برایم آزاردهنده بود، حتی تصور رابطه 
آور بود چه برسد اطاعت برایم چندش داشتن با او هم

 کردن. 
 

 از قسمت تحصیلش خوشم آمد و کار.  
  

که وقتی در خانه بود باید بند دیگری داشت، این
همیشه کنارش باشم، جلوی چشمش، مگر خودش 

 نخواهد. 
  

 اما بندی داشت که تأکید کرده بود؛ 
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گفتم که با هم چه نسبتی نباید مطلقاً به کسی می
 یم. دار

 
نهایت خانواده درجه اول و هرکسی که او صالح 

 دانست. می
  

 این هم برایم اهمیتی نداشت. 
  

 بند دیگری بود. 
  

 . بزنم نباید حرف احدی هیچ با او ٔ  گفته بود؛ درباره
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 کسی با مگر ندارم رفتن بیرون ٔ  وقتی او نیست اجازه
 . کندمی هماهنگ او که
 

که حتی اگر در خیابان هم دیدمش حق ندارم ابراز این
 آشنایی کنم. 

 
اش، یا پیامی بدهم حق ندارم تماس بگیرم با گوشی

 مگر خودش این کار را انجام دهد. 
  

 .  گفته بودم؛ به درک که قرار است نامرئی باشی
  

اما آنچه در آخرش بود خونم را به جوش آورد، باعث 
 دنبال او از اتاق خارج شوم. شد از جایم بپرم و به
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 پشت میز داخل پذیرایی نشسته بود.

 
آن خانه یک پذیرایی ال مانند داشت، قسمتی که  

ها بودند و یک قسمت هم ها و تلویزیون و پنجرهمبل
ترش آشپزخانه طرفشد، آنها به آن باز میکه درِ اتاق

 بود. 
 

خواب من بود و دستشویی همان دم حمام در اتاق
 ورودی داخل راهروی کوچک ورودی.  
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ها گذاشته ای در آن قسمت اتاقمیز و صندلی دونفره
خواب من و اتاقی که بود در واقع پشت اتاق

 دانستم چیست.نمی
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 مهیل#
 289پارت#
 

کرد یک عینک کائوچپی تاپش کار میداشت با لپ
کرد که مشکی زده بود و داشت چیزهایی یادداشت می

 برگه را روی میز کوبیدم. 
  
 ٔ  این چه کوفتیه؟ مرتیکه، من قرار زنت بشم یا برده _

 ... تو
  

 خیلی خونسرد نگاهم کرد.
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 سینه شد و تکیه داد. بهدست

 
 نشسته هم از من بلند بود مردک دراز. 

  
 زنم گفتم بهت زمانی یه... نداره سؤال. من ٔ  برده _

 در رو خودت تو و خریدمت من حاال نکردی، قبول بشو
 شوهرت فروختی... تمام. بدهیای ازای

 
حاصل برای دهانم مثل ماهی بیرون افتاده از آب بی

 زدن چند بار بازوبسته شد.حرف
 
 تک حرکات بدنش.   وقیح بود؛ نگاهش، کالمش، تک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
مرده شور خودت و قراردادت رو ببرن، ماجد مظلومیِ  _

فروشی کنم بهتر از اینه که عوضی. برم بیرون و تن
 .  بشم تو ٔ  بیام صیغه

 
 کاغذ را توی صورتش کوبیدم. 

 
آمد چه قدر غرورم شکسته بود که نفسم باال نمیآن

 برسد به گریه کردن. 
 

لم را در فقط کیف دستیم را برداشتم و موبایل و کیف پو
 آن جا دادم، لباس پوشیدم و از اتاق بیرون زدم. 
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 نشسته بود، به مانیتور خیره.   
 
تر از اون در بری، اگر برگردی شرایط از اینم سخت _

 و نداری...  وقت بخشش منشه، چیمن. هیچمی
 

 .  "درکبه"فریاد زده بودم 
 

ر اما درک و جهنم را بعداز آن دیدم، بگذارید کمی دیگ
 گویم. برایتان می

 
باید شجاعت نوشتنش را بیابم. سخت است حتی 

 گفتنش.
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 زمان حال 
  
تر بگو. مشکل کجا بود؟ فقط خودش مهم برام بیش _

 بود؟ یا... 
  

ها سخت ترینزدن از خصوصینگاهم را دزدیدم، حرف
 است. 

 
 تر. اش سختیادآوری

  
خودش؟ خاله، برای ماجد همیشه اول و آخر من مهم  _

خوام چجور... خب چی که چی میبودم، این
 ست.  کم پیچیدهبخشه... ولی یهلذت
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 کرد. برام بازترش کن، چی اذیتت می _
  

 ام برد، اما نگاهم را به او ندادم.دست زیر چانه
 
 کشیدم. خجالت می 
  
وقت باورش نشد و نبخشید، هیچوقت مناون هیچ _

تر وقت قبول نکرد نیاز من بیشدوستش دارم، هیچ
تونه بهترین دونستم میروحی بود تا... جسمی. می

 باید ولی …چیزه باشه، عالی بود، همهرابطه رو داشت
... شدممی کالفه که قدراون کردم،می صبر خاطرشبه

 دونینمی. بده مشکنجه خوادمی کردممی فکر گاهی
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 قدراون رو قهوه انگار شه؟می چجوری کینه با عشق
 قهوه خوب بوی فقط. بزنه رو دلت که کنی شیرین
رینیش، یه شی نه داره، لذت تلخیش دیگه نه هست،

 اسپرسوی شیرین سرد شده.  
  

گذرد ها از صافی نشخوار فکری که میانگار وقتی واژه
 آید.  شود، خالص بیرون میتازه قابل درک می

  
فهمیدم. مشکل خود رابطه نبود. ماجد درخت کینه رو  _

هاشم همون زهری کرد، میوهخوب بهش رسیدگی می
 ن.  آورد تا بخوریبود که تو رابطه می

  
 مالم تا گریه نکنم.هایم چشمانم را میبا کف دست
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 دهم. هاست اثر کرده، دارم جان میها مدتزهر میوه 
  
از اون زهرها که چند سال بعد تازه بند و پیت رو از  _

خواد کامل از پا بره، خاله... فکر کنم ماجد میبین می
جورکه از اول گفت؛ دربیام که خیالش راحت بشه همون

و دوست که ثابت کنه من فقط حق داشتم فقط اون
 داشته باشم.  

  
 . کنممی نگاه خاله ٔ  به چشمان غمزده

 
 دانیم معنای حرف من چیست. یدو زن که م
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من دیگه ظرفیتم برای خوردن زهر پر شده، خاله.  _
خوام زندگی کنم، و دوست دارم. ولی میحاال فقط اون

های دونم ماجد که بیاد بازم با یه سبد پر میوهمی
 قشنگ میاد. من خسته شدم از این کینه. 

 
اش گذاشتم و من را در آغوش گرفت، سر روی شانه

 ریستم.گ
 

دستش روی کمرم در رفت و آمد بود تا نوازشم کند. 
 زدم، کاش...کاش همان اول حرف می
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 ها.  باز هم گذشته
 
 

یکی را از مغزم به روی نویسم؛ بگذار یکیباز هم می
ها که کاغذ بیاورم، شاید رهایم کنند این موریانه

های پوسیده اشتباه ام را با چوبها رگ و پیشب
 اند، هرچند در این سن حس پوسیدگی دارم.   گرفته

 
آن روز نفهمیدم چگونه بیرون زدم، دنبالم نیامد، نگاهم 

 نیز نکرد. 
 

 زدم، خیلی زیاد. قدم
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پاییز بود کمی از آبان گذشته، وقتی به ماجد پناه برده  
 بودم هنوز هوا گرم بود...

 
 اما آن روز نه، سرد بود، مهر را گذرانده بودیم. 

 
 دیگر برایم مهم نبود که طلبکارها پیدایم کنند. 

 
 مهم نبود که قرار است چه شوم. 
 یک آپارتمان بود که سهیل اجاره کرد. 

 
جا مانده بود، وسایلی که قرار بود وسایل من هنوز آن 

برای بعداز عروسی بروم، آخر خیر سرش پایان این 
 ماه قرارمان بود یک عروسی کوچک بگیریم.  
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قدر عجله داشت اش آنکلیدش را داشتم، خود لعنتی

برای فرار که حتی فرصت نکرد وسایل بردارد، مانده 
 های من. بود چمدان

 
 نام من رهن کرده بود.تمان را بهآپار

 
پیش خودم حساب کردم بروم و با صاحبخانه حرف  

 بزنم تا پول را به من بدهد.
 
توانستم جایی را برای خودم اجاره کنم، یا حداقل می 

 بدهی پای را پول و مظلومی ٔ  نه، برگردم به خانه
 .  بدهم
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ل و جا نرفته بودم یک بار با سهیتر آنیکی دو بار بیش

 یک بار با مانی.   
 

   "باهاش خوابیدی؟ "های ماجد در ذهنم بود.هنوز حرف
 

 ام.حتی یادم نبود سهیل را چند بار بوسیده
 
 البته درستش این بود، سهیل من را چند بار بوسیده! 
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ای حرفههایش را دوست نداشتم، دانم بوسهفقط می
 نبود؛

 
قدر نه او و نه من. گفته بود هرگز با دختری این 

که یادم صمیمی نشده، حس خیسی داشت و چیزی
 نیست، اما خوب نبود، انگار چیزی کم داشت... 
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شاید همان حس دوست داشتن، هرچه بود سهیل هم 
 ای ندارم...فهمیده بود عالقه

 
هایی هکرد، در حد بوستر خودش را تحمیل میکم 

 آمیز.محبت
 

به در آپارتمان که رسیدم حس بدی همراهم بود، 
 تاریکی هوا را علتش دانستم. 

 
 جا باشم. تر از برداشتن وسایلم آنقرار نبود بیش

 
گرفتم دو یا سه زدم و یک ماشین میباید زنگ می

 تر نبود.  چمدان کوچک که بیش
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 گفت باال نروم. چیزی درونم می

 
 . بود ناشناس ٔ  تلفنم زنگ خورد، یک شماره

 
 .  زدم را آسانسور ٔ  تماس را وصل کردم و دکمه

 
 کجا رفتی، چیمن؟!    _
 

داد  کردماجد بود با صدایی که معلوم بود کنترل می
 زد.  نفس مینزند و نفس

 
 به تو ربطی نداره...   _
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 خواستم قطع کنم که فریادِ پشت خطش آمد.  می

 
 فقط اون خونه نرو...   _
 

   "به تو چه، به تو چه... "قطع کرده بودم. 
 

 با فریادی خفه داخل آسانسور گفته بودم.
 

 هایی که به او داده بودم اصالً خانمانه نبود. فحش
 

 خواستم با عمو تماس بگیرم تا دنبالم بیاید.می
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 عمو ٔ  کلید را داخل قفل گذاشتم و دنبال شماره 
 . گشتممی

 
دانم چشمان خیسم بود یا سرم بستم، نمیدر را پشت

آن درد وحشتناکی که ماجد به روح و روانم تحمیل 
 چیز دقت نکردم.کرده بود که به هیچ

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 293پارت#
 
 

فکر در را بدون در را نبسته کسی به در زد، خیلی بی
 آنکه نگاهی کنم باز کردم.

 
تواند حتی حواسم نبود که کسی به این زودی نمی 

 سر من بیاید مگر...  پشت
 

 در با ضرب درست توی صورتم باز شد..
 محکم و دردناک.  

 
 د.گوشی از دستم روی سرامیک افتاد و چند تکه ش
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 با دیدن آن دو نفر نفسم در سینه خفه شد. 

 
هایم و دردی روی گونه احساس گرمی چیزی روی لب 

ام، سرامیک سفیدرنگ با تالشم برای بلند شدن و بینی
 با قطرات خون رنگی شد.   

 
 شه.   دیدی گفتم این جنده کوچولو پیداش می _
 

کی چون و چرا شناختم، سر تا پا مشبرادر سهیل را بی
 به تن داشت. 
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سرش هم مردی بود کمی شبیه او و سهیل، قد پشت
 تر از سهیل.   کوتاه

 
 عقب رفتم، زبانم از ترس بند آمده بود.عقب

   
سرشان بستند و کلید روی در را چرخاندند، در را پشت

 نفس من هم رفت.  
 

هایشان بدتر، لبخندهایشان ترسناک بود، نگاه
 کلماتشان رکیک بود و کثیف.  

 
 عشیره یه زندگی میای کردی فکر کثافت، ٔ  تو هرزه _

 وقتی راحته؟ کردی فکر شی؟می گم و زنیمی همبه رو
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 سرت و چرخوندیمت طایفه تو لخت و شدی ناموسبی
 طایفه بزرگ آبروی با فهمیمی بریدیم سگ عین رو

 بازی کردن یعنی چی.  
 

 ... دریده هاینگاه آن و غلیظ ٔ  آن لهجه
 قدر نترسیده بودم. وقت آنهیچ

 
دانستم قرار نیست سالم از این خانه بیرون نگفته می

 روم. 
 

خواستم همان لحظه مرده تنم یخ زده بود، فقط می
 باشم.   
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به سمتم آمده بودند، وقتی دست برادر سهیل به من 
 ه به خودم آمدم.خورد تاز

 
ای هایم میان دست پهن و مردانهجیغ زدم اما جیغ 

 خفه شد. 
 

 مشت و لگدهایم هیچ تأثیری نداشت...
 
 شد.قدر فریاد زدم که طعم خون در گلویم حس میآن 
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 مشت و لگدهایم هیچ تأثیری نداشت.
 
 شد.قدر فریاد زدم که طعم خون در گلویم حس میآن 

 
 هایم رساندند.حرمتشان را به لباسهای بیدست 
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شدن پارچه و خنکی هوایی که به پوستم صدای پاره
 خورد.می

 
 هایشان بود.هایم روی صورت و دستجای ناخن 

 
کردم توانستم تسلیم شوم، از دستشان سعی مینمی 

 فرار کنم.   
 
آبرو یگه زن سهیل نیستی که دستمون نره به بید _

 کردنت.  
 

قدر جیغ زدم و تقال کردم که دیگر نفس برایم آن
 نماند. برهنه بودم و تنم پر از خونمردگی.
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 زد؛ با مشت، کمربند، لگد.یکی گرفته بود و دیگری می 

 
 حال که شدم رهایم کردند.بی 
ا و دست ها رکردم و فحشهایشان را حس میسیلی 

ام رفت و صدای دری که ای که روی سینههرزه
 زد.شکسته شد و فریادهایی که نامم را صدا می

 
ام ماجد را دیدم که با از میان چشمان ورم کرده 

 ای به داخل هجوم آوردند.عده
 
خیلی طول نکشید که تنم را با تنش پوشاند و بعد با  

 یک پارچه که گرمایش نشان از پوشش داشت. 
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داد و دیگر نجواهای ماجد که به خودش فحش می

توانست از یادم نیست چون سیاهی پیش چشمانم نمی
 تاریکی باشد. 

 
هوش خودم را به او قدر امن بودم که بیدیگر آن
 بسپارم.
................. 

 
مثل مجهول، مثل مهیل و ترسناک، میم مثل  "میم"

ماجد، میم مثل من و ماجد، مثل ما. میم مثل مردن، مثل 
 مزه کردن. مرگ را مزه
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 از مستی.میم مثل مجبور به متعلق بودم، مثل منگی بعد
 

 …تاب وزده بودم، خرد شده، سردرگم، بیوحشت
 . شده تحقیر

 
میان وحشت و منگی های بعد را روزها و ساعت

کردم، اتفاقی افتاده بود، بخش سر میداروهای آرام
 هرچه بود من دیگر آن چیمن نبودم.

 
 ای کدر یادم است.چیز را میان هالهآن روزها همه 

 
رفت، تنهایم ماجد بود، من بودم، بیرون نمی

 گذاشت...نمی
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زدمش، با مشت و لگد، کشید؛ میوقتی کنارم دراز می

رحمانه دریده د. مردهایی آن بیرون روحم را بیمرد بو
 بودند.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 295پارت#
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کرد، خون هایم خراش پیدا میتمام تنش با ناخن

 گرفت.ها را نمیآمد، اما آنمی
 

زد، بردم؛ حرفی نمیبه او پناه می شدمخسته که می
کردم پنهان میاش صورت فقط در سکوت میان سینه

 خوابیدم.و می
 
خوردم، غذا زد، نمیبخش را تزریقی میداروهای آرام 

افتادم برایم سرُم نا و توان می و آب هم، وقتی بی
 زد. می
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گفت نزدیک یک ماه در آن حال بودم، من خودش می
 که چیزی یادم نبود. 

 
تر ها کمگذرد، کابوسفهمیدم روزها میفقط می

 شدند. می
 

شناختم شبیه یک کلبه بود؛ سقف چوبی آن اتاق را نمی
 سوخته، دیوارها هم از چوب بودند.ایقهوه

 
 بود!  چشم گرداندم واقعاً یک کلبه 

 
 شد. صدای آب و یک موسیقی مالیم پخش می
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کردم خودم را داخل اتاق هر روز که چشم باز می
بخش پخش دیدم و آن موسیقی آرامشآپارتمانش می

ها هم به این آوا اضافه شد، اما آن روز صدای پرندهمی
 شده بود. 

 
های گلدار و رنگارنگ و ها را کشیده بود، پردهتمام پرده

 خورد. یک نسیم خنک از جایی به صورتم می
 

 که بود همین برای سرم، باالی باز ٔ  از بین پنجره
 . داشتم خوبی حس

 
را های چوبی های محکمش روی پارکتصدای قدم

 شنیدم.
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های آمد، بوی خاک خیس و برگبوی خوبی هم می 

 زده، بوی جنگل! نم
  

 یک لحظه ترسیدم، نکند... 
 

اما خیلی طول نکشید تا از در با همان ریتم محکم 
 هایش داخل شد.صدای قدم

 
 ماجد بود و این یعنی امنیت محض.  
  
 ما کجاییم؟!  _
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زدم دانستم که چقدر به او آسیب میتا حدودی می
 هایم. وقت دیوانگی
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 مهیل#
 296پارت#
 

تیشرت آستین کوتاهش عضالت بازویش را به نمایش 
رنگش هم قد بلندش گذاشت، شلوار اسپرت طوسیمی
 را. 

 
ی سرش را خم کرده به چارچوب چوبی در تکیه داد، کم

 بود، قدش برای آن در چند بند انگشت بلند بود.
 
 ".بود هاکوتوله آدم ٔ  خانه "که به ذهنم آمد؛چیزی 

 . خواند را نگاهم حرف انگار
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 س،کوتوله هفت ٔ  جام کلبهتو شدی سفیدبرفی این _

 . کرده بیدارت من ٔ  بوسه کنم فکر شدی بیدار که اآلنم
  

 هایش نشست. لبخند بزرگی روی لب
 
رنگ هایم کماش کردم. جای ناخنحواله "ایبی مزه"

 بود روی بازو و گردنش.  
  
جا. خواب بودی، دم دیشب زد به سرم، آوردمت این _

 سیدیم.  صبح ر
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زد، انگار نه انگار که انگار داشت از روزمرگی حرف می
اتفاقی افتاده، با چند قدم خودش را به پنجره رساند و 

 هم تخت ٔ  ها را کنار زد، از همان زاویهپرده
 . ببینم را درختان انبود توانستممی

 
 واقعاً داخل جنگل بودیم! 

  
باز روی خواستم بلند شوم اما چشمانم سیاهی رفت، 

 بالشت افتادم. 
  
 عجب وضعیت گهی دارم.  _
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توانستم عصبی و کالفه از ضعفی که داشتم، حتی نمی
 دستانم را باال بیاورم. 

 
 چشمانش در سکوت به من خیره شد. 

 
نظر موهایش از آخرین بار که یادم بود بلندتر به

 آمد.می
 
ون ام را از میان دو حیوان نر وحشی بیراو تن برهنه 

 کشیده بود، او دم آخر نجاتم داد.  
  
کم شیر و عسل بیارم، تر از اینم بودی، بذار یهگه _

 دیگه جای سرُم تو دستت نداری. 
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 . نشست تخت ٔ  آمد و روی لبه

 
آمد، ولی برخالف قبل عقب نکشیدم، از او خوشم نمی

 ام را مدیونش بودم.جان و هستی
 
 ها بیرون آورده بود. من را از دهان تمساح 
  
 دیگه بسه، چیمن، وقتشه بهتر بشی.  _
  

 به چشمانم زل زده و دستور داده بود.
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 به چشمانم زل زده و دستور داده بود.
 
جای سه خراش درست از کنار گوش تا زیر فکش  

 کرد.زیادی خودنمایی می
 
شد تازه نبودند، اما عمیق و دردناک بودنش را می 

 فهمید. 
 

 با چشم اشاره کردم. 
  
 کار منه؟  _
  

 حرف بلند شد.فقط نگاهم کرد، بعد بی
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سراغ پارچ آب روی میز تشنه بودم، انگار فهمید به 

 چوبی کوچک زیر پنجره رفت.
 
 یک دستمال رویش بود، برداشت و لیوان را پر کرد.  
  
 کم آب بخور، تا گلوت تر بشه. بیا یه _
  

زیر گردنم را گرفت و آرام لیوان را روی لبانم گذاشت، 
 باحوصله ماند تا چند جرعه بنوشم.

 
یادم آمد که این کار را کرده بود و من بارها لحظاتی  

 .زیر دستش زده بودم
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 آمد.  خاطرات محو بود، اما یادم می

  
شی دوباره. از چیمن راه میکنیم، روبهدرستش می _

ضعیف خوشم نمیاد، تو نباشی کی از من متنفر باشه؟ 
 کی آزارم بده؟ 

  
 لبخند زد، فقط نگاهش کردم.

 
 طلبید؟! ای دیگر میارزهداشت من را به مب

  
شم... فکر نکن این کارا رو بکنی عاشقت می _

 وقت. هیچ
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بلند خندید، صدایش داخل اتاقک چوبی طنین دلنشینی 

 داشت.
 

 ام آورد.های خشک شدهلبخند روی لب
 

خیلی طول نکشید که توانستم سر پا بایستم، اما یک 
توانستم خوب چیز را فهمیدم که بدون حضور او نمی

 بخوابم.  
  
 گردیم تهران. نخوابیدی؟ فردا برمی _
  

 خواند.کنار آتش نشسته بود و کتاب می
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شب بود و یک ساعت قبلش رفته بودم که نزدیک نیمه 

 بخوابم. 
 

شب بیدار نشسته بودم، از های شب قبل تا نیمه
 ترسیدم. خوابیدن می

 
حرفی وقتی آمد به من سر بزند دید که بیدارم، بی

هایش که طرف دیگر تخت دراز کشید، صدای نفس
عمیق شد من هم کنارش خزیدم و همان ریتم نفسش 

 باعث شد بخوابم.  
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تونم شبا بخوابم وقتی تنهام تو اتاق. اگر من نمی _
بگم بیا ولی فکر و خیال نکن که اوضاع فرق کرده، 

 تأثیری داره که ... 
  

 ای در سکوت نگاهم کرد. کتاب را بست، چند لحظه
  
من همیشه نیستم کنارت، خیلی شبا باید خودت تو  _

تی با هم خونه تنها باشی. بعدم من و تو هیچ نسب
 نداریم، چیمن. تا اآلنم زیادی از خط ممنوعم گذشتم.  

  
 انگار آب یخ رویم ریختند.
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حتی گرمای آتش هم تأثیری نداشت برای آن لرزی  
 انگیز بود.  که به تنم افتاد، او همان ماجد نفرت

  
 تو واقعاً مزخرفی.   _
  

 گفته بودم و به اتاق برگشتم. 
 

چک داشت و یک نشیمن و خواب کوکلبه یک اتاق
 آشپزخانه، دونفره بود. 

 
 شطرنج ٔ  و دو صندلی راک، یک صفحه یک شومینه

 کوچک میز روی بود نرد تخته داخلش که دوکاره
 .شومینه رویروبه
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چند بالشت برای آن که اگر خواستی روی زمین یله  

 کنی. 
 

 نه شیروانی سقف و دیوار به آویز چوبی ٔ  چند مجسمه
 . بلند خیلی

 
 ست یا دکور. دانستم واقعیهای شکاری که نمیاسلحه

 
کسی را اطراف ندیده بودم، اما معلوم بود از تمدن 

 دور نیست، آب و برق و گاز داشت. به
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پس نباید واقعاً وسط جنگل باشد، یک رودخانه کمی 
 های جنگلی تفریحی بود. ترش، حتماً از آن کلبهپایین

  
خاطر همین فکرات داشتی خودت رو به فنا به _

ای دادی، من مزخرف نیستم، چیمن، تو آدم یکدندهمی
 هستی.  

  
 با عصبانیت سرم داد زد. 

 
و تاب  روی صندلی کنار شومینه نشسته بودم

 سرم با کمی تأخیر آمده بود.خوردم، پشتمی
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ای غیرمستقیم به آن روز در اولین بار بود اشاره 
 آپارتمان داشت.  

  
ای، گفتم نرو، رفتی. چقدر به گم؟ یکدندهدروغ می _

رسیدم مونده بود تا بهت تجاوز نظرت اگر دیر می
کنن؟ ارزش داشت؟ این همه لجبازی ارزش داشت 

ه مدت؟ از اولش گفتم مال منی، لج کردی. چی این هم
تونستم کنارت باشم؟ خواستی از زندگی که من نمیمی

 جور هردومون رو داغون نکنی... که این
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 رفته رفته صدایش پایین آمد و آرام گرفت. 
 

 روی من.روی صندلی دیگر نشست روبه
 
دو کردن را هم بهحتی حس جواب دادن و یکی 

 نداشتم.
 
فهمید که گفتم؟ وقتی نمیچه فایده که اگر هم می 

 کرد.  خودش را به من اجبار می
  
 قبول رو قراردادت قبول،! خوای؟می مطیع ٔ  تو برده _

 ...اصالً …وقت، خودت روکنم ولی عشقت رو هیچمی
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 شد. ها کمی سرد میشومینه روشن بود، شب
 

اما مطمئن بودم آتش درون چشمانش ربطی به آن 
 طور آن یخبندان درون من.ها نداشت، همینشعله

 
 نای جنگ نبود و باخته بودم.  
  

 .............. 
  

 خوان. برگشتیم، صبح زود، خروس
 

در سکوتی که فقط آهنگ آن گاهی صدای جنگل بود و 
 داد. ها را پایین میجاده وقتی شیشه
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درد تالش برای فکر نکردن به آن روز در آپارتمان، 

 کرد.ام میتر از خود اتفاق از درون مثلهبیش
 
گذاشته بود تمام مسیر صورتم را به هوای نیمه سرد  

 زدگی خوبی داشت. ستان بسپارم، حس یخکوه
 

حرف پتوی نازک مسافرتی را روی شانه و تنم اما بی
 کشید، اعتراضی نکردم.

 
کردم، ماجد همچین هم فکرها و خاطرات را مرور می 

بد نبود، با تمام یکدنگی و جدی بودنش، مراقبم بود، 
 خواستم؟! دیگر چه می
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 مفاد قرارداد را مرور کرده بودم در ذهن. 

 
اگر عایدی برای من نداشت برای او هم چیزی در 

برد، جز اسارت من کنار پیش نبود، منفعتی نمی
 خودش. 

 
ه بود باید درس بخوانم، کار کنم، اگر کار کردم گفت

ام را برآورده دهم به او در ازایش او نیاز مالیپولم را می
 کند، فقط باید مطیع اوامرش باشم.می

 
 باخته بودم با تمام سماجتم. 
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دادم کردم، میوقت آن بود افسار زندگی را رها می
 بردم.  دست او و خودم از آنچه بود لذت می
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 مهیل#
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دادم کردم، میوقت آن بود افسار زندگی را رها می
 بردم.  دست او و خودم از آنچه بود لذت می

  
سمت اتاق راه افتادم، حرفی بهدرِ خانه را که باز کرد بی

 تاپش. سر راهم میزش بود و لپ
 

جا را ترک کرده بودم انگار از آن روز که با عصبانیت آن
 …کسی به آن دست نزده بود، خاک گرفته و

 در زمان متوقف شده. 
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 روی قلمدان از حرفی هیچبی دیدم، را قرارداد ٔ  برگه 

 ی برداشتم، امضایم را زدم.خودکار میز
 
گرفت و من آزاد بودم از هایم را در ازایش میچک 

اش من ای بود که تنها بازندهنامردهای اطرافم، معامله
 های اطرافم.  ها نرینهبودم و برنده

  
خواست امضا کنی، خیلی وقته دست کسی چک نمی _

 نداری. 
  

 دیده بود! نگاهش نکردم. 
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 ن هم بعداز این همه ماجرا. کرد آتعارف می
  
 بگم؟ بهت چی! ؟…ولی دست تو دارم، مگه نه _

 ... مبارکت خریدی ومن آقا؟ ارباب؟
  

 سرم ایستاده بود و من در درگاه در اتاق.پشت
 
 نمایشی هیچ …اما بود تئاتری ٔ  برای خودش صحنه 

 خودش پیش که انسان یک نمایش جز نبود کار در
 .بود بازنده

 
 باخت همین است، که ببازی درون خودت. بدترین 
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 به اتاق پناه بردم، نگذاشت در را ببندم. 

 
 کرد.وقتی نگاهش کردم خیلی جدی نگاهم می

 
دنبال چیزی بود درون نگاهم، شاید همان چیمن  

 کردم دیدن آن دختر را. شکست خورده، از او دریغ نمی
  
سرت نبند وقتی من تو وقت درای خونه رو پشتهیچ _

م. خودت رو حبس نکن و جایی باش که من خونه
 تونی تنها باشی. هستم، مگر خودم بگم آزادی و می
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اولین دستوراتش، لب گزیدم و چشم بستم، چه ضرری 
 داشت؟  

  
باشه، فقط لیست کن قوانین و دستوراتت رو که یادم  _

 نره. 
  

ام را بین انگشتانش گرفت، چشم در چشمش چانه
نگاه کردم، فشار نداد، حتی ناراحت هم نشد از حرف 

 طعنه دارم. 
 

 حتی نگاهش هم مثل همیشه بود، تاریک و ساکت. 
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 حتی نگاهش هم مثل همیشه بود، تاریک و ساکت.  
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دوست دارم ببینمت، جای تمام ساالیی که  _

که پشت در بسته باشی و منتظر ذاشتی. از ایننمی
باشم بیرون بیای متنفرم، جلوی چشمم نیستی نگرانم. 

 ش شدی. خودت باعث
  

هایم آویزان به پهلوهایم فقط نگاهش کردم، دست
 حتی اشکی هم نبود.

 
 ای در راه است.آرام سر پایین آورد، گفتم بوسه 

 
مقاومتی اما در پیش نداشتم، اما باز هم ماند و تکان  

 نخورد. 
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خونم و تو قبول می کنی، محرم من صیغه رو می _

 شیم. می
  

 وار گفت و من ترسیده عقب کشیدم.زمزمه
 
 چیز. آمادگی نداشتم، برای هیچ 

 
نگاهش مهربان شد. دست پیش آورد و بازویم را 

 گرفت. 
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شی. قرار نیست جز نترس، فقط محرمم می _
برای بوسیدنت چیزی به اختیار من باشه، چیمن، اگر 

 ترسی... رابطه می
  

چشمانم گشاد شده بود و نفسم تنگ، گفته بود فقط 
 شد؟بوسیدن، ولی مگر می

 
کنم وحشتم را دیده تر نخواهد؟ فکر میببوسد و بیش 

بود که لبخند مهربانی زد، واقعاً ماجد با هر تغییر حالتی 
 توانست فقط با رفتارش بفهماند که چه حسی دارد. می

  
ای گم، ولی رابطهوقتش بهت میی هست که بهچیزای _

در کار نیست، نه تا وقتی تو نخوای، اما بوسیدنت... 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 الی موهات حس... کردنت بغل. منه ٔ  حسرت همیشه
  چیمن؟ چیه، حسرت دونیمی... انگشتام

  
هایم سر خورد، ضربان قطره اشکی نافرمان تا روی لب

 قلبم راه نفسم تنگ کرد. 
 

ای، قرار بود هیچ آیندهتنها، با او بی این من بودم،
 ارج.قدر بیصیغه شوم، همین

 
ام، بعدها کردند که رفتهام فکر میآن بیرون خانواده 

 فهمیدم که چقدر خاله و عمو پی من گشتند.  
  
   "قبلت "
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 او ٔ  سال در صیغه ۹۹مدت قبول کرده بودم که به

 .بمانم
 

خودم در زندگی او و او در هیچ اثری از شاهد، بیبی
 زندگی من.
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 مهیل#
 302پارت#
 

 اش بیرون رفتیم.آن شب طبق خواسته
 
مشتری تهران را چرخیدیم، شام را در جایی دنج و بی 

 که بعداً فهمیدم فقط در رزرو ما بود تا پایان شام. 
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ام ذخیره در گوشی "آقای میم"یک شماره را با نام
وقت تماس نگیرم، حتی اسمش را کرد، گفته بود هیچ

 هم نیاورم، انگار کنم که نیست.
 
ه ماجرا سر مرگ آن شماره هم فقط برای زمانی بود ک 

 ام بود. و زندگی
 
 تو خالفکاری یا پلیسی؟ _
 

 داخل ماشین پرسیده بودم. 
 

 کردم خیلی ندانم. قرار نبود صمیمی شوم.سعی می
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 درباره کار من هرچی ندونی بهتره. _
 
 وار روی زبانم آمد. زمزمه "به جهنمی"
 

 کند.میدرک که چکار گویی بهها که میاز همان تصمیم
 
دهم به این آدم اجباری هرگز روی خوش نشانش نمی 

 ام. زندگی
 

 فرسا و روح فرساتر. این هم یک نوع مبارزه است، تن
 

به خانه برگشتیم، طبق معمول چند شبی که سعی 
 کرد عادتم بدهد به تنها خوابیدن.می
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 اتاق در نیستم، من که همیشه ٔ  با همان فلسفه 

ز کشیدم با چندین قرص خواب درا تخت روی تنهایی
 بخش.و آرام

 
حداقل قرار نبود خودش را به من تحمیل کند، فقط 

 هایش!بوسه
 
هنوز که خبری نبود، قرارداد را در ذهن مرور کردم تا  

 ساعتی وقت برد.یک
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آمد، احتماالً خودش گاهش میبههای گاهصدای قدم 
مثل گربه صداتر از او ندیده بودم، خواست وگرنه بیمی
 ماند.می
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صداتر از او ندیده خواست وگرنه بیاحتماالً خودش می
 ماند. بودم، مثل گربه می

 
 کردند اما خواب؟! اصالً...داروها گیجم می

 
 ترسیدم، چرا که تهران بودیم.تر میتازه بیش 

 
 نگفت چه بالیی سر آن دو نفر آمد، من هم نپرسیدم.  
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زدن از کرامتی یا فکر کردن هم به او و هم حتی حرف
 اش برایم وحشتناک بود. خانواده

  
از ماندن در تخت کالفه شدم، راه رفتن در اتاق هم 

 کرد. کمکی نمی
 

ر کردم خوابیده، در آن اتاق کمی که سکوت شد فک
 دیگر که درش همیشه قفل بود.

 
 گذاشتم، یک قانون از قوانینش.  الی در را باز می 
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نام و اولین شبی که محرم او بودم؛ یک زن موقت، بی
تر از او متنفر نشان و این نهایت تحقیر بود و بیش

 بودم. 
  

المپ کوچک پذیرایی و آشپزخانه تاریک بود، فقط چند 
کرد، نه خیلی زیاد، رنگ پخش میسقفی نوری آبی

 ای که سکندری نخوری.اندازه
 
 شکست.چیز نمیشب را هیچو آن سکوت نیمه 

 
های کوچه و خیابان، یا صدای حتی صدای گربه 

ها رد های که گه گاه از کوچهرو و ماشینهای شبآدم
 شدند با صدای زیاد یک آهنگ. می
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 چرا بیداری؟  _
  

 خلوت ٔ  کوچه به و بودم زده کنار را کوچه به رو ٔ  پرده
 . کردممی نگاه

 
ترین جا ساکتدر این مدت فهمیده بودم این

 ام. حال بودهست که تابهجایی
 

 پرده را رها کردم. 
  
 مزاحم خواب تو شدم؟  _
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 هایش را در هم کرد. ام را گرفت، اخمطعنه
  
 تونم بخوابم. تی خواب نیستی نمیآره، شدی. وق _
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 مهیل#
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 گفته بودم.   "به جهنمی"شانه باال انداختم، شاید هم 
  
بره، قرارم نیست فرار مشکل خودته، من خوابم نمی _

 چرخم کاری به تو ندارم. کنم، می
  

ای در اش کرد و لحظهدست داخل جیب شلوار راحتی
 سکوت نگاهم کرد. 
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به من جواب پس نده، این یک. بعدم شبایی که  _
و بکن چون خوابیم قبلش کاراتم کنار هم میخونه

 ری. خوشم نمیاد از کنارم ب
  

راهش، اما هایش، دستورهایش، اوامر راه و بیقانون
چیزی نگذاشت جوابش را بدهم؛ نه ترس بود نه مطیع 

 بودن. 
 

او شده بود منبع امنیت من، کنارش حس امنیت 
 داشتم. 

 
 فکرهایش تمام من ٔ  زدهذهن ترسیده و وحشت

 .بود ترسناک
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 چیزش زیر وچیمن سختی نکشیده در مدت دو ماه همه

 رو شده بود. 
 

کرد، به کسی پناه برده بود که حتی فکرش را هم نمی
توانستم آرامش که کنار همان آدم فقط میبدترش آن

 بگیرم.
 
 کننده. هایی متناقض و ویرانحسی 
  

 ام شد.از کنارش که گذشتم دستش پیچ شانه
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خواستم روی تخت بروم که حمایتگر و محکم، می 
 گفت.  

 
 وایسا این لباسا رو بپوش.    _
 

به سراغ کشوی من رفت، یک تاپ و شلوارک دخترانه 
 بیرون آورد، مال من نبود. 

 
های المپ را روشن کرد، رنگ قرمزش با آن خرگوش

 هویج به دست جالب بود. 
 

 نگ بود.  اما زیادی باز، هنوز اتیکت داشت. قش
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 پوشم.مال من نیست، من از اینا نمی _
   

 خواستم وا بدهم. خوشم آمده بود اما نمی
 

 کرد زیر قولش بزند چه؟اگر هوس می
 
 کرد و... اگر هوس تنم را می 
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 مهیل#
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وپرت هست که این ساال مال توئه من کلی خرت _

خوام ازشون استفاده کنی، به خریدم برات، می
 . نیست تو ٔ  خواسته
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جدی و سرد حرفش را زد، مثل سنگ بود گاهی و مثل 
 پنبه نرم گاهی دیگر.

 
 شب.خواست آن نیمهلجبازی حال و حوصله می 

 
   
 .   پوشم ولی فکرای خالف قولت به سرت نیادمی _
 

 تر شد. نگاهش نرم
 

 لباس را به دستم داد.   
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کنی نیست. دوست دارم که تو فکر مینترس، چیزی _
پوستت رو لمس کنم، بو کنم، نوازش کنم، به اینا 

 ترش نه... مگر خودت بخوای.  کنی. اما بیشعادت می
 

که باعث خشمم باشد یا تر از آنهایش بیشحرف
تر کنجکاوکننده رت، بیشحالت دفاعی گرفتن یا نف

 بود.
 
کردم، ام را حفظ میدر دوران عقد من و سهیل، فاصله 

 نهایت صمیمیت ما نوازش سرم بود.
 
دانم شاید چون دلم در گروی او نبود، شاید چیزی نمی 

 گفت باید دور بمانم.   اعماق وجودم می
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 تو مشکلی، چیزی داری؟   _
 

 من ایستاد. رفت که با حرفاز اتاق بیرون می
 
خواست از حالتم به علت سؤالم پی ببرد، فقط انگار می 

 سؤال بود و این را فهمید.  
 
من چهارچوبایی برای احساس و روابطم دارم، تو  _

 رو ترشبیش کافیه، همین ما ٔ  این مرحله از رابطه
 .  خوامنمی

 
 تر از او خوشم آمد.لباس را پوشیدم، خودم بیش
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تر شده پوست سفید تنم با آن حجم رنگ قرمز جذاب 

بود، هرچند زیادی الغر شده بودم، موهای بلند و 
 ام...  طالیی

 
 عروسک من!   _
 

وقتی در قاب آینه قرار گرفت حتی یادم رفت زیر 
 نگاهش خجالت بکشم. 
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 برق چشمانش و آن لطافتی که داشت. 
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هایم دستانش روی موهایم رفت و پشت گوش

 تنظیمشان کرد. 
 

کند که پوست دیدم چگونه دستانش را مهار میمی
 ام را لمس نکند، به نگاه بسنده کرده بود.  برهنهنیمه

 
 تو چشمگیرترین موجود روی زمینی.   _
  

ای در انگار یک ماسک روی صورت داشت، هیچ عضله
 صورتش تکان نخورد.

 
 زد.ر این حرف را یک ماشین میانگا 
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 ای ترسیده نگاهش کردم... آدم بود؟لحظه 

 
العمل حرف حس و عکسقدر بیشد کسی اینمگر می 

 بزند.  
 
آهنی چیزی هستی، عجیب ای، انگار آدمتو دیوانه _

 غریب.  
 

جا مانده بود، از آینه روی تخت دراز کشیدم، اما همان
 به من خیره. 

 
 کشید.نمیحتی نفس 
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انگار در عذاب بود. کمی طول کشید تا پلک بزند و  

 .بودم او ٔ  تمام مدت خیره
 

کرد و گاهی هم باز، شاید اگر دستش را مشت نمی
 گفتم سنگ شده.   می

 
 بخوابیم.   _
 

امر کرده بود. روی تخت که آمد از آن سر تخت من را 
 که لبه خوابیده بودم میان بازوهایش گرفت.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

حس امنیت داشت، مثل همان روز که من را برهنه از  
 بین آن دو حیوان بیرون کشیده بود.

 
شان را آماده تنهکه داشتند پاییندرست وقتی 

 کردند برای دریدن جسم و روحم. می
 

ها و بازوها برایم حکم حریم امن داشتند این دست
 حتی اگر متعلق به ماجد بود.
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 مهیل#
 307پارت#
 

دیگر آن بیرون طلبکاری نبود که پی من باشد، اما 
 شد پا بیرون بگذارم. باعث نمی
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نامم کرد، حتی برای آزمون خودش برای ارشد ثبت
 نظام مهندسی. 

 
 وقتی لعنتی، ٔ  هایم را آورده بود، از همان خانهکتاب

های کمد دیواری لرز کتاب ٔ  قفسه در مرتب دیدمشان
 به تنم افتاد. 

  
ها کتابای تست و سؤاالی آزمونه خوب تو اون بسته _

رم، این قطعیه که نگاهشون کن. دارم دو هفته می
 دونم... که بعدش چی بشه نمیدوهفته نیستم، ولی این

  
 های بعدش را نشنیدم. حرف
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روز و حاال تر از دو ماه کنار من بود، شبانهبیش
 ماندم؟ این یعنی... خواست برود؟ تنها میمی

  
 جلوی چشمم چند بشکن زد. 

  
 و بده من، چیمن. حواست _
  

آن ماسک سرد همیشگی روی صورتش بود، آدمِ 
 نچسبِ امنِ لعنتی. 

  
  ؟…جاخوای تنهام بذاری؟ اونم اینمی _
  

 یی پرخاشگر شده بودم.از ترس تنها
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 لرزید، تنم هم به رعشه افتاده بود. صدایم می

 
 اخم کرد و در کمد را بست. 

 
 رویم طلبکارانه ایستاد. دست در جیب کرد و روبه

  
تونم تا آخر عمر ته، نمیجا یعنی چی؟! خونهاونم این_

که کنارت بشینم تا تو نترسی؛ امنیتت برقراره، برو 
 رید کن... بیرون، بچرخ، خ

  
خونسرد و آرام بود برخالف زبان طلبکار بدنش. اما من 

 ناآرام بودم. 
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 تمام احساس امنیت من وابسته بود به او. 

  
 . بمونم جااون عمو، ٔ  و ببر خونهجا، منمونم ایننمی _
  

 رو برگرداند و از من دور شد، چند قدم رفت و برگشت.
 
 کالفه بود یا هرچیزی برایم مهم نبود. 

 
 کار در عمویی ٔ  به چشمانم که نگاه کرد دانستم خانه 

 . نیست
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کنن تو رفتی با اون بار نه. فکر می شه، ایننمی _
 گردونم. آشغال، قراره برم برت
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 مهیل#
 308پارت#
 

هایم بود تا چشمانم، حس خطر بنگاهش روی ل
 کردم.

 
توانست با کمی عقب رفتم دورتر از دستش، انگار نمی

 یک قدم فاصله را صفر کند. 
 

 . رفت باال پوزخند به لبش ٔ  گوشه
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خوای تنهات ترین زن دنیایی، هم میتو عجیب _
 کنی... نذارم، هم ازم فرار می

  
خیال فکرهای در نفس پر صدایی رها کرد و انگار بی

 سرش شد.
 
 تر شدم. اما من جری 
  
 تجاوز تجاوزه، چه فرق داره...  _
  

 عقب رفته بود، اما برگشت؛ با عصبانیت. 
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رفی بزنم، دستانش حتی فرصت نکردم فرار کنم یا ح
 تر از فکرها و ترس من بود.سریع

 
 کرد، پاره تنم در باره یک به را تنم ٔ  تیشرت سه دکمه 

 .عریانم نیمه تن به کردممی نگاه شوکه
 
تیشرت را از تنم درآورده پرت کرده بود، یک شلوارک  

 بند تنها فاصله و حریم تنم با عریانی بود.کوتاه و سینه
 
 ام رفت، یخ زده بودم.ینهدستش به سمت س 

 
 کردم که به چشمانم خیره بود. به او با وحشت نگاه می 
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سر داغ انگشتش روی پوستم نشست، آن قسمت 
کردم مثل جای سوختن سیگار سوخت، حس می

 ماند روی تنم. می
 

ای انگاری که قبالً کسی پوستم را سوزانده بود و خاطره
 داشتم از دردش.

 
 تر. ه دستش تماس پیدا کرد نه بیشاما همان انداز 
  
هرچیزی تجاوز نیست، چیمن، منم متجاوز نیستم،  _

 حرفات رو مزه کن و بگو. 
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بخش، تأکیدی، حتی یک لحظه آرام گفته بود؛ بخش
 هم نگاه پایین نیاورد. 

 
توانست خواست میمنظورش را خوب فهمیدم، اگر می

 هر کاری کند.
 
دفاع؛ اما او در دسترسش بودم، زنش حتی موقت، بی 

 واقعاً متجاوز نبود. 
 

وقتی سر جایم میخکوب بودم از روی تخت پیراهن 
 خواست بپوشد را روی تنم انداخت.ای را که میمردانه
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ای بعد از اتاق هم آورد و لحظهای بهدو طرف را با دکمه
 هایی بلند و محکم.  رفته بود، با قدم
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 مهیل#
 309پارت#
  
چیز تو یخچال و فریزر هست؛ گوشت و مرغ و همه _

ماهی، میگو اون ته فریزره. ولی سعی کن نخوری وقتی 
وقت... نون برات فریز کردم، نیستم، حساسیت بدی یه

سنگک و بربری و تست، حتی نون باگتم هست 
خواستی چیزی درست کنی... آلوچه یخی و بستنی 

و فریزر هست ای تکشوی آخره، یه جعبه شیرینی خامه
 هروقت خواستی بیرون بیار بخور... 

  
 دستور داده بود به آشپزخانه بروم.
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ربا چسبانده بود از روی کاغذی که به فریزر با آهن 
 خواند.می

 
کردم جز او. ترسانده بودم، از به هرجایی نگاه می 

 خودش. 
 

ها من را محصور های قوی مردانه که شباز آن دست
ها توانند آن دستکردند، نشان داده بود چقدر میمی

 آور باشند.وحشت
 
ها او هم مرد بود، مثل آن دو نفر... اما؛ ماجد مثل آن 

 ها... نبود، بود؟! آن دست
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 تا حاال با دستات به کسی آسیب زدی؟   _
  

 یک لحظه سکوت مرگ انگار بینمان بود.
 
سبزه و  انگشتان کشیده و دستان پهنش، پوست 

 های باالی مچش. موهای سیاهش، آن خالکوبی
  
کنه جوابم؛ هم آسیب زیاد، اگر خیالت رو راحت می _

 . دادم نجات هم …زدم، هم کشتم و
  

ها باال کشیدم، تا درست روی نگاهم را از آن دست
 مردمک سیاه چشمانش.
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 گفت و در کمال تعجب حس بدی نداشتم.دروغ نمی
 
دانستم نجات داده شدن یعنی که مینخاطر آشاید به 

 داستان ٔ  فهمیدم او آدم بدهکه حاال میچه، یا این
 .نیست

 
 حتی اگر من از او متنفر باشم. 

  
 شانه باال انداختم، به جهنم که آسیب زده بود.

 
 جایش نجات هم داده بود.  
  
 جا؟من یه نفرم، فروشگاه رو آوردی این _
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 مهیل#
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 310پارت#
 

هایش کمی طول کشید تا طرحی از لبخند روی لب
 بیاید، فقط چند لحظه. 

 
 رویم نشست. روبه

 
قدر دستانش بلند بود و خودش بزرگ که خیلی نیاز آن

ام برسد، کش که سر انگشتانش به گونهنبود برای آن
 بیاید. 

 
 ام.واستم فکر کند آشتی کردهخعقب کشیدم، نمی
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 چشم در چشمش عقب نکشیدم از این دوئل.  
  
تو خوش خوراکی، چیمن. از این به بعدم باید  _

برگردی به حالت قبلت. من اون چیمن  پُرْ رو خیلی 
دوست دارم، الغری بهت نمیاد. بیرون از این خونه 

نامه که داری، برگردم یه جات کامالً امنه، گواهی
 گیرم برات وقتی نبودم خودت بری بیرون. ن میماشی

  
زد آن صدای زمخت و مردانه وقتی آرام حرف می

 توانست هر زنی را به خود جذب کند. می
 

لعنتی ماجد یک پک کامل از جذابیت بود برای خودش 
 خواستم.که من نمی
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 آمد.  نه که فقط او را، کالً از مردها دیگر خوشم نمی 
  
 . شده تنگ دلم عمو، ٔ  تونم برم خونهتا کی نمی _
  

آمد تکیه داد به صندلی و اخم کرد، انگار خوشش نمی
 ها را ببینم. آن

  
 فکر کن شوهر کردی رفتی یه شهر دیگه.  _ 
  

 هم فشار دادم و با تخسی نگاهش کردم. فک به
  
 تونم بزنم؟ تماس تصویری... باشه زنگ که می _
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 از روی صندلی بلند شد.

 
 ای آمد، شاید گوشی یا پیجرش بود. انگار صدای ویبره

  
نه، هیچی... باید برم... رو دراور یه کارت بانکیه،  _

سعی کن اتفاقی براش نیفته چون صاحبش نه منم نه 
یری مگر گتو، رمزشم سال تولد منه. با من تماس نمی

 خودم زنگ بزنم.  
  

 وقت عبور از کنارم آرام موهایم را لمس کرد. 
  
 اگه افتادم زمین و مردم چی؟  _
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 اش آمد، بیرون از آشپزخانه بود. صدای خنده

  
 مُردی دیگه...  _
  

دانستم خانه بدون او آزاردهنده میاز همین حاال هم 
 است.

 
 درک. اما باز هم به 
  
 چیمن؟! بیا.  _
  

 صدایم کرده بود، دستوری.
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ای متفاوت بلند شدم، حس خاصی بود لعنتی، تنهایی 

 . هایمتجربه ٔ  از همه
  

 دم در ایستاده بود.
 
 با دست اشاره کرد نزدیکش بشوم.  
  
 رم. بیا یه بوس بده دارم می _
  

 بارید. شیطنت از نگاه و رفتارش می
 

 هایم در هم رفت . اخم
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 برو که برنگردی، عوضی... ازت متنفرم...  _
  

 گذاشت؟بغض کرده بودم، واقعاً داشت تنهایم می
 
 ام را به سمتش پرت کردم.دمپایی ابری 

 
 آید. اما خندید، انگار اصالً مهم نبود چقدر از او بدم می 
  
گردم، طالیی، بیا یه بوس کوچیک بده، قرارمون برمی _

 چی بود؟  
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خواستم من را ببوسد، حتی کشیدم، نمیپاهایم را می
 ها هم که کنارش بودم من را نبوسیده بود. شب

  
را ببوسد هایم که منتظر بودم لبدستم را کشید درحالی

های گرم و اما فقط چشمانم را لمس کرد آن لب
 مرطوبش. 

  
 بهت حواسم. سرخیره ٔ  من اسیر این دوتام، دختره_

 . چیزی از نترس هست
  

ها چیزی از حال من دوا به عقب هولش دادم، این حرف
 کرد.  نمی
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 شه، برو دیگه... حالم ازت بد می _
  

پیچید و طعم  نگذاشت حرفم تمام شود، بوی نعنا
 شیرینی به دهانم رسوخ کرد. 

 
ای هایش شیرین بود لعنتی، من را بوسید و خندهلب

 که آرام در دهانم رها شد. 
 

 بست.خندید وقتی در را میشوکه رهایم کرد، می
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 مهیل#
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 رفته بود!  
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ای خالی که همان دو ساعت اول من ماندم و خانه
هایم را پر فهمیدم حضورش چه حجم بزرگی از روزانه

 کرد. می
 

کردم اکثر اوقات دور و برش نباشم، که سعی میبا این
 هایش روی پارکت خانه، کم بود. اما صدای قدم

 
صدایش، که فقط حس های آرام و بیگاهی حرکت

 هست و جایی نیست. کردم حضورش همه جامی
  

ساعت سوم دیگر کالفه بودم از سکوت خانه، سکوتی 
 شد. که با تلویزیون هم پر نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

قبالً هم تنها زندگی کرده بودم اما این خیلی متفاوت 
توانستم به کسی زنگ بزنم، کسی شماره و بود؛ نمی

 آدرسی از من نداشت.
 
ای کامل با تلفن و موبایل و دری باز که من در خانه 

 اش کردم، زندانی بودم.  خودم شش قفله
 

 دادم بخوابم.حوصله بودم که ترجیح میقدر بیآن
 

 خوردم و بعد خواب.های خوابم را میقرص
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شدم تا دو گاهی برای آب خوردن و دستشویی بلند می 
ت و آب چون روز آینده و شاید کمی خوردن بیسکویی

 . نداشتم را قهوه یا چای کردن درست ٔ  حوصله
 

 حتی داغ کردن غذاهای داخل یخچال. 
 

ام زنگ خورد، صبح یا ظهر روز سوم بود که گوشی
 متناوب.

 
آلود گوشی را دم گوش شماره ناشناس بود، خواب 

 بردم.
 
 صدایش پیچید، با تحکم و عصبانیت.  
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ر، چیمن. بشین سر پا شو از تخت، برو یه دوش بگی _

 کتابات، دو روزه مثل لش افتادی. 
 

لحنش من را میخ سر جایم نایستاند، بلکه محتوای 
 هایش بود. اصلی حرف

 
 تو دوربین گذاشتی؟  _
 

 ترسیده چشم گرداندم.
  
رم معلومه که گذاشتم، فکر کردی هفته به هفته می _

 تونم ببینمت؟! پا شو از جات... مونی نمیتنها می
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چیز من را زیر نظر داشته دوربین گذاشته بود تا همه

 باشد؟
 لعنتی... دیوانه بود؟  

 
دونی چیه؟ خود کردی، ماجد. حریم شخصی میتو بی _

 من ازت شکایت... 
 

طور تهدیدات خندید همانقدر گیج بودم که اگر نمیآن
 دادم. ام را ادامه میجامع و کاربردی
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دونی و جمع کن... تو مال منی، میپا شو دختر، خودت _
کنم چجور ازت که چه مدل؟! پس من انتخاب می

 مراقبت کنم...  
 

خاطر حرفش چهارتا فحش شدم و بهباید عصبانی می
 کردم، اما؛ مراقبم بود!بارش می

 
قرار نبود از تنها بودن و اتفاقات ترسناکی که در ذهنم  

 گرفت بترسم. شکل می
 

 اش بلند شد. انگشت وسطم را باال بردم، صدای خنده
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لعنت به تصویرش که ندید هم شکل گرفته بود پیش 
 چشمانم. 

 
 خندید. قشنگ می

 
جا میاد، پا شو طالیی، وقت ندارم. بوی کپکت تا این _

 من زن تمیز دوست دارم. 
 

ام را نشانش دادم، گور هفت باز هم فحش انگشتی
 ات.  نسل آینده

 
تو یه عوضی اعصاب خردکنی، ماجد. متنفرم ازت،  _

 ی. بمیر
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 اش تماس را قطع کردم.های سرخوشانهمیان خنده

 چران.مردک زورگوی چشم 
 

بیند عمدی بود زنگ زدن و اطالع دادنش که من را می
 دانم!یا چه دلیلی داشت. نمی

 
 ور کرد. طلبی را درونم شعلهاما هرچه بود حس مبارزه 

 
توانم اذیتش کنم، برای خودم هم بیند میحاال که می

 یحی بود. تفر
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وپرت بنویسی، اگر فکر کن! روی کاغذ برایش چرت
دید که هیچ، اما احتماالً بعداً چک همان لحظه می

 کرد.می
 
هایم را در بیاورم، ولی در همان حتی به سرم زد لباس 

قدر باز نبود که چنین حد بود، یعنی فکرش، رویم آن
 کنم.

 
 کننده شد.روز هفتم دیگر آن هم کسل 

 
 موش بودم شده نداشتم، رفتن بیرون ٔ  لهحوص 

 . کند خارج النه از سر ترسیدمی حتی که ترسویی
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 هایم رفتم.ها و جزوهکم به سراغ کتابکم
 
در این مدت یاد گرفته بودم که چگونه به آن روز و به  

 سهیل و چیزهای قبل و بعدش فکر نکنم.
 

هنوز دو هفته نشده بود که برنامه ریختم برای ارشد و 
 سازمان نظام مهندسی. 

 
توانستم بعدها شد کرد، حداقل میتنها کاری بود که می

 تدریس کنم.
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تر خواندم بیشاما هر روز که آن قرارداد را می 
 قدر هم اسفناک نیست.فهمیدم شرایط آنمی

 
اش را که قرار نبود تن و امیال مردانهحداقل نه تا وقتی 

 تحمل کنم.  
 

 شد دو هفته دقیق که رفته بود. روز چهاردهم که می
 

توانستم اختیار تمام مدت منتظرش بودم، چقدر میبی
 دی را تحمل کنم؟انفرا

 
با موبایل که سر و کار نداشتم، مگر گشتن داخل  

 کننده باشد؟  توانست سرگرماینترنت چقدر می
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وجود دوربین در خانه فقط چند روز اول برایم مهم بود، 

 اما بعدش انگار نبود.
 
 کارهایم برنامه پیدا کرد.   

 
 دو هفته شد و نیامد!  

 
 آید.مطمئن شدم نمیکه شد  ۱۲دیگر ساعت 

 
که منتظرش هستی انتظار سخت است، مهم نیست آن 

ترین کیست، یا چیست همان خود منتظر بودن بزرگ
 عامل کشنده است.
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 شوند و هم حسی کُشنده دارد. ها کشیده میهم ساعت

 
قرص آرامبخشم که اثر کرد به تخت رفتم، شاید واقعاً 

 مرده باشد! 
 

ئم حیاتی ارسال نکرده، اگر خیلی وقت است هیچ عال
 مرده باشد...

 
که شدم از مردنش، چیزیعجیب بود که خوشحال نمی

 روی زبانم آمده بود.  
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بغض داشتم آن نیمه شب، شاید اگر قرص دوم را 
 توانستم بخوابم.خوردم حتی نمینمی

 
 سوخت.کرد و میدلیل درد میای بیهایم از گریهچشم
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شوم از این نگرانی که شاید دانستم پشیمان میمی
اش عادت بود، از بچگی عادت داشتم او همیشه پایه

 باشد.  
 

 یادم است با گریه خوابیدم. 
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 ام.های خانوادهتک آدمدلتنگی برای تک
 
 کردم.م نمیدر این مدت حتی به سهیل فکر ه 

 
های تحصیلم عجیب بود که این آدمی که در طی سال 

 انگار هم ٔ  کنار من بود و حتی ناممان در شناسنامه
 . نداشت خاطراتم در ردپایی هیچ

 
دانم چقدر خوابیدم که حس حضور کسی در تخت نمی
 های سنگینم را با ترس گشود. پلک

 
و  خیلی طول نکشید که بفهمم در حصار دستان بزرگ

 .دارم قرار ماجد ٔ  مردانه
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جای بالشت بازویش را گذاشته بود و بازوی دیگرش 

های عمیقش بین به دورم محکم پیچیده بود و نفس
 موهایم در جریان.

 
 آمده بود! زنده.  

 
 خوابیدم، این بار در آرامشی که منشأ آن حضور او بود.  

 
 ایم.خواب دیدم با مانی و خاله به استخر آب گرم رفته

 
های کوچک که بخارآب و گرمای دلنشینی حوضچه

 داشت، بوی صابون...
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 تر از خواب بود.اما خیسی چیزی بیش 

 
نظر ریخت و خیلی واقعی بهآب روی صورتم می 

 رسید.می
  
 پا شدی یا نه، دلبر؟ یه حموم دو نفره...  _
 

واقعاً زیر دوش بودم درست جایی باالتر از زمین و 
های پهن ماجد، شبیه یک بچه بغلم سرم روی شانه

 کرده بود.
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 مغزم کلیدهای یکییکی کنترل ٔ  شبیه یک صفحه
 . شدمی فعال

 
 ام؟ شرایطم  و و و... که کجا هستم؟ چگونه آمدهاین

 
  ؟…نی شدیروا _
 

صدایم شبیه خروس تازه بالغ شده بود، لعنتی و او 
 خندید.  

 
خوام! داد و بیداد نکن، چیمن! این چیزیه که می _

خوام بغلت کنم و ببوسمت، خیلی حموم دو نفره و می
 زیاد. 
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سعی کردم از بین بازوهایش خودم را به پایین سر 

 شد تنش سر شود. دهم، اما حتی خیسی هم باعث نمی
 
 منحرف ٔ  خوای، ولم کن مرتیکهتو زیادی می _

 ... زمین بذارم... عوضی
 

 اش کوبیدم، فقط خندید.با مشت به شانه
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 هایم را مهار کرد.به هر ضرب و زوری بود دست
 
دادم، چند بار نزدیک بود با هم به زمین فحشش می 

 بخوریم اما کنترلمان کرد. 
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 آروم بگیر... دلم برات تنگ شده، چیمن.  _
 

هایم را در نیاورده بود، با حرکت، لباسایستادم، بی
 لباس به حمام برده بود.

 
فتاد من هم دلتنگ این موجود خبیث و انگار یادم ا

 زورگو بودم، اما... 
 
بذارم زمین، متنفرم ازت، تو قراردادت از این  _

 کثافتکاریا نبود، خودت گفتی تا نخوام... 
 

 روی جفت پاهایم من را گذاشت اما رهایم نکرد.
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اخم داشت، شده بود شبیه غول جادوی علی بابا، با  

سینه، عضالت بیرون زده و بههمان ژست دست
 سوخته. آفتاب

 
هایی که نشان از زخم نقصی، جای خطاما نه به آن بی

 داشت.
 
سمت در بروم اما جلویم ایستاد، موهایم خواستم به 

 خیس بود و تمام لباسم.  
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خوام باید گم و میه من میتو قرارداد گفتم، هرجا ک _
ها، پیشم باشی. هرجا شامل حمام، دستشویی، اتاق

 شه، چیمن.  تخت و هر کوفت لعنتی دیگه هم می
 

 اش زل زدم.با خشم به چشمان مشکی
 

ست اما چشمان سیاه ماجد سردترین رنگ سردیآبی
 شود دید.  ست که گاهی میرنگی

 
ای باشه، مر دیگههو بگو لخت بشو تنمم بشوری، ایه _

 آقا ماجد؟! 
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های سفیدش در پس آن لبخندی که زده بود دندان
 تر کرد آن نگاه پر از شیطنت را. ترسناک

 
دم، تو فقط دست و پا گم اینا رو، خودم انجام مینمی _

 و بلدم. نزن و جفتک ننداز، من کار خودم
 

یک حس عجیب زیر پوستم جریان پیدا کرد، شرم و 
 که بود اخرش ٔ  و عصبانیت نبود، جملهناراحتی 

 .کرد اموحشی
 
هایم را نشانش دادم که از غالف چنان که ناخنآن 

 بیرون آمد.
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هایی که تو حموم لخت کردی فرق من با اون هرزه _

و کسی لخت دارم، ماجد. تو عادت داری، ولی من
 نکرده... 

 
 ای نگفت.زبانم بند آمد، حتی کلمه

 
ها اما باز ذهنم جرقه زد به آن خانه و آن روز، آن 

 ام کرده بودند، مادرزاد...برهنه
 

 انگار فکرم را خواند.
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سینه درآمد، دستانش برای به دستاز آن حالت طلبکارِ 
 ظرافت من زیادی بزرگ بود.

 
 سینه و اغوشش هم پهن و پر از امنیت.  
  

 اش چسباند. صورتم را به سینه
 
خوام باهات بخوابم که، منظورم این نبود، طالیی. نمی _

دلم تنگه برات، لمس پوستت رو دوست دارم، باور کن 
 کنم.بگیر برو نگاهت نمیکنم... یه دوش اذیتت نمی
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دانستم مهربان است، با تمام خشونتی که داشت، می
 شیطنت هم داشت. 

 
ولی خب آن روزها اگر طالب حضورش بودم، چون او 

 .  بود من آشنای تنها و خاطراتم ٔ  تنها بازمانده
  

موهایش را شسته بود، یک لیف و حوله به تن کرد و 
 حرف رفت.   بی
 

 داخل اتاق لباس روی تخت برایم گذاشته بود.
 
 تنقالت و شکالت از بود پر میزتوالت ٔ  جلوی آینه 

 را برایم خریده بود؟  هااین مختلف،
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ها را چیزهایی که دوست داشتم. حتی مارک و طعم

 دانست.می
 
 تنی ٔ  آمد، با همان حولهنفس زدنش میصدای نفس 

 .رفتم صدا پی
 
های رفت، روی انگشتوسط پذیرایی داشت شنا می 

 بودم ورزش کند.  وقت ندیدهدست و پا. هیچ
 

ای خاص که هفقط یک شلوار تنش بود، از آن صحنه
 توانست به هیجان بیاورد.   آدم را می
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 زنی صبحانه بخوریم؟  تخم مرغ می _
 

شکالت به دست به چارچوب در تکیه دادم. عرق کرده 
 بود.  

 
رن حموم تو کنن، بعد میملت اول ورزش می _

کنم، چه برعکسی؟ من برای خودمم نیمرو درست نمی
 انتظاراتی داری تو.  

 
زد، فشار زیادی داشت که عضالتش میحرکت پالنک 

 رسید.نظر میگونه درگیر بهآن
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حرفی نزد، شاید آن خشونتی که با تن و بدنش داشت  
 باعث شد کمی حساب ببرم. 

 
 اما واقعاً تفریحی بود مخالفت کردن با او.  

 
 دو تا برای من بسه. بهمش نزن.  _
  

 کشید.می خیسش تن روی را کوچکی ٔ  حوله
 
 داد اما مالیم.دستور می 

    
 من مگه خدمتکارم، ماجد؟  _
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 نگاه تیزی کرد اما حرفش تیزتر بود.  
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 داد اما مالیم.دستور می
    
 من مگه خدمتکارم، ماجد؟    _
 

 نگاه تیزی کرد اما حرفش تیزتر بود. 
  
 فکر کن من سهیلم قراره بهم صبحانه بدی.   _
  

 خنجر را مستقیم وارد کرده بود به قلبم.
 گذاشت یادم برود.نمی 
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 زمین روی را مرغتخم یشانه ٔ  ماندهتمام باقی
 وسط درست را بود دستم در که هم یکی آن انداختم،

 .  گرفتم هدف اشسینه
 
خوای گور پدر سهیل و تو هرچی مرده، هر غلطی می _

 خودت بکن. 
  

 ها شکسته بود و کف آشپزخانه لزج.مرغتخم
 
کرد و او با بهت به اش شره میمرغ روی سینهتخم 

 آثار کار من خیره بود.  
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هایش را روی داد وقتی تمام سوغاتیاشک امانم نمی
سرش خالی کردم داشت گندکاری روی زمین را جمع 

 کرد.  می
 
شور خودت و تمام از این آشغاال دیگه برام نیار، مرده _

 و ببرن...  این چیزات
 

رویم ایستاد، دلم خنک نشده بود، در سکوت روبه
 ناراحت.  توانستم حتی بفهمم خوشحال است یانمی

 
 تر شوم.  روی نوک پا ایستادم تا به چشمانش نزدیک

 
 کاش جای تو همون سهیل بود، تو یه کفتاری...  _
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دستش که باال رفت عقب نکشیدم، دلم را سوزانده 

 خواستم به آتشش بکشم.   بود، می
 
 خوام تا شب ببینمت.  برو تو اتاقت درم ببند، نمی _

جا مشت شد نه دادی زد و نه دستش پایین آمد، همان
 و بعد کنارش آویزان.   

 
 اش دادم و به اتاقم پناه بردم.به جهنمی حواله

......... 
 

 .زد را اتاق در که خواندممی را کتابم ٔ  ماندهباقی
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ین کار را ندارم، اما قفل کرده بودم، گفته بود حق ا 
 کلیدها را از روی در برنداشته بود.

 
درو باز کن، چیمن. تو حتی اجازه نداری درو ببندی،  _

 قفل کردی؟
 

 باز هم به در زد.
 
 راحتم بذار، برو پی کارت. _
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 کوبشی با در بعد ٔ  لحظهفریاد زدم، اما... فقط یک 
 !بودش شکسته خورد، دیوار به ضربدار
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جای دستگیره روی دیوار فرورفته بود و خرده  
 . بود زمین روی در ٔ  های زبانهچوب

 
 

ایستاد و نگاهم کرد؛ نگاهش سرد بود و صورتش 
 کرد. ام میزدههیچ حسی، وحشتبی
 

 م. ترسیدتر از هر کسی میبرای اولین بار از او بیش
 
 هیچ دری رو روی من نبند.  _
 

 انگشت اشاره به اخطار برایم تکان داد. 
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جا گذاشت بیرون رفت، اما وحشتی که از خودش به
 مانده بود.

 
 فهمید. کسی نمیآورد هیچاگر هر بالیی سرم می 

 
 گوشتی برگشت. با پیچ

 
حرف دستگیره و متعلقاتش را باز کرد، بعید بود در بی

 اده باشد. قابل استف
 

صدا فقط تمام مدت زانوهایم را در آغوش گرفتم و بی
 کردم. نگاهش می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شد و تر میوقتی عصبانی بود، رنگ صورتش تیره
 چشمانش وحشی.  

 
دونی وقتی یه بچه حسرت چیزی به دلش بمونه می _

 کنه؟  چکار می
 

 کرد، پشتش به من بود.داشت در را چک می
 
 جوابش را ندادم. خودش ادامه داد.  

 
تا آخر عمرش اون حسرت هست. اگر اون چیز؛ حاال  _

دست بازی، هرچیزی رو بارها بهآدم، خوراکی، أسباب
بیاره بازم اون حسرت هست، تو... حسرت منی، 
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روزم داشته باشمت، باز حسرتی چیمن، حتی اگر شبانه
 که به جونم انداختی سر جاشه. 

 
 . چشم بستم

 
برگشته شد، گفته بود تا آخر عمر و منِ بختتمام نمی

 دانستم چقدر به دلش آتش زدم.می
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خواستمش... خودش همیشه اما تقصیر از من نبود، نمی
 کرد. مثل آن روز.  خراب می
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چشم که باز کردم کنارم بود، دست پیش آورد، برای 
زده از روی تخت دانم، فرصت ندادم، وحشتچه؟ نمی
 گریختم. 

 
چیز این او ترسناک بود؛ زورش، نگاهش، رفتارش، همه

 ترساند.  آدم من را می
 

صدا رفته بود، بدون صبحانه، ساعتی بعد خیلی بی
 هیچ حرفی تنهایم گذاشته بود.بی
 

آید یک هفته بود یا دو باز تنها مانده بودم، یادم نمی
هفته، اما باالخره طاقتم تمام شد از داخل خانه تنها 

 .ماندن
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روی توانستم کمی پیادهلباس پوشیدم، حداقل می 

ها، کنم، از ورزش داخل خانه خسته بودم، از مرور کتاب
 زدن داخل اینترنت. چرخ

 
 .بود بسته کردم، پیدا را مانی شخصی ٔ  صفحه

 
با اکانتی ناشناس رفتم اما نپذیرفت، به همان عکس  

ک، دلم مان که گذاشته بود بسنده کردم، اما با اشباهم
هایم را تنگ شده بود، جرأت سر زدن به اکانت

 بینم و... نداشتم، نکند بفهمند می
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 زندگی در خفا و ترس، سخت بود.
 
ام داخل جیب به سر کوچه رسیده بودم که گوشی 

 لرزید.
 
 توانست باشد، یا تبلیغات بود یا ماجد.کسی نمی 

 
 خیال شدم. ام را بیگوشی 

 
 اهمیت ترکم کرد.قدر بیکه آندلم گرفت از این
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کشید... از فکر به او سهیل همیشه نازم را می 
کشید که سرانجامم شد این، پوزخندی زدم، نازم را می

 کرد.حداقل ماجد رو بازی می
 
 کرد که آخر رو کند. دستش را مخفی نمی 

 
 سر همان تا شجاعتم تمام بود، خلوتی ٔ  کوچه و محله

 . بود کوچه
 

گوشی باز هم لرزید، اما مداوم تا جواب بدهم قطع 
 شد. 
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 زد.ها یک طرفِ بود، پس ماجد خودش زنگ میتماس

 
 .  ناآشنا ٔ  پیامی که آمده بود را بازکردم، شماره 

 
 « م.نهدو تا غذا سر راحت بگیر یک ساعت دیگه خو» 
 

آمد، که میدانست بیرونم عجیب نبود، اما اینکه میاین
 اختیار خوشحال شدم، از تنها بودن که بهتر بود.بی
 
 بودن یک نفر از گذشته، از خانواده...  
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پختم، سرگرم به خانه برگشتم، شاید غذایی می
 شدم. می

 
 دیگر برایم مهم نبود کداممان مقصر بودیم.

 
روزهای اول عصبانی بودم، متنفر، اما روزهای بعد  

 قدر دیگر مهم نبود.آن
 

............. 
 

 زمان حال 
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ست دفتر گذشته را داخل کیفم گذاشتم، نوشتن جوری
روی در عمق اقیانوس و تمام که انگار می

 کشی.های هزار نسل را بیرون میشدهغرق
 
 ی دارد.هر قطعه مثل هر روز برای خودش داستان 

 
 وسایلم آماده بود و خودم، برای رفتن.  

 
 آمد از پذیرایی، یک صدای زنانه. صدایی می

 
به آینه نگاه کردم، حاضر بودم برای رفتن، خاله انگار 

 ماند.تصمیم عوض کرد گفت دو روز دیگر می
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 بود، بهرام ٔ  ام بلند شد، شمارهصدای زنگ گوشی 
 .گرفتم دست به را امنفره تک کوچک چمدان

 
 زمان با باز کردن در اتاق. تماس برقرار شد هم 

 
 افتی؟چیمن، داری راه می _
 

 انگار که هیچ خبری نشده بود. 
 

 کردم. ماجد آمده! بوی عطرش را ندید هم حس می
 
 بله.  _
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 صدایم لرزید، جایی بودم که کسی دید نداشت.
 
های داخل پاسیو خیره. خودش بود پشت به بقیه به گل 

 دختر جوانی نشسته بود کنار مانی و... 
 
 ماجد ٔ  رفتیم با هم خریدیم. مبینا خانم، سلیقه _

 ... عالیه
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قدش نشسته هم بلند بود، موهایش بور، روسری از 
 . قشنگ …سرش افتاده بود، دیدم، ظریف بود و

  
 مبارکتون باشه.  _
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دیدم، مانی را هم، اما خاله مهربان صورت خاله را نمی
 نگفته بود.  

 
 هنوز پشت خطی، چیمن؟   _
 

 دادم، قورت گلویم از بزرگ ٔ  بغض را مثل یک لقمه
 . چیزهمه داشت، درد

 
 بله، بهرام فکر کنم باید حرف بزنیم.  _
 

 گذاشتم لهم کند. نمی
 

 ها به سمتم برگشت جز ماجد، تکان نخورد.  نگاه
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 چیمن؟!  _
 

 خاله و مانی هردو با هم گفتند و صدای بهرام آمد.
  
 میام فرودگاه دنبالت.  _
 

قطع کردم. گفته بودم ماشین بیاید، سر ساعت، تأکید 
 کردم.  

 
 ری؟!  مامان جان! چه زود داری می _
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هردو بلند شدند، اما نگاه من به چشمان آبی دختر 
 خیره ماند. 

 
 آمد. لبخند نزد، من هم. بوی سیگار می

 
 چطور نفهمیدم؟ 

 
خاله، مهمون دارید بشینین، ساعت پروازم نزدیکه.  _

 رم. می
 

لرزید، فقط خواستم محکم باشم، اما صدایم میمثالً می
 رفتم. باید می
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تر مانی کنارم ایستاد. چشمانش غمگین نبود، بیش
 آمد. زده میمصیبت

 
 ! ؟…عمو _
 

مانیا گفت، ماجد برنگشت، لبم نیشخندی تلخ به خود 
 گرفت. 

 
 عمو ماجد! خداحافظتون.  _
 

 عمو! خط قرمز میان ما. دیدم دست مشت کرد.
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اش دختر ساکت بود. از همین فاصله هم حلقه 
 درخشید. می

 
 وقت نداشتم... یک حلقه. که من هیچچیزی

 
ز کس نگفت نرو، کسی جکس نگفت بمان، هیچهیچ

 سکوت مهمانم نکرد. 
 

ها را هم یادم باشد میان سطرهای خاطراتم این
 بیاورم.
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یک مرحله هست در زندگی که دیگر نه گریه آرامت 
 داری. کند و نه ناله و شب زندهمی

 
ای، در سکوتت غرق زدهشوی انگار، بهتمسخ می

 شوی.می
شوی در بیابان و منتظر مرگی در آخرین لحظات گم می

 شوی.زیر زل آفتاب تسلیم می
 
شوی برای شود، آماده میگلویت از یک درد بسته می 

 راتن سکوت. ما
 

برای یک زندگی اما دیگر تو نیستی، هیچی از تو 
 نیست. 
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 خوای حرکت کنی.وار میسایه

 
خواستم جواب که نمیام زنگ خورد، نه اینگوشی 

 .نداشتم حرف ٔ  خاله را بدهم، فقط دیگر حوصله
 
رفت، تا نکند دهانم بسته بود، اما چشم روی هم نمی 

 چشمم بیاید.  تصویر عروسک جدید ماجد پیش 
 

 صدایش کردم.چند بار گوشی زنگ خورد، بی
 
ایستد. بهرام پیام داده بود، که فرودگاه دم خروجی می 

 بود. "باشه  "جوابش یک
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 های دیگر را نخوانده بستم.پیام

 
کرد که شاید سوءتفاهم ام میچیزی درونم وسوسه 

هاست؛ شاید اشتباه است، شاید چیزی بین پیام
 ام.برداشت کرده

 
اما گول آن وسوسه را نخوردم، باید خلوتی پیدا  

 هایم را لیس بزنم.کردم تا زخممی
 

 من و ماجد! 
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تا برسم به فرودگاه کیش، با چیمن عاشق ماجد 
 .کردمدو میبهیکی

 
خواست برود و ته و توی خواست ادامه دهیم، میمی 

ماجرای عروسک بلوند جدید را دربیاورد که تهش یا 
 عروسک برنده بود یا چیمن عاشق.

 
اما قسمت کوچک چیمن که غرورش را دست گرفته  

های کهنه را پانسمان کند و کمی به آن بود تا آن زخم
 گذاشت.برسد، نمی

 
جا بود باز بریدگی عمیقی به حتی اگر سوءتفاهم هم

 گذاشته بود.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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 مهیل#
 324پارت#
 
هر دلیلی که داشت کارش، باز ما قول داده بودیم، ما  

 یک روز لب دریا قول دادیم از اول شروع کنیم. 
 

 من ماندم اما او...  
 
 ... ٔ  مسافرین محترم به دلیل توده _
 

شد ابرهای سیاه و هوا خوب نبود، از پنجره می
 رعدوبرق را دید. کمربند را بستم. 
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ادی نبود، اکثر مسافران های هواپیما برایم غیرعتکان
 .بود چندمشان دست ٔ  هم احتماالً تجربه

 
 ام کم مانده بود سکته کنم. اولین تجربه 

 
 اما زمان خوبی بود برای تصویرسازی از مرگ.

 
که بین این رعدوبرق و هوای خراب اگر سقوط این 

کردم، در این سن چه چیزی داشتم که بگویم می
 !…؟! شاید هیچخوبی گذرانده امعمرم را به

 
 شاید وقتش بود زندگی بدون او را هم تجربه کنم.   

 ................... 
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 بیا زیر چتر خیس نشی.  _
 

ایستاده بودم در خروجی، مسافرانی که باعجله بیرون 
زدند، شاید بتوانند بدون خیس هم تنه میرفتند، بهمی

 شدن سوار تاکسی و یا ماشینشان شوند.  
 
 هو هوا خراب شد. چقدر یه _
 

 چمدان کوچکم را گرفت، نفس عمیقی کشیدم.
 
ای به سنگینی تمام غم و حسرت قلبم همراه با وزنه 

 تپید. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
کنم تا دانم، جایی باالخره با خودم خلوت میمی

 ام.عزاداری کنم برای امیدهای احمقانه
 

ام، برای فراموش کردن تحقیرهایی برای غرور له شده
 تر کرد. که... حتی فکرش هم پاهایم را سنگین

 
 برو تو.  _
 

را باز کرد، برای من کمی بلند بود این در ماشینش 
 ماشین، وقتی داخل رفتم چتر را کنار زد. 
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زدیم، دشمنم که نبود، من هم دختر باید با هم حرف می
 بسته.وگوشچشم

 
چیز بین من و ماجد تمام نشده، دانستم هنوز هیچمی 

 ولی... 
 

تر شد وقتی داخل ماشین بوی عطر خنکش قوی
 نشست. 
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 مهیل#
 325پارت#
 

ماجد بعداز این همه سال گفته بود، عطر من را 
 وقت دوست نداشته.هیچ
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ها زندگی کنی و بفهمی هرچه از او انگار با کسی سال 
 ای اشتباه بوده. شناخته

 
سکوت بود داخل ماشین، روز بود و نبود، ابرهای سیاه 

 آسمان را شبیه دم غروب کرده بودند.
 
شد، باران فقط نورهایی محو از شیشه دیده می 

 گذاشت نه ما بیرون را ببینیم و نه کسی ما را. نمی
 
 
وست داری ببرمت ساحل؟ دریا طوفانیه، من... د _

 عاشق طوفان دریام. 
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متعجب نگاهش کردم، همه آرامش دریا را دوست 
 داشتند و او طوفانش را! 

 
 و خوششون میاد. آدما معموالً خالفش _
 

 بیرون به خودش سمت ٔ  خیلی آرام خندید و از پنجره
 . شد خیره

 
ی نشسته کردقدر زیاد بود که حس میرطوبت آن

 شوی. داخل ماشین هم خیس می
 

جا شرجی. شد، اینآمد خنک میتهران وقتی باران می
 . کرد روشن را هوا ٔ  تهویه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
دریا یه غرور خاصی داری، وقت طوفان انگار  _

 عصبانیه، اما یه جور پر ابهت. 
 

آمد وار توضیح داد، به آن آدم درشت هیکل نمیزمزمه
 قدر لطیف باشد.این

 
د از او بلندتر بود و کمی الغرتر، اما ورزیده... داخل ماج 

ها را با هم لپم را گاز گرفتم، لعنتی حق نداشتم آن
 مقایسه کنم. 

 
 هیچ شباهتی نداشتند. 
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تا حاال نرفتم وقت طوفان، بریم. من ولی از خیس  _
 شدن بدم میاد. 

 
این چند ساعت به خودم قول دادم که خالف آنچه 

 خواهم رفتار کنم.می
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 مهیل#
 326پارت#
 

خزیدم داخل اتاقم و با اگر به من بود حاال می
یاد عروسک بلوند جدید ماجد اشک کاغذی بهدستمال

 ریختم.می
 

که حتی نگاهم نکرد، برای آن پیامکی که زد و برای این
گشتم، تصور من از زمانی که دیده بود به دنبالش می
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شاید در آغوش آن عروسک بود! شاید وسط 
 شان... بازیعشق

 
 گلویم درون غم و بغض از بزرگی ٔ  لعنتی باز گلوله
 شکل گرفت. 

 
 موقع حرکت کرد.ماشین به

 
 چشمانم التماس اشک ریختن داشت.   

 
 غمگینی؟! خوش نگذشت؟  _
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کی فرصت کرده بود تا این حد من را بشناسد که با 
لبخندی که روی لب سنجاق کرده بودم باز بفهمد 

 غمگینم؟! 
 
 م... مثل عسل شیرینه. مامانمم بود.خواهرزاده _
   

صدای ضربات قطرات باران و صدای رفت و برگشت 
 کن ماشین، یک موسیقی شده بود. پاکبرف

 
از الی همان نیم سانت  بوی باران و نم و خاک تشنه،

 ٔ  آمد، گاهی یک قطرههای باز ماشین داخل میشیشه
 . شدمی مهمان هم باران
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و دن، من دستا و چشماشونها بوی خوبی میبچه _
 خیلی دوست دارم.  

 
رخش خیره شدم؛ کمی ریش داشت، یک لحظه به نیم

 گذاشت.ریش میمعموالً فقط ته
 

خاصی به آن  صورتش پر بود یک جور مهربانی
 داد.اش میخشونت ذاتی چهره

 
گونه حرف حال با ماجد اینبهرام آدم آرامی بود. تابه 

 وقت! نزده بودیم، هیچ
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 هااسب زیبای ٔ  از کنار میدان با آن چهار مجسمه
 .گذشت

 
سمت چهار اسب سفید، هرکدام متفاوت از دیگری به 

 چهار جهت جزیره.
 
کردم، من نوزادای زیادی ای بود که بغل اولین بچه _

 ندیدم.
 

 خندید دوباره. 
 
 دونستی من یه دختر دارم؟  می _
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زدم ازدواج کرده دانستم، حتی حدس هم نمینمی
 باشد.

 
به چشمان متعجبم نگاه کرد و سر تکان داد، لبخند  

 زد. 
 
 نه.  _
 

تر کرد، چیزی به ساحل نمانده سرعت ماشین را کم
 بود. 

 
احتماالً اصالً ندونه من وجود  "مایرا"سالشه، ۱۰اآلن  _

 دارم.
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 مهیل#
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 کند، دیگر لبخندش مثل قبل نیست.به من که نگاه می
 
 زده. غمگین است، نگاهش کوتاه و حسرت 

 
مامانش نخواست با هم بمونیم، یه روز صبح بچه رو  _

 برداشت و رفت کشور خودش... اهل سوئد بود. 
 

جمالت ساده بود اما یک زندگی بود، یک امید 
 .همسر …و پدر یک دیگر، ٔ  بربادرفته
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تا با این چند برسد حتماً در این ده سال کلی راه طی 
 .شده

کلی احساسات مرده و دفن شده، هزاران چرا و اما و 
 اگر... 

 
 متأسفم.  _
 

 تر از امواج پر کوبش دریا.ایستاده بود، کمی عقب
 
میان تاریک و روشنی، باران ریزتر شده بود و هوا  

 تر شود. رفت کمی روشنمی
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رویمان خیره بودیم، او احتماالً مشغول هردو به روبه
 جایی دخترش ٔ  و افکاری درباره ورق زدن خاطراتش

 .دنیا سر آن
 
 ام. من اما مشغول کالف سردرگم زندگی 

 
نباش، هرکی داستانی داره برای خودش... اون اآلن  _

و یه بابای سوئدی داره و خیلی خوشحال زندگیش
 کنه. می

 
 پس از او خبر داشت؟! 

 
 دونین کجاست؟ دیدیش؟ یعنی... می _
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به در تکیه داد، خطوط فرضی روی فرمان ماشین 

 کشید.می
 
ها حاال رساتر ها را پایین داده بود، صدای موجشیشه 

 رسید.به گوش می
 
زدن، بگذریم از رطوبت باران کننده برای قدموسوسه 

 و شوری دریا. 
 
معلومه، وقتی مطمئن شدم جاش امنه و خوشحاله  _

تر از تعهدات خیالم جمع شد. غم غربت تأثیرش بیش
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 زور کسی رو کنارت نگهشه بهما به هم بود... نمی
 داری. 

 
صورت به دستانم سپردم، انگار شده بود مغز ناطق 

 من.
  

قدر بود که دانم چقدر، اما آنسکوت کردیم، نمی
 آسمان روشن شد.
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 مهیل#
 328پارت#
 

باران بند آمد، اما دریا هنوز مصرانه به تن ساحل فرود 
 آمد.می
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ساعتی بعداز آرام شدنش تازه آثار خشم  
 دید. شداش را میافسارگسیخته

 
های ناتوان از گریختن به عمق آب، تن لهیده ماهی 

های ساحل آخرین آب را به میان امواج روی شن
های شکسته، حتی کشیدند، صدفهایشان میآبشش

ها و خوردگی آب خرچنگهمشاید میان این دل به
های مرکب... بود، یا ماهیهای زینتی هم میماهی

 برگشته... هرچیزی ممکن بود، حتی یک ماهیگیر بخت
 
 کم استراحت کنی؟ خوای بری خونه یهمی _
 

سر تکان دادم، خسته بودم... از اجبار برای درون 
 های افکار درهمم. ریزی
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 روزای پر کاری داریم، استراحت کن، اردالن تو راهه. _
 

 خاله گفته بود. 
 
برعکس خودت، اردالن آدم پر سر و صداییه، پدر و  _

 . پسر متفاوتی هستین
 

 ماشین را روشن کرد.
 

خندید و اگر ماجد نبود، اگر دلم گیر یک لعنتی نبود، 
 لرزید. حتماً دلم برای این مرد می
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قدر که با من حرف نزدی و کنار کشیدی ماجد خائن. آن

حاال حسرت یک گفتگوی آرام را دارم؛ داخل یک 
 ماشین، کنار تو. 

 
شد و ات کم میکاش کمی از آن عشق خودخواهانه

 کردی.کمی، قد سر سوزنی به خودم محبت می
 
که من دل به تو بدهم، تو کمی دل از من تر از آنبیش 

 ربودی.  می
 
 کاش کمی شبیه تو بود...  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

زمان که اشکی از بین افکارم از دهانم درآمد، هم
های دیگر ام سُر خورد و اشکفراری شد و روی گونه

 و... هیچی نگفت.
 
دگی کرد. آسمان روشن بود و سکوتی عمیق فقط رانن 

 بین ما. 
 

 .را بزرگ خیلی نه ٔ  دانم چند بار دور زد جزیرهنمی
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 مهیل#
 329پارت#
 

ها هربار یکیشان جلوی دانم که آن اسبقدر میاما آن
که سمت فرودگاه بود و آنچشمانم بود، آن بالدار که به

 سمت دریا و...  دم ماهی داشت به
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وقتی داخل پارکینگ ساختمان ترمز کرد، دیگر اشکی 

 نبود.
 
 فقط یک حسرت تلخ، یک آه درون سرم.  

 
مسافر محترم به مقصد رسیدیم. روز و شب آرامی را  _

 برای شما آرزومندم. 
 

 و افکار ٔ  ماندههای ماتخندیدم، میان تمام سیاهی
 .هایمحس
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های یک او هم خندید، همراه صبوری بود برای اشک 
 زن.  

 
 تو آدم صبوری هستی، بهرام...  _
 

 هایش هم نگاهش. خندید، هم لب
 
 دونم. برعکس اردالن... می _
 

 در را باز کردم و او هم پیاده شد، چمدانم را آورد.  
 
 یه سره برو آپارتمانت، شرکت برای فردا.  _
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 روم؟  دانست به دفتر میابروهایم باال پرید، می
 
و بذارم برسم به کارم، سرم گرم اتفاقاً برم وسایلم _

 ه. شمی
 

 تا دم در کنارم قدم زد.  
 
بهتره بری یه کمپرس یخ بذاری روی چشمات،  _

ست. یه غذای گرم درست کن زیادی قرمز و باد کرده
برای خودت، یه چای و قهوه، از سکوت استفاده کن، 

 جانم. کار همیشه هست. 
 

 . زد را آسانسور ٔ  دکمه
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 گرد کرد و دستی تکان داد.در که باز شد عقب

 
و شلوار پوشیده بود، خاکستری رنگ، مثل همیشه،  کت 

 رسمی.  
 
 

 ......................... 
 

 یک با نشستم پذیرایی ٔ  پنجره نشینشاه ٔ  روی لبه
 .هل عطر با چای لیوان
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دریا کمی دورتر بود، اما با آن افق تاریک و ابرهای  
 زای مسافر، هنوز طوفانی بود.باران
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 مهیل#
 330پارت#
 

به لطف بهرام حاال صدای امواج خروشان در گوشم 
قول بود و تصویری واضح از یک دریای عصبانی اما به

 او پر ابهت.
 
های مغزم را باز بوی عطر هل و چای ایرانی انگار رگ 

 کرد.می
 

 صبحانه نخورده بودم، با اولین قلوپ از چای یادم آمد. 
 

 انگار امروز صبح متعلق به چند ماه پیش بود.
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اما نه! همین امروز بود که آن عروسک بلوند و زیبا  

 داد.اش را نشان خاله و مانی میداشت حلقه
   

 وانست چنین کند؟!چگونه ت
 

 شد مانی یا خاله از حضور من نگفته باشند؟مگر می
 
 شد نداند که با من قرار است چه کند؟مگر می 

 
 رویش نشست؟مانی چرا راهشان داد؟ خاله چرا روبه 

 
 قلبم تیر کشید از این حجم درد و تحقیر. 
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حتی برنگشت منِ ویران شده را ببیند. پس واقعاً  

 قدر بیکار نبود که ...  آن
 

 عروسک مو طالیی جدید پیدا کرده بود برای اوقاتش.  
 

تر از شد و هوا تاریککم غروب میچای سرد شد، کم
 همیشه بود. 

 
خواستند بروند، باز باران شروع شده ابرها انگار نمی

 دم. بود و من هنوز نشسته بو
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 ام را روی میز خالی کردم.محتویات کیفم دستی 
 
 که روی میز افتاد گوشی خاموش بود. اولین چیزی 

 
وقتی آمدم، گوشی خانه را هم کشیدم، قطع ارتباط با 

 همه، حداقل امروز! 
 

آورم را پیدا کردم، از تنها ورق قرص آرامبخش و خواب
 ده بودم.آن خودکشی احمقانه به بعد دیگر چیزی نخور

 
 ٔ  اما امشب نیاز داشتم بخوابم، عمیق و در خلسه 

 ...هاقرص
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هایی که کمی برای خودم شیر گرم کردم، با کیک 
 حوصلگی داخل کابینت بود. های بیبرای همین وقت

 
کرد، خواب ها بهتر عمل میبا شکم سیر قرص

 تری داشتم، تجربیات فرار من از افکارم.  آرام
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 مهیل#
 331پارت#
 

قدر بود که غلبه دانم یکی یا دوتا خوردم، اما آننمی
 آمدند. هایی که میکند بر کابوس

 
 ی گریه و فکرهای خودویرانگرم.بعداً وقت بود برا
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 موقع به صدا درآمد، انتظار کسی را نداشتم.زنگ در بی

 
از چشمی که نگاه کردم بهرام بود، با همان ظاهری که  

 از هم خداحافظی کرده بودیم. 
 
 

 باز هم زنگ را زد، بلوز و شلوار خواب پوشیده بودم. 
 

 قفل زنجیر در را برای احتیاط زدم، یک عادت بود. 
  
گی آدما جواب، نمیگوشیت خاموش، تلفن خونه بی _

 شن؟ نگرانت می
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زنجیر را باز کردم، در را بازتر. اخم داشت، انگار خسته 

 بود.  
 
لمم نگران برای خواستم بخوابم، تو که دیدی سامی _

 چی؟  
 

تعارف نکردم داخل شود، او هم انگار چنین فکری 
 نداشت. 

 
ای خالی بود، پس من تنها رویی چند هفتهواحد روبه

 بودم.
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 اما حس بدی نداشتم به این مرد.  
 

اش نگاهش آرام بود، دست داخل جیبش کرد و گوشی
 را به سمتم گرفت. 

 
کرد، ی داشت گریه میبیا زنگ بزن مامانت، از نگران _

ره فرودگاه با اولین گفتم بهش خوبی ولی گفت داره می
 پرواز بیاد.

 
کنند حتماً قصد خودکشی دارم، اما دانستم فکر میمی

 ام.  ست که به آن فکر نکردهتنها باری
 
 مزاحمت شدم... _
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 کردن روشن و رفتن ٔ  اش را گرفتم، حوصلهگوشی
 . نداشتم را امگوشی

 
 تکان داد که یعنی مهم نیست.  دستی

 
 حداقل از اون آشوب اردالن خالص شدم.  _
 

 با دست دعوتش کردم داخل بیاید.
 
 .بود زده زنگ بار چند کردم، پیدا را خاله ٔ  شماره 
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با بوق اول برداشت، انگار واقعاً رفته بود فرودگاه، این  
 ساعت که پروازی نبود برای کیش. 

 
 بهرام؟! پیداش...  _
 

 کرد. صدایش گرفته بود، واقعاً گریه می
 
 من خوبم، خاله.  _
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 مهیل#
 332پارت#
 

 ای نداشت. به در و دیوار زدن فایده
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ای که از قفس رها شده و خودش را شده بودم پرنده
کوبد شاید یکی باز شود و باز به اسارت ها میبه پنجره

 درآید.
 

 کند. اسیری!  حداقل اسارت تکلیفت را معلوم می
 

 آمد این ظلمت.از شب هنوز مانده بود، انگار کش می
 
جا هم بارید، از همینان میآن بیرون، هنوز بار 

 توانستم صدای دریا را در ذهنم تصور کنم.می
 
 بهرام امروز من را با حسی جدید آشنا کرد. 
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 آرامش دریای خروشان، یک تناقض آرامبخش.   
 
 و برداشتم راحتی مبل ٔ  پتوی سفری را از روی شانه 

 ! باالپوش یک بود، خوبی پیچتن انداختم دوش روی
 

شلوار، برای یک گشت شبانه؛ از توسل به  یک شال و
ها که بهتر بود، از غلت خوردن در تخت و بدن قرص

 درد بعداز آنش.
 
زدن بود که از ساختمان بیرون نگهبان درحال چرت 

 رفتم. 
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شد، آمد، هوا مثل تهران وقت باران سرد نمیباران می
 مالیم بود، مثل باران تابستان.

 
آمدم، از پارکینگ که بیرون میماشین را روشن کردم،  

 های بار اول.   نگهبان دم در ایستاده بود، از آن تصمیم
 

های در ساحل بارانی خلوت بود، چرا باید آدم
 جستجوی آرامش بیایند لب آب خروشان؟

 ترسناک هم بود. 
 
تر از ساحل پارک کردم، برای ماشین را کمی عقب 

برایم هم هیجان  شب آمدم واولین بار تنهایی در نیمه
 داشت هم ترس. 
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اما کسی نبود، من بودم و باران و یک ماشین و ساحلی 

 خیس.
شد، روی صندلی ماشین نشستم، زانوهایم خیس می
های حس خوبی داشت گذاشتن پای برهنه روی شن

 سفت شده از باران.  
 

  ......................... 
 

 هایمان  گذشته
 سکوت!  
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که گذاشته بودم تنها و بعداز روزهای طوالنی، بعداز آن
 هیچ خبری. رفته بود، بی

 
 ش تا مچ باندپیچی داشت.حاال آمده بود، کف دست

 
 حرفی نزد، من هم چیزی نپرسیدم، درحد سالم.
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 مهیل#
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ام کرده، در یک سکوت او ترکم کرده بود، او زندانی
پایان در این خانه که انگار تنها ساکنش ما بودیم بی

 رهایم کرده بود. 
 

 زندان انفرادی من، با آزادی کامل.   
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خاطر آمدنش نصفه روی که بهبه اتاقم رفتم. حیف پیاده

 رها کردم. 
 

نمی از نگاه کردن به من علناً ابا داشت، به جه
 اش کردم. حواله

 
آمد غیراز که حضور داشت و صدای پایی میهمین

 کرد.  های خودم کفایت میصدای نفس
 
  
 خوام برم حموم، اجازه دارم درو ببندم؟!  می _
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 خواستمنمی اما باشم، سکوت ٔ  خواستم شکنندهنمی
 .بشکند را در لگد با گرفتنم دوش وسط

 
 آدم عجیب غریب.   

 
دانم چه بود، نشسته بود، با یک ماگ نمیپشت میزش 

 چای؟!
 آمد.   بوی قهوه که نمی

 
 درو قفل نکن، بستن مهم نیست.    _
 

صدایش که آمد تازه فهمیدم دلم برای صدایش انگار 
 صحبتی نداشتم.تنگ شده، شاید هم چون هم
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احمقانه بود ولی برای این بدبختی اشک به چشمم  

 آمد.
 

ای که ام تنگ شده بود. برای خانهدلم برای خانواده
 ام را در آن گذرانده بودم.بچگی

   
 و ببر پیش خاله اینا. دلم تنگ شده.   من _
 

 لعنتی ٔ  باز هم نگاهم نکرد، لجوجانه چشم به صفحه
 .  کرد امکالفه. بود داده مانیتورش
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تاپ خلوت کنی؟ با خودت ببرش که اومدی با لپ _
 نخوای بیای برای عرض دلتنگی باهاش.  

 
 !  نبودم؟ مهم برایش هم تاپلپ آن ٔ  اندازه

 
 آن را بست. 

 
 کرده بود.حرفی از جا بلند شد، هنوز لباس عوض نبی
 
 تاپ را داخل کیفش گذاشت و رفت!   لپ 
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زده به مسیرش تا دم در خیره شدم. باز هم رفت! بهت
   واقعاً رفته بود؟! 

 
قدر بود که یادم نیست چقدر طول کشید، اما آن

 مطمئنم چیزی در خانه نماند که نشکنم.
 

تمام ظروف آشپزخانه را خرد کرده بودم، تلویزیون را، 
ها، حتی آن ساعت لعنتی با صدای ضبط و گلدان

 پیچید.ه در خانه میهایی کعقربه
 
 کرده پاره چاقو با را هامبل را، چوبی هایصندلی ٔ  پایه 

 . کنم ویران را اشخانه خواستممی بودم،
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هایش خواب فقط تخت سالم ماند، حتی لباسدر اتاق
 را ریختم وسط سالن و... آتش زدم، آخرین کار. 

 
 کردم.ها نگاه مینشسته بودم به شعله

 
حریق ساختمان بلند شده بود، اما من صدای آژیر ضد 

 کردم.به سوختن وسایلش با لذت نگاه می
 
 خواستم عاصی شود، رهایم کند. می 

 
 .بود گرفته را خانه ٔ  آژیر که قطع شد، دود همه
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ها پوشروی همان صندلی کار او نشستم، آتش به کف 
 . مبل ٔ  های روی زمین ریختهرسید و بعد آن فوم

 
د، فقط چند ثانیه بود تا آن کف سفیدرنگ در خانه باز ش

 .کند خاموش را آتش ٔ  همه
 
هیچ استرسی، فقط از بین دود نگاهم ماجد بود، بی 

 کرد.
 
 یکی بازشان کرد.ها رفت و یکیسمت پنجرهبعد به 

 
 هوای تازه که داخل آمد، انگار تازه هوشیار شدم. 
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طورکه او داشت ویرانم ویران کرده بودم، همان 
 کرد.  می

 
 چیزی نشده بود. رویم ایستاد. انگار که هیچروبه

  
 خوبی؟!    _
 

ام برد و سرم را اش را زیر چانهدست باندپیچی شده
 باال آورد، آدم نبود؟! 

 
 خواست حرصم بدهد؟ می

 
 دستش را پس زدم.  
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 وب نیستم. ای پس خنه، تو هنوز زنده _
  

زدنی بود آن غمی را که در همشاید فقط پلک به
 نگاهش دیدم، شاید هم تصورم بود.
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 مهیل#
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 گفتی. داداشم ٔ  پا شو لباسات رو بپوش، بریم خونه _

 .   شده تنگ دلت
 

 انگار زمان متوقف شده بود. منجمد شده بودم. یعنی...  
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شدم، زدم، احتماالً در آن حالت خفه میسرفه اگر نمی
 به خانه نگاه کردم.  

 
 چیزو.   جا موند. داغون کردی همهفکر کنم نشه این _
 

قدر خونسرد و آرام بود که فکر آن خیلی آرام گفت،
 کردم خواب است، یک رؤیای غیرعادی.می

 
ام برد و سرم را اش را زیر چانهدست باندپیچی شده

 باال آورد، حیران نگاهش کردم. 
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اش را متالشی کرده بودم؛ حداقل باید عصبانی خانه
زد، ولی واقعاً کرد، داد میشد، دست رویم بلند میمی

 ان حال من بود!  انگار نگر
 
و من آدم زندگی تو بذار برم، ماجد! ببین زندگیت _

 نیستم...  
 

 مطمئنم آن روز اشک ریختم.
 

چون یادم است حس لطیف انگشتانش را روی 
کرد، روی یک زانو چشمانم که مداوم حرکت می

 رویم. نشست روبه
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شد ای میحالت بود، فقط گاهی، لحظهصورتش بی
 ر آن دو مردمک سیاه دید.   گذرا حسی را د

 
 
 تو خودت زندگی منی، اینا فقط وسایلن...   _
  

کرد. آن ماسک صامت لحنش! کلماتش! من را گیج می
العمل صورتش، مات بود، ناخوانا و من را عکسو بی

 فروریخته بود، تسلیم!
 
کرد، دنبال جای هایم را بررسی میاو داشت دست 

 زخم، خراش یا هرچیزی! 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 درست وسط تلی از ویرانی.
 

 هایم را کمک کرد تا بپوشم. لباس
 

 اش اشاره هم نکرد.حتی به کمد خالی
 
 به آن تل سرخپوستی که سوزانده بودم.  
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 کردم برای رهایی. باید فکر دیگری می
 

خواستم حاال که قرار بود از این ولی سکوت کردم، نمی
 زندان خالص شوم، پشیمان شود. 
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 خاله با دیدنم بغضش ترکید.

 
 دیدم خوددار نیست.بار بود که میبرای اولین 

 
 کرد.هیچ رودربایستی، بغلم میکرد بیگریه می 

 
هایش را آرام پاک کرد، دیدم عمو هم، دیدم که اشک 

 خدا را شکر کرد.
 
 و عجیب ٔ  دادهمانی هم در بغل عموی عصا قورت 

 . ریختمی اشک غریبش
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 گفته بود؛ حرفی نزنم از اتفاقاتی که افتاده.
 
ان  یک خانه گفته بود بگویم، این مدت در اطراف تهر 

 ها از آسیاب بیفتد و اوضاع آرام شود. گرفته بودم تا آب
 

توانم ها را چگونه دادم میگفته بود اگر پرسیدند بدهی
 ام. بگویم با کمک او، حتی بگویم از سهیل جدا شده

 
 ها دروغ نبود.خوب بود حداقل این

    
............... 

   
 زمان حال  
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 ؟   دیشب رفته بودی ساحل _
 

سر از روی مانیتور برداشتم. کت تکش را آویزان کرد و 
 دستمال گردنش را. 

 
یک بلوز خاکستری روشن و شلوار جین طوسی تیره. 

 مثل همیشه مرتب، اتو کشیده. 
 

 با خودش بوی باران را آورد داخل اتاق. 
 

 کنم سه روزی بود ندیده بودمش.فکر می
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 اردالن هم آمده بود.  
 
 از کجا فهمیدی؟   _
 

 ساعت رولکس جدیدش را باز کرد و روی میز گذاشت.
 
کنم کلکسیون قبالً دستش ندیده بودم، فکر می 

 داشت؛ ساعت مچی و کمربند. 
 

 آمد تکراری باشند.تر پیش میکم
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آستین لباسش را مرتب تا زد، رو به بیرون پنجره،  

 ها.نمای دریا و هتل
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ست بارون بند نمیاد، نصف شبا کجا یک هفته _

 تونی بری جز ساحل؟ می
   

 لبخند زد.   
 
 بره.  طوری خوابم میفقط اون _
 

از آن شب که شال و کاله کردم برای دریای خروشان، 
 انگار معتادش شدم.
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توانستم جا، حداقل داخل ماشین میکسی که نبود آن 
ام بخوابم، با صدای باران و بدون فکرهای کشنده

 ها.  موج
 
 معتادش شدی؟    _
 
 سراغ ماکت پروژه رفت.به
 
ها و آمد، طراحصدای کارکنان بیرون از اتاق می 

 های عکاسی و دیزاینرها...بچه
 یدن از ناوگانش.   آمد برای سان داحتماالً اردالن می 

 
 گیرن.  و گاز میدر و دیوارای خونه آدم _
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 خاله نیامده بود.  

 
ام خاموش مانده، فقط پیام داده بودم به هرچند گوشی

 تنهایی نیاز دارم.   
 
 

 باالخره به چشمانم خیره شد، با یک لبخند مهربان.  
 
 من باالی ٔ  خوای واحدت رو عوض کنی؟ طبقهمی _

 .  نیست دلگیر باال ٔ  اندازه به. کرده خالی پیش هفته
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مشکل من دلگیر بودن خانه نبود، افکارم در آن خانه 
 جوید.  حبس بود و من را می

 
اول که پولش رو ندارم، دارما ولی حسابگر باید  _

 شه. باشم. دوم که مشکل با خونه حل نمی
  

 با بهرام راحت بودم.
 

داد، مثل رفاقت، مثل... یک حس خاصی به من می
 سهراب لعنتی خائن... دلم برای او و ماهرخ تنگ شده. 
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ته، خانم مهندس، باید بکوبی از نو مشکل تو باالخونه _
روز بسازیش، با فوندانسیون جدید و مصالح به

 کاره...  خواستی مهندس دارم این
 

 چشمکی زد و خندید.
 
 ام گرفت.لعنتی من هم خنده 

 
حق با او بود، مشکل اصلی مصالح ساختمان ذهنم بود،  

هایش هم گرد خاطرات درهم و غمگین، حتی شادی
 غم داشت.  

 
 آقای مهندس، بهجت بزرگ اومدن.  _
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 منشی دفتر بود، هول کرده و سراسمیه.  

 
حضرت اشرف بهجت اول نزول اجالل فرمودن... پا  _

 شو بریم در رکاب باشیم. 
 

 خندید.  و صورتش میلبش، نگاهش 
 
 ای، بهرام!  دیوونه _
 

کرد و تر شبیه اردالن بود وقتی شوخی میحاال بیش
 خندید.  می
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شی، نانا توام بیبی جدید اردالن رو ببینی خل می _
 جون، فقط امیدوارم مامان من نشه. 

  
 لرزید.اش میخندید و شانهسراغ کتش رفت، می

 
 د چهره نشان داد.ابهتش با کتی که به تن کر 

 
 صورت اخمادآلودش و...   

 
 پا شو، خانم مهندس، حضرت واال تشریف آوردن.   _
 

 چشمکی زد و یک لبخند. 
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های یخ خندیدم، از ته دل، نه انگار که صبح کیسهمی
های را روی چشمان سوزانم گذاشته بودم که از گریه

ام گویا یک مشت شن از ساحل ریخته بودم شبانه
 داخلش.
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 ماجد لعنتی. 
 
اید. یه خدمتکار جز بینشون شما برو، نایب السلطنه _

 شه. دیده نمی
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ای که تمام ابهتش حین بیرون رفتن از اتاق با قهقهه
ریخت و آن هم مصادف بود با نزول اجالل شاه همزد به

 لی.  اص
 

 دانم آخرین بار که به قهقهه خندیده بودم کی بود.نمی
 
 آن وقت که خودِ خودم بودم، چیمن!   

 
آخرین بار که تمام تنم از خنده لرزیده بود و هر کاری 

 آمد.کرده بودم بند نمی
 مثل دخترکان شیطان در راه مدرسه.
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رفتم، مادر کوچک که بودم هروقت بلند ریسه می 
اش کرد و سرم را روی سینهقشنگم بغلم می

خندید و به زبان خودش گذاشت، با من آرام میمی
 رفت.ام میقربان صدقه

 
هامون نره گفت کاش صدای خندهبعد به پدرم می

 رو چشم بزنن.   مبیرون، بچه
 

ی دم اسبیش، ته اردالن آمده بود؛ با موهای خاکستر
ریشی که سفید بود، آن نگاه پر از شیطنت و همیشه 

 خندانش. 
 

برعکس بهرام شلوار جین آبی پوشیده بود، یک 
 پیراهن نخی راحت، کتانی.
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تر از بهرام بود، اما همان تر و بیضیصورتش کشیده 

 شد. نگاه اول پدر و پسریشان معلوم می
 
 نمردم و دیدم قهقهه زدی...   _
 
 خندیدم.شمکی به من زد، که دیگر نمیچ
 
 .کرد سد را خنده راه بغض ٔ  گوله 

 
بار حسرت تمام  این بار خاطرات مادرم، این 

 ام.  های ساکت شدهخنده
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 تنها اومدین؟  _
 

 کارکنان پراکنده شدند.
 
شاه رخصت مرخصی داد. اردالن شاه سرحال و خوبی  

 بود.  
 

سمت میز من آورد، ا بهاش او رهای بلند و کشیدهقدم
 یادم رفته بود بلند شوم. 
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 سرش چشم گرداند. بهرام پشت
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قمری رو راه اون درو ببند، نکنه فکر کردی هر ننه _

 ندازم پشت خودم؟! می
 

 به مانیتور من نگاهی کرد. 
 

 سالم و احوالپرسی کردم. بلند شدم که بروم. 
 
 من برم سراغ کاری، راحت باشین. _
 
 ام گذاشت که بنشینم.  دست روی شانه 
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قدر محرم شدی که شازده کجا بری؟ حتماً اون _
 موی من راهت داده تو اتاقش. اخ
   

پدر و پسر حجم زیادی از اتاق را اشغال کرده بودند، 
 ماجد هم اگر بود...  

 
راحتم که برم، مهندس بهجت، باید یه سر برم  _

 مجتمع، امروز نوبت منه.  
 

بهرام سرفه کرد، حتماً معنایی داشت که اردالن 
 سکوت کرد.   

 
 شان آزاردهنده بود.اما برای من، حضور مردانه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
شدم، آن هم وقتی وقت از این دلتنگی خالص نمیهیچ 

بینم؛ کنار عروسک مو طالیی ها خواب او را میشب
 جدیدش. 

 
 خانم دکتر امشب میاد، چیمن؟   _
 

شتم، دم در نرسیده، متعجب کیف وسایلم را بردا
 نگاهش کردم. 

 
 آمد؟ خاله امشب می

 برای حضورش آمادگی نداشتم.   
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 دونم.   نمی _
 

 ٔ  کسی را از خانوادهکرد؛ آماده نبودم هیچقلبم درد می
 .ببینم مظلومی

 
 و دختر آن ماجد، ٔ  آمادگی نداشتم حتی بخواهم درباره

 .بزنم حرف دیگری چیزهیچ
 
 استم بدانم که شاید سوءتفاهم باشد.خوحتی نمی 

 
چیز اتفاقی کنار به این هم فکر کرده بودم، مثالً همه 

 هم بوده باشد. 
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راستش کالً بریده بودم. از آن پیامش به بعد 
 شود، که بشود ما در قالبی دیگر.  دانستم نمیمی
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 مهیل#
 341پارت#
 

 ماشین با خواستممی اما بود، آماده شرکت ٔ  راننده
 .   بروم خودم

 
 ماشین ٔ  هزنان به شیشاستارت که زدم نگهبان نفس

 .   زد
 
خانم مهندس، آقای مهندس بهجت کوچیک گفتن  _

این گوشی رو ببرید، ممکنه کاری پیش بیاد، در 
 دسترس باشین.  
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 بهرام گوشی برایم فرستاده بود! در دسترس بودن؟!

 
که کردند جوریمردهای اطراف من هرکدام سعی می 

 در توانشان است کنترلم کنند!
   
خواد، من گوشی نیاز ندارم، به مهندس بگین نمی _

 .  هست میزم روی کارم ٔ  برنامه
 

 نگهبان مانده بود و گوشی در دستش وقتی راه افتادم.  
 

 مواجه هاآدم ٔ  آمد! دیر یا زود باید با او و بقیهخاله می
 .شدممی
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 ما یک خانواده بودیم، حتی ماجد.  

 
 شد که تا اخر فرار کنم. شجاعانه نبود.نمی

 
 ام چه؟!گفت. اما احساس له شدهمنطق این را می 

 
ام های شبانهها و کابوسمگر منطق مانع اشک 

 شد؟می
 
زند برای یک لحظه هایی که تنم زار میوقتی 

 تواند کند؟آغوشش، منطق با معادالتش چه می
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شوند بندم و خاطرات به صف مییا وقتی چشم می 
ها حل را برای حذف آنبرای رژه رفتن، منطق کدام راه

 دارد؟   
 

 و نشینممی شده تلنبار هم روی گچ ٔ  روی چند کیسه
 .کنممی نگاه رویمروبه ٔ  منظره به
 
 قرار است این نمای اصلی رو به بیرون باشد. 

 
جا شلوغ شود، خرید کنند ینها بیایند و اقرار است آدم 

 و بگردند.
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مطمئناً هیچ کدام این نمای نیمه تمام را نخواهند دید،  
ها در ساختمانی لوکس و پر زرق و برق قدم خواهند آن

ها به چشم زد و سنگ و آجر و گچ و خاک زیر آن
 آید.نمی

 
فهمم که فقط سنگ تر میمثل من که این روزها بیش 

که رق ماجد را دیدم، نه اینو نمای پر زرق و ب
 نخواستم درونش را ببینم، نگذاشته بود.

 
شود زور که نمینخواسته بود. محرمش نبودم. به 

 محرم دل کسی شد!
 
شود که از دیوار باال کلید که ندهد، در که باز نکند، نمی 

 شود که در را شکست...  کشید، نمی
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 خانم مهندس! مهندس بهجت کارتون دارن.   _
 

اش را سمتم گرفت، سر کارگر گوشی نوکیای قدیمی
 رنگش را برداشته بود به احترام!  پروژه. کاله ایمنی آبی

 
 ممنون، آقا اسد!   _
 

 را که داد عقب رفت.    گوشی
 
 بله مهندس!   _
 
 رم.خوام برم دو روز دبی، میای؟ عصری میمی _
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 نیازه بیام؟   _
 

دانستم حضور من نیاز نیست. زد. میآرام حرف می
 آمد.  شاید خاله می

 
رسم برو بچرخ، خواستی تو بیا تا من به کارام می_

 جلسات باش.  
 

من را به حریمش دعوت نیاز نبود بگوید که دارد 
 کند.   می
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من کارم تموم بشه بیکارم، ناهار مهمون من، بیا  _
 سنگامون رو وا بکنیم.
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 مهیل#
 342پارت#
 
 پس کلنگ و ابزارتم بیار، خانم مهندس.  _
 

خندیده بود و من را در نمایی که تا قبل تماسش 
 فیلسوف شده بودم را نیز به خنده واداشت.  

 
از رفتن با گوشی سرکارگر زنگ زدم و ساعت و قبل

 جای قرار ناهارمان را گفتم.
 
 فقط گفته بود شاید تأخیر داشته باشد.  
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 شاپ مجتمع تجاری نشستم. داخل رستوران و کافی

 
بستنی روی میز یک زوج، شکالت تلخ و  نگاهم ماند به

 های رویش.فرنگیتوت
 
آرخرین بار که بستنی خوردم آن هم در یک  

 شاپ کی بود؟ بین خاطراتم با ماجد گشتم، نبود!کافی
 
آخرین بار و اولین باری نبود، از این مدل جاها  

 آمد؟!  آمد یا... با من خوشش نمیخوشش نمی
 
 بگیرم برات؟   _
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باال آوردم، موهایش خیس بود، باران که قطع سر 
 شد.نمی

 
 به مسیر نگاهم اشاره کرد.  

 
 نظرم خوشمزه میاد. بگیر، به _
  

 رفت تا سفارش دهد.
 
ها با کسی اخت شوی تا گاهی نیاز نیست سال 

ها بود، احساس راحتی کنی با او؛ بهرام هم از آن آدم
 حداقل با من.
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خیلی اطمینانی نداشتم که آن آدم عموماً عبوس و  

 قدر راحت باشداخمو با دیگران هم این
 
 . 
و بگیرم، ببین قهوه و وسوسه نذاشت کامل اون _

 کر کنم خوشت بیاد.شکالت تلخ و نسکافه، ف
 

دو لیوان بزرگ بستنی را روی میز گذاشت، تزئیناتش 
 فقط مشابه بود.  

 
 کردم،می حس را بستنی ٔ  خندید و من بوی قهوه

 . بود خوب اشسلیقه
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 ابتکار داشتی.  _
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 مهیل#
 343پارت#
 

های های مختلف و طعمقاشق را تا ته لیوان بردم، الیه
 متفاوت. 

 
 او هم از من تقلید کرد.  

 
دونه کی آدم حیف نیست فقط یه طعم باشه؟ خدا می _

 هوس کنه بیاد بستنی بخوره. 
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چشم بستم تا طعم تلخ و کمی شیرین بستنی به جانم 
 بچسبد، تضاد خوبی بود. 

 
شاپ، اون زمان کافی رفتمدوران دانشجویی می _

بستنی شکالتی دوست نداشتم... هنوزم شکالت 
 قول خودت وسوسه... عالیه.خورم، ولی بهنمی

  
 آخرین بار با سهیل بستنی خورده بودم.

 
 پیروزی احساس احمقانه کذایی، شرکت پایین ٔ  کافه
 .کردممی
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 حامی مرد. بود شده من نامبه اجاره ٔ  روزی که قولنامه
 ! زنان حقوق

 
 بیل و کلنگت کو، مهندس؟  _
  

 اخم و لبخندش بامزه بود. 
 
فکر کنم یه بار دیگه بگی مهندس کلنگ رو وسط  _

 رسیم. پیشانی مبارکت بزنم، به سنگ نمی
 

نصف لیوانش رفته بود که بوی عطری آشنا پیچید، 
 ماجد؟!  
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 اش سکوت کرد. وسط خنده
 
 چیزی شده؟  _
 

 جا بود؟ چشم بستم، ماجد این
  

 ام لرزید، دیگر حقی بر من نداشت.چانه
 
 ها را.  کردم؛ این همانیباید تمامش می 

 
 جاست. بوی عطر آشنایی اومد، فکر کردم اونم این _
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 من ٔ  کنندهخور و تخریبباید با واقعیت افکار خود

 . شدمی روروبه
 

بندی زد؛ نه به طعنه، نه تمسخر، چیزی مثل لبخند نیم
 درک کردن. 

 
 کشند. انگار لبخندها هم گاهی لحن یدک می

 
 مونن. خوای برم؟ سنگا سرجاشون میماجد؟! می _
 

 حتی چشم نگرداندم، بود یا نه! 
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 زدم.ها را از روی خودم کنار میباید اول سنگ
 
بینی حال، میهرنه! شاید تشابه باشه، مهم نیست به _

تر آشنا کنی ارزش داره بیشو؟ بازم فکر میاوضاع من
 شدن؟  

 
 به صندلی تکیه داد. 

 
ها و هیاهو در این وقت سال برای هوای خوب آدم
 آمدند.می

 
جمع کرده بود،  هاها را زیر سقفتر آدماما باران بیش 

 جا. مثل همین
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 آمد ولی گاهی دست بردار هم نبود.   آمد، نمیباران نمی

 
 شانه باال انداخت، صندلی انگار برایش کوچک بود.  

 
آشنا شدن همیشه خوبه، قرار نیست خاک رو آتیش  _

شه یا بریزیم که خفه بشه، باالخره یا خاموش می
 ذاری گُر بگیره.روش هیزم می

 
فکر کنم عادت کردم به هیزم جمع کردن، وگرنه تا  _

 شد. حاال باید خاموش می
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اش به من ای با آن چشمان میشی و حالت مردانهلحظه
 کرد.خیره شد، فکر داشت می

 
و بپزه، نور به آتیش مفیده؛ تا وقتی گرمت کنه، غذات _

قدر هم خطرناک تونه همونتاریکی اطرافت بده. اما می
قتی بسوزونتت، غذات بسوزه و زندگیت رو به باشه؛ و

آتیش بکشه، یا...محل حضورت رو به دشمن لو بده... 
 باید مراقب بود. 

 ام شل شده بود. بستنی
 

 هایش عمق داشت.حرف
 

 مستقیم نبود اما منظورش را فهمیدم.
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تونم بگم، تونم بدم، دروغم نمی! من قولی نمیبهرام _

من از وقتی یادمه ماجدو کنارم داشتم، درست یا غلط، 
 که من خواستم...  اگر اآلن دارم میبُرم ازش نه این

 
 سخت بود گفتنش، اما واقعی بود.  

 
و طرد کرد، نپرسیدم چرا، نموندم بشنوم یا اون من _

که همیشه اون ببینم که چی شد، عادت کردم به این
دنبالم باشه... حاال... بغض راه کالمم را بست. نشسته 

خواست با کردم، که میبودم برای مردی درد و دل می
هم باشیم، شاید نه به این غلظت اما نفهم که نیستم، 

 چه رنگی دارد.   دانم نگاهشمی
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 وقتت رو گرفتم، باید برم، دبی خوش بگذره.  _
   

 باعجله بلند شدم، تراولی از کیفم روی میز گذاشتم.
 

 کشید.مثالً مهمان من بود، به ناهار نمی
 
 .بود توهین دیگر مردی ٔ  ماندن و حرف زدن درباره 

 
 لرزیدم. وضوح میمچ دستم را گرفت، به 

 
 باریدم.ل آسمان بیرون میکمی دیگر من هم مث

    
 بمون، بریم قدم بزنیم.   _
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 زد، جدی بود. آرام بود و خونسرد، لبخند نمی

 
قدر شجاعت نداشتم که اما من برایم درد داشت که آن

 تهش به یک عشق سرخورده ختم نشوم.  
 
خورم، ما دوستای دردت نمیفکر کنم فهمیدی به _

 تر بعیده.بیشتونیم باشیم، اما... خوبی می
 
 

 او هم بلند شد از روی صندلی.
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میزهای اشغال شده توسط مسافرین، بلند نشده 
 کسانی جایمان نشستند.  

 
باالخره باران بند آمد، اما هوا هنوز با ابرهای تیره، 

 آمد. نظر میتاریک به
 

شد، شهر شبیه دیگ بخار تازه بعداز این اگر گرم می
 بود، پر از رطوبت.  

 
 خانم دکتر میاد امروز؟  _
 

 ماشین را استارت زد.
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هایمان داخل مجتمع به کجا ختم انگار نه انگار که حرف

 شده بود.
 
وقت جا بود که من و ماجد هیچرای من آندردناکش ب 

 گونه حرف نزده بودیم.این
 

 داد.زدم، اما او فقط گوش میمن گاهی حرف می
 
دونم، از وقتی اومدم گوشیم خاموشه. تلفن خونه نمی _

رو هم قطع کردم، خودت آخرین بار گوشی آوردی، 
 همین. 
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 بازنیمه ٔ  ها جالب بود، از شیشهصدای آب زیر الستیک
 . آمدمی

 
 عادت داری همه رو بالک کنی؟   _
 

 با خنده گفت.
 
 کردم.به مردمی که با چتر بیرون بودند نگاه می 

 
در حالت عادی کسی در طول روز و آفتاب این ساعت  

 آمد. بیرون نمی
 

 جزیره بهشت شده بود. 
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ت، فکر کن عاشق کسی هستی، فقط یه استاپ موق _

منتظرشی که بیاد، از نو شروع کنین، بعد... پوف... عین 
 دود جادوییت افکار ٔ  سیندرال ساعت دوازده شب، همه

 ٔ  درجه تو نیست، کار در تغییری فهمیمی... شهمی
 نیست بیکار قدراون اون و بیکاری وقت. اهمیتی چندم

برای بار  کنم،می ولش گیمی. باشی الویتش تو که
کنه، ولی هزارم و ده هزارم، این رابطه داره نابودت می

گی مگه عاشق نیست؟ پس کو باز امید داری، می
بافی، هی اثرش؟ برای خودت هی آسمون ریسمون می

شه، به قولش اعتماد دلیل و برهان که درست می
 کنی... می
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کنم، کشم، دیگر حتی بغض هم نمینفس عمیقی می
بخش... فرق دن یک مسکن است، آرامانگار حرف ز

شود کند کدام گوش، فقط از دهان که خارج مینمی
 شکند. انگار طلسم غول جادو می

 
بینیش که کنارش یه دختر بور و قشنگ بعد یه روز می_

گی پس برای کنه، میو لوند نشسته، حتی نگاهت نمی
 برات عالقه و عشق ٔ  من وقت نداشته؟ کل فلسفه

 س... کابو شهمی
 

ست حرکت ماشین در خلوتی جاده، حس عجیبی
 جزیره.

 دانی راه به جایی نداری، هر جا که بروی.  می
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 شاید ؟…مطمئنی؟ خودش مستقیم گفت که تمومه _
 . کنیمی فکر که نبوده اونی شاید کردی، اشتباه

 
 هاست کنده. متفکرانه گفت، شایدها پوست من را سال

 
 ار که آن بیرون کار داشت. آدم صبور، انگار نه انگ

 
 تو مگه نباید در رکاب واالحضرت باشی؟  _
  

بحث را عوض کردم تا کمی فرصت باشد برای نفس 
 کشیدن بی شایدها. 
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واالحضرت در رکاب زیاد داره، خانم دکترم که بیاد  _
 شه. کیفش کوک می

 
 رخش خیره شدم. زده به نیمخندید و من بهت
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 مهیل#
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 به مامان من ربطی داره کیفِ اردالن؟!   _
 
 سمت اسکله پیچید. به
 

ای را تر و هایی بودند که آبزیان صید شدهمعموالً قایق
 آوردند. تازه می

 
 اش تبدیل شد به ته لبخند.  خنده
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هرکی یه دلی داره برای سپردن، چیمن! تو نشنیده  _

ت رو بگیر که اردالن خیلی ساله خاطر مادرخونده
دونی هیچ خواد. از اون دلسپردگیا که خودتم میمی

 ای نداره. نتیجه
  

 دهانم از تعجب باز ماند.
 
 خواست؟ دوستش داشت؟   اردالن خاله را می 

 
 دونه؟خاله می _
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. رفتیممی باید پیاده را راه ٔ  داشت، بقیه ماشین را نگه
 .  بود شلوغ کمی

 
 
ایه، چیمن. خود فکر کن ندونه، مامانت زن معرکه _

دونه براش کمه، ولی دل که اینا رو اردالنم می
 فهمه.  نمی

 
 .  فهمید انگار هم او. نداشتم را رفتن پیاده ٔ  حوصله

 
ین خواستم یکی بشم عنظیره، همیشه میخاله بی _

 ست، توانش در من نیست.  اون، ولی فقط خواسته
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کنی، امروز حضرت واال فرمودن این دختر فکر می _
 مثل مادرش با جنمه.

   
 مسافر چند کرد،می نگاه خودش سمت ٔ  به شیشه

 . انداختن عکس درحال
 

آلود های تفریحی کمی دورتر بودند، وقتی آب گلکشتی
دند، چیزی نبود که دیده زبود و دریا ناآرام مسافر نمی

 رفتند. ها به عمق میشود، ماهی
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 ست؟کنی ماجد با کسی دیگهنگفتی، فکر می _
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کمی صندلی را خواباندم، حاال آسمان تیره و ابری 
 جلوی چشمم بود. 

   
 دونم، نموندم که بدونم.  نمی _
 

حرف زدن مثل یک جرثقیل بارهای احساسم را داشت 
 کرد.  سبک می

 
 اگر اشتباه کرده باشی چی؟  _
  

 کردم.کرد و من استقبال میام میداشت واکاوی
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دای بهرام از من سؤال خوب بود جای صدای ذهنم، ص 
 پرسید.  می

 
 مثالً... دونمنمی داریم، داشتیم، ایپیچیده ٔ  ما رابطه _

 این من زنیم،می حرف آدم تا دو مثل نشستیم ببین،
 خوردن بستنی اون حتی نداشتم، ماجد با رو هاتجربه

 .بهرام بودیم، نامرئی هم زندگیِ تو ما کافه، تو
 

ام کنار مردی که واقعاً شستهلعنت به تو ماجد که حاال ن
زنم، درد های مگویمان را میشناسمش و حرفنمی

 ای.دارم و تو آن را به جانم انداخته
 
گذارم، حریف بغضم هایم میساعد روی چشم 

 شوم.  نمی
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 وهوات عوض بشه. کم حالمیای بریم دبی؟ یه _
  
 نه، مهمون دارم.   _
 
ره باالتر شبیه رم. آدم سنش میمنم برای کار می _

خواد یه گوشه لم بده زیر سایه شه، دلش میگربه می
 و استراحت کنه.  

 
 

 تصور او با توصیفاتش بغض را از یادم برد.
 
 سانت قد و هیکلی ذاتاً بزرگ.۱۸۵مردی با نزدیک  
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هایی محکم که نشان از صورتی درشت و آرواره 

 داد.ی بودنش میقاطعیت و جد
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 مهیل#
 349پارت#
 
 

هایش سفید شده بود و موهای شاید فقط کنار شقیقه
رنگ و ابروهایی معموالً درهم و همیشه مرتب و سیاه

وار لم بدهد و چرت بزند و گاهی جدی، گربه
 وقوسی به تن!   کش

 
دودی بزنی و کت و شلوار تر بهت میاد یه عینکبیش _

سیاه، رئیس مافیایی چیزی باشی تا گربه درحال چرت 
 یه.  توی سا

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 دنده عقب رفت برای خروج از اسکله.  

 
ترن، یه شایدم باشم، اتفاقاً رؤسای مافیا خونسرد _

ها رو دست کم دن... گربهدن، دستور میگوشه لم می
های خطرناکی دارن زیر اون پاهای نرم و نگیر... پنجه

 قشنگشون.  
 

هایش چند به ساختمان شرکت رسیدیم، اما بین حرف
کرد که دوست دارد بعداز این پروژه همراه او  بار اشاره

 به دبی بروم و شاید امارات و من سپردم به زمان. 
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توانستم هیچ اشتراکی را با او تصور کنم وقتی هنوز نمی
 ماجد برایم حل نشده بود.

 
 

............... 
 گذشته 

 
 

وقتی دیدمشان تازه فهمیدم که قسمت بزرگی از 
  روحم خالی مانده بود.

 
ای نبود که توصیف کند حس تهی بودن دلتنگی واژه

 ام را. بدون خانواده
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کدام اشک و دلتنگی را مخفی برای اولین بار هیچ

 نکردیم، خودداری نکردیم. 
 

 ها گذشته.فقط چند ماه بود اما انگار سال
  

ها نگرانی، دلشوره، برای من غم دوری بود و برای آن
ال بودند از سالمتم و قدر خوشحفکر و خیال و آن

رهایی از آن چالش وحشتناک که حتی نپرسیدند که 
 چرا به ما نگفتی.

 
سؤال و جواب و این خودش نعمتی بود که دروغ بی 

 نگویم، داستان نسازم. 
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 کرد. اگه عمو نبود، بابا سکته می _
 

دست زیر سرم گذاشته بود، عشق خواهری یک چیز 
 دیگر است. 

 
 الغرتر از قبل با چشمانی گود افتاده.

 
 انگشتانم را روی پوست صاف و نرم مانی کشیدم.  

 
 خبری. زد آن روزهای بیدلم برایش پر می

 
 ترسیدم، مانی، بیان سراغ شما.می _
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 کثافت ٔ  کردیم با سهیل رفتی، مرتیکهفکر می _

 . عوضی
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 انگشت روی لبش گذاشتم. 
 
 ست. هیس! مامان بشنوه پوستت کنده _
 

 خندیدیم. روی تخت نشست. 
 
گفت، یعنی نبودی ببینی چه چیزا که خودش می _

 مامان کن فکر. دیدمنمی خوابم تو رو الفاظش ٔ  دایره
 رفتمی ذاشتمی عمو کن باور... بده فحش مبینا،
 . دادمی ورز خوب رو کرامتی خاندان اهواز

 
 هایش داشته باشم. توانستم تصوری از حرفنمی
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 محکم بود. خاله مبینا نماد خانم بودن و یک زن 
 
 واقعاً؟  _
 

ها که سر تکان داد و نگاهش حس غریبی داشت، از آن
 ست. بینی واقعیکه میشود چیزیانگار باورت نمی

 
تر، عمو گفت نرفتی با سهیل، قول داد خیلی بیش _

 پیدات کنه و مسائل رو حل کنه. 
 

باز، از آب کره گرفته بود لب گزیدم؛ ماجد موزمار، حقه
 قهرمان ملی.  این مدت.
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 آره عموت قهرمانه.  _
 

 ام کوبید. با دست به پیشانی
 
شی، این عموم تو رو به توسرت، تو آدم نمیخاک _

 گی؛می جالدات به تهش هابرسونه بودنم ملکه ٔ  درجه
 . ببرید را سرش

 
 وکوله کردم. دهانم را کج

 
 عموی عوضی و نان به نرخ روز خورش.
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اش زدم، الحق که آدم اما با آن گندی که به خانه 
 صبوری بود. 

 
گم؟ بت من شده، حس زورو بودنم اضافه دروغ می _

 کن بهش. 
 

ام آمد، یک قانون دیگر که در صدای پیامک گوشی
الفظی دستور گرفته بودم؛ گوشی قرارداد نبود، تحت

 بود. صدا نباید میبی
 
 کیه؟  _
 

 چپ نگاهش کردم، خودش فهمید و به خنده افتاد.  چپ
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 "بیا خونه پایینی بخواب، تنها!"
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 351پارت#
 

ود. قول داده بودم در ازای این لطف بزرگش امر کرده ب
 حرف گوش کنم. 
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 .  بفهمد را میانمان ٔ  قطعاً قرار نبود کسی رابطه

 
 تبلیغات.  _
 
تعریف کن چی شد؟ این مدت، سهیل، تو! مامان  _

 گفته نپرسم، بابامم گفت البته. ولی خب به من بگو. 
 

 چشمک زد. 
 

 نمایی از واقعیت.هایم را آماده کرده بودم، با دروغ
 
 . نگو هم را حقیقت اما نگو دروغ مؤثر؛ ٔ  همان نانوشته 
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برای من دسته چک گرفت، خرجشون کرد، بدون  _

پشتوانه، بعدم فرار کرد. من موندم و بدهی و یه عالمه 
قدری داشتم سبیل کلفت و شکایت و این چیزا... اون

 وگور بشم. بعدم طالقم رو گرفتم. که برم جایی گم
 

 چیز! چیز و هیچهمه
 
شرف و که طالقت رو گرفتی عالیه، آدم بیاین _

 کنم. ش میپارهغیرت. دستم بهش برسه تیکهبی
 

 هایش را نشان داد.  ناخن
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 باز هم پیام آمد.  
 
  "خوابم میاد، زودباش."
 
 زنی. ده؟ مشکوک میکیه پیام می _
 
پچ زنی، عصری با کی پچخودت مشکوک می _

 کردی؟ می
 

گفت هدف را درست ابروهایش باال پرید، لبخندش می
 انتخاب کردم. 

 
 بگو تا بگم.  _
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 رفتم پایین. باید می

 
 خوام برم خونه پایینی، دلم تنگ شده. فردا، می _

آید، این قرار نانوشته، پایین متعلق دانستم که نمیمی
 به من بود برای آرامش. 

 
 بود. "زودباش "پیام بعدی را که فرستاد فقط 

   
صدا و پاورچین به حیاط رفتم، خاله و عمو در اتاق بی

 زدند. پذیرایی حرف می
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 کلید زیر گلدان کنار در نبود.
 

خیلی نیاز نبود بگردم، در را کامل باز کرد، عصا 
 . بداَخم ٔ  دادهقورت

 
 کم مونده بود بیام بندازمت رو کولم بیارمت پایین.   _
 

 زد، این یعنی واقعاً خسته بود. غر می
 
که نیومدی عجیبه، نیست مایملک شخصیتم، این_

 حس تملک داری. 
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مثل خودش بلوز و یک هودی به تن داشتم، مال من 
 صورتی و بنفش بود و مال او سرتا پا خاکستری تیره.

 
 یک انگشتان تعداد به ماجد ٔ  های مورد عالقهرنگ

 . رسیدنمی هم دست
 

 در را بست و قفل کرد. 
 

 کرد. حریم من تجاوز می انگار کسی جز او به
 
 خوبه که پذیرفتی مالکت منم.   _
 

 خواست حرص من را درآورد. می
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 اش کردم. وقتی از کنارم گذشت لگدی حواله

 
سرش را ببیند، در لحظه کردم پشتاما حتی فکر نمی

 برگشت و مچ پایم را نرسیده به خودش گرفت. 
 

ا ترین فرض ممکن بود اگر من رسرنگون شدن کم
 گرفت.  بین زمین و هوا نمی

 
 و بشکن دیگه... شعور... گردنمعوضی، عوضی بی _
 
 

 من را روی جفت پاهایم گذاشت. 
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 صورتش حرفی برای گفتن نداشت، اصالً آدم بود؟

  
لگد به بختت نزن تا کله پا نشی، طالیی. گردنتم  _

 شکنم.مایملک منه، بخوام می
 

 ذهنم بود.آنچه پیش آمد عجیب و دور از 
 
اش دادم، کاری که از من بعید انگشت وسطم را حواله 

زدن ام کرد که حتی از آتشقدر عصبانیبود، اما آن
 اش هم بدتر بود کارم.  خانه
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 آنچه پیش آمد عجیب و دور از ذهنم بود.
 
اش دادم، کاری که از من بعید ا حوالهانگشت وسطم ر 

زدن ام کرد که حتی از آتشقدر عصبانیبود، اما آن
 اش هم بدتر بود کارم. خانه

  
 انگشتم را در هوا گرفت و دستم را پیچاند.

   
 دی؟!  به من فاک نشون می _
 

العملش اش کرده بودم و خود شوکه از عکسعصبانی
که قفلم کرد درحالی وقتی من را به خودش چسباند و
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داد تا صدایم درنیاید و اش فشار میصورتم را به سینه
 زد. سرهم به باسنم میمحکم و پشت

 
 از حد گذروندی، چیمن!   _
 

 شوکه بودم از رفتارش.
 

 شنیدم.زدنش را مینفسوقتی متوقف شد نفس
 
زده تر بهتدردی در کار نبود، لباسم ضخیم بود، بیش 

 و شوک بودم. 
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صدای ضربان متناوب و کوبش محکم قلبش را 
 شنیدم. می

 
دادم، امروز به گریه نکردم، شاید کمی هم حق می

 . بودم داده آزارش کشتنم ٔ  اندازه
 

 گونه خالی کرده بود. نهایت حرصش را این
 
 بریم بخوابیم.  _
 

 رها نکرد، حرفی نزدم. سرم را
 
 اما حس تحقیر شدن داشتم.  
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انگار بچه بودم، من را تنبیه کرده بود، خیلی شیک و 

 اروپایی.  
 

زده بر رفتن و خوابیدن نداشت، انگار یخحرکتی مبنی
 بود.

 
 اش او را عقب هول دادم. خودم با زدن دست به سینه 

 
 م کردی. خفه _
 

 است خشن نبود کارش.من را زده بود، درست 
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تر همان حس زننده نه، بیشخشن بود ولی آسیب 
 کشید.تحقیر شدن را یدک می

 
 هیچ حرفی زیر پتویم خزیدم.بی 
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 مهیل#
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نفره خودش را جا داد، نه من او هم در آن تخت یک
 لم کرد.حرفی زدم و نه او، بغ

 
 قبل، ٔ  حتی فرصت نکردم فکر کنم به چند دقیقه 

 !عمیق بودم، خوابیده
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نصف شب احساس کردم دستش روی باسنم 
 چرخد، ترسیده از جا پریدم. می

 
 خوای چکار کنی؟ می _
 

 زده نگاهش کردم. آلود و ترسخواب
 
 بخواب، قصد تجاوز به زنم ندارم.  _
 

 صدایش گرفته بود.
 نگاهش هم خسته و ناراحت.  

 
 رفت... دستت ولی هرز می _
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 زور روی بالش سرم را چسباند.به
 همه کارش زورکی بود.   

 
کنم، و میبخوام کاری کنم لباسات رو درمیارم و کارم _

 ٔ  رهو که زدمت ماساژ بدم، دختنیاز نیست جای دستم
 . خنگ

 
گفت، لباس تنم بود. تازه یادش افتاده بود راست می

 که من را زده؟ 
 
خوام، حق نداشتی دستت رو بکش، نوازشتم نمی _

 تم بزنی... ازت بدم میاد. و انگار که بچهمن

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
نفره چقدر جا به دیوار چسبیدم، ولی مگر تخت یک

 داشت؟ 
 

شد تا می تازه قد او بلندتر از تخت من بود باید جمع
 جا شود. 

 
 دم. کنم، قول میدیگه تکرار نمی _
 

 معذرت نخواسته بود، حتی نازم را هم نکشید.
 
 خیلی لجوجانه خودش را به من چسباند.  
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 وار خوابیده بودیم. هردو قالب هم جنین
 
 مجبورم که تحملت کنم، ماجد، ازت بدم میاد. _
 

جوشید، یک حس، که به حرفم چیزی درونم می
 خندید.  می

 
این نباشی چیمن نیستی، فکر کنم وقتی بگی دوستم  _

گی، ولی وقت باور نکنم. قطعاً دروغ میداری هیچ
 حداقل اآلن خودتی.
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 زمان حال  
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 گذارم.ها داخل کشوی میز میدفتر نوشته

 
 این خاطره یادم رفته بود. 

 
آن شب شاید تنها باری بود که ماجد از کوره در رفته  

 بود.
 
کنم، واقعاً آدم خندم، حاال که فکرش را میمی 

 ست.ایالعادهخارق
 
حتی در اوج عصبانیت هم ضرباتش را روی تنم کنترل  

 داری بود.کرده بود، حرکت خنده
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کدام به رو نیاوردیم فردایش را هم یادم هست، هیچ 

 که آن اتفاق بینمان افتاد.
 
دت هست آور در مستی، که یاچیزی مثل حرکتی شرم 

 اش حتی فکر هم نکنی.دهی دربارهاما ترجیح می
 
کرد، نوشتن خاطراتمان خوب بود، حالم را بهتر می 

 ام بروم و روشنش کنم.قدر که به سراغ گوشیآن
 
 هوا تاریک شده اما خبری از آمدن خاله نبود. 
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همان لحظه که وارد آپارتمان شدم گوشی خانه را  
کردن موبایل را  وصل کردم اما شجاعت روشن

 نداشتم.
 
انگار آن خاطره حسی طنز داشت، حس سبکی، حس  

 زدم.روزهایی که او دنبالم بود، من پسش می
 
آید، انگار یک آجر از گفتم از او بدم میهربار که می 

 شد.   دیوار نفرتم از او کم می
 

 ام حس دلشوره داشت.آهنگ روشن شدن گوشی
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شت سد خاموشی مانده بود؛ خبرهایی که چندین روز پ 
ها باعث شد گوشی ها و... سیل پیامها، تماسپیام

 متوقف شود.
 
ام زنگ خورد دیگر امیدی نبود به کار وقتی گوشی 

 کردنش در آن لحظه.
انگار این تکنولوژی هم گنجایش آن همه اطالعات و  

 جا نداشت.داده را یک
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توانستم بکنم جز خاموش کردن و منتظر کاری نمی
 ماندن تا روشن شود.
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 نفهمیدم چه کسی بود تماس گرفت. 

 
 وقتی زد، جرقه ذهنم در دارخنده ٔ  اما باز یک خاطره 

 از را خودم چنیناین که باری هزار چندین از بار یک
 م.   بود کرده خارج دسترس

 
  "کنه، چیمن؟!گوشیت داره پاپکرون درست می"
  

 های پشت سد را گفته بود.صدای پیام
 
دارش ماجد درعین خونسردی و رفتارهای چارچوب 

 انداخت.ها من را به خنده میخیلی از وقت
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 حالت و ساکنش یادم آمد.صورت بی 

 
آن لحظه گوشی کنارم بود و واقعاً صدای ترکیدن 

 داد.  ها را میذرت
 

 ام به یک آه ختم شد.لبخند طوالنی
ای عزیز را در خود جای دانم کندن گوری که مردهمی 

 داده پر است از ناراحتی.
 
پاشی؛ دردناک است، انگار روی زخم تازه نمک می 

ت برای آویزیسسوزاننده، اما نمک گاهی تنها دست
 التیام.
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ام روشن زمان گوشیصدای زنگ تلفن خانه آمد و هم

 شد.
 
دانم چرا تمام وجودم کنجکاو بود که بداند ماجد نمی 

  ؟…هم پیامی داده
 

لرزید کردند، اما دستم میها کنجکاوم نمیبقیه آدم
 .  او از ناشناس ٔ  برای دیدن یک شماره

  
 . بود آشنا خانه گوشی روی ٔ  شماره
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دایی که حین برداشتن گوشی آمد یادم انداخت ص
 .است بهرام ٔ  شماره

 
 هوا تاریک بود، اما دیروقت نه.   

 
 چیمن؟! باالیی؟!   _
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 نفس عمیقی کشیدم، پس کجا باید باشم؟!
 
وآمد من را داری از خواستم بگویم تو که آمار رفت 

 نگهبانی، اما نگفتم. 
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 برای حال بهتر اآلنم دینی به گردنم داشت.  

 
 اگر تو پایینی، بله من باالم.   _
 

 آرام خندید.   
 
سفر دوبی رو دو روز عقب انداختم، امشب اردالن  _

 خوام.   مهمونی داره، یه همراه می
 

 داد که به مهمانی بروم؟می داشت پیشنهاد
 که رسماً دعوت نشده بودم؟! آن هم جایی 
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 من همراه مناسبی نیستم، بهرام. اگر منظورت منم.   _
 

های گوشی یک لحظه سکوت کرد، دستم روی پیام
 دیگر …رفت؛ خاله، مانی، تیام، حتی ماهرخ و

 .کسهیچ
 
 کسی دیگر پیام نداده بود.  دقیقاً هیچ 

 
 چیمن؟! پشت خطی هنوز؟   _
 
 ای گفتم.نجوا گونه "صبر کن"
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ای رفته هم شمارههای ازدستدر لیست پیام، تماس 
 نبود که بگویم ماجد است.

 
 .رسانیپیام هیچ حتی نه و ناشناس ٔ  چند شماره 
   
 میام.   _
 
 ناامیدی بود؟! امیدانه گفتم، چه چیز بدتر ازنا
 
فقط خود امید داشتن، خواسته نشدن، حس تلخ تمام  

 شدن، حس زهراگین مهم نبودن و خط خوردگی.   
 
 واقعاً؟ میای؟    _
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چیزی نیاز بود برای شستن طعم تلخ و تیزی که به 

 جانم نشسته بود.
 
که یادم برود صاحب خاطراتم من را تف کرد چیزی 

 روی زمین.
 

 چیزی آن طعم را از وجودم دور کند.   م هیچدانو بعید می
 
تنها لباس شیکی که دارم یه دست مانتو شلوار  _

 کنه؟  هست، کفایت می
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خواست بچپم داخل حمام و بغض را پس زدم، دلم می
 فقط زار بزنم، ولی فایده داشت؟ نه!  
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دیوونه! یه کت دامن، کت شلوار، هر چیزی که بشه  _

هم خوبه، برام مهم نیست چی تن کنی. ذاتاً 
 درخشی، دختر.  می

 
لعنت به بهرام که در بدترین شرایط هم حالم را 

 توانست بهتر کند.   می
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ای هست؟ من اهل جاهای غیرعرف چجور مهمونی _
 و؟  دونی منظورمنیستم، می

 
 خورد. نگاهش نکردم.ام زنگ میوشیگ
 
 خندید پشت گوشی.آرام می 

 
 اش. ماجد من را پرت کرد بیرون از زندگی 

 
 اش وارد کند.کند من را به زندگیبهرام تالش می

 
بینی شده زندگی قطعاً روی یک مسیر صاف و پیش 

 نخواهد بود.  
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مهمونی لهو و لعب... شوخی کردم، جمع دوستای  _

هاشون، جمع خاصی نیست نترس. اردالن و خانواده
گراییم، چیمن. اهل سر و صدا و پارتی من آدم درون

 خوره؟نیستم... تلفن تو زنگ می
   

 خاله بود!   
 
ندارم واقعاً شاید یه دامن مجلسی، با بله، من لباس  _

 یه کت، باید ببینم.   
 

اش را انداختم با خاله، آمادگیحرف زدن را به تأخیر می
 نداشتم که حرف بزنم از آنچه پیش آمده.  
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وپا کنم، احتماالً وقت تونم دستبذار ببینم چیزی می _

 کنم. شام برسیم، تلفن رو جواب بده ببینم چکار می
 

 .من برای آشنا ٔ  سردی یک واژهخون
 
نوعی برایم معنای این مردهای اطرافم هرکدام به 

کلمه بودند. عمو، ماجد، سهیل، سهراب و حاال بهرام، 
 یک واژه اما...  

 
 سالم، خاله.   _
 

 تسلیم شدم، بعداز چند بار زنگ زدن.  
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 حالت خوبه؟!   _
 

ستم، دانی که خوب نیخواست بگویم؛ تو که میدلم می
 پرسی؟  چرا می

 
 رم مهمونی با بهرام.  بله، خوبم، دارم می _
 

 این هم تأیید خوب بودنم، که بداند مثالً خوبم.
 
 هاسال که زنی ٔ  که خیالش آرام بگیرد برای بچه 

 .  بود کرده مادری برایم
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 پروازم کنسل شد برای امروز، فردا ولی میام.   _
خاله هم یاد گرفته بود خونسردی مدل ماجد را، انگار 

که هیچ اتفاقی نیفتاده، نه که من فراری بودم از 
 یشان.  همه

 
خوش اومدین، میام دنبالتون، ساعت پروازو بگید سر  _

 ساعت...
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 خواد، چیمن. خودم میام، روز تعطیله، بخواب.  نمی _
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گفت و  "فعالً خداحافظی "آمد، مردانه بود. صدایی می
 قطع کرد.   

 
 درپی، فقط همین؟های پیاین همه پیام و زنگ

    
روی صندلی کنار تلفن نشستم، افکارم دندان تیز کرده 

 بودند برای جویدنم. 
 

 ماند در تنهایی.تا صبح چیزی از من نمی
 

ای از یک آدم ماندهشدم شبیه پساحتماالً چیزی می
که جسم دارد و روحش میان فاضالب خاطرات درحال 

 وپا زدن است.  دست
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گوشی از دستم  نکند تمام کند این پیوند غیرخونی را،

 رها شد.
 
 اولین گاز برای اولین فکر، اگر...   

 خواندم.   ها را میباید پیام
 

لرزید برای خواندن آنچه در این روزها برایم دستم می
 های مانیا... نوشته بودند، اول رفتم پی پیام

 
 خواهرجون، کجا رفتی؟ "

کنم جواب میرم از نگرانی خواهش میچیمن، دارم می
   "ه.بد
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دنبال ها بود و چشمان من بهها شبیه همینتر پیامبیش

چیز سوءتفاهم بود، گشت که گفته باشد همهحرفی می
 . نبود حرفی …اما
 

هایم که چند فیلم از دختر دلبرش گذاشته بود، اشک
 ها را نداشتم. ریخت طاقت دیدن بعدی

   
هایش مادرانه بود؛ که آرام باشم و خاله اما پیام

 …صبور
  …که دلش برایم تنگ شده 

که اگر همین لحظه کنارم نیست فقط برای فرصت 
 …دادن است تا کمی با خودم کنار بیایم
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  …که بلند شوم 
که من دختری هستم که او بزرگ کرده پس توانایی 

 دارم برای بلند شدن.   
 

هقم را به سکوت کشاند. زنگ آپارتمان صدای هق
 حتماً بهرام بود.
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 مهیل#
 360پارت#
 

 در را باز کردم. 
 

ای بود بین من و یک دست هنوز تاری اشک پرده
 روی خودش.لباسی که باال گرفته بود روبه
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 به نظرت خوبه؟  _
 

 کمربندی و انگلیسی ٔ  یقه با سیاه؛ ٔ  یک پیراهن زنانه
 . دارنگین سنجاقی و ظریف

 
 در را بازتر کردم داخل شود. 

 
این وقت شب و به این زودی چگونه لباسی برای من 

 تهیه کرده بود؟! 
 

 ام را با دستمال پاک کردم، اثرات گریه! بینی
 
 مساعد نیستی، اجباری نیست.  _
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زمان پا به داخل گذاشت و نگاهش خیلی بااحتیاط هم

 روی صورتم چرخید. 
 
شه... من خوبم، باید قبولش کنم، وضع بهتر می _

 احتماالً. 
 

هایم همگی شکسته کردم، صورتکخودم را پنهان نمی
 ام! بودند و فقط من مانده

 
 تعریف کن، البته اگر دوست داری.  _
 

 لباس را به سمتم گرفت. 
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 عارفش کردم بنشیند. خانه غرق سکوت بود.ت
 
کردم؟ حرفش را نشنیده گرفتم، از چه چیز تعریف می 

 ام؟! که مثل دستمال استفاده شده پرت شدهاین
 
 از کجا آوردیش؟ لیبل داره هنوز...  _
 

 اتیکت روی آستین بود، یک لباس نو!
 
 گذاشت کنارش را کتش نشست، دونفره مبل ٔ  گوشه 
 . پا روی پا کرد، رها مبل ٔ  ری روی دستهویک دست و
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 نکنه انتظار داشتی از کمد لباسام بیارم؟!  _
 

 خندید، اول فقط نگاهش کردم، دوزاریم افتاد. 
  
 کنم فکر آوردی، که ممنون کن، ولش …گفتم شاید _
 ... بیام بودم حاضر تنمم جین و تیشرت همین با
 

 اش بلندتر شد.به لباس تنم اشاره کردم، خنده
   
 .تویی مهمونی ٔ  نظرم هرچی بپوشی ملکهبه _
  

 ابروهایم از تعریفش باال پرید.
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 خیال تکان داد.  دستی به معنای بی 
 
 

 
 

 

 :♡♡مهیل 
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 مهیل#
 361پارت#
 
برو ببین خوبه؟ از پاساژ گرفتم، مجبور شدم یه دختر  _

 . تو ٔ  رو خفتگیر کنم هم قواره
 

 لباس را روی تن اندازه زدم.
 

نهایت لطیف بود، خود پیراهن هایش بیحریر آستین
 .  داشت خوبی ٔ  هم. سلیقه

 
 خوبه که واردی.  _
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 ٔ  خواب صدای خندهسمت اتاقحین رفتن من به
 . آمد اشمردانه

 
تر از موهای سرم زن من پسر اردالنم، چیمن! بیش _

 بسته نیستم. وگوشدیدم اطرافم، چشم
 

 انگار آینه درون رخ ایستادم، قدی ٔ  جلوی آینه
 .آیدمی کش پوستش

 
همین است جنگ میان درد و غم و وانمود کردن به 

 خوب بودن. 
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دختر درون آینه زیبا هم نباشد قشنگ است، به چشم 
 ٔ  ذیرایی به تملق هم که شده، یک ملکهمرد داخل پ

 . زیبا
 

تملق را دوست دارم، حداقل حالت را موقت هم که 
 کند.شده خوب می

 
برای من خوب است، منی که روح و روانم با مشتی که 

 ام.  ام کرد ویران شدهماجد حواله
 
 فروشنده یه جوراب شلواری هم داد، بیا بگیرش. _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

دم در باشد، اما صدایش از نگاه کردم، انتظار داشتم 
 آمد.  همان پذیرایی می

 
 باشه.   _
 

 لباس را روی تخت گذاشتم. 
 

موقع گرفتم، احمقانه و بییادم آمد باید دوش می
 دعوتش را قبول کرده بودم.

 
 چقدر وقت دارم حاضر بشم؟  _
 

 جا سر به تاج مبل تکیه داده بود، چشم باز کرد.همان
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بره، قدر ساکت و آرومه آدم خوابش میت اونخونه _

 چیزی گفتی؟ 
 

 زده بود. انگار واقعاً چرت
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 مهیل#
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 چقدر فرصت دارم حاضر بشم؟   _
 

 نگاهی به ساعتش انداخت.  
 
اهل راحت باش، من حاضری بزنم تو مهمونی کافیه،  _

 شلوغی نیستم. 
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ای جلوی مبل جوراب شلواری را از روی میز شیشه

 برداشت. 
 
خانومه گفت ممکنه نداشته باشی، اگر راحت نیستی  _

 رم تو ماشین. می
 

 کردم.  خیز شده بود، واقعاً احساس ناراحتی نمینیم
 
 .  حاضرم دیگه ٔ  دقیقه۲۰خوای دراز بکش، من تا می _
 

ها کشیده شد، انگار منتظر تعارف نگاهش به کوسن
 بود. 
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تلکف و قدر بیوقت اینقطعاً اگر من مرد بودم هیچ

 کردم.راحت رفتار نمی
 

دانستند خیلی اهمیتی اما مردهای اطراف من انگار می
 دهم به رسمی بودن. نمی

 
 ست درست نخوابیدم. هفته م، تقریباً یکخیلی خسته _
 

 دست به کوسن خردلی رنگ برد. 
 

ها استراحت عقب رفتم، بارها شده بود که هفتهعقب
 نداشت.
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گفت، وقت نمیتنش پر از کبودی و کوفتگی بود اما هیچ

 گذاشتم.  فهمیدم تنهایش میخودم که می
 

 وقت با من راحت نبود؟!  ماجد هیچ
 

زد که نرو، اما دیگر وجودم زیر دوش فریاد میتمام 
 تحمل صدای افکارم را نداشتم.

 
و پا زدن با  تر بود تا دستاز خودگریختن برایم واجب

 فکرهایم. 
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دقیقه از ۲۰هایم کشیدم هنوز لب را روی لبوقتی برق
 ام نگذشته بود.وعده

 
 نشست. لباس خیلی خاصی نبود اما زیبا به تنم می 

 
هایی با های قدیمی آمریکایی افتادم؛ زنیاد فیلم

کلوش تا سر هایی با دامنی نیمموهای بور و پیراهن
 رنگ. زانو، جوراب شلواری ابریشمی کرم

 
 قرمز رژ یک با داشتم کم سر کنار ٔ  فقط دو گیره

 . پررنگ
 

 به چشم بیایم. اما واقعاً دوست نداشتم
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 مهیل#
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 363پارت#
 

دار را به ای نگینیک زنجیر ظریف با یک آویز ستاره
 اش.گردن انداختم با ست انگشتر و گوشواره

 
ها را خاله برای من و مانی خریده بود، مانی قلبش این 

 را داشت و من ستاره.
ت از ماجد هیچ طالیی کادو نگرفتم، ما حلقه وقمن هیچ

 هم نداشتیم.
 
 ما... چه چیز داشتیم؟   

 
 چیمن؟!   _
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 چند ضربه به در اتاق زد اما در را باز نکرد. 

 
 حاضرم، اآلن میام.  _
 

تنها لباس مناسب برای روپوش یک شنل ظریف 
 ندرت پوشیده بودم.خاکستری تیره بود که به

 
برای هوای جزیره خیلی خنک نبود، فقط چون  

 دوستش داشتم با خودم آورده بودم.
 
 تر از آن و حاضر بودم.یک شال روشن 
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اش مشغول بود، مرد روی مبل نشسته بود و با گوشی
 خونسرد! 

 
 قدر خونسردی؟ تو همیشه این _
 

 لبخندی نیمه زد. 
 
پسر  کنم مخت رو بزنم ومعموالً نه، دارم سعی می _

 خوبه باشم. 
 

 متوجه بودم که نگاهش را روی صورتم دوخت. 
 
 به نظرت درخور مجلس حضرت واال هستم؟  _
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 هایش حس خوبی داشت، راحت و سبک.خنده

 
های پیش در ذهن از او داشتم، یک نمایی که از سال 

 مرد جدی بود. 
 

نظر حتی وقتی آمدم به جزیره هم آدم بدعنقی به
 راه می خندد.  بهرسید و حاال راهمی

 
حضرت واال سبک خودشون رو دارن، ولی  _

ولیعهدشون به حضور بانویی چون شما در معیتشون 
 کنن. افتخار می
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یک تعظیم درباری و با دست اشاره  کمی خم شد برای
 کرد به رفتن.

 
 نخندیدن با او سخت بود... و خندیدن با ماجد! 
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 مهیل#
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 گذشته  
 
 بیا بریم پایین!   _
 

 خورد. داشت شامش را می
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روی من نشسته بود، همه دور میز بودیم، درست روبه
 حتی نگاهش هم به من نداد. 

 
 کی پیام فرستاد؟  

 
زنی ها، وقت غذا گوشی چی جونم، مشکوک می _

 ممنوع.  
 

 ای به او رفتم.چشم غره
خواست اذیتم ابرویش را باال انداخت با شیطنت، می

 کند.  
 
 گیری.  مامان جان، سوءهاضمه می _
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 ام انداختم.گوشی را داخل جیب هودی

 
دزدکی نگاهش کردم شاید با ایماء و اشاره  

 آیم. توانستم بگویم که نمیمی
 

وتخم النصر از صبح با اخمدیشبش را یادم نرفته، بخت
 اطراف من گشته.

 
ام را راستش برایم دیگر مهم نبود، حاال که خانواده 

 خواست چکار کند؟داشتم، مثالً می
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تر از همه تمایلی به رو شدن اتفاقات خودش بیش 
 نداشت.  

 
عمو! من و مانی بعد شام بریم دور دور؟ بستنی  _

 بخوریم و...  
 

 اش ابرو باال انداختم. در برابر نگاه عصبانی
   
 اگه من و مبینا رو هم ببرید با هم بریم دور دور. _

    
 ام گرفت.خندهاز لحن و چشمکی که به خاله زد 
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عمو را خیلی دوست داشتم؛ مهربان بود، ساکت و  
 کرد. شدت پدروارانه رفتار میبه
 

صدا و در آرامش قدر بیهایی که حضورشان آناز آن
های زندگی را فهمی چقدر پایهاست که نباشند تازه می

 کردند.  استوار می
 
 

 حرف، غذایش را نصفه رها کرد. ماجد بی
 

خیال پیامی که ام لرزید، بیشت که گوشیخیلی نگذ
 دانستم از اوست شدم. می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

در دل گفته بودم، گور پدر قرارداد، جرأت دارد از آن 
 پیش عمو و خاله حرف بزند.  
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 مهیل#
 365پارت#
 

که حاضر شدیم که همگی با هم برویم، فراموش کردم 
 ام را ببرم.گوشی

 
 حتی نگاه هم نکردم ببینم چه گفته بود.

 
وقت رفتن مانی هرچی سعی کرد نتوانست پیدایش 

 کند، ماجد انگار اصالً در خانه نبود.
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اهمیتی ندادم، تا آخر شب گشتیم، خندیدیم و بستنی  
 کرد.  تر مزه میخوردیم، با سرمای بیرون بیش

  
یش اومده و رفته، نگران عمو پیام داد که کاری پ _

نباشیم. فکر کنم رفته خونه مامان بزرگ، امروز 
 گفت دلش تنگ شده.  می

 
ام را از عمو گرفتم، روی تخت چوبی داخل یک تکیه
 شاپ رو باز نشسته بودیم، هوا سرد بود.کافی

 
 اما حرفی که مانی زد انگار سردترش کرد. 
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ر ماجد و حتی یادم نبود مامان روحی هم هست، ماد 
 نامادری عمو.

 
پدرشان دو بار ازدواج کرد و ماجد تنها فرزند از مامان  

روحی بود و یک دختر که من ندیده بودمش، فقط 
 دانستم که مرده.می

 
فکر کردم روزهای اجبار تمام شده، برایم هم مهم نبود 

 .نه یا هستم او ٔ  در صیغه
 
 خواستم ازدواج کنم.هرحال که نمیبه 

 
 باز هم گفتم گور خودش که نیست. 
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آمد که قدر خوابم میآخر شب که به خانه برگشتیم آن 

 .بروم باال ٔ  خواستم تا طبقهحتی نمی
 
 . پایینی ٔ  جا سر کج کردم برای خانههمان 

 
در را باز کردم همه جا تاریک بود، دلم یک باره گرفت، 

 انگار حضور او را کم داشت سکوت خانه.
 
حس آزادی از اجبار همچین هم وقت تنهایی جذاب  

 نبود.  
 
 درو ببند سرد شد.  _
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المپ را روشن کرد، درست وقتی جیغ کشیده بودم، اما 

 قدر بلند. نه آن
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 مهیل#
 366پارت#
 
 روانی! گفتی که رفتی...   _
 

کرده بود و خیلی  دست داخل جیب سویشرتش
 خونسرد فقط نگاهم کرد. 

 
فکر کن برگشتم، نخواستم خیلی از نبودنم لذت  _

 ببری.  
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 زد.انگار یک ماشین حرف می
آهنی دیگر عادت کرده بودم به این سردی و آدم 

 بودنش. 
 
 برم.دونی نباشی لذت میخوبه خودتم می _
   

 لباس بیرونم را درآوردم. 
 

 جا وسط سالن ایستاده بود پا به عرض شانه باز. همان
 

افتادم، فقط مقنعه کم داشت و یاد معلم ورزشمان می
 ریش و سبیل اضافه. 
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یه جوری به باالییا بفهمون خونه مستقل گرفتی، فکر  _
 و فراموش کن. جا مثل قدیمموندن این

 
کرد، ام میکمی عصبیسرم آمد، نزدیک شدنش پشت

 تر. اما حرفش بیش
 
جا خونه دارم، یه طبقه دستمه چجور بگم که من این _

خوای بگم زن موقت اما یه جای مستقل گرفتم؟! می
 زور؟ جنابعالی شدم اونم به

 
اش رویش برگشتم درست سرم روی سینهوقتی روبه

 بود.
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ترسیدم خواستم فاصله بگیرم اما نگذاشت، با یک  
 دست کامل تحت کنترلم گرفت. 

 
 بذار برم، نچسب بهم.  _
 

 کرد.تقال کردم و فقط از باال به پایین نگاهم می
 
 خواست. ماجد ترسناک بود اگر می 

 
من مشکلی باهاش ندارم. زنمی، موقت یا دائمی یا  _

تونه حرفی بزنه، قراردادمون که ساعتی. کسی نمی
 یادته؟! یادته که تحت چه شرایطی بودی؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اش به صورتم سر پایین آورد تا کنار گوشم، گونه
 خورد. 

 
آور آرام و ترسناک زمزمه کرد و همان هم برایم رعشه

 بود. 
 

 کند. به چه چیز اشاره میدانستیم هردو می
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 مهیل#
 367پارت#
 
 خوره. هم میباشه، ولم کن. حالم ازت به _
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کالفه و بغض کرده تکان خوردم سر بلند کرد و صاف 
 ایستاد.

 
 آشوبه گرفتم.  از بوی نعنای دهانش دل 

 
کم هم نخوره، چون قراره امشب یهبهتره حالت به _

 بازی کنیم، یه دوش بگیر... عشق
 

 شوکه به او خیره شدم، کمی فضا داد و عقب رفت. 
 

 ست؟ ایبازی دیگر چه صیغهعشق
 
 من خوابم میاد.  _
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 م.ترین حرفی بود که با صدای لرزان گفتدست دم
 
 نیشخندی که زد سرشار بود از بدجنسی.  

 
اومدی، تا که پیام دادم میخواستی همون وقتیمی _

 اآلن تموم شده بود. 
 

 کرد.اش رفتار میانگیز بود که با من مثل بردهنفرت
 
کرد کمی تر این بود که حتی تالش نمیانگیزنفرت 

 بهتر باشد، سنگ بود و سخت.  
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جد، مگه من عروسک جنسیتم؟ اگر تو یه آشغالی، ما _
اومده بودم تموم شده بود؟ تو گفتی از این خبرا 

 ... که شدم تو ٔ  نیست، من مگه برده
 

 نگذاشت حرفم تمام شود. 
 
 دی.برو حموم، چیمن، بوی گند دود و بیرون می _
   
خوای بکن. مگه تو بوی گند رم، هر غلطی که مینمی _

 دارم. دی من اعتراضی عوضی بودن می
 

اش کنم خواستم عصبانیخواستم وقت بخرم، میمی
 ها نیاید.برود و هفته
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زیپ سویشرتش را پایین کشید تیشرت مشکی زیر  

 آن به تن داشت. 
 

 گذشت. نگاهش سرد بود، مغرور و بی
 
و بگیره، چون کم بوی منخب پس بذار تن تو هم یه _

تو هم یه عوضی هستی مثل من. یه آدم که وقت 
چی نیازش حاضره به همه چی تن بده و وقتی همه

راه شد، با خودش بگه به درک، مگه چه غلطی روبه
تونم تونه کنه، اگه به نامردیه، چیمن! من میمی

 بدترین نامرد زندگیت بشم... 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 368پارت#
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آورد، میخکوب و شوکه ایستاده تیشرتش را در

 کردم. حرکاتش را نگاه می
 

فکر آنچه قرار بود پیش بیاید تمام تنم را منجمد کرده 
 بود.

 
آمد، ماجد اول و آخرش من را به این بار کوتاه نمی 

 کرد. انتقام هم شده له می
 

اش برد، چشم بستم، دست به کمر شلوار ورزشی
 لرزیدم. می
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 چشمات رو باز کن. سریع!  _
 

قدر محکم بود که حتی داد هم نوع دستوردادنش آن
 اختیار اطاعت کردم.نزد، اما من بی

 
 هایش در هم بود و چشمانش قرمز.اخم 

 
 فقط یک لباس زیر پا دار مشکی به تن داشت. 

 
 وقت تا این حد برهنه ندیده بودمش. هیچ 

 
من شوهرتم، تو زن منی، اما نامردی، زیر حرفت  _

 زدی با اولین فرصتی که بهت دادم. 
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 لرزید، تمام تنم.هایم میشانه

 
 نه اشکی بود و نه بغضی.  

 
را به  رویم عضالت پر و محکمشمرد قدرتمند روبه

 نمایش گذاشته بود.
 
 پاشید.  اش را با لحنی سرد رویم میکلمات خردکننده 

 
 من ٔ  طورکه عالقهای نداره، هموننلرز، چون فایده _

 ومن لحظه یک که کردم کاری هر. نداشته فایده بهت
 هرکسی با بری حاضری تو ولی... کاری هر بخوای،
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و؟ کدوم ت یا امعوضی من... نخوای ومن ولی باشی
 قدر تو رو خواسته، چیمن؟!  آدمی دور و برت این

 
 لرزید، اما هیچ تغییری در حالتش نداشت. صدایش می

 
قدمی جلو آمد، من اما به پاهایم سرب بسته بودند، 

 خوردند.تکان نمی
 
تر به چشم میان، من چی چیز بیشهمهکالً آدمای بی _

 از سهیل کم داشتم؟ 
  

تر از آورد آزاردهندهکه هربار نام سهیل را میاین
 هرچیزی بود.  
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سهیل انتخابم بود ولی تو خودت رو بهم زور کردی،  _

 تو اجبار...
 

با یک قدم فاصله را صفر کرد، نیاز نبود کار دیگری کند 
 خفه شوم.تا 
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 مهیل#
 369پارت#
 

 لبخندی که داشت اصالً مهربانی نداشت.
 کند.  تر شبیه شکارچی بود که با شکار بازی میبیش 

 
پس مجبوری امشب با شوهرت باشی، اجبار روی تو  _

 فقط جوابه. 
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هایش زیر بغلزدنش باال آمد هایم که برای پسدست
 قفل کرد.

 
رسد، چیزی هم از دانستم زورم به او نمینگفته هم می 

 چیز.آن دو مرد کم نداشت، هیچ
 
جور بلندم کرد و پاهایم من را به خودش چسباند همان 

 آویزان ماند. 
 

 اش میخکوب بود. نگاهم روی خال زیر چانه
 

 ببیند.گذاشتم من را زنده شد نمیفردا که می
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این چیزی بود که با خودم عهد کردم، کارش که تمام 
 دهم.ام پایان میشود من هم به زندگی

   
 رفتی. نباید امشب می _
 

ام خواباند، شکارچی ادای نفرهمن را روی تخت تک
 آورد. مهربانی در می

 
کردم، او هم حتماً لرزش تمام عضالتم را حس می

 فهمید.می
 
دو زانویش قفل کرد و دستانم را روی پاهایم را بین  

 شکمم. 
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کردم، مثل کم بغلت میخواستم ببوسمت، یهفقط می _

ام که برای فقط خوابی. من خیلی عوضیهمیشه که می
چند لحظه دست کشیدن روی موهات و بغل کردنت 

زور غذا از گلوم پایین شم که بهتاب میقدر بیاین
 ٔ  دم بیا، بعد تو برنامهقدر که بهت پیام میره، اونمی

  دی؟می تفریح و رفتن بیرون
 

قدر وقت ایننگاه آن چشمان سیاه و شب مانند هیچ
 نزدیک و بااحساس نبودند. 

 
چیز اشتباه بود؛ رفتارم، افکارم، من بودم که باز هم همه

 نامردی کردم. 
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او بود که مردانه صبوری کرد، اما شاید اگر اجبارش 
 دم...شنبود عاشقش می
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 مهیل#
 370پارت#
 

 خواست. اما انگار خودش هم نمی
 

 از روی پاهایم بلند شد.  
 
باید برم، نتونستم نبینمت. تا برگردم یه فکری کن  _

 مون.  که بتونیم بریم خونه
 

خواست هایش آویزان بود. فقط میپشت در اتاق لباس
 تالفی کند؟!  
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 و دوست داری؟ تو اصالً من _
 

دوست داشتن مگر آدابی ندارد؟ مگر نشان دادنش 
 رسمی ندارد؟ 

 
 رود؟! اندازد و بعد میچرا هربار تنم را به سگ لرزه می

 
 کوتاه آستین ٔ  اش را پوشید و یک بلوز مردانهشلوار لی

 .هفت یقه سبک بافت یک بعد و
   
 نه! ندارم.  _
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دهانم مثل ماهی باز و بسته شد تا شاید حرفی از آن 
 خارج شود، اما نشد، درک این آدم ناممکن بود.  

 
 کاش بری و دیگه نبینمت، ماجد!   _
 

نگاهش با لبخند غمگینی همراه شد، آن لحظه واقعاً 
 خواستم بمیرد. می

 
 کنه. کنم که بمیرم اگر خوشحالت میو میسعیم _
 

از داخل آینه وقتی موهایش را شانه لبخندش تلخ بود 
 زد.
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خودم را باال کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم، از عطر  
 من زیر گلویش زد. 

 
 کم از بوی عوضی بودنم کم بشه. یه _
 

داد و با درد رها ام کرد. من را آزار میچشمکی حواله
 کرد. مریض بود! می

 
برام  اگه نتونستی بگو من بمیرم که نبینمت، چون _

 قابل تحمل نیستی، ماجد!  
 

 بازوهایم را بغل کردم.
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 حرکت چشم به من دوخت.از داخل آینه بی 
 
 خودم را زیر پتو کشاندم.  

 
ذارم ترکم کنی، چیمن! حتی مردنتم وقت نمیهیچ _

 ذارم.م نمیباید من بگم، تا من زنده
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 مهیل#
 371پارت#
 

 باز هم رفته بود، اما این بار اهمیتی نداشت.
 
کرد اما ام بودند، تنهایی رفتنش را سخت میخانواده 

 رفت، به جهنم.  حاال؛ می
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گفتم اما انگار اما همچین هم راحت نبود، زبانی می
برد؛ یک حس امنیت، چیزی در روحم را با خود می

 آرامش، تعلق داشتن. 
 

 تر از او بدم بیاید.  شد بیشود باعث میهرچه ب
 

کردیم، قرار بود بازی میروز سوم بود که با مانی والیبال
 دوستش هم بیاید، خواهر تیام. 

 
 کیک پخته بودیم، کلی خوراکی هم خاله خریده بود. 

 
رفت، عمو هم شرکت جلسه امروز باید مطب می

 داشت.  
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 گی،نمی نبودی که مدت این ٔ  چرا هیچی درباره _
  ؟"چی"
 

ها درد توپ را نگه داشتم، استخوان ساعدم از ضربه
 کرد.می

 
هایم حتماً خوابم دانستم شب از درد انگشتمی

 برد. خیلی وقت بود بازی نکرده بودیم. نمی
 

 کنار هم رو تاب بزرگ نشستیم.  
 
 اون تنهایی. چی بگم؟ گند بود، برنگرده برام  _
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 پاهایش را زیرش جمع کرد، چهارزانو نشست.

 
 کاله سویشرتش را روی سرش انداختم سرد بود. 

 
  
گم... ولی خب و میاومد، سهیلنظر نمیآدم بدی به _

 شه رو ظاهر نظر داد. نمی
 

 شانه باال انداخت، توپ را رها کردم. 
 
ه روز دونم، مانی، فقط یمن هیچی از این ماجرا نمی _

رفتم یه مشت مرد ریختن رو سرم... از دستشون که 
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دونم چجوری فرار کردم... ماجد فراریم داد، نمی
 جا هست. همه

 
 از بس عاشقته، خره.  _
 

 ریخت. همموهایم را به
 

اما شوخی نبود دیگر، دنیای من زیر و رو شده بود با 
 این عشق. 

 
فت بلیط نباشه بهترمه، سهیل رو دم خونه دیدم، گ _

گرفته برای هردومون. پرسیدم چی شده، گفت درست 
 شه، پاپوشه، سرمون رو کاله گذاشتن... می
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چشم بستم، انگار سهیل جلوی چشمانم بود، لعنتی 
 رسید دروغ بگوید. نظر نمیبه
 
وجو، منم باهاش رفتم. حتی وقتی نبود برای پرس _

موقع دونستم من چرا باید دربرم، حداقل اوننمی
خواست دونستم. برام وسایل بسته بود، واقعاً مینمی

 ببرتم، مانی. 
 

این یعنی کنجکاو بود  لب پایینش را داخل دهان برد،
 خواست بپرسد. اما نمی
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 چرا نرفتی پس؟  _
 

سؤالش این نبود. تکیه دادم به تاب و سر عقب 
 فرستادم، عقب و جلو رفتن تاب آرامش داشت. 

 
الخروجم کرده بود. البته قبلش... گفتم یکی ممنوع _

نمیام، پشیمون شدم دم گیت برگشتم. پلیس که اومد 
دم... خر بودم، مانی، اون لحظه فکر ترسیدم، فرار کر

نکردم کسی که باید بترسه اونه نه من... اما بعدش... 
و خرج کرده، بهش چیز تمام چکای منهمهفهمیدم بی

 اعتماد کردم... یه خریت دیگه. 
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 خریت نبوده، شوهرت بود، آجی، فقط نامرد بود.  _
 

 شوهر؟! 
فهمید حاال این لقب برای همان عموی عجیب و اگر می

 گفت؟! کشم، چه میغریبش است و من یدکش می
 
دونم از اون باهاش حرف نزدم، من هیچی نمی _

دونم چی شد که تونست بره، من چرا اتفاقا... اصالً نمی
 الخروج بودم...؟! ممنوع

 
 توقف روی بودم گذاشته را امزندگی ٔ  انگار همه

 حسی زده بودم که بال و پر نگیرد.ت، افکار را بیموق
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 و حرف ٔ  صدای گوشی من که بلند شد رشته 
 . برید هم فکرهایمان

 
 .خودش اضطراری ٔ  ماجد بود، از همان شماره

 
 خواستم جواب ندهم اما... می 

 
 بله!  _
 
 ای؟ خونه _
 

اش را نگفته حس لرزید، پریشانیصدایش می
 کردم. می
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 ام؟! ت خانهدانسنمی

 
 م! م... بله خونه _
 

 آمد. حرفم را قطع کرد، سر و صدا می
 
کسی از خونه بیرون نمیای، در خونه رو هم برای هیچ _

 باز نکنین، یه اتفاقی افتاده... 
 

 صدای زنگ گوشی مانی هم بلند شد. 
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خیلی طول نکشید که حرف ماجد با جیغ مانیا همراه 
 شد...

 
آن روز سوم که ماجد رفته بود، همان روز که عمو  

 صبح برایمان آهنگ خوانده بود از مرضیه.
 
همان روز که سر میز صبحانه گفته بود از داشتنمان  

 خوشحال است... همان دیدار آخرمان بود.
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 زمان حال 
  
 ته بودی مهمونی داخل قایقه.   نگف _
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ای در کار باشد خیلی دیر فهمیدم که قرار نیست خانه

 آمدم.وگرنه حتماً نمی
 
توانست آدم را غرق از آب و استخر و هرچه که می 

 کند تنفر داشتم.
 
اما کنار ساحل بودیم و یک قایق موتوری درست در  

 ظلمات دریا منتظرمان. 
 

گشتم، این را حسی مثل دارکوب در مغزم باید برمی
   "برگرد "کوبید.می
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 ترسی؟   از آب می _
 

هنوز نزدیک نشده، محال بود تا مچ پایمان خیس 
 نشود.

 
 خواستم پا پس بکشم.   احمقانه بود، اما نمی 

 
 تنفرم، قراره با کفشای پر آب بریم؟ خیس؟  م _ 
  

خورد و رطوبتی که بعداز خنکی آب به صورتم می
 جا بود.چندین روز باران همه
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ترین حد ممکن آمد و بعد سرنشین قایق تا نزدیک 
داخلش چیزی تا شده بیرون آورد، مثل یک پل اما تا 

 شده بود. 
 
 شی، پرنسس.  جوری خیس نمیاین _
 

خندید، دستش را اطراف بازویم حائل کرد اما آرام 
 کرد فقط در حد مراقبت.   لمس نمی

 
گفتی توی خونه نیست متنفرم از آب عمیق. اگر می _

 و چه به مهمونی؟  اومدم. اصالً مننمی
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کردم آن حس بد را پنهان زدم و سعی هم نمیغر می
 کنم.

 
 اولین قدم روی آن پل چوبی و صدای جیرجیر آن. 

 
سرم پا پس کشیدن دیگر دیر بود، وقتی بهرام پشت 

 ایستاد.
 
غر بزن حالت بهتر بشه. یه مهمونی خصوصی بود،  _

کردم بدت داشتم توام باشی، ولی فکر نمی دوست
 بیاد.  

 
 نفس حبس کرده قدم بعدی را برداشتم.
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داد و چه خوب که تا نسیم مالیم دامنم را تکان می
تر که پیشنهاد تر و چه خوبروی زانو بود نه بیش

 مرغی را قبول کردم.بهرام برای این کفش پاشنه تخم
 

 توانستم راه بروم.  حداقل می
 

چلپ خورد و صدای چلپهای آرام تکان میقایق با موج
 داد.  وبه به من میآشها حس دلآب به دیواره

 
 بیاین خانم، نترسین.   _
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 مرد دستش را دراز کرد تا داخل قایق شوم.
 
 لرزید، آخر من را چه به این کارها.پاهایم می 

 
 ام بود.   نهایت مهمانی من و مانی و خاله ته تجربه 

 
 صبر کن...   _
 

کالمش منعقد نشده پاهایم از تخته فاصله گرفت و 
 بعد داخل قایق بودم.یک لحظه 

 
 دستانش را از پهلویم برداشت.   
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تونستم برم، بهرام، با من مثل بچه رفتار من می _
 نکن...  

 
عصبی بودم از این رفتار، شاید چون عادت نداشتم به 

 چنین رفتارهایی.
 
 شاید چون... بارها ماجد این کار را کرده بود. 

 
، که از چشمانم سوخت، نه از آن رطوبت شور آب 

 شد. اشک؛ لعنتی هرچیزی تهش به او ختم می
 

نگاه بهرام با اخم به مرد قایقران کشیده شد، حتماً 
اش شد فریادی که زده بودم به او گران آمد و تالفی
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یک اخم و سری که تکان داد و معنایش چیزی نبود 
   "به کار خودت باش! "جز؛

 
وشن روی آن سکوی وسط قایق نشستم، موتور قایق ر

 شد.   
 
 فقط خواستم کمک کنم.   _
 

 یک لحظه لرز به تنم افتاد وقتی قایق سرعت گرفت. 
 

 ام انداخت.درنگ کتش را درآورد و روی شانهبی
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پذیرفتم که این کرد، باید میام میبغض داشت خفه 
 ها فقط مختص ماجد نبود. حمایت

 
های خدمتیمردها... مردهای لعنتی با این خوش

 عرفشان مقصر بودند، رفتارهای عمومی و شیک. 
  
 سردم نیست.   _
 

های قایق به اطراف به او پس پاشیکت را میان آب
 دادم.

 
 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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های سواری کم از داستاندر دلِ سیاهی شب یک قایق
 اساطیری و ترسناک نداشت.  

 
 دم خوش بگذره.   قول می _
 

های بد هستند و اولین بارها همیشه مخلوطی از حس
 کمی کنجکاوی و هیجان.

 
های روشن یک کشتی درست وسط تاریکی چراغ 

 زد.  کوچک سوسو می
 
 رسیدیم.    _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 های ساحل نگاه کردم، دور شده بودیم.به چراغ
 
نفس عمیقی کشیدم تا کمی آرام شوم، من وسط دریا  

 خواستم؟ چه می
 

کسی آمد حقم بود، وقتی به هیچاگر هر بالیی سرم می
 چرا اعتماد کردم؟!   روم و به بهرام نگفتم کجا می

 
گفت نترس، اطمینان کن لبخند زد. حالت صورتش می
 آورد؟!   اما این چیزها مگر آرامش می

 
اگر استرس و ترس چهره داشت، مطمئناً صورت  _

 ترسی؟ من؟!   اآلن تو بود. چیمن، از چی می
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 آخ که اگر ماجد بود! 

 زد.   کشید و هی غر میحتماً دستم را می
 
و انداختم کنم خودماین وضع متنفرم، احساس می از _

 تو دردسر.  
 

بلند خندید، از دیدن کشتی که از دور کوچک بود و از 
 آمد.نظر نمینزدیک خیلی هم کوچک به

 
 آمد.   دهانم را بستم. صدای یک موسیقی مالیم می 
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خواستم از دیدن نردبان آویزان شده دیگر رسماً می
 گریه کنم.  

 
شدیم، رسیدیم، از روی سکو داخل میاگر زودتر می _

 ولی فعالً نردبون تنها راهه.  
 
 من نمیام، خودت برو بهت خوش بگذره.   _
 

 از جایم تکان نخوردم. 
 

تصور باالرفتن از نردبان با آن دامن که با باد باال و 
های کشتی... محال بود داخل آب شد، تکانپایین می

 پرت نشوم.  
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 دستش را به سمتم دراز کرد.  
 
 از حاال تا نگو …نظر ترسو نمیای، چیمن، پا شوبه _

 .  دختر نرفتی، باال نردبون
 

 دانست؟!  چشمکی زد. از من چه می
 
ترین ریسک معلومه که باال نرفتم، بهرام. بزرگ _

کنده تو سر ماجد زندگیم پرت کردن نارنگی پوست
بود، ته ته خالف من چهار تا از این کارا... مگه من دزد 

 دریاییم از طناب و کشتی آویزون بشم؟
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خندید که بهرام به عربی چیزی حتی قایقران هم می

 گفت و مرد ساکت که هیچ خفه شد.
 
 را عصبانیتش ٔ  ماندهمنتظر بودم کمی هم از آن ته 

 . کند امحواله
 

 کسی نور یک چراغ را داخل قایق انداخت.  
 
 بهرام خان!   _
 

 کرد من چقدر ریسک پذیرم؟ واقعاً فکر می
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 ها درصدش زیر صفر بود.  حداقل با این لباس
 
باید بریم باال، پرنسس، آدمای اون باال منتظرن ببینن  _
 ...  هستی شجاعی ٔ  ی با من قراره بیاد، تو ملکهک
 

کرد با پرنسس گفتن و این خواستم بخندم، فکر میمی
 شدم؟  چیزها خر می

 
ت رو اشتباه انتخاب کردی، پادشاه، من ترسوتر ملکه _

 از حد انتظارتم.   
 

ای حرف و اجازهدستم را از روی دامن گرفت و بی
 بلندم کرد.
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لو ماند مثل هندوانه زیر بغلش زد، ام در گجیغ خفه

 قدر کوچک بودم...  لعنت به من که این
 
 افتی تو آب.  تکون نخور می _
 

اگر قرار بود مقاومت کنم دیگر حتی به فکرم هم 
 رسید. نمی

 
 بغل زیر را من برنج ٔ  آن روی قلدر بهرام مثل کیسه

 .   رفتمی باال فلزی نردبان از و بود زده
 
 بعداز امشب دور و بر من نباش، بهرام.   _
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اش زیر آن نور چراغ وحشتناک موج آب و سیاهی

 رسید. نظر میبه
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اش زیر آن نور چراغ وحشتناک موج آب و سیاهی
 رسید.نظر میبه
 
افتادم؟ اگر یکی از آن هیوالهای فیلم سر اگر می 

 آورد، اگر و اگر و اگر...  بیرون می
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وار جفت پاهایم روی کسی من را گرفت و خیلی خانم
 .  رسید تفریحی کشتی ٔ  عرشه

 
 تر بود، پله داشت...  طرف کشتی که راحتآقا، از اون _
 
 تر بود، کاپیتان.  هیجانش بیش _
 

زده به آن لبخند لباسش را مرتب کرد و من بهت
 کردم.عجیب نگاه می

 
 دو نفر ایستاده بودند با لباس رسمی. 
 دانم مهماندار بودند یا چیزی دیگر.  نمی 
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ار واقعاً سکانسی یک مرد مسن دست پیش آورد، انگ
 از یک فیلم بود.

 
چیز شال نازکم دیگر روی موهایم نبود، شوکه به همه 

 کردم.  نگاه می
 
ها منتظرن... خانم؟! خوش اومدین... بفرمایید مهمون _

 هنوز شام سرو نشده.  
 

 انگشتانی را که روی موها و صورتم آمد پس زدم.
 
ت خواست یک مشنامرتب بودم و عجیب دلم می 

 .کنم تراششخوش شکل مربع ٔ  چانه آن ٔ  حواله
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کنم هرگز من را در چنین اگر ماجد بود هرگز، تأکید می 

 داد.  موقعیتی قرار نمی
 
و، اعتراف کن بیا بریم کابین مرتب کن خودت _

 هیجانش زیاد بود.  
 

 هایم خودش بیانگر احساسات درونم بود.اخم
 
که بشود کشتی را  قدرها زیاد نبودند، فقط آنچراغ 

 دید، ما درست کنار کابین کشتی بودیم.
 
 دانم.  ها میها و عکسها را به لطف فیلماین 
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 سمت همان یک اتاقک.دستم را کشید به

 
طرف های آناما پشت کابین میزهای چیده شده و آدم 

 شدند.  تقریباً دیده می
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 مهیل#
 378پارت#
 
مطمئنی هنوز داخل کشوریم؟ این مهمونیا و کشتی  _
 .فیلم یه تو اومدم انگار... عجیبه اینا …و
   

 ٔ  سینه ایستاد؛ کت و شلوار سیاه، دکمهبهدست
 کابین روشن تاریک در اآلن که طالیی سرآستین

 . درخشیدمی
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از سکان و چیزهای داخل فیلم خبری نبود، چند مانیتور 

 های مختلف و چند دستگیره و...و دکمه
   
برات عجیب نباشه، چیزای زیادی هست که احتماالً تا _

جا هست، هر کاری داشتی نه اونحاال تجربه نکردی. آی
 خدمه ٔ  جا، همهبه خودم بگو، از چیزیم نترس این

 هست، جا پایین کابین اومد خوابت اگر مراقبتن،
 .باشی بقیه پایپابه دیروقت تا نیست اجباری

 
 خنده دار بود! 
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این چیزها آن هم برای من، انگار وارد دنیای یک فیلم 
 ام. شده

 
واقعاً هم خندیدم، نگاه پرسشگرش با آن لبخند 

 تر بود. جالب
 
کردم غیراز فیلم و رمان و این چیزا همچین فکر نمی _

شرایطی برام پیش بیاد، مهمونی داخل کشتی 
وبساط، یه جورایی واقعی نیست تفریحی، این بند

 . انگار
 

های داخل کابین کوچک قدم زدم، خبری از آن سکان
 ها نبود.داخل فیلم
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یک صفحه، چندین دکمه، تلفن، دو مانیتور، حتی از 

 شد عرشه را هم دید.جا میآن
 
هایی که هرجا بودند جز میزهای پذیرایی، مردها و زن 

 پشت میزها.
 
ن جا هم اردالن را با آشاید بیست و چند نفر، از همان 

شد تشخیص داد، با دارش میپیراهن رنگی و طرح
 یک کت تک... 

 
این فقط یه قایق تفریحیه، هوا خوب بود، چه جایی  _

 .من ٔ  بهتر از روی آب؟ با مهمون ویژه
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چه مهمانی هم! یادم افتاد که بدجنسی کرده و من را از 

 قسمت دیگر قایق باال نبرده است.
 

که به ساعتش نگاه  توانستم ببینمشاز داخل آینه می
 کرد.  می

 
و از اون قسمت که پله داشت نبردی؟ دیدی چرا من _

 که ترسیدم. 
 

 صدای در زدن آمد، در فلزی سفیدرنگ... 
 
 طرف میایم.سری بعد از اون _
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 مهیل#
 379پارت#
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 لبخند مرموزی زد. 
 

این ماجراها نداشتم، حتی حاال هم من عادت به 
 توانم بگویم که تمایلی دارم برای ماندن.نمی

 
 سمت در رفت، کی چفت کرده بود که ندیدم؟!به 

 
بودم، نه به آن زمان که با ماجد باید هوشیارتر می 

 کردم و نه به حاال... ماجد! زندگی می
 

 آورد. هایم میحتی فکرش هم اشک به پشت پلک
   
 یم؟  بر _
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گرش را نادیده شال و روپوشم را گرفت، نگاه تحسین

 گرفتم.
 
اصالً عجیب نیست، کسی با موهای بلوند آن هم در  

 هایی که  موهایشان تیره است جلب توجه کند. بین آدم
 

دانم های رنگی، حداقل در این سن میطور چشمهمین
 ست نه فقط خاص من.  این یک توجه عمومی

 
فکر کنم برات یه دست پیراهن سفید بگیرم، شبیه  _

 شی.   مرلین مونرو می
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این تعریف هم عجیب نبود، من واقعاً شباهتی جز 
دار و چشمان رنگی، با آن اسطوره موهای بلوند و حالت

 نداشتم.   
 
نظرت این حرفا؟ ما فقط خیلی خصوصی نیست به _

 دوستیم، همکار...  
 

حذف فاصله، صورتش هیچ تغییری دلنشین نبود این 
 نکرد.

 
 اند.   انگار بخت و اقبال من را با مردان عجیب رج زده 

 
 کنم، غر نزن.  باشه، حریمت رو حفظ می _
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ام من را جدی یا من جدی نبودم، یا مردهای زندگی

 گرفتند. نمی
 

تری داشت تا العمل معقولباز هم به بهرام، عکس
 اش. هزدماجد با آن نگاه یخ

 
 و لعنت به من که دلم برای آن صورت تنگ شده بود. 

 
ها از او استقبال کردند عجیب نبود؛ که مهماناین

 ولیعهد اردالن بود.
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که مگر جز البته یک چیز عجیب بود، آن هم این 
 مهندس چیز دیگری هم بود؟   

 
 چیمن جان! عزیزم...   _
 

خاص  آمدتر یک خوشآن لحن کشدار اردالن بیش
 بود، واقعاً خوشحال شده بود از دیدنم؟!   

 
 سالم، ببخشید بدون دعوت اومدم.   _
 

چند مرد کت و شلوارپوش کنارش برخالف او با آن 
 کردند.چشمان براق فقط با کنجکاوی نگاه می
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حاضرم قسم بخورم این مهمانی هیچ ربطی به  
 وساز نداشت.مهندس بودن و ساخت

 
داد، یک مهمانی چه نیازی به یک حس بقا قلقلکم می 

 محافظ داشت؟!  
 
ها تو خودت مهمان اصلی هستی، عزیزم. خانم _

 آقایون...  
 

هیچ حسی بدتر از مورد توجه قرار گرفتن در یک جمع 
 غریبه نیست.

 
 غیر از کارهای احمقانه در چنین جمعی.  بهالبته 
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 هایش را بر هم کوبید، موسیقی نبود.دست
 

 کشتی، ٔ  گاه برخورد آب به بدنهبهفقط صدای گاه
 .بود ترسناک واقعاً اطراف تاریکی

 
 کرد.  ترم میاین جلب توجه هم عصبی 

 
مون رو سورپرایز کرد، با بهرام پسرم امشب همه _

نظیرش چیمن، دختر شریک دختر قشنگ و بیدوست
 سابقم.  
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 دختر! دوست
 

 آمیز بود، نسبتی که داد. احمقانه و توهین
 

صدای دست زدن و خوش آمد سایرین دهانی را که 
را بست و دستی که خیلی برای اعتراض باز شده بود 

 مالیم روی بازویم آمد.  
 
دخترم عصبانی نشو، صد بار بهش گفتم تو دوست _

 و کرد...نیستی، باز کار خودش
 
لبخند بزن، پرنسس، بعداً تنها شدی باهاش جبران  

 کن.  
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تمام عضالتم منقبض بود، شاید اگر آن نگاه عصبی و 

 تبانی بود.   گفتم یک لبخند مصنوعی بهرام نبود می
 
 

هایی که سن من داخل جمع نبود از مهمانکسی هم
 خوش آمد گفتند.

 
کرد، ام فشار آورده بودم درد میقدر روی پاشنهآن 

 تمام عضالت پشت پایم.  
 
 آمیز بود...  این توهین _
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دانم چی از روی یک میز وقتی یک نوشیدنی نمی
 لرزیدم از حرص و ناراحتی.برداشتم و می

 
فرصتی شد تا به بهرام بگویم، نگاهش روی گیالس  

 متوقف بود. 
 

رنگ را سر ضرب آن مایع آبیزدم و یکداشتم غر می
 کشیدم.

 
طعم شیرین و گسی داشت، ته گلویم تلخ اما روی 

 زبانم هنوز شیرین بود.
 
 طعم.  بوی مطبوعی از میوه یا چیزی خوش 
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و سرو حداقل از اون فینگرفود بخور، چیمن، تا شام _

 کنن، نوشیدنی نخور...  
 

اش به میز های مختلف، اشارهمیز پر بود از نوشیدنی
اش همین کناری بود با غذاهای کوچک انگشتی، ترجمه

 های خوبی دارند.بود غذاهای انگشتی، معموالً طعم
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 مهیل#
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 حضرت چی فکر کرد؟تشنمه، واقعاً اعلی _
   

 حضرت نهادینه شده باشد. انگار برایم همان لفظ اعلی
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 ام را به او دوختم.نگاه عصبانی

 
یک لیوان مربع شکل دستش بود، به سمتم گرفت و 

ای هم اهمیت لبخندی عریض تحویلم داد، حتی ذره
 داد؟!  نمی

 
 کردی.تونستی بهش شلیک میفکر کنم اگر می _
 
 

تر از این دست بردم برای نوشیدنی دوم هوا مرطوب
 شد.نمی
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 زد.مایع سبزرنگ داخل گیالس چشمک می 
   
 بهرام خان!   _
 
دانم بوی نعنای نوشیدنی آشنا بود یا بوی عطر ینم

 آشنای آن مرد! 
 

قدر آشنا که گیالس نوشیدنی از دستم رها شود، نه آن
فقط از بوهای نزدیک، که از خیره شدن به آن چشم 

 عسلی که انگار اشتباه رنگ شده بود.
 
که آن صورت غریبه را ندیده بودم اما حسی با این 

 داد.عجیب به من می
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 داد.  شاید بوی عطرها توهم آشنایی می

 
 دونستم اینجایید، گفتن که نمیاید.  استاد! نمی _
 

 هردو مرد هم را در آغوش گرفتند. استاد؟!
 
 اختیار دنبال جای زخم روی ابروهای مرد گشتم. بی 

 
 زد.قدش با ماجد مو نمی

 
اش، اما فقط همین، موهای خرمایی و بینی عقابی 

رنگش، صورت درشت و کمی ابروهای مرتب و خرمایی
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نامتوازن، لبخند زشتی که داشت، پوست صورتش 
قدر انگار بمباران شده بود، چیزی شبیه آبله اما نه آن

 بد.   
 
 خانم؟! خوشحالم که بهرام امشب تنها نیست.   _
 

ها که ن آشنا... از آنصدایش چیزی داشت، یک ت
 ممکن بود پشت یک تماس شنیده باشی.   

 
چیمن جان! ایشون جناب کیان هستن... استاد کیان  _

 راستین...  
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نوشیدنی را یک نفس خوردم، یک کار غیرخانمانه و 
 زیادی سطح پایین.

 
 تر شد. اما باز گلویم خشک 

 
مرد، کت و شلواری مشکی به تن داشت، این جمع 

 پوش. همان مافیا بودند، همه تیره شبیه
 

 تر بمانم.خواهم بیشحاال مطمئن بودم نمی
 
داد برای شاید اگر اردالن همه را مخاطب قرار نمی 

 سرو شام، حرفم را زده بودم.   
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 چیزی شده؟ _
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ای که نوشیدنی سوم را هم از سینی تعارف شده
 پیشخدمت آورد برداشتم.  

 
خوای که این کوکتل سومته، چیمن، دیگه نخور، نمی _

 مست کنی!  
 

خیلی آرام کنار گوشم زمزمه کرد، درست وقتی داشت 
 زد.های میهمان لبخند میبرای یکی از خانم

 
 گیالس کوکتل را از دستم گرفت. 
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گیالس داخلش را داد و ظرف را داخل سینی فقط آن 

 پیشخدمت گذاشت.
 
 طعم خاصش را دوست داشتم. 

 
رسیدند، حتی نظر میمردان و زنانی که خیلی جدی به 

توانست بفهمد که واقعی هایشان، هر آدمی میخنده
 نیستند.

 
 حضور جناب کیان هم غوز باالی غوز بود.   

 
   خودم؟ ٔ  شه برگردم به لونهمی _
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 جوگندمی ٔ  حضرت همایونی با آن موهای بستهاعلی

 .بود خیره چشمانم در نگاهش
 
ولیعهدش را انگار به زنجیر کشیده بودم، این را حس  

 خورد.  خاطر من جنب نمیکردم که به
 
 آوردمت که تو لونه تنها نمونی.   _
   
   

 سمت آن مرد رفت انگار منتظر بود.باز هم نگاهم به
 
 سری برایم تکان داد، لعنتی!  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 که جذاب باشد، ابداً!مثل مغناطیس بود، نه این

 
 شناختم.  انگار من این مرد را می 

 
 خوام برگردم آپارتمانم.  می _
 

قدر که به زور سعی عضالت چشمم درد گرفت آن
 کردم نگاهش نکنم. 

 
کم سرت که کمدنبال نکات آشنا گشتن، درست وقتی

 د.   شوگرم می
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بازویم را گرفت و آرام من را به قسمت خلوتی از قایق 
 کشید.

 
 شناسی؟!  کیان رو می _
 

 انگار فکرش را مشغول کردم.   
 
ده... نه! ولی ازش خوشم نمیاد، حس بدی به آدم می _

و برسونن جاها نیستم، بهرام، بگو منمن اهل این
 خونه.  
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هم چیز بهتر، همهام آشوب بود، مغزم آشوبمعده
 ریخته بود.

 
دانم کجای حال من لبخند بهرام لبخند زد و نمی 

 طلبید؟  می
 
ندرت ایه تو کار خودش، بهگندهاهمیتی نده، آدم کله _

 برمت خونه.  جایی میاد، شام بخوریم، زود می
 
 آقا! اردالن خان با شما کار دارن.   _
 

 مرد پیشخدمت خطاب به بهرام گفت.
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دیدم گاه میبهای که گاهاز روی لباس و سینی 
 برد، مطمئناً پیشخدمت بود. طرف میطرف و آناین

 
تواند باشد که غریب باشی، تر نمیچیز کالفه کنندههیچ

ته ای نداشکه هیچ همخوانیاما نه فقط غربت، این
 باشی با این جمع.

 
هم ریخته باشد، جایی نیاز چیز بهکه همهبدتر این 

 داری که دو دوتا چهارتا کنی.
 

حداقل برای من خیلی پیچیده نبود یک حساب 
 سرانگشتی در موقعیتی که قرار داشتم.
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 گذره؟ بهتون خوش نمی _
  

 از خودش اعالم حضور کرد. باز هم بوی عطرش، قبل
 

 .است عطر یک تشابه فقط حتماً داشت، خاصی ٔ  لهجه
 
 قیمت و خاص بود.  عطر ماجد هم گران 

 
 

جوابش را ندادم، فقط نگاه کردم، چه حرفی داشتم 
 تر شد.بزنم؟ اما لبخندش پررنگ
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ایه که خاطر نوشیدنیهاتون سرخ شده، حتماً بهگونه _
 خوردین.  

 
 گنده! که بهرام گفته بود، استاد کلهگنده! چیزیکله

  
 خوشمزه بودن...   _
 

خودم را آرام سمت میز غذاهای انگشتی کشیدم، او 
 هم کنارم ایستاده بود. 

 
های چوبی روی سینی را برداشتم، یکی از سیخ

 د واقعاً، آخرشب بود. ام بوگرسنه
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هایشان به وقت جایی دیگر این پولدارها انگار ساعت
 تنظیم شده باشد.

 
سرویس، شامشان را تازه روی میزها چیدند؛ سلف 

 مرغ و گوسفند بریان و یک ماهی بزرگ.
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 دین همراهیتون کنم برای شام؟ اجازه می _
 

 اختیار خندیدم.بازویش را جلو آورد و من بی
 
 . من هنگامبی طنز ٔ  دانم تأثیر الکل بود یا آن قوهنمی 
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دیگر بوی عطر و تن آشنای صدا و آن چشمان تقلبی 
 برایم مهم نبود. 

 
های خوشمزه باعث میوهببخشید، فکر کنم اون آب _

 تا حاال نخوردم از این چیزا. شدن، من 
 

ام انگار اش نگاه کردم، خندهماندهباز به بازوی پابرجا
 مسری بود، چون او هم خندید. 

 
ماهی به دام انداخته، این روزا کم فکر کنم بهرام شاه _

 دیدم دختری که با دو تا کوکتل گرم بشه.
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ام را داشت! با چشم و سر اشاره زد که آمار نوشیدنی
 سمت میز برویم.به
 
 انگار میزبان افتتاحش کرده بود.  

 
اردالن با یک خدمتکار و یک سینی ایستاده بود، اما به 

مرد کنار دستی من اشاره زد، من از سلسله مراتب این 
 آوردم. ها سر درنمیآدم

 
 ره غذا.  بیاین، اردالن از گلوش پایین نمی _
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؛ زشت نبود، تر به آن صورت عجیب نگاه کردمدقیق
خیال جذاب هم نبود، شاید اگر آن پوست خرابش را بی

 تر بود. شدم، از اردالن قابل تحملمی
 
 
فکر کنم باید منتظر بهرام بمونم، جناب کیان،  _

 بازوتون رو غالف کنین فعالً. 
 

اش کردم، چیمن گرم شده با چشمکی سرخوش حواله
 الکل هم آدم بدی نبود. 

 
شد رعایت کرد همین بود، احترام یکه محداقل چیزی

 به همراه. 
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 لبخند مرموزی زد. 

  
 .  نبود شما وفاداری به …بهرام رفت، فکر کنم _
 

 کنارش بدون گرفتن بازوی کذایی او قدم برداشتم.
 

بهرام رفته بود؟! سر چرخاندم، واقعاً در دیدرس من 
 نبود. 

 
 وفاداری چرا؟! ما فقط دوستیم...  _
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انگار گرمی الکل از سرم پرید، این موقعیت را دوست 
 نداشتم.

 
جا، درست وسط دریا، بهرام من را آورده بود این 

 ها؟!  رهایم کرده بود؟! با این آدم
 

های عصبانی و آخ ماجد! اگر بودی حتماً از آن نگاه
 کردی،می استفاده من مالج به انگشتت ٔ  ضربه
 !احمق ٔ  دختره
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 خدمتکاری با سینی کنارمان ایستاد.
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هایی حاوی همان بود که اردالن کنارش داشت، ظرف
 ها. کله گنده!  هایی از انواع گوشتتکه

 
 
چیمن جان! از خودت پذیرایی کن، بهرام جایی رفت  _

 اما برای بردنت میاد.  
 

سعی کردم! دقیقاً سعی کردم تا لبخندم نلرزد، پا پس 
 نکشم... نفس عمیق کشیدم.

 
 های ماجد ...اول نفس عمیق بکش!  درس 

 
  .............. 
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 گذشته  

  
 تونم بیام، ماجد...   نمیام، نمی _
 

 عمو مسعود سکته کرده بود! 
 

 حتی فرصت پیدا نکرد برای رسیدن اورژانس.
 
های عموی مهربانم، پدر دومم، حامی تمام سال 

 خاطر یک حماقت من مرده بود.  ام، فقط بهکسیبی
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ذارم بگن برمت، نمیزور میبرو لباس بپوش، شده به _
بودی، چیمن! شده سر خاک غش کنی، نمک به حروم 

 راهی بیمارستان بشی، باید بیای.  
 

کردم، گفتم... اگر با ماجد لج نمیاگر به سهیل نه می
 اگر و اگر و اگر...  

 
 ذارنش تو قبر؟   من کشتمش، بیام ببینم چجور می _
 

 را خودم من و بودند، داده دفن ٔ  بعداز سه روز اجازه
 .بودم کرده زندانی
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اله آمد، مانیا آمد حتی تیام و خواهرش، اما مگر راحت خ
 بود؟   

 
تونیم گوشت تنت رو بکنیم، لباس بپوش، بعداً می _

اآلن مثل آدم میای داخل جمع، گریه کن، ضجه بزن، 
 ولی بیا.  

 
لرزید، بغض داشت، اما آن ماسک صدایش می

 خونسرد و صبور را کنار نزده بود. 
 

شد فهمید اش میها و صورت شکستهفقط از آن چین
 کند.  او چه فشاری را تحمل می
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 بلند دیوار ٔ  دست دراز کرد تا کمک کند از آن گوشه
 . شوم

 
 نا نداشتم، سه روز گرسنه و تشنه فقط گریه کرده

 بودم.
 
در سهیل و عموهایش رفته بودند شرکت، انگار پ

 سر من.های بد و ناموسی زده بودند پشتحرف
 
هایی و چرا اصالً رفته بودند کسی نگفت چه حرف 

 محل کارش.
 

 اصالً چه دخلی به عمو داشت؟
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 مثل یک بچه دستم را گرفت و روی تختم نشاند. 
 
 کم شیر و کیک بیارم برات، وا نری. بذار یه _
 

رفتارش عاشقانه نبود، احمقانه بود انتظار چنین چیزی 
را داشتن وقتی آخرین بار که دیدمش آرزوی مرگش را 

 کردم.
 
ام، تهش شد آوارگی فکرانهوقتی یک انتخاب کوته 

خفیانه و زورکی، مرگ یکی از خودم، یک ازدواج م
 ام. شد برادر همان شوهر مخفیعزیزانم که از قضا می
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 کشم، ماجد! بگین نیستم، من از عمو خجالت می _

هایم روان شد. تازه بعداز چند ماه دیده باز اشک
 بودمش، با هم چقدر آن شب خوش گذرانده بودیم... 

 
قصری یا از خوام فکر کنن مبچه نشو، باید بیای، نمی _

ترسی. سر پاهات وایمیستی، هرکس و ناکسی می
چیمن، برادرم برات کم نذاشت، پش مثل یه دختر 

تونی بشینی و واقعی رفتار کن، بعد تا آخر عمرت می
 زار بزنی. 

 
آورد، از حتی دلداری دادنش هم اشک به چشمم می

 نظر او هم مقصر من بودم.
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 جوری بشه؟! چرا گذاشتی این _
 
 قعاً یک لیوان شیر و کیک در دستش بود.وا
 
 ها که من عاشقش بودم.از آن کیک یزدی 

 
جا مثل هم دانست از کجا باید بخرد، همهفقط او می

 پختند.نمی
 
دانست، چطور از اتفاقی که حتی این را هم می 

 خواست بیفتد خبر نداشت؟!  می
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چیزو مدیریت تونستم بکنم؟ قرار نیست همهچکار می _
 کنم، چیمن! 

 
 لحنش پریشان بود و کالفه.

 
لرزید، دوباره پسش لیوان را دستم داد، اما دستم می 

 گرفت. 
 

 . ریختن اشک ٔ  به چشمان سیاهش خیره شدم، آماده
 
تونی بکنی، آخه مثل این تو همیشه همه کار می _

 ست ولی واقعاً کاری نیست نتونی... قهرمانایی، مسخره
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 .نشست لبش ٔ  لبخند غمگینی گوشه
 
 .کردممی او ٔ  بارهاین واقعاً فکری بود که در 
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 مهیل#
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ها را روی پایم گذاشت، جلوی من زانو زد، بشقاب کیک
 لیوان شیر را روی زمین، کاغذ کیک را جدا کرد. 

 
و قهرمانام آدمن، چیمن. نبودم، حواسم نبود، فکرش _

 کردم... نمی
 

دار و وقت ماجد را با دستانی لرزان و صدایی خشهیچ
 پر از لرزش ندیده بودم.
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 او برای من مظهر خونسردی بود، آرامش و جدیت.

 
اما آن روز دیدم که سر روی پاهایم گذاشت و اشک  

 ریخت.
 
فکر کنم آن روز بود که برای اولین بار او را به چشم  

 یک انسان با احساس دیدم.
 

ا نوازش کردم و او پاهایم را بغل کرده وقتی سرش ر
گریست، آن اولین باری بود که سرش را بغل بود و می

 کردم و با هم اشک ریختیم.
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. 
 
 
و باال بگیر و نذار کسی نفس عمیق بکش، سرت"

که تو بفهمه که ترسیدی، ناراحتی یا هر حسی جز این
  "کنی.به اون لحظه حکومت می

 
محکم، قرص و جدی. اما مؤثر  ها این را گفت؛پای پله

 بود.
 

 تر جان کندیم آن روز سر مزار.دانم کداممان بیشنمی
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من یا مانیا، خاله عزادارتر از همه بود و ما را هم مجبور  
 بود جمع کند، ماجد مانیا را گرفته بود.

 
عمه و عمو و فامیل مظلومی طرف او بودند،  

 شنیدم.هایشان را میپچپچ
 

 ٔ  دانست خانوادهم کسی بود که نمیکنفکر نمی
 .آوردند سرمان را بال این کرامتی

 
 هرچه بود خاله و مانی دورم را گرفتند. 

 
حتی شنیدم که خاله پیغام فرستاد اگر کسی به چیمن 

 حرفی بزند حق ندارد در مراسم بماند.  
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 خوام مستقل زندگی کنم! من می _
 

 من و خاله و ماجد دور میز صبحانه نشسته بودیم.
 

او صبح زود آمد، هنوز چهل روز نگذشته بود، اما دیگر 
 است. آوردانست آن خانه برایم عذابحتی خاله هم می

 
 کردم.  احساس گناه می

 
 زحمتمانبی و دستیدم ٔ  شیر و کرنفلکس صبحانه

 .بود
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وپز و میز کامل ندرت مثل قبل پختبعداز عمو به 
 داشتیم. 

 
انگار مرگ عمو درست وسط این خانه بمب شده، 
 ترکیده بود، سرزندگی را هم با خودش برده بود. 

 
تر بشی غمگینپایین که مال خودته، مامان، تنها  _

 شی. می
 

 .کردممی حس را ماجد ٔ  نگاه خیره
 

صدا کنارم خوابیده بود، فقط از بوی صبح خیلی بی
 داد در اوج خواب فهمیدم که اوست.  نعنایی که می
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 شم. اگر من...تونم، خاله، دیوونه مینمی _
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 مهیل#
 388پارت#
 

باز هم بغضم ترکید، مثل هر روز و هر ساعتی که یادم 
 افتاد. عمو سنی نداشت...می

 
همان اوایل خواستم شال و کاله کنم و بروم سراغ آن 

هایشان در رسید ریشهنظر میخاندان با ریشه، که به
 چاه مستراح است تا داخل زمین حاصلخیز.

 
درخت توت  فقط ریشه و اصل و نسب مهم که نیست،

 کنار دستشویی هم پر بار است و گردن کلفت.
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خاطر زمین حاصلخیزش، بلکه برای آن چاه اما نه به 
 فاضالب.

 
اش را دیده بودم، آن روز که اما ترسیدم، نمونه 

 هایشان قصد تجاوز داشتند.  نرینه
 
تو هیچ تقصیری نداری، چیمن، این رو هربار گفتم، از  _

 دم... اون آدما شکایت کر
 

 گردنم ٔ  دفعه که عضلهچنان یکسر باال آوردم، آن
 .گرفت

 
 اند. نگفته بود کسی که شکایت کرده 
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 نباید گویا کرد، قطع را خاله حرف ماجد ٔ  سرفه

 .دانستممی
 

 ام را بخورم. ماجد با اخم اشاره کرده که صبحانه
 
 شکایت کردین؟  _
 

بریده و با لکنت پرسیدم، این یعنی ممکن بود آن روز 
 ها بیفتد؟! هم سر زبان

 
دانستم بعداز آن روز چه شد، اما حرف خاله اصالً نمی

 کار خودش را کرد.
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تنم یخ کرد، پاهای ماجد را حس کردم که دور پایم 

 پیچید.
 
 از آن روز خاکسپاری دیگر بحث و دعوا نداشتیم. 

 
عمو پل ارتباطی میانمان بود، وجه  غم از دست دادن 

 اشتراک.
 
فعالً پایین برات خوبه، چیمن! سر فرصت تصمیم  _

 گیریم، اآلن وقت تنها موندن نیست، دختر. درست می
 

 زده به او چشم دوختم.بهت
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 این برایش یک فرصت بود تا از خانه بروم، اما...  

 
ود طور، مسعشه ، منم همینتو بری مانی داغون می _

 که رفت...  
 

 دیدیم آن هم جلوی ما.ندرت میهای خاله که بهاشک
 

کرد، جنسش فرق داشت، حداقل تر میدرد غم را بیش
 دانستیم چقدر عاشق عمو بود.ما می
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گفت عمو برایش فقط شوهر نیست؛ همیشه می 
اسرار، عمو پی و دوست و رفیق بود، خانواده و محرم

 .بود ما ٔ  همه ٔ  شالوده
 
شد، اما اکت و آرام و صبور، حضورش کم حس میس

 بودنش... 
 

نگاه ماجد مهربان بود، جزو معدود دفعاتی که مثل 
 سنگ سخت نبود. 

 
باشه خاله، جان چیمن گریه نکن، بعداً حرف  _

 زنیم...می
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 مهیل#
 389پارت#
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را به او سپردم، برای ارشد کالس مانی که آمد خاله 
 .نداشتم درست ٔ  رفت و من هنوز یک برنامهمی

 
آن سال را رها کردم، اما یکی از شروط قرارداد ماجد  

 بود.
 
اتفاقی که برای عمو افتاد، باعث شد باز هم دلم را به  

 وجود او گرم کنم.
 

تر از این آن روزها نیاز او آدم امن من بود، چی بیش
  داشتم؟!

 
 بیا چای بخوریم، دم کردم.  _
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دانستم هروقت اطراف ما نیست یعنی زیرزمین می

 است.
 
دانستند، نهایت حدسشان این بود که البته بقیه نمی 

 آمد. بیرون رفته، کسی هم سرزده پایین نمی
  
 چرا گفتی فعالً نرم؟ تو که ...  _
 

یاد نگذاشت حرفم تمام شود، آن شب را هردو به
 داشتیم. 

 
 صندلی را برایم عقب کشید. 
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و بینم تنها بمونی، من تکلیف این خانواده رصالح نمی _

زنم. هنوز مشخص کنم، بعد خودم با مبینا حرف می
 چهلم نشده. 

 
 خاک سرد است! 

 
 افتد.وقت از دهان نمیاما احساس گناه هیچ

 
حاال احساس گناه کردن برای به خاک سرد سپردن  

 ها خودش دیگر سوزاننده است. ترینعزیز
 
 کنی فقط...  هر کار می _
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بود، اسم آوردن هم ها فقط در کالم نترس از آن آدم

 خواست که من نداشتم. شجاعت می
 

 دستم را گرفت.
 
کرد، قدر مشت شده بود که درد میانگشتانم آن 

 یکی بازشان کرد. یکی
 
بینی، تقاص وقت نمیاون دو تا رو دیگه هیچ _

رفتارشون رو پس دادن. چیزایی هست که بهتره 
پیگیرشون نشی، چیمن. تو زندگی کن، درست رو 

 ش با من. خون، کار کن، ادامه بده... بقیهب
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 تا کی؟  _
 

 خیلی محکم گفته بود، جدی و... مردانه قول داد.
  
 تا ابد... _
 

............... 
 

 زمان حال 
   

اش نفس آرام اما عمیقی کشیدم، رطوبت دریا و شوری
 و آن بوی ماهی. 
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دریا دهند یا آبها بوی دریا میوقت نفهمیدم ماهیهیچ

 ها را.بوی آن
 
 اما هرچه بود از آن حس ترس و خطر کم کرد. 
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 مهیل#
 390پارت#
 

 گفتم لبخندش قشنگ نبود؟! 
 

گذاشتی و ترکیبی با سایر اما اگر کنار چشمانش می
توانست کمی از خوب، بهتر رفتارش، جناب کیان می

 باشد.
 

 بشقاب غذای من را به دست پیشخدمت داد.
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درعوض دو گیالس نوشیدنی به دست گرفت و...  

 هایش، چیزی بود که نگاهم را خیره کرد.  دست
 
 
شراب نوشیدین؟ اگر نه آب براتون بیارن یا  قبالً _

 نوشابه.  
 

که اهل بدون شک یک لهجه داشت، اما تشخیص این
زند تر حرف میکجاست یا شاید زبان دیگری بیش

 سخت بود. 
 

 قدر وسواس نبودم.وقت اینمن هیچ
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احتماالً حس خطر یا تنهای یا هرچیزی شبیه این من 

 تر کرده بود.  را دقیق
 
 کنم، نهایت قراره مستم کنین.   متحان میا _
 

هایش، درست جایی کمی دورتر از میز کوچک و صندلی
 های کشتی.بقیه، کنار نرده

 
جا را تقریباً قدر سرم گرم نبود که نفهمم آندیگر آن 

 خصوصی کرده بودند.
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ای های مردانه و زنانهتر صدای خندهطرفگاهی آن 
 آمد.   می

 
بین نباشین، خانم زیبا، فقط لذت یک مست؟! بد _

 مصاحبت در نبود بهرام، از شامتون لذت ببرید.  
 

ای نزنم و چه لفظ قلم! نتوانستم لبخند دست و دلبازانه
 .نشود من ٔ  احتماالً او هم نتوانست که خیره

 
 حال دختری شبیه عروسک ندیده است.انگار تابه 

 
حداقل من که مثل خودم را دیدم، قدش هم بلندتر  

 ...  که قدرآن …تربود، قشنگ
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 ام دود شد و رفت هوا.تمام حس سرخوشی

 
زرد  ای با مایعدست بردم برای آن جام شیشه 

 خورد. رنگش که با حرکت ننووار کشتی تکان میکم
 

گرفتم، من توی ماشین هم اید حالت تهوع میاصوالً ب
 ام حواس جمع! جا شدهشد، اما اینحالم بد می

 
 
 اذیت خالی ٔ  اون رو با غذا بخورید، با معده _

 .  ستکننده
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انگشتش را آرام روی دستم زد. بشقاب غذا؛ ماهی، 
 …میگو، چند صدف، یک بشقاب دیگر و باز هم

 د، خرچنگ.  ها را به مرور گذاشته بودناین 
 
 لعنتی!   _
 

بوی دریا کم بود؟ تصویر آبزیان داخل ظروف حالم را با 
 موفقیت بد کرد. تکیه دادم به صندلی.  

 
 دوست ندارین؟   _
 

ابروهایش در هم رفت، احمقانه بود که فکر کنم ممکن 
 است او شباهتی به ماجد داشته باشد.
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بدم دانست چقدر از غذای دریایی ماجد حداقل می 

 آید.   می
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 مهیل#
 391پارت#
 
مهم نیست، نون هم بود سر میز، حتماً قرار بود با  _

 چیزی خورده بشه، برم یه سر بزنم.  
 

 خیز شدم، بهترین زمان برای فرار از دست او.نیم
 
 دادم تنها سر کنم.ترجیح می 
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ها برد، من با این آدمام میبهرام باید من را به النه 
 چه صنمی داشتم؟   

 
 کنم. نیازی نیست بلند بشید، اآلن درستش می _
  

 خیلی جدی و با تحکم گفت. 
 

 سر جایم برگشتم، دست بلند کرد و یک نفر آمد.
 
سمت دریا کردم، چه اهمیت داشت رویم را به 

 دستورات رئیس اعظم چه بود؟! 
 

 !  "رئیس اعظم"آمد، چه به او هم می
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سیاهی آب تا ابدیت ادامه داشت، کنار قایق با 

های روشنایی باز همان سیاهی را داشت، اما موج
 ریزش معلوم بود. 

 
و  کرد، فکر به عمق آبزده میاین مکان من را وحشت

ترین ترس آویزش، تاریکی مطلق و کمدستخال بی
 ها. متعلق بود به آبزی

 
 

ماهی را جا کوسه هم دارد؛ دلفین، سفرهدانستم اینمی
 آمدند. هم دیده بودم، گاهی تا لب ساحل می
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 ترین اثر خالق است به تنهایی. دریا مخوف
  
 شما هم جذب دریا و سیاهیش شدین؟  _
  

ش همان خنجری بود که وسط افکارم اکلمات شمرده
 آمد.

 
سردم بود، یک لحظه لرز کردم، شاید هم گرمای الکل  

 پریده بود.   
 
 
جذب؟! مثل یه کابوسه، من آب رو فقط تا جایی که  _

پاهام رو خیس نکنه دوست دارم. مطمئناً افکار 
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 با تاریک، و عمیق دریای یه ٔ  رمانتیک و فلسفی درباره
 ین چیزا تو ذهنم نیست.  ا و نهنگ و کوسه

 
میز جمع شده بود؟! برای آن جام نوشیدنی گلویم زار 

 ام بود.زد، تشنه
 
های جدید، مراتب متفاوت طبقاتی، یک آهنگ طعم 

 مالیم و انگار تازه مهمانی شروع شده بود.
 
 قبلش پس چه بود؟!   

 
 یخا باز شد!   _
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 از دهانم در رفت، فکری که به زبان آمد.  
 

 به راستای نگاهم دیده چرخاند.
   
تازه سرا گرم شد و شکما پر، اولین باره که چنین  _

 جایی هستین؟  
 

 . آمدمی زمخت ٔ  صدایش به آن چهره تن بم و گرفته
 

قدر کند شدم که فقط او را نگاه کردم، یک لحظه آن
 طوالنی.محاسبات کند و 
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 مهیل#
 392پارت#
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تر باید آمد، پس... بیشنظر وحشی و درنده نمیبه
 بودم. مراقب می

 
یک حس پایه و ابتدایی بقا، این مرد از من خوشش 

 آمده بود، بی برو برگرد. 
   
 معلوم نیست؟    _
 

 .  آمد لبش ٔ  با تأخیر جواب دادم، لبخند گوشه
 
شه، یه مهمونی بهرام گولم زد که بیا حالت بهتر می _

خصوصی با حضور عالیجناب اردالن. جالبه که حتی 
 ومده، واقعاً گولم زد.  گفت نیدختری که ازش میدوست
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آمد، ساعت کوچک طالیی دستم، لعنتی، خوابم می

 شب بود. ۱۲حدود 
 

 و داد من به که طالیی تکه تنها ماجد، ٔ  ساعت هدیه
 . باشد دستم همیشه کرد تأکید

 حاال هم دستم بود و خودش...
 
 دیرتون شده؟ منتظرتون هستن؟ _
   

غذاهای  شدند،یکی روی میز چیده میها یکیظرف
 جدید و بوی کباب و گوشت؟! 
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 ام صدایش براه افتاد، گرسنه بودم.  معده
  
 کیان خان!   _
 

اردالن بود، با لبخند عریضش، واقعاً این لبخندش 
زشت بود، نگاهش هم، انگار یک هیوال لبخند مهربان 

 بزند.
 
 گونه تصور نکرده بودم.   حال او را اینبهتا 

 
 آشپزت رو تشویق کن.   ممنون، اردالن، _
  
 چیمن جان، خوبی؟! _
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 نگاهش اول به کیان بود.

 
حاال دلیل آن زشتی را فهمیدم، اردالن از این مرد  

 حضرت.آمد، لباس میش به تن داشت اعلیبدش می
 
 اما به من با مالیمت نگاه کرد، هیوال رفته بود.  
  
 نه! فکر کنم دریازده شدم.   _
 

انداخت و من را مثل ماهی از کاش کسی قالب می
 کرد.  وسط این نیمچه کشتی صید می
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ام نشست، انگار برق گرفته باشدم، دستش روی گونه
 عقب رفتم.   

 
گه. کیان دی ٔ  یخ کردی، بهرام میاد تا بیست دقیقه _

خاطر تو غذای گوشتی و غیردریایی خواستن... خان به
 ای. شاید گرسنه

  
توانستم بگویم این دست روی سرم کشید، حداقل می

 یکی چشمش گیر من نبود.
 قول بهرام عاشق خاله بود.شاید به 
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 مهیل#
 393پارت#
 

 های عجیب و غریب! این مدل را دیگر ندیده بودم.آدم
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ام را همراه دستی و گوشیخواست حداقل کیفدلم می

 داشته باشم. 
 
 دستیم رو داشته باشم؟ تو کابین گذاشتم. شه کیفمی _
 

هنوز حرفم تمام نشده بود که باالپوشی مخملی روی 
 دوشم آمد. 

 
یعنی کار او  سر تکان دادن جناب کیان برای خدمتکار

 بود.
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های داخل مهمانی شاید پنج نفر هم نبود، آن تعداد زن 
 هم انگار گفته بودند نزدیک نشوند.

 
 عجیب نبود؟   

 
سمت کابین اردالن به همان مرد چیزی گفت و مرد به

 رفت. 
 
کم شراب بخور با غذا بهتر گفتم برات بیارن، یه _

 شی.  می
 

دم در ازای فهمیدن راز این واقعاً نگران بود؟! حاضر بو
 مهمانی چیزی خرج کنم.  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
ها برداشته شد و بوی کباب و در استیل ظرف

 رسید.نظر میآور بههای سرخ شده اشتهاگوشت
 
ها تازه شد، شراب! قرمز و سفید، این را نوشیدنی 

 ها دیده بودم.  دانستم، داخل فیلمحداقل می
 
 بفرمایید.  _
 

 تر شده بودم.مهمانانش برگشت. گرماردالن پیش 
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چنان ترسناک بود، موسیقی کمی بلندتر اما آب هم 
ای از گوشتی سرخ شده که هنوز کمی خون شد، تکه

 داشت. نیم پز! کمی سبزیجات.  
 

ای پیدا کردم، ای به دهان گذاشتم و انگار جان تازهتکه
 خوشمزه بود. 

 
 دوست داری؟  _
 

 م، اما اهمیتی ندادم.متوجه تغییر ضمیرش شد
 
 گفتم؟! چای نخورده فامیل شدی؟! مثالً چه می 
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ای به من عالی! ممنون، فکر کنم خدا توجه ویژه _
 چیز هستن. داشته که آدمای اطرافم مراقب همه

 
به طعنه گفتم، اما واقعاً همین بود؛ هرکسی دور من 

 نوعی مراقب من باشد.خواست بهآمد میمی
 
انداز دختر بور و بط به آن حس غلطرالبته بی 

دانستم رنگی و لوندی ذاتی نبود وگرنه که میچشم
شد، حداقل سوزی نسیبشان نمیهمچین هم آش دهن

 من لوند و پرافاده نبودم. 
 
انگار یه انرژی اطرافتون هست که مردا رو جذب  _

 کنه. می
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 گفت. صادقانه بود این حرف، نگاهش هم همین را می

 
دانم این آدم چقدر جدی بود و چقدر ترسناک نمی
ترین توانست باشد، اما حاال ! تنها کسی که کوچکمی

اثر را رویش نداشتم ماجد بود؛ با آن نگاه سرد و 
های همیشگی، او هم مدل خودش جذب من خودخواهی

 بود. و حاال... 
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 مهیل#
 394پارت#
 
و قرار سیاه کنم، فکر کنم قسمتی از مشکل موهام _

 شن حل بشه. مردایی که جذبم می
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جدی به این هم فکر کرده بودم؛ موهای سیاه، یک 

 های چینی نبودم. جفت لنز تیره، حداقل مثل عروسک
 

 یک لحظه فقط نگاه کرد و بعد آرام خندید.
 
ل و دستمال برای پاک مبادی آداب بود! کارد و چنگا 

 ... و …و…کردن دهان و
 
ها فکر نکنم تغییری ایجاد بشه، البته منکر تأثیر رنگ _

ای که عموماً پوست سبزه و شه بود، تو جامعهنمی
موهای سیاه دارن و چشمان خرمایی، تو جلب توجه 

 کنی. می
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زدیم، حتی متوجه کیفی که کنار دستم بود گپ می
 نشدم.

 دستی من!  که دستم به آن خورد. کیفحداقل نه تا وقتی
 

 ام را بیرون آوردم، با یک عذرخواهی کوچک.گوشی
 
 چندین تماس از دست رفته داشتم، خاله و مانیا. 

 
ها را چک کردم، مانی حالم را پرسیده بود، خاله پیام 

 و ناشناس ٔ  ساعت پرواز را گفته بود و... یک شماره
 . کردنش باز برای لرزیدمی که من دستان
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 اتفاقی افتاده؟!  _
 

 اند دیگر. ها گذاشتهلبخند تصنعی را برای همین وقت
 
نگار جا انه! مادرم و خواهرم پیام دادن، نگرانن. این _

 آنتن نداره. 
 

و نداشت، خوب خودم را به هچل انداختم، پیام 
 ناشناس را باز کردم. 

 
  "اکیداً با این مردک بهرام جایی نرو!"
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شعور! خودخواه! چجوری به خودش اجازه لعنتی! بی
 داد هنوز به من امر و نهی کند؟!  می

 
 شراب؟!  _
 

 دستی انداختم.گوشی را داخل کیف
 
 و شراب سفید رنگ را برداشتم.  دست بردم 

 
 با گوشت قرمز رو امتحان کن!  _
 

اما دیر شده بود برای امتحان کردن شراب قرمز؛ 
 . نیفتاده جا ٔ  شیرین بود، یک عطر خاص، شبیه سرکه
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گذاشت، بوی هایی که مادرم وقتی بچه بودم میسرکه

 تند و خاصی بود. 
 

رسید تلخ بود، همان حد مزه کردم، ته زبان که میمزه
 و مرز سرکه و شراب، ترش و تلخ. 

 
 ٔ  هایم، وقتی سر دبهاما انگار من را برد به بچگی

 ... کال و گس طعم آن عاشق رفتم، سرکه
 
 انداخت، مامان اولم. مامانم سرکه می _
 

 د.رویم کامالً غریبه بوانگار تازه یادم افتاد آدم روبه
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 مهیل#
 395پارت#
 

 ها جای خاطرات تعریف کردن نیست.پیش غریبه
 
کرد، نصف مایع را برای بلعیدن کنجکاو نگاهم می 

 حرفم داخل دهانم ریختم.
 

 شد.انگار گرمای الکل مستقیم وارد خون می
 آدم مبتدی مثل من را چه به این کارها؟  

 
گیالس را کنار گذاشتم، آب بهتر بود، حداقل خاطراتم 

 زد.  را شخم نمی
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 تره. شراب سفید برای غذای دریایی مناسب _
 

 تذکر داد یا اطالعات؟! لبخند زد. 
 
ش بهتره، گروه خون من با این نظرم آب از همهبه _

 اشربه ناهمخوانی داره. 
 
 بخندش را پس دادم. ل

 
ای از کباب را با لذت بلعیدم، همان دو قلپ کافی تکه

 بود برای سرحالی و گزگز کردن پوستم. 
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 همکار بهرام هستین؟! یعنی مهندسین؟  _
 

 ٔ  مهندس! یادم رفته بود چند ساعتی هست این کلمه
 .امنشنیده را پرطمطراق

 
 بله، یه پروژه تو جزیره.  _
 
رسه که به ذهن آدم میچیزی جالبه، آخرین _

 وساز.  تون همینه، مهندس بودن و ساختدرباره
 

تعارف باز هم کرد، بیام طلب گوشت میباز هم معده
 برداشتم، مخلفاتش هم. 
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 خیال کالس گذاشتن. گرسنه بودم و واقعاً بی
 
من مغزم فنیه، جناب کیان، به رنگ موهام نگاه  _

نکنین. برداشتتون از یه بلوند ظریف و تغییر بدین، 
 کننده هستن. ها ناامیدکلیشه

 
ها از جلویش برداشته غذایش تمام شده بود، ظرف

 شدند. 
 
 برای دسر هم جا بذار، چیمن!  _
 

اسمم را زیادی صمیمی گفت، نگاهم کافی بود که 
 مراتب اعتراضم را برساند.
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 ابروهایش باال پرید و بعد بلند خندید.  

 
 دوست نداری به اسم کوچیک صدات کنم؟! _
  

 حتی دوست نداشتم مفرد خطابم کند. 
 

 بشقاب ٔ  دست از خوردن کشیدم و دستمال را گوشه
 . گذاشتم

 
من خیلی اهل صمیمیت با آدما نیستم، بهرام و اردالن  _

 شناسم.  ی قدیم میخان هم از خیل
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نظر ای، مرد تیزهوشی بهغیرمستقیم رساندم تو غریبه
 رسید.می

 
 آقای کله گنده!  

 واقعاً چرا فکر کردم ممکن است ماجد باشد؟! 
 

 یاد پیامش افتادم، با بهرام نگردم؟! به تو چه؟!
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 مهیل#
 396پارت#
 

 برو به عروسک جدیدت امر و نهی کن. 
 

انگیز بود. مکالمات درونی من با ماجد در مغزم اسف
 کردم.  باید تمامش می
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شی، این اولین دیدار قرار نیست با منم آشنا می _

 آخرینش باشه، چیمن عزیز! 
 

رویم بود، حتماً دخترک در آن اخم کرده ای روبهاگر آینه
کم روی هم فشرده و چشمانی باریک های محبا لب

 دیدم.زد از من دور شو را میشده که داد می
 
 گرفتم.من اگر کیان بودم از این دختر فاصله می 

 
اما خب اطرافیان به من ثابت کرده بودند هر چقدر  

ای از جذابیت را مثل شنلی بلند تر باشم انگار هالهتلخ
    شد.کشم، پس باید برعکس میبه دوش می
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 سعادتی ناخواسته نصیبم کردین، جناب کیان. _
 
 

 های این مرد روی اعصاب من بود.قهقهه
 
ها را به سمتمان جلب کرد، شاید اثر همان دو نگاه 

 و رک ٔ  پروا بودم، همان نیمهقلپ بود که بی
 .رودربایستیبی
 
کردم خودم را از این جمع و ناخواسته بود، سعی می 

 ها کنار بکشم. همان تنهایی بهتر بود.  آدم
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 تو از من خوشت نیومده، درسته؟!   _
 

 خنده ٔ  ماندهبه سمتم خم شد، چشمان براقش و آن ته
 که دریایی و اطراف تاریکی در صورتش، زوایای در

کرد، می خالی را آدم دل ته خود خودی به فکرش
 تر شد.ترسناک

 
 گرگی در لباس میش!   

 
شما قطعاً طرفدارای خاص خودتون رو دارید، آقای  _

کنم کیان، من کالً آدم غیراجتماعی هستم، سعی می
 م رو حفظ کنم خیلی زیاد... خیلی. فاصله
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ای پوشاند و بعد دوباره با دستانش صورتش را لحظه
 نقاب به چهره زد.

 
وار، شاید هم من زیادی نتلمنجدی و باز هم ج 

 تخیالتم قوی بود.  
 
 عزیزم!   _
 

 عزیزم؟!
حقش بود به صاحب صدا یک لگد جانانه بزنم و برای  

کاری یکی دیگر که من را قال نگذارد و برود و محکم
 حاال هم، عزیزم! خطابم کند.
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 سرم آمده بود که ندیدمش. بهرام از پشت 
   

که زیاد هم د و با اینهایش زیادی در هم بواخم
توانستم حس کنم که چقدر شناختمش اما مینمی

 ست.   آشفته و عصبی
 
بهرام خان! امانتی تحویل شما، فرصت دارید برای  _

 دسر.  
 
 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 397پارت#
 

اش را روی میز گذاشت، سفرهاز جا بلند شد، دستمال
 سری کج کرد.  
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 به امید دیدار خیلی زود، چیمن عزیز.   _
 
سمت قسمتی از کشتی که با بهرام دست داد و راه به 

 رسید کج کرد.  نظر خالی میبه
 

که برایش دهان کج نکردم و ادایش را در نیاوردم این
 ود.از آثار بلوغ و بزرگسالی ب

 
بهرام سریع جایش را گرفت، خواستم حرف بزنم که  

 یک دست را باال آورد به معنای سکوت.   
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کردم کیان جا، حتی فکرشم نمیآوردمت ایننباید می _
چیزی جا باشه، رفتنم اجبار بود، چیمن، هیچاین
 و ببخشی.  تونم بگم که بتونی مننمی

  
ر کنم، خب ردیف کردن کلمات کنار هم باعث شد فک

اتفاق خاصی هم نیفتاده بود جز خیاالت مالیخولیایی 
های جنایی و گاهی ترسناکی که با مانی من و آن فیلم

 دیدم. می
 

توانست خطرناک هم اما در کل، موقعیتی بود که می
 باشد.  
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گم، خوای ببخشم ببرم خونه و واقعاً و جدی میمی _
جاهایی، نهایت همون و نیار همچین وقت دیگه منهیچ

 رستوران و این چیزا داخل شهر.
 

ماشین را داخل پارکینگ نگه داشت و من انگار باورم 
دغدغه قرار است در این شد که سالم و بینمی
 شب یا دم صبح به خانه رسیده باشم.  نیمه

 
 اعتراف کن ترسیدی امشب.  _
 

رویش جایی میان تاریکی خیره بود، جدی و به روبه
ی نگاهمان در هم گره خورد متوجه شدم شوخی وقت

 درکار نیست.  
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وقتی رفتی امکان هر چیزی رو دادم. حتی قسم  _

جا نرم، منظورم کالً با هیچ آدمی که خوردم با تو هیچ
 شناسم. کامل نمی

 
باز کرده بودم، سالمت در ماشین را نیمهحاال که به

 لزومی نداشت برای دروغ و وانمود کردن.
 
ز حرفم متعجب نشد، حتی ناراحت هم نشد، فقط ا 

 کوتاه سر تکان داد و باز جهت نگاهش را عوض کرد. 
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حق داری، من خودمم سورپرایز شدم، اگر اردالن  _
دم با این شرایط نبود محال بود تنهات بذارم. قول می

 هرگز مواجه نشی.  
 

 این یعنی قرار نبود آخرش باشد؟!
 
 واقعاً ناراحت بود.  

های طوالنی برای بهرامی که این مدت سکوت
 شناختم عجیب بود. می
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ترین ریسک من تو زندگی انتخاب یه غریبه بود بیش _
 ریخت. همو کالً بهکه... زندگیم

 
 گویم.  دانست سهیل را میاحتماالً می

 
 ریختگی دوباره رو ندارم، بهرام. هممن آمادگی یه به _
 
 با ماجد خوشبخت بودی؟!  _
 

 دیدم.  سمت مخالف کرد، صورتش را نمیرو به
 

 شبخت بودم؟! من با ماجد خو
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 به فکر فرو رفتم، باالخره تسلیم شد و نگاه به من داد. 
 
 بودی؟!  _
 

در را بستم، سؤال سختی بود در این لحظه که انگار بار 
ام و سنگینی از روی دوشم به کنار رفته و من مانده

 دوشی سبک. خسته و نیازمند خواب. 
 
 تعریفت از خوشبختی چیه؟!  _
 

چنین سؤال و جواب سهراب شده بودم، او هم این
 کرد؛ فلسفی. می
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 خوشحال بودی؟!  _
 

 سوی شیشه خیره بودم.حاال من به سیاهی آن
 
من با ماجد خوشحال نبودم، چون او هم با من  

 کردم... خوشحال نبود، من او را شاد نمی
 
وقتی کنارم نبود انگار دنیا وایمیستاد، سکوت بود،  _

اومد... اون پر از سکوت بود. اون فقط به فکر میوقتی 
داشتن و مراقبت از من بود و من... چیزی نبودم که 

خواست. یعنی بودم، اما باورش نشد، ماجد اون می
 وقت قبول نکرد که من دوستش دارم. هیچ
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تر از آن دو شات آخر مهمانی اعتراف تلخی بود، بیش
خورده بودم را که برای امتحان خوردم و تهش هرچه 

تقدیم دریا کردم، فقط ماند طعم تلخ و گلویی که 
 سوخت.  می

 
 ای، میام تا دم در. برو بخواب خسته _
 

 تهوع هم باز و آن ٔ  کرد، درست حدقهچشمانم درد می
 . بود شده تمام اتفاقاتش و امشب باالخره اما داشتم،

 
 رم خودم، فردا تعطیله، خاله صبح میاد.  می _
 

 اشین پیاده شدم، گفتم نیاید اما تأثیری نداشت.از م
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همپای من از دم نگهبانی گذشت و با من سوار  

 آسانسور شد. 
 
 نیاز نبود بیای.  _
 

هایش در جیب شلوار ژست سرش را بلند کرد، دست
 جالبی داشت.

 
 خسته و در فکر فرو رفته.  
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 شه. خیالم جمع می _
 
 از چی؟!  _
 

دادم به خودم که چیزی تا ایستادن سخت بود، امید می
 تختم نمانده. 

 
رفتی یه مسکن بخور بخواب، فردا احتماالً سردرد  _

بگیری. الکل خوب نیست، امشب امتحان کردی ولی 
 دیگه جای غریب این کارو نکن، حداقل وقتی... 

 
 سانسور باز شد و او حرفش را نیمه رها کرد.در آ
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 کرد؟! نصیحتم می 
 
 ممنون ازت.  _
 

 کلید را به در انداختم. 
 
 درو قفل کن، چیمن! زنجیرم بنداز.  _
 

دانم؟! در ام گرفت، نکند چیزی هست که من نمیخنده
 این سن بچه که نیستم. 

 
 دستی بین موهایش کشید و لبخند زد. 
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 انگار که ذهنم را خوانده باشد، ادامه داد. 
 
دونم بچه نیستی، ولی فکر کنم از امشب نگرانتم، می _

 بردمت.  کاش نمی
 

 قدمی عقب رفت. 
 
 ن باشم؟! چیزی شده که باید نگرا _
 

که بگوید ذهنم رفت به آناسترس به جانم انداخت. بی
 آن مرد که کیان نام داشت، همان کله گنده! 

 
 اشاره کرد در را ببندم.  
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برو تا صبح چیزی نمونده. کاری داشت هر ساعتی  _

 زنگ بزن. 
 

طورکه گفته بود در را جوابم را نداد، داخل شدم و همان
وقت بود که سوار آسانسور و آنبستم با زنجیر و قفل 

 شد.
 

 جا تکیه به در دادم و نشستم.همان
 
 گذرد، تا حاالیش که گذشته.سخت است اما می 
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 اصلی ٔ  آورم. چند پیام از شمارهام را بیرون میگوشی 
 !   ماجد ضروری و
 
   ".ننداز خطر تو وخودت! دیوانه ٔ  دختره"
 
   "بهم پیام بده."
 
   "زنگ بزن."
 

 خودش زنگ زده بود اما آنتن نداشت گوشی.  
 
 داشت از سر من؟!  خطر! چرا دست برنمی 
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به من پیام نده، زنگ نزن، نگران من نباش. حتی اگر "
مردم نیا، ماجد. یادت نره دیگه چیزی بین ما نیست. 

   "ها رو.تموم کن این شکنجه
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 سوزاند. ها صورتم را میبرایش فرستادم، داغی اشک
 

 شده صبح شد،می دیده پنجره از نور ٔ  های اولیهجوانه
 .دیگر روز یک سادگیهمینبه بود،

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

که مرکز خواست درست جاییای میدلم ضربه 
خاطرات است و چند ماه خواب رفتن و در این دنیا 

 نبودن.
 
گر ماهری هسوخت، شکنجهق میام از هقسینه 

 داشتم که هم دوستم داشت و هم نفرت. 
 

ها بود که نفرت را در لوای تمام دوست مدت
 دیدم، اما اعترافش سخت بود.  هایش میداشتن

  
 قدرآن. بود گرفته تماس شد روشن گوشی ٔ  صفحه

 .  آمد پیامی شد، قطع تا کردم نگاهش
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   "تو هنوز زن منی."
 

مد. زن او! گفته بود که اشک که هیچ، نفسم هم بند آ
 مدت را بخشیده...  

 
باز تماس گرفت، دستم رفت برای برقراری تماس. 

 شوکه بودم، دروغ گفته بود؟   
 
 چیمن!   _
 
 دروغ گفتی؟ گفتی که بخشیدی، گفتی که آزادم...   _
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آمد و اتاق روشن زمان روی دور کند بود، آفتاب باال می
   آمد.هایش میشد. صدای نفسمی

 
 تونم ازت بگذرم...آزادی از اون قرارداد، ولی نمی _
 
 
 چیمن! هیچی بین من و تارا نیست، باور کن.   _

دانستم منظورش تارا؟! سکوت کردم، نگفته هم می
 کیست، عروسک جدید، تارا بود؟!   

 
 کنه.   فرقی نمی _
 

 کرد که دیگر داد نزدم.اما می
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ننشستم و زار نزدم، که که گوشی را قطع کردم، که 

تهش وسط پذیرایی ایستاده و لبخند روی لبم بود؛ یک 
 امید.

 
از آن بود، اما! آن دختر اما... یادم آمد که مشکل قبل 

 تارا بود.
 

رسید، یک صبح می ۹هایم را درآوردم، خاله لباس
کشیدم شده بود زمان گرفتم و فقط دراز میدوش می

 رفتن. 
 

 شناسم.خاطرات آن روزهایمان میتارا، را از بین 
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دانستم کیست. صندلی بلند ندیده بودمش اما می 

حمام را گذاشتم درست زیر دوش و نشستم زیر آب 
 گرم؛ خیلی گرم.

 
رخوت مهمانی و الکل و ترس را با کمی شامپو و بوی  

 حمام و بخار سعی کردم از یادم ببرم.
 
رست از لب هایش دآن دختر را میان یکی از مأموریت 

 جان پیدا کرده بود.مرز نیمه
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ها صورت آن عروسک را سعی کردم در پس پلک 
آمد  که پشت یاد بیاورم، اما فقط مردی در ذهنم میبه

 به من حتی نگاهم نکرد.
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وار روی سرم پلک باز کردم، همان آبی که باران
گویم نه یک راه ریخت بهتر بود. لب مرز که میمی

های انسان رفته بودند میان ساده، دنبال قاچاقچی
 ها. کوه

 
 برایم خیلی تعریف نکرد، کالً اهل تعریف نبود.
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ها اینترنت را زیر و رو کردم خودم نشستم و ساعت 
هایی که توانسته بودند فرار و آدمهایی را دیدم فیلم

 کنند.
 
  "ها بود.شبیه فرشته "فقط گفت؛ 

 ."شبیه تو "و بعد اضافه کرد؛
 
از میان سنگ و برف و سرما او را پیدا کرده بود، روی  

 دوش تا ایستگاه مرزی برده بودش.
 
وپای بسته جان است با دستانگار دیده بودند نیمه 

ها کارش را خ بزند یا گرگرهایش کرده بودند که یا ی
 تمام کنند. 
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سال داشت، این را ۱۴تر بود، شاید از من خیلی کوچک

 هم ماجد گفت. 
 

 بعدها فقط گفت برایش جایی پیدا کرده، با یک مراقب.
 
اش او را نخواسته بودند، رفت، خانوادهمدرسه می 

 دخترک انگار با کسی فرار کرده بود.
 
 سادگی دخترانه!  

 
و ماجد هم گفته بود به جهنم، دقیقاً همین را گفت، 

 راه.  اش هم روبهجای دخترک امن بود، زندگی
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خواست ام را محکم بستم، به من بود دلم میبند حوله

 زیر دوش بخوابم.
 
خوردم تا کسالت ای میای، نسکافهاما باید یک قهوه 

 و خواب از سرم بپرد. 
 

ه بود مدت صیغه را نبخشیده، اما یادم است ماجد گفت
 در یادداشتی که برایم گذاشته بود، گفت آزادم! لعنتی! 

 
 زیرکاه باشد؟!  قدر مرموز و آبتواند اینچگونه می
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حتماً از وجود بهرام ترسیده، مردک حسود مالیخولیایی 
ریزم پیش خودش تصور کرده که با بهرام روی هم می

 ماند.  و او می
 

ام را باال بوی قهوه به خودی خود چند درجه هوشیاری
 آورد. می

 
ست، خواهم در دهانم باشد تلخیآخرین طعمی که می
زند به ریزم، هرچند گند میکمی قند داخلش می

 کند.ام را زیر و رو نمیاش، اما معدهمزه
 
دنبال خوراکی داخل ام تا قند آب شود بهگرسنه 

 ست.تقریباً خالی گردم، امایخچالم می
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 داغدار بودم، یادم رفته بود خرید کنم و حاال! 

 
 گردم.  گرسنه و پر انرژی دنبال یک قوت می 

 
نشده.  ۸رویم هنوز آید! ساعت روبهصدای زنگ در می

 با آن حوله و تن نیمه برهنه!  
 

کشم، به لطف قندها شیرین فنجان قهوه را سر می
 شده و کمی خنک.

 
 ایستم تا از چشمی نگاه کنم.کمی روی نوک پا می 
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 402پارت#
 

هرکه هست پشتش را کرده. خاله نیست، یک مرد که 
 خواهد ببینمش؟! نمی

 
 ترسم.  خورد و حاال واقعاً میچند ضربه به در می

 
ا روی چشمی گذاشته، کنم، انگشتش رباز نگاه می

 دوم.سمت موبایلم میبه
 

 لرزد، باید به پلیس زنگ بزنم. دستانم می
 

 زند. اما نام ماجد روی صفحه است، او زنگ می
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 جاست، ماجد... یکی این _
 

 خواهم قالب تهی کنم. از ترس می
 
 منم درو باز کن.   _
 

 انگار که من را سکته داده است. خیلی خونسرد! انگارنه
 

قدر من را شوکه ریختند اینسطل آب سرد هم می
 کرد. زنگ در را باز هم زد. نمی
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زیرلب هر چه فحش در چنته داشتم نثارش کردم، از 
 چشمی دیدمش، حداقل نیمرخش را. 

 
 باز کن، چیمن! _
 

اش کرد مایملک ارث پدریچرا آمده بود؟ حتماً فکر می
 خواهند از او بگیرند. را می

 
 زنجیر در را باز نکردم. 

 
 بیکار شدی اومدی...  _
 

 صورتش را که برگرداند زبان در دهانم قفل شد.
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 او!  

 
 درو باز کن، نگو که از دیدنم شوکه شدی.   _
 

 .ام درست بودلعنتی، پس همان حس اولیه
 
 چشمانش، بوی عطرش و...  

 
 شما...   _
 

 جناب کیان! ماجد بود؟!  
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 نفس عمیق کشیدم، عجیب بود؟! 
 

 که همان اول دنبال شباهت بودم؟مگر نه این
 
 صداهایشان فرق داشت. 

 
 خیلی چیزها... اما در کل آن حس آشنا.  

 
اش هنوز هم قشنگ زنجیر در را هم باز کردم. خنده

 نبود. واقعاً چه کسی بود؟ 
 
 تو کی هستی؟ ماجد یا کیان؟!  _
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رنگ، مثل دیشب، اما رنگ چشمانش کت و شلوار سیاه
 فرق داشت.

 
 تر همان کیان بود تا ماجد. بیش

 
 عقابی، و بزرگ بینی پهن، و شکل مربع ٔ  چانه
 ای ماجد. هلب از ترپهن هاییلب

 
 کنم؟! خواستی بدونی من چیکار میمگه نمی _
 

 مبل ٔ  دعوت و تعارف درآورد و روی دستهکتش را بی
 .  گذاشت
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برو یه چیزی بپوش، چیمن! بیا حرف بزنیم، مبینا داره  _
 میاد.  

 
لباس تنم فقط همان حوله بود. خسته بودم، حتی آن 

قدر هوشیارم کند که درک توانست اینقهوه هم نمی
 . من ٔ  نما را در خانهکنم این مرد آشنای غریبه
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 مهیل#
 403پارت#
 
 ٔ  خوام نه ببینمت، نه چیزی دربارهبرو بیرون! نمی _
ای برام، گریم یا هر کوفتی که ارت بدونم. تو غریبهک

 داری، برو بیرون. 
 

 آمد. به در اشاره کردم. از آن صورت بدم می
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لرزید، از شدت از خودم که شده بودم بازیچه. تنم می

 کردم.عصبانیت و دردی که حس می
 
که من ام، از اینها تحمل کردهاز میزان فشاری که ماه 

نشیند و نقش و او خونسرد جلویم می کشیدمزجر می
 کند. اجرا می

 
های بلندش فاصله را صفر لبخندش محو شد. قدم

 کرد. 
 
 ! …آروم باش، مجبور بودم با این شکل بیام، چیمن _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 پسش زدم، دستانم را از اسارت انگشتانش رها کردم.  
 
برام مهم نیست کی هستی و چی هستی، مهم نیست  _

کنی، چرا اومدی؟ اصالً مدت رو بخشیدی یا چکار می
 م بیرون و یادت بره من هستم... نه، فقط برو از خونه

 
خودش را به من رساند و دست روی دهانم گذاشت، 

 زدم. فریاد می
 
 آروم، اومدم حرف بزنیم...  _
 

یرم تا رهایم کند، اما خواستم انگشتانش را گاز بگ
 چربید.زورم به او نمی
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 هم دستانم را مهار کرد و هم جلوی دهانم را گرفت. 

 
 آمد.کم کم آرام گرفتم، کاری از دستم برنمی

 
 رساند. حداقل او ماجد بود، به من آسیبی نمی 

 
 حرف بزنیم؟!  _
 

سر تکان دادم؛ نیامده بود زنش را ببیند، نیامده بود 
معشوق من باشد و شوهری کند، نیامده بود که بگوید 

 خواهد و یا هرچیز دیگر...معذرت می
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شدم، حاال مردی بود که من داشتم مزاحم کارش می 
بهرام و اردالن و آن مهمانی کدام تکه از پازل بودند 

 دانستم.  نمی
 
 برو یه لباس درست تنت کن.  _
 

 کمربند لباسم را شل کردم. 
 
ندازم ممکنه دست چیه؟ احساساتت رو به غلیان می _

 از پا خطا کنی؟! 
 

 چانه باال دادم و با تخسی گفتم. 
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شدم روی مبل نشست. حتی اگر راه داشت برهنه می
 شد. لبخند زد.  حاال که محرم بود و اذیت می

 
 دونی تأثیری نداره دلبریات. تو که می _
  

لخی بود، مثل آن لبخند زد؟! اما حقیقت تبا من الس می
 زشت کنار لبش. 

 
روی مبل تک نفره، کمی دورتر از او نشستم، پا روی پا 

 و برهنگی پاهایم را نپوشاندم. 
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و باید با التماس راه دونم، تمایالت جنسیتونآره می _
بندازم. البته خوبه که دیگه درگیر اینا قرار نیست 

 داشته باشن؟ و تونن این مشکلباشم، مگه چند نفر می
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 مهیل#
 404پارت#
 

از جا پرید، تیرم به هدف خورده بود، در زوایای ذهنم 
 باشد، صیغه مدت ٔ  که دربارهگشتم دنبال چیزیمی

 . زده زیرش حاال و باشد بخشیده که نوشتاری یا کالمی
 

 اش شوم.گذاشتم بازیچهدیگر نمی
  
 چرند نگو، چیمن!  _
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خودش بود، ماجد! با آن صورت غریبه اما سیرت 

 آشنایش.  
 
 مدت نبخشیدن ٔ  گم، حرفت دربارهند نمیچر _

 هر ٔ  درباره تونممی من. ایمغریبه ما چرنده، مونصیغه
 ... باشم آزاد ایدیگه مرد

 
رویم آمد سعی کردم به آن پاهای بلندی که تا روبه

ام را محکم گرفت نگاه نکنم، به آن انگشتانی که چانه
 هم توجه.

 
 خفه شو! _
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 اش کرده بودم! باز شد، عصبانیاختیار لبم به لبخند بی
 

طاقتی به حساب برای آن مرد خونسرد همیشگی بی
 آمد.  می

 
 کنه. خفه شدن من از حقیقت ماجرا چیزی کم نمی _
 

جلوی پایش بلند شدم، آن بیرون مرد دیگری بود که 
 خواست.دانم کم یا زیاد، من را میمی

 
را  توانستم شانسمخوب یا بد، درست یا غلط، می 

برای داشتن مردی نرمال امتحان کنم، حتی اگر کل 
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 ٔ  ام متعلق به ماجد بود، خسته بودم از یک رابطهعالقه
 .فلج

 
 تونی... حقیقت اینه، تو زن شوهرداری، نمی _
 

 آن صورت غریبه و صدای آشنا، عصبانی بود.  
 
که ثابت کن! تو مدت رو بخشیدی و تموم شد، این _

و کنی باید منبعدش پشیمون شدی یا هنوزم فکر می
 اسیر کنی، مشکل خودته.  

 
کشد، عموماً رهایم دانستم ته این بحث به کجا مینمی
 رفت.کرد و میمی
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 کرد، عموماً... عموماً یک نیشخند بارم می

 
 یادته؟ کنار ساحل... قرار بود از اول شروع کنیم،  _
 
چندان زیادم به او حمله چندان بلند و زور نهبا آن قد نه 

 زد...کردم، از ساحل حرف می
 از قول و قرار...  

 
 فکر بودم، خر. شو خفه…این بار تو خفه شو، ماجد _

 یادت رو پیامت داری، دوستم کردم فکر آدمی، کردم
گم شو  شد، تموم نیست؟ یادت مانی ٔ  خونه ؟…رفته

 بیرون... 
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 کنیم... من دوستت دارم.  حلش می _
 

جا ساکت شد؛ من، او و هرچیزی اطرافمان انگار همه
 بود. 

 
! نه باشد، خاص ایکلمه سه ٔ  که آن جملهنه این
 . شد تنیده هم در نگاهمان. داشت فرق لحنش

 
که خوام دعوا کنیم، خسته شدم، اینکافیه دیگه، نمی _

 جایی مسلماً ربطی به دوست داشتن من نداره. اآلن این
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های خسته بودم، حتماً او هم بود، تکرار مکررات، دعوا
 های همیشگی.  ردنسر و ته، ترک کبی

 لبخند زد.  
 
با این صورت لبخند نزن، واقعاً کیان لبخندای زشتی  _

 داره، ازش خوشم نمیاد. 
 

رویم و من مجبور شدم سر باال جلوتر آمد، درست روبه
 بگیرم. 

 
گذاشته بود دیشب شراب بخورم، فکر کنم آمده بود 

 .  مکار و دروغین ٔ  گندهمراقبم باشد، آن کله
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 خوای بدونی ماجرا چیه؟  میدم خوشت نیومده. نمیفه _
 

هرکسی گریمش کرده بود آفرین داشت، هیچی از 
 ماجد نگذاشته بود.  

 
این همه سال عادت کردم به ندونستن، به  _

 نپرسیدن... 
 
 تر نخواستن. به اعتراض نکردن، به بیش _
 

ام کشید، انگشتانش خطی روی شقیقه و گونه و چانه
 یم ایستاد.  هاروی لب
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کنم، ماجد؟! بیا با هم صادقانه دونی چی فکر میمی _
 دونم هم ازم متنفری، هم دوستم داری... رفتار کنیم، می

 
کردم از تر آورد، اگر قبل بود احتماالً ذوق میسر پایین

 هایم زیاد بود از این مرد.  بوسیده شدن اما تجربه
 
 تنفر و عشق؟! فیلسوف شدی؟!   _
 

دیدم، قانونی بود؛ آن دیوار سرد و سخت را هنوز می
 پرسم و... نپرس، نگو، نمی

 
 چرا اومدی؟   _
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هنوز هم قدمی عقب رفتم، کافی بود بداند 
 کرد.خواهمش، باور که نمیمی

 
 شد یک دلیل برای فرار از من.  فقط می

 
سمت آشپزخانه راهی بند حوله را محکم کردم و به

 شدم. 
 

کتری برقی را روشن کردم، پرواز خاله احتماالً نزدیک 
 بود.

 جا نهایت یک ربع.  گرفت تا اینتاکسی هم می 
 
 کنی؟! تو چی فکر می _
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   داشتیم؟ نرمال ٔ  ب نگاهش کردم، یک مکالمهبا تعج

 
های زندگی زناشویی رو محکم کنی، نیومدی که پایه _

خوای بگی با یا با من تو تخت گپ بزنی... تهش می
 بهرام نچرخ، یا همینا... 

 
 کتری جوش آمد.  

 
 عوض شدی! _
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ای که گفت آن دختر تاراست و دانست از لحظهنمی
 ام. چیزی بینشان نیست آرام گرفته

 
تر از این بود که من را با کسی هرچیزی برایم راحت

 شبیه من جایگزین کند.   
 
 خوره؟ای بدم؟! به جناب کیان برنمیچای کیسه _

    
 خندید.

 
 به کابینت تکیه داد.   
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دردسر حرف بزنیم، چیمن! باید بریم یه جا بی _
 ای اومدم، باید برم، میام  دنبالت.  عجله

 
چندان بزرگ این آشپزخانه برای اولین بار فضای نه

کرد و من هم این لحن حرف حضور او را تجربه می
 زدن او را؛ آرام، مهربان، معمولی، گرم. 

 
 زدیم.مثل من و بهرام که حرف می

 
لیوان چای را به دستش دادم، بلوزش را دست  

 کشیدم صاف شود. 
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هایش را هم توانستم جای زخمبلوز سفید، زیر آن می
 بسته دست بگذارم.   چشم

 
این کیان کیه که تو جاش رو گرفتی؟ بهرام و اردالن  _

 کجای ماجران؟!  
 

سر باال آورده به چشمانش خیره شدم، دیشب رنگ 
 حاال سیاه. ها عسلی بود،آن
 

 .نیست سیاه او چشمان ٔ  هیچ چشمی اندازه
 
صورتش مثل یک صورت عادی نبود، شاید چون  

 صورت اصلی نبود.
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جا ام، عقب کشیدم، هماندست آورد برای لمس گونه 

 روی هوا ماند، مشت شد.   
 
من دو تا دنیا دارم، چیمن. تو یکیش مردی هست که  _

ی داشتن و یه نگاه تر عمرش براعاشق زنیه که بیش
ست، واقعی از اون گذشته، مرد تو اون دنیا تشنه

تونه عقب بکشه نه قلب زن ست، بریده... نه میخسته
 دست بیاره. رو به

  
 رویش من هم تکیه زدم به کانتر، باالخره حرف زد! روبه
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حس سنگینی نگاهش باعث شد سر بلند کنم، من را 
 گفت.می

 
 قلب من را دارد.  وقت باور نکرد کههیچ

 گفت.  حاال می
 
من یه دنیا دارم، ماجد. اگر تو دو تا داری. توی اون  _

هاست یک مرد سعی کرده ام که سالمن زنی
 پرتگاه یه ٔ  جوره کنترلش کنه، اون مرد من رو لبههمه

 و... دره یه سرمپشت و رومهروبه گرگ گله یه گذاشته،
تونه قلب وقت نمیهیچ و دنیاشه دو درگیر مرد اون
از رسیدن به او پرتگاه، و ببینه... دنیای من قبلمن
تونست خیلی آروم باشه، من آدم معمولی بودم، که می

 های نامعمول اسیر شدم.   به روش
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 مهیل#
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 407پارت#
 

چای را نچشیده روی کابینت گذاشت، وقت رفتن بود و 
 باز هم هیچ... 

  
   
 باید برم...   _
 

 نفس عمیقی کشیدم تا لیوان چای را به زمین نکوبم.  
 
گفتی نباید برم... مهم نیست... کاش یک بار می_

که اومدی خوبه، سبک شدم، حداقل یه قسمتی از این
 وجودم آروم شد.  
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 لرزید، ماجد بودن حتماً سخت است. دیدم که دستش 

 
رویم ایستاده، حاال که قسمتی از دنیای دیگرش روبه

تواند فهمم که صاحب دو دنیا باشی چقدر میمی
 عذابت دهد. 

 
  
تر اطرافت باشم، با بهرام نگرد، مجبورم کردی بیش _

دم که با من ازدواج کنی و تو هم بهت پیشنهاد می
  …کنی، امروزقبول می

  
 شوم. زده به دهانش خیره میبهت

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
کند؟ دست بلند کردم تا اش میدارد من را وارد بازی

 ساکت باشد.   
 
 تبرنامه وارد ومن! ؟…گیصبر کن ببینم چی می _

 تربیش دوست یه از نیست قرار بهرام ماجد، نکن،
 ...  بشه

 
قدر زود به ساعت نگاه کرد. لعنتی چرا باید این

 رفت؟!   می
 
چیزی به این سادگی خواد، هیچبهرام تو رو می _

سال از عمرم رو گذاشتم، چیمن. از ۱۰نیست. من 
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و... با رو دادن به بهرام زندگیمون رو، از تو رو از خودم
 گرده...  تونم ببینم با تو میهم زدی، نمیمعادالتم رو به

 
جا لیوان را روی میز کوبیدم، چای سرد شده همه

 پخش شد.
 
حق نداشت حاال در قالب کیان هم برای من تعیین  

 تکلیف کند.   
 
کنم و فسخ میرم تهران، قراردادمهمین امشب می _

 شم...  ولی وارد بازی شماها نمی
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گرداند رو در ام را گرفت، برمخواستم که بروم اما شانه
 روی خودش.

 
 هایم را تکان داد.  کمی شانه 

 
دونی؟! مگه مگه شاکی نبودی از من هیچی نمی _

خواستی بفهمی چی به چیه؟! اآلن وسطشی، نمی
جا آوردتت، فهمی؟ قرار نبود باشی، تقدیر تا اینمی

 ٔ  چیمن! من هر کاری تونستم کردم... از قبل همه
 روزی از بهرام... زندگیه یه نیست؟ بازی یه این... اینا
د دنبالت بود... اون تو رو دی برادرم دفتر تو رو تو که
 خواد...  می
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روی صورتم وار بود، درست روبهکلمات آخرش زمزمه
لب زد و در آن عمق سیاه چشمانش، چیزی بود، شبیه 

 درد.
 
از این نگاه همیشه رهایم شناختم، بعداین نگاه را می 

 رفت. عقب کشیدم...  کرد، میمی
 
هستم؟! مگه کنی من دمِ دست هرکسی چرا فکر می _

 خواستی بری؟   نمی
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 مهیل#
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 دستم را دوباره کشید. 
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 اش کوبیده شدم.این بار درست وسط سینه
 
زده تن که چیزی بینمان اتفاق بیفتد وحشتاز این 

 عقب کشیدم.   
 
به من نزدیک نشو، حداقل با این صورت... ازش  _

 متنفرم...  
 

آه کشید، کالفه دور خودش چرخی زد و زیرلب انگار بد 
 و بیراه گفت.   

 
 دم، منتظرتم.  مبینا که خوابید بیا پایین، بهت پیام می _
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ها حتی زودتر حکمش روی سرامیکهای مصدای قدم
 که به خود بیایم با بستن در خانه تمام شده بود.   از آن

 
................ 

 
 گذشته

 
 بعد از رفتن عمو همه چیز فرق میکرد.

 
 مانی آرام و قرار نداشت، من دلتنگ بودم.

 
کرد، شریک عمو آمد، با پسرش خاله مخفیانه گریه می

 شراکت را مشخص کند.بهرام تا تکلیف 
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فقط دفتر تهران نبود، ترکیه و دبی هم عمو سهم  

 ی سهم برای اردالن بود.داشت ولی عمده
 
پیشنهاد اردالن این بود که سهم ها نگهدارند و  

شریک بمانند، اما خاله تصمیم داشت جای دیگری 
 سرمایه گذاری کند.

 
و  هم برای خودش هم مانی، قرار شد خانه را نگهدارند

ما بقی را هم طبق وصیت انجام دهند و روزی که خاله 
گفت عمو برای من هم سهم تعیین کرد برخالف 

 خودش و مانی و ماجد من شوکه بودم.
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او برای من هم یک آپارتمان نزدیک خانه خریده بود، 
 دو واحد از یک ساختمان برای من و مانی.

 
رج و ی خمبلغی پول نقد در حسابم که سود آن اندازه 

 مخارجم باشد.  
 
چرا نمیای پایین؟ مامان همش چشمش به پله  _

 هاست که بیای. 
 

سر از زیر پتو بیرون نیاوردم، بقدر کافی اشک دیده 
 بود این مدت. 

 
 هایم را بیشتر کرد.بغض صدایش سرعت اشک
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پایین شلوغ بود، مادر ماجد و خواهر و برادرهایش  

 امده بودند.
 
ی مانی می چهلم بود و گاهی صدای ضجه های عمه 

 امد. 
 
با توحرف میزنم ها، مگه ما خواهر نبودیم؟ بابای تو  _

 مگه نبود؟! اون پایین مراسم بابامونه. 
 
 چی شده مانی؟ اون زیر چیمن خوابیده؟!  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

صدای ماجد بود، چند روزی از خواندن وصیت 
 ا نبودیم.گذشت، گاهی بود و گاهی نه، اما تنهمی
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 مهیل#
 409پارت#
 

اش برای من زده هایی که عمو در وصیت نامهحرف
 کرد.بود، انگار بارم را زیاد می

 
قدر دوستم دارد، که برایم مثل مانی نوشته بود، که چه

 تر کردم.شان را قشنگقدر با وجودم زندگیچه
 
که بداند چه ام را داشته و اینکه آرزوی عروسیاین 

کسی را انتخاب خواهم کرد و خواسته بود خاله برای 
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من بیشتر از مانی دقت به خرج دهد چون من یک 
 امانت بودم.

 
آره، از دیشب فقط فکرشون اینه بابام به کی چی  _

 داده، انگار اگر به ما نمی رسید مال اینا بود. 
 

ی اشکم را گرفتم، نفسم از گرفتگی به زور جلوی ادامه
 آمد.بینی باال نمی

 
 گفت.شنیدم که دیشب زن عمویش به خاله چه می 

 
که فهمیده بود برای من هم اموال گذاشته و فکر این 

یتیم و  "کرد خاله هم دم به دمش می دهد، که گفتمی
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بدبخت مردم و جمع کرد کافی نبود، مال تو و مانی رو 
  "هم کم کرد داد به اون

 
چیمن دختر این "هر چند خاله از خجالتش درآمد که 
  "خانه است، چه مسعود باشد یا نه.

 
خب غیبت کردی، پاشو برو پایین، فک و فامیل دارن  _

 یبرن، ببینم این چشه. تشریف م
 
 را به تقلید از مانی گفت.  "این "
 

ام گرفت اما جمعش کردم، معلوم بود حالش خنده
 خوب است که سر شوخی با مانی دارد.  
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خوام برم، تو اذیتش میکنی، ازتم خوشش نمیاد نمی _

 دیگه بدتر... خودت برو پایین. 
 

آغوش هم قدر این روزها در آورد، چهمانی هم کم نمی
 دانست. گریه کرده بودیم، خدا می

  
قدرام ازش بدم نمیاد، وضعیت برو مانی، دیگه اون _

 قابل تحمله. 
 

 ماجد، دست به سینه ایستاد لباس سیاه به تن داشت.
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شلوار سیاه هم، ترکیب مشکی الغر ترش کرده و با  
 آمد. نظر می آن ته ریشی که نگهداشته بود مسن تر به

 
 نجکاو مانیا بین ما چرخید.  نگاه ک

 
 مشکوک شدین، دیگه دعوا ندارین...  _
 

جوری هم رنگ به رخ نداشتم وگرنه خوب بود که همین
 زرنگ تر از آن بود که متوجه نشود. 

 
ی فضول پاشو برو اره زنم شده خبر نداری، دختره _

 جاست.ت ببینتت وگرنه تا صبح اینپایین عمه
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زیر بازویش را گرفت و از روی صندلی کنار تخت 
بلندش کرد، از حرفی که زد نفسم بند آمد، مانی ولی 

 خندید.  
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 مهیل#
 410پارت#
 
ی خواهر بزرگت درست حرف بزن، بعدم تو درباره _

 زنت بشه عموی خوش خیال.  "این"خواب ببینی 
 

 خرسی روی تخت را به سمتش پرت کردم.
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عروسک محبوبش بود که گاهی هم به من قرض  
میداد، برای پاک کردن اشک خوب چیزی بود، البته 

 فقط همان اشک... 
 

اش در را پشت سر مانیا بست، دست روی بینی
 گذاشت یعنی ساکت باشم. 

 
نهایت قشنگ بود و... درخشید، بیسگک کمربندش می

 این کمربند را هیچوقت ندیده بودم.
 
کرد، قیمت است و... ساعتش، فرق میمعلوم بود گران 

 های ماجد همیشه شبک بود اما مارکدار؟! نه! لباس
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 و کمربندش جدید بود.این ساعت رولکس 
 

جا باره باز کرد، مانیا با لبخندی دندان نما آندر را یک
 بود. 

 
نظرت به مامانت بگم چه دختری بزرگ کرده یا  به _

 تجدید نظر میکنی رو رفتارت دختر خانم؟! 
 

 هنوز ذهنم درگیر لباسهای ماجد بود...
 

 بلوز و شلوارش هم جدید بود...
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اش را ها که تمام زندگیدر آن ماهان.قدر بیکار بودم  
 زیر و رو کنم.  

 
موندم که اگر اذیتش کردی خفت کنم عموی  _

 قشنگم. 
 

 ی ماجد را گرفت.گونه
 
روز را مانی چگونه ۴۰دانم اگر عمویش نبود این نمی 

 طی میکرد، حالش با ماجد خوب میشد.
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برو پایین، حداقل یه چیزی براش گرم کن اینا رفتن  _
 بخوره. 

 
فهمیدیم و رفتن آمد میدر را نبست کسی اگر باال می

 مانی را.
 
 راه پله معلوم بود. 
  
 دار و قشنگن، بهت میاد. لباسای جدیدت مارک _
 

 ام بند آمده بود. از روی تخت بلند شدم، گریه
 

 روی صندلی جایی که مانیا نشسته بود نشست.
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میخواستم بروم پشت میز تحریرمان که دستم را  

 گرفت. 
 
 تونم لباس جدید بخرم؟  بشین رو پام... یعنی نمی _
 

خواستم بکشم اما به سمت خودش کشید دستم را می
 و درست روی پاهایش افتادم.

 تقال بی فایده بود.  
 
از کی لباسای اینقدر گرون میپوشی؟ ساعتت،  _

 کمربندت؟!... 
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 ابروهایش که باال پرید  سکوت کردم.
 
 قدر دقیق شدی تو لباس و وسایل من؟!  از کی این _
 

گذاشت بلند روی پاهایش جایم راحت نبود، اما نمی
 شوم.

 
د و خواب بونهایت راحتی و صمیمیت من همان تخت

 ها نترسم.بغل های شبانه که از کابوس
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 قدر دقیق شدی تو لباس و وسایل من؟!   از کی این _
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گذاشت بلند روی پاهایش جایم راحت نبود، اما نمی
 شوم.

 
خواب بود و نهایت راحتی و صمیمیت من همان تخت

 ها نترسم.   های شبانه که از کابوسبغل
 
قدر با اون خونه تنها بودم که خواد، من اوندقت نمی _

از بیکاری سر وسایلتم برم، نه که فکر کنی دیدار 
 عاشقانه داشتم باهاشون...

   
هایش را به نمایش گذاشت با یک لبخند پر و دندان

 پیمان.  
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آره شاهد آتیش زدنشونم بودم. حساس نشو، عادت  _
کنی با وسایل و لباسای غریبه ببینیم، از سؤال می

 جواب خوشم نمیاد، چیمن.  
 

تقریباً یادم رفته بود که آن خانه را آتش زدم و وسایل 
 او را. 

 
داد از او نپرسم کمی که با لبخند اخطار میاما این

 دردناک بود.   
 
حتماً اگر یه روز روی تخت با یکی دیگه هم دیدمت  _

 نپرسم چرا، ناراحتم نشم...  
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سمت دستش دور مچم محکم شد، گاهی نگاهش به
 رفت. ها میپله

 
 همین مانده بود کسی ما را در آن وضعیت ببیند.  

  
شدت روی مگه با تو که زنمی خوابیدم؟ من به _

 فهمی که؟!  می شلوارم و متعلقات داخلش سختگیرم،
 

 انگار پارچ آب یخ را روی سرم خالی کرد.
 
 انتظار چنین صراحتی را نداشتم. ماجد ترسناک بود. 

 
 چربید. خواسته بودم بلند شوم ولی زورش می
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خوای بگی تجربه نداری؟ منم خنگ، باور یعنی می _

 کنم حتماً. 
 

 خواستم اذیتش کنم.  فقط می
 

که سرحال بود از آن قالب کنار گوشم خندید، گاهی 
آمد، کمی لطافت سرد و سخت و سردش بیرون می

 داشت.  
 
خوای بکشی، طالیی؟! مطمئن و میزیر زبون من _

 ... میعاشقانه ٔ  باش تو اولین تجربه
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نفسش را کنار گوشم رها کرد و تن من جای گرم 
 شدن، یخ کرد.
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 مهیل#
 412پارت#
 
هایی به چشمانش خیره شدم، غیراز من تجربه 

 داشت!
 
کردم که نداشته، رفته رفته احمقانه بود اگر فکر می 

 نگاهش در آن چشمان سیاه منجمد شد.
 
 دستم را رها کرد.   
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قدر دوستم داری که جوری به من نگاه نکن انگار اون _
و بازی نده، بیدم یا نه. منبرات مهمه با کسی خوا

 چیمن. 
 

دانم آن روز واقعاً قلبم انگار آب شد، یک حسی اما می
 شبیه غم. 

 
بغض یا هرچیزی از فرق سر تا نوک انگشتان پایم را 

قدر عاشق آن"طی کرد و درون ذهنم چیزی هک شد؛ 
 "هایش باشم.من نبوده که اولین

 
د که وارد من مهری از او نداشتم پس حسابی هم نبو 

 کتابش شود، اما این همه سال... 
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نترس، نفرت من از تو ابدیه. اما تو هم دروغگوی  _

 بزرگ زندگیه منی... بذار برم. 
 

فرض کن قلب هم یک قلب برای خود دارد، حتی 
 کند.چشم، وقتی قلب کوچکش بشکند انگار گریه می

 
چیزی شبیه این توصیف، درونم یک حس گریه کرده 

 بود.  
 

از روی پایش بلند شدم، پایین رفتن پیش بقیه بهتر 
 بود تا کنار او بمانم و آزارم دهد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

دنبال یک لباس داخل کمددیواری بزرگ اتاق رفتم، به
 جای تعویض لباس هم داشت یک اتاقک. 

 
ری در تکردم برود، نبودنش پیچیدگی کمدل دل می

ذهن و روانم داشت تا حضورش با آن رفتارهای ضد و 
 نقیض. 

 
سرش المپ را روشن کردم که داخل آمد و در را پشت

 قفل کرد، فرصت نداد تا اعتراض کنم. 
 
تونی بهترین لحظه رو به بدترین وضع به گند تو می _

 بکشی، چیمن... 
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که نزدیکم نشود به هایم را برای آنجلو آمد و دست
 اش چسباندم.ینهس
 

 هرچه بود نگاهی عاشقانه نداشت.
 
جا مثل یک فاحشه با توانست همانخواست میاگر می 

من رفتار کند؛ روی موکت یک اتاقک کوچک و خفه، 
خودش را خالی کند و عجیب این بود که از او بعید 

 دانستم. نمی
 
 ترسونی، ماجد...  و میکنم برو بیرون، منخواهش می _
 

 هایم را گرفت و پشت باسنم چفت کرد.دست

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 و عاشقانه ٔ  توانستی از آن یک صحنهلعنتی می 

 ...من بر بود او ٔ  غلبه واقعیت اما کنی؛ خلق رمانتیک
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 مهیل#
 413پارت#
 
 بوسمت.  نترس، فقط می _
 

کرد که قلبم قدر وقت صرف نمیبغض کردم، حتی آن
 دست بیاورد. را به

 
هایش گرم و نمناک کاری را که گفت کرد، تماس لب

 بود. 
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کنم، این بار بوی نعنا اش نمیدانست همراهیمی
 داد، یک طعم شبیه بوی سیگار. نمی

 
هایم برداشت، سر نفس که کم آورد دست از سر لب

 یه داد. ام تکروی پیشانی
 

وار از دهانم بیرون های عمیق و سکسکهفقط نفس
 آمد جای گریه.می

 
 دستانم را رها کرد و آرام من را به اغوشش کشید.  

 
 ترسونمت؟!  می _
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 نجواگونه پرسید، سر تکان دادم.
 
 واقعاً رفتارهایش ترسناک بود.   

 
و له نکن، چیمن. تنها دلخوشیِ من تویی، قدر مناین _

 کنم تا بیام کنارت...  کارایی میاگر بدونی چه
 

کمرم را آرام نوازش کرد تا آن صدای سکسکه مانند 
 تبدیل به اشک شد. 

 
دانستم اگر کوتاه نیایم برای او اجبار من بود و می
 شد.  هردویمان جهنم می
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 چرا من؟!   _
 

داد، چرا من را وقت جوابی برایش نمیکه هیچسؤالی 
 انتخاب کرده بود؟!  

 
صورتم را با دستانش قاب گرفت و به چشمانم خیره 

 شد.   
 
کنی دونم، فکر میقدر این سؤال رو نپرس. نمیاین _

گذشتم؟ بفهم چیمن که تونستم ازت بگذرم، نمیمی
ن تونم، انگار بگی قلبت رو از تنت جدا کن... تنمی

 بدون قلب جسده. بفهم، دختر...  
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 "چیمن؟!"
 

 صدای خاله بود.
 
نفس هر دویمان حبس شد، باز هم صدا زد و تا پشت  

 در کمد دیواری آمد. 
 

 ماجد آرام المپ را خاموش کرد.
 
 جا.مانی؟! چیمن نیست، ماجدم نیست این _
 

 چند لحظه بعد انگار رفته بود.
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 نفس رها کردیم. 
 
 بوس قبلی که نچسبید، بیا باز امتحانش کنیم.  _
 

 توانست همه چیز را نادیده بگیرد؟چطور می
  
 منو به زور نبوس، هیچوقت... بذار برم بیرون. _
 
 

 میان تاریکی دست بردم تا چراغ را روشن کنم.
 
 از تنگ و تاریکی جایمان حالم بد شده بود.  
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تا ابد ادامه پیدا کنه، تو زن این وضع نمیتونه  _
 منی...قبول کن.

 
عطر گران قیمتش، بوی چیزی شبیه سیگار، آن ظاهر 

 متفاوت.
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 مهیل#
 414پارت#
 
ای که وایسادی چراغ که خاموشه انگار تو یه غریبه _

آشناست...چی کنارم، از ماجد فقط عوضی بودنت برام 
 رو قبول کنم؟ تو یه غریبه ای، نمیشناسمت.

 
کرد برای کمی لعنتی! حتی کمترین تالشی نمی

 مالیمت، کمی راه نمی امد. 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 بگو چکار کنم؟! _
 

در را باز کردم، از دیدن مانی پشت در بهت زده 
 ایستادم.

 
بدون شک ماجد را دیده بود و حتما اثارش را روی  

 سوخت.میصورت و لبهایی که 
 
 شما دوتا؟!  _
 

 اخم داشت، شوکه بود! 
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دست روی دهانش گذاشت، نباید خیلی فکر میکرد تا 
 متوجه شود.

 
 امکان نداره..._
 

ماجد از کنارم بیرون آمد، به چارچوب در خوردم، حتی 
 توان توضیح نداشتم.

 
فقط حسم می گفت، مانیا چنین چیزی را نمی بخشد،  

  آن هم روز چهلم پدرش.
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ماجد شانه هایش را گرفت و بغلش کرد و من احمقانه 
گریختم، از خودم، از او، از ماجد و حقیقت درد آوری که 

 بینمان بود.
 

 همان دم در لباس هایم را پوشیدم.
 
هنوز مهمان.ها نرفته بودند، حتی شنیدم که صدایم  

 کردند.
 
ولی نماندم، سرد بود اما نه انقدر که من از درون  

 منجمد شده بودم. 
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توانستم بی دردسر بمانم و نزدیکترین جایی که می
 کسی پیگیرم نشود امامزاده صالح بود.

 
ندرت شده بود بروم اما محل راحتی بود  نزدیکمان، به 

 برای در سکوت خود غرق شدن.  
 

نشستم، مانی که میفهمید حتما گوشه ای گرم و ساکت 
 شد.بعدش خاله پیگیر می

 
دانست، که عمو نمیبعد حتما سرو صدا بود، این 

فهمید حتما قشقرق راه که اگر مادر ماجد میاین
 انداخت.می
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ام، بی اجازه و بی می گفتند قاپ پسرشان را دزدیده 
 شد گفت؟ خبر اگر توهین نبود پس چه می

 
نستم و ماجد که بی گناهترین آدم اما فقط من میدا

 ماجرا منی بودم که ناچار شدم.  
 

ها نگفتم و اگر دلیل گفت چرا به آنحتما خاله می
ی کافی این همه سال آوردم که نمیشد، که به اندازهمی

 جورم را کشیده بودند و تهش هم مرگ عمو مسعود... 
 

چرخید، شکم گرسنه و هزاران فکر در سرم می
 که بود حتی در گرمترین قسمت.سرمایی 
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نه کارتی داشتم و نه پولی، فقط کارت ماجد بود با کمی 
 کردم خرج نکنم.ماه و من سعی می ته مانده از یک

 
ام را معامله کرده بودم و هر چند در ازای ان زندگی 

 ام، اما ...روزهای جوانی
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 مهیل#
 415پارت#
 

 جا نشستم. ها همانچمباتمه زده و ساعت
 

ای آورد برای نذری، نان و پنیر و خرما و کسی لقمه
 ها بهتر کرد. گردو، حالم را بعداز ساعت
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چیز حتی اشکی نداشتم برای ریختن، آن روز به همه
فکر کردم، از همان روز ورودمان به ترمینال جنوب تا 

 های مانیا.دیواری و آن نگاهکمد در ماجد ٔ  بوسه
 
حتی دنبال دالیل نفرتم از ماجد گشتم، جز همان  

 تذکری که بابت خیس شدن لباسم داد.
 
 وقت آزاری نداشت. آن روز از باالی تراس، واقعاً هیچ 

 
ها های نفرت درآمدند و من سالجا که غنچههمان

 .بودم خار پر ٔ  تیماردار آن بوته
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شدم، پذیرفتن ماجد و گار میباید با شرایطم ساز
آمد که بتوانم از حرکت به جلو، شاید روزی می

 شدم.هایی که به گردنم بود خالص میدین
 
 

ها بود که تصمیم گرفتم کمی بهتر فکر کنم همان وقت
 شوم.

 
کسی را جز مظلومی ها نداشتم، زندگی نشانم داده بود 

 ها.ی خوبی هستم برای شکارچیکه تنها بمانم طعمه
 
ی مردها شبیه هم بودند و بعید بود تهش که همه 

 کسی نظرم را جلب کند. 
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قدر که شب بود، زاده، آنخیلی مانده بودم داخل امام

 بدون گوشی، با پول کم. 
 

چادر را تحویل دادم، باید از کسی گوشی میگرفتم تا 
 ی وقت اضطرارش. زنگ بزنم به ماجد، همان شماره

 
 باالخره اومدی؟! _
 

ای کشیدم، انتظار نداشتم درست جیغ وحشت زده
 کنارم سبز شود.

 
 ام انداخت و به جلو هدایتم کرد.فقط دست دور شانه 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 بود.به من نگاه نمیکرد، هدف نگاهش روبرو 

 
های های در حال رفت و آمد، اتوبوسخیابان، آدم 

 روبروی بازار.
 
 خیلی طول دادی، ماشین آوردم. _
 

نپرسیدم از کجا فهمید، گفته بودم طبق قوانینش رفتار 
 کنم، تا به حال که آزاری نرسانده بود.می

 
 سردمه، گرسنمه. _
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 بازویم را نوازش کرد.
 

گرم بود اما خودش  بعد کتش را روی دوشم انداخت،
 فقط با یک بافت نازک کنارم قدم برداشت.

 
 .میکرد جلب را هانگاه من کوتاه قد و او بلند قد  
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 مهیل#
 416پارت#
 

 جا در عموم نبودیم. ما هیچوقت با هم یک
 
 گیرم. ی خودمون، شامم میمیریم خونه_
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خیلی آرام بود، مهربان، تا ماشین را در سکوت طی 
 کردیم.

 
ماشین را داخل پارکینگ کمی باالتر پارک کرده بود، 

 مرکز خرید.
 
 فهمیدن؟!  _
 

 فقط سر تکان داد. 
 

 سوار ماشین که شدیم کمی بعد بخاری را زد.
 
 نپرسم چی شد؟! _
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هیچ چیزمان به هم نمیخورد، حتی دست سفید و 

گوشتی و کوچک من و آن دست بزرگ و سبزه و مردانه 
 و استخوانی او. 

 اما گرم بود. 
 
یکم مانی عصبی شد، مادرم یکم غش کرد... البته  _

 بقیه نبودن، لزومیم نداشت بدونن.
 

های یک درمیان زل به تاریکی پارکینگ با آن چراغ
 زدم. 

 
 نست فقط همین باشد.نمیتوا
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 پس خاله چی؟! _ 

 
مبینا از من عصبانی بود، آروم میشن، یکم دیگه کنار  _

 میان.
 
 

 چندبار نفس عمیق کشیدم که گریه نکنم.
 

 آمد گریه کنم.اما نشد، بغضم ترکید، خوشش نمی
 
 اما حرفی هم نزد، فقط ماشین را روشن کرد. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

که دقت سر راه غذا خرید و خوراکی و چیزهایی  
 ست. نکردم چه بود، گفت یخچال خانه خالی

 
ی جدید را میان ان حال خرابم دیدم، قشنگ بود، خانه

 ی ارام و سر سبز، دو طبقه بود و بزرگ.یک محله
 

جدید نبود، یک سبک قدیمی و جالب، چند اتاق، 
هایی چوبی و قدیمی اما ی بزرگ با کابینتاشپزخانه

 کالسیک و زیبا.
 
 حیاط و باغچه و پارکینگ زیر ساختمان.  

 
 های چوبی داشت، یک ایوان نیم دایره.کف پارکت
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ی پیش که هنوز نکوبیده از ان خانه های چند دهه 

 های لوکس. بودند برای آن آپارتمان
 
 با مبلمان و وسایل خریدم. _
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 با مبلمان و وسایل خریدم.   _
 

 ٔ  و این وسایل و مبلمان همه کالسیک بود، یک خانه
 . کالسیک و گرم
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از آن خوشم آمد، به سردی و مدرنی قبلی نبود، اما آن 
ها و مبلمان سبز ها، تابلوفرشهای الههمجسمه

رنگ و حریر زیر ایهای مخمل پستهای، پردهپسته
  …هایی طالییبسیار روشن با یراغ

 
 ست. قشنگه، شبیه خونه _
 

شود به خندید، حس خانه و محل امن بودن را نمی
 هرجایی داد. 

 
 ها هم روح دارند. انگار خانه

 
 شی؟ جا اذیت نمیتنها بمونی این  _
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جا متعلق به های چینی روی دیوار، قطعاً اینبشقاب

 کسانی بود. 
 

تک آن وسایل را خرج رفته بود، انگار زنی تکسلیقه به
 چیده باشد، با ذوق و شوق، برای یک خانواده. 

 
هو آدماش رفتن، جا مال کیه، ماجد؟! انگار یهاین _

 انگارغیب شدن! 
 

 کمد یک ورودی گذاشت، مبل ٔ  کتش را روی دسته
 داشت، شده کاریکنده چوبی، لباس و کفش جای
 . چوبی وسایل تمام و هاکابینت شبیه
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 از یکی پدربزرگ ٔ  نه غیب نشدن، این خونه _

دم، با خری ازش نیست، ایران خودش دوستامه،
 چیز، ارتشی بود فقط دادم تمیز کردن. همه

 
داد! نگاهش روی صورتم داشت برایم توضیح می

 هایم. ساکن ماند، مطمئناً روی لب
 
 جای بوسیدنم مونده، کبودت کردم. _
 
 شعوری.  از بس وحشی و بی _
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بداهه گفتم، منتظر بودم باز بگوید درست حرف بزن، 
 اما نگفت! 

 
 حتی آن نگاه سرد را هم تحویلم نداد.  

 
 متأسفم، نتونستم کنترل کنم.   _
 

 خیال.دستی تکان دادم که بی
 
ها، یک اتاق مشترک با از خانه خوشم آمده بود؛ اتاق 

های یک تختخواب بزرگ دو نفره، از همان چوب
 سوخته، براق، انگار روغن زده بودند. ایقهوه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 طمئناً بوی چوب بود.خانه بوی خاصی داشت و م
 
ای قدی و کمددیواری میزتوالت قدیمی چوبی، آینه 

 بزرگ.  
 
 خوشت اومد؟!   _
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 انگشت شستم را نشانش دادم، حکم تأیید. 
 

 اتاق مهمان که انگار قبالً متعلق به بچه بود،
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هایی طرح حیوانات، دو اتاق دیگر هم بود، کاغذدیواری 
ای کوچک با میز کاری برای کار احتماالً و کتابخانه

 چوبی.  
 
 اتاق بچه!   _
 
 امیدوارم به سرت نزنه همچین چیزی بخوای.   _
 

 سرم ایستاده بود، به من چسبیده.درست پشت
 
 اصالً او، از بچه یک داشتن ٔ  فکر نکرده بودم درباره 

 ای نبود.رابطه
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دانم عادی بود وقت تحریک شود، نمیندیده بودم هیچ 
 اش یا نه.داراین حد از خویشتن

 
 خواستم وارد خاطراتم با سهیل شوم.نمی 

 
 دانم نرمال بود یا نه.  اما نمی 

 
 بچه؟!    _
 
 اوهوم!   _
 

دید. دوست داشت که نشانم ها را میسرم اتاقپشت
 دهد.  
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 نیاز به عشق داره، پدری که باشه. بچه _
 

سکوت او باعث شد برگردم و نگاهش کنم، باز همان 
گرد کرده چشمان سیاه و نگاه سرد، ماجد باز هم عقب

 دانستم چرا؟بود و من نمی
 
 زدیم.آرام بودیم، حرف می 

 
ای باشه نه چیزی، با خیال، ماجد، نه قراره بچهبی _

 گند نزن.اون نگاهت آرامشمون رو 
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جا بشود ذوق دیدن خانه پرید، باز هم قرار بود آن
 . من هایتنهایی ٔ  خانه

 
 مونه، چیمن.کلماتت مثل تیر سمی می _
 

 شام خوردیم، دوش گرفتم.
 
فکر خاله و مانیا را در سرم نگه داشتم، بغضم را میان  

 گلو، اما سکوت کردم. 
 
 خوام فیلم ببینم.جا میبیا این _
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چیز خانه با وسواس شدم برای خواب، همهیآماده م
 ها. تمیز شده بود، حتی ملحفه

 
 خوابم میاد، نصفه شبه. _
 

 نشست، تلویزیون رویروبه راحتی ٔ  روی کاناپه
 سهم هم این اما آمد،نمی خانه آن به مدرن تلویزیون
 .خانه این در بود تکنولوژی

 
 کنارم باشی.خوام و بذار رو پام بخواب، میسرت _
 

 کرد. داد، خواهش نمیدستور می
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 کرد. داد، خواهش نمیدستور می

 
م، یه روز گند برام من خوابم میاد، ماجد. خسته _

خوای فیلم دی چون میدرست کردی، اآلنم دستور می
 ببینی باید پیشت بمونم؟ من خوابم میاد. 

 
 ٔ  ام آماده بود یک مشت حوالههای مشت کردهدست

 .کند گذشتشبی و خیره نگاه و جدی صورت آن
 
 داد.من کوتاه آمده بودم و او ادامه می 
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جا، چیمن. برام مهم نیست چقدر خوابت تو میای این _
میاد، قرارداد یادت رفته؟ هروقت خواستم و هرجایی 

 باید کنارم باشی. 
 

این مرد خود حاکم دوزخ بود، انگار نفرت من را 
 تر دوست داشت. بیش

 
زنی هستی، تو از نفرت من به خودت همبهتو آدم حال _

 این ٔ  یه روز تالفی همهپریشی. بری، روانلذت می
 . ماجد کنم،می رو بودنات عوضی

 
خواست که خواست، مطمئن بودم نمیخودش نمی

 دوستش داشته باشم.
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 خواست که آرامشی  بینمان باشد. نمی 

 
 آمد.این همه تضاد فقط از یک بیمار برمی

 
و آماده کن، زن و خوام، چیمن، خودتمن سکس می _

 شوهریم.
 

 داد. خواست زجر دهد و میمی
 

بست برسید جا کنار در اتاق نشستم، شده به بنهمان
 و راه پس نداشته باشید؟ 
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 فهمیدم چه مرگش است.کاش حداقل می
 
کنی، ماجد؟ از امامزاده که چرا این کارا رو می _

کنم، درس و میدراومدم گفتم کوتاه میام، زندگیم
دوستت داشته باشم. کنم خونم، کنارشم سعی میمی
هرحال وقتی از همه ناامید بودم تو اومدی، ولی اآلن به

 خوای درست بشه.بینم تو نمیمی
 

ام از زندگی، از امیدیرود، اوج ناآن شب را یادم نمی
 که ته نداشت. چیزی

 
دانم بخشیده شدنم ای را از دست دادم، میخانواده

 توسط خاله و مانی سخت بود.
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 دترین حس روی زمین است.تنهایی ب 

 
های بعد مثل این شب زیاد آمد و رفت، اما بار اول سال 

 ٔ  زدههای نکبتدندهکند بین چرخآدم گیر می
 .بیچارگی
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 زمان حال 
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خوبه کولر روشن بود، یک ساعت ماشین خراب شد.  _
حتی یک نفرم نبود حداقل با اون بیام... فکر کنم پیاده 

 رسیدم. اومدم زودتر میمی
 

خاله خسته بود، یک ساعت را در خیابانی گذرانده بود 
 جا بیاید.دانست چرا ماشین باید از آنکه نمی

 
اجد بود، که دانستم قطع به یقین کار ماما من که می 

 خاله را معطل کند.  
 
شربت بخورین بعد یه دوش بگیرین خستگیتون  _

 ره. درمی
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 شربت موهیتو را دوست داشت.
 
هایش تو رفته بود تر از قبل؛ گونهالغر کرده بود، بیش 

کم داشت باالرفتن سن را تر و ... خاله کمو ظریف
 داد.نشان می

 
داد و موهایش می تر نشانکرد بیشبوتاکس که نمی 

 را رنگ نکرده بود. 
 

 این یعنی اوضاع خوبی نبود. 
 
 پیر شدم؟!  _
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ها بود با آن تر نشست، شبیه دختربچهروی مبل بزرگ
شلوار لی و تیشرت قرمزرنگش و موهایی که مصری 

 زده بود. 
 

 فکرم را خوانده بود. 
 

کنارش نشستم، دلم برای او تنگ شده، وقتی جلوی 
های محبت را حس تر آن رشتهچشم نباشند آدم کم

 کند. می
 
 دیدمتون. دلم تنگ شده بود، انگار چند ماه ن _
 

 اش چرخید. انگشتانم بین موهای جوگندمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 مزه کرد. شربت را مزه

 
و جا بیارم، حقت یه سیلی هنوز وقت نکردم حالت _

 ست، چیمن، خیلی محکم...محکم مادرونه
 
  

لیوان را روی میز جلوی مبل گذاشت، با انگشت 
دانست حتی اگر کرد ولی نمیاش مثالً تهدید میاشاره

م بزند من عاشقش هستم اما تهش بغضی که سیلی ه
حتی نشانه هم نداشت شکسته و دستانش را دورم 

 حلقه کرد و گریست. 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کردیم؛ رفتی، داشتیم سکته میجوری مینباید اون _
گوشی خاموش، با اون حال بد... اگر ماجد خبر 

 شدم. داد مطمئنم دیوانه میسالمتت رو نمی
 

اش قطع ش کردم تا گریهباز هم ماجد! کمرش را نواز
 شد.  

 
 داد. و آزار نمیجور منماجد اگر آدم بود اون _

با دستمال حریر صورتش را پاک کرد. چیزی از کیفش 
 درآورد. 

 
بهش گفتم حق نداره سمت تو بیاد، بره مشکالتش  _

رو حل کنه، تو یه زن آزادی. اون دختر خانومم هیچ 
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نی فکر کردیم با ربطی به ماجد نداشت، اولش من و ما
هم صنمی دارن، بعد که رفتی ... چرا صبر نکردی؟ 

قدر ماجد برات مهم بود؟ دندون لق رو بکن بنداز این
 دور. 

 
فهمید دردسرهای امروز خواستم بخندم، اگر مینمی

جا، حتماً که بیاید اینهم مقصر آن ماجد است برای آن
 ریخت. هم میبه
 

اش را جرعه نوشید. گوشیباقی شربت را جرعه
 گشت.  درآورده بود و دنبال چیزی می
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اش را جرعه نوشید. گوشیباقی شربت را جرعه
 گشت.  درآورده بود و دنبال چیزی می

 
تر، چند روزی ببین، اسمش تاراست، از تو کوچیک _

روز رسید، یکی از دوستای مهمون ما بود. نامزدشم اون
 ماجد که برای کار اومده بود عسلویه... 

 
 داد، شبیه من بود؛ رنگها را نشانم میعکس
هایش عسلی و سفید و بور بود با قدی بلندتر از چشم

 من.
 
نامزدش هم شبیه ماجد سبزه بود، با موهایی مشکی  

 اما قدش متوسط و ورزیده. 
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موندی این همه اذیت بینی؟ فقط چند دقیقه میمی _

کنی...بزرگ شو، شدی... همیشه عجول رفتار مینمی
 و.مامانم. دق دادی من

 
کرد و حاال زد، خیلی کم گله میندرت خاله غر میبه

 حتماً زیادی اذیتش کرده بود. 
 
 زنین؟  و نمیسیلی حقم _
 

 خندید، محکم بغلش کردم. 
 

 حق داشت، هنوز بچه بودم.  
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ذاشتن بیام حتماً روز ماجد و تیام میبه خدا اگر اون _

. خاطر هیچ مردی..خوردی تا بهو مییه دونه محکمش
ت رو ترک نکنی. تا جوری خانوادهکسی اونهیچ

توضیح نگرفتی و از حقت دفاع نکردی عین آدم بزدل 
 فرار نکنی.

 
 
 با بهرام رفتم یه مهمونی عجیب غریب.  _
 

 از بغلم بیرون آمد، کیف و گوشی را روی میز گذاشت.
 

 روی من با چشمانی گرد شده و نگاهی کنجکاو. روبه
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 جا ننداز و برام تعریف کن.  حتی یک اپسیلون _
 

 صاف نشست. 
 

تر شبیه اش که بیشام گرفت از حالت دخترانهخنده
 یک دوستِ دختر بود تا مادر. 

 
این چند روز که اومدم از پیشتون، بهرام خیلی کمکم  _

کرد. حالم داغون بود، بهم سر زد، دیشبم دعوتم کرد 
 تم. رفتم اما... رفمهمونی که فکر کنم نباید می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

های عجیب و غریب خواستم تعریف کنم از آدمنمی
 .کیان ٔ  جا، حضور ماجد در نسخهآن
 

 خواستم حواسش پرت بشود.در واقع فقط می
 
که بود قطعاً کیان آدم درستکاری نبود و چیزی 

 متعاقبش شاید اردالن و بهرام. 
 

عاشق این حرکت  "ادامه بده"با دست اشاره کرد 
 ظریفش بودم. 

 
   اوست؟ ٔ  دانست اردالن شیفتهیعنی خاله می
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 افکارت رو متمرکز کن، چیمن! بقیه رو بگو.  _
موهایم را پشت گوش انداختم اما فایده نداشت باز 

 کرد. فرار می
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 مهیل#
 422پارت#
 
روی یه کشتی تفریحی بود. البته بهرام گفت فقط یه  _

گانگستری  قایقِ تفریحی، ولی خب آدم یاد فیلمای
 آشامی... افتاد، یا خونمی

 
هایش روی هم فشرده شد، یک حس عجیب گفت لب

 داند. سکوت کردم. که خاله چیزی می
 
 بهت خوش گذشت؟  _
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 خوش گذشتن؟! کمی فکر کردم، بد نگذشته بود.

 
 ٔ  جز آن قسمت ترس و افکار مالیخولیایی درباره 

 . بیاورند من سر توانستندمی که بالهایی
 
 . بود جالبی ٔ  عجیب بودن ولی خوب بود، تجربه _
 

 هایم نشست، سرد بود.دو دست ظریف خاله روی گونه
 
 ام چسباند. سر روی پیشانی 
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که اتفاقی انگار شکرگزار چیزی باشی، یا ترس این
 خیر گذشت. ست بیفتد ولی بهخوامی

 
 چیزی شده؟  _
 

 نفس عمیقی کشید. 
 
شه؟ دیگه کاری برندار نه، این پروژه کی تموم می _

 جا. این
 

 از کنارم بلند شد و انگار خاله کالفه بود. 
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دونی، اونا آدمای درستی نیستن؟ شما چیزی می _
 خاله؟ 

 
 چمدان کوچکش را از کنار در برداشت. 

 
 آثار حال خوب را نداشت.  دیگر آن

 
که جا خوشم نمیاد، چیمن. ایندونم، از اینمن نمی _

تونم تو رو محافظت کنم که نمیازم دوری بده. این
خوان به که هی مجبورم مثل مامانایی که میبده. این

زنه شون استقالل بدن ولی دائم دلشون شور میبچه
قدر... قشنگی که هر گرگی طمع تو رو که اینبده. این

  کنه... بده.می
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 ابروهایم باال پرید.

 
 ها عجیب بود، برای اولین بار گفته شد.این حرف 

 
آمد و خاله های چمدان روی سرامیک میصدای چرخ 

 به اتاق رفت.  
 

 خواب و خستگی از سرم پرید. 
 

گفت او رفته است دوش بوی شامپو و صدای آب می
 گذاشتم.  بگیرد، باید برایش حوله می
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جد! قول دادی خطری تهدیدش تو قول دادی، ما"
  "کنه...نمی

 
 شد. صدایش از بین شرشر آب هم شنیده می

 
 کند. نفسم تنگ شد. توانستم بفهمم گریه میحتی می

 
فهمم، اون دیشب تو خطر بوده. این حرفا رو نمی"

و بگیرم و ببرم. گورِ تو و بقیه چیزا، خوام دستشمی
   "دفاع ول کردم...م رو بیمن بچه

 
 صدا قطع شد. 
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موقع حوله را روی تخت رها کردم و بیرون دویدم... به
 بود چون در حمام باز شد. 

 
 نفسم به شماره افتاد!  

 
 ماجد و باز هم ماجد...
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 مهیل#
 423پارت#
 

اید که یک راز وجود دارد بین چند نفر و هرکدام دیده
 داند؟! کنند دیگری نمیفکر می

 
رسد را نظر میها و هرچه که عادی بهلبخندها، حرف

چیز دهند، اما یک سکوت ترسناک پشت همهانجام می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خواهی فراموش است؛ یک ترس، یک حرف مگو که می
 شود.  کنی ولی؛ نمی

 
 خوره.   می چیمن، تلفنت زنگ _
 

کرد، برای ناهار قرار شد یک غذای خاله قارچ خرد می
 مادرانه برایم بپزد؛ سوپ شیر و قارچ و مرغ سوخاری.

 
 همیشه این دو را دوست داشتم. 

 
 دستپخت خاله عالی بود.  
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خورد، گوشی را که برداشتم صدای تلفن خانه زنگ می
 .پشت خط نه من را ترساند و نه حس بدی را داد

 
کردم؛ اگر بهرام را ببینم حتماً سعی که فکر میچیزی 

 کنم از او فرار کنم.  می
 
 خوبی، چیمن؟!   _
 

توانست آدم بدی باشد، یا اصالً بود دانم چقدر مینمی
 .   نداشتم او ٔ  یا نه، اما حس بدی درباره

 
مهمونم رسید. خودت خوبی؟ تونستی استراحت  _

 کنی؟!  
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کرد نگاه نکند. به آشپزخانه برگشتم، خاله سعی می

 زد که بهرام است.حتماً حدس می
   
مثل عهد بوق کنی؟ حس بدیه و روشن نمیموبایلت _

که مامانت هست... کافیه دو به خونه زنگ بزنم، درحالی
 تا فوت کنم که مطمئن بشم خودتی.  

 
گفت نداشتم، اما ای را که میبلند خندیدم، تجربه

شنیده بودم زمانی که موبایل نبود چه دردسرهایی 
 برای ارتباط بود.
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ده چقدر از من پیرتری، بهرام. دیوونه، نشون می _
 ره شارژ کنم.  گوشیم از دیشب خاموشه، یادم می

 
خاله لبش را جمع کرده بود، یک حرکت اعتراضی 

 خاموش بود.
 
 کرد من با بهرام در خطر هستم!  فکر می 

 
و به از فردا ببینمت؟ لطفاً اآلن منکی وقت داری قبل _

 قهوه دعوت کن، خودم کیک میارم.  
 

جدی چگونه سعی کردم نخندم، این آدم همیشه 
 توانست برای من چنین باشد؟می
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نظر دیشب دیدم که چقدر جدی و دورازدسترس به 

 رسید.می
    
 کنم.کیک قهوه و شکالت بیار، منم قهوه دم می _
   

 چاقو از دست خاله افتاد و تماس را قطع کردم. 
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 مهیل#
 424پارت#
 
هاشون سنگینه... چرا این چاقوها خطرناکن دسته _

 دعوتش کردی؟
    

 دفعه گفت.مستقیم و یک
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 انگار که قبالً از بهرام تعریف نکرده بود.   

 
 دونم؟!  اون دوست خوبیه، خاله. چیزی هست که نمی _
 

خواستم حرف بزند، معادالت ذهنم درهم و ضد و می
 نقیض بود.

 
 ام کند. م مانده دیوانهمجهوالت ک

   
خوای بکنی؟ وقتی تکلیفت با دلت ماجد و چکار می _

 ٔ  رسه که یه رابطهنظر نمیمعلوم نیست کار درستی به
   بگیری؟ پیش رو جدید
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ترین قسمت افکارم را به خود ماجد خودش گنگ

 اختصاص داده است.
 
دانست هم اضافه او کم بود خاله و چیزهایی که می 

 شده بود.  
 
ه حسی دارم، اصراری هم نکرد دونه من چبهرام می _

 دوسته، یه من برای فقط اآلنم جدی، ٔ  برای رابطه
 .  خاله

 
 دست آویزان کنار تنم را گرفت.  
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اون پسره سهیلم دوستت بود، تو پتانسیل جذب  _
 دوستای خطرناک و مردای بد رو داری...  

 
 بهرام آدم بدیه؟ _
 

 ه با اخم.  چاقویش را به سمتم تکان داد و آن نگاه همرا
 
حس خوبی ندارم، اون از سهیل، این از ماجد که  _

 دونم چی تو سرشه... چیمن!  نمی
 

 کالفه و عصبی روی صندلی نشست. 
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 ٔ  شستم، بوی ادویههای کثیف شده را میداشتم ظرف
 تازه شد، بلند داشت کره و پنیر بوی شبیه چیزی انبه

 .  گرفتمی عطر داشت
 
 جانم مامان!   _
 

خطر و خوب مئن بودم بهرام و اردالن قسمت بیمط
 داستان نبودند.

 
 گفت قرار نبود برای من بد باشند. اما حسم می 
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صدا پا شو همین اآلن چمدونت رو ببند و ما بی _
طرفه برای استانبول، ریم تهران، بعدم یه بلیط یکمی

 با من بیا.  
 

 خواست برگردد؟   می
 
 گردی؟  داری برمی _
 

 ها کشید.دستانش را روی چشم
 
 خواست گریه کند.این یعنی نمی 
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زنه برای قدر که دلم برای تو شور میبدون تو نه، اون _
مانی سر سوزنی اذیت نیستم. با این پسره قاطی نشو، 

 کنم.  تأکید می
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 مهیل#
 425پارت#
 

 صندلی دیگر را کنارش کشیدم و نشستم.  
 
دونم. قبالً که گین، میچیزی هست که بهم نمی _

و به اردالن سپردین! گفتین بهرام آدم خوبیه، من
 ...  تا بگین بهم... خاله نبود دیروز و امروز ٔ  برنامه

 
 های چشمانش لرزید.   ایآن قهوه
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خواستم، ماجد گفت اگر به این سبک زندگی نمی _

به خودکشی مونه... تو دست کنید هیچی ازتون نمی
م رو زنده زدی، من دیدم که عاشقشی... من... بچه

 خوام...  می
 

 کرد؟خاله گریه می
 
لرزید آن دستان استخوانی دستانش روی صورتم می 

 هایش معلوم بود. که حاال رگ
 

 آوردم.  گیج نگاه کردم، سر در نمی
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و به اردالن معرفی کنین؟! درسته؟ اون ماجد گفت من _
 چی...  این مسیر انداخت؟ همهو تو من

 
قدر دقیق باشد، مگر... چیز اینتوانست همهقطعاً نمی

 که ماجد هدایتش کند.   این
 
ای برسه، ولی ذاره به تو صدمهدونم اون نمیمن می _

دیگه تحمل ندارم، من تو رو مثل مانی خودم نگه 
 داشتم، دوستت دارم..  

 
که برعکس عجیب اینجواب من را باز هم نداده بود و 

 کردم. همیشه احساس خشم نمی
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گردانش برو برگرد من عروسکی بودم که عروسک بی
 ماجد بود.

 
منم دوستتون دارم، مامان. فکر کنم خودش بهم باید  _

قدر چیز اینزدم همهتوضیح بده. واقعاً حتی حدسم نمی
 ریزی شده باشه.  دقیق برنامه

 
ونیم دم نگهبانی ت یکبرایم پیام آمده بود، ساع

 منتظرش باشم. 
 

توانست برایم توضیح دهد، من که از کار او شاید می
 دانستم.چیزی نمی
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دانم ست؟! یا نمیهای مخفییعنی این روال کار پلیس 
 هرچه هست.   

 
 پوش و با لبی خندان. بهرام آمد، مثل همیشه خوش

 
دیدم، علناً خیلی روی های دزدکی خاله را مینگاه

 خوش نشان نداد. 
 

من اما به  سیم آخر زده بودم، واقعاً اهمیتی نداشت 
بهرام کیست، او برای من نگاهش گرم بود و رفتارش 

 کامالً مؤدبانه.
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ام را خریده بود، دست و دلبازانه و کیک مورد عالقه 
 بزرگ.

 
 کرد. داری تعریف میت خندهها نکااز دیشب و مهمان 
   
 استاد کیه؟    _
 

 باالخره پرسیدم. 
 

خاله سردرد را بهانه کرد و رفت، بهرام خیلی خودمانی 
 زدیم.نشسته بود و گپ می
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وقت خوردن کیک آن را به دهان نبرده از باالی چشم  
 نگاهم کرد.

 
 ٔ  هایش را در هم کرد و گوشهحتی اسمش هم اخم 

 گاه کج.  ناخودآ را لبش
 
 پرسی؟  چرا می _
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 مهیل#
 426پارت#
 

 مزه کردم. ام را مزهقهوه
 

یک پیراهن با دامنی تمام کلوش پوشیده بودم، 
 آمد. های طالیی، به موهایم میای بود با یراقسورمه
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تر دانستم و چه چیز جذاببرای همین لحظات، باید می

 از زنی لوند؟!   
 
و باهاش دو ساعتی تنها گذاشتی. مثل چی آخه من _

 شه؟ حق دارم بدونم کی بود.  ترسیدم، باورت می
 

 ه داد و پا روی پا انداخت.تکی
 
توانستم داشته باشم یا اطالعات انتظار صداقت نمی 

 تر.   بیش
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داره  که بدونی آدم مهمیه تو کار خودش، سرمایهاین _
تونه خطرناکم باشه، کافیه... قرار نیست دیگه و می

 ببینیش.  
 

 دانم!  دانست چه چیزهایی میاگر می
 

یه هم بودند وقتی بحث جدی بود و مردها چقدر شب
 هایشان برود.  فراتر از خواسته

 
های اون ولی نظر متفاوتی داشت، گفت مالقات _

 تری در انتظارمه...  بیش
 

 باره بلند شد.از جا یک
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شد خودم را مشغول کیک خوردن کردم ولی مگر می

 ست؟  ندید که کالفه و عصبی
 
جا که بدترین اشتباه زندگیم بود بردن تو اوناین _

وقتی اون هست هیچ شکی نیست. اما سمت اون نرو، 
 هاست،زن ٔ  خاطر طمعش دربارهیکی از شهرتاش به

ری گذاسرمایه بقیه پارتنر روی داره که زشتی عادت یه
 و نخور.  کنه... گولشمی

 
 بشقاب کیک در دستم لرزید. 
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 که بود خوب و گرفت اجازه رفتن دستشویی ٔ  به بهانه
 !  بود زنباره یک! راستین کیان استاد ندید، را تنم لرزش

 
چشم بستم و نفسی عمیق کشیدم... مگر حرف عجیبی 

 بود؟!
 

............. 
 

 گذشته 
   
 یمن؟!   چرا این کارو کردی، چ _
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ماجد باز هم رفته بود و من باالخره در نبود او به خاله 
 زنگ زدم. 

 
 نه سالم کرد و نه پرسید کجایم.

 
که پرسید همین بود و من صدا گریه کرد و اولین چیزی 

هایش بود که صدای در گلویم خفه شد، میان گریه
 مانی آمد. گوشی را از دست خاله گرفت.  

 
زن، تو خواهر من نیستی، کاش دیگه به ما زنگ ن _

 و دق دادی...  مون...  تو بابامآوردنت خونهوقت نمیهیچ
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هایش انگار خاله فریاد زد و من گوشی را میان حرف
 قطع کردم. 

 
زده و لرزانم روی زمین افتاد. گوشی از بین دستان یخ

 . کردمی پژواک سرم در مانی آخر ٔ  جمله
  

ای که هفته ام به معنای واقعی جهنم بود، یکزندگی
ماجد در خانه ماند فقط دعوا داشتیم؛ او راه نیامده بود و 

خبر از خانواده کالفه بودم. با من حرف من هم بی
 زد.نمی

 
که کرد کنارش باشم و بعداز آنوقت امر میوقت و بی 

قدر سرد، با خواهد، آن هم آنگفته بود سکس می
ترین تالشی نکرده بود که به حریمم که کوچکاین
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ترسیدم و باز هم طبق روال همیشگی وارد شود اما می
 روزی که رفت من به مرز سکته رسیده بودم.
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 مهیل#
 427پارت#
 
 

روزهای سختی بود! خودم را مشغول درس خواندن 
 کردم.

 
 ام را دوست داشتم، گرم بود و راحت.خانه 

 
آشپزی برای خودم را هم شروع کردم، قبالً با چیزهای  

کردم؛ بیسکوییت، چای، دم دست خودم را سیر می
 کیک. 
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که در خانه چیزی نبود، فقط من حالش را نه این

 نداشتم.
 
خواستم یا نه تنها مانده بودم درست نزدیک چه می 

 تولدم.
 
شد، آمد، اینترنت همیشه شارژ میعید داشت می 

ای یک بار چه شد، هفتهها پرداخت میقبض
آمد، خواستم یا نه برای خانه موادغذایی با پیک میمی

 نان و سبزی و میوه هم. 
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هیچ کرد، از همان اول بیکارتم را هم شارژ می
 ای.اشاره

 
 کردم.نشستم و گریه میآمد میگاهی که پیک می 

 
 م. چیز داشتم جز آدمی که بتوانم با او حرف بزنهمه

 
 تماس با سهراب را قدغن کرده بود. 

اش خوانده شد، گوشی هم که زمین خورد فاتحه
 دومین گوشی این مدتم بود. 

 
 دانستم این خانه هم دوربین دارد. می
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 اما خودش من را رها کرده بود. 
 

ها اگر زدم، همان وقترفتم و قدم میگاهی بیرون می
 زدم. آمد با کسی دو کلمه حرف میپیش می

 
 ترین روز درست بعداز سال تحویل بود.اما غمگین

 
من اول فروردین دنیا آمده بودم و آن روز فقط گریه  

 کردم.
 
هایی سرخاک عمو چند باری وسط هفته رفتم ساعت 

 زدم مانی و خاله نباشند.که حدس می
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نویسم که یادم نرود آن شب که بعداز یک ها را میاین
روز وحشتناک با کیک آمد تا تولدم را تبریک بگوید و 
آن را خراب کردم، آدمی دیوانه و قدرنشناس نبودم؛ 

 ام کرده بود.   شکنجه
 
وقت. یادت خوام، هیچوقت از تو تولد نمیدیگه هیچ _

دونستن می بره من متولد شدم، چون اگر پدر و مادرم
و و برام بسازی، مامانم منقراره تو بیای و این جهنم

دنیام که وسط شادی مردم بهکرد نه اینسقط می
 بیاره.
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 مهیل#
 428پارت#
 
 
 

های شیک و مرتبی پوشیده بود، یک برای تولدم لباس
 کیک قشنگ، شاید هم یک هدیه.

 
 کنم. ولی احمقانه بود که ذوق 

 
 داد.که او زندگی دیگری داشت عذابم میاین 
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کردم زندگیمان را سامان وقت فرصت نمیمن هیچ 

 ای نداشت.   دهم، او هم انگار عالقه
 
 کنم.   مطمئن باش دیگه تکرار نمی _
 

زد، اما سرسوزنی برایم مهم نگاهش از خشم برق می
 نبود.   

 
با کت و شلوار  کنم یکی دو روز بعدش بود کهفکر می

های طالیی قیمت و دکمه سرآستینبرند، ساعتی گران
 . ایستاد قدی ٔ  جلوی آینه
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آمدم زدم، حتی از اتاق هم بیرون نمیبا او حرف نمی
 مگر اجبار بود. 

 
 خوابید. ها کنارم نمیاو هم از سری پیشش دیگر شب

 خانه بودیم.  فقط دو هم
 
 برم؟!  نظرت دل می به _
 

خواست سر حرف را باز کند یا حساسم کند می
 دانستم. نمی

 
 شانه باال انداختم، سرم داخل کتاب کنکور بود.   
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 نگو که نگاه نکردی.   _
 
و داشتی، برو نظر کسی گم، ارزش همون یه نگاهنمی _

 و ببری رو بپرس.خوای دلشکه می
 
  …یعنی برات فرقی نداره با کی باشم _
 

اش نگذاشتم حرفش تمام شود، گاهی افسردگی نشانه
 خشم و عصبانیت است.

 
که سراسر وجود من بود، از او متنفرتر شده چیزی 

 کردم. تر که چرا ولش نمیبودم، از خودم بیش
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اصالً بابت چی مانده بودم؟ نه مدرکی داشت نه چیزی، 
 بود.  برای من میاگر هم حقی بود 

 
مگه تا حاال کنار من بودی که برام مهم باشه؟ هفته و  _

دم کنی اهمیتی میشه من تنهام. واقعاً فکر میماه می
گردی؟ نصف عمرت گفتی عاشق منی، این با کی می

کردی عاشقشی زندگی رو برای کسی که ادعا می
درست کردی، پس فکر نکنم بتونی برای هیچ زنی 

 زی، ماجد.  بهشت بسا
 

 توانستم حسش را بخوانم.خیره شد، نمی
 
خونسرد حرفم را زدم، خشمی که درونم بود  

 اش نیشخند بود و تمسخر.   ماندهته
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 یک ابرویش باال رفت.   

 
و من دارم اینی که تو هستی بهشته، طالیی. جهنم _

 کنم تا تو بهشت رو داشته باشی.زندگی می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 429پارت#

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 درک که در جهنم بود.رویم را برگرداندم، به

 
نیمه شب بود که از بویی غریب بیدار شدم؛ بوی 

 سیگار.
 
 نه هر سیگاری، شیرین بود و مطبوع.  

 
 توانست باشد؟  جز ماجد چه کسی می

 
گیج خواب آباژور کنار تخت را روشن کردم، از دیدنش 

 ه روی صندلی نشسته بود وحشت کردم.رویم کروبه
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سمت جلو متمایل بود و نگاهش به من خیره و به 
سیگاری در دستش که دود غلیظ سفیدرنگش رو به 

 رفت. سقف باال می
 
 دیوونه شدی؟ ترسوندیم.    _
 

رفت کراوات زده بود و حاال آن را باز کرده و وقتی می
 اش باز بود.  های پیراهن مردانهدکمه

  
دونی؟! از وسط جهنم اومدم تو بایدم بترسی، می _

 بهشتی که تو هستی... ولی...  
 

 خندید، حال عادی نداشت، مطمئن بودم.
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 برگرد همون جهنمی که بودی...  _
 

 را قطع کرد.  اش حرفمی مستانهخنده
 

 ها را نشانم داد. دستانش را باال آورد و آن
 
میدونی اینا مجبور شدن چه ادمایی و لمس کنن؟  _

همین امشب ... میدونی چه چیزایی رو باهاشون لمس 
کردم؟! یه کثافت هرزه رو... میدونی چکار باهاش 

 کردم؟.... 
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خندید، در آن نیمه تاریک چشمانش از درد و دیگر نمی
 زد. خشم برق می

 
 تا نوک زبانم امده که بگویم به درک! 

 
کشید... به وضوح حسش کردم که انگار اما ... درد می

 واقعا در جهنم بود... 
 
این دستا، این بدن... اینا باید تو رو لمس کنه،  _

 هربار... تو باید تو بغلم باشی نه اون... 
 

ی را خورد ی قدفریاد زد و نمیدانم با چه چیزی آیینه
 کرد. 
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 خواست؟! دیوانه شده بود؟ با کسی بود که نمی

 
 ماجد خل شدی؟!   _
 

با کفش روی خورده های آیینه راه رفت، صدای چرق 
 چرق شکسته شدنشان می امد. 

 
بهت خیانت کردم! می کنم و احتماال خیلی زیاد هم  _

 خواهم کرد...اوه!...ادبیاتی شد...نه؟! 
 

هایش های شاد، با دستخندید، اما نه از آن خنده
 صورت خود را مخفی کرد. 
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 شد.گریه می کرد؟! کلماتش در سرم تکرار می

 
 خیانت میکرد؟ دوستش که نداشتم.  

 
 ه؟!شد، نپس خیانت محسوب نمی

 
 
دیوونه نشو، بیا اینجا مرد گنده... خیلی جدی نگیر  _

 ماجد... 
 

 از تخت پایین آمدم، حال بدش را دوست نداشتم.
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 ام بود.ای از زندگیبا تمام نفرتم او قسمت عمده 
 
شاید حاال خیلی کنارم نمی ماند، اما قبل تر در بیشتر  

 خاطراتم بود. 
 

 ام را پوشیدم. ها پخش بود، دمپایی رو فرشیآیینه
 

دستی که به سمتش دراز کرده بودم را با تمسخر نگاه 
 کرد. 

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 430پارت#
 
رفتم یه اتاق دلت برای من نسوزه، جای تو بودم، می _

کردم، چون فکرای خوبی تو سرم دیگه و در و قفل می
 نیست... از جهنم فرار کردم و هوس حوری دارم... 
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با آن لحن حرف زدن، حقش بود همین کار را کنم، 

 عوضی شده بود.  
 
قدر خوردی چرند نگو، وقتی ظرفیت نداری چرا این _

ری با یکی دیگه بخوابی؟ بعدم به خاطر خیانت که ب
 حالت بد بشه؟!  

 
 حال بینمان بیشتر خنده دار بود.

 
قیمت و استایل خاصش ایستاده بود و با آن تیپ گران 

 بافت. چرندیات به هم می
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 من هم انگار با یک پسر بچه طرف بودم.
 
بیا لباسات و عوض کن، بهشت و جهنم نکن، فعال  _

ری بهشتتم میگم با این وضع عفریته اگر من حو
 تونم باشم. جهنمی می

 
 کرد.فقط نگاهم می

 
 بوی سیگار و الکل و عطرهای تند.   

 
بیا کمکت کنم برو حموم، حالم بهم خورد از این همه  _

 بو. 
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 مچ دستم را گرفت. سر پایین تر آورد.
 
 فکر کردم میخواهد ببوسد، سرم را عقب کشیدم.  

 
نترس چیمن، با این لبا بوست نمی کنم، اینا کثیفن...  _

 نمیخوام کثیف بشی... 
 

 صدایش لرزید، فکر کنم دل من هم تکانی خورد.
 
ی اشک در ان چشمانی که همیشه نگاهش یخ حلقه 

 زده بود بیشتر درد داشت برایم. 
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عوضی هستی ماجد، بیا بریم ترسم، تو پسر نمی _
 کثیفیاتو بشوریم. 

 
ی لبش لرزید، از آن مرد مغرور و خودخواه، از آن گوشه

 ادم سنگی و سخت هیچ اثری نبود. 
 

ها را تمیز خیلی مطیع پشت سرم آمد، باید آن آیینه
 کردم.می

 
 خورد.این اتاق امشب به درد ماندن نمی

  
 ر. وقت اینقدر مشروب نخو دیگه هیچ _
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هایش را اجازه داد در بیاورم، عجیب بود تا این لباس
 حد آرام بودنش.

 
 ها را داخل سبد انداختم.آن 

 
 قدر بود که هم قدش شوم.صندلی حمام زیر پایم آن

 
 نگاهم هر جایی بود جز صورتش.

 
دار کرده  کنار گردنش کبودی داشت، کسی او را مارک 

 بود.
 

 تمام پوستش با رنگ رژ قرمز تیره بوسیده شده بود. 
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خواستم حرفی بزنم، اما... تمام عضالتش زیر دستم 

 می لرزید.
 

های فکش بیرون زده بود از شدت فشاری که استخوان
 تحمل می کرد. 

 
، میدونم که کنهو بهتر مییه دوش آب گرم حالش _

فردا بیدار بشی بازم مثل یه گاو نر وحشی میشی... 
خب؟! منم یادم میره اینقدر مامانی بودی... بیا زیر 

 دوش... 
 

 تر از همیشه کردم.دستش را کشیدم و آب را گرم
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 پیچید.صدایم در حمام می 

 
چقدر باید سخت بوده باشد که اینگونه ویران شده به  

 من پناه اورده؟
 
بین! فردا مثل همیشه میشیم خب؟! فکر نکنی ب _

 بخشیدمت ها، نخیر... هنوزم ازت بدم میاد... 
 

 شامپوی بدن را روی لیف ریختم، کف کرد.
 

یادم افتاد شامپو بدن خودم است ولی چه فرقی 
 داشت؟!
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لیف زدم، زیر دوش فقط ایستاده و نگاهم تمام تنش را 

 کرد.می
 

هایش اش را باز کردم، جای ناخنشدهدست مشت
 مانده بود.  

 
و اذیت نکن، ماجد. برامم تعریف نکن، یه وقت خودت _

دیدی بعد هزار سال ازت خوشم اومد و عاشقت شدم، 
 خوام فکرای بد کنم...  بعد هی می

 
ط یک شورت دستم روی شکمش متوقف شد، فق

 مردانه تنش بود. 
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 !   بود؟ نکرده بوس احمق ٔ  ها را که آن زنیکهآن پایین

 
و تمیز کنم، چجور این پشم و پیلیا رو خب بذار کمرت _

 بوس کرده، احمق؟!  
 

زیاد هم مو نداشت، فقط خواستم کمی بخندد، یا کمی 
 تر شود آن حال خرابش.  لطیف

 
قدر نیست این خودهمچین بدم نیستیا... بی _

 خواستنت...  
 
 بس کن، چیمن!   _
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 وار گفت، اما به حرف آمد.  زمزمه

 
باشه بابا، بیا تمیز شدی، یه چند تا کبودی که خب  _

 پشه لگدت زده.  
 

 دستم را روی کمرش گرفت.
 
 رویم بود.   برگشت و روبه 

 
 قدر تمیز شدم که ببوسمت؟  اون _
 

 اش پریده بود.   انگار مستی
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و نشستم، باید بذاری صابون کنم تو دهنت صورتت _

 اون قسمتم بشورم، شاید... شاید یه بوس...
   

 وار.خندید! نه مستانه، نه دیوانه
 
 باشه، این دهن من.  _
 

 زده نگاهش کردم، واقعاً دهن باز کرده بود! بهت
 
و دیوونه! بیا تمیز شدی. سردم شد، این لباسا حالم _

 بد کرد، چسبیده تنم... 
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داد، فکرم پی انگیز میهای خیسم حسی نفرتلباس
مقدمه دستش را دورم پیچید و من در آن بود که بی
 بغلش بودم. 

 
هات تازه قدر خیس بودی، سینهاون روزم همین _

کرد... اگر یدراومده بود، پسر داداشم داشت نگاهت م
شد، ولی تر حساس میدادم... بیشبه اون تذکر می

 کشی... دونستم این همه نفرت رو با خودت میاگر می
 

دانست از کجا شروع شد، خواستم از یادش بود! می
بغلش جدا شوم اما من را هم با خود زیر دوش آب 

 گرم کشید، حاال کامالً خیس بودم. 
 
 ولم کن، ماجد.  _
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 هایش روی گردنم را آرام بوسید. لب

 
 کنم... فقط یه بار باهام خوب باش، جبران می _
 

زدن انداختم، وپاآن حس در کلماتش بود که از دست
 آرام گرفتم. 

 
پیش خودم گفتم، بگذار امتحان کنم کمی آرام بودن 

 را. 
 
 زنی، باشه؟!بهم دست نمی _
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 زنم، فقط آروم باش.  نمی _
 

 کشیدم من را برهنه ببیند. حالش خوب بود، خجالت می
 

 هایم... دستش را گرفتم، خندید. دست برد برای لباس
 
 هی، من لخت تو رو دیدم یادت رفته؟!    _
 

 حق داشت، محو خندیدنش شدم.  
 
 اآلن فرق داره، اگه وسوسه شدی چی؟!    _
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 شم، نترس!  نمی _
 

های زیرم ماند، موهایم را شامپو زد، حاال لباس
 شست. برعکس شده بود، او من را می

 
وبیش دانست که کمپهلوهایم حساس بود و انگار می

 داد.   قلقلکم می
 
 جا.  همینشد، کاش زمان متوقف می _
 

 سر بغلم کرد و چانه روی سرم گذاشت.  از پشت
  
 امشب چی شده بود؟!   _
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ام حس خوبی داشت و اش دور شانهدستان مردانه

 گرمای خاص تنش. 
 

قدر راحت بود؟ یا این خاصیت آن یعنی کنار آمدن این
 مکان خصوصی بود.  

 
 عین آلو خیس خوردیم، بریم بیرون؟ _
 

 پیچ روی تخت اتاق مهمان لم داده بودیم.حوله
 
 اتاقی که غیراز خودمان مهمانی نداشت.   
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 نزدیک صبحه.   _
 

سکوت کرده بود، باز هم مثل همیشه و تنها تفاوتش 
 ای بود که زیرش لباسی نداشت.   حوله

 
 بخواب، من برم بیرون.   _
 

انگیزی بود، تنهایی بعداز آن لحظات که حس نفرت
 شود، تمام بینمان ٔ  کردم ممکن است آن کینهکر میف

 . بود احمقانه اما
 

 این بار نه فحشش دادم و نه عصبانی شدم.  
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 برو.   _
 

 با همان موهای خیس داخل حوله پتو را رویم کشیدم.   
 
 شی؟!  بمونم اذیت نمی _
 

 نگذاشتم امید دوباره جوانه بزند. 
 

 آمد.   موقت بود، هرچه پیش می
 
دوست داری بمون، نداری برگرد همون جهنم که  _

 گفتی.  
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 کردند.   ها هم امیدوارت میموقت
 
دونم لیاقت ندارم که دل کندن از بهشت سخته، می _

روی خوش نشونم بدی... انتظارم ندارم. من فقط 
 کنم.  و بد میحالت

 
 تحکم آن بدون بود، من با او آرام ٔ  ترین مکالمهبیش

 .   همیشگی
 
 شه.مثل آدم رفتار کنی من حالم بد نمی _
 

    دست انداخت زیر گردنم و آن یکی را دورم پیچید.
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من خیلی دوستت دارم. به خدا که اگر نبودی یه  _
وقت تونستم زنده باشم، شاید دیگه هیچلحظه هم نمی

جور پیش اینا رو ازم نشنوی، چیمن... قرار نبود این
جا باشم... ولی اگر بره، حتی اآلنم نباید این

 مردم از درد.  اومدم... مینمی
 

 صدایش بغض داشت.   
 
 ای داری؟ مگه نه؟!یگهتو، زندگی د _
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 ای داری؟ مگه نه؟!  تو، زندگی دیگه _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 نفس عمیقی کشیدم تا این را بپرسم.   
 
شه، تو تنها واقعیتی هستی که دارم... اوضاع بهتر می _

 دم.   قول می
 
فقط بگو من تنها زن زندگیتم، دیگه چیزی  _

 پرسم...  نمی
 

های یک دست بیخ گلویم را فشار حسی مثل پنجه
 داد. می

 
 هایش دورم بود، مردانه و قدرتمند.دست
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قدر ها امشب چکاری کرده بودند که آناین دست 
 جا آمده بود.  خراب و ویران به این

 
 بخواب، دلبر. تو جون ماجدی.   _
 

وقت نپرسیدم، همان لحظه فهمیده و من دیگر هیچ
 خواهم چیزی بدانم.بودم نمی

 
................ 

 
 زمان حال 

  
 بهرام رفته بود و یک حال بد را برایم گذاشت.
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 خاله دم غروب اصرار کرد بیرون برویم.  

 
ش چیزی بود که من معموالً برایش وقت گرد
ام نبود، مخصوصاً گذاشتم؛ خرید کردن مورد عالقهنمی

 تنها. 
 
نظرم کسی ما رو تعقیب برنگرد، چیمن! ولی به _

 کنه. می
 

 دستش را دور بازویم حلقه کرد. 
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های خرید بود، وزنی نداشتند؛ هایم پر از نایلوندست
 شکالت و لباس و این چیزها. 

 
یا از طرف ماجده یا بهرام. در هردو حالت محل نذار،  _

 خاله. 
 

 . ببینم را سرمپشت کردم سعی مغازه ٔ  از داخل شیشه
 
 قدر خونسرد شدی؟ هان؟! از کی این _
 

 داد. هول بچه لباس ٔ  من را به داخل مغازه
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های مداربسته و کرد زندگی زیر دوربینواقعاً فکر می 
نظر بودن جایی برای غیر خونسرد بودن همیشه تحت

 گذاشته؟! 
 
ها با ماجد زندگی کردم. حاال خیال، خاله، من سالبی _

 و زدین؟ چی شد این حرف
 

 قدم که دیدم مغازه بیرون را مردی چشم ٔ  از گوشه
 فت و برگشت.  ر جیب، داخل دست زد،می

 
دیدیش؟ از توی پارکینگ دیدمش... بذار به ماجد  _

 زنگ بزنم. 
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مهم نیست، باالخره یکی برامون مراقب گذاشته،  _
 مهم مراقبته. 

 
 خندیدم، اما درونم پر از هیاهو بود.

 
من کجای راه را اشتباه رفتم که این زندگی پیچیده  

 نسیبم شد؟  
 
تونی برام رنگ و سیاه کنم میخوام موهامخاله! می _

 بذاری؟ 
 

 چند دست لباس دخترانه را نشانم داد.
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ها، آن مرد وآمد آدمانگار نشنیده باشد. در آن رفت 
 واقعاً در چشم بود، یا من حساس شده بودم. 

 
 ببین کدوم قشنگه برای صحرا؟!  _
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 ٔ  در این مدت هیچ یاد آن عروسک کوچک نبودم، خاله
 ! من یعنی بد
 
 خوام بخرم.  شون قشنگه بردارین، منم میهمه _
 

 خندید. 
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تو دو دست لباس برای خودت نخریدی، اولویت  _
 خودتی... راستی دیشب لباس داشتی؟ 

 
وآمد مرد کالفه شدم، محال بود از طرف ماجد از رفت
 باشد. 

 
توانست رسید که نمینظر میقدر احمق بههرچه بود آن
 دیده نشود!  

 
 خاله این یارو هرکی هست بپا نیست.  _
 

های خرید انداخته شد و نایلونها روی دستم لباس
 کنار پاهایم.
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 تا به خودم بیایم خاله رفته بود دنبال آن مرد.

 
وسایل را به کارمند فروشگاه سپردم، بیرون چند نفر  

 دور خاله و آن مرد حلقه زده بودند. 
 
کشی؟ ایجاد ترس و وحشت تو خجالت نمی _

  ؟…کنیمی
 

 کرد. حدسم درست بود، تعقیبمان نمی
 
 به خدا قصدم مزاحمت نبود...  _
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به آن صورت جدی که حاال داشت لباس برای صحرا 
 ام گرفت.کرد خیره شدم، خندهانتخاب می

 
 کتک را مرد خواستمی پیش ٔ  انگار چند لحظهانگارنه 

 .بزند
 

بدبخت دنبالمان بود تا از من شماره و آدرس بگیرد 
 برای امر خیر.  

 
 بودن اصالً هم جالب نیست.  نخند! در نقش سلیطه  _
 

 ام را جمع کردم.  خنده
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خندی، معلومه. تو اوضاعت داغونه، بازم داری می _
اهمیت بود؟ این یعنی تو قدر برات بیچیمن، چرا این

 تونی باشی.  خطر می
 

به این قسمتش فکر نکرده بودم. البته باز هم مهم 
 نبود. 

 
 دونین؟ خاله؟! از شغل ماجد چقدر می _
 
 دونی. قدر که تو میهمون _
 
 واقعاً هیچی...  دونم،من چیزی نمی _
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 جا خوردیم.خریدمان را کردیم، شام هم همان
 
دانستم امشب هم کردم، میباید کمی استراحت می 

 زند.حرفی نمی
 

 یک دور باطل مطلق بود این رابطه.
 
 

 خاله خوابید، خسته بود.
 
من هم نیاز داشتم کمی بخوابم اما انتظار ساعت  

 گذاشت استراحت کنم. نمی
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تم قرار است با ماجد مالقات کنم یا آن کیان دانسنمی
 استاد. 

 
 اصالً چه نیازی بود برای این دیدار؟ 

 
که یک یادداشت محض احتیاط برای خاله نوشتم، این

 روم. ماجد آمده و با او بیرون می
 

 اگر بیدار شد و نبودم نترسد.
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 مهیل#
 435پارت#
 

 .رفتم پایین ٔ  صدا به طبقهلباس پوشیده و بی
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 خودش، ٔ  پرسیدم؛ دربارهتر میکاش از بهرام بیش 
 .خودم

 
 گفتم از کی عاشق من شدی؟!شد، میاما نمی

 
گفت مگر حرفی از عشق زده احمقانه بود. بعد اگر می 

 چی؟! 
 

  واقعاً هم نگفته بود، فقط در حد همان دوست بودن.
 

 خواست برگردم.به پایین که رسیدم، دلم می
 
 گفت؟!نگهبان بیدار بود، یعنی به بهرام نمی 
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خب اگر بهرام هم خالفکار بود، یعنی من را تعقیب 

 کرد؟! نمی
 

 آورد. افکار مثل یک سیل ویرانگر به مغزم هجوم می
 

کاش باز هم خاله کنارم بود، حداقل جلوی این سیل 
 شد.میگرفته 

 
 سال؟!۱۰ماجد را بگو، گفته بود  

 
چیز را کنترل کرده؟ و من بدبخت ده سال همه 

 توانم افکارم را جمع کنم. نمی
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 خانم! جناب سرهنگ منتظرتونن.  _
 

با دهان باز به نگهبان خیره شدم! نامش چه بود؟ 
 میرزایی؟! رضایی؟! زارعی؟!  

 
انتظار این یکی را  پرید، پلکم ٔ  لبخند زد. گوشه

 نداشتم.
 

ماجد بود! با یک موتور سنگین، سر تا پا سیاه پوشیده 
 بود.

 
 طرفم گرفت یعنی سوار شوم.کاسکت را به 
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 جناب سرهنگ! 

 
های در دل تاریکی، همیشه اطراف ساختمان چراغ 

سو از حبابی روشن بود، اما حاال تنها روشنایی کم
 زد.  ورودی ساختمان بیرون می

 
 جلوتر رفتم. لرز گرفته بودم از اضطراب. 

 
 کجا قراره بریم؟!  _
 

 دلم برای صورتش، خیلی احمقانه تنگ شده بود.
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های زیادی مشکی، آن اخم ثابت بین آن چشم 
هایی ابروهایش با آن خط زخم، یکی هم زیر چانه، لب

بوسید و کم از شد،کم میکه کم به لبخند باز می
 بینشان جمالت عاشقانه بیرون آمده بود.

 
 از من نپرس کجا، چون تصمیمی نگرفتم.   _
 

 هوای خنک شب هم، نم داشت و رطوبت. 
 

ک موتور کشیدم. قد کوتاه، باالرفتن از خودم را تر
 کرد.  موتور را سخت می

 
 دونم خریته که دارم میام، چون... می _
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حرفم را رها کردم، کلمات بهرام در سرم دوباره تکرار 

 شد، کیان زنباره بود.می
 
ای قدر که اگر لحظهصدا حرکت کرد، آنموتور بی 

 افتادم. سرش میکردم از پشتغفلت می
 
 و محکم بگیر. خورمت، مننمی _
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 مهیل#
 436پارت#
 

 تشر زد، بدخلق بود؟!  
 

 بدون کاسکت هم موتور صدا نداشت. 
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 شود.  کم ترسناک میتکنولوژی کم

 
 پیشانی به کمرش چسباندم.

 
خواست به تختخوابم برگردم، برای نبودن او و دلم می 

 تنهایی خودم گریه کنم.
 
 شجاعت این را نداشتم که کنارش باشم. 

 
های شاید هم دیگر توان نداشتم برای دوگانگی 

 زندگی با او. 
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 مگه نگفتم این مرتیکه رو راه نده؟!  _
 

 آمد.  صدایش از گوشی داخل کاسکت می
 
 .  بهرام دوستمه _
 

به سیاهی شب خیره بودم، در تاریکی چگونه تشخیص 
 داد؟! مسیر می

 
حتماً باید بالیی سرت بیاره یا اون روی کثیفش رو  _

 نشونت بده؟ 
 

 کالمش حرص داشت؛ عصبانیت، زورگویی. 
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 تر بودم انگاری.  کنم از کیان راضیحاال که فکر می

 سمت فرودگاه پیچید.  به
 
 کوپتر بشیم. باید سوار هلی _
 
 چی؟!  _
 

کردم اگر کمی سرعت موتور را زیاد کرد، احساس می
 شوم.تکان بخورم پرت می

 
 گویی وسط یک فیلم پلیسی بودم. 
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 تر، ماجد ... ترسم! آروممن می _
 

 هایی درحال حرکت بودند.ریکی سایهمیان تا
 
 ها بود.  تر از فیلملعنتی ترسناک 

 
کنی فقط گریه و داد و بیداد نکن، چیمن! هر کاری می _

 بهم اعتماد کن، باشه؟! 
 
 اعتماد کردن چه ربطی به گریه داره؟ _
 

 چیزهای نامفهومی گفت، شبیه همان غر زدن.
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 سرعتش را کم کرد، یک جایی بود شبیه تپه. 
 

رنگ، اما در داشت وقتی صدای قژقژ آمد و یک نور کم
سسمی باز  "یاد فیلم علی بابا افتادم، رمزش چه بود؟

  "شو؟
 
 چقدر ترسناکه.  _
 
منطقه نظامی شاخ و دم نداره، دلبر. فکر کردی  _

 چجوریه؟ 
 

 من را آورده بود به یک مکان نظامی؟! 
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ها؛ اقعی بود؟! دنبال اسلحه و سرباز بودم. شبیه فیلمو
 تانک و... 

 
 پس تفنگ و این چیزا کو؟ تانک...  _
 

 شبیه یک سوله بود، که با موتور مسیر را طی کرد.  
 
 این و تانک که، جنگی ٔ  گفتم نظامی، نگفتم منطقه_

  چیکار؟ خوایمی چیزا
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 مهیل#
 437پارت#
 

 خندید.  
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خب حاال، انگار من بلدم. حتماً تو هم جیمز باندی یا  _
 اون تام کروز. 

 
 بلند خندید و موتور را نگه داشت. 

 
 جا رو چک کنی، چیزی نیست. خواد همهبیا... نمی _
 

 بارید. بدخلقی از رویش می
 
 ماجد!  _
 

 ایستاد.کشید دستم را که می
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کت سیاه چرمی به تن داشت، جین سیاه و یک  
 .بوتنیم ٔ  چکمه

 
 مثل همیشه موهایش کوتاه بود...  

 
 گردونم. بیا چیمن، وقت نداریم باید برت _
 

دویدم یک قدم او دو قدم من بود، در واقع دنبالش می
 رفتن. تا راه

 
 سکندری خوردم، پایم جایی گیر کرد. 

 
 هواپیمایی از ارتفاع نزدیک بلند شد.یک حیاط بود، 
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ها شروع کوپتر کمی جلوتر بود که با دیدن ما پرههلی 

ام را محکم به چرخش کرد و بادی شدید، روسری
 گرفتم.

 
 اما مانتوی جلو بازم کم مانده بود از تنم در بیاید.  

 
برد، البته شاید اگر دستان او نبود باد خودم را هم می

 میز. آدرحالت اغراق
 
 مگه مجبورت کردم؟ پام درد گرفت...  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کوپتر باز شد یک مرد با توجهی نکرد، در کشویی هلی
 کاسکت و لباس مخصوص و ماجد باال رفت.

 
 من را هم باال کشید.

 
ترسیده چشم بستم، یک اتاقک نه چندان کوچک،  

 رسید.صدا به صدا نمی
 

 گذاشتم.  کاش کاسکت موتور را روی سرم می
 
س حرکت چیزی روی گوش و سرم باعث شد یک ح

 چشم را باز کنم. 
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 جام. نترس، من این _
 

 یک هدفون بود با یک دهنی برای حرف زدن.  
 
 تری. چیز ترسناکتو از همه _
 

 کوپتر با هواپیما فرق دارد.خندید. بلند شدن هلی
 
تر تر، صدای زیاد اما هیجانش بیشکم تکان بیشیه 

 است.
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تر از خیلی طول نکشید که حس کنجکاوی من بیش 
ترسم شد، خلبان لباس نظامی به تن داشت، پس او 

 در را باز کرده بود.
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 مهیل#
 438پارت#
 
 
جایی، قراره آدمایی رو ببینی که این خوام ببرمت می _

 شناختن ولی تو نه.همه سال اونا تو رو می
   

 شد؟از این همه مرموز بودن خسته نمی
 
 قدر پر از اسرار باشد؟  توانست اینچگونه می 
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 چرا؟!   _
 

 شد.کردم، کالفه میخیره که نگاهش می
 
داد، چرا؟ برای هزاران وقت جواب نمیسؤالی که هیچ 

 حرف، فکر و اتفاق!  
 
 و راه دادی؟  گی چرا اون مردکمگه تو به من می _

 تخس بود، سرتق و... مبارز.  
 
سال  ۶اگر گروکشیه، جناب ماجد، تو به من حداقل  _

که چرا کیان معروفه به بدهکاری برای کلی چرا؛ این
کنی که توی لعنتی چه غلطی داری میینزنباره بودن، ا
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که جوابای زیادی بدهکار منی با من و زندگیم... این
 توی عوضی خودخواه... 

 
 زدم.توی صورتش فریاد می

 
 لبخند زد و من سکوت کردم. 

 
شد وقتی آرام بودم، و وقتی دیوانه بود، عصبانی می 

 شد. اش کنم، آرام میخواستم هزار تکهمی
   
و دربیاری، تو فقط خواد حساب بدهیای مننمی _

 طلبکار باش.  
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 نفهمیدم کی به مقصد رسیده بودیم، اصالً کجا رفتیم.   
 
 قراره چی بشه؟    _
 

 فریاد زدم تا در آن صدا به گوشش برسد. 
 

تر ها کم و کمکمک کرد پایین بیایم، سرعت پره
 شد.   می

 
 و درست کن.   شالت _
 

 من کاری کنم خودش آن را مرتب کرد.که از آنقبل
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 دستم را محکم گرفت و به صورتم خیره شد.    
 
 چیمن!   _
 

چشم گرداندم که اطراف را ببینم، باالی یک ساختمان 
 بودیم. 

 
وبیش هایی که کمزن و خانههای کوچک چشمکچراغ
 هایشان روشن بود.چراغ

 
ام را سمت خودش جا داخل شهر بودیم! چانهاین 

 برگرداند.  
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جا و امشب قراره خیلی چیزا از به من گوش کن! این _
وقت نباید باز بشه که زندگی من بدونی، دهنت هیچ

 چی شده و چی دیدی.  
  
 بهرام؟!   _
 

 یعنی منظورش او بود؟! 
 

 غروچه همراه بود.  هایش با دنداناخم
 
و بیاید ببرم، حداقل خیالم برای بقیه جمع زبونت _

 شه...  می
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 سمت در خروجی روی ساختمان.دستم را کشید به
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 مهیل#
 439پارت#
 
چیز و چرا آوردی؟ مگه همهو ببری؟ اصالً منزبون من _

بینمون تموم نشده؟ نکنه فکر کردی قراره من توجیه 
 بشم برای این همه سال زجرکش کردن من؟! 

 
 ساختمان یک بیمارستان بود! 

 
 وکور نگاه کردم.اما خالی... به راهروی روشن اما سوت

 
سالم نظامی در اتاقی باز شد و سربازی بیرون آمد،  

 داد. 
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 آمد اما ضعیف.کننده میبوی الکل و مواد ضدعفونی

 
 جا آخرین طبقه در یک بیمارستان وسط شهر بود!  این

 
 ایستاد. سرباز رفته بود. 

 
 خوای، چیمن؟!  و نمیمن _
 

 توجهم از سالن و درهای بسته به او جلب شد.
 
یدا سؤالی که کرد کمی طول کشید تا در ذهنم جریان پ 

 کند. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 هایش و آن نگاه سرد باز هم برگشته بود.  اخم

 
که انگار کردن و اینمن از این نگاهت از این اخم _

برات مهم نیستم متنفرم، از اداهات بدم میاد، این 
 مدت که نبودی خیلی چیزا رو مرور کردم... 

 
 من برای چیزی که قرار بود اتفاق بیفتد آماده نبودم.

 
کننده بود و من که همیشه او تعیینمن برای آن 

 که ادامه دهم.فرمانبردار آماده نبودم 
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من ماجدی را دوست داشتم که مهربان بود؛ ماجدی  
خندید، با که بعداز آن شب که حمامش کردم با من می

 گذراند.من وقت می
 
کم دل ببندم، نشان داده آن ماجدی که باعث شد کم 

 خواهد. بود که تنم را فقط نمی
 

هایی که کنارم بود آن ماجد دوستم داشت، حداقل وقت
 گذاشت فکر کنم پای زندگی دومی در کار است.  میو ن
 
 خوای؟! و نمیمن _
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 درِ یک اتاق باز شد.
 
مردی در لباس فرم  "جناب سرهنگ مظلومی!"

 صدایش کرد.
 
 رفتیم. باید می 

 
 رسیم، جناب سرهنگ. اآلن خدمت می _
 

 دلیل نداشتند.هایی که قطعاً روی هوا و بیدرجه
 
 ان را کف دست گرفته بودند.هایی که جانشآدم 
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هایی که بارها دیده بودم زخمی بود، چه روزها و شب
 باالی سرش نبودم.

 
چه روزهایی به هم پیوند نخورد که آیا باز هم او را  

 خواهم دید؟ 
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 مهیل#
 440پارت#
 
 

خواستم فکر کنم زندگی تا چندوقت پیش حتی نمی
 دیگری شاید باشد. 

 
 زندگی ما انگار یک دنیای موازی بود. 
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بگو که غیراز من با کسی نبودی، بگو که زندگی  _
 ها... دومی که تو اون تو کیان استاد هستی این سال

 
ها ماساژ داد، کالفه قدم زدم، بارها صورتش را با دست

 را با دو انگشت. هایشدور لب
 
 کرد؟! داشت برایم داستان سر هم می 

 
قراره چه تصمیمی بگیری، چیمن؟! زندگی واقعی من  _

 فقط با... 
 

زدیم، اما مثل هایمان را میاز این مکان حرفباید قبل
 همیشه او خودش بریده و دوخته بود.
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های من و حاال سعی داشت، تنگ یا گشاد بدون اندازه
 زور تنم کند. لباس را به

 
و من اومدم که با هم حرف بزنیم، ماجد. تو من _

کنی خواستنت به وقت تو فکر میجا! اونکشوندی این
از دیدنت تو ظاهر کیان فقط فکر همین راحتیه؟! قبل

اسلحه و کردم تو اون بیرون با دشمن طرفی، تو با می
شنوم کیان استاد خون و آتیش طرفی... اما حاال می

یکی از شهرتاش زنباره بودنه... به تمام وقتایی فکر 
 آسکشوال ٔ  کن که من بهت نیاز داشتم و تو به بهانه

 گریه صبح تا من... کردی دریغ رو خودت ازم بودنت
 خاطربه حداقل که نیستم خوب قدراون که کردممی

 ... بیای طرفم عشق
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 های بیرونِ در حاال چند نفر بودند.آدم

 
جان کندم تا صدایم باال نرود تا اشک نریزم و او 

 کرد. وارفته و ناچار فقط نگاهم می
 
 تونی با من بیای؟خانم مظلومی؟! دخترم می _
   

مردی که من مخاطبش بودم قد بلندی نداشت کمی 
 هم چاق بود، موهایش هم جوگندمی. 

 
دانستم، اما ماجد سالم ها چیزی نمیمن از درجه

 نظامی داد. این یعنی او مافوقش بود!
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سه نفر غیراز ماجد که در دورترین قسمت میز نشسته 

 کرد.بود و با انگشتانش بازی می
 

توانست آن نگاه سرد را در آن تنها باری که انگار نمی
 چشمان سیاه بگنجاند.

 
 های خطاکار بود. شبیه پسربچه 

 
خاطر آدمی خترم! این جلسه غیررسمیه و فقط بهد _

هاست در کمال شجاعت و برگذار شده که سال
 هاشداشته ٔ  ازخودگذشتگی، خودش و زندگی و همه

 .  کرده سرزمینش و هاآدم فدای رو
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نوشته شده  "طحانی  _م"همان مرد که روی پالکش 

 بود گفت. 
 

تیپ ماجد ها همآنتر بودند، یکی از دو مرد دیگر جوان
 بود و چشم روی میز و کالهش داشت.

 
نگین بزرگ انگشترش توجهم را جلب کرد،  

 هایی عجیب داشت.نوشته
 
قدر کوتاه بود و پوستش مثل ماجد موهایش همان 

 سبزه، سر پایین داشت. 
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دیدمش نفر دیگر کنار من نشسته بود و خیلی نمی
 همان اول ورود سالم کرده بود. 

 
متوسط و موهایی روشن داشت و یک لبخند  قدی

 مهربان.  
 

قدر دورتر بود که انگار قرار بود سکوت کردم، ماجد آن
 بزنمش.
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 و بد و خوب تمام به شوم قانع بود قرار برگرد برو بی 

تر از درک و توانایی من فرا احتماالً  هایشبدی البته صد
 بود. 
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گم، من قراره به چه چیزایی قانع ببخشید که می _

 بشم؟ 
 

 مسن مرد لب روی لبخند آمد، ماجد ٔ  صدای سرفه
 . شد ترعریض

 
 جناب سرهنگ، ما رو تنها بذارید لطفاً. _
 

رفت! این نفس عمیقی کشیدم، ماجد باید بیرون می
 یعنی قرار است سه نفر مغز یک نفر را شستشو دهند. 

 
 ام از او بود.های نگرفتهذهن من اما هنوز درگیر پاسخ
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 ها راحت باشم؟!توانستم با این غریبهمگر چقدر می 

 
 شه چند لحظه با چیمن حرف بزنم؟!می _
 

نخیر، »د خیلی جدی گفت: مرد دیگر که کنار من بو
 «لطفاً بیرون باشید.

 
 گونه حرف بزنند.دوست نداشتم با ماجد این

 
دانم اما من او را همیشه مقتدر دیده چرایش را نمی 

 بودم.
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 گه.خوام بدونم ماجد چی میولی من می _
 

 دستش به دستگیره ماند.
 
شنیده بود چه گفتم، حداقل من که نباید منتظر دستور  

 بودم، مافوق من که نبودند.ها میآن
 
شبه و ما هم خیلی برو چیمن خانم، فقط نصف _

 ایم.خسته
 

 از خروج باز هم احترام نظامی کرد. قبل
 

 این قسمت از ماجد برایم جدید بود. 
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 در را نبسته تنم کشیده شد درست بین بازوهایش.

 
 ها نمی ترسید؟از دوربین 

 
 بینن! می _
 

 عقب رفتم، احساساتی شده بود. 
 

 شدت عصبی بود. زد و این یعنی بهتندتند پلک می
 
چیمن! شاید وقتی از این در دوباره بیای بیرون دیگه  _

حتی نخوای نگاهم کنی، فقط بدون تنها کسی که 
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خواستم و توی زندگیم مهم بوده تویی، تنها چیزی که 
 گذشتم.نتونستم ازش بگذرم و باید می

 
چرخید، تمام ابهتی که تا به آن لحظه ر خودش میدو

 دیده بودم انگار خیال بود.
 

 ایستاد و نفسی گرفت. پس درست حدس زده بودم.
 
 آیندی را بشنوم. قرار نبود مسائل خوش 

 
چیز وقت از تو گذشتن در توانم نبود، مقصر همههیچ _

 منم...
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آوردی و نباید میکردیم، منباید بین خودمون حل می _
 ها چیزایی رو بگن که خودتم نتونستی.که اون غریبه

 
خواست چیزی بگوید یا نه، اما داخل اتاق دانم مینمی

 برگشتم. 
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شب بود و دومین شبی که نخوابیده بودم و نیمه
پذیر ساخته چیز از من یک آدم حساس و تحریکهمه
 بود. 
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 دو فقط که دیوارهایی اتاق، ٔ  های دو گوشهپرچم
 .بود نصب رویش رهبرها تابلوی

 
های آب روی میز، میز کنفرانس بیضی شکل، لیوان

 پوشیده خاکستری ٔ  های دراپههایی که پردهپنجره
سر مرد برد بزرگ پشتشده بودند، یک تابلوی وایت

 مسن.
 
ها را انگار تازه دیدم. هرسه مرد حرفی را که این 

 زدند نصفه رها کردند.می
 
بیا دخترم، من یه دختر دارم هم سن تو، البته من سه  _

 تا دختر دارم.
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 خندید و با دست اشاره کرد بنشینم.

 
فاصله از آن مردی که برایم شالم را مرتب کردم، با 

 زد اما با ماجد با اخم حرف زد نشستم.لبخند می
 
 گفته بود شاید بعداز این جلسه نخواهم ببینمش.  

 
دونم سخته از زندگی خصوصی آدم بقیه خبر می _

شب تره که نصفدونم چقدر سختداشته باشن و می
 .  بشنوی زندگیت ٔ  جا و دربارهبشینی این
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دانست چه تا ادامه دهد، اما مطمئنم نمیسکوت کردم 
توانست بفهمد، کس جز خودم نمیحالی دارم، هیچ

 حتی ماجد. 
 
من سرتیپ دوم طحانی هستم، ایشون سرهنگ  _

 فر و درواقع مافوق سرهنگ دوم مظلومی هستن. امیری
 

 اشاره به مرد کنار دست من داشت.  
 
 . ایشون هم سرگرد احمدوند و همکار همسرتون _
 

 بگیرد شکل لبم ٔ  همسرم؟! نیشخندی که رفت گوشه
 . کردم خفه نطفه در را
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 ماجد همسر من نیست، حداقل حاال نیست...  _
 

 هم متصل شد. لبخند سرتیپ محو نشد. هایشان بهنگاه
 
شه، تا حاال غیررسمی صورت رسمی میانشااهلل به _

کرد اما حاال دیگه مانعی بود چون شرایط ایجاب می
 وجود نداره. 

 
 با نوک انگشتان پایم روی زمین ضرب گرفتم.

 
ها از آن حالت تهوع ناشی از حداقل کمی با تکان آن 

 شد.  اضطرابم کم می
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بذار از الفاظ نظامی فاکتور بگیرم، ماجد رو من و  _

شناسیم. از فر سالیان سال هست میجناب امیری
یعنی  .شد انتظامی علوم ٔ  که وارد دانشکدهزمانی
 سالش بود، درسته سرهنگ؟!  ۱۸-۱۷حدود

 
 ای گفت. مرد سر تکان داد و بله

 
 مدال. ترخاص رفتار داشت، خاصی ٔ  روحیه _

 ماهری شناگر باشه یادم اگر داشت، رزمی هایورزش
 که گممی رو اینا... قابل بسیار بسیار انداز تیر و بود

انتخابش تو  برای هاشتوانایی ٔ  مجموعه بدونی
هاست از صفر تا به اآلن دستش مأموریتی که حاال سال

 بوده رو برات توجیه کنم.
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 ها خیره شدم.با نگاهی متعجب به آن

 
فو دانستم کنگماجد این همه ورزشکار بود؟ فقط می 

 کند، اما مدال و این چیزها را نه. کار می
   
تونیم همیشه جلوی چیمن دخترم! معقوالنه ما نمی_

قدر نیرو ها رو بگیریم، نه اونها و خالفکاریتمام خالف
 فاضله ٔ  قدر بودجه هست که بشه یک مدینهو نه اون

نه فقط ما، که کل دنیا. ولی معناش  البته... کرد درست
 این نیست که ناتوان هستیم.
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گذاشت تا شب نشسته بود و برای من وقت مینیمه
 توضیح دهد.  

 
تونین مانع همه بشید، اما سعی بله متوجه شدم، نمی _

 کنید کنترل شده باشه.  می
 

 صدای بلند خندیدنش در اتاق پیچید.
 
 با دست آرام روی میز زد.   

 
 کنید؟  تر از اونیه که فکر میدیدین گفتم که باهوش _
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کردند من چپ نگاه بقیه کردم، یعنی فرض میچپ
 کودن هستم؟   

 
من فوق لیسانس معماری دارم، لیسانس مدیریت،  _

 نظرتون ممکنه آدم باهوشی نباشم؟  به
 

کرده بود را ها ماجد چقدر کمکم که در این سالاین
 برای خودم یادآوری کردم. 

 
های فرار از آن جهنم درس خواندن هرچند یکی از راه

 بود.  
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تر شد. شاید به وجنات های سرگرد غلیظاخم
 اش برخورد.   مردانه

 
جسارت نکردیم که شما باهوش نیستین، خانم  _

 مظلومی.
 
 سرمدی، چیمن سرمدی، جناب سرگرد.   _
 

 یش را برایم چرخاند.هادیدم که چشم
 
قدر سرد و از کسی جز ماجد حق نداشت با من این 

 موضع باال حرف بزند.
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ماجد هم که حق داشت چون من احمقانه خیلی  
 دوستش داشتم.  

 
شدت مون بهشبه و همهبگذریم سرگرد، نصف _

 ایم.  خسته
 

شب و من دیشب این نیمه ۳ساعتم را نگاه کردم، 
 یق کذایی بودم.   موقع داخل آن قا

 
های سال تالش کردیم تا آدمایی رو دخترم، ما سال _

طورکه در جاهایی قرار بدیم برای کنترل کردن. همون
خودت گفتی، مانع شدن همیشه امکان نداره، حتی 

های خودش رو داره و گاهی ما کنترل هم محدودیت
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مجبوریم خالف عقاید، افکار و تمایالت شخصیمون 
 رفتار کنیم.  

 
 د بزنم لطفاً حاشیه نروید. خواستم فریامی

 
 
 

 
 

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 
 
 مهیل#
 444پارت#
 

 می که ایحاشیه در عمرم هایسال تمام ٔ  اندازهمن به
 .  امکنده جان گویید

 
ای کامالً ساله، با گذشته۲۵ما شخصیتی ساختیم  _

داد، تر از سن واقعیش نشون میساختگی. ماجد بزرگ
اطالعات باالیی داشت و و و. شخصیتی که تو دیشب 

 برای اولین بار مالقاتش کردی، کیان!  
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خورد، یعنی این همه سال؟! یعنی  هممحاسباتم به
 یک ٔ  اندازهتر؟! بهسال؟! شاید هم بیش۱۵حدود 
 !  داشتم را سالش ۶از ترکم من فقط که زندگی

 
 یعنی... دقیقاً چند سال؟!   _
 

 و سرتیپ به هم نگاه کردند.    سرهنگ
 
سال.  ۱۵-۱۶ما از دانشکده اگر حساب کنیم حددو  _

ها من با ماجد آشنا شدم، وقتی اولین از ایناما قبل
 سالش بود.  ۱۰مدالش رو گرفت، 
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آن زمان حتی من هم نبودم. ماجرا چیزی فراتر از 
 تصورات من بود.  

 
 این همه وقت؟ یعنی...   _
 
ت اطالعا همسرت زندگی ٔ  بله، شاید تو درباره _

زیادی نداشته باشی، دخترم. کیان شخصیتی بود که ما 
ساختیم، نیاز نیست وارد جزئیات بشیم. اما در همین 

تر از اون که ماجد باشه، حد الزمه بدونی که ماجد بیش
ضعفی جای کیان زندگی کرده و خب هر آدمی نقطهبه

 ضعف ماجد تو بودی.  داره و نقطه
 

دادن به افکارمان. ای برای سامان سکوت چند لحظه
 بودم؟! باید خوشحال می
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 شدم؟   زده میباید هیجان

 
که قهرمان داستان دید چیز طبق روال بود تا اینهمه _

تونه بدون وجود دختری که برادرش سرپرستیش نمی
 رو قبول کرده، ادامه بده.  

 
شد حدس زد حاال سرتیپ هم جدی بود، مثل بقیه و می

 ندی در این داستان نبودم.  که من موجود خوشای
 
خواستم مشکل شما باشم، من حتی من نمی _

 دونستین؟  خواستم ماجد تو زندگیم باشه، اینم مینمی
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 سرهنگ بعداز یک نگاه طوالنی همراه با سکوت گفت.  
 
هاست از این مأموریت برای بله و همین هم سال _

ماجد یه جهنم ساخته. ما فاکتورهای زیادی برای 
های گیریم، حتی حضور لغزششکست در نظر می

شدت عاطفی و جنسی و عموماً مأمورها از این جهت به
پذیر هستن. فاکتوری که ماجد در برابرش آسیب

رش ایمنی خاطر شرایط عدم تمایالت جنسی دربراببه
که شما های اون نبود تا اینداشت، پول هم در گزینه

 مردی رو وارد زندگیتون کردین.   
 
 
رسه از حضور نظر میگم، اما بهببخشید که این رو می _

من خوشحال نبودید و احتماالً حق دارین، ولی من 
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خواید از زندگیش برم یا تقصیری ندارم، اگر اآلن می
 هرچیزی...  
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 مهیل#
 445پارت#
 
 
 
 نه! هرگز...    _
 

این را سرگرد با صدای بلند گفت و یک عذرخواهی از 
 هایش کرد.   مافوق
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کنم. هاست با ماجد کار میخانم سرمدی! من سال _
دیشب هم متوجه من نبودین، اما داخل کشتی بودم، 

 شما با رفتارای ضد و نقیضتون...  
 

خیز شدم برای بلند شدن که سرتیپ اشاره کرد تا نیم
 ساکت شود.  

 
بشین دخترم، سرگرد هنوز در نقش خشن خودشون  _

تا وضع رو تو این شرایط جاییم هستن. آقایون! ما این
ایم، بحرانی درست کنیم، نه بدتر. ما یک خانواده

ها سر راحت روی بالشت دخترم. اون بیرون که خیلی
ذارن، با تمام مشکالتی که توی جامعه هست و ما می
دونیم... اگر همین آرامش رو داریم مدیون می

شن اما از بقیه ای هستیم که دیده نمیخانواده
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شه کنن. این اطالعاتی که مطرح مییمحافظت م
تر باید انتخاب امشب نباید بشه، اما ما بین اَهَم و اَهَم

های ها وقت و سرمایه گذاشته شده، شبکهکنیم. سال
 همین ٔ  زیادی تحت کنترل قرار گرفته، پشت پرده

 خواممی... میاد در لرزه به تن که میفته اتفاقاتی امنیت
 .  ببینی رو چیزی

 
تاپی که جلوی او بود، رگرد اشاره کرد و لپبه س

 تاپ را جلوی من گذاشت.سرگرد بلند شد و لپ
 
های خودم را عقب کشیدم و سعی کردم میان آدم 

 یاد بیاورم.   دیشب او را به
 
 این فیلم برای شما ضبط شده.   _
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دخترم! نیازی به گفتن نیست که این جلسه و هرچی  _

شه باید یک راز بمونه، ما به تو اعتماد داریم، گفته می
 چون ماجد به تو اعتماد کامل داره.  

 
از دستم را روی دست سرگرد گذاشتم تا فیلم را قبل

ها دست عقب کشید. گرفتهحرفم پخش نکند، مثل برق
 اعتقادات؟!  

 
شه به من بگید هدف تمام اینا چیه؟ ز، میاز هرچیقبل _

 که برم یا نرم؟ یا چکاری باید انجام بدم؟  این
 

 . گرفت شکل هاآن هردوی لب ٔ  لبخندی گوشه
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 خوایم.همکاری، ما از شما همکاری می _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 446پارت#
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 سرتیپ دنبال حرف را گرفت.
 
اآلن پیش اومده باز معادالت بله دخترم! وضعیتی که _

 زنه.  هم میرو به
 
منظور سرتیپ اینه که درِ باغ سبز نشون دادنتون به  _

 بهرام داره ماجد رو...  
 

 کلماتش زیادی نزدیک گوشم بود. 
 

آمد، تذکر سرهنگ این بار این مرد از من خوشش نمی
 تر و بلندتر شد.  جدی
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خواین که از جلسه اخراج بشید؟ وقتی سرگرد، نمی _
احترامی تلقی کنن حرفای شما بیمافوق صحبت می

 شه.  شه، دوباره تذکر داده نمیمی
 

اش صدای پا کوبیدن و اطاعت نظامی و عذرخواهی
 کنار گوشم بود.

 
 زد.   اما حداقل او رک حرف می 

 
فیلم رو ببین، دخترم. این فقط حاصل یک مأموریت و  _

 .  ماست افراد سایر و ماجد کار از کوچیک ٔ  یک شاخه
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فیلم شروع شد؛ یک پسر نوجوان که صورتش پر از 
هایی بود احتماالً زخم بود، نیمه برهنه، تمام تنش خط

هایم رش چشمحاصل چاقو، پسر چرخید و از دیدن کم
 را بستم.  

 
سالگی ربوده شد و به مرز  ۷ساله، از۱۴امیر!  _

پاکستان بردنش و فروخته شد به قاچاقچیا، پدری 
نداشت و مادر معتادی که توان پیگیری نداشت. 
صورت زیبا و بچگانه، پوست سفید، هدف ربودن 

های جنسی، اما نه برای افراد فروش به بازار برده
ز اونا شانس داشته باشن فقط در حد معمولی، خیلی ا

کن، دخترم! های جنسی باشن... خوب دقتهمون برده
شه. حتی خیلی حتی این هم شانس محسوب می

تر باشن برای پیوند اعضا، یا گدایی... اما شانسخوش
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جایی که دنائت بشر مرز نداره، امیر رو به آدمایی از اون
متفاوتی فروختن که سادیسم داشتن، شانس معانی 

ها داره، برای امیر وجود یه صاحب که برای این قربانی
که های چاقو و اینزد، شالق و جراحتفقط کتکش می

 اومد...   اون آدم پولداری بود که از پس درمانش برمی
 

 به آن صورت مظلوم خیره شدم.
 
زدن ام قصد پستصویر را متوقف کرده بود، معده 

 ود...  چه محتویاتش بداشت، هرآن
 
گه... تعداد اینا رو خودش هم توی فیلم برات می _

ها کم نیست و فقط در ایران ما هم نیست. امیر این
وقتی پیدا شد که صاحبش خسته شده بود و قصد 
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واگذاریش رو داشت... اتفاقی تو اون عملیات که 
المللی بود پیدا شد... بگذریم از آدمایی که برای بین

 شن.  فیلمای شکنجه استفاده میفیلمای مستهجن یا 
 
 خوام بدونم...   نمی _
 

 تاپ را پس زدم.لپ
 حالم بد بود!  

 
 !؟…ماجد مأموریت به پاکستان رفته بود
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 مهیل#
 447پارت#
 
 
 
ها با این  زندگی کرده، کاری که اما ماجد سال _

خاطرش این همه سال سختی رو تحمل کرده، به
 هاش بودی، چیمن! خودت چند بار شاهد زخم

 
 هایی که روان شد دست خودم نبودم.اشک
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ترین ها واقعی بودند، در دنیایی که من بیشآن آدم 

 دردم ماجد و رفتارهایش بود. 
 
 ... باشه جوراین نباید... یعنی ؟…اناونا واقعی _

صورتم را پوشاندم، تصویر آن پسر پیش چشمانم بود، 
 باز هم بودند! 

 
بدن... در تمام دنیا  قاچاق انسان، موادمخدر، أعضاء _

هایی که کسی تر از بچههست و چه هدفی دردسترس
ای دارن، هست. ما باید بین رو ندارن یا زندگی آشفته

یی داشته باشیم که بشه کاری کرد و یکی هاها آدماون
 ها همسر توئه، دخترم. از اون
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 هایم را کنترل کنم.  کمی طول کشید تا توانستم اشک

 
من کجای این داستانم، آقایون؟! همکاری من باید  _

چطور باشه؟ از زندگیش برم بیرون؟! بهرام و اردالن 
 جزو این آدمان؟ یعنی... لعنتی... 

 
دیدم. انگار قلبم ای اشک میپشت پردههمه را از 

 لرزید، از ترس و ناراحتی. می
 
تونیم بگیم که با ماجد بمون یا نه، این زندگی ما نمی _

که متأسفانه یا شخصی خودته، دخترم. این
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خوشبختانه، قسمت اعظمی از حال مأمور ما وابسته به 
 دلش و تو هست مهمه، در چند جبهه نجنگیدن.  

 
 ها نبود. نفس عمیقی کشیدم. به این سادگی

 
 داره؟ خانواده اون بگین، بهم کیان زندگی ٔ  درباره _

 ...  فرزند همسر،... یعنی
 

 ترین قسمتش بود، بیرون آمدن آن کلمات. سخت
 

 ست. اما انتظار قسمت دردناکی
 
 هم نگاه کردند.به
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 نگفته هم پاسخم را گرفتم... داشت!  
 
ها شروع که از ساقی مواد داخل مهمانیکیان پسریه  _

 ست... ترین افراد یک شبکهکرده و حاال یکی از بزرگ
 

العملی هیچ عکسها را سرهنگ گفت، خیره و بیاین
 نگاهش کردم. 

 
جناب سرهنگ! من یه زنم، مردی رو دوست دارم که  _

قبالً ازش متنفر بودم. هنوزم بین عشق و نفرت گیرم، 
می رو برای من ساخت که بشه بهشت من... ماجد جهن

که تونم هضم کنم... اما... اینچیز رو میخودش، همه
 ها... من سال
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هایم در کاسه چرخید تا بغض و نفسی گرفتم و چشم

 لرزید، تمام تنم هم. ام نکند، دستانم میاشک خفه
 
دخترم، فرصت بده و توضیحات رو گوش کن. ما  _

ذروندی، ماجد بدترش رو دونیم چه روزهایی رو گمی
 گذرونده...
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 مهیل#
 448پارت#
 
 

 کنند؟!ها چگونه سکته میآدم
 مرگ مگر چگونه است؟!  

 
جسم دیگر توان حمل آن همه احساس بد را ندارد، 

خواهد از قلب و مغز دیگر تاب تحمل ندارند و روح می
 آن فرار کند.

 
کند که روح را اسیر کند اما آن تن تمام تالشش را می 

 حجم احساس برای آن بدن زیاد است؛
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 شود و پیمانه پر و روح رها.روح سرریز می 

 
 ها داشتم. حسی که بعداز ان حرف 

 
های زیرزمینی ترین آدم این شبکهکیان با معروف _

آشنا شد، دست تقدیر یا هرچیزی که راه رو به یک 
سوند، این آدم دختری داشت که عاشق ماجد سوم ر
 شد... 

 
یاد آوردم، مست بود و آمد خانه... و من آن شب را به

 آن شب او داماد کسی بود. 
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و ببرید تهران؟! تنها شه منخوام بدونم، مینمی _
تونم بکنم همینه، آقایون. برگردم ای که میهمکاری

 نبینم؛ …ن ووقت... بهرام و اردالتهران و دیگه هیچ
 ...پسر اون خاطربه فقط اینم

 
 جان کندن!   

 توان در پاهایم نبود برای رفتن.   
 
اما بهتره بدونی، دخترم. ما کامالً متوجه اوضاع روحی  _

هایی که شدی هستیم. پذیرفتن چنین شرایطی و اذیت
واقعاً سخته و شایدم غیرممکن. اآلن وضعیت کیان 

دیگه خودش جای اون مرد  ست، اونمتفاوت از گذشته
 رو گرفته.  
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ای دوختم که چشمان لرزان و خیسم را به پنجره
 طرفش هوا تاریک بود. احتماالً آن

 
 ام.  مثل افکار من و زندگی

 
گین دخترم، ولی اگر دخترتون نقش یه معشوقه می _

 دادین...؟  رو داشت اونم چند سال بازم اجازه می
 
دونم باید سکوت تو زندگی ماجد فقط شمایید. می _

ها کنارش بودم؛ برادرمه، کنم ولی من تمام لحظه
ای که اون به شما تر از اینا. چیمن خانم، عالقهبیش

 رو ماجد ٔ  حال گریهست، تابهداره یه عشق معمولی نی
 چجور دیدم هربار که منی جز ندیده، کسی دیدین؟
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 متالشی درون از رسونهمی شما به که آزاری خاطربه
 ...  شد

 
ها و صورت در هم که معلوم بود در به سرگرد با آن اخم

 کرد؟!   فشار است، خیره شدم، با خودش چه فکری می
 
 سرگرد فهیم! برید بیرون. _
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 مهیل#
 449پارت#
 
 
 
 
ها کنار جناب سرهنگ، من زبون نرمی ندارم. اما سال _

ها درد و رنجش رو دیدم، نگرانی اون مرد بودم، سال
بابت زنی که روح ماجد بود، نه فقط عشق و عالقه. 

چیمن خانم! ماجد خیلی سعی کرد از شما بگذره؛ نشد، 
 نتونست...  

    نتوانست!
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جناب سرگرد! من اآلن دوستش دارم، اما زمانی بود  _
 که...  

 
حرفم را قطع کرد و نگاه تیز و سردش را درست وسط 

 چشمانم دوخت. 
 

 کردم. نفس عمیقی کشیدم، باید خودم را جمع می
 

 کرد.  احساساتی بودنِ محض دردی را دوا نمی
  
کنم همه محبت رو ندیدین؟ من تعجب می واقعاً اون _

تونستین ازش متنفر باشین، اآلنم مشکلتون چطور می
زندگی کیانه؟! شما یک ماه از ماجد مراقبت کردین، 
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یادتونه؟ گلوله خورده بود تنش داغون بود، یه تصادف 
و بعد دیگه کسی نیست تو زندگی کیان، پدرزن و 

 زنش مردن...  
 

ام را شکافت و قلبم را دستی درست وسط سینهانگار 
 بیرون کشید. 

 
دانستن با حدس زدن احساس متفاوتی دارد و من حاال 

 دانستم زنی وجود داشت...  می
 

هایی محکم و بلند از احترام نظامی گذاشت و با قدم
 حسی.  اتاق بیرون رفت، من ماندم و آن حس بی
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هاست یشون سالخانم سرمدی! زبان سرگرد تلخه، ا _
کنه، لحظه به لحظه کنارش بوده. با ماجد کار می

سروش و بهنام تنها آدمایی هستن که اون بهشون 
دم، این جلسه اعتماد داره. من به شما کامالً حق می

 این ٔ  برای این نیست که شما رو مجاب کنیم به ادامه
 قصد کنید، همکاری ما با کار از مراحلی در فقط راه،

ست، چون این واقعیت کار ماست، عالقه نی توجیه
وجود میاد، اگر ما راهی داشتیم دست ما نیست، به

ترجیحمون این بود که اجازه ندیم شما وارد زندگی 
 ماجد بشید ولو با حذفتون...  

 
رحمانه بود. اما فهمیدم، بیچشم بستم، منظورش را می

 یک راه بود.
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تصویر آن پسر ها ندهم، اما خواستم حق را به آنمی 
 پیش چشمانم هنوز جان داشت. 

 
 حتی تارا، یکی از آن دخترها بود!   

 
 من چکار کنم؟! ببخشم؟! فکر کنم خیانتی نبوده؟!    _
 

ها را از تنش آن شب که آمد، خودم جای رژها و بوسه
پاک کرده بودم، خوب یادم است، حسی نداشتم که به 

رود، تا جا میمن خیانت شده، حتی برایم مهم نبود ک
 که به خودم آمدم و عاشقش بودم...  وقتی

................. 
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 مهیل#
 450پارت#
 
 
 
 

 گذشته 
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 خوای باز بری؟  می _
 

های زیادی کرواتش را مرتب کرد، دیگر به این تیپ
خاصش عادت کرده بودم، دوست شده بودیم، چه 

 شد؟ هیچ!   
 

باران دیگر بعداز آن شب کذایی با آن تن بوسه
 ...نداشتم را دعوا ٔ  وحوصلهحال

 
 داد.البته ماجد هم راه نمی

 ماند.تری کنارم میآرام بود، من هم. وقت بیش 
 
 گرفت.های کنکور سخت میی درسشدت روبه 
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چرخیدم و من ها تا صبح بیرون میگاهی مثل خفاش 

 کند.پذیرفتم شرایطمان فرق می
 
 دید، فیلم هم.با من وقت کارش کارتون هم می 

 
زد غیراز هرچه کردم و نه او حرفی مینه من سؤال می 

 در آن لحظات بود.   
 

ازش عادت کرده نیهای آرام و بیها و بوسهبه نوازش
 بودم. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

که فقط کنارش باشم؛ با هم چای بخوریم، شیرینی این
 و کیک حتی بپزیم.

 
 ایستاده بود، کنکورم ٔ  اوج دوستیمان بعداز جلسه 

 ...  رفتمی باید و داشت کار کهاین با من، منتظر
 
ت اشتباهه، دلبرجان. بگو مجبوری بری... وگرنه جمله_

 ترجیهم لش کردن کنار تو بود.  
 

از داخل آینه لبخندش را دیدم که هیچ تناسبی با آن 
 نگاه غمگین نداشت.   

 
 اصالً احساسات مردونه هم داری؟!    گم تومی _
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ها و نگاهش دستش ایستاد وقت بستن سر آستین

 تر از بهت.  چیزی داشت بیش
 
 چیزی شده؟    _
 

عطری که از روی میز توالت برداشت در دستش 
 لرزید. می

 
روی تخت به شکم خوابیده بودم، از کنکور خالص 

انون در شده و در واقع بیکار بودم، هرچند امتحان ک
 پیش بود.   
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جوری پرسیدم، یک ساله تقریباً باهمیم حداقل همین _
یه هیجانی باید باشه تو زندگی مشترک. حاال درسته 

 قسطیه ولی خب بیخ ریشمی دیگه.  
 

تر از گذاشتم، فهمیده بودم بیشسرش میگاهی سربه
 حد تصورم آرام و خونسرد و باجنبه است.

 
 مطالعه#

 امور عذرخواهی نکنیدهرگز برای این 
کس کامل نیست، پس عذرخواهی از آنجا که هیچ 

معذرت »کردن امری کامال طبیعی است. عبارت کوتاه 
بسیار قدرتمند است، فقط نباید در به « خواهممی

 روی کنیدکاربردن آن زیاده
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 خاطرشان عذرخواهی کنید:هایی که نباید بهچیز
 
 
ی سمی رابطههرگز برای پایان دادن به یک _

 عذرخواهی نکنید
شما هرگز نباید برای پایان دادن رابطه با کسی که 

دهد از او عذرخواهی کنید. درک اینکه شما را آزار می
های ی ناسالم شما را از دستیابی به پتانسیلیک رابطه

دارد، یک گام بسیار بزرگ رو به جلو تان بازمیکامل
خاطر این شجاعت است. به خودتان افتخار کنید و به

 جشن بگیرید.
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 هرگز برای نه گفتن عذرخواهی نکنید_

ای از های خودتان نشانهاحترام گذاشتن به محدودیت
توانید در جواب چیزی از بله نفس است. اگر نمیعزت

درصد اطمینان داشته باشید هرگز نباید  ۱۰۰گفتن 
خاطر نه گفتن عذرخواهی کنید. توانایی نه گفتن از به

 های رهبران مقتدر است.انهنش
 
 
 
 هرگز برای دنبال کردن رویاهایتان عذرخواهی نکنید_

 زندگی کردن با حسرت و پشیمانی 
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انتخاب خود انسان است. هرگز برای دنبال کردن 
رویاهایتان عذرخواهی نکنید، چون دنبال کردن آنها به 

دهد. طعم شادی و خوشبختی را زندگی شما معنا می
نید مگراینکه رویای خودتان را زندگی کاحساس نمی

 کنید، نه اینکه فقط رویای آن را در سر داشته باشید.
دهید هرگز برای وقتی که به خودتان اختصاص می

 عذرخواهی نکنید
 
خاطر دوست داشتن کسی از او عذرخواهی هرگز به_

 نکنید
از این حقیقت که قادر به دوست داشتن هستید به 

اد زیادی در دنیا وجود دارند که از خودتان ببالید. افر
شدت ترس شانس دوست داشتن را به خودشان 

کند چه کسی را دوست دارید یا دهند. فرقی نمینمی
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آیا او هم شما را دوست دارد یا نه. مهم اینست که شما 
 از این توانایی برخوردارید.

 
 
 هایتان عذرخواهی نکنیدهرگز برای اولویت_

خاطر اهمیت دادن به زه ندهید بهکس اجاهرگز به هیچ
هایتان به شما احساس گناه را تحمیل کند. اولویت

های خودتان اهمیت بدهید. اگر این همیشه به اولویت
موضوع برای خود شما مهم باشد دیگران هم به 

 های شما احترام خواهند گذاشت.اولویت
 
 هایتان عذرخواهی نکنیدخاطر نقصهرگز به_
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هایتان زیبا و منحصربفرد هستید. صشما باوجود نق
خاطر کیفیتی که شما ها را بپذیرید. هرگز بهاین نقص

نوع منحصربفرد کرده ابراز را در بین این تعداد هم
 تاسف نکنید.

خاطر ایستادن سر تصمیم خود عذرخواهی هرگز به
 نکنید

ها، اصول اخالقی و خاطر دفاع از ارزشهرگز به
 نوی خود عذرخواهی نکنید.اعتقادات مذهبی یا مع

 
 هرگز برای ندانستن پاسخ عذرخواهی نکنید_

جستجوی مداوم شناخت و آگاهی مغز ما را پویا و فعال 
دارد. هنگام رویارویی با فرصت یادگیری در هر نگه می

« دانمنمی»سنی هرگز ابراز تاسف نکنید. گفتنِ 
 ی قدرت و فروتنی است.نشانه
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خریدن یک چیز باارزش برای خودتان خاطر هرگز به_

نفس است. ی عزتعذرخواهی نکنید. این کار نشانه
های شاد و موفق برای داشتن حس رضایتمندی انسان

 دهند.از زندگی به تمایالت خودشان اهمیت می
 
 جای شخص دیگری عذرخواهی نکنیدهرگز به_

هرکسی مسئول اعمال و رفتار خودش است. نیاز 
کاری که فرد دیگری انجام داده  خاطرنیست به

ی واسطهعذرخواهی کنید، حتی اگر اعمال او به
 تان روی شما اثر بگذارد.همکاری، همنشینی یا رابطه

 
 خاطر تاخیر در پاسخ دادن عذرخواهی نکنیدهرگز به_
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بندی اوقات اولویتدانند که گاهیهای موفق میانسان
های ها و تماسمعنای تاخیر در پاسخگویی به ایمیلبه

تر خاطر رسیدگی به مسائل مهمتلفنی است. هرگز به
تان و تاخیر در پاسخگویی به ایمیل، پیام یا زندگی

 تماس کسی عذرخواهی نکنید.
 
 خاطر گفتن حقیقت عذرخواهی نکنیدهرگز به_

های قدرتمند از گفتن حقیقت ابایی ندارند. هرگز انسان
ایی شک به دلتان راه به خاطر داشتن این قدرت و توان

حقیقت تلخ »ایم اند و شنیدهطور که گفتهندهید. همان
 «.بهتر از دروغ شیرین است

نسبت به خودتان صادق باشید و نگران فکر دیگران 
نباشید. عذرخواهی بیش از اندازه یا ابراز تاسف 

نفس شما را از بین غیرضروری به مرور زمان عزت
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کار ببرید که واقعا بهرا زمانی « متاسفم»برد. می
 اید.مرتکب اشتباه شده

 :♡♡مهیل 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 451پارت#
 
 باید برم.   _
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 عطر را اسپری نکرده به سر جایش برگرداند.
 
 تر از آن بود که نداند منظورم چیست.باهوش 

 
گرفت، بوسید یا در آغوشم میچندباری بود وقتی می 

تر باشد، پیشرفت کند و این یک دوست داشتم بیش
 نیاز اصلی بود.

 
که به او حس کردم خوشحال شود برای آنفکر می 

 زده کرد.  ام، ولی باز هم من را شگفتجنسی پیدا کرده
 

از روی تخت پایین آمده و سمتش رفتم، عقب کشید، 
 ا برداشتم.  عطرش ر
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 یادت رفت بزنیش.   _
 

 از دستم گرفت و باز لرزش دستش.   
 
 تو به من حسی نداری، ماجد؟!   _ 

 
 خطر انگار کنار گوشم بود. یک زنگ

 
 خواست؟! من را برای چه می

 
در این مدت فقط برای اذیت کردنم گاهی حرفش را 

 که از او متنفر بودم.  پیش کشیده بود، آن هم وقتی
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چرا همیشه دم رفتنم همچین چیزایی رو مطرح  _

 کنی، چیمن؟!می
 

کرواتش را مرتب کردم، قلبم لرزید از چیزهایی که 
 آمد.  چند وقتی بود به ذهنم می

 
دونم چرا چون هیچی سرجاش نیست، من حتی نمی _

و بیاری داخل زندگیت، این همه تالش کردی که من
 ری، ماجد! که هیچ میل و حسی بهم ندادرحالی

 
انگشتانم روی پیراهن یاسی روشنش لغزید و حسی 

 موذیانه دوست داشت او را بغل کنم. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 از جداشدن از تنش گرفت. دستم را قبل

 
 شدم، نباید... نباید عاشقش می

 
یعنی اگر بخوابونمت روی تخت و هروقت میلم کشید  _

باهات بخوابم معنیش اینه که بهت حس دارم و 
گذروندن چیز سرجاشه؟ بوسیدن و نوازش و وقتهمه

که دوست دارم وقتی هستم دائم کنارم باشی و این
 شه؟  حس حساب نمی
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رفت و من دلتنگ بغض را پس زدم، داشت می
آید معلوم نبود دو روز دیگر می شدم و باز هم تنها،می

 یا یک ماه.
 

دلم برای خاله و مانی تنگ شده بود. مانی جواب پیامم 
 را نداده بود و خاله... 

 
چیز از پایه که همهکنم؟! ایندونی چی فکر میمی _

 ازم رو زدناپس ٔ  خوای تالفی همهدروغه و تو فقط می
 ... بگیری

 
آن صورت سنگی  یک قدم عقب رفت، مثل یک نظامی،

 دانستم، ماجد رفته است.باز پیدایش شد و من می
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بحث فایده نداشت... مردِ سرد خودش را نشان  

 داد. می
 
من باید برم... کارت توی کیفته، یه فرهنگسرا  _

جا کتابخونه داره، تنهایی سخته نزدیک هست، برو اون
 برات.
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 مهیل#
 452پارت#
 
گذشت، فکر کردم کاش دنبالش قتی از کنارم میو

 آوردم.رفتم و سر از کارهایش در میمی
 
 حداقل از این اوضاع در هم که بهتر بود.  

تر از دانستن آزاردهنده اما گاهی ندانستن شاید کم
خوردن آرامشم را بود وقتی من آمادگی برهممی

 نداشتم. 
 

فرهنگسرا نزدیک بود، درست وسط پارکی که همیشه 
 شدم.از کنارش رد می
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پیشنهاد خوبی بود برای منی که از تنهایی کالفه شده 

 بودم. 
 
 جا کتابخونه داره؟! ببخشید! این _
 

که اصالً جای کردم به ایندرست وقتی داشتم فکر می
 درد بخوری هست یا نه!  به
 

ها که زیاد در اهواز دیده چادری بود، از آن چادرعربی
 بودم.
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ای دوست داشتنی، لبخندش قد بلندی داشت و لهجه
های سفید و درشت حواسم را پرت کرد که با آن دندان

 اصالً چه پرسید.  
 
 ؟! چی گفتین _
 

اش کوچک و قشنگ بود و چشمانش انگار بینی
ها بود کسی را به این خندید و برای منی که مدتمی

 نشاط اطرافم نداشتم شبیه یک فرشته آمد. 
 
 گفتم، این فرهنگسرا کتابخونه داره؟!  _
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اش را به موهای انگشتان سفید و باریک و کشیده
 بیرون از شالم رساند. 

 
 موهای خودته؟  _
 
 ببندم شرط بودم حاضر و داشت خاصی ٔ  هجهل

 . است زبانعرب
 

ست زد. اول فکر کردم چون چادریشیرین حرف می
خواهد به پوشش و موهایم گیر دهد، نیم قدمی می

 فاصله گرفتم و کمی هم به او اخم کردم. 
 
 بله، مشکلیه؟!  _
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 خندید. 

 
رنگش مثل طالست، خیلی قشنگه، چاوه کانت زور  _

 جوان بی دُت. 
   

 کردم فکر که داشت غلیظی ٔ  کورد بود! لهجه
 . گفت چه نفهمیدم هرچند. است زبانعرب

 
 چی؟!  _
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باز هم خندید و دستم را گرفت، انگشتانش ناز بود و 
های کوچک و تپل من، او ظریف، برخالف دست

 دستاتش استخوانی بود و ظریف.  
 
 نظیر. گفتم چشمات خیلی قشنگن، خاص... بی _
 

 این تعریف از یک همجنس برایم جالب بود.
 
 .داشت دائمی ٔ  صورتش انگار یک خنده 

 
 ممنون از تعریفتون.  _
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که عادت داشتم از ظاهرم تعریف کنند، اما با این
 خوشایندم نبود. 

 
ای همان حس عروسکی بودن و ذاتاً هم آدم صمیمی
 شد.  نبودم، مخصوصاً اگر کسی یک دفعه نزدیکم می

 
 دست دراز کرد برای دست دادن. 

 
من برفین هستم، تازه اومدم این منطقه و یکی از  _

 کتابخونه داره.  جاهام گفت اینهمسایه
 

 آید لبخند زده باشم.حتی یادم نمی
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 تر اشاره کردم. طرفبه ساختمان آن 
 
 طرف باشه، منم بار اوله میام.باید اون _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 453پارت#
 

 کرد.  زدن باید کمی سر خم میبرای حرف
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چه جالب؛ من غریب، شما غریب. امروز هردومون به  _

 جا. فکر افتادیم بیایم این
 

گاه قسمتی از بدنم را بهزد و گاهپای من قدم میهم
لمس، زیادی صمیمی بود، اما نگاهش چیزی داشت که 

 از آن خوشم آمد، البته کمی بعدتر. 
 
 جاست؟! ت اینخونه _
 

 زد.  من سکوت کرده بودم و او حرف می
 
 بله.  _
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خوام بخونم، مدیریت. توی خونه من برای ارشد می _

شه ره، تنهایی یه جوریه، کالفه میم سر میحوصله
 آدم. 

 
هایمان زیاد داشت به در ورودی رسیدیم. وجه اشتراک

 دانم خوب بود یا بد. شد و این نمیمی
 

گفت از اطالعاتت محافظت اما چیزی درونم بدبینانه می
 کن. 

 
کرد؛ با کسی که ماجد در هر فرصتی گوشزد میچیزی

 راحتی به کسی نگویم.  صمیمی نشوم، اطالعاتم را به
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 فهمم. می _
 

 به داخل ساختمان رفتیم، نگهبانی خالی بود. با هم
 

اما اطالعات طبقات روی برد زده شده بود، آخرین 
 طبقه کتابخانه. 

 
واقعاً؟! نکنه تو هم تنهایی؟! بهت نمیاد ازدواج کرده  _

 باشی. 
 

ام، حاال واقعی که دهانم باز شد که بگویم، ازدواج کرده
 نه، ولی...  
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دونم تنهایی درس خوندن مینه ازدواج نکردم. اما  _

 سخته. 
 

 باز هم خندید. سوار آسانسور شدیم.
 
 روی ٔ  زده به شمارهام زنگ خورد و من بهتگوشی 

 ! بود مانی شدم؛ خیره گوشی
 
 خواهرته؟!  _
 

 . بخواند را امگوشی ٔ  توانست صفحهاز آن ارتفاع می
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 قدر با آدما راحتید؟شما همیشه این _
  

عصبی شده بودم، آسانسور با آن سرعت کمش 
 ایستاد. 

 
بیرون رفتم، آمادگی جواب دادن نداشتم اما هالک بودم 

 که تماس را وصل کنم. 
 
 ناراحتت کردم؟ ببخشید.  _
 

سر من از اتاقک آسانسور لبخندش جمع شد و پشت
 بیرون آمد.
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رفتم تا اما من دوباره به پایین برگشتم، باید به خانه می
 با مانی تماس بگیرم.  

 
بوق دوم گوشی را برداشت، سکوت کردم تا او شروع 

 کند. 
 

ترین زمانی بود که به قهر حرف قهر بود و این طوالنی
 زدیم. نمی

 
ترین دختر و خواهر معرفتمامان مریضه و تو بی _

 دنیایی، پا شو بیا خونه.
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 مهیل#
 454پارت#
 

دانم تماس را قطع کرد. صدایش گرفته بود و من نمی
 .  رساندم خاله ٔ  چگونه خودم را به خانه

 
وپایی لرزان زنگ را زدم، در باز شد و من با دست

 های ورودی دویدم.سمت پلهبه
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 قدر که مانی زنگ بزند. خاله مریض بود! آن
 

گلی مانده بود سر راه، باغچه بیانگر اندوه خانه بود؛ نه 
 .و نه رنگ سبزی

 
 ای داشت.  جا از خودش نشانهانگار مرگ همه 

 
  "خاله! مانی! "
 

کشیدم، درمیان میقدر ترسیدم که نفس هم یکیآن
 شدن یکی دیگر از خانواده.  ترس کم

 
  …گاوی …تو خیلی _
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که دورش پیچیده همان پتوی مسافرتی روی چیزی

 تختم بود.
 
 ٔ  انداختم. همان چهارخانهیشه رویم میپتویی که هم 

 .بود مخملی قرمز، و سیاه
 
 تر. اش سرخ شده و چشمانش سرخنوک بینی 
  

به سمتش پا تند کردم، دست دراز کرد که نزدیکش 
 نشوم و خودش کمی جلوتر آمد. 

 
 از مانی چیزی نمانده بود، پوست و استخوان.  
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 ! گن خواهر؟معرفتی، گاوی، به تو میبی _
 

 کرد و من دیگر طاقت نداشتم که بغلش نکنم. گریه می
 
 و ندادی، گفتم... جوابم _
 

ام زد، نه خودش را عقب کشید و با مشت به سر شانه
 خیلی محکم. 

 
لرزید و  قطرات اشک از چشمان های سرخش میلب

 اش روی گونه سرازیر بود. خرمایی
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جا؟! رفتی اومدی ایندادم؟! نباید میباید جواب می _
 نگفتی! ؟…زن اون عموی گه من شدی، اونم چجوری

 ... تو! ؟…کنهمی سکته مامان
 

این بار او بود که محکم بغلم کرد و هردو وسط سالن، 
 زدیم.  ها نشسته بودیم و با هم زار میپای پله

 
 مجبور بودم، مانی. ماجد...  _
 

 که خانه سرد نبود.تر دورش پیچید، با اینپتو را بیش
 
گفت مانی چشم گرداندم دنبال خاله اما شواهد می 

 تنهاست. 
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و اسمش رو نیار، چطور اون عموی گاوتر از خودت _

گفت تو که میتونست مجبورت کنه؟! باید همون اول 
سوخت، بهش گفتم حق خواد دلم براش نمیرو می

 نداره بیاد، بیشعورا... 
 

ها و توان او برای وقت اشکو باز زار زد. انگار هیچ
 شد. گریه تمام نمی

 
 مامان کو؟! گفتی مریضه، کجاست؟ _
  

 با آن صدای دورگه و تیز جیغی سرم کشید.
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 مهیل#
 455پارت#
 
اومدی، حمال... مامان با من قهر کرده، گفتم نمینمی _

گه حق ندارم ازت دلگیر باشم. گفتم حق نداره بگه می
خوای، بیای، فکر کردم خود بیشعورت میای معذرت می

 و گم کردی.  دو ماه و نیمه گورت
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 .کردمی هایمشانه ٔ  هرچند لحظه نیم مشتی حواله
 
و من بهتر از هرکسی خواهرم را  دلتنگ بود و غمگین 

 شناختم. می
 
زنگ زدم، گفتی نزن، باز زدم جواب ندادی، ماجد  _

 گفت حق ندارم... 
 

 از جا بلند شد و جیغ کشید. 
 
کشمش. تو چرا زن اون شدی، ماجد غلط کرده، می _

 و بگو... اومد؟! باباممگه ازش بدت نمی
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 دانم کی... پایش تا نمیو باز گریه کرد و من هم پابه
 

قدر که هردو همان وسط سالن دراز کشیده و به آن
اش خیره کاری شده و چلچراغ قدیمیسقف منبت

 بودیم. 
 
 بخشمت، چیمن! نمی _
 
 به جهنم!  _
 
 هوی! بیشعور... _
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دونه بابا از خودتی، عمو مسعود بابای منم بود، تو یه _
دادی، من دو تا. بعدم، تو با اون مغز کوچیکت  دست

خود من چجور نگفتی چیمن با این عموی نچسب و بی
 و مقصر کردی. زن و شوهر شدن؟ فقط من

 
 چرخید سمتم و من مصرانه به سقف خیره شدم. 

 
امروز آخرین فرصت مامان به من بود، آدم باش بیا  _

 آشتی کنیم. 
 

 ابروهایم باال پرید، پس خاله مهلت داده بود؟!  
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کرد توی کینه شتری هنوز پس خاله مجبورت نمی _
 قهر بودی؟! 

 
قول عمو گفتمان نشستم و او هم رو در رویم، به

 سرخپوستی ما! 
 
انت نیستم، چیمن بوسی، من ماماومدی دستباید می _

 خانم. 
 
خدا رو شکر که تو مامانم نیستی، تو یه سگ لج کینه  _

ای، مانی خانم. باعث شدی هر شب گریه کنم و شتری
 وجدان سر کنم. با عذاب
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دار بود، با من قهر پتویم را محکم گرفت، خنده
  …کردمی

 
و بده، از کی پیچیدی به خودت؟! سرد که پتوی من _

 نیست. 
 

 ام برای گرفتن، زد. کرد و روی دست دراز شده اخم
 
ده، فهمیدی؟ بوی کارو میبوی گند توی خیانت _

 کردی؟!خیانت... با عموم تو کمد دیواری چکار می
  

 چانه باال داد و نگاه دلخورش را حواله کرد.  
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کردم، پوزیشن تو برسری میداشتم کارای خاک _
 تیم... کمددیواری تو رو فقط نداشتیم، گف

 
شنید این جمالت با پا به زانویش کوبیدم. خاله اگر می

 را! 
 
 بیشعور، روز چهلم بابا؟!  _
 

 باز بغض کرد.
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 مهیل#
 456پارت#
 
پرسی. از چشم مامانت قایم گم شو، یه چیزایی می _

جا. قسم و چپوند اونشدیم و اون عموی زورگوت من
 عموت با برسریاخاک اون از خب …خورم هیچ کارمی

 . نداشتم
 

برسرت، خاک"هایش به پهنای صورت کش آمد، لب
 به او گفتم و بلند شدم.   "مانی.
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ن گفت که آشتی به خاله زنگ زد و با کلی اخم به م
 ایم.  کرده

 
 خاله ازم خیلی ناراحته؟!  _
 

زدم، درخواست مانی، یک کیک مواد کیک را هم می
 چیمن پز بود.

 
انتظار داری نباشه؟! از من به تو نصیحت تا خودش  _

 . کن سکوت زدی که گندی ٔ  حرف نزده درباره
 
 باشه.  _
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ام جوید، وقتی عصبی بود این بهترین راه آرهویج می
شد و من هم طبق عادت برایش خرد کردن مانی می

 کردم تا آرام بشود.
 

 رفت. خرچ روی اعصابم راه میهرچند خرچ
 
برای اون باشه، به من توضیح بده، من مامان نیستم.  _

 شه، عمو ماجد و تو!؟  کنم نمیهرچی حساب می
 

دار اش خندهقالب کیک را چرب کردم. دماغ چین داده
 بود. 
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موهایش را کوتاه کرده و دائم داخل صورتش 
 ریخت. عوضش من بسته بودمش، محکم. می

 
چیه؟ مگه گه بو  اون مرد و من زن، چین رو دماغت _

 کنی؟! می
 

ای هویج به سمتم پرت کرد درست داخل خمیر تکه
 کیک افتاد.

 
 تو ازش متنفر بودی یا فیلمت بود؟!  _
 

 در سکوت نگاهش کردم، ببخشیدی زیرلب گفت. 
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و و تو بد دردسری انداخت، مانی. ماجد منسهیل من _
رو از زیر دست طلبکارا کشید بیرون، کمکم کرد، بدهیا 

خواست داد. من... فقط شرطش رو قبول کردم، می
 کنارش باشم. 

 
هایم، از تمام آن از قرارداد حرفی نزدم، از تنهایی

های جهنمی، تمام شده بود و این وسط من لحظه
 کوتاه آمدم و همچین بد هم نبود.  

 
 اون عوضی مجبورت کرد؟!   _
 

چشمانش در کاسه لرزید، ظرف کیک را داخل فر 
 شتم، اجبار بود؟! گذا
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 کمکم کرد...  _
 

 …آمد؟! و بعدشآن روز داخل آن آپارتمان اگر نمی
 
هایش... آن لحظه آدم ها و محبتتمام مراقبت 

 کنی... فهمد ولی بعد که فکر مینمی
 
دروغ نگو، مجبورت کرد زنش بشی، تو ازش متنفر  _

تونست بکنه، مامان بودی همیشه. کمک رو بابامونم می
 !  ؟…جاحتی... نیومدی چرا این
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لرزید، مثل صدا و هایم میدستانش روی شانه
 هایش. بغلم کرد و اشک ریخت. لب

 
گریه نکن، مانی. به اون حدم نیست، ماجد آدم  _

گوییه و... خیلی مرموز. وگرنه رفتارش مهربون اما زور
 خوبه...

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 453پارت#
 

 کرد.  زدن باید کمی سر خم میبرای حرف
 
چه جالب؛ من غریب، شما غریب. امروز هردومون به  _

 جا. فکر افتادیم بیایم این
 

گاه قسمتی از بدنم را بهزد و گاهپای من قدم میهم
زیادی صمیمی بود، اما نگاهش چیزی داشت که لمس، 

 از آن خوشم آمد، البته کمی بعدتر. 
 
 جاست؟! ت اینخونه _
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 زد.  من سکوت کرده بودم و او حرف می
 
 بله.  _
 
خوام بخونم، مدیریت. توی خونه من برای ارشد می _

شه ره، تنهایی یه جوریه، کالفه میم سر میحوصله
 آدم. 

 
هایمان زیاد داشت به در ورودی رسیدیم. وجه اشتراک

 دانم خوب بود یا بد. شد و این نمیمی
 

گفت از اطالعاتت محافظت اما چیزی درونم بدبینانه می
 کن. 
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کرد؛ با کسی که ماجد در هر فرصتی گوشزد میچیزی

 راحتی به کسی نگویم.  صمیمی نشوم، اطالعاتم را به
 
 فهمم. می _
 

 به داخل ساختمان رفتیم، نگهبانی خالی بود. با هم
 

اما اطالعات طبقات روی برد زده شده بود، آخرین 
 طبقه کتابخانه. 

 
واقعاً؟! نکنه تو هم تنهایی؟! بهت نمیاد ازدواج کرده  _

 باشی. 
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ام، حاال واقعی که دهانم باز شد که بگویم، ازدواج کرده

 نه، ولی...  
 
دونم تنهایی درس خوندن مینه ازدواج نکردم. اما  _

 سخته. 
 

 باز هم خندید. سوار آسانسور شدیم.
 
 روی ٔ  زده به شمارهام زنگ خورد و من بهتگوشی 

 ! بود مانی شدم؛ خیره گوشی
 
 خواهرته؟!  _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 . بخواند را امگوشی ٔ  توانست صفحهاز آن ارتفاع می

 
 قدر با آدما راحتید؟شما همیشه این _
  

عصبی شده بودم، آسانسور با آن سرعت کمش 
 ایستاد. 

 
بیرون رفتم، آمادگی جواب دادن نداشتم اما هالک بودم 

 که تماس را وصل کنم. 
 
 ناراحتت کردم؟ ببخشید.  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سر من از اتاقک آسانسور لبخندش جمع شد و پشت
 بیرون آمد.

 
رفتم تا اما من دوباره به پایین برگشتم، باید به خانه می

 با مانی تماس بگیرم.  
 

بوق دوم گوشی را برداشت، سکوت کردم تا او شروع 
 کند. 

 
ترین زمانی بود که به قهر حرف قهر بود و این طوالنی

 زدیم. نمی
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ترین دختر و خواهر معرفتمامان مریضه و تو بی _
 دنیایی، پا شو بیا خونه.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 454پارت#
 

دانم ا قطع کرد. صدایش گرفته بود و من نمیتماس ر
 .  رساندم خاله ٔ  چگونه خودم را به خانه
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وپایی لرزان زنگ را زدم، در باز شد و من با دست

 های ورودی دویدم.سمت پلهبه
 

 قدر که مانی زنگ بزند. خاله مریض بود! آن
 

سر راه، باغچه بیانگر اندوه خانه بود؛ نه گلی مانده بود 
 .نه رنگ سبزیو 
 
 ای داشت.  جا از خودش نشانهانگار مرگ همه 

 
  "خاله! مانی! "
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کشیدم، درمیان میقدر ترسیدم که نفس هم یکیآن
 شدن یکی دیگر از خانواده.  ترس کم

 
  …گاوی …تو خیلی _
 

که دورش پیچیده همان پتوی مسافرتی روی چیزی
 تختم بود.

 
 ٔ  ختم. همان چهارخانهانداپتویی که همیشه رویم می 

 .بود مخملی قرمز، و سیاه
 
 تر. اش سرخ شده و چشمانش سرخنوک بینی 
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به سمتش پا تند کردم، دست دراز کرد که نزدیکش 
 نشوم و خودش کمی جلوتر آمد. 

 
 از مانی چیزی نمانده بود، پوست و استخوان.  

 
 گن خواهر؟! معرفتی، گاوی، به تو میبی _
 

 و من دیگر طاقت نداشتم که بغلش نکنم. کرد گریه می
 
 و ندادی، گفتم... جوابم _
 

ام زد، نه خودش را عقب کشید و با مشت به سر شانه
 خیلی محکم. 
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لرزید و  قطرات اشک از چشمان های سرخش میلب

 اش روی گونه سرازیر بود. خرمایی
 
جا؟! رفتی اومدی ایندادم؟! نباید میباید جواب می _

 نگفتی! ؟…زن اون عموی گه من شدی، اونم چجوری
 ... تو! ؟…کنهمی سکته مامان

 
این بار او بود که محکم بغلم کرد و هردو وسط سالن، 

 زدیم.  ها نشسته بودیم و با هم زار میپای پله
 
 مجبور بودم، مانی. ماجد...  _
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 که خانه سرد نبود.تر دورش پیچید، با اینپتو را بیش
 
گفت مانی چشم گرداندم دنبال خاله اما شواهد می 

 تنهاست. 
 
و اسمش رو نیار، چطور اون عموی گاوتر از خودت _

گفت تو که میتونست مجبورت کنه؟! باید همون اول 
سوخت، بهش گفتم حق خواد دلم براش نمیرو می

 نداره بیاد، بیشعورا... 
 

ها و توان او برای وقت اشکو باز زار زد. انگار هیچ
 شد. گریه تمام نمی

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 مامان کو؟! گفتی مریضه، کجاست؟ _
  

 با آن صدای دورگه و تیز جیغی سرم کشید.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 455پارت#
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اومدی، حمال... مامان با من قهر کرده، گفتم نمینمی _
گه حق ندارم ازت دلگیر باشم. گفتم حق نداره بگه می

خوای، بیای، فکر کردم خود بیشعورت میای معذرت می
 و گم کردی.  دو ماه و نیمه گورت

 
 .کردمی هایمشانه ٔ  هرچند لحظه نیم مشتی حواله

 
و من بهتر از هرکسی خواهرم را  دلتنگ بود و غمگین 

 شناختم. می
 
زنگ زدم، گفتی نزن، باز زدم جواب ندادی، ماجد  _

 گفت حق ندارم... 
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 از جا بلند شد و جیغ کشید. 
 
کشمش. تو چرا زن اون شدی، ماجد غلط کرده، می _

 و بگو... اومد؟! باباممگه ازش بدت نمی
 

 دانم کی... نمیپایش تا و باز گریه کرد و من هم پابه
 

قدر که هردو همان وسط سالن دراز کشیده و به آن
اش خیره کاری شده و چلچراغ قدیمیسقف منبت

 بودیم. 
 
 بخشمت، چیمن! نمی _
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 به جهنم!  _
 
 هوی! بیشعور... _
 
دونه بابا از خودتی، عمو مسعود بابای منم بود، تو یه _

کوچیکت  دست دادی، من دو تا. بعدم، تو با اون مغز
خود من چجور نگفتی چیمن با این عموی نچسب و بی

 و مقصر کردی. زن و شوهر شدن؟ فقط من
 

 چرخید سمتم و من مصرانه به سقف خیره شدم. 
 
امروز آخرین فرصت مامان به من بود، آدم باش بیا  _

 آشتی کنیم. 
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 ابروهایم باال پرید، پس خاله مهلت داده بود؟!  

 
کرد توی کینه شتری هنوز پس خاله مجبورت نمی _

 قهر بودی؟! 
 

قول عمو گفتمان نشستم و او هم رو در رویم، به
 سرخپوستی ما! 

 
بوسی، من مامانت نیستم، چیمن اومدی دستباید می _

 خانم. 
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خدا رو شکر که تو مامانم نیستی، تو یه سگ لج کینه  _
ای، مانی خانم. باعث شدی هر شب گریه کنم و شتری

 وجدان سر کنم. با عذاب
 

دار بود، با من قهر پتویم را محکم گرفت، خنده
  …کردمی

 
یدی به خودت؟! سرد که و بده، از کی پیچپتوی من _

 نیست. 
 

 ام برای گرفتن، زد. اخم کرد و روی دست دراز شده
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ده، فهمیدی؟ بوی کارو میبوی گند توی خیانت _
 کردی؟!خیانت... با عموم تو کمد دیواری چکار می

  
 چانه باال داد و نگاه دلخورش را حواله کرد.  

 
 کردم، پوزیشن توبرسری میداشتم کارای خاک _

 کمددیواری تو رو فقط نداشتیم، گفتیم... 
 

شنید این جمالت با پا به زانویش کوبیدم. خاله اگر می
 را! 

 
 بیشعور، روز چهلم بابا؟!  _
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 باز بغض کرد.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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پرسی. از چشم مامانت قایم گم شو، یه چیزایی می _

جا. قسم و چپوند اونشدیم و اون عموی زورگوت من
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 عموت با برسریاخاک اون از خب …خورم هیچ کارمی
 . نداشتم

 
برسرت، خاک"هایش به پهنای صورت کش آمد، لب

 به او گفتم و بلند شدم.   "مانی.
 

ن گفت که آشتی به خاله زنگ زد و با کلی اخم به م
 ایم.  کرده

 
 خاله ازم خیلی ناراحته؟!  _
 

زدم، درخواست مانی، یک کیک مواد کیک را هم می
 چیمن پز بود.
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انتظار داری نباشه؟! از من به تو نصیحت تا خودش  _

 . کن سکوت زدی که گندی ٔ  حرف نزده درباره
 
 باشه.  _
 

ام جوید، وقتی عصبی بود این بهترین راه آرهویج می
شد و من هم طبق عادت برایش خرد کردن مانی می

 کردم تا آرام بشود.
 

 رفت. خرچ روی اعصابم راه میهرچند خرچ
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

برای اون باشه، به من توضیح بده، من مامان نیستم.  _
 شه، عمو ماجد و تو!؟  کنم نمیهرچی حساب می

 
دار اش خندهقالب کیک را چرب کردم. دماغ چین داده

 بود. 
 

موهایش را کوتاه کرده و دائم داخل صورتش 
 ریخت. عوضش من بسته بودمش، محکم. می

 
چیه؟ مگه گه بو  اون مرد و من زن، چین رو دماغت _

 کنی؟! می
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ای هویج به سمتم پرت کرد درست داخل خمیر تکه
 کیک افتاد.

 
 تو ازش متنفر بودی یا فیلمت بود؟!  _
 

 در سکوت نگاهش کردم، ببخشیدی زیرلب گفت. 
 
و و تو بد دردسری انداخت، مانی. ماجد منسهیل من _

رو از زیر دست طلبکارا کشید بیرون، کمکم کرد، بدهیا 
خواست داد. من... فقط شرطش رو قبول کردم، می

 کنارش باشم. 
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هایم، از تمام آن از قرارداد حرفی نزدم، از تنهایی
های جهنمی، تمام شده بود و این وسط من لحظه

 کوتاه آمدم و همچین بد هم نبود.  
 
 اون عوضی مجبورت کرد؟!   _
 

چشمانش در کاسه لرزید، ظرف کیک را داخل فر 
 شتم، اجبار بود؟! گذا

 
 کمکم کرد...  _
 

 …آمد؟! و بعدشآن روز داخل آن آپارتمان اگر نمی
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هایش... آن لحظه آدم ها و محبتتمام مراقبت 
 کنی... فهمد ولی بعد که فکر مینمی

 
دروغ نگو، مجبورت کرد زنش بشی، تو ازش متنفر  _

تونست بکنه، مامان بودی همیشه. کمک رو بابامونم می
 !  ؟…جاحتی... نیومدی چرا این

 
لرزید، مثل صدا و هایم میدستانش روی شانه

 هایش. بغلم کرد و اشک ریخت. لب
 
گریه نکن، مانی. به اون حدم نیست، ماجد آدم  _

گوییه و... خیلی مرموز. وگرنه رفتارش مهربون اما زور
 خوبه...
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 مهیل#
 457پارت#
 

 به چشمانم خیره شد. 
 
 دونی که... بگو که... اذیتت نکرده؟! به اون کارا... می _
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 ام گرفت از آن خجالت کشیدنش.خنده
 
هایمان افتادم که اطالعات جنسی را با هم یاد نوجوانی 

 گذاشتیم.به اشتراک می
 

خندیدیم و کنجکاو بودیم و بعدتر که چقدر با هم می
خواست به زندگیمان باز شود، یک روز پای پسرها می

 .گذاشت پزشکی نیمه ٔ  خاله برای هردویمان جلسه
 

مان پریود ٔ  یکی هم شبیه آن در زمان بلوغ که دوره
دانستیم، تر از بقیه میبرقرار کرده بود و ما خیلی بیش

 علمی و کامالً منطقی.
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 همین هانوجوان ٔ  هرچند یکی از تفریحات همه 
 .  هاستحرف

 
ای؟! مانی، من بچه نیستم. بعدم اون عموت دیوونه _

 بهتر و آقاتر از این حرفاست... 
 

چشمانش را باریک کرد با سوءظن به چشمانم خیره 
 شد. 

 
خواستم مشکالت بینمان دیگران را نگران کند و نمی

همین مانده بود موضوعات رختخوابی هم به آن اضافه 
 شود.
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زنی! ماجد قابلیت مینکنه عاشقش شدی؟! مشکوک  _
 تر از عاشق کردن توئه.کشتنش بیش

  
گذاری عشق احمقانه نبود؟! یک خندیدم، اسم

تر خانگی از آن هم مناسبهمزیستی نام بهتر و هم
 بود. 

 
ور، مانی، بهتره دعوا کنیم تا دماغت رو بکنی برو اون _

 تو زندگی من. 
 

 حمل کردم.هایش را تتا خاله بیاید راه و بیراه نگاه
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کیک پخته شد، رفتم خامه قنادی هم خریدم، با  
طور پتو پیچ امکانات موجود تزئینش کردم و او همان

 دور و برم بود. 
 
 و در بیار. این پتوی من _
 
قول مام مهربانمون بوی ده، البته بهبوی گند تو رو می _

 و گرفته بعداز یک ماه.  من
 

ر و قهوه را سُر دادم ابروهایم باال پرید، لیوان شی
 جلویش، نگاهش سمت یخچال رفت برای کیک. 
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و کنونه. تو واقعاً اینحرفش رو نزن کیک آشتی _
 ش دورت پیچیدی؟ همه

 
 آره تا یادم نره ازت بدم میاد.  _
 

هایم تر خنده روی لبخندیدم، چند وقتی بود راحت
 آمد.می

 
گذاشت، شبیه یک هرچند اگر آن مرد محو ته ذهنم می

گذاشت یادم برود که در لکه روی دیوار سفید، نمی
 ام است.  زندگی

 
 حامله نشدی؟! _
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 مهیل#
 458پارت#
 

هایش پی آن باالخره سؤالش را پرسید، آن چه که نگاه
 بود. 
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وت رابطه از کی؟ هوا؟ احمق فضول من با عم _
دونم ایم... دوست، چه میبرسری نداریم، همخونهخاک

و دوست داره، خواهر هرچی هست عموت فقط من
 برادرانه. 

 
با زبان سبیل شیرقهوه را باالی لبم پاک کردم، گفتن 

 کرد.  تر میاش را کمواقعیت حداقل افکار مثبت هجده
 
 خاک تو سر هویجش کنن. _
 

 غلیظ گفت. هردو خندیدیم.  بی رودربایستی و خیلی 
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ت نکنه وقت مامان عزا گرفته بود اون بوق حاملهاون _
 کس باشی.تنها و بی

 
 چیمن!  _
 

متوجه حضورش در اتاق نشده بودیم، ایستاده بود 
های مانتویش نشیمن، دکمهسرمان، دم در اتاقپشت

 باز بود.
 
ام را تقریباً روی مانی انداختم که لیوان شیرقهوه 

 سمت خاله دویدم.دادش هوا رفت و به
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زدن مانی تا خانه چه حالی داشتم که از زمان زنگاین 
 و استرسی بماند.

 
حتی یادم رفت باید معذرت بخواهم برای این مدت،  

او هم مادرانه به رویم نیاورد و تنگ بغلم کرد و 
 کند.  گفت گریه میه و تندش میهای کوتانفس

 
 عروس شدی و ندیدم عروسیت...  _
 

 ام، کنار صورتم گذاشت.  سر روی شانه
 
 نه مامان! اون هویج فقط باهاش همخونه شده...   _
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میان بغض و گریه و خنده مانده بودم، خاله هم کم 
هایش را پاک کرد و به آن عقب رفت و سریع اشک

 د مانی خندید. لحن و صدای جیغ مانن
 
 مانی کم مونده بنر بزنه دم در.  _
 

 . مانی حرفای با شدمی دیدنی ماجد ٔ  احتماالً قیافه
 
 خوش اومدی، هرچند انتظار داشتم زودتر بیای. _
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 مهیل#
 459پارت#
 

این تنها سرزنشی بود که تا آخرشب نصیبم کرد و این 
 شد. اش حساب مینهایت بزرگواری مادرانه

 
که به خانواده! این چیزی بود که هر لحظه به وقتی

 کردم در ذهنم بود.هایمان نگاه میخنده
 
 باالخره پتوی من را راهی ماشین لباسشویی کرد. 
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 خوبی، چیمن؟!  _
 

ها فهمیدم با تیام از بین حرف مانی رفت پی تلفنش،
صمیمی شده، خبری بود و موکول کرده بود به یک سال 

 بعد. 
 

ای سکوت پرسید، هردو لحظهام را نمیاحوال جسمی
 کردیم و او نگاهش به لیوان چای سبزش بود. 

 
اوایل نبودم، اآلنم قبول کردم شرایط ما فرق داره.  _

مود باشه مهربون ایم، وقتی رو خاله؛ دوستیم، همخونه
 اخالقه. و خوش
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 نباشه چی؟  _
 

 دراز کشیدم و سر روی رانش گذاشتم. 
 

بود و گاهی  غم در هر حالی یکی از تارهای این رابطه
 شد. با پودهای آرامش و خوشی در هم تنیده می

 
 مشکل. سرد …صدا وشه، خوب و بیفقط ماجد می _

ک نفر زندگی ی قالب تو نفر چند با من انگار که اینه
 کنم.می

 
یک دسته از موهایم را که از کش سر بیرون آمده بود 

 را دور انگشت پیچاند.
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یاد آن دختر در پارک افتادم، آدم عجیبی بود، آن همه  

 کرد. ترش هم میتعریف مستقیم عجیب
 
که من و ماجد آدم معمولی نیست، مامان جان. با این _

ده، و جونش رو میدونستیم همیشه برای تمسعود می
 ولی... 

 
 آهی کشید و کمی سکوت کرد.  

 
دونست، ماجد بهش گفته بود. روز آخر مسعود می _

 گفت فقط ازدواج، ٔ  بهم فقط یه اشاره کرد، نه درباره
 . ترهامن همه از چیمن برای ماجد
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ام را نوازش کرد، برایم مهم نبود چه چیزهایی پیشانی

 قرار است پیش بیاید تا وقتی او مادرم بود. 
 
و همین امنیت خوبه، خاله، کاش از اول به منم_

 گفت. می
 
فروختیم، اومدی پیش خودمون، خونه رو میباید می _

قدر زجر انداز بود. حداقل اینماشین، پس
 مون کنارمون بود. کشیدیم، بچهنمی

 ته حرفش صدایش لرزید.
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 مهیل#
 460پارت#
 
 زدهریخته بودم و خجالتهمقدر بهخاله، اون روزا این _

آوردم... من اومد بالیی سر خودم میکه اگر ماجدم نمی
 خبر بودم. جا بیاز همه

ترین اشتباه ما این بود که اجازه دادیم سهیل بزرگ _
 پررنگ بشه، هم قلبت رو شکست هم... 

 دوستش نداشتم، خاله، قلبم نشکست.   _
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اش باعث شد بخندم، ابروهای از تعجب باالرفته

 دانم چرا. نمی
 
 دوستش نداشتی و قبولش کردی؟!  _
  

 صورت پشت دستانم از خجالت مخفی کردم. 
 
 کرد... م میاز لج حرفای ماجد بود، مسخره _
 

 آرام روی سرم زد. 
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دونست که باال احمق موطالیی، بدبخت ماجد می _
پرید که این پسره رو از روی لجبازی پایین می

 خواد... چی بگم بهت؟! می
 
 جا که بکشتت، چیمن. یه نفر داره میاد این _
 

 . وحشی ٔ  هعین چی عصبانی بود پسر
 

انداخت مانی به چارچوب در تکیه زده بود، ابرو باال می
اش. نشستم بود، با آن نیش باز شده و زیادی خونسرد

 و او خندید.
  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

خبر بوده و کل شهرو گشته، عموی هویجم ازت بی _
 مونده بود گریه کنه.  کم
 

 ام... را کجا گذاشته بودم؟به ماجد نگفته بودم، گوشی
 
چیز را زیر نظر داشت! چگونه من را گم او که همه 

 کرده بود؟! 
 
 خبر اومدی؟! بی _
 

 هایم کش آمد به لبخند. لب
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

این مانی همچین گفت بیا مامان مریضه که نفهمیدم  _
 و جایی گذاشتم. چجوری اومدم، فکر کنم گوشیم

 
به! قرار شاهد یه دعوای عاشقانه باشیم، مامان به _

 م؟!  تخمه داری
 

 خاله اخم کرد و لب پایینش را گاز گرفت. 
  
بازی در شوخی بسه، مانی، اون نگران شده، مسخره _

 نیارین.
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 مهیل#
 461پارت#
 

مانی شانه باال انداخت، با آن شومیز آستین کوتاه 
 رسید. نظر میصورتی و ساپورت مشکی الغرتر به

 
مامان موضعتون مشخص نیست، برای نگرانی ماجد  _

زور وادار کرده باهاش و بهناراحت نشین. خواهرم
 مزدوج بشه و این بخشیدنی نیست. 
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 د.  سمت خاله تکان دازد را  بههویجی که گاز می
 
که ای نیستیم، تا وقتیوقتی چیمن قبول کرده ما کاره _

 کنم.خودش نخواد من ابداً دخالت نمی
س. درضمن... ماجد عموی تو و تقریباً پسر این خونه 

درسته ازش دلگیرم ولی معنیش این نیست که تو 
 تونی نگرانیش رو مسخره کنی، مانی جان. می

 
کرد که تالشش را می که تمامخاله راضی نبود، با این

 تر به من تحمیل نکند. دردی بیش
 
 هم بریزه.جا رو بهخوام اینمن حاضر بشم، نمی _
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 آید.تصورم این بود که با داد و بیداد می
 
وقت ندیده بودم عصبانیتش همراه با فریاد البته هیچ 

 شد.  کرد و سرد میباشد، نهایت اخم می
 
لباس بپوش، مامان جان، برای ماجد غدغن کردم  _

طور رفتار اومدن به این خونه رو، حق نداشت با تو این
تونی هر ساعت و هر روز بیای، کنه و به من نگه، تو می

 ته. اما اون...  خونه
 

های لرزان او را خواست گریه نکند، مانی دستمی
 گرفت. 
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اله که نشان قدر هم راحت نبود برای خچیز آنهمه
دانم چقدر ماجد برایش مهم بود این داد و من میمی

 همه سال. 
 

ام گشتم، اما نبود، مطمئن شدم جا دنبال گوشی
 گذاشتمش. 

 
جا بود؛ با یک به مانی پیام داد که بروم دم در، آن

 قیمت فقط یک لحظه نگاهم کرد.موتور گران
 

لم باشم انگار بخواهد سر تا پایم را بررسی کند که سا
 و عضوی کم نشده باشد.
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 مهیل#
 462پارت#
 

سر تا پا چرم مشکی، حتی کاسکتش هم سیاه بود. 
 کاسکت سیاه دیگری را به سمتم گرفت. 

 
 جا بمونم، تو که نیستی... خوام اینمی _
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گذارد، اما سنگ مفت، گنجشک دانستم احتماالً نمیمی
 مفت!

 
 م، بیا بریم. نهامشب خو _
 

انتظار عصبانیت داشتم، یا حداقل اخم یا پرخاشگری، 
 اما خیلی آرام بود.  

 
 مانی گفت عصبانی شدی.  _
 

دستم را گرفت تا سوار ترک موتور شدم بعد دستانم را 
 دور کمرش محکم کرد. 
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 ترسیده بودم.  _
 

 گاز داد و من دلم ماند در آن خانه، دل تنگ بودم.
 
دانستم، که بین خاله و ماجد چه شده بود را نمیاین 

 کردند. قدر بد بود که از هم دوری میهرچه بود آن
 

سر روی کمرش گذاشتم با آن کاسکت سنگین و 
 بزرگ.

 
هیچ کردم بیکم داشتم باور میفقط ترسیده بود! کم

 داشتی دوستم دارد.چشم
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کردم که این همه سال باعث شود چیزی پیدا نمیهیچ 
 یکی تا این حد بماند.

 
 حتی نیازهای جنسی هم نبود.  

 
 شام خوردی؟!   _
 

ام را گذاشته بودم، کباب مورد عالقهیادم افتاد تاس
کیک و مخلفاتش، فقط لباس تن کرده و بیرون زده 

 بودم. 
 
 هول کردم نیاوردم...  _
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آمده بودیم، داخل پارکینگ خالی  از موتور پایین
 ساختمان. 

 
دانم چه چیز در حالت من دید که خندید، نمی

 ها را روی زین موتور قفل کرد. کاسکت
 
 حاال چی بود؟! _
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 مهیل#
 463پارت#
 

 فهمید و بود کبود شد، کشیده لبش ٔ  نگاهم به گوشه
 .شدم متوجه تاریکی آن در که
 
سر برگرداند و چیزی در نگاهش بود؛ شبیه درد،  

 بغض، غم. 
 
کباب درست کردم، کیکم پختم، با خامه، من تاس _

 ولی فرصت نشد بخوریم. 
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 آن ٔ  ها باال رفتم، سکوت کردم دربارهدنبالش از پله
 .کبودی

 
قدر به پاگرد که رسیدم برگشت و محکم بغلم کرد، آن 

 بدیل شد. ت« هق»ام به که نفس در سینه
 
ترسیدم، برای اولین بار از وحشت گریه کردم،  _

 چیمن. 
 

صدای بم و زمختش را دوست داشتم، مخصوصاً 
 شد.قدر پر از احساس میهایی که اینوقت
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داد هم گاهی دوست حتی آن بوی سیگاری که می
 داشتنی بود. 

 
مجبورم کرد روی صندلی آشپزخانه بنشینم، برایم 

 ۹کباب درست کند، آن هم ساعت خواست تاسمی
 شب. 

 
 چیز داشتیم برای آن غذا.جز نان همه

 
هایش را باحوصله همه را داخل قابلمه ریخت، ادویه 

 هم اضافه کرد و من فقط نگاهش کردم.
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کلمات در ذهنم گم شدند وقتی جای یک کبودی را  
ای که با تمام توان ی گردنش دیدم، درست زیر یقهرو

 کرد پایین نیاید.سعی می
 
اش را حتی عوض نکرد و تا آخرین پیراهن مردانه 

 آن کسی دانستممی من و بود بسته هم را آن ٔ  دکمه
 .کنم تقسیم او با را ماجد باید که است بیرون

 
............. 

 
 زمان حال 
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، در رابطه با شما نیست و خیانتی اگر مطرح باشه _
حاضر هم شما تنها کسی هستین که در زندگی درحال

 ماجد مظلومی و کیان استاد حضور دارید. 
 

نگاه سرد و سخت سرهنگ چیزی آشنا داشت؛ شبیه 
 اتاق از پیش ٔ  ماجد، شبیه سرگردی که چند لحظه

 . رفت بیرون
 

دانستم! تمام این مدت و خودم سکوت را من می
 کردم، تمام آثارش را دیده بودم.انتخاب 
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 مهیل#
 464پارت#
 

کمی طول کشید تا با خودم کنار بیایم و آن دو صبورانه 
 منتظر بودند.  

 
 اگر...  _
 

 شد.افکارم مرتب نمی
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 ها کنترل شود. چشم گرداندم تا شاید اشک 
 
 شه؟  اگر برم چی می _
 

 نشان درحال مغزم ٔ  تصویر آن پسر هنوز در پس پرده
 . بود هایشزخم دادن

 
ها اونچه دخترم چیمن خانم! تو شغل ما نظامی _

اولویت هست کشور و اکثریت مردمه. ما از جان 
عزیزتر نداریم، اما یک نظامی به چیزی باالتر از جان 
خودش معتقد هست، مثل یک مادر که برای فرزندش 

 رو فدا کنه...  حاضره خودش
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

از جایش بلند شد، چیزی در راه رفتنش عجیب بود، 
 زد!لنگ می

 
طول میز را طی کرد و نزدیک من آمد، سرهنگ هم  

 بعد از او.  
 
که برای بقیه شعارهست، برای یک نظامی چیزی _

 شه. هدف محسوب می
 

 مصنوعی، پای یک زد، باال را سبزرنگش شلوار ٔ  پاچه
 ! بود؟ پروتز
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این چیزیه که برای یک سرباز افتخار محسوب  _
شه، این پا رو در ازای سربلندی فدا کردم و ابداً هم می

های دشمن ناراضی نیستم. اسارت و تحمل شکنجه
وقت جنگ، نقص عضو و کارهایی که الزمه در زمان 

 صلح.
 

کنار او قرار گرفت و دیدن آنچه روی میز  سرهنگ هم
 گذاشت نفسم را در سینه حبس کرد، دستش بود! 

 
خانم سرمدی! همسر شما یک نظامیه، درسته که  _

اجباری برای شما و همسران ما نیست برای موندن، اما 
تر و ها از ما قویکه هست اینه... شما زنچیزی

ا گرم تر هستین، دل ما به حضور شمازخودگذشته
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ترین دلیل ما برای شه؛ خانواده، عشق، فرزند بزرگمی
 از جان گذشتنمون هست، نه فقط وطن.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 465پارت#
 
 « گرمیدل»

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گفت: که ماجد همیشه در اوج احساساتش میچیزی
 « ای.تو تنها دلگرمی من برای ادامه»
 

دستش را با دست سالمش برداشت، آستینش آویزان 
 بود. 

 
 یکی …یکی پایش، یکی دست، یکی جان و

 !  هاآدم این بودند عجیب. اشزندگی
 

سرجایشان برگشتند، در اتاق زده شد و من انگار 
 اجد داخل شود.منتظر بودم م
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اما سربازی آمد با یک سینی که چند لیوان داخلش  
 بود، بوی نسکافه پیچید.  

 
 احترام نظامی گذاشت.

 
ها گذاشت و ماگ دو لیوان چای را جلوی آن 

 شک بدون و داغ ٔ  سفیدرنگی را هم برای من، نسکافه
 .  بود ماجد کار این

 
رو با  گیری ایشونسرباز، ما رو با چای تحویل می _

 قهوه؟!  
 

 سرتیپ خندید. نگاهش مهربان بود.  
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 ببخشید، قربان، جناب سرهنگ دستور دادن، اگر...  _
 
 خوریمقهوه ٔ  شوخی کردم، من پیرمرد از دوره _

 . گذشته
 

 شدت نیاز داشتم.به محتوی ماگ به
 

داغ بود اما انگار مثل یک نفس در دم آخر جان داد. 
 سرباز رفته بود.

 
 هایحرف با باید رو تصمیمات ٔ  دخترم! فکر کنم بقیه _

 قبول پدر یک عنوانبه رو من اگر اما. بگیری ماجد خود
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 رو تو از حفاظت ماجد، کنار در هاسال این تمام که کنی
 ٔ  اندازهبه من برای امنیتت و گذاشتم هااولویت در هم

 و تربیش صدر ٔ  سعه با که گممی بوده، مهم دخترم
 حرفاش به تریبیش ٔ  های زنانهو سیاست محبت
 . کن توجه

محتویات ماگ را سر کشیدم، حالم بهتر بود. همین 
دانستم؛ آدم گذشتن از ماجد نیستم، اما نه حاال هم می

 سادگی... به
 
 راستی گفتم دخترم، فکر کنم دختر من رو بشناسی...  _
 

م متعجب به او نگاه کردم، انگار این شب قرار نبود تما
 شود.
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 مهیل#
 466پارت#
 

 گذشته 
  
به من دست نزن، خب؟! از بوس و بغل و ناز و اینا  _

 خبری نیست.
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 ام را تهدیدوار تکان دادم.انگشت اشاره
 
 لبخند زد و ابروهایش را به تعجب باال داد.  

 
طرف، شلوار ورزشی طرف میز آشپزخانه و او آنمن این

پوشیده بود با یک تیشرت نخی طوسی و عجیب 
های روی دستش را به نمایش عضالت و آن خالکوبی

 گذاشت.می
 

 فهمیدم.  دانستم دائمی نیستند، اما مرضش را نمیمی
 
و ست ندیدمت، منو تهدید نکن، چیمن. دو هفتهمن _

 ور.  دور نچرخون، بیا اون
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فته را با کمال بعداز دو هفته آمده بود و من این دو ه

رضایت پیش خاله و مانی بودم، خاله درگیر سهام عمو 
 مسعود بود و شریکش اردالن. 

 
کنی، اومدی و دست مالی میتهدید چیه؟! هی من _

 بوست کردم بسه. 
 

 کمر ایستاد و خندید. بهدست
 

شبیه سربازهای آمریکایی شده بود با آن موهایی که 
ی بلندتر بود، فقط دورش را زده و فقط کف سرش کم

 چکمه کم داشت.  
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دیوونه، دستمالی چیه؟! من یه بغل ساده برام کافیه،  _

جا هالک شدم فقط فکر همین بغل اذیتم نکن. تا این
 کردنت بودم. 

 
هایش تنگ بود؛ زور بود، اما خودم هم دلم برای بغل

قدر لطیف رفت و گاهی آنقدر محکم که نفسم میآن
 انگار شکستنی بودم. 

 
م؟! کلی دستمالیه دیگه، خشک و خالی، مگه من بچه _

شن، خودت معلوم هورمون دارم که دیوونه کننده می
 شی... نیست کجا خالی می
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د، لبخندش پر کشید، آن برق هم خیره ماننگاهمان به
 داخل چشمانش کالً خاموش شد.  

 
 من تو اتاق کارمم.  _
 

این یعنی مزاحمش نشوم، یعنی بود اما من باید باز هم 
 ماندم.تنها می
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گاهی هرچقدر هم بخواهی سکوت کنی، ناخودآگاهت 
 کند.زبان باز می

 
اما زن بودن هم راحت نیست، حاال که به او احساس  

کردن و به ها بغلدارم برایم سخت است مثل دختربچه
 ناز و نوازش بسنده بودن. 

  
تو که به من حسی نداری، چرا مجبورم کردی زنت  _

 بشم؟
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راه رفته را برگشت، خیلی جدی بود، سرباز درحین 
 جنگی شده بود. 

 
 نگاهش تیز و سرد. 

 
کر کن دوران نامزدیه، یا آشنایی. حتماً باید چیزی ف _

بیشتر باشه؟ حتماً باید ببینی که تحریک شدم و بیام 
 سراغت که مطمئن بشی دوستت دارم؟  

 
ترسیدم، حاال دیگر شانه بابا انداختم، از او نمی

 ست. نشینیدانستم این فقط یک راه عقبمی
 
 شی، ماجد... تو حتی تحریک نمی _
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 شد؟! هیل میس _
 

دانست به اش بود، حداقل حاال که مینهایت بدجنسی
 او احساس پیدا کردم. 

 
 شعوری! خیلی خر و بی _
 

خواستم از آشپزخانه بیرون بروم، از کنارش رد شدم 
 که بازویم را گرفت.

 
 تالش کردم رهایش کند. 
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دونم، منظورم این بود که مالک دوست داشتنت می _
 نیست، عالقه و عشق ٔ  نشونه جنسی ٔ  اشتباهه. رابطه

 که وسط میاد عالقه و عشق وقتی. ستغریزه یه
 .چیمن بکنه، فرق نیاز با کیفیتش

  
 اش دادم. نگاهی از پایین به باال حواله

 
توجیه نکن، تو همون غریزه رو برای من نداری،  _

 کنه... شاید برای اونی داری که کبودت می
 

 بانم قفل نماند. باالخره ز
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مقدمه از چشمانم چکید، اعترافش خردکننده اشکی بی
 بود. بغلم کرد و من مقاومت نکردم. 

 
قدر کنم، فکر کن اونفکر کن دارم ازت محافظت می _

بدبختم که... چیمن! اذیتم نکن. به خدا که فقط وقتی 
کنم، اون بیرون برام جهنمه، حداقل کنارتم زندگی می

جا در امانی، گیر آدمایی مثل سهیل ندونم ایمی
 افتی.نمی
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 مهیل#
 468پارت#
 

 اسم سهیل برای من یادآور آن خانه و آن اتفاق بود.
 خودم را عقب کشیدم، جواب حرف من نبود.

 
داد تا تر آزارم میشاید آن ماجد سرد و دور از من کم 

 این آدم مهربان. 
 
رفتیم، حداقل ازت متنفر کاش همون روال قبل رو می _

 بودم، برام مهم نبود با صد تا زن بخوابی. 
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 یه من. چیمن نزن، حرف من ٔ  جوری دربارهاین _
 ایزندگی بودم آزاد اگر کنیمی فکر مجبور، یه مأمورم،

 خواستم بسازم برات این بود؟!  که می
 

 خیسی چشمانم را پاک کردم.
 

که در بغلش خوابیدم اما تا خود صبح با این
 ها را. توانستم هضم کنم این تناقضنمی

 
که آن بیرون کسی بود! خورشید نزده بود که دیگر این

 طاقت نیاوردم.
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هایش دانستم نخوابیده، نفساو هم بیدار بود، می
 آمیز سکوت کرده بودیم. ق نبود، فقط خیلی صلحعمی

 
 تو...  _
 

 دانستم سر حرف از کجا باید باز شود.نشستم، نمی
 

ساعد روی پیشانی داشت و چشمانی که نگاهشان به 
 سقف بود.  

 
نپرس! چیمن، ازم اآلن رابطه نخواه، فکرم نکن  _

 مشکل تویی، من خودخواهم، عوضیم. 
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خواهم سؤال دانست میزیادی صدایش گرفته بود، می
 جواب کنم.  

 
پس چکار کنم؟! قبالً دوست نداشتم، اآلن برام مهمه  _

کسی تو زندگیت هست یا نه، چرا به من میلی نداری 
 ولی... 

 
 تخت را روشن کرد، کرد و نشست. خواب کنارچراغ

 
 .  برخواست و درآورد را تیشرتش بعد ٔ  یک لحظه 

 
 برم دوش بگیرم.  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

های مداوم و تکه بودند، حاصل ورزشعضالتش تکه
 کند.وقت ندیده بودم کجا ورزش میمن هیچ

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 که خواهربرادرهایش رفت،می مادرش ٔ  ندرت خانهبه

 . اصالً
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دیدشان، اوایل اعتراض بود اما ها میگاهی در مهمانی

 بعد عادی شد.
 

 .آمدمی فقط من برای انگار هم عمو ٔ  خانه
 
 کنی؟ جا کجا زندگی میتو غیراز این _
 

پشتش به من بود، دو دست را به چارچوب در حمام 
 بود، اما نه مال من.  قرار داد ورزیده
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چیمن! گفتم نپرس، حتی فکرم نکن بهش، فکر کن  _
من راه دورم، سربازم تو هم نامزدم که تا شب 

 عروسی نباید بهت دست بزنم. 
 
گی نیستی. فکر کدوم از اینایی که مینیستی، هیچ _

 کن تو، تو شرایط من بودی... 
 

 نکند و برود.سعی کردم آرام بگویم، مظلوم، که باز رم 
 

کردند با شدم که فکر میهایی میداشتم شبیه زن
 شدند. خوب بودن و کوتاه آمدن، کافی هم می

 
 برگشت و تیشرتش را از روی تخت چنگ زد.
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که گفته بودم جای خاطر آننگاهش پر از خشم بود، به 

 او باشم؟! 
 
درست رو بخون، رشد کن، بزرگ شو. اگر وجودم  _

ذارم. رم و گاهی بیرون باهات قرار میمی کنهاذیتت می
 ولی... تو گند زندگی من سرک نکش، چیمن! 

 
 با دستی که تیشرت را داشت به سمتم اخطار داد.

   
ست، مخصوصاً که با دوست داشتن عشق چیز مزخرفی

 همراه شود. 
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قسمت دوست داشتن اما یک عمق بهتری دارد، حس 
 تری. جالب

 
شود یک خریت باشد، عشق می اما اگر آن قسمت کم

 افتد. شود موریانه و به جان روح و روانت میمحض، می
 

کنی که نکند نعوذ برد، سکوت میاول صدایت را می
ور معشوق برنخورد که برود و تو بمانی با باهلل به یک

 کند.یک خروار عشق که مثل گِل که دهانت را پر می
 

 قدر که خفه بشوی.آن
 
 ها که راه ندارند.نت بسته است هی حرفبعد چون دها 
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بری چکد، آن هم که میشود اشک و از چشم میمی 

 در خفا که نکند معشوق دلش بگیرد که غمگینت کرده.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 470پارت#
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دهی که درست بعد هم خودت را هی دلداری می
 شود.می

 
آدم عاشق بدبخت و ذلیل است، مگر دوست داشتنی  

دهنده، هرچند تهش آن هم قید و شرط بشود نجاتبی
 اجبار است.

 
 شود؟قید و شرط هم میمگر دوست داشتن بی

 
 زدن خودمان.ولی خب این هم یک راه است برای گول 

 
 سکوت بینمان بود! اما نه یک سکوت معمولی.
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 تر کالفه بود.رد و بیشگذدانست چه در سرم میمی 
 
 ٔ  های سرد شدهها و لیوانتوانستم از ماگاین را می 

 دست در ریخت،می گاهبهگاه که چایی و قهوه
 خیره حیاط به و رفتمی پنجره دم گاهی و گرفتمی
 . باشد متوجه کهآن بدون رفتمی راه یا شد،می

 
در سکوت خودش غرق بود و من هم الکی مثالً کتاب 

 خواندم، روی تخت. می
 

 شود.دیدم دستانش مشت میرفت و میآمد و میمی
 
 کرد. خواست کنارم باشد ولی ریسک نمیمی 
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ها به دو روز بعد هم همین بود، اما گاهی این قدم زدن

 شد.حیاط هم کشیده می
 
تاپ هایی که در اتاق کارش بود، یا پای لپغیراز وقت 

اش های سادهو من فقط کلمات کوتاه در جواب سؤال
 داشتم.  

 
 .مبینا ٔ  من باید برم، برات ماشین گرفتم، برو خونه _
 
کنی؟ بدون عذاب و آروم میجوری خودترم، ایننمی _

ی ری چند هفته یه بار میای، وقتیم میای دنبال فرارمی
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نکنه چیمن چیزی ازت بپرسه که به مذاقت خوش 
 رم.  نیاد... من جایی نمی

 
 رفت.   سرم قفل کردم، اول و آخر که میدر اتاق را پشت

 
ش، برو کتابخونه، بیرون بچرخ، تو خونه نمون همه _

 زنم.  بهت زنگ می
 

 اوضاع برای هردویمان دردآور بود.
 
داد که باالخره یخ نمیها ماجد احتمال وقتاحتماالً آن 

 مند شوم.من آب شود و به او عالقه
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 ها نفرت در چند ماه انگار نبود.سال 
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 471پارت#
 

جا پناه ببرم، توانستم روزها به آنکه میکتابخانه! جایی
 از تنهایی.
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تصمیم داشتم برای یک لیسانس دیگر هم بخوانم،  
 دخترهای کتابخانه به سرم انداختند. این فکر را

 
قدر برایم ها آنشور و شوقشان، علوم انسانی و کتاب 

 سخت نبود منی که قبالً این مراحل را گذرانده بودم.   
 
 بازم سالم.   _
 

 گذشت.ها از آخرین مالقات من با آن دختر میهفته
 
همان که داخل آسانسور رهایش کردم، آن هم وقتی  

 دلخور بود.  
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دست دراز کرد، چادرعربی به سر داشت با 
 دوزی شده.  های سوزنسرآستین

 
 برفین! اسمم این بود.   _
 

 لبخندش با نگاه مهربانش هماهنگی داشت.  
 
 چیمن! سری قبل ناراحتتون کردم.   _
 

گر دیده بودمش اما تر شد، چند بار دیلبخندش عریض
 نزدیک نیامد.

 
 من هم آدم اول سر حرف بازکردن نبودم.   
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 تو هم کوردی؟ اسمت کردیه، یعنی چمن.   _
 

 زد، صندلی را کنار کشید و نشست.آرام حرف می
 
ام که که اصالتاً اهل کجا بودم جز در شناسنامهاین 

 دانستم.نوشته بود سردشت، چیز دیگری نمی
 

 ی هم نکرده بودم این شهر کجا هست.  حتی کنجکاو
 
 دونم.  م زده سردشت، در همین حد میتو شناسنامه _
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که دست پس بکشم، میان دستان گرم و از آنقبل
 اش گرفت. انگشتان کشیده

 
یا واقعاً مهربان بود یا خیلی خوب ادای آن را 

 آورد.  درمی
 
عزیزم! پس تو همشهری علی عزیز منی، اونم اهل  _

 سردشت بود.  
 

دیدم که پلکش لرزید و لبش، فعلی که به کار برد یعنی 
 علی عزیزش دیگر نبود؟   

 
 توانستم بدهم.   لبخند تنها پاسخی بود که می
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ای که یه رو اذیت نکنیم. از لحظهبیا بریم بیرون بق _

 شه.دیدمت گفتم این دختر دوست خودم می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 472پارت#
 

 این هیجانات برای سن ما کمی زیاد نبود؟! 
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کالم ساعت استراحتم بود و خب چه عیبی داشت هم

 شدن با او؟ 
 

 آمد یا نه.  یا خوشم می
 
 وسایلم رو جمع کنم، بیام.   _
 

 هایش را جمع کند.   سر تکان داد و رفت تا او هم کتاب
 
 تو چند سالته، چیمن؟!   _
 

 یک پالستیک پسته و بادام را تعارف کرد بردارم.
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 محتاط بودم و بدبین، برداشتم و نگهشان داشتم.   

 
 نشدم.   ۲۴ _
 

از همیشه تر لبخند زد. پارک این ساعت از روز خلوت
 بود. 

 
آمد، ای بیرون نمیعموماً بچه۱ها تا ساعتصبح
 کردند.هایی که ورزش میتر آدمبیش

 
 داد.  تر از روزهای دیگر نشان میهوا هم آن روز خوب 
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 پارکه، دست اون مادرشوهرم ٔ  هم سنیم تقریباً، خونه_
 .  طرفاین اومدیم تازه کنم،می زندگی اونا با من آخه

 
ای اشاره کرد سمتی که مد نظرش بود، فاصله با دست
 نداشت.

 
دیدم، برایم جای تعجب منی که مادرشوهرم را نمی 

 داشت.  
 
کنین؟ اذیت یعنی تو و شوهرت با اونا زندگی می _

 نیستی؟  
 

 ای محو شد. باز برگشت.  لبخندش لحظه
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 علی بعداز کن، ول رو عروس و مادرشوهر ٔ  کلیشه _

 .   شدن من وکارکس ٔ  همه اونا
 
 شوهرت چی شده؟   _
 

دانستم احتماالً یک این را درحالی پرسیدم که می
 انگیز است.   ماجرای غم

 
 .  انگشتش روی ٔ  به انگشتانش نگاه کرد و حلقه

 
 سال، یک شد پیش ٔ  شهید شد، پارسال، هفته _

 د، تو یه درگیری کشتنش...  بو پلیس
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 ضربان قلبم از نظم خود خارج شد.

 
 درنگ یاد ماجد افتادم، لعنتی!بی 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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کند، یا خالفکار بود یا خالفش و دانستم چکار مینمی
 در دو حالت ممکن بود بمیرد.  

 
 ما ٔ  مهناراحتت کردم؟ ببخشید... بهش فکر نکن، ه _

 که اونا شاید دونیممی هستن، نظامی شوهرامون که
 ...خواست خدا... برنگردن کار سر رنمی

 
که آمده و من از دانشگاه و شهرش گفت، از جایی

فهمیدم در تهران تازه وارد است و تمام دوستانش در 
 کنند. شهر قبلی زندگی می

 
ها دور از خانواده، اما پدرشوهرش هم نظامی بود و سال

 جا جمع شده بودند. حاال همه یک
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اما علی شوهرش همان اوایل انتقال به تهران در 

 درگیری داخل شهر شهید شده بود.   
 

 اما من!
 
کنم، دور از که تنها زندگی میفقط اسمم را گفتم و این 

 خانواده.
 
های بعد کنم اما ماهچکار می نپرسید چرا، حتی نپرسید 

 که...یک همدم خوب بود تا این
 

.............. 
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 زمان حال  

  
 شناسم؟!  من دختر شما رو می _
 

 ٔ  تر از کل جلسهسؤال سرتیپ عجیب بود، بیش
 .امشب

 
 بود، او و شد باز در بعد ٔ  لبخندی زد و چند لحظه 

 ! برفین
 

 یعنی برف، به زبان کوردی. 
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که دنیا آمده بود، وقتییک روز سرد برفی بهچون در 
سختی یک قابله را ها بسته بودند و پدرش بهجاده

 سوار قاطر کرده بود تا برساند به زنش.
 
 .کردستان به هاکوموله ٔ  درست وسط جنگ و حمله 

 
 کرده مخفی را اشتازه ٔ  درست وقتی پدرش خانواده

بالش دن هاکوموله چون کوهستان، میان جایی بود
 مرگ بود.کردند و او از نیروهای پیشمی

 
دنیا آمد و در آغوش برفین یعنی برف، دختری که به

 که پدر برسد.از آنمادر در سرمای زمستان، قبل
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و مادری که هنوز ناف دخترش را نبریده بود، از دست 
آن مردهای اسلحه به دست پی رد قاطر رفته بود، با 

 ای در بغل پیچیده در پشم گوسفند.   بچه
 

 خودش بود، برفین!
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 سالم، چیمن جان!  _
 

 همان چادر عربی سرش بود.
 
گذشت که بخواهد یادم همان شکل مگر چند سال می 

 برود؟
 
یک روز گفت باید به مریوان برگردد و دیگر ارتباطی  

 با هم نداشتیم.
 
خطش را عوض کرده بود یا هرچی ارتباطمان تمام  

 شد.
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خیز برای جا خوشحال شدم، نیماول از دیدنش آن 

 رفتن سمتش، اما...
 
 تو هم مأمور بودی نه؟!  _
 

 حس خیانت و دورویی اطرافیانم آزاردهنده بود.
 
 برفین را دوست داشتم، مثل ماهرخ بود برایم، اما...  

 
نه دخترم، برفین عروس و دختر عزیز منه، پلیس  _

 نیست. 
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 جلو آمد و من بلند شدم. 
 

 قدر قشنگ بود.  لبخندش همان
 
من بهت هیچ دروغی نگفتم، ازم ناراحت نباش، فقط  _

 شناسمت. که از قبل می نگفتم
 

 توانست اتفاقی باشد.آن همه صمیمیت نمی
 
که آن روزها گشتم دنبال چیزیناخودآگاه و بدبینانه می 

 زدنم را داشته باشد، اما... حکم گول
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دلم برات تنگ شده بود. تو روزای بدون علی بودن،  _
 تو برام بهترین مسکن بودی. 

 
 بغلم کرد. منتظر نشد تا راه بدهم، محکم
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 داد، مثل همیشه. بوی بهارنارنج و بهار می

 
کمی طول کشید تا دستانم باال بیاید و من هم او را بغل 

 کنم. 
 
 خطت رو عوض کردی، دیگه خبری ازت نشد.   _

 گلگی بود یا دلتنگی.  
 

 نگاهش به سرتیپ افتاد.  
 
بابا محسن فکر کرد باید مدتی دور باشم از تهران،  _

 بعدم که... سرگرد رو دیدی؟ فهیمم تو اتاق بود.
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 خواست بگوید که... نمی

 
 النصر؟ آره. اون بخت _
 

 خندید و انگشتانش روی گونه و موهایم چرخید.
 
رم گفت؛ پوستم مثل هلو صورتی و سفید و نهمیشه می 

 است و موهایم رنگ طالست.  
 
همچینم بداخالق نیست، فقط ماجد رو خیلی زیاد  _

 دوست داره، اصالً یه وضعی. 
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 سرگرد فهیم احمدوند! 
 
 با اون ازدواج کردی؟!  _
 

اش رنگ گرفت، پدرشوهرش بود و برفین گونه
 عروسش، لبخند سرتیپ تمامی نداشت. 

 
بابا محسن پیشنهاد دادن و بعدم که اصرار کردن و  _

 قسمت بود بعداز... 
 

 دار شد. چشمانش نم
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

او عاشق علی بود، این را آن سال فهمیدم، چیزی 
 انتها، یک حس عمیق. بی
 
تون بینمت، مزاحم جلسهمن برم، چیمن! بیرون می _

 نشم.
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 کردم. تا دم پنجره رفتم.دانم باید چه فکری مینمی
 
 تر از نشستن بود.زدن راحتقدم 

 
کرد برای حداقل غیراز مغزم، پاهایم نیز کمک می

 تمرکز.  
 
ریختگی همما قسمت بحرانی کار بودیم، از طرفی به _

تر داشته شد ماجد تمرکزی کمتو، دخترم، که باعث می
که رانی بابت امنیتت بیرون از خونه، ضمن اینباشه، نگ
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تونستیم زندانیت کنیم که، برفین من هم نیاز نمی
داشت به یه دوست، بعداز پسرم این دختر متالشی 

شد، فهیم پیشنهاد آشنایی داد و... خب پیشنهاد 
 ای بود. عالی

 
 توانستم عصبانی باشم یا حتی ناراحت.نمی

 
ام آمد، حتی خاله و برفین در بهترین زمان در زندگی

 مانی هم دوستش داشتند. 
 
 فکر کنم باید جلسه رو تموم کنیم، قربان.  _
 

 صبح بود. ۴به ساعتم نگاه کردم، ساعت نزدیک 
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 ام نشستم.  روی صندلی 

 
دونم باید چکار کنم! انگار من تو یه من هنوز نمی _

ها از و حاال بعداز مدتدنیای ساختگی زندگی کردم 
بینم برنامه تموم شده و من با خونه میام بیرون و می

 کس خودش نیست. رو شدم، هیچواقعیت اصلی روبه
 

نگاه سرهنگ صبورانه نبود، برعکس سرتیپ با آن 
 لبخند مهربانش.

 
دادم برای انگار باید یک چیز هم به سرهنگ می 

 توضیحاتش. 
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ی شده شرایط کنترل بشه، دختر گلم، درسته که سع _

اما معنیش کنترل زندگی تو نیست. سعی کردیم 
تر بهت آسیب بزنه، سعی کردیم زندگی آرام زندگی کم

و پر از موفقیتی رو طی کنی. شما تحصیالت داری، 
 شغل داری و جایگاه اجتماعی درست.  

 
 فقط یک سؤال دیگه، بهرام و اردالن خالفکارن؟  _
  

و لبخندی که از لبان سرتیپ حذف  همنگاه آن دو به
 شد، یعنی سؤالم را دوست نداشتند. 
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 ٔ  دونم خوشتون نیومد، اما حقمه بدونم. دربارهمی _
 ... اما …پرسممی ماجد خود از دیگه چیزای
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 چیمن خانم! زیاد دونستن خطرناکه...  _
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 سرتیپ دستش را آرام بلند کرد و سرهنگ ساکت شد. 
 
 پدر اردالن یکیش داستان ٔ  هاردالن بله، آدم بد _

 به که هست داوطلب نیروی یک بهرام خود اما بهرامه،
 برای اما بد، یا خوب آدم بگم تونمنمی. کنهمی کمک ما
جاست. اما... اما خوب ینا تا داستان ٔ  خوبه آدم ما

عنوان یک مهندس توجه کن؛ بهرام، ماجد رو فقط به
های سدسازی و شناسه، کسی که تو پروژهمی

غیرساختمانی فعالیت داره، نه یک پلیس. اون درواقع 
 . کیان یعنی هست، ارتباط در ماجد ٔ  با زندگی دیگه

 
 دهانم باز شد و ابروهایم باال پرید.
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توانستیم کاری که حتی ما نمی چقدر پیچیده بود
 دیدیممی جامعه در که نظمی ٔ  تصوری از پشت پرده

 .  باشیم داشته را
 
 فهمیدم.  _
 

چیز را در ذهنم مرتب برد تا همهشاید چند روز وقت می
 کنم و نظم دهم.

 
 ها کنار گوش من در جریان بود. که سالچیزی

 
 .................. 
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 که زیر پایمان بود.  سکوت! آسمان و دریایی
 

قدم بودن با من هیچ حرفی نزدم، ماجد هم فقط به هم
 اکتفا کرد.

 
 کرد. نگاهم نمی

 
برفین آن بیرون نبود، سرگرد هم، حتماً با هم رفته 

 بودند. 
 

یاد حلما افتادم، شوهرش پلیس بود و بارها گفته بود 
ترین کار دنیا زن یک نظامی بودن است و که سخت

 حق داشت.  
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 به صندلی تکیه دادم.

 
ها صدای هوای در گردش هلیکوپتر حتی باوجود گوشی

 آمد.می
 

 افق درحال روشن شدن بود و جزیره زیر پایمان.
 
ای ما حاال فقط هالهآورد اکم سر بیرون میآفتاب کم 

 روشن بود.
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 روشن.نگاهش به بیرون بود، همان افق نیمه
 
 دستی پشت گردنش کشید.  

 
یادم نیست آخرین بار کی کبود دیدمش، خیلی سال 

 قبل.
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 همان روزهایی که دیگر دوری از او برایم سخت بود. 
 
ها که گفت یک پلیس است و من اولین همان وقت 

 که در خاطرم آمد علی شوهر برفین بود. چیزی
 

 از آن روز شاید شروع شد، فرصت را غنیمت شمردن.
 
که ممکن است بار دیگر نبینمش؛ مثل علی که یک این 

 روز صبح برفین را بوسیده بود.
 

خواست شبش خبر سه درست روزی که برفین می
 نفره شدنشان را بدهد.
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همان روزی که کلی تدارک دیده بود برای یک جشن  
ای که دونفره و... ظهرش دیگر علی نبود و شبش بچه

ناخوشی برفین به نزد  قرار بود بشود خبر خوش، با
 پدرش رفته بود.   

 
 ارتفاع هلیکوپتر کم شد، رسیده بودیم. 

 
نگاهمان در هم گره خورد؛ از من چشمانش را دزدید، 

 مرد حسود زورگو!   
 

 ام.فکر کرده بود دل به بهرام داده
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هول کرده و پای دیگران را هم وسط کشید، این 
 . بود امشب تمام ٔ  خالصه

 
 که اولین بار آمد.ی هول شدم، وقتیمن هم زمان

 
با جای عمیق یک چاقو کف دستش و چند کبودی 
 حاصل درگیری، من هم هول شده بودم، ترسیده...

 
....... 

 
 گذشته 

  
 جور شد؟! کی زدت؟ کجا این _
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 بانداژهای خونی را داخل سطل دستشویی انداخت.

 
های سیاه بخیه و التهابی که رنگ با آن دوخترد سرخ 

 تر از باندهای خونی حالم را بد کرد.پوست داشت بیش
 

 یک خط از شست تا مچ.
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 ! …نترس _
 

اما زانوهایم شل شد و روی زمین کنار چارچوب در ولو 
 شدم. 

 
 ر بغلم برد و صدایم کرد. یاحسین گویان دو آرنج را زی

 
 هوش نبودم، اما جان تکان خوردن نداشتم.  بی
 
 اومدم خونه... چه غلطی کردم نباید می _
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 ولم کن...  _
 

شد با بغل کردن اش باز مینا و ناتوان گفتم، بخیهبی
 من. 

 
سمت اما کوتاه نیامد و من را روی کاناپه گذاشت و به

 آشپزخانه دوید. 
 
 تکون نخور، چیمن!  _
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صدای باز شدن در نوشابه آمد و چند لحظه بعد او 
جلوی رویم بود با لیوان و نمکدانی که داخل نوشابه 

 ریخت و آن هم سرریز از کف حاصل شد. می
 
 بیا بخور فشارت بیاد باال.  _
 

گفت به سومین جرعه نرسیده انگار دوباره راست می
 جان گرفتم. 

 
به و نمک را مخلوط کرده و به خوردم قبالً هم  نوشا
 دانستم شفاست در آن حالت.داده بود، می

  
 دستت!   _
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نمکدان از دستش افتاد با آن حرکتی که کردم و 

 دستش را گرفتم برای بهتر دیدن. 
 

کردم، خوب یادم نیست چه ها گریه میبار مثل بچهاین
رکت خندید و بعد در یک حگفتم اما هرچه بود او میمی

سریع شلوارش را هم درآورد و تیشرتش را و با یک 
های دیگر را رویم ایستاد و من کبودیشورت پادار روبه

 هم دیدم.
 
پهلویش، سرشانه، زانو، ساق پا و چند خراش روی  

 شکم و بازو. 
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کنی اینارم ببین که یه جا باشه حاال که برام گریه می _
 هات. گریه

 
 دستم انداخته بود؟! 

 
 سمتش به را نوشابه ٔ  ماندهخندید و من باقیمی

 .شد خیس پاشیدم،
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 قوی باش، دختر. داشتن شوهر پلیس...  _
 

 ٔ  هایش گفت و انگار متوجه اشارهبین خنده
 .شد مستقیمش

 
شوکه نگاهم کرد و من هنوز گیر همان پلیس گفتنش 

 بودم. 
 
 تو پلیسی؟!  _
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صورتش جمع شد، لبخندش و حتی آن برق درون 
 نگاهش هم. 

 
بیا این زخم باز خون اومد، بانداژ کنم. باید برم  _

 درمانگاه دوباره. 
 

اش را بارها دیده بودم، آن رفتارهای عجیب و اسلحه
 غریبش... 

 
 ، ماجد؟!  تو پلیسی _
 

 یاد علی افتادم شوهر برفین! 
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 شوهر دوستم پلیس بود، کشتنش...  _
 

 شلوارش را مرتب کرده بود.
 

 های تنش سرگردان ماند.  اما نگاهم بین کبودی
 

 لرزد. خودم فهمیدم صدایم می
 

جلو آمد و من خودم را درون مبل جمع کردم، 
 توانست جای زخمی شدن مرده باشد.  می
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و نشنیده بگیر، یادته گفتم میرم، بعدم اینمن نمی _
شناسی؟! اینم یادت بره، جونم تو خطر و نمیمن
 افته، چیمن! می

 
 روی زانوهایش نشست و به چشمانم خیره شد.

 
 فین هم از او نگفتم.من دهانم قرص بود، حتی به بر 

 
 ام نامی از او نبود. به هیچ احدی، حتی در گوشی

 
 گم، مطمئن باش. نمی _
 

 شده روی رانم را گرفت و لبخند زد.های مشتدست
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 ترین آدم زندگیمی، چیمن.می دونم، تو امن _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 481پارت#
 
 

 بودیم.تر گذشت، آرامروزهایمان می
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و  انگار زمان آن مرحمی بود که روی رابطه 

کم داشت جای تمام احساساتمان گذاشته شده و کم
 یافت. دانشگاه قبول شدم.  هایمان بهبود میزخم

 
 ری با شایان کار کنی؟ دفتر مهندسی داره. می _
 

 نیمرو که مرغتخم بوی بعد و شدهسرخ ٔ  بوی کره
 ز و ولز.  جل دلنشین صدای آن و کردمی

 
 ت؟!  پسرخاله _
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ریخت تا سفیده ها میبا قاشق روغن داغ را روی زرده
 . من ٔ  آن بپزد، نیمروی مورد عالقه

 
 فکر کنم یه بار دیدیش.   _
 

نان سنگک تازه، صبح که بیدار شدم خانه بود با 
 شیرینی برای قبول شدنم.

 
 های خشک نان. طعم خوبی داشت آن قسمت

 
 دارم، نظام مهندسی چی؟ من تجربه ن _
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های روی دستش با آن زیرپوش رکابی سیاه خالکوبی
 آمد. نظر میتر بهجذاب

 
گفته بود پلیس معمولی نیست، حتی برایم فیلم هم 

تر حس افتخار داشتم که او گذاشته بود و من بیش
 قدر خاص است.  آن
 
خواد، شایان ردیفش برای نظام مهندسی سابقه می _

ولی از خونه موندن بهتره، باید وارد بازار کار  کنه.می
 بشی. 

 
 .گذاشت میز وسط دستمال روی را روحی ٔ  ماهیتابه
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های نیمروی ماجد عالی مرغتقریباً کر شده بودم، تخم 
 شد. می

 
 بینی. کنی نیمرو میزندگی نباتی پیدا می _
 

 اولین لقمه را با لذت در دهان چشیدم. 
 
 چیزی گفتی؟!  _
 

 های سفیدش را عرضه کرد.خندید و ردیف دندان
 
 صدای زنگ تلفنش بلند شد.   
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 سمت تلفن. رنگ از رخش پرید و خودش به
 

سمت اتاق کارش رفت و در را اش رفتم، بهترسیده پی
 بست. 

 
را خوردم ام حضورم فایده نداشت، برگشتم و صبحانه

 اما نه دیگر با آن لذت.  
 
 چیمن! _
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 مهیل#
 482پارت#
 
 چیمن!   _
 

با کرختی بلند شدم، با کت و شلوار مارکدار و سیاه با 
 های طالیی و کروات ایستاده بود.دکمه سرآستین

 
 رفت، یعنی... این یعنی باید می 

 
 باید...  _
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تمام ماند، نگاهم به آن رینگ طالیی نیمهحرفم 

 درخشان روی انگشتش ماند.
 
جرأت پرسیدن نکردم و او مشغول بستن بند کفشش  

 بود.  
 
 ریم مسافرت.  زود میام، وسایلت رو جمع کن می _
 

 شوکه بودم وقتی از خانه رفت.
 

کننده من را با ذوق بوسید و احتماالً خبری خوشحال
 بود. 
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......... ......... 

 
 زمان حال 

  
 قراره کجا بریم؟   _
 

 جا بود که گذاشت.موتورش همان
 
سمت موتور دوید و من شد و او بهتر میافق روشن 

 هم دنبالش. 
 
 باید بریم آپارتمانت.  _
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های هلیکوپتر و آن بادی که هایم از صدای پرهگوش

 کرد درد داشت.ایجاد می
 
نشست و کاسکت را به سمتم دراز کرد، به من بود  

 ایستادم برای توضیحات.می
 
بار گفت و اینبرای تمام آن مگوهایی که حاال باید می 

 کردم.  گفت یا رهایش مییا می
 
 پس کی باید حرف بزنیم؟!  _
 

 دستانم را دور کت چرمش محکم کرد. عجله داشت. 
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رو وسایلت رو جمع زنیم، هرچقدر بخوای. بحرف می _

گیرم، بهانه کن، امشب برای تو و مبینا بلیط تهران می
 جور کن. 

 
دانستم که وقت استرس چنین دستوری حرف اگر نمی

 کردم. زند حتماً یک حرف درشت بارش میمی
 

خواستم بروم، حاال با تر از هرکسی میاما خودم بیش
 ای.  هر بهانه

 
 ساکتی چرا؟! _
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 مهیل#
 483پارت#
 

 رخ، انتظار چه چیز داشت؟سر برگرداند به نیم
 
که پشت موتور یک زندگی مجهول چندین ساله را این 

 واکاوی کنم؟!
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 ها. من سکوت را خوب یاد گرفته بودم در این سال 
 
 خوام سالم برسم. حرف بزنم ممکنه چپ کنی، می _
 

کردم، برای شنیدن هرآنچه باید آمادگی پیدا می
 دانم اما نپرسیده بودم.می

 
شد به حضور ترین قسمتش احتماالً مربوط میدردناک 

 اش.  کسی جز من در زندگی
 
 ست.  گی؟ پروژه نصف کارهبه بهرام و اردالن چی می _
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ای به دانستم نبودنم صدمهام بودم و میمن دستیار بهر
 زد. پروژه نمی

 
 پس مجبورم بمونم تا آخرش.  _
 

 فقط محض آزار گفتم. 
 

نزدیک مجتمع رسیدیم و در کمال تعجب ماشینم را 
 کنار خیابان دیدم. 

 
آمد جز صیادان که در تر کسی بیرون میاین وقت کم

 شدند.شب راهی میپایان نیمه
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هم هوای خنک این ساعت بهترین  اما در خشکی 
 روی و یا گردش بود. زمان برای پیاده

 
 کنار ماشین نگه داشت. 

 
 آخری وجود نداره. _
 
آخری وجود نداره، سوار ماشینت شو برو پارکینگ، تو  _

خیلی وقتا تا صبح تو ساحلی پس عجیب نیست این 
 وقت اومدنت.  

 
کنم و نصفه ول نمیبه من دستور نده، ماجد. کارم _

چون تو هول شدی نکنه بین من و بهرام چیزی بشه... 
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قدر برام تعیین هر کاری خواستی کردم اآلن هم این
 نکن. تکلیف 

 
 باالخره صبرم تمام شد.

 
شاید هم چون سالم رسیده بودیم، کالفه به اطراف  

 نگاهی کرد، هوا روشن شده بود.
 
 مطالعهجهت#
 

ها بزرگ شده اند ولی نه تنها سنی ازم گذشته و بچه
کارم کم نشده بلکه با بزرگتر شدن بچه ها و به تبعِ 

 آن، توقعات و مخارج و مسئولیت هایشان نیز،
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 که کار و درآمدزاییِ بیشتری را مطالبه میکند.
 سال پیش نیست ۴۰نیروی بدنیم هم دیگر نیروی 

بدنم دیگر مثل سابق به حرفم گوش نمیدهد، احساس 
می کنم به یک ماشینِ فرسوده و مدل پایین تبدیل 

شده ام که به زور می خواهم آنرا سرپا نگه دارم بلکه 
 بتوانم مثل سابق ازش کار بکشم.

تا میایم یک طرف را درست کنم، صدای جایی دیگه در 
 میاید!

پاتوقم شده مطب این دکتر و آن آزمایشگاه و تهیه 
 دارو و...

 
یکی از دوستان قدیمی زنگ زد و خواست بروم به 

دیدنشان، آنقدر نرفته بودم و بخاطر پرداختن به کار و 
مشغله به منظور دادنِ رفاه بیشتر به اعضای خانواده 
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م،  سرویس دهیِ همیشگی به خواسته های تمامی ا
 ناپذیرشان و بودنِ تمام مدت در اختیارشان؛

دوستانم را تقریبا از زندگیم حذف کرده بودم، که 
دوباره شروع به بهانه آوردن و طفره رفتن کردم. 

دوستم موقع خداحافظی گفت: فالنی! تو هنوز نمردی؟ 
 .....!!!!ما مدتیست که مُردیم و البته بُردیم.

 
 مکالمه که قطع شد از خودم پرسیدم این چی گفت؟
دوباره شماره اش را گرفتم و پرسیدم منظورت چی 

 بود؟
 خندید و گفت باید بیایی که بگویم......
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فردا که شد، جزو اولین نفراتی بودم به رستورانی که 
 آدرس داده بودند وارد شدم؛

آنجا همه که جمع شدند، دوست قدیمی که مرا به 
کشانده بود گفت بچه ها! دوستمان آمده که اگر عرضه 

اش را داشت، بمیرد و فردایش زنده بشود تا چند 
 صباحی را هم به میل خودش زندگی کند.

و آنجا بود که فهمیدم معنیِ مردن به اختیار چیست و 
 چقدر لذتبخش است.

 
 حاال مدتیست که مرده ام!!!!

شدنی نیست.واقعا اگر مشکالت اعضای خانواده تمام 
 کار را بکنند.بمیرم چکار خواهند کرد؟ همان

من قرار نیست تمام زندگیم را وقف آنها کنم و به جای 
 آنها و برای آنها زندگی کنم......
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کاش چند سال پیش مرده بودم و فریادِ بدنم را تا 
 حد بلند نمی کردم که به آسمانها برسد.....این

 
ای رفتن به مطب دکترها و تهیه حال مدتیست که به ج

 دارو و درمان،
آبمیوه ای برای خودم درست می کنم یا یک فنجان 

دمنوش برمیدارم و در بالکن یک متری ام خودم را به 
 قطعه ای کیک و موسیقی مهمان می کنم.

به کالسهای ورزش و جلساتِ بگو بخندِ دوستان و 
 پیش دوستان قدیمی میروم.

م که در اختیارِکسانیکه طالبشان تجاربِ فراوانی دار
هستند قرار میدهم. معلومات عمومی و زبانم را ارتقاء 

 میدهم.
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هر روز ساعتی را به  مدیتیشن برای بدنی که بیش از 
سال برایم بی چشمداشت خدمت کرده است، می  ۵۰

 پردازم.......
 

کتاب می خوانم و به فلسفه زندگی و چراهایی که 
م انباشته شده فکر می کنم و به سالهای طوالنی در دل

 دنبال جوابشان هستم.
 

بعد از مرگم افرادِ خانواده ام کم کم یاد گرفتند که روی 
پای خودشان بایستند هر چند که در مرگم خیلی 

غمگین و بهت زده شده بودند و می خواستند از آن 
جلوگیری کنند، ولی من مرگِ به اختیار را انتخاب کرده 

عنی رهایی؛ آزادی و خوشبختی را درک بودم و تازه م
 می کردم......
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پیشنهاد می کنم شما نیز مرگِ به اختیار را برای 

افرادی که تا بحال،زندگیتان را به پایشان ریخته 
اید،برگزینید و مدتی نیز به زندگیِ نکرده 

 تان،بپردازید....
 

 تجربه ام تقدیمِ شما:
 مرگ به اختیار

 د از آنو چشیدنِ لذتِ زندگی بع
 نوش جانتان
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 مهیل#
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 کالفه به اطراف نگاهی کرد، هوا روشن شده بود. 
  
جا من کنم، مگه قرار نیست حرف بزنیم؟ ایننمی _

دم، حاال برو، ست، چیمن. دستورم نمیدستم بسته
 یک حتی مبینا به چیزا این ٔ  زنم. دربارهبهت زنگ می

 .  نگو هم کلمه
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 اش را برای تأکید تکان داد. انگشت اشاره
 

آمد و ماجد روی موتورش پرید و ماشینی از دور می
صدا هم نبود و تی اثری از آن موتور بیای بعد حلحظه

 من پشت فرمان ماشینم نشستم و سر رویش گذاشتم.   
 

توانستند در هر قدر راحت میهای اطرافم آنآدم
 ام باشند. قسمت از زندگی

 
جا بیاورند، تمام قدر راحت که ماشینم را تا اینآن

 بین بگیرند.رفتارم را زیر ذره
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هایی که کنارم قرار حتی آدم هایم را بشنوند.حرف 
 گرفتند هم شاید یک مأموریت داشتند.می

 
برفین! بهرام! سهیل! شایان! شاید سهراب و  

 ماهرخ...  
 

 خواست. نفسم تنگ بود، دلم ناپدید شدن می
 

از صفر شروع کردن که نه مثالً از روزی که در ترمینال 
 کرد.از آن اتوبوس بنز قدیمی که دود می
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لباس محلی قرمز با مادر و پدرم پیاده شدیم، با  با آن 
 که مسافرینی ٔ  آن روسری زرزری قرمز، میان همهمه

 .رفتندمی یا آمدند،می یا
 
 جا...  از همان 

 
وقتی رسیدم خاله هنوز خواب بود، یادداشتم را 

 برداشتم.   
 
 بیرون بودی؟   _
 

 متعجب نگاهش کردم، چشم مالید.   
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 رفتم ساحل، خوب خوابیدین؟   _
 

ها را کشیدم و نور آفتاب دم روی تخت نشست، پرده
 صبح اتاق کوچکم را روشن کرد. 

 
کردم باز هم خاله کاش اگر روزی از ترمینال شروع می

 دیدم، مانی را و عمو... لعنتی! را می
 

کردم که درد یام را باید حذف ممن کجای زندگی
 تری داشته باشد؟!  کم
 
کردی، طلوع آفتاب دم ساحل کاش منم بیدار می _

 قشنگه.   
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 تره، من نتونستم بخوابم درست.خواب قشنگ _
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هایش در هم رفت و سریع پایین آمد، دست روی اخم
 ام کشید.  پیشانی و گونه

 
خوبی؟ زیر چشمات کبود شده، آهن خونت پایین  _

 خواب شدی؟   نیست بی
 

هایم را کمی فشار، ببیند وضع پلکم را پایین داد و ناخن
 چگونه است.  

 
 باید آزمایش بدی...   _
 
 خوبم، مامان!   _
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بغلش کردم، هرچه در گذشته بود خوب و بد به حضور 
 ارزید.ها میاین آدم

 
 رای دختری مثل من کم است.مادری مثل او ب

 
 بلیط گرفتم، برای هردوتون، اول برای عسلویه.   _
 

 دانستم برای خاله چگونه دلیل بیاورم. نمی
 

تر مشغول پختن کیک بود و این یعنی افکارش مشغول
 از آن بود که به زبان بیاید.  
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و گوش کنم؟! بهرام که آدم بد چرا باید حرفت _
 ی...  داستان نیست، پس خطر

 
های تند و پر از حرصش حرفم را قطع صدای نفس

 کرد.   
 
خوای با اون باشی؟ فقط یه کلمه بگو، به وهلل که می _

 کشم، چیمن...  و خط میدورت
 

منظورم این نبود، اما آن خشم در کالمش، محال بود 
 این کار را کند.   

 
 گی!   دروغ می _
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 ای سکوت کرد. لحظه

 
 یک بار لجبازی کرده بودم کافی بود.  

 
همه تالش گم، فکر کردی اینمعلومه که دروغ می _

 کردم بدمت به اون؟   
 

 لبم را گاز گرفتم تا به آن کلمات نخندم.   
 
و یادم نرفته، یاد بگیر به من زور نگی. هنوزم رفتارت _

 نیستی...قدر بیکار یادته گفتی اون
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و جمع کن، اون پیامم من ندادم، بلیطا پا شو وسایلت _

 رسونم دستت.   رو می
 
 قراره تهران چی بشه؟!    _
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 دانم که نام ماجد را شنیده بود.   خاله نگاهم کرد، می
 
 خواستی؟   کنیم، مگه زندگی جدید نمیعقد رسمی می _
 

سکوت کردم، سؤال بود و من هنوز در پیچ هزارتوی 
 امروز مانده بودم.

 
های کور کمی خلوت خوب بود و من هنوز هم سؤال 

 جواب بودند.  ام بیشده در نطفه
 
زنی تو زندگیت بود، همون وقتا که با گردن کبود  _

 اومدی...  می
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لرزید، حاضر بودم حرفم را قطع کرد، صدایش می
 قسم بخورم.  

 
 تو زندگی من فقط تو بودی...   _
 
 کیان چی؟   _
 

کرد، آن زن بود، شاید حاال نبود اما بود، آن قلبم درد می
 ها.وقت

 
 شد؟!  از کجا معلوم بعداز این نبا 

 
 فهمی...چیزو میبرو تهران، همه _
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................. 

 
 برای چند روز باید بری؟  _
 

 معلوم بود اصالً از رفتنم راضی نیست. 
 

 بهرام رفته بود دبی، صبح زود. 
 
 خوای صبر کنم برگردی؟  دونم، مینمی _
 

کردم بگوید؛ نه. بگوید برو من کسی را دعا می
 ای بود. مقانهگذارم، سؤال احمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 آمد.  صداهایی اطرافش می

 
تونی بمونی؟ جلسه تموم بشه و چندتا کار دیگه می _

گردم، این از پیش تعیین نشده بود، قرار بود تو برمی
 خوای بمونی با خودم بریم؟ رو هم بیارم، چیمن... می

 
 ماجد ٔ  دانم چه بود، دلبسته بود و طبق گفتهنمی
 خودش مال را من یا داشت، دوستم که بود هاسال

 بود!  رفاقت یا دانستمی
 

 کرد.فهمیدم هرچه بود معادالت را پیچیده مینمی
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 وقتی ماجد بود، برای من هیچ مردی معنا نداشت. 
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 آن هم که داشت یک خودخواه عوضی بود. 
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تعارف بود، بهرام. باید برم عسلویه، مانی بهم نیاز  _
 داره. 

 
خواستم چرت د، مثل من که میزخیلی آرام حرف می

 بعدازظهر خاله را پاره نکنم.  
 
 گردی دوباره؟ برمی _
 

 دانم چرا این سؤال را پرسید، شاید حس ششم.  نمی
 
 پرسی؟ فقط یه مسافرته. چرا می _
 

 صدای نفس کشیدنش آمد. 
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تر از اونی که فکر کنی دوستت دارم، چیمن! من بیش _

نه که تازه باشه، اومدنت و قبول کردن این کار برام 
 خوام بگم؟ دونی چی میشبیه یه معجزه بود... می

 
 گفت. دانستم اما کاش نمیمی

 
 نه! قرارمون این نبود.  _
 
 تونم صبر کنم... دونم، میتو عاشق ماجدی، می _
 

 خاله از اتاق بیرون آمد. 
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 جا رساند؟! چرا حرف را به این
 
 ما دوستیم... فقط همین.  _
 

ست رد شدن از تماس را قطع کردم، حس بدی
ات دانی اگر آن دیگری در زندگیاحساس کسی که می

 نبود و دلت را به تاراج نبرده بود.
 
توانست یار خوبی باشد درست چه به غلط، می چه به 

 ات.  های تنهاییبرای لحظه
 

 صدای پیام آمد، گوشی در دستم لرزید و دلم. 
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 « ما دوستیم، همینم خوبه.»
 
گاهی خودت خوبی، طرفتم آدم خوبیه، اون راهی که  _

قدر شجاعید که رفتین پر از دردسر و سنگالخه، یا اون
نگاه کنید ببینید اون آدمِ کنارتون  جا برگردید واز همون

ارزش یه راه جدید رو داره یا نه، تو خوبی! ماجدم آدم 
 تونه آدم خوبی باشه... خوبیه! حتی بهرامم می

 
با لیوانی دمنوش بابونه روی مبل نشست، هنوز 

 آلود بود.خواب
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تونی انتخاب کن، چون دیگه به زخمای پاهات نمی _

که تنهایی یه مسیر رو بگی دوباره اشتباه رفتی. این
خاطر ترس از تنهایی با آدم نامناسب بری بهتره که به

قدر نیست ترو دوباره تجربه کنی. عمر اونراه نامناسب
 که هی درد و زخم به تنت و روانت بزنی. 
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گفتم اما مروز صبح نگویم، نمیگفته بود به خاله از ا
 تنهایی فکر کردن هم سخت بود. 

 
 .  دورترها آن دریایی و بیرون نمای نشستم، پنجره ٔ  لبه
 
ها از ماجد متنفر ست، خاله. من سالمعادله پیچیده _

کرد بودم، خیلی بچگانه بود، چون خیلی جدی سعی می
ازم مراقبت کنه، بعداً که کنارش بودم، دیدم جدی 

مهری و ودن تو ذاتشه. اون نگاه سرد نه از بیب
محبتی، فقط یه راه دفاع از خودشه. دیدم بی

تر از اون نیست، آروم بود و اگر حالمون خوب خونسرد
 بود با هم شاد بودیم...  
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مزه کرد، تلخی مالیمش را من هم حس چایش را مزه
 کردم. سر به دیوار تکیه دادم. 

 
عادی نیست، باید از همه دونستم زندگی ما می _

دونست اون تو زندگی کسی نمیکردم، هیچقایمش می
منه، همیشه زیر نظر بودم. کنار اومده بودم باهاش، 

وقتایی که بود نهایت زندگی بود، اما... خاله من دیدم 
بازی با زنی که من تن اون کبود بود از بوسه و عشق

 نبودم. 
 

 صورتش جمع شد.
 
 شمانم چکید.  چ ٔ  اشکی از گوشه 
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نپرسیدم، نخواستم بدونم، من با آدمی زندگی  _

کردم که دو نفر بود و من به قسمت خودم با ترس می
وقت ام که هیچقناعت کردم، من... عاشق مردی

تمامش برای من نبوده و من تماماً برای اون بودم و 
 این عدالت نیست.

 
من عاشق مسعود بودم، البته اولش اون عاشق من  _

بود. بعد یه کارایی کرد که... هنوزم عاشقشم. تو دنیا 
برای من فقط مسعود یک انسان بود با جنسیت مرد، 

دید. و میبقیه فقط آدم بودن، چشمام فقط اون
وقت حس های تو رو نداشتم، چیمن! من هیچتجربه

ی رو ببینه، انکردم چشمای مسعود زن دیگه
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ترین قسمت زندگی باید همین باشه، تنها سخت
 نبودن.  

 
روز خواب به چشمانم کرد، دو شبانهسرم درد می
 نیامده بود.   

 
گه گه بیا تهران، برامون بلیط گرفته، امشب! میمی _

 چیزو بگه... برم؟!  خواد همهبرام می
 

 لیوان دمنوش را روی میز جلوی مبل گذاشت.
 
 وی پا انداخت و خانمانه کج نشست. پا ر 
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 کرد سبک سنگین.  داشت فکر می
 
تا کی بخوای از بیرون به تاریکی خیره بشی؟ حاال که  _

قراره خودش راهنماییت کنه، برو ببین تو اون تاریکی 
 گذره.چی می
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نستم آخرش داخاله نیامد! من بودم و مسیری که نمی

 شود. چه می
 

 حال خودش.توانستم رهایش کنم بهاما نمی
 

ماجد آدم امروز و دیروزم نبود که مثل سهیل قیدش را 
 بزنم، ماجد بود!

 
های کودکی حضورش را همیشه مردی که از سال 

 اش را. های زیرپوستیداشتم، حمایت
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جورکه خودش ام را هدایت کرد آنشاید زندگی
 خواست.می

 
 هم کار کمی نبود! کنم ایناما گاهی فکر می

 
کنم خب؟! شوم، فکر میوقتی با خودم روراست می

 قرار بود چه شود، اگر او نبود؟ 
 

هم ندارم، شاید چون واقعیت در کل  حتی تصوری
ام این بود که ماجد فقط جلوی پایم را از زندگی
کرد، من راه خودم را ها و موانع پاک میها و چالهسنگ

 رفتم.  می
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 امدستی کنار شدم، خیره ابرها به هواپیما ٔ  از پنجره
 .نوزادش کودک با بود مادر یک

 
داد و ر میبار با شیشه به بچه شیهرچند لحظه یک

هایش را گاهی ماساژ، احتماالً برای ارتفاع بود و گوش
 گوش درد.  

 
 های متناقض از دیدن بچه داشتم.حس

 
ای کردم، بچهای که تصور میمن هم روزی میان آینده 

 بود، حداقل یکی، پسر، شبیه ماجد.  
 
 ها رو دوست دارین؟ بچه _
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ام به آن نوزاد درحال خواب کار خودش را نگاه خیره

 کرد، سر حرف باز شد. 
 
 دونم دوست دارم یا نه. تجربه ندارم. نمی _
 

شت، صحرای کوچک انگار جوابی نبود که زن انتظار دا
 را هم ندیدم.

 
دانم تر از نیم ساعت فاصله داشت، نمیپروازها کم 

 بود. چرا باید به دو مقصد می
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دانم چرا از کرد، نمیصندلی کنار من را باید خاله پر می
 جای خودش آمد و کنار من نشست.
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دانم چرا از کرد، نمیصندلی کنار من را باید خاله پر می
 جای خودش آمد و کنار من نشست. 
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 لطفاً برگردید به صندلی خودتون.  _
 

 مهماندار تذکر داد. 
 
 بچه با. خرابه سرم باالی ٔ  جا گرمه، انگار تهویهاون _

 . شممی اذیت
 

قدر طوالنی نبود که آزاردهنده چشم بستم، مسیر آن
 شد. با
 
کنیم اما باید برگردید سرجاتون، درسته، چک می _

 نزدیک مقصد هستیم.  
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 اش. تنها بود احتماالً.زن بلند شد، با بچه

 
 وقت با هم جایی نرفتیم.من و ماجد هیچ

 
کنار من نبود. حتی وقتی گفته بود حاضر شوم تا برویم 

 .نیامد بعدش ٔ  سفر و رفته بود و تا دو هفته
 
    

ام، میان خاطرات و اتفاقات گذشته و حال. گم شدهمن 
 درگیرم با خودم، با او.

 
 روم؟ مگر ما از هم نبریده بودیم؟ چرا می 
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آن همه قرص خورده بودم برای مرگ، بازی نبود، 

خواستم خالص شوم از زندان او و حاال باز هم با می
 روم که چه؟!   پای خودم می

 
هوایی من را به عمق بی کم داردام کمگرداب زندگی

 کشاند.   می
 
 خانم سرمدی؟!    _
 

وشلواری، بلند قد و ورزیده بود، موهایی کوتاه مرد کت
 .و صورتی استخوانی و جدی
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گیر باشد. اش می گفت باید کشتیهای شکستهگوش 
 ورزشکار!  

 
 بله؟!   _
 
 دست دراز کرد برای گرفتن چمدانم، عقب کشیدم. 

    
هستم، باید با من بیاید، خانم! جناب کیان من  مرادی _

 رو فرستادن دنبالتون.
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 مهیل#
 491پارت#
 

 کیان!  
 

 بازی احمقانه!   
 
 شناسم، مزاحمم نشید، آقا.   من جناب کیان نمی _

 از کنارش رد شدم، بغض بیخ گلویم را گرفت.
 
 آمدم، به در خروجی نرسیده پشیمان شدم.نباید می 
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مگر انتظار برای اولین پرواز برگشت چقدر طول  

 کشید؟   می
 
 خانم! تلفن با شما کار دارن.   _
 

آن حجم تنومند کنارم حس بدی داشت. شاید چون 
 میزه بودم.   من ریزه

 
گوشی را به دستم داد و از فرصت استفاده کرد و 

 .  کشید دستم از را چمدان ٔ  دسته
 

 گوشی را به گوشم نزدیک کردم.  
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 بله!   _
 

 دار و متفاوت کیان بود، نه ماجد.صدای خش
 
 لعنتی امکان نداشت این همه تغییر از یک حنجره. 
   
 با بادیگارد من بیا، لطفاً.    _
 

سکوت کردم، درعین ناراحتی و عصبانیت، هرچه بود 
 خواستم جانش را به خطر بیندازم.  نمی

 
 تماس را قطع کردم و رفتم.
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 دلم واقعاً برای تهران و شلوغی تنگ شده بود.

 
 شب هم برقرار بود.زندگی حتی در نیمه 

 
های کار، هایی که انگار دور از خستگیها و آدمماشین 

 دانستند برای لذت زندگی. ت میها را غنیمشب
 

تر از روز بود و من عاشقش بودم، تهران شب پررونق
که این مدت در سکوت جزیره چگونه دوام آورده این

 داد. تر نشان میبودم عجیب
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های که کجا قرار بود با آن ماشین لوکس با شیشهاین
 قیمت!دانستم، گراندودی برویم را نمی

 
های چرم و سیستم ت، صندلیشد گفکه میچیزی 

 تمام اتوماتیک.
 

ها برای کیان بود و من مهمان کیان استاد بودم و این
 نه ماجد مظلومی، سرهنگ فداکار و و و.
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 مهیل#
 492پارت#
 
 
 
 خیلی مونده برسیم؟  _
 

 از آینه نگاه کرد. 
 
خواید عمارت داخل لواسان هست، اگر چیزی می _

 براتون تهیه کنم.  
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جا نشستن، هوا هنوز تاریک بود، کالفه بودم از یک
 انگیز شبانه.پروازهای نفرت

 
ام زنگ خورد و در کمال تعجب نام کیان روی گوشی 

دانم چه زمانی زده که حتی نمیصفحه افتاد و من بهت
 م ذخیره کرده است. ااش را داخل گوشیشماره

 
 بله!  _
 
 خوبی؟! کمی مسیر طوالنیه، استراحت کن تا برسی.  _
 
 چشم، جناب استاد!  _
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ام تماس را قطع کردم و هنوز داخل کیف دستی
 نگذاشته بودم که باز زنگ خورد، بهرام!  

 
حتی اسمش هم روی گوشی چیزی میان خجالت و 

 وجدان برایم داشت.عذاب
 
 سالم!  _
 

 گرفتگی و اندوه صدایم را خودم فهمیدم.   حتی
 
 رفتی؟!   _
 

 چه تفاهمی در صداهای گرفته. نخوابیده بود؟!  
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 تهرانم! تازه رسیدم.  _
 

 ای سکوت کرد. لحظه
 
کارام تموم شده، ولی هیچ حالی برای برگشتن  _

خوام جوابی زنم؟ نمیدونی از چی حرف میندارم، می
 بدی، چیمن. 

 
 سکوت کرد و من نگاه راننده را از داخل آینه دیدم.
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قدر یک مسافر ناآشنا بودم احتماالً برایش، اما نه آن 
که آن لحن و صدای پشت خط برایم غریب بود. شبیه 

 دار. های بغضپسربچه
 
تونست باشه اگر ماجد دونم دلت با من نیست، میمی _

 داد.فرصت می
 

تر خواستم چیزی بگویم، شاید یک بهانه برای کم
 غصه خوردنش. اما نگذاشت.
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 مهیل#
 493پارت#
 
وقت شب اگر نگم به خدا که فقط بشنو، چیمن! این _

کنم. اولین بار که دیدمت جشن تولد تا صبح سکته می
سالگیت بود، اردالن با مسعود رفیق بودن از  ۱۶

و پیدا کردن. موهات بلند بود، یه لباس بچگی، تازه هم
 و تو ٔ  آبی پفدار پوشیده بودی، یادمه دوستای مدرسه

دونست، من و بودن و مسعود نمی کرده دعوت رو مانیا
 تون. اردالن رو آورد خونه
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 فراموش کرده بودم!
 
آن تولد را که بعدش گفته بودم تولدهای خصوصی را  

 دوست دارم. 
 

بدترین شب من بود میان آن همه شلوغی و بیچاره 
خاله با ذوق برای من جشن گرفته بود، درست روز 

 عید!  
 

 آمد؟! چرا او یادم نمی
 

 خبر آمد... برایم چه آورده بود؟! ماجد وسط شب بی
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سوی خط از رفت و مرد آنام پی ماجد میافکار لعنتی
 گفت. آن شب می

 
ه حیاط، یعنی من رفتم. اردالن و ما رفتیم تو آالچیق ت _

مسعود کنار استخر بودن و بعد تو اومدی، انگار فرار 
کرده بودی، سیندرالیی که داشت از مهمونی فرار 

 کرد. می
 

های ویالیی و تر بود و انگار رو به خانهها خلوتخیابان
 رفتیم.ها میباغ

 
بهرام کمی سکوت کرد و من یادم آمد، که فرار کرده  

 .دخترها ٔ  دم، از میان آن شلوغی و همهمهبو
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کیک را چاقو زدم و تولدم مبارک شد، شمع را مانی  

 خاموش کرد چون از فوت کردن متنفر بودم.
 
ترین کار ممکن پرید و بدترین و سختآب دهانم می 

 بود برایم. 
 
جا اومدی پشت آالچیق و حتی ندیدی که من اون _

 بودم... 
 

ماجد بود که مثل همیشه عین یک  بعدش را یادم آمد،
صدا کشید کجا هستم و مثل یک گربه بیسگ بو می

 بود.
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 مهیل#
 494پارت#
 
ماجد اومد، یه باالپوش برات آورد و یه بشقاب کیک،  _

 بهش گفتی چرا عین دم بهت وصله.  
 

 گفت، حتی یک لگد روی پایش کوبیدم.راست می
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ترسیدم نکند فکرهای بدی دارد در آن تاریکی و می 

 تنهایی... 
 
 شب اومدین؟  جا بودی؟ چرا من یادم نمیاد اوناون _
 

ردی را تصور کردم در نفس عمیقی کشید و من م
ای رو به تنهایی، داخل یک اتاق هتل، شاید کنار پنجره

ها شب شهری که در فیلمبرج خلیفه، یا نورهای نیمه
 دیده بودم. 
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های ماجد و وقتی پسش من تو رو دیدم و نگاه _
کرد، فقط از جیبش یه زدی و اون فقط سکوت میمی

 روسری درآورد و سرت کرد. 
 

 یادم آمد!
 
رنگ با یک گل درشت سرخ آن روسری ابریشمی کرم 

 ای گلدوزی ابریشمی.و حاشیه
 
تا آن روز چنین لطافتی را در یک پارچه لمس نکرده  

 بودم.  
 
 هنوز دارمش، یادم نبود که هست.  _
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 خندید، اما پر از غم. 

 
ها اولین تصویر از عشق در تو یادت نبود و من سال _

موطالیی بود که وحشی و بکر  یک نگاه، تصویر دختر
بود در کنار عاشقی که با تمام وجود همیشه مراقبت 

 بود.  
 

ام را زدهشاید اگر کنارم بود نگاه متعجب و بهت
 دانست؟! دید، او مگر چقدر میمی

 
 یعنی چی، بهرام؟! _
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تو دختر باهوشی هستی، چیمن! ما مردها موجودات  _
دونی چقدر از اتفاقات تاریخ میای نیستیم. پیچیده
ها اتفاق افتاده؟! ما پیچیده نیستیم، اما خاطر زنبشر به

کنیم برای ای رو دنبال میهای پیچیدهراه
هامون، ماجد رو ببین! آدم خوب داستان و من خواسته

 که سعی کردم کنار اون خوب باشم.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 495پارت#
 

دانستم فهمیدم، عجیب بود که نمیرا نمیهایش حرف
 انتهای منظورش چیست. 

 
 فقط آخر جمالتش کمی حس بدی داشت. 

 
های سرتیپ انداخت، بهرام داوطلبانه یاد حرفمن را به

توانست آدم بد خواست میخوب بود، یعنی... اگر می
 داستان باشد و... 

 
 قدر پیچیده حرف نزن... فهمم، بهرام، ایننمی _
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 آهی کشید.  
 
 من عاشقتم، ماجد یا همون کیان...  _
 

 دانست!نفسم بند آمد، گوشی در دستم لرزید، می
 
ام پیچید، زنگی در گوشم، مثل زنگ چیزی درون معده 

 خطر، یک آژیر... 
 
 ... چی ٔ  درباره! ؟…چی _
 

مانده گفتم، این جمالت بریده را با نهایت نای باقی
 زده...های یک انسان وحشتتالشآخرین 
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 متعجب و ناباور...  

 
 ها که تنت بلرزد.  آرام خندید، نه از آن

 
نگران نباش، قرار نیست اتفاق بدی بیفته، من  _

قدر دوستت دارم که نخوام حتی یک لحظه هم اون
دونم چقدر اون عوضی رو دوست داری، بترسی ازم. می

د خطای من... چیمن! سهیل خطای اون بود و ماج
 دست کم گرفتمش. 

 
 لرزید. کم مانده بود گریه کنم، تنم می
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 خانم، حالتون خوبه؟!   _
 

باز هم تمام عضالتم قفل شده بود، گوشی از دستم رها 
 کنند.شد و باز هم آن حال، انگار تنم را له می

 
ام را بپوشانم که برهنگیهایم، دنبال آندنبال کبودی 

 دانم، اما...نیستم و می که برهنهدرحالی
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 جام! من این _
 

 چشم باز نکرده نفسی عمیق کشیدم، ماجد بود.
 
هایی که محکم دورم صدایش، عطرش و آن دست 

 پیچیده شده بود.  
 
 ! …بازم شد _
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اتفاق باز هم افتاد و تنم از درد کم مانده بود فریاد 
 بزند. 

 
چرخید، عضالت دستانش آرام اما محکم، روی تنم می

 ها بود. ام انگار دنبال این لمسگرفته
 
 کنه. درد داری، یه حموم آرومت می _
 

های اتاق تاریک بود، فقط کمی روشنایی از الی پرده
 ح شده.داد، صبمخملی سبزرنگ نشان می

 
کرد، شبیه موتور مغزم شروع به روشن شدن می 

 شد. صفحه کلیدی که به نوبت روشن می
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که تنم سنگ شود و از آندنبال آنچه گذشت بودم، قبل

 پیش چشمانم سیاه. 
 
 کجاییم؟ ساعت چنده؟  _
 

توانستم انگشتان دستم را تکان دهم، چرا برخالف می
 ؟رویم نداشتمهمیشه صورتش را روبه

 
سعی کردم گردن تکان دهم چرا که تن انتظار زیادی  

 بود.  
 
 خوام بدتر بشی.  آروم باش، برنگرد، نمی _
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 کاری شده.میزی بین دو پنجره بود، منبت

 
اش نه، شد اما رنگ اصلیهایش خوب دیده میطالیی 

های طالیی. سبز، رنگی ای با یراقهایی سبز پستهپرده
 که دوست داشتم.  

 
 تو کیانی؟ _
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 مهیل#
 497پارت#
 

 نامش که سر زبانم آمد یاد مابقی اتفاقات افتادم.
 
انم خارج شد از جا پریدم و فریادی که از درد از ده 

 چیزی بود فراتر از تصورم.
 

اختیار اشک ریختم از درد. انگار گوشت خشک بی
 سختی خم کنی.  ای را بخواهی بهشده

 
 گرداند. حالت قبل برمسرعت بهبه
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 کنی با خودت؟! من ماجدم... ببین... چیمن! چکار می _
 

 سمت خودش برگرداند.من را به
 
 های زشت.  خودش بود، بدون آن گریم 

 
که با دیدن صورتش یادم دانست... چیزیبهرام می

 آمد. 
 
 دونه کیان و ماجد یک نفرن... دونه... میبهرام می _
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هق زدم، وحشت آن دانستن کم مانده بود من را به 
عمق تاریکی ببرد و باز هم بخت یار بود که ماجد 

 احتماالً به موقع رسیده بود.
 

از جایش پرید، فقط چند لحظه از تنم دور شد ولی بار 
 دیگر در آغوشش بودم.   

 
 گریه نکن. عزیز ماجد. نگران نباش.   _
 

اما گریه تنها راهی بود که آن لحظه از وحشتم کم 
 کرد.   می
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و کشوندی تو این بازی، به من نگو گریه نکنم، تو من _
 ازت متنفرم...  

 
 تر میان بازوانش گرفتم.   تنگ

 
کنه برات اعتراف دونم! اگر حالت رو بهتر میمی _

 نفرت خودم از خودم ٔ  کنم که حتی تو اندازهمی
 .   نداری

 
 ام کرد.زدهکه حالم را بهتر کند بهتتر از آنبیش

 
 که در صدایش بود. آن حسی
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خواست به مهمانی او با لباس رسمی که انگار می 
 برود.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 498پارت#
 

های سرآستین نقره، با با بلوز و شلوار و جلیقه، با دکمه
های چرم مشکی، اتو کشیده، کنارم خوابیده و کفش
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گفت از خودش من را در آغوشش گرفته بود و می
 متنفر است!  

 
 کرد.هایم را زیر انگشتانش لمس میتک ماهیچهتک

 
هایش که برای آن حس گرفتم، نه برای لمسآرام می 

 از آن روز روحم را تسخیر کرد.  ها پسکه سالامنیتی 
 
 بهم گفت عاشقمه.   _
 

قدر خونسرد عمق فاجعه را احتماالً نفهمیده بود که این
 زد.لبخند می
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 هرچند که با اتمام جمله لبخندش جمع شد.  
 
 کنی؟!  غلط کرد! تو چرا جدی گرفتی تکرار می _
 
سمت را دانم کدام قدستش رفت سمت گردنم و نمی 

ماساژ داد که انگار دنیا در تاریکی فرورفت و من 
 خوابیده بودم.  

 
شکست، های دیگر میسکوت را صدای قناری و پرنده

 ام.کردم وسط جنگل ماندهحس می
 
یاد آن کلبه افتادم، بین کوه و درختان، صدای وزش  

 باد بین شاخ و برگ درختان.
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نشدن و خواب کردند برای باز هایم التماس میچشم 

 تر. بیش
 

 زد.قناری با تمام وجود چهچه می
 

قدر که با تصور ترکیدنش از آن فشار صدا چشم باز آن
 ای محو حاصلش بود.   نکرده خنده

 
های های سبز مخملی با یراقچشم باز کردم، پرده

 از خواب در ذهنم بود.ها بود که قبلطالیی همان
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چندان زننده از بار کنار رفته بودند و نوری نهاما این 
 آمد.رنگ به داخل میهای بلند با فلزی طالییپنجره

 
 اما نه روی تخت، نشستم.

 
های های سبزرنگ آمیخته با طرح و نقشفرش 

 ها پهن بود.رنگارنگ و نور خورشید روی آن
 
آن که به ذهنم آمد با ای، اتاق سبز، چیزیسبز پسته 

ها، ها و نقشهای خاص، ترکیبی از رنگدیواریکاغذ
های طرح شده در کاغذ فیل و فیلبان و جنگل، قطعاً آدم

 دار.های کجاوههندی بودند و آن فیل
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 مهیل#
 499پارت#
 

 دنیای ساختگی! 
 

 تداعی ذهنم در هااین چرا دانمنمی! نمایش ٔ  صحنه
 . شدمی
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درخشید با عود یشم روی میز بین دو پنجره میظرف 
 نوری که رویش افتاده بود.  

  
 !پریان؟ شاه ٔ  قصه

 
خواب ابریشم سبز به چیزی بود که با دیدن لباس 

 ذهنم آمد. مسخره نبود؟
 
ام و من در این قرن انگار وسط یک قصه پیاده شده 

های شود و یک شاهزاده شبیه قصهاحتماالً در باز می
هزار و یک شب با شلوار سندبادی و دستار و 

 شود.  های طالدوزی ظاهر میلباس
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 کرد.از تخت پایین آمدم، هنوز تنم درد می

 
کاری های منبتمبلمان مختصر مخمل سبز با چوب 

تر شبیه قرن سوتر اتاق بزرگ انگار بیشطالیی، آن
 حاضر بود؛ کمددیواری داشت.

 
دری که احتماالً حمام بود یا دستشویی و شلوار جین  

 به را من قشنگ بود مبل ٔ  رنگم که روی دستهآبی
 .   کرد پرت حاضر عصر

 
از بفرما گفتنم در باز شد و چند ضربه به در خورد و قبل

 یک با ایستاد در ٔ  آستانه در پوشاسپرت ٔ  شاهزاده
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 عرق خیس که خاکستری تیشرت و گردن دور حوله
 .   ورزش از احتماالً بود،

 
 خوب خوابیدی؟ لباست چه نازه.   _
 

 به لباس خوابم اشاره کرد. ناز! 
 

 ابروهایم باال پرید. 
 
 کرد.  وقت از چیزی تعریف نمیچهی
 
 دونستی نازه؟  کردی نمیوقتی تنم می _
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 ناز را با همان لحن لوس خودش گفتم. 
 

 کنان داخل آمد اما در را نبست.  خنده
 
کردم آدم باش، چیمن، مسخره نکن. وقتی تنت می _

 تری برای دیدزدن داشتی.  چیزای جذاب
 

 خندید و چشمکی زد. 
 

اما من با تعجب نگاهش کردم، در بهترین 
گفت، غریبه بود هایمان هم این جمالت را نمیحالت
 انگار.
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 مهیل#
 500پارت#
 
 من برم دوش بگیرم، بداخالق نباش.    _
 

ام را کشید. دستش را پس زدم. از کنارم رد شد و گونه
 د.  متعجب نگاهم کر
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 چیزی شده؟    _
 

 ها؟!فهمید برایم غریبه بود بین این همه نقشنمی
   
 تو کی هستی؟! ماجد؟! کیان؟! یا شخصیت جدید؟!   _
 

 اخم کرد، این اخم ماجد بود.
 
آن ماجدی که آن شب آمد و من را برد تا رؤسایش را  

 ببینم، هیچ شباهتی به این آدم نداشت.
 

 نست، شاید...  داشاید خود را برنده می
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 قراره از نو بسازیم، چیمن...   _
 

 های گره کرده. رو در رویش ایستادم، با مشت
 

 ٔ  چهچهه میان خواب، بعداز ٔ  با آن ظاهر ژولیده
 .هاپرنده

 
 اما برای من شبیه میدان نبرد بود.   

 
ای که درست چی رو از نو بسازیم؟ تو هنوز خرابه _

هاش رو دور نریختی، هنوز اصالً کردی آشغاال و نخاله
جا رو تبدیل به خرابه به من توضیحی ندادی چرا اون

 ها؟   خوای از نو بسازی؟ روی ویرانهکردی! روی چی می
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 ٔ  نفره تک مبل روی کرد پرت را گردنش دور ٔ  حوله
 صبانیت.ع با اتاق، وسط

 
ها را بپوشم و اما واقعاً انتظار داشت لباس پرنسس 

 ام باشم؟  خرسند از حضور شاهزاده
 
 کنی؟   کنیم، چرا داد و بیداد میگفتم که حلش می _
 

صدایش را باال برد، مثل خودم و این یعنی واقعاً کالفه 
 بود. 

 
 رفت.شد دادش هوا نمیماجد تا کالفه و مستأصل نمی
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 مهیل#
 501پارت#
 
کنی. چون و احمق فرض میزنم چون تو منداد می _

کنی من هالک نظر کردن تو به خودمم، ولی فکر می
جام، اگر هنوز هستم چون کنی. اگر اینکامالً اشتباه می
کردی، چون چشمم رو که ببندم و تو برام فرق می
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شون هستی ولی  و دوره کنم توی همههامخاطره
مت کنار شازده یا هرکی ذارمعنیش این نیست که نمی

 که هستی، کیان، ماجد یا هر نقشی که داری.  
 

هیچ حرفی ای در سکوت نگاهم کرد و بعد بیلحظه
سمت دری رفت که حدس زده بودم حمام و به

 دستشویی باشد.   
 

 در را محکم کوبید.
 
 اش دادم، مردک ازخودمتشکر.به جهنمی حواله 
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یواری بود به همراه دنبال چمدانم گشتم، داخل کمد د
 ٔ  از رفتن به تهران به خانههایی که به قبلتمام لباس

 .بودم برده جدید
 
 لعنتی وسایلم را آورده. 

 
 کرد.جایش را مثل همیشه میفکر همه 

 
ام و چرایش را اش شدهشدهریزیآدم کوکی و برنامه 

 دانم.نمی
 
گوید بیا! چرا باید بروم اصالً چرا باید بیایم، وقتی می 

 کند به رفتنم؟!وقتی امر می
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تراشم که غرورم لک برندارد، مثالً، شاید شاید، می 

بار ام نیمه تمام شود هرچیزی اما اینعادت کرده
 خواستم خیلی احمقانه تا تهش را ببینم.   می

 
 

وهوای آن حال شود ازام باعث میهای امروزیلباس
 شازده و اسب و سوگلی دربیایم.

 
 آشنای ٔ  آمد و بعدش بوی رایحهصدای شرشر آب می 

 .گلنار بوی همیشگی؛
 
 اندازد. آن سبزهای قدیمی که آدم را یاد تمیزبودن می 
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 آمد از این صابون به تنش بزند.تر پیش میکم
 
برد به خاطرات داند این بو من را میشاید چون می 

تر به یادم ام با مادری که حاال صورتش هم کمکودکی
 آید.   می

 
اش بیرون کاریاز اتاق با آن در چوبی ماهگونی کنده

 زدم.
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 مهیل#
 502پارت#
 

هایی که گچبری و رنگ شده بود، سقف بلند و نقش
 های قجری اما نوساز. بیه عمارتچیزی ش

 
ها بوی چوب، بوی واکسی که برای برق انداختن آن

 شد.استفاده می
 
کاری، یک راهرو با چند اتاق، هایی چوبی، کندهنرده 

ها بیرون آمده بود با لعنتی انگار این خانه از میان قصه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ای بزرگش که درست وسط آن لوستر سبز فیروزه
ها را تا کف ن ارتفاع بلند نردهسقف آویزان بود و م

توانستم ای میهای دو رنگ کرم و قهوهپارکت با چوب
 ببینم.   

 
 

 خانه این هرکسی داشته ایقدیمی و سنتی ٔ  چه سلیقه
 . است کرده بنا را
 

شد چشم بست و آمد، میسکوت به آن فضا نمی
 وحشم را تصور کرد.خدم
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هایی با تماالً کپیتابلوهایی که روی دیوارها بودند، اح 
 کیفیت از آثار معروف.

 
 .  خانه صاحب از بود عجیبی ٔ  سلیقه

 
 های مارپیچ! من را کجا آورده بود؟ یک عمارت؟!  آن پله

 
برهنه، به رنگ طالیی، کنار هر های برنز نیمهمجسمه

 آمد. در که به چشم می
 

 دلنشین ٔ  مگر آپارتمان چه عیبی داشت؟ یا آن خانه
 !   مانقبلی
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 حس غریبگی و تنهایی! 
 

گشتم، باید ام میگشتم اتاق و دنبال گوشیکاش برمی
 زدم. به خاله زنگ می

 
 د پله باالتر.سرم بود، چنهمین که برگشتم، پشت

 
رنگ، با با یک رکابی سفید و شلوار ورزشی آبی 

 تتوهایی که تا کتفش پیش رفته بود، سه بعدی؟ 
   
 جا رو دوست داری؟   این _
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هایش را رنگ گوشای کرمداد، با حولهبوی صابون می
 کرد.خشک می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 503پارت#
 

بود و موهایش باز هم کوتاه صورتش را اصالح کرده 
 شده بودند.  
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 جا بمونم.  خوام ایننه! بیا حرفامون رو بزنیم، نمی _
 

نگاهم را روی تابلوی زنی انگلیسی با چتر و لباسی 
 سرش روی دیوار.  پفدار میخکوب کردم، پشت

 
 ...  چیمن منه، ٔ  جا خونهاین _
 

 کبریت زیر باروت گرفت.
 
برای انفجارم کافی بود، بعداز بهتی اولیه و خیلی طول  

 چیز در سرم رژه برود. نکشید تا همه
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 کیان؟! یا او ٔ  اش بود؟! خانهخانه
 
 ...   خالص تیر! کرد؟می کبودش که زنی آن و او ٔ  خانه 

 
... کیان زندگی تو، زندگی! کیان؟ ٔ  خونه! تو؟ ٔ  خونه _

 !  بود؟ کیان زن کی و بودم تو زن من
 

 آرام و با خونسردی از کنارم رد شد.
 
کردم برای از دست من چقدر احمق بودم که فکر می 

 ندادنم هول کرده...  
 
 قدر داد نزن.   کیان زن نداره، این _
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اش دویدم و بازویش را روی آخرین پله کشیدم، پی

 حق نداشت چنین خونسرد باشد.   
 
خوام چکار کنم، ماجد؟! اشتباه کردم دونی میمی _

اومدنم، فکر کردم قراره مثل آدم رفتار کنی. گفتم حق 
و  داری توضیح بدی، ولی حاال... گور پدر تو و شغلت

 تمام ارزشات، از زندگیم گم شو برو بیرون.  
 

رسید مشت زدم، که میبا تمام توانم به هر جایی
 جلویم را نگرفت.   

 
 کنی...  مقصر خودتی که با دعوا شروع می _
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دستم باال رفت و با تمام توان روی صورتش فرود آمد. 

 زده نگاهم کرد.  بهت
 
خسته شدم از درک کردنت، خسته شدم از دوست  _

داشتنت، خسته شدم از گریه کردن برای وجود تو... 
 خوام برم، همین حاال.  می

 
 هایی بلند دور شد.پشتش را کرد و با قدم

 
 چیز تغییر نکرده بود.هیچ 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری
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  .................. 
 

 درهای قفل!  
  

هایم را پوشیدم، چمدانم را هم به دست گرفته و لباس
 آن حیاط زیبای زیادی لوکس را طی کردم.
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های خانه برایم مهم کدام از آن قشنگیدیگر هیچ 

 نبود.
 
ی ها، صداها و آبنماها و فوارهفرشآن سنگ 

 هایم. ها زیر کتانیخرت سنگخرت
 

چند وقتی بود از آن ظاهر خانمانه و اتوکشیده دور شده 
 بودم.

 
شاید چون دیگر حسش نبود که قدرت زنانه به رخ  

 بکشم آن هم با اولین نماد، یعنی پوشش.   
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 هایم دست احساسم بود نه خودم.اشک
 
که الکی دل خوش  دست آن غرور له شده و آرزوهایی 

 کند. زنیم و برایم جبران میآیم، حرف میکردم؛ که می
 

بود، حداقل رنگ کوتاه نمسیر تا در بزرگ آهنی سیاه
داد برای دور شدن، فاصله گرفتن از آن فرصت می

 توانستمی فقط که شیک زیادی ٔ  عمارت چند طبقه
 .باشد صاحبش مکنت و قدرت دادننشان برای

 
 ام را پیدا نکرده بودم.گوشی
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پول و آن چند قلم هایم، کیفام بود، کارتکیف دستی 
 لوازم آرایشم.

 
 ست او برداشته باشد. تواناما گوشی را فقط می 
  

رو و هم آن در قفل بود، به همین سادگی، هم در ماشین
 در کوچک ورودی.

 
ها، های فلزی و دوربیندیوارهای سنگی و آن هره 

 کند.   دانستم از جایی داخل آن خانه من را نگاه میمی
 

 منتظر بود عاصی شوم، خسته و درمانده.   
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 فهمیدمش! نمی
 

 فهمیدم.کرد را نمیه ادعای عاشقی میمن مردی را ک
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روی چمدان کوچکم نشستم، هوا ابری بود، برعکس 
 آن آفتاب ساعتی پیش. 

 
شد، شبیه های بلند سپیدار، آن دورتر دیده میدرخت

 یک حفاظ برای اطراف عمارت.
 

 دانم.نمیحیاط بود یا باغچه یا هرچیزی، 
 
کاری شده و کامالً مهندسی شده و مرتب درست چمن 

 !پریان شاه ٔ  شده بود، افسانه
 

شد و همین را کم داشتم کم سرد میهوا ابری بود و کم
 که باران هم ببارد.
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خرت باز تکرار شد، خیلی طول نکشید که صدای خرت 

 یک موتور کوچک ساحلی جلو آمد.
 
 ماجد!  

 
 دار خاکستری.و یک سویشرت کاله داریک کاله لبه

 
رویم ایستاد، دو ماگ بزرگ را با یک دست گرفته روبه 

 بود. 
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ها و بعد یکیش را سمتم گرفت، با سر اشاره کرد به آن
بوی قهوه و یک بوی شیرین وقتی آن را جلوی صورتم 

 آورد.  
 
شه، خودم درست کردم، کرم بیا بخور، داره سرد می _

 ای فراوون.  بیسکوییتم داره، کف و خامه نسکافه
 

 از موتورش پایین نیامد. 
 

 با آن کاله بامزه شده بود.
 
رنگ را گرفتم، شاید هم برای کنجکاوی آن ماگ آبی 

 سردم بود.   
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یه بار تو کافه سفارش دادی، با دوستت بودی، کلی  _

 ش ذوق کردی.  از مزه
 

 ماگش را باال گرفت، انگار سالمتی بدهد. 
 

 حتی یادم نبود کی چنین چیزی را سفارش داده بودم.  
 
 میاد.شاید اون یکی بوده، من چیزی یادم ن _
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اما خیلی طول نکشید که پشیمان شدم، اولین جرعه را 
های الیه الیه، آشنا بود، با سهیل که نوشیدم، آن طعم

 رفته بودیم. 
 

 گفت دوستم! لعنتی! 
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ها برایم سفارش داده بود و من از ترکیب آن طعم

 زده شده بودم. هیجان
 

یک دست زیر بغلش گذاشت و کمی از نوشیدنی 
خودش در سکوت نوشید و چشمانش به من خیره بود، 

 زد.  خواند و ورق میمن را می
 
ام من کاری رو برای تو نکرده باشم برای کس دیگه _

ای تو کردم که برای نکردم. در عوضش خیلی کارا بر
 کسی نکردم.  هیچ

 
 به ماگ داخل دستم اشاره کرد که بنوشم. 
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 ٔ  انگیز را نداشت، حتی همان جرعهدیگر آن طعم دل

 . اول
 

فهمید از ها خالی کردم، هنوز نمیماگ را روی سنگ
 سهیل و هرچه به او ربط داشت نفرت داشتم؟!  

 
که داخل فقط نگاه کرد، کمی طوالنی به آن مایعی 

رنگش ای و کرمها گم شد و فقط رنگ قهوهفرشسنگ
 ماند و بویی که دیگر دلنشین نبود.  
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انگار خیلی دوست داری خاطرات یادم بیاد! جاش  _
ای این درو باز کن برم، دودو تا چهار تا کردم، عالقه

 ندارم برای حرف زدن.  
 

ای لرزید اما دیدم که مردمک چشمانش برای لحظه
ت پشت آن ماگ بزرگ پنهان کرد، که مثالً صور

خورد، اما سیبک گلویش حرکتی اش را مینوشیدنی
 نکرد.   

 
 از روی چمدانم بلند شدم.   

 
جا فقط من و توییم، اون بیرون نه بمون، چیمن! این _

خاطر تو اومدم ای هست نه جایی و نه ماشینی، بهخونه
 جا...  این
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 کالفه لگدی به در زدم.

 اش است.  گفته بود خانه 
 
جا که تو آوردی ایناز من چی؟ اون زنم میمن؟! قبل _

اوج احساساتش مارکدارت کنه بعد بیای به دنیای 
 ماجدوارت؟  

 
 .کردم چرخش سه موتور ٔ  لگدی هم حواله

 
 کمی زد،می سفیدی به ظرف ٔ  انگشتانش دور دسته 

 .بود شده خرد بعد
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اما صورتش... هیچ تغییری نداشت. ترسناک نبود این  
 آدم؟!  

 
قدر برات جذابه حرف زدن ازش، بیا بریم حاال که این _

 تو تا نشونت بدم، حداقل ببینیش.
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 بیه یک پالستیک ذوب شده، نفسم رفت.وا رفتم، ش
 
 پس واقعیت بود؟! پس...    

 
 خوام ببینمش...  این درو باز کن، نمی _
 

نفس التماس کردم، دیگر داد هم نزدم، بریده و بی
 طاقتی نداشتم برای دیدن، شنیدن و دانستن...  
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انگشتش بریده بود، خونش را دیدم که دست مشت 
 کرد.

 
اما او هم خونریزی روح من را دید که با آن جمالت آن  

 !  بود؟ دریده هم از را ماندهباقی ٔ  تکه
 
 شجاع باش، چیمن!    _
 

 لبخندی تلخ زد.
 
تر از اونی که تو حقت هست. البته من شجاعم، بیش _

خواد با تر احمقم تا شجاع، چون شجاعت نمیبیش
زندگی مخفی شوهرت مواجه بشی و حق حرف زدنم 
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نداشته باشی چون ممکنه به آقا بر بخوره و مأموریت 
چند سالشون رو به فنا بده... پس تو شجاع باش ماجد 

 م برسم.  بذار من برم به گه زندگی خود
 
 بسه!  _
 

 فریاد زد، اخطارگونه.   
 
باشه، بیا بریم تو، بعدش هرجا خواستی خودم  _

 رسونمت.   می
 

خواست ترک موتورش بنشینم اما سماجت کردم، 
 رفتم بهتر بود.پیاده راه می
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 شد. حداقل مغزم کمی خنک می 

 
آرام هم قدم من چمدانم را روی موتور گذاشت و آرام

 د، در سکوت. حرکت کر
 

 آدم عجیب و سمج.  
 
 من دوستت دارم.   _
 

کرد، اما حاال واقعاً قبالً برای همین هم خساست می
 معنای دوست داشتن هم برایم تغییر کرده.  
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 طور.  و گفت، سهیلم همینبهرامم همین _
 

نگاهش نکردم ولی آن صدایی که گلویش داد چیزی 
 توانست باشد.  جز غرش از حرص نمی

 
 و با اونا یکی نکن.عوضی، من _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 لحاف دوست داشتنی پشم، سنگین و گرم. 
 

در اتاق را قفل کردم، برای اطمینان که اگر هم آمد، 
 داخل نیاید. 

 
.. رفت.بعید بود بیاید، بعیدتر که بماند، حتماً میهرچند 

 باز هم طوالنی...  
 

 خوابم برد، تنم با گرمای لحاف نرم شد.
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های طوالنی بود چرا که وقتی بیدار شدم تقریباً ساعت
 شب بود. 

 
اختیار روح بیمارم دنبال حضورش گشت، الکی نبود بی

 که! 
 

وست داشتن دل باخته و سرگشته از حس خواستن و د
وقت اولویت او نخواهد دانست هیچمردی شده که می

 بود.   
 

در را باز کردم، خانه ساکت بود، لبخندی به تمسخر به 
 که باشد. انتظاراتم زدم؛ این
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 ام.   دانستند من آمدهاما احتماالً حتی اهالی خانه هم نمی
 

هایش را خواست جای بوسهحمام رفتم، دلم نمی
 بشویم. 

 
ها، هم لذت داشت و هم غمی سوزاننده، جای کبودی

 سوزاند.تر میرفته آن غم بیشکه رفته
 
 های تنش را ندیده بودم. وقت جای کبودیکاش هیچ 

 
مهری بود و سکوت این سر بی سکوت آن زمان از

 زمان از ترس از دست دادن.
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 رفت.که هوا رو به اعتدال میسردم شد، با این
 
ها را های باالی اپن آشپزخانه بقیه المپجز هالوژن 

 خاموش کردم.
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موهایم را سشوار زدم و خیلی هوسناک سراغ کمد 
 های مادرم.ه رفتم؛ کمد لباسفراموش شد

 
ای که مانده بود، چند تکه هم از همان چند دانه 

 های پدرم.لباس
 
 گذشت که سراغی نگرفته بودم.های زیادی میسال 

 
یاد بیاورم صاحب که بهترسیدم، از اینشاید چون می

 .   داشتم که بودند ایخونی ٔ  ها تنها خانوادهآن لباس
 

 جا بود، آن بافت رنگارنگ مادرم. همان
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دانم چه شد که زد به سرش اش نمیسال آخر زندگی
 تا آن را ببافد.

 
برای خودش بود یا نه نفهمیدم، عمرش کفاف زمستان 

 داد که بپوشد. بعد را ن
 

 دانستم.اش نمیچیز از او و خانوادهمن هیچ
 

 قدر بد بودند که رهایشان کرد.   مهم هم نبود؛ حتماً آن
 

کرد، شاید سردم بود و آن روز کمد من را صدا می
 ام بود.خواست لباسی را بپوشم که حاال اندازهمی
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 پوشیدم. زیبا!  
 

های زیگزاگ، آستین رنگکه در آینه دیدم، آن چیزی
 قشنگش.

 
 شد.های کردی، که انتهایشان گشاد میمثل لباس

 
 بلند بود، شاید مادرم این را برای امروزم بافت. 

 
 که حس تنهایی و درد تا بیخ گلویم آمده بود.وقتی 
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 مهیل#
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 زد.  به جلو خیره شده و رنگش به کبودی می
 
کنم، بهرام کسی تو زندگیش نیست، قطعاً یکی نمی _

 سهیلم نبود، حداقل با وجود من.  
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خدا لعنتت کنه، چیمن، تو استاد گند زدن تو احوال  _
 منی.  

 
شانه باال انداختم. واقعاً لعنت به من که هنوز هم 

 رنگی!دوستش داشتم، احمق مو بور چشم 
 
این را چیمن درونم فریاد زد و البته یک کوتوله هم  

 تهش چسباند.  
 
گاز بده برو تو اون عمارت خوشگلت، مگه مجبورت  _

کردم پابهپام بیای؟ من دیگه اون االغ قبلی نیستم که 
 وضعف برم.  برات غش
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آره یه االغ جدیدی که برای خودت بریدی و دوختی،  _
 کنی.   آبگوشت میو حاالم داری دهن من

 
 زده نگاهش کردم که گازش را گرفت و رفت.   بهت

 
 مان انداخت.ها من را یاد گذشتهاین حرف

 
 کردم و او صبور بود.دو میبهچقدر با او یکه 

 
از آن قرارداد لعنتی ماجد عوض شد و من اما بعد 

 .  دارد را گذشته آن تمام ٔ  مطمئن بودم کینه
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مسیر کم نبود، اما هوای خوب و خنک و آن بوی بارانی 
 کرد.  که هنوز نزده بود جذابش می

 
 کاری بزرگ، واقعاً مگر دروازه بود؟در چوبی منبت

 
خود باز شد، که زور بزنم تا باز شود خودبهاز آناما قبل 

 .صنعتی و سنتی وردی؛ ٔ  تکنولوژی برای دروازه
 
د باید بگویم که زیاد هم بو ماجد ٔ  واقعاً اگر سلیقه 

 شناسمش. نمی
 

 .داشت قشنگی طراحی هم قبلیمان ٔ  البته آن خانه
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چیز از چوب بود اما یک ترکیب اروپایی مانند همه
که انگار از وسط تاریخ بیرون آمده  داشت تا این خانه

 بود.  
 

های مارپیچ درست کنار ورودی بود البته نه یکی، پله
 پایین و باال ٔ  ورودی، طبقهیکی دیگر هم آن سمت 

 .   بود دیگر در چند در رویروبه و شده مجزا
 
 ام.من آشپزخونه _
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 گشتم! حاال باید دنبال آشپزخانه می
 

 همه دور،دورتا در چند بود، دیگر ٔ  پلهصدا از زیر راه
 .   رنگماهگونی چوب هم

 
 ت کجاست؟  باید بو بکشم بیام؟ آشپزخونه _
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یک در آکاردئونی باز هم من را شوکه کرد، اصالً شبیه 

 به دری تا شو نبود.   
 
 بو نکش، دنبال صدا بیای کافیه. _
 

را تمیز کردم از رنگ پایم جلوی در روی پادری سیاه
ودستگاه دیدنش پشت گاز تعجب نکردم، اما آن دم

 ٔ  آشپزخانه عجیب بود، انگار وارد یک آشپزخانه
 .   باشم شده رستوران

 
 جا چه خبره؟! نکنه رستوران یا هتل بوده.  این _
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دیدم، کالً آشپز کرد نمیچه چیز سر گاز درست می
 خوبی بود.   

 
 د داشته.  صاحب قبلیش مهمونی زیا _
 
 صاحبش کی بوده؟!  _
 

گفت ذهن من ربطش هایی بود که هرچه میاز آن وقت
 داد به آن زن دیگر.  می

 
 اون یکی زنم...   _
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اشتباه کرد آن حرف را زد، چیزی دم دستم بود و 
 نفهمیدم چیست و به سمتش پرتاب کردم.

 
ها دویدم درست خورد وسط کمرش و بعد مثل احمق 

 که ببینم با آن آخی که گفت زنده است.  
 
 داغونم کردی...   _
 

آنچه روی زمین بود یک نمکدان استیل مکعبی بزرگ 
 بود و سنگین.  

 
 زدم توی سرت.به جهنم، باید می _
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 مهیل#
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 خیالم راحت بود نهایت درد گرفته. 
 

 با غیض نگاهم کرد. 
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نگاهم به دو تکه ران مرغی رفت که داشت سرخ 

 شد. می
 

 کرده دوست دارم.   دانست چقدر مرغ سرخمی
 
 وحشی شدی! _
 

 کمرش را مالید. 
 

وقت که انتظار داشتی عصبانی این آدم چند الیه آن
 شود خونسرد بود و برعکس.  
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و وحشی کردی، از این شل کن سفت کن تو من _
شه خسته شدم، ماجد. یا رومی روم یا زنگی زنگ، نمی

 ساله زندگیم پا در هواست، من...  ۶جور بمونیم، که این
 

 امن، ٔ  تر از نقطهکنارش ایستاده بودم، خیلی نزدیک
 دستانش اسیر را من بارهیک بتواند که نزدیک قدرآن

بوسید و برای خودش، با ولع می را هایملب و کند
 بار طعم نعنا نداشت.این

 
ای اش بیشتر بغضی را درونم ایجاد کرد، بوسهبوسه 

 شبیه دوران خوبمان، شبیه... 
 

پسش زدم، عقب رفت، دیگر نگاهش شیطان نبود، نم 
 داشت.  
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دونم تو بری یک مون رو درست کنم. میبذار رابطه _

سازی، چیمن! ولی من میسال نشده یه زندگی جدید 
 دیگه هیچی ندارم برای ادامه.

   
لجوجانه آن اشکی را که فرصت پیدا کرده بود را 

 قدر پاک کردم که زیر پلکم به سوزش افتاد.  آن
 
جام چون تو خاطر خودت بود، اآلنم اگر اینهمیشه به _

و تونی بدون من باشی، این خودخواهیه... تو خودتنمی
 و...  نخوای نه ممی
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لرزید وقت رو برگرداند، دیدم که دستش می
 برگرداندن مرغ.   

 
 شی.بشین رو صندلی، خسته می _
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 تر بود.طرفصندلی چوبی کمی آن
 

 خودش رفت و نزدیکم گذاشت.
 
 روی هم.  یکی هم برای خودش، روبه 

 
آرنج روی زانوها گذاشت و صورت میان دستانش 

 پنهان کرد.
 
 کرد. ها کفایت نمیکردن اشکدیگر پاک 

 
 پیش او که بودم از آن زن مستقل و محکم خبری نبود.
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خواست ساله بودم که می ۱۱_۱۰من همان دخترک 
و دخترکی  تالفی کند و آن زنی که عاشق این مرد بود

 کرد، طی سختیبه را عشق و نفرت بین ٔ  که فاصه
 . تنهایی مسیر میان

 
 دانی تنهایی عاشق شدن چقدر سخت است؟!می

 
 شود اما تنهایی...  اش قشنگ میعشق دو طرفه 

 
تونم باور کنم دوستم داشتی، ماجد. نه حاال، نمی _

 وقت.  وقت عشقت عشق نبود... هیچهیچ
 

 سر باال آورد.
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 لبخندش هرچیزی بود جز لبخند، شاید زهرخند. 

 
خواستمت؟ زور میخواستیم و من بهچرا؟ چون نمی _

 جور نبود...  ولی این
 

 نشستن در توانم نبود، قدم زدم.  
 
پس چجور بود؟ برام بگو شاید بفهممت. حق نداری  _

 جا بندازی هیچی رو.  
 

 سینه نشست. بهدست
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 تتوها دیگر نبودند. شسته بودشان؟  
 
سرتیپ برات از کارم گفت، فهیم رو هم دیدی، تازه  _

با دوستت ازدواج کرده. با علی رفیق بود، از بچگی، 
 شوهر برفین...  

 
 ربطش را نفهمیدم به او. 

 
 نشستم، حاال کنجکاو بودم.

 
او بلند شد، خونسرد سبزیجات خرد شده در ظرف را  

 و در آن را گذاشت.  داخلش ریخت 
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دو تا دوست که عاشق یک نفر بودن. مرد نیستی که  _
بفهمی چقدر گذشتن سخته، فهیم گذشت و اومد 

تهران. همون روزایی بود که تو دانشگاه رفتی، منم 
 کردم.چند وقتی بود تو نقش کیان کار می
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 داد. به کابینت استیل تکیه
 
کردم نگاهش را به چشمانم دوخت و من سعی می 

 یادم بیاید آن روزها را. 
 
ش سر یه اتفاق آشنا شدم، یه با سهیل و عشیره _

اختالف قومی بود. اون روز اصالً قرار نبود تو اون مکان 
خواستن باشم، اما بودم و دیدم ریختن سر یکی، می

بعداً فهمیدم یه زور سوار یه تویوتا کنن، سهیل بود. به
درگیری بین دو طایفه بوده... جونش رو نجات دادم، 

کم چیزی نبود بین اونا، تو که رفتی همون دانشگاه 
ازش خواستم مراقبت باشه، نامزد داشت، عقد بودن 
 اما رسمی نبود، تو شناسنامه نبود... اطمینان کردم...  
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 چشمانش را با دو انگشت مالید.
 

 . نبرد افکارش ٔ  دانستم اما گذاشتم رشتهها را میاین
 
ولی از تو دل برد، رفتم سراغش، پیش پدرش، اونا  _

مخالف بودن، جونش تو خطر بود، اون دختر برادر 
گناه، داشت، دخترعموش بود، آبروش رفت، بی

 گناه... چرا؟! چون عاشقت شده بود.  بی
 

روزها باید  کردم چقدر آننفسی گرفت و من فکر می
 بود. برایش سخت می
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دونست چقدر دوستت دارم، نامردی بود دیگه، می _
م رو چرا. وقتی گفتم دونست، اما عالقهو نمیشغلم

 دم. نکن، گفت عاشقشم، شده بکشمش ولی به تو نمی
 

 لبش به نیم لبخندی کج شد. 
 
رفتم، از باند مواد من داشتم تو نقش خودم جلو می _

چنانی شدن، تو ساقی پارتی و مهمونیای آن گرفته تا
شناختمش، با مسعود یه جایی اردالن رو دیدم، می

و داداشم بود، دوست بودن بعداً شریک شدن... بهرام
 بعداً دیدم. 

 
 زیر گاز را خاموش کرد.
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 کرد.ها بود از من دریغ میهایی که سالحرف 
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 ... تونستیمی ؟…وقت نگفتیچرا بهم هیچ _
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قاشق بزرگی که در دست داشت را روی گاز کوبید، 
 صدای برخورد فلز با فلز. از جا پریدم. 

 
تونستم ریسک کنم، جونت تو تونستم... نمینه! نمی _

قدر مهم نبودم، یه خرده پا، یه افتاد، من اونخطر می
ها قاطی کنم... سالتونستم تو رو سطح هیچ... نمی

جون کندم بفهمی عاشقتم... بچه بودی، حق داشتی 
دونستم عادی نفهمی، منم عشقم عادی نبود، خودم می

 نیستم...
 
 و وارد زندگیت کردی؟ انصاف بود؟  چرا من _

فهمی جوابش آره یا ها که نمیفقط سر تکان داد، از آن
 نه است.  
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  خواستم ازت محافظت کنم. فقط می _
 

های خیلی مظلوم گفت، خیلی واقعی، زیادی پر از حس
 وار. دردناک و بیچاره

 
 گویم.  لبخند تلخش آن را بدتر کرد، سوزش قلبم را می

 
 از چی؟ از سرنوشت؟ از زندگی؟   _
  

رنگ چینی روی میز آشپزخانه دو بشقاب سفید
 گذاشت.

 
 های هتل. شبیه آن بشقاب
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 روی صندلی برگشتم. 

 
دیدم که محتویات به من بود و فقط می پشتش

 گذارد.  ها میماهیتابه را با آرامش داخل بشقاب
 
یه مدت شدم پیشکار و وردست کاظم گراز، لقبش  _

بود، عاشق شکار گراز بود. حتی غذاشم خودم درست 
ترسید مسمومش کنن، کم آدمی کردم، همیشه میمی

 نبود.  
 

 کارش را ادامه داد.    ای زد، نگاهم کرد و بازتک خنده
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گردی کردی انگار همین اآلن از زبالهنگاش می _
که این رفت، جز اینجا میبرگشته. یعنی فکرت همه

یارو مافیای مواد و قاچاق آدم باشه... به همین 
 دم.برکت...عکسش رو نشونت می
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برگشت به محتوای قبلی، چه چیز اصرار نکردم برای 
 برایمان داشت؟

 
 زدم.  فهمیدم جا نمیواقعیت این بود تا تهش را نمی 

 
 کردم خونه مجردیت یاد گرفتی.  و بگو فکر میمن _
 

ای به یخچال استیل ها را دستش گرفت، اشارهبشقاب
 تر کرد.  طرفآن
 
تو یخچال همه جور نوشیدنی هست، برای من سودا  _
 یار.  ب
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ها ای، نوشیدنیهای میوهواقعاً هم بود؛ انواع نوشیدنی
 قطعاً الکل نداشتند.

 
وقت بوی بار که مست دیدمش دیگر هیچجز همان یک

 الکل نداد.   
 

تر شبیه یک صندوق ایستاده بود، یخچال بیش
 غیرمعمول و بزرگ.  

 
یخچال مواد خوراکی اون یکیه، فریزر هم کنارشه،  _

هرچی دوست داری یخی گذاشتم، تمشک و  بستنی و
 بلوبری هم هست.  
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احتماالً از شنیدن اسم بلوبری از چشمانم قلب بارید، 
 خندید. 

 
 بار برایم آورد، نگفت از کجا. ها یکوقتآن
 

ها دیده بودم، طعمش را ای بود که فقط در عکسمیوه
 دوست داشتم.

 
قشنگ چشمات شبیه »اولین دانه را که خوردم گفت: 

 «   قلب شد.
 
جا چند سال نگهم داری؟ سه تا یخچال و قراره این _

 فریزر پر کردی؟  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 در یک کابینت را باز کرد.  

 
اینم هست، یخچال کوچیک، ساالد توش گذاشتم،  _

 اندونزی فعالً تنها موجودیشه.  
 

  از طوفان نباشد.کاش آرامش قبل
 

این را با دیدن لبخند و آن نگاه پر از آرامشش آرزو 
 کردم.  

 
 شد؟شدم هرچه بود، اما میخیال میکاش بی
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بریم ناهار بخوریم، خونه رو نشونت بدم، عاشقش  _
 شی.می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 515پارت#
 

دهانم باز ماند از اتاقی که غذا را برد؛ یک سالن کوچک 
 زده و سرتاسر شیشه. ای بارانبا نمایی رو به باغچه
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رنگ، سقف دیوارهایی چوبی بودند یا طرح چوبی کرم

 هایی زنده.نقاشی یک دشت بود، رنگ
 
دوست داشتم کف اتاق دراز بکشم شاید آن نسیمی  

وزید را حس تان میها و درخکه میان گیاهان و علف
 کردم.می

 
 یک نقاشی سه بعدی، باور کردن آن سخت بود...   

 
 چند سال وقت گذاشتن براش؟!    _
 

 به سقف خیره شد. خندید.  
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 ست.   العادهاین نقاشی دست نیست، اما فوق _
 

ها بود، مانستراهایی که تا سقف رفته دورتادور پر از گل
 مخصوص مناطق جنگلی.بودند؛ گیاهان خاصی بودند، 

 
 رنگ و آباژور، تابلوهایی از طبیعت.   چند مبل راحتی کرم

 
شی، دنج و جا میدونستم عاشق اینبیا بشین، می _

 راحته.  
 

بخش آمد، آرامپشت میز کوچک نشستم، بوی عود می
 بود. 
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 چنین به آمدن استیل، از پر و سرد ٔ  از آن آشپزخانه

 وسط را تو فضایی ٔ  پرنده بشقاب یک از انگار جایی
 .  کنند پیاده زیبا محیط یک وسط چوبی ٔ  کلبه یک

 
 شه لباست رو با این عوض کنی؟  می_ 

 
های سرخ کوچک، آستین پیراهنی سفیدرنگ با گل

 مچی و کوتاه، زیبا.
 
اما آنچه باعث شد حرفی نزنم نگاه پر از خواهشش  

های بیرون بود، بهتر از آن شلوار جین و مانتو و لباس
 بود.  
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اگر برای هرچیزی برنامه نریزی دیگه ماجد نیستی؛  _

 گر.  کنترل
 

 خندید.  
 
بذار کمکت کنم... این لباس رو برای تو خریدم،  _

 موهات رو باز کن...  
 

ها، انگار برق دستش به بلوزم رفت برای بازکردن دکمه
 گرفته باشدم، عقب پریدم.   

 
 تونم، برو بیرون، ماجد.خودم می _
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 مهیل#
 516پارت#
 

 آخرین باری که تنم را دید کی بود؟
 
حتی یادم نیست از آخرین باری که با هم بودیم چند  

 گذشت!  وقت می
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 جلو آمد.  

 
 بذار انجام بدم، غریبگی نکن، چیمن.    _
 

 لرزید. تن من هم. غریبه بودیم...   دستش می
 
بخوای، نخوای ما غریبه شدیم، ماجد. اصرار نکن،  _

 پوشم.   این لباس رو بعداً می
 

 ناامید شد، نگاهش و بعد دور شدنش این را گفت.
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هایی که طعم غذا و مخلفاتش عالی بود، مثل تمام وقت
 پخت.کرد و میبرایم مهرورزی می

 
ترین نشانه از محبتش خوشحال قبالً با کوچک 

ها را ای بودم که آن نشانها حاال دنبال بهانهشدم، اممی
 فراموش کنم.

 
شد دل هم بستم، می قطره دلقدر که قطرهشاید همان 

 بکنم. 
 
اولین غذایی که برای کاظم پختم از سر ناچاری بود،  _

جایی گیر کردیم، یه درگیری شد، فراریش دادم. 
خودم و خودش بودیم، زخمی بود، کولم کردم بردمش 

دونستم دهاتی چیزی ای چیزی بود، مییه خرابه تا
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و نشون بدم. خالصه کلی شد خودمنزدیکه اما نمی
مرغ و نون و گوجه و این چیزا وپرت مثل تخمخرت

 دزدیدم. 
 

اش را سمت دهان من ای از کلم بروکلیخندید و تکه
 گرفت.

 
من هنوز باور نداشتم که اوست دارد از خاطراتش  

  کند.تعریف می
 

 ای کلم هم عالی بود. طعم کره
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نیکی دزدیدم از یه انباری، یک سالی بود یه پیک _
موقع بود که شدم محرم کردم، ولی اونبراش کار می

 از رو گلوله خودتراش تیغ با. گراز کاظم ٔ  و همه کاره
 و انداختم کولم رو کردم، درست املت درآوردم، تنش

 ...دادم فراریش جااون از شبونه
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 517پارت#
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 به چشمانم خیره شد. 

 
 کیلویی رو... ده ساعت!  ۱۴۰یه آدم  _
 

 ده شد، متوقف دهانم به نرسیده مرغ ٔ  چنگال و تکه
 !  وزنی چنین ساعت

 
بیچاره شدی که، چرا نذاشتی بمیره؟ مگه خالفکار  _

 نبود؟! 
 

 به صندلی تکیه داد. 
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 رسوندمش وقتی. مردشونه از بهتر اونا ٔ  گاهی زنده _
 تو رسیدم، دیر مسعود، ٔ  خونه اومدم سرهیه تهران،

 .بودی گفته سهیل به رو بله
 

کلمات در گلویم شکست، بیرون نیامد از آن درد نگاهی 
 نستم آن شب چقدر سخت بود برایش. داکه می

 
خبر از لبانم ای که سهیل خیلی بیمخصوصاً آن بوسه

 ربود.
 

که درست در راهروی ورودی پذیرایی مهمان، جایی
 کرد کسی نیست، اما بود!فکر می
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 فقط ندیده بودیمش.  
 

که بعدها چه دردی به من داد همان یک بوسه، که شده 
 ب ماجد.   احساسی در قل بود یک گره

 
چنگال را روی میز گذاشتم، مثل خودش تکیه داده و 

 خیره به او.  
 
هایی که تک لحظههمیشه فکر کردم تو انتقام تک _

گیری. اما انتقام اون بوسه رو باهات بد بودم رو ازم می
که من هیچ تقصیری نداشتم، حتی اگرم داشتم حاللم 

تونی قبول کنی من یه روزی وا تر. تو نمیبود رو بیش
تونم قبول کنم که این دادم، قبولت کردم... منم نمی
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دی و نگهم داشتی... فقط برای جبران مدت عاشقم بو
 غرور له شدت بود.  

 
 محکم روی میز کوبید از جا بلند شد.

 
 شد این همنشینی.خیر نمیوقت ختم بههیچ 

 
آمد و من لعنتی اشک دست من نبود، بیرون باران می

 دوستش داشتم، با تمام غروری که از من له کرده بود.   
 
م بگیرم، انتقام چی رو؟ وقت نخواستم انتقامن هیچ _

 گیره، چیمن؟!مگه آدم از جون خودش انتقام می
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 مهیل#
 518پارت#
 

 ای.هایم را پاک کردم، رو به آن دیوار شیشهاشک
   
و له کردی، مثل گیره، تو که گرفتی، غرورمحتماً می _

و خریدی، مجبورم کردی مثل یه برده با یه قرارداد من

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

سایه زندگی کنم، من... من حتی اجازه نداشتم بگم 
 شوهری دارم، مسخره نیست؟!  

 
ام پیچید و سری که روی شانه دستانی که دور شانه
 رهانید.   ، بغضم را از خاموشیکنار صورتم نشست

 
 
موندی و باز هر لحظه کردم نمیاگر اون کارا رو نمی _

دادم که نکنه کسی اذیتت کنه، نکنه من باید جون می
خونگی اتفاقی بیفته... چیمن، من فقط یه هم

 شد...  خواستم، باید وقتش میمی
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از روی صندلی بلندم کرد، خودش نشست و من را 
 روی پایش نشاند.

 
قدر دلتنگ ماجد آرام و مهربان مقاومتی نبود وقتی این

 بودم.
 

ها هم دلشان برای کمی کودکی تنگ گاهی آدم بزرگ
 شود.  می

 
گل خواستگاریت، اومدم با دستهشد میوقتش که می _

گرفتم، برای شب اولمون آوردم، عروسی میحلقه می
 شد... قرار نبود زنم بشی...  قند تو دلمون آب می
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 پناه بردم به گردنش و زار زدم. 
 

 گفته بود وقتش نیست، همان بار اول...
 
آمد و ای ماند، بارانی که مینگاهم به آن دیوار شیشه 

 خواست.  من چقدر دلم زیر باران نشستن می
 

  ...................... 
 

 گذشته  
  
 کنی؟!  داری چکار می _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

داد از تخت تر زور به خرج میشاید اگر کمی بیش
 کرد.پایین پرتم می

 
لرزش تنش را دیدم، از جا بلند شد و من سر خورده و  

 زده زیر پتو خزیدم.   خجالت
 
 خوام، چندبار گفتم؟!   من رابطه نمی _
 

کند، بغضم ترکید و پشتم را کردم و ندیدم چکار می
 سر زیر بالشت بردم.
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 مهیل#
 519پارت#
 

قدر که نفس بوسید، آنکرد، با ولع میآمد و بغلم میمی
 آوردیم. کم می

 
کرد که نکند زیاد از حد لمسش دستانم را اسیر می

 کنم، فقط صورتش را اجازه داشتم.  
 
 گریه نکن، نکن... نکن...   _
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 چیزی را زمین کوبید.

 
 ترسیده نشستم.  

 
را به زمین کوبید، نمای فرشته ای شبآن گوی شیشه

 همان که خودش آورده بود.   
 

اش ورم کرده و های پیشانیعضالت گردن و رگ
 صورتش پر از عرق بود. 

 
 های ترسناکش.   از آن حالت
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 خوای، به جهنم که بهم میلی نداری...  به درک که نمی _
 

 پتو و بالشتم را برداشتم تا به نشیمن بروم.
 
 دو نفر نبود.   حداقل آن کاناپه جای  

 
 کجا؟!   _
 

پتو را گرفت، بعداز سه هفته آمده بود، شاید اگر 
 شدم.های دانشگاه نبود از دلتنگی دیوانه میکالس

 
 ها ذوق کردم.   از دیدنش مثل بچه 
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هرجا که تو نباشی. نیا خونه، تو که بدنت رو اون  _
بینم، با همه و من میکنی، کبودیاتبیرون سیراب می

 خوابی...  می
 

دستش باال آمد برای سیلی زدن، همین را کم داشتم، 
 به عقب هولش دادم.  

 
و همین مونده بود دست بلند کنی، گورپدرت که من _

 حتی لمسمم نکن.   خوای، دیگهبرای ماچ و بوست می
 

 .  کردمی درد امسینه ٔ  جیغ زدم، با گریه، قفسه
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جا پر از دانستم تا صبح نخواهم خوابید، همهمی
 های ریز بود.شیشه

 
 های خرسی به پایم.او پابرهنه و من آن دمپایی

 
آمد بالشتم را باحرص روی کاناپه انداختم، باران می 

 خورد.ها میریزه روی شیشهاش مثل سنگهر قطره
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 مهیل#
 520پارت#
 

ها و خاک دراز کشیدم، صدای باران و آن بوی برگ
 خورده آرامم کرد.خیس

 
کرد، ها را تمیز میآمد و رفتش را حس کردم، شیشه 

 بعد بوی شامپویش آمد، حمام رفته بود!  
  

خواست، خیس شدن و دلم نشستن زیر باران می
 لرزیدن از سرمایش. 

 
 خواست.  خورده میدلم بوی خاک باران
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خیلی طول نکشید که باران پاییزی خوب خیسم کرد، 

تب کنم، که برایم خواست، که دلم مریضی هم می
 بمیرد، که کمی دوستم داشته باشد، که...

 
 تر بود یا از اشک.دانم صورتم از باران خیسنمی 

 
گفتند دعای زیر باران اجابتش زودتر است، شاید آن  

باال کسی دلش به وقت پاییز گرفته است که دعاها را 
 گوید اجابت شد.زود می

 
ود که خالص و من آن شب دعا کردم که راهی باز ش
 درپی.شوم از این درد، از این انتظارهای پی
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 اما به دهانم نیامد که نیامد از او خالص شوم. 

 
شی، بیا تو... نیستم ازت مراقبت کنم مریض می _

 قربونت.
 

 دست دور شانه و زانویم انداخت و بغلم کرد.
 

جایش که دلم فکر کنم دم خوبی رسیده بود، آن
 خواست نباشد.نمی

 
 شدم. ترش اگر بود حتماً وحشی میوگرنه قبل 
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 ها به کنار، گفته بود نیست... اما این
 

هایم خیس بود، بلوز و من را به اتاقمان برگرداند، لباس
 شلوار خواب.  

 
 خوری...  بارون بهار نیست که، پاییزه، سرما می _
 

خواست قانعم کند، همان ماجدی انگار بچه بودم و می
ها خواست فریادش را جلوی بچهوقتی میشد که 

 توجیه کند.
 
 آرام و مهربان، پدرگونه. 
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 مهیل#
 521پارت#
 
گیرم حتی اگر از تب نترس جلوی رفتنت رو نمی _

 بمیرم، تو به کار مقدست برس.  
 

 ای روی موهای خیسم انداختم.حوله
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 خواستم بفهمد. لرز کردم اما نمی 
 

 یک دست لباس دیگر من را در دست داشت.
 
 لباس خیس را از تن کندم.  

 
نگاهش را روی خودم حس کردم، سوتین را هم 

 درآوردم. 
 

رفت اما هنوز خواستم آزارش بدهم. معموالً میمی
 تسلیم نشده بود.   
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هامو ندیدی؟ باید دیدن کنی؟ سینهبه چی نگاه می _
 این چیزا برات عادی باشه...  

 
شلوارم را هم درآوردم، فقط ماند لباس زیر، نگاهش را 

 باال آورد، تا صورتم.  
 
خطری، دوست آها! یادم نبود تو برای من کبریت بی _

 من.  
 

 آن تکه را هم کندم. 
 

 سمت دراور رفتم.به های در دستشاعتنا به لباسبی
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 انگیزی داشتم.  ساکت بود. حس نفرت 
 
تونستی البته اگر اون لب گرفتنات نبود با افتخار می _

 عنوان داداش عزیز رو هم یدک بکشی...  
 

حضورش را نزدیک حس کردم، ترسیده صاف 
 ایستادم.
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 مهیل#
 522پارت#
 

برداشته بودم، اما دستانش که روی هایم را لباس
 هایم نشست.سینه

 
 ها هم روی زمین بودند.  لباس

 
دونم پشیمون تالشت واقعاً ستودنیه، چیمن... ولی می _

 شی، دلبرکم...  می
 

تر رویش، پسش بزنم اما محکمخواستم برگردم روبه
 من را بغل کرد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 ٔ  تر، میان آن تماس گرم و مکندهدستش لغزید پایین

 هایمحس تمام گردنم پوست روی هایشلب
 . بود ریختههمبه
 
هایم بیرون پرید وقتی ناخودآگاه از بین لب« آه»

 شرمگاهم را لمس کرد.  
 
  لذیذی، خوش بویی...  _
 

 ٔ  لرزید، عمیق بود، همان ایستاده هم آمادهصدایش می
 .بودم دادن وا
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 هایش قفل شد.   فکم از لذت تماس
 
 قراره اذیت بشی، طالیی من...   _
 

 دفاع و تسلیمش بودم. من را روی تختمان گذاشت، بی
 

تر تسلیم آن حالت نگاهش، لبخندی که انگار بیش
 مخدر بود، آرامشش...  

 
هایش، آن دهان م چقدر طول کشید؛ بوسهداننمی

 های تن نیازمند من برای او.زیادی کاربلد و التماس
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 مهیل#
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تنی چندبار اوج را بدون هیچ دردی و نزدیکی به خود 
 دید. 

 
درمیان بود، لب زدم؛ ام یکشده های گیجنفس

 «.مآماده»
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هایش روی صورت و نگذاشت تنش را ببینم، لب 
 جا بود.گردنم، دستانش همه

 
 . بود صبور و آرام کرد، خودش ٔ  من را آماده 

 
 کافی گرمش هاینفس و برد دهان که را گوشم ٔ  الله
 ...  کنم گم هم را خودم هیچ که را زمان تا بود

 
 فقط برای توام، چیمن... من مال توام...   _
 

روی کلماتش تمرکز کنم که درد پیچیده در خواستم می
 تنم را کنار گوشش رها کردم.   
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 و نوازش کن، بگو دوستم داری...  من _
 

به چشمانم خیره شد، و تنم در جدال هضم او بود، 
 هایی فراتر از تصور.کنکاش بین حس

 
دستانم را دور گردن و صورتش گذاشت، نوازش  

 خواست!   می
 
 بگو...   _
 
 وستت دارم...  د _
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حرکت تنش را پذیرا بودم، درد قابل تحمل بود، 
 کرد.تر هم میهایش تحملم را بیشبوسه

 
 نوازشش کردم، نگاهش پر از نور شد. 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 524پارت#
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تر از قبل بوسیدمش، خندید. به اوج رسیدم و او محکم
 من را به آغوش کشید. 

 
هوش شدم دیگر موهای خیسم وقتی از خستگی بی

 شد.خشک بود و مطمئن بودم دیدم که هوا روشن می
 

 از درد و کوفتگی بیدار نشدم.
 

 داخل بوکس ٔ  های متناوبش به کیسهزدنصدای مشت
 . کرد بیدارم که بود ممنوعه اتاق

 
حتماً در اتاق باز بود، این یعنی بهتر بود سر جایم 

 بمانم.
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 افتاد که در اتاق باز باشد.ندرت اتفاق میبه 

 
که خیلی حالش بد بود، آن صدای ضربات فقط وقتی

 خیلی خراب بود.  یعنی خیلی
 

 ام یادم انداخت که باالخره تسلیم شده بود.رهنهتن ب
 

چشیدم، کمی هم اولین بار بود معنای درد و لذت را می
 اش.  خجالت چاشنی

 
 صداها قطع شد، مثالً چشم بستم فکر کند خوابم.
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صدای چرخش کلید در و صدای کوبیده شدن  
 رفت.   هایش روی پارکت، باحرص راه میقدم

 
 ها یعنی حالش بد بود؟! چرا؟!   این

 
 چشمانم باز شد وقتی حس کردم داخل اتاق آمد.

 
انگار یک انرژی منفی و قدرتمند باشد؛ عرق از سر و  

 ریخت.صورتش می
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 مهیل#
 525ارتپ#
 

آن زیرپوش خاکستری رکابی کامل خیس بود، متوجه 
 بیدار بودنم نشد، حتی نگاهم نکرد!  

 
 حسی دردناک مثل مار درون تنم پیچید، از یک غم.  

 
 او از با هم بودنمان خوشحال نبود!   
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هایم باز شد برای سالم، برای طلب یک نگاه لب
ود، مهربان، یک آغوش حتی اگر آن تن خیس عرق ب

 مثل دیشب.   
 

 صدا باشد.کرد بیبه حمام رفت، سعی می
 
دار دست خودش های سنگین و کشاما آن نفس 

 توانست باشد. نمی
 

 این ماجد را ندیده بودم.
 
بدترین وضعش آن شب بود که مست کرده و مارکدار  

 به خانه آمد. 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 اما این حال... خودِ درد بود، خودِ حال بد!  

 
 صدای آب آمد. 

 یک ٔ  اندازهکم از یک توپ کوچک داشت بهبغض کم
 .کردمی رشد امسینه ٔ  قفسه درون بزرگ توپ

 
پتو را کنار زدم، یک سرمای مالیم تنم را لرزاند،  

 حاصل هوای دیشب.
 
 تخت ٔ  وضع جدید عادت نداشت، کمی لبهتنم به 

 کرد.حت را طلب میاسترا
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 مهیل#
 527پارت#
 

 برهنه بودیم، مثل دیشب، اما این کجا و آن کجا.
 
مان را دود بازی رابطهاین حالش تمام نخوت عشق 

 کرد و از ذهنم برد.   
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یک لبخند عاشقانه، یک نگاه پر از شوق، یک آغوش 
مردانه و کلماتی که باز برای تن آرامی، نوازش دستان 

کنار گوشم نجوا کند و ورودم را به دنیای جدیدمان 
 آمد بگوید.خوش

 
ها های تاریک را بردارد. اینترمان کند، فاصلهنزدیک 

 ها را. را انتظار داشتم، حداقل
 

 ولی قدم عقب گذاشتم.   
 

 او ویران بود و من مجبورش کرده بودم که ویران شود!  
 
 باشه.   _
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 ست!   ان نسبیزم
 

تر فهمیدم که داخل تاکسی سرویس این را وقتی بیش
 داخل هنوز او و خاله ٔ  نشسته بودم به مقصد خانه

 . بود حمام
 

 فقط اولین چیزهایی که دستم رسید تن کردم.
 
زنگ زدم آژانس سر خیابان، هنوز بیرون نیامده بود که  

 ماشین راه افتاد.  
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سره به نداختم و یککسی خانه نبود وقتی کلید ا
 زیرزمین رفتم. 

 
 مانی که رفته بود ورزش و خاله هم بیمارستان.  

  
 بوی نم خاک از باران دیشب کل زیرزمین را گرفته بود.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 528پارت#
 

 شومینه را روشن کردم، عمو برایم درست کرد.
 
 قبالً داشتم، دوستش که باال پذیرایی ٔ  شبیه شومینه 

 . بود بخاری
 

 روشنش کردم کمی گرم شود.   
 

 خواست. به قهر نیامده بودم، فقط کمی دلم تنهایی می
 

 برعکس همیشه. 
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 یک زدم، سر یخچال داخل داروها ٔ  به قفسه
 . بود پیش در طوالنی خواب ژلوفن، یک و استامینوفن

 
قدر که سعی ، سر و چشمانم هم، آنکردتنم درد می

 کردم گریه نکنم.
 
 ٔ  که در قفسهخیال درد شوم، مخصوصاً آنکه بی 

 .خوردمی وول مار چوهم امسینه
 

تر های خاموش را تاریکهوای ابری، اتاق با المپ
 ام را.  بخش خانهکرده بود آن فضای آرامش

 
 مان را دوست نداشت؟دوستم نداشت؟ یا رابطه
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 ا اجبار بود؟ یا...  ی 
 

کردم، اگر اجبار ها را در ذهن مرور مییکی گزینهیکی
 قدر خوب انجامش داد؟بود پس چرا آن

 
قدر که حتی به آن روز و آن عاشقانه مراقبم بود، آن 

 خانه هم فکر نکرده بودم. 
 

باالخره تسلیم اشک شدم. حداقل بالشتم بود که 
 پذیرای آن باشد.
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 مهیل#
 526پارت#
 

نگاهم پی آثار باکرگی بود، شاید کمی رد محو از خون، 
 ماند.جا میتر آن رد درون رحم بهبیش

 
آورد یک درد مالیم از سوزش یک زخم، آنچه یادت می 

ای، یک دوران آغوشی را تجربه کردهکه اولین هم
 جدید.  
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 تن به شستشو داده. بوی شامپویش آمد، باالخره
 
کرد، ام طلب حمام میموهای شانه نزده و تن کوفته 

 آب داغ.
 
دمای آب اختالف من و ماجد بود، تن او آب سرد و تن  

 من آب داغ طلب داشت.   
 

هوس حمام بلندم نکرد، صدای کوبیدن چیزهایی روی 
 ضرب از جایم پراند.زمین بود که به

 
 ماجد دیوانه شده بود؟!   
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بست از پشت؛ شاید یک رفت در را نمیهربار می
 دانم! عادت، شاید یک دعوت، نمی

 
هرچه بود دوست داشتم، بوی آب و شامپو و تمیزی 

 آمد.  بیرون می
 
 دیوونه شدی؟!   _
 

قوطی شامپوهای من و خودش روی زمین ترکیده 
 بودند، کف و محتویات رنگی و بوی عطرهای مختلف.   

 
 خوری!  برو بیرون... سر می _
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 داشت. نگاهش را روی انگشتان پاهایم نگه
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 527پارت#
 

 برهنه بودیم، مثل دیشب، اما این کجا و آن کجا.
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مان را دود بازی رابطهتمام نخوت عشق این حالش 
 کرد و از ذهنم برد.   

 
یک لبخند عاشقانه، یک نگاه پر از شوق، یک آغوش 

باز برای تن آرامی، نوازش دستان مردانه و کلماتی که 
کنار گوشم نجوا کند و ورودم را به دنیای جدیدمان 

 آمد بگوید.خوش
 
ها های تاریک را بردارد. اینترمان کند، فاصلهنزدیک 

 ها را. را انتظار داشتم، حداقل
 

 ولی قدم عقب گذاشتم.   
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 او ویران بود و من مجبورش کرده بودم که ویران شود!  
 
 باشه.   _
 

 ست!   زمان نسبی
 

تر فهمیدم که داخل تاکسی سرویس این را وقتی بیش
 داخل هنوز او و خاله ٔ  نشسته بودم به مقصد خانه

 . بود حمام
 

 فقط اولین چیزهایی که دستم رسید تن کردم.
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زنگ زدم آژانس سر خیابان، هنوز بیرون نیامده بود که  
 ماشین راه افتاد.  

 
به سره کسی خانه نبود وقتی کلید انداختم و یک

 زیرزمین رفتم. 
 

 مانی که رفته بود ورزش و خاله هم بیمارستان.  
  

 بوی نم خاک از باران دیشب کل زیرزمین را گرفته بود.
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 مهیل#
 528پارت#
 

 شومینه را روشن کردم، عمو برایم درست کرد.
 
 قبالً داشتم، دوستش که باال پذیرایی ٔ  شبیه شومینه 

 . بود بخاری
 

 روشنش کردم کمی گرم شود.   
 

 خواست. به قهر نیامده بودم، فقط کمی دلم تنهایی می
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 برعکس همیشه. 

 یک زدم، سر یخچال داخل داروها ٔ  به قفسه
 . بود پیش در طوالنی خواب ژلوفن، یک و استامینوفن

 
قدر که سعی ، سر و چشمانم هم، آنکردتنم درد می

 کردم گریه نکنم.
 
 ٔ  که در قفسهخیال درد شوم، مخصوصاً آنکه بی 

 .خوردمی وول مار چوهم امسینه
 

تر های خاموش را تاریکهوای ابری، اتاق با المپ
 ام را.  بخش خانهکرده بود آن فضای آرامش
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 مان را دوست نداشت؟دوستم نداشت؟ یا رابطه

 ا اجبار بود؟ یا...  ی 
 

کردم، اگر اجبار ها را در ذهن مرور مییکی گزینهیکی
 قدر خوب انجامش داد؟بود پس چرا آن

 
قدر که حتی به آن روز و آن عاشقانه مراقبم بود، آن 

 خانه هم فکر نکرده بودم. 
 

باالخره تسلیم اشک شدم. حداقل بالشتم بود که 
 پذیرای آن باشد.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 
 
 مهیل#
 529پارت#
 

 لحاف دوست داشتنی پشم، سنگین و گرم. 
 

در اتاق را قفل کردم، برای اطمینان که اگر هم آمد، 
 داخل نیاید. 
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.. رفت.هرچند بعید بود بیاید، بعیدتر که بماند، حتماً می
 باز هم طوالنی...  

 
 خوابم برد، تنم با گرمای لحاف نرم شد.

 
های طوالنی بود چرا که وقتی بیدار شدم تقریباً ساعت

 شب بود. 
 

اختیار روح بیمارم دنبال حضورش گشت، الکی نبود بی
 که! 
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تن و دوست داشتن دل باخته و سرگشته از حس خواس
وقت اولویت او نخواهد دانست هیچمردی شده که می

 بود.   
 

در را باز کردم، خانه ساکت بود، لبخندی به تمسخر به 
 که باشد. انتظاراتم زدم؛ این

 
 ام.   دانستند من آمدهاما احتماالً حتی اهالی خانه هم نمی

 
هایش را خواست جای بوسهحمام رفتم، دلم نمی

 م. بشوی
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ها، هم لذت داشت و هم غمی سوزاننده، جای کبودی
 سوزاند.تر میرفته آن غم بیشکه رفته

 
 های تنش را ندیده بودم. وقت جای کبودیکاش هیچ 

 
مهری بود و سکوت این سکوت آن زمان از سر بی

 زمان از ترس از دست دادن.
 

 رفت.که هوا رو به اعتدال میسردم شد، با این
 
ها را های باالی اپن آشپزخانه بقیه المپجز هالوژن 

 خاموش کردم.
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 مهیل#
 530پارت#
 

موهایم را سشوار زدم و خیلی هوسناک سراغ کمد 
 های مادرم.فراموش شده رفتم؛ کمد لباس

 
ای که مانده بود، چند تکه هم از همان چند دانه 

 های پدرم.لباس
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 گذشت که سراغی نگرفته بودم.زیادی می هایسال 

 
یاد بیاورم صاحب که بهترسیدم، از اینشاید چون می

 .   داشتم که بودند ایخونی ٔ  ها تنها خانوادهآن لباس
 

 جا بود، آن بافت رنگارنگ مادرم. همان
 

دانم چه شد که زد به سرش اش نمیسال آخر زندگی
 تا آن را ببافد.

 
نه نفهمیدم، عمرش کفاف زمستان  برای خودش بود یا

 بعد را نداد که بپوشد. 
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 دانستم.اش نمیچیز از او و خانوادهمن هیچ

 
 قدر بد بودند که رهایشان کرد.   مهم هم نبود؛ حتماً آن

 
کرد، شاید سردم بود و آن روز کمد من را صدا می

 ام بود.خواست لباسی را بپوشم که حاال اندازهمی
 
 پوشیدم. زیبا!  

 
های زیگزاگ، آستین که در آینه دیدم، آن رنگچیزی

 قشنگش.
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 شد.های کردی، که انتهایشان گشاد میمثل لباس
 
 بلند بود، شاید مادرم این را برای امروزم بافت. 

 
 که حس تنهایی و درد تا بیخ گلویم آمده بود.وقتی 

 :♡♡مهیل 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 531رتپا#
 
 قشنگه!   _
 

 جیغ کشیدم.
 
 شد. مثل روح بود، هیچ قفل و دری مانعش نمی 
  
 عوضی! سکته کردم.   _
 

 دو لیوان لعابی بزرگ در دستش بود.
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با یک شانه به چارچوب در تکیه داده با لبخند نگاهم 
 کرد.  می

 
هرچی منتظر شدم نیومدی باال، خودم اومدم پایین.  _

شیر و عسل آوردم برات، فکر کنم هیچی نخوردی از 
 دیشب.   

 
 توانست خوب نقش بازی کند!چقدر می

 
کرد یا حاال یک بازی دانم صبحش بهتربازی مینمی 

 بود.  
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لباس را محکم دورم پیچیدم، انگار که از او محفوظم 
 کند. می

 
از خواب با خودم قرار گذاشتم این که قبلچیزیآخرین 

 بود که دیگر طلب همخوابگی با او را نکنم.
   

 شد به سمتم گرفت.لیوان را که بخار بلند می
 
 خودم هیچ، دیگر که قهر نداشتم، بحث ٔ  حوصله 

 .   آمدم گذاشتم
 
 ممنون، خسته بودم، خوابیدم.   _
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 باال داد.ای از لیوانش نوشید، ابرو جرعه
 
 بوی شیر داغ و دارچین و عسل، وسوسه کننده بود.   

 
می دونی چقدر دردناکه که بیای از حموم بیرون و  _

 ببینی جا تَره و بچه نیست؟   
 

با یک دست روی تخت را مرتب کردم، خطابش به من 
 بود. 

 
 خنده نداشت؟!  
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تر از این نیست که چشم باز کنی و مسلماً دردناک _
ببینی طرفت مثل یه حیوون وحشی به جون کیسه 

بوکسش بیفته، مثل چی عرق بریزه، بعد بره تو حموم و 
هرچی هست و نیست رو داغون کنه، چون مجبور شده 

باهات بخوابه... تو تصوری از درد نداری، ماجد، من 
 خود دردم.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 به من خیره شد. سینه بهجور دستهمان
 

باره بلعیده شده باشد، نفس انگاری هوای اتاق به یک
 کشیدن سخت شد.   

 
مشکل از رابطه نبود، چیمن! وقتش نبود. ولی اگه  _

 کنه...  آرومت می
 

 و رفت باال لبخندی به لبش ٔ  جلو آمد، گوشه
 .زد برق چشمانش
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 من عقب رفتم.  
 

 ندن بود.خواستم کنار او ماکه میآخرین چیزی
 
 و روتین ٔ  زد، یک مسألهچقدر سرد از رابطه حرف می 

 . افتادهپاپیش
 

 باز هم یک ترک دیگر ایجاد کرد. 
 

 دانست چقدر کلماتش برنده است؟!   خودش نمی
 
چیزی بهم نشون دادی که محال بود تجربه کنم با  _

 غیر از تو...  
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که شیر را به طرفش پاشیدم حقش بود، شوکه این

 ماند.   
 
هایی که باهاشون خفه شو، ماجد، با من مثل فاحشه _

 خوابی حرف نزن...  می
 

 کردم.مشت و لگدهایم هرجایی شد روانه می
 
 لیوانش افتاد.    

 
 چیمن!   _
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 ها راه پیدا کردند.از نفس افتادم، اشک
 
 فهمید؟!یعنی نمی 

 
 زند.   هاست حرف میهایی که با آنانگار با یکی از زن 

 
 غلط کردم... چیمن! عزیزم... _
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 مهیل#
 533پارت#
 

من را مهار کرد، هردو افتادیم و سریع دست و پایم را 
 با تنش اسیر کرد.   

 
 منظور بدی نداشتم...   _
 
 آشغال... آشغال...   _
 

 قدر گفتم تا خسته شدم.آن
 
 مان را به گند کشید...  اولین رابطه 
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................... 

 
 زمان حال  

  
گفتم میکردم از رابطه متنفری، پیش خودم فکر می_

شه، چیمن درس خب بهتر، مأموریتم تموم می
چیز آروم شد، درخواست خونه، بعدش که همهمی

 تر...   تر، راحتدم به یه قسمت امنانتقالی می
 

 کرد.زمزمه می
 

 چقدر آن روزها به من سخت گذشت! 
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 شویم.تر میکردم صمیمیفکر می

 
 شود.تر دلش به بودن گرم میبیش 

 
 هایم هم کاسته، اما نشد!  از تنهایی 

 
کرد، خیلی طول کشید تا آرام شوم، تا از من فرار می

باز هم دل ببندم، تا تحقیر و حس بعداز آن روز را 
 فراموش کنم.   

 
 زن داشتی؟ کسی تو زندگیت بود، نه؟!   _
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روی پایش  سعی کردم از آغوشش بیرون بیایم و از
 بلند شوم، نگذاشت.  

 
ره چقدر شی یادت میبمون سرجات، دور که می _

 رم، چیمن... دوستم داری... کالً... از یادت می
  

 کرد، پیشانی به سرم چسباند.  نگاهم نمی
 
 انتظارش رو نداشتم، چیمن. دو تا اتفاق افتاد...   _
 

 تر شد.   نفسی گرفت، دستانش دورم تنگ
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رفت، ها به اسم تو بود، سهیل داشت میچک _
هو شدم وردست خواست تو رو هم ببره. من یهمی

. صدم ٔ  مورد اطمینان کاظم، انگار از پله اول ببرنت پله
 گریم باید هربار بود، اول از بهرام ایران، اومد اردالن

 پی وقتم تربیش گرفتم، یاد خودم کمکم کردیم،می
رفت، چی در میستم همهد از داشت بود، کاظم کارای

ای که سهیل هات دستم بود، آخرین برگهیکی از چک
 کشید، به کاظم گفته بودم ازش کینه دارم...
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 مهیل#
 534پارت#
 

 کرد.انگشتانش بین موهایم گشت. نوازشم می
 
 داشتم.  انتظار اتفاقات زیادی را باید می 

 
و نجات دادی، کم چیزی نیست، ده تا گفت جونم _

جون بدهکارتم... خالفکار بود، هر کثافتی ازش 
شد یا اومد، ولی... مرام داشت، بهش خیانت میبرمی

کرد، کلمه دوم نگفته طرف مرده بود، حس خطر می
رو زمین زد، پول داشت، همونم قدرتش بود... سهیل 

آخرین چک رو که دیدم فهمیدم چکار کرده. قرارمون 
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دونست تو رو این بود که من دخالت نکنم، کاظم می
خواستم... گفتم دل دختره باهام نیست، گفت مال می

 شه...  شه برای کسی دیگه هم نمیتو نمی
 

 زده سر عقب بردم و نگاهش کردم.   بهت
 
 یعنی... کیان؟    _
 

بودم، ماجد بود یا کیان که با کاظم صمیمی  گیج شده
 بود؟  

 
من کیان بودم، همیشه برای کاظم و بهرام کیان  _

 بودم...  
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 باالخره رهایم کرد، بلند شدم.  

 
 دونه...  بهرام که می _
 

 صورت بین دو کف دست پنهان کرد.
 
 کالفه بود!   

 
دونست... به حاجی حتماً سوتی دادم، نباید می _

دونم قراره چکاری با م... سرتیپ... نمیگفت
 هاش کنه... ده سال کم نیست، چیمن!  دونسته
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 از جایش بلند شد و سراغ میز رفت تا جمع کند.  
 
 اون زنه چی؟   _
 

 رسیدم.باید به جواب می
 
 هایم را تباه کرد.سؤالی که سال 
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 مهیل#
 535پارت#
 

ای نگاهم کرد و باز مشغول کارش سر برگرداند، لحظه
 شد. 

 
 رسیم... به اونم می _
 

 پس زنی بود! دست و پایم لرزید.
 
 رفتم و روی صندلی لهستانی کنار شومینه نشستم. 
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ای سوخته با نقش و ای با نمای چوبی، قهوهشومینه
 کاری.  نگارهایی کنده

 
 پس بود؟! یه زن...  _
 

ستش رها شد و افتاد، چند تکه شد؛ مثل بشقاب از د
 روح من.  

 
 تو زندگی ماجد فقط تویی، چیمن!   _
 

 زد؟ خودم را بغل کردم. بچه گول می
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 من ٔ  های کیان رو تن شوهر نسیهبازیجای عشق _
 صد نقش اگر من برای کنی؟می قانع رو خودت بود،

 برگردم خواممی... بودی یکی باز داشتیمی نفرم
 ... تهران

 
 های شکسته را جمع کرد. تکه

 
 بذارم بری که با بهرام باشی؟   _
 

 دانم چرا چنین فکری داشت! با عصبانیت گفت.  نمی
 
تونم انتخابی جز مگه تو با یکی دیگه نبودی؟ من نمی _

  ؟…تو داشته باشم
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 تمام محتویات روی میز را به زمین کوبید...

 
ترین رنگ بود، صورتش به کبودی چشمانش سرخ 

 زد انگار نفس کم آورده... می
 
دونی چیه؟ فکر من انتخاب نکردم... نفهم... اجبار می _

شه به حریم یه ت؟ نمیهاسکردی تجاوز فقط به زن
زدن از بوی زنی که ازش دونی عقمرد تجاوز کرد؟ می

ایه کنار فهمی چه شکنجهمتنفری چه حسی داره؟ می
 کسی باشی که ازش نفرت داری؟
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های آن دو مرد، تنی که فهمیدم، صحنهتجاوز را می
 برهنه کردند.

 
شنوم... هایم را گاهی در خواب میهنوز صدای جیغ

 او مرد است...  …اما
 

 درمانده روی صندلی نشست.
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 مهیل#
 536پارت#
 
کاظم یه دختر داشت... خوب گوش کن، چیمن! آدمی  _

رو تصور کن که مأموریت داره تو یه باند نفوذ کنه، بین 
اون آدما وول بخوره، باال بره، خالف کنه، سنگ بشه، 

بازی گرگ باشه، پای بساط عرق و افیون بشینه، تو زن
و کثافتکاریاشون باشه. آدمی که ذاتاً هیچ کدوم از اینا 

گرده که خواد. کسی که دنبال یه جا می، نمیرو نیست
که دیده بشه، مردی که نمازش رو بخونه بدون این

عاشقه، که تمام زندگیش یه دختر موطالیی یکدنده و 
ست، مردی که اون دختر تمام نقطه زدهنفرت

دیدم ضعفشه... لعنتی من مادرم رو ماه به ماهم نمی
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ز صورت تو رو شدم که اگر یک روقدر دلتنگ نمیاون
 دیدم هالک بودم... نمی

 
شود که خیانت کنی، خواستم بگویم باز هم دلیل نمی

 ترسیدم اما سکته کند...  
 
وقتی گفتم قرارداد رو امضا کن، تنها راهی بود که به  _

ذهنم رسید. گفتم جات پیش خودم امنه، گفتم درس 
شه، بعد کنه، منم کارم تموم میخونه، رشد میمی

گم بین رفتن و موندن کنم، میرو فسخ می صیغه
تر شیم، بیشانتخاب کن... گفتم دوست می

قدر گیرم... به خدا که اگر اونشناسیم، منم آروم میمی
هامونم شدی همون تعداد کم رابطهریخته نمیهمبه

 کنی راحت بود؟ نبود... فکر می
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 دیدم که نیست. نبود! می

 
هایمان چقدر مهربان بود اما کور که نبودم، حین رابطه

 شد.بعدش انگار ویران می
 
گذاشت ببینم چقدر حالش بد جز بار اول دیگر نمی 

 شود.می
 

 اما نفهم که نبودم...
 
ای رفتم، حتی دیوار هم مانع سمت دیوار شیشهبه

 آمدن آن بوی زندگی نبود.
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 زده به خاک نبود.بوی باران که دیگر نم 

 
 طرفآن زیبای ٔ  اما باغ و باغچهشد، داشت گل می 

 آلودگل کمی و باران زیر بروم که کردمی ترغیب را آدم
 .  شوم خیس و
 
تونستم با هرچیزی تونستی بهم بگی، حتی میمی _

که خودت رو پشت آ سکشوال بودن کنار بیام. ولی این
 که تا گیر ندادم بهم نگفتی...مخفی کردی، این
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 مهیل#
 537پارت#
 

سرم ایستاد، سرش را میان دستانش دیدم که پشت
 گرفت و رها کرد.   

 
چیز کوفتی، من واقعاً من مخفی نشدم پشت هیچ _

ای به همونم که گفتم. چیمن، جز با تو هیچ عالقه
برم... سکس ندارم، با تو هم فقط از رضایتت لذت می

 مگه دست منه؟   
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 ا نداشت، فقط درد داشت و درد و درد. این بحث انته

 
پیشانی تکیه بر شیشه دادم، خنکایش از آن درد مواج 

 کرد.در سرم کم می
 
ها مشتاقانه مرا یک هوای خنک چسبیده به شیشه 

 کرد به سرمای بیرون.  دعوت می
 
 باشه...   _
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خوام که باشه، دختر کاظم پاش رو کرد نباشه، نمی _
د با من ازدواج کنه، من تو یه کفش که بای

  …دونستخواستمش، کاظمم مینمی
 

 ای داشت مرور؟  از کنارش گذشتم، چه فایده
 
کنم بهم بگو چکار کنم، ماجد! راستش وقتی فکر می _

کنه، مرور اتفاقایی که افتاده چه دردی از ما دوا می
موقع درد کشیدم، گیرم، هیچی! فقط من اوننتیجه می

که شاید اگر باهام  با دونستن اینزجر کشیدم، حاال
تر دادی، بیشقدر رنج بهم نمیزدی اینحرف می

 فهمم چقدر خودخواهی.  می
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هایش باال رفت و پایین افتاد و من مشتاق کالفه دست
 خیس شدن بودم.   

 
 که در پایان یک ناهار خوردن بود. بست! چیزیبن

  
  ................... 

   
   

 ماجد  
  

 ماهی طالیی من به حرف آمده بود.
 

 خواست به آروزیی جواب دهد. اما دیگر نمی
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پایان من برای داشتنش ماهی طالیی از طمع بی

 گریخت.می
 
کرد که من را خسته و خود را قدر برای فرار تقال میآن 

 زد.زخمی به هر طرف می
 
 اما مانده بود آخرین آرزویی که برآورده نشده بود. 

 
آرزوی شش دانگ داشتنش، آرزوی یک زندگی آرام و  

 اش.پر از لبخندهای شکفتنده
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 مهیل#
 538پارت#
 

 ق داشت که بگوید خودخواهم.ماهی طالیی من ح
 
ام گسترده است که قدر خودخواهیدانست آناما نمی 

 خواهمش.پندارم و میاو را هم خود می
 

 که حفظ جان اهم واجبات است؟!مگر نه این
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تر از آن طالیی رو به غروب در زیر چه چیز جان 

 باران؟!   
 

چق دیدم، نشنیده صدای چقاش را میلرزش چانه
خورد اما لجوجانه روی سنگ هم میهایش که بهدندان

 پیچید.   وسط باغچه نشسته بود در گوشم می
 

رفت و انتظار من دود سیگار کدر و مستقیم روبه باال می
 آمد.  داخل به سر میبرای آمدنش به 

  
 حق داشت! یک کالم! 
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 دادم.حق داشت و من تمام آن را به او می
 
کرد و لعنت به من که حق فقط اگر کمی تحمل می 

 داشت تحمل نکند.   
 

 باالپوش را از روی صندلی لهستانی چنگ زدم.
 
 زد آن بیرون. طاقتم تمام شد، یخ می 

 
مین پخش بود و هنوز وسایل میز ناهارخوری روی ز

خرت بشقاب چینی شکسته زیر پاهایم صدای خرت
 داد.  آوار ساعتی پیش بحثمان را نشان می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تر هم شد. رگبار پر از خشم باران کم که نشد، بیش
 آسمان چیزی کم از اوضاع ما نداشت. 

 
کردم دنبال داستان زندگی این چند سال است، فکر می

 آنچه پنهان کرده بودم. 
 

 .نداشت هم را هاآن شنیدن ٔ  ما حتی حوصلهطفلک ا
 
چیمن از من بریده بود و من مصرانه پی پیوند بودم،  

 های گذشته.  مثل تمامی سال
 
 دیگه بسه، تا مغز استخوونت یخ زدی و نم کشیدی.   _
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لرزید، خیلی طول باالپوش را دورش پیچیدم، می
 نکشید که بفهمم نیامدنش از ضعف و سرما بود.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 539پارت#
 
 

 تب داشت!   
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 « خوای بری؟ماجد! می»
 

اش کردم و با من میان فهیم برایش دارو آورد، پاشویه
 زد.  خواب و هذیانش حرف می

 
 رم.  نمی _
 

 هایش کشیدم.دستمال نمدار را زیر بغل
 
رنگی را که دوست داشت به تنش خواب سرخلباس 

م، عاشق آن بود و من چند دست از آن را پوشاند
 داشتم.  
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 ها.آزارش داده بودم، سال

 
 آزارم داد و حقم بود.   

 
 « کالس دارم، گفته این جلسه نیای حذفی.»
 

اش خاطر خیسی دستمال روی پیشانیموهایش به
 چسبیده بود.

 
 که زمانی به متعلق تکراری، و قدیمی ٔ  یک مکالمه 

 .   بود کرده تب و گرفته آنفوالنزا
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 مهم نیست، بخواب، چیمن، گوربابای کالس.  _
  

هایش را باز کرد و آن روز هم همین را گفتم، الی چشم
 خندید.

 
سفیدی چشمانش حاال سرخ بود، همیشه وقت تب  

 شد. همین می
 از همان بچگی.  

 
 ری پس؟ گفتی باید بری.  مین _
 

توانست تشخیص دهد که آن کنارش دراز کشیدم، نمی
 سال نیست. 
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آمد شد اما وقتی هم مریضی سراغش میکم بدحال می

 به بدترین شکلش بود.  
 
 کم سوپ درست کنم برات.  رم، یهنه نمی _
 
 گیری.  برو کنار توام می _
 

پر از سرفه و داد روزهایی دارش نشان میصدای خش
 گلو درد را خواهد داشت.

 لجباز!   
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دغدغه از فرار کردنش، اش را بوسیدم، بیپیشانی
های سرخ از تبش را هم، میان خواب و بیداری لب

 لبخند زد.   
 
 بخواب، دلبر. _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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شدم، دستانش را به سمتم کشید روی تخت وقتی بلند 
 رنگ پریده که بود، بدتر هم شد.

 
رنگ زیادی ضعیف سفیدبرفی من در آن ابریشم سرخ 

 رسید.  نظر میو شکستنی به
 
 نری ها...   _
 

 جا تمام شد.اش همانخوابیده بود و جمله
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آورد و چند ساعت دیگر یک داروها تبش را پایین می 
نشست که مریض بدخلق روی تخت با اخم و تخم می

 کرد. وقت باور نمیپش قلب من بود و خودش هیچت
 

 حق هم داشت!  
 

ست که دوست دارد، با کمی قارچ سوپ جو تنها سوپی
 و سبزی تازه.

 
دانم، تنها دلخوشی نهایت او را خوب میصفر تا بی 

 من!
 
 همه وسواس؟!مرور تمامی عالیقش، چرا این 
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دانم، اوایلش فقط تمرکز کردن بود، روی دختری نمی 

موطالیی شبیه عروسک خواهرم، انگار که آن عروسک 
چینی با آن صورت گرد و سفید و چشمان آبی و 

 های خرمایی جان گرفته باشد.مژه
 
کم چیمن شد تمام فکر من؛ بعد ولی شد عادت و کم 

 چه چیز دوست دارد! 
 

 آید؟! از چه خوشش نمی
 
 ال خوب و بدش!ح
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کم متوجه کرد و کمتنها چیزی بود که حالم را خوب می 
دانستم چون شدم که از من متنفر است و میمی

 دار کرده بودم و مقصر خودش بود.   غرورش را جریحه
 

دست، خانه سراسر ها را خرد کردم، نازک و یکقارچ
 خواست نباشد در نیمه شب؟   سکوت بود، می

 
ردن بعداز چیمن بهترین راه تمرکز بود غذا درست ک

برای من برای آرامش، برای مرتب کردن افکار و 
چیز زیادی هایم و حاال که او را کنارم داشتم همهبرنامه

 خوب بود.
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 مهیل#
 541پارت#
 
 

شدند، نه درشت و نه ها باید نگینی و ریز میهویج
 زیادی کوچک. 

 
 کردم؟ با چیمن چه؟   با بهرام باید چه می
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 از حس بهرام باخبر بودم، اما چیمن؟! 
 

تر از یک دوست نبود و چیمن قطعاً بهرام چیزی بیش
قدر شیطنت نداشت که بخواهد برای آزار من هم آن

 زیرآبی برود.
 

 وری گذاشتم که سر نرود.در قابلمه را یک
 
شاید بیدار شده باشد و خیلی بدجنسانه دوست داشتم  

 هنوز هم هذیان تب داشته باشد.   
 

آناناس همراه خودم بردم، تبش را پایین یک لیوان آب
 آورد. می
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اش متنفر بودم جز امروز و آن قسمتی که از مریضی

 زور مثل حاال.  هنوز کنارم بود نه به
 
 این چیه تنم کردی؟    _
 

ها را روشن کردم، حداقل حالش ود، المپنشسته ب
 قدر خوب شد که لباس تنش را به چالش بکشد.  آن
 
 خواب محبوبت.  همون لباس _
 

رنگش را اش اخطار چشمان آبیابروهای خرمایی
کرد، وحشی شدن در پیش بود. با دستمال تر میبیش
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اش را پاک کرد، سرما خورده بود و صدایش بینی
 گرفته.  

 
 و پاره کردم، نکنه... ل من نیست، اونما _
  

خواهد به آن زن در ذهنش ربط دانستم تهش میمی
 دهد... جدی گفتم: 

 
و تونست اینسانت قد نمی۱۷۰بس کن، اون با  _

 شم مال توئه.  بپوشه، من یه جین از این دارم، همه
 

پیش خودش چه چیزها که نساخته بود از آن زن. آرام 
نگرفت، از تنش درآورد و من نگاهم رفت روی 
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های کوچک و پوست سفیدرنگش، عروسک چینی سینه
 لجباز. 

 
 زدم برای افیون بوی تنش.له میمثل یک معتاد له
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ن براش کوتاه بوده نه قد بلندی داشته، احتماالً ای _
 و بیار...  کوچیک... لباسای خودم

 
درپی حرفش را قطع کرد، لیوان در دستم های پیسرفه

کردم همه را پخش ماند، احتماالً تعارفش می
 کشید تا آرام شود.  کرد. کمی طول میخواب میتخت

 
برم، لباسات در تری میلخت بگردی منم لذت بیش _

 دسترسم نیست.  
 
 بارید. قدمش برای باغ پر برکت بود.  نوز باران میه
 
 تو که کم لخت و عور ندیدی، منم روش.    _
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تر از آن دانستم سعی دارد از کوره در بروم، اما بیشمی
 . گریه هاساعت ٔ  دانم که چقدر شکننده است، آمادهمی

 
 شناختم.  چیمن را بهتر از خودم می

 
 دل بودن...  نه کم ندیدم، همه رنگ و م _
 

نفهمیدم چه پرت کرد، سر کنار کشیدم و صدای خرد 
سرم شدن شیشه و بعدم یک باد سرد از جایی پشت

 آمد.   
 
 آشغال...   _
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کرد و ور شد، سرفه میبا آن تن کوچک به من حمله

میوه را روی من و خودش ریخت، لیوان آب
شد، عصبانی بود و ام میهایش هر سوی حوالهمشت

 تنش هنوز داغ.  
 
کنم جا اولین کاری که میدونی، ماجد! برم از اینمی _

 خوابم...  با بهرام می
 

مد اما با همان آزور در میزد، صدایش بهنفس مینفس
 حالت هم خوب قلبم را نشانه گرفت.

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

در ببردم و کاری کند که باالخره توانست از کوره به 
جفت بازوهایش را اسیر کنم و تنش را به زنجیر تنم 

 بکشم.   
 
 رابطه دلت! …بیا با خودم بخواب، چرا بهرام _

    خواد؟می
 

و روی تخت پرتش کردم، شوکه بود، پاهایش را با زان
 قفل کردم...
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 مهیل#
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 روی تخت پرتش کردم، شوکه بود.
 
 پاهایش را با زانو قفل کردم...   

 
ای، ماجد... از تنت ای... هرزهولم کن، عوضی... هرزه _

 متنفرم...  
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شد با آن چشمان پر از تر میبا صدایی که هربار ضعیف
 گفت. خشم می

 
هایش را با یک دست باالی سرش اسیر کرده دست
 بودم.

 
 ام بود...  برتری من قد و قامت و عضالت ورزیده 

 
 حرف بدی زدی، موطالیی...   _
 

با زیرپوش رکابی که درآوردم دستانش را محکم 
 پشتش بستم.
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این کار سختی برای من نبود؛ برتری دیگر تجربیات 
 ام بود. نظامی

 
 کرد.تقال کردنش کم شد، سرفه می

 
 خاطر آن حرفش.خواستم کم بیاورد بهفقط می 

 
حال کسی من را جز با چیمن تهدید نکرده بود و تابه 

 کرد؟!  حاال او من را با بهرام تهدید می
 
 هرزه...   _
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کرد با لبم تیر کشید، هنوز سعی میاش قاز این کلمه
 زانو به وسط پایم ضربه بزند.

 
 بردم. دروغ نگویم از مقاومتش لذت می

 
خوابش را زد وقتی همان لباسرنگش به سرخی می

 داخل دهانش چپاندم... 
 

رفت، ترس را در اش باالوپایین میهای برهنهسینه
 نگاهش دیدم.  

 
 و تکرار نکن.من هرزه نیستم، موطالیی، این _
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 دست از تکان خوردن کشید، تسلیم شده بود؟
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بستم... خب حیف به پاهات نیاز دارم وگرنه اونارم می _

 بندی و بهرام رو تو ذهنت تصور کنی.  تونی چشم بمی
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 از این کلمات خودم نیز تهوع گرفتم.
 

 من از هر لحاظ به آن جسم نحیف برتری داشتم اما...
 
 را من نفس چکید چشمش ٔ  قطره اشکی که از گوشه 

 .  کشیدم بیرون دهانش از را لباس افتاد که دومی برد،
 
 خوای بهم تجاوز کنی؟  می _
 

اشت، تنش داغ بود... از تب بیماری، صدایش لرزش د
 مان... نه تب هم آغوشی
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های سرخ و خشک شده را، محکم بوسیدمش، آن لب
 پاهایش را رها کردم و روی تنم کشیدمش.  

 
 وقت...  هیچ_
 

 دستانش را باز کردم، روی شکمم نشست. 
 

همه خشونت برای تسلیم کردنش و حاال من تسلیم آن
 چیز من برتری داشت.  هایش بر همهبودم، اشک

 
اش صورت او را پنهان کرده بود موهای طالیی

 ام گذاشت.  هایش را روی سینهدست
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 تا حاال این بدن با چند نفر بوده...   _
 

 ام. هایی نامفهوم روی پوست سینهرد نقش
 

رساند چه دار نمیتن صدای خشلحنش با آن 
 منظوری دارد.  

 
 از تن تو یا بعدش...  قبل_
 

گاهی برای او و آمادگی برای پاهایم را جمع کردم، تکیه
 هر حرکتی برای من.
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دارش را قاب اش صورت سرخ و تبموهای آشفته 
 گرفت.

 
یک تصویر وحشی و بکر از زنی برهنه که صاحب روح 

 و جسم من بود.
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 سوزم...  خوابم میاد، ماجد، انگار دارم می _
 

ام یله شد، سرش را کنار گردنم رها کرد و روی سینه
 ام.تنش را روی سینه

 
دادم با حقیقت، اما چرا او باید زجر زجرش می 

 کشید؟!  می
 
بخواب بغلم، من بهت خیانت نکردم، چیمن. جز تو  _

 کسی نه تو زندگیم هست نه بوده.  
 

 گردن داغش را بوسیدم. چه فایده از دانستن؟
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 حقیقتی بود در ورای حقیقت دیگر. 

 
 گه.  دونم با بقیه بودی... حسم میمی _
 

 ام؟کارهایی کرده دادم که چهچگونه برایش توضیح می
 
شود. چرا پوست تنش زیر انگشتانم کشیده می 

 خوابد؟!   نمی
 
نبودم، ولی اداش رو زیاد درآوردم، راضی بشو  _

 دیگه...  
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دو تا پشت کمرش زدم، جایش نیشگون ریزی از 
 پهلویم گرفت. 

 
تمامی ام را قورت دادم جایش آرام غریدم، خنده

 اش.  نداشت ناراحتی
 
و نزن، چیمن، با بهرام امتحانم نکن، دیگه اون حرف _

 ام اما اصالً بخشنده نیستم.  من آدم صبوری
 

قدر تنش داغ بود که سوزش پوستم را حس آن
 کردم.می
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قدر ماندم تا به خواب رفت هایش عمیق شد، آننفس 
 و روی تخت گذاشتم و با پتوی نازک پوشاندمش. 

 
 این تب عصبی بود و باز حق داشت! 

 
نشین اتاق نشیمن پیدا کردم؛ زانوهایش او را روی شاه

ای بسته و با یک چیزی را بغل کرده، موهایش را گوجه
 ثابت کرده بود. 

 
ند ساحلی سبزرنگ با طرح تنش یک پیراهن بل

 های پاییزی.برگ
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بیرون هوای مه گرفته جلوی دید را سد می کرد، اما  
 .  محو ٔ  زیبا بود آن منظره

 
 تب نداری؟ کی اومدی پایین؟   _
 

گفت نزدیک ظهر است و هوا دم غروب را ساعت می
 داد.نشان می
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نگاهش یک حس غریبی داشت مثل  سر برگرداند
 سرگشتگی، گیجی... 

 
هایش سرخی تب را حفظ کرده و این یعنی هنوز گونه

 تب داشت.  
 
دلم قهوه خواست، خواب دیدم بوی قهوه میاد. تو  _

آشپزخونه پیدا کردم، ولی... طعم خوبی نداره، برام 
 کنی؟  درست می

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اش را با قاشق چایخوری بسته بود، ایموهای گوجه
 مدل ژاپنی و خودم یادش داده بودم.   

 
 تب داری که!   _
 

وز شد که هنقدر حس میقدر باال نبود ولی آنتبش آن
 کمی گیج باشد و لعنتی عجیب مظلوم. 

 
اش نگاه کردم، معلوم نبود از کجا، چی به فنجان قهوه

که بلد پیدا کرده و با چه چیز درستش کرده، نه این
 نباشد، ولی ناخوش بود.   

 
 کم شکر...  خوام، با کف روش، یهمن قهوه می _
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اش باشد سخت ماهانهکه نزدیک عادتحدس این

نظر یارهایی داشت که غیراز آن عجیب بهنبود، و
 رسید.  می

 
 سرش را بغل کردم.  

 
 کنم، فکر کنم پد بهداشتی نداریم.   باشه درست می _
 

 آن قاشق چایخوری بامزه بود.  
 
از این سکوت خوشم نمیاد، همه جا قشنگه، آرومه  _

 اما...   
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 کرد!  اش لرزید، گریه میصدای گرفته

 
تر، یعنی ستم، پاهایش دیگر مثل قدیمکنار پایش نش

 آن زمان که مال من نبود پر و گوشتی نبود.
 
نظر تر از همیشه بهحاال زنانه و باریک و کشیده 

 رسید. می
 

 ها!  چیمن آب شده بود طی این سال
 

گذاشتم سر روی ساعدش بگذارد و خیره به نمای 
 بیرون گریه کند.
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 کردم.زدیم، باید دلش را مال خودم میباید حرف می 

 
 را چشمانش ٔ  داشتم و شیشهمیباید دستمالی بر 

 .ببیند را من هم باز شاید کردم،می تمیز
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جا خوشت میاد. سکوت و هوای فکر کردم از این _

 بارونی، گل و گیاه... من!  
 

ا باال کشید، وقتی چشمانش را به من دوخت دماغش ر
 ها هم تب داشتند.حتی آن

 
 هایش لرزید.  با بغض لب 

 
 آرامش به جا نیست...   _
 

 ای به اطراف کرد.  با دست اشاره
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مهم تو قلب آدمه، من قلبم آروم نیست... نه فکر کنی  _

 ببین، رو بیرون اون! …گم، نهتب دارم، هذیون می
 ...  نامعلومه ست،گرفته مه منه، سرنوشت عین

 
 ام.به رد محو انگشتان باریکش در هوا خیره

 
 از ایمن ٔ  کنم، فاصلهخواهد بغلش کنم، اما نمیدلم می

 . است الزم او
 

 دانم کی ممکن است خروش کند.نمی وقتهیچ
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وقت نفهمیدم شناسم اما هیچتمام زیر و بمش را می 
 گذرد...  درون افکارش چه می

 
 فلسفیش نکن، زندگی تو مثل روز روشنه...   _
 

نگاهش در لحظه رنگ خشم گرفت، گفته بودم هوای 
 ست؟!  بهاری

 
ن آره برای تو روشنه، البته فقط مسیری که تو روش _

 کردی، از همون روز باالی تراس...  
 

 باز گریه را شروع کرد.
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شد هایی که نگفته هم غم درون هر قطره را میاشک
 حس کرد.  

 
 چیمن!   _
 

ها و اخطارگونه بود تا بس کند. اما نگاهش را به شیشه
 .  داد بیرون ٔ  منظره

 
قوه گرفتی رو مسیر زندگیم، قبل قدم یه چراغ _

 مورد ٔ  کنی، کافیه از جادهو پاک میراهگذاشتنم همه 
 از تا ساختی تو که تاریکی تو برم، خطا قدم یه نظرت
 ...باید برم که کنی مجبورم خودت ٔ  جاده
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فهمید زد، چرا نمیچقدر فکر در آن سر کوچک موج می
 ام؟ها را برداشتهسنگ ٔ  که از عشق و عالقه دانه دانه

 
 ام؟!های همیشگیچرا خوشحال نبود از مراقبت 
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و و رفتی همیشه، من فقط نورشتو که راه خودت _

وقت اینا برات گرفتم که روشن باشه. چرا هیچ
 خوشحالت نکرده، چیمن؟!  

 
افتاده و ای گلبا چشمانی سرخ و  خیس و گونه

 مرطوب نگاهم کرد.
 
 ...  نیستم بازی این ٔ  تم من برندهنگفته هم دانس 

 
هاش شناسم که هروقت خالف برنامهیه مردی رو می _

دوزه تا بشه هم میشه زمین و زمان رو بهرفتار می
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ریز خواد... فقط دوست نداره من برنامهاونی که می
 زندگیم باشم.  

 
های خودم را بعداز دهانم باز ماند از این حافظه، حرف

 کوبد.   ورتم میها توی صسال
 

 دو دست باال بردم. تسلیم!  
 
 باشه، بیا صلح کنیم...   _
 

 صدایش تو دماغی و ضعیف بود. 
 هدف نگاهش باز هم آن بیرون.
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و ندارم... دلم فقط یه من تو جنگ نیستم، زورش _
 خواد...  قهوه می

 
 تر از همیشه...  بغلش کردم، سبک بود، بیش

 
تو بشین تو آشپزخونه تا برات درست کنم. بدنت  _

 داغه باز باید داروهات رو بدم.  
 

 دست و پاهایش دور کمرم پیچید. 
 

کرد و باز دلم را میان انگشتانش ورز من را له می
 داد.می
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 .  داد..لعنتی! اگر فهیم جای من آن پیام را جواب نمی 
 

 نشاندمش، آشپزخانه استیل ٔ  روی صندلی تک پایه
 .بود سرد جاآن محیط

 
 های این قسمت مشکلی داشتند.  احتماالً پکیج 

 
 سردته؟ ببرمت باال؟!   _
 

 سر تکان داد، یعنی نه و پیشانی به میز چسباند.  
 

قهوه را دم کردم؛ کمی شکر، یک شکالت تلخ و کف 
 . عشق ٔ  شیر و کمی هم دارچین؛ قهوه
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اولین بار که برایش درست کردم گفت و من... فقط 

 سکوت کردم.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 549پارت#
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هاست که مغز من از خاطرات شاید برای همین
 ست.فراری

 
اش در ذهنم نقشی پر رنگ چشم نبسته هم یاد چهره 

العملی ندارم لبخندش خفه که دید عکسدارد، وقتی
 شد.  

 
کردم خواستم دل نبندد و خیلی ظالمانه تالش میمی

 اش کنم.  دلبسته
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رویش گذاشتم سر بلند کرد، طرح قلب فنجان را روبه
 با دارچین چرا به ذهنم رسید؟!   

 
 ...  نترس نیست، عشق ٔ  وهدونم قهمی _
 

هایی که انگشتانش وقت گرفتن فنجان لرزید و لب
 رفت برای لمس فنجان.  

 
 شعوری بودم.  همیشه با عشق بوده، فقط من آدم بی _
 

 لبش ٔ  تر شود و شد، گوشهچشمکی زدم، شاید آرام
 .  رفت باال لبخند به
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 تر بودموقع بیشهنوزم هستی... فقط اون _
 

نوشید و به رسم همیشه باالی لبش با کف  ایجرعه
اش با زبان پاک کردن شیر سفید شد و حرکت بعدی

 آن بود؛ 
 

 ای بعداز خواب، کرخت و ملوس.شبیه گربه
 
هایش مخفی بود و من حتی آن ای که پنجهگربه 

آلودش دوست هایش را مثل خرخرهای خوابزدنچنگ
 داشتم.  

 
 کاش بازم عاشقم بشی...   _
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 آرزویی که از ذهنم گذشت را به زبان آوردم.

 
نگاهش از روی پاهایم تا چشمانم کشیده شد، خیلی  

 آرام. 
 

 من.زد از تبی مزاش هنوز به سرخی میگونه
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 مهیل#
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 تونم ببخشم.  من عاشقتم، ماجد، فقط نمی _
 

اش را چشم بسته و از او دور شدم، بهتر بود قهوه
 خورد. می

 
تر سمتش بروم و محبت گفت هرچه بیشتجربه می

 شود.   کنم از من دورتر می
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دی ت رو خورکنم. قهوهفهمیدم، اذیتت نمی _
 ...  مسعود ٔ  برمت تهران خونهاستراحت کن، فردا می

 
بلند شدنش را حس کردم، صندلی فنری استیل تک 

 پایه صدا داد.
 
 وسایل را داخل ظرفشویی گذاشتم.    

 
 بعدش چی؟   _
 

 تر شد، حاال از مریضی یا...  عطسه کرد، صدایش گرفته
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م این بود که به خیلی فکر کردم، چیمن، تمام برنامه _
 کهاین کسی، نهی و امر ٔ  امروز برسیم؛ بدون دغدغه

 یه کهاین... باشم داشته آقاباالسری نباشه قرار دیگه
 ...  ولی ترس،بی باشی کنارم... باشه امنیت

 
سرم در آن فضای کردم، حضورش پشت شیرآب را باز

ای مات بود دیده سرد و فلزی آشپزخانه که شبیه آینه
 شد. می

 
 آخرین تقال برای داشتنش... شیر یا خط...  

 
تو یا کیان؟! تو اآلن یه پلیس خالفکاری یا خالفکار  _

و رو هوا ول کنی، حاال یا با مخ پلیس؟ عادت کردی من

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

م پایین میام، درهرحالی من خورم زمین یا رو پاهامی
 گیری.  باید به دهن تو نگاه کنم که چه تصمیمی می

 
 زد و...با بغض و صدایی گرفته فریاد می

 
 محاسباتم غلط بود. 

 
    بست.از آشپزخانه بیرون رفت و من ماندم و یک بن 

.................. 
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 مهیل#
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 خوای با برفین بیاییم؟   می _
 

یار غار و همراه همیشگی من، فهیم یا همان سرگرد 
 نیست، ما بین ٔ  فهیم احمدوند، این کلمات وصف رابطه

 .  برادر و یار یک همکار، یک از فراتر چیزی
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 نبودن دوتامون با هم دردسرسازه.   _
 

 بزرگ عمارت آن ٔ  دنبال حضورش در گوشه گوشه
 باید کجا دانستمنمی بود، معضلی هماین بودم،

 .  بود نرفته بیرون قطعاً اما کنم، پیدایش
 

 خندید.  
 
ما خودمون دردسریم، بابت پسر اردالنم نگران  _

 کنه علیه کیان کاری کنه.  نباش، بیخ گوشم، جرأت نمی
 

های پیچ کرده و لب پله پیدایش کردم! خودش را پتو
 ورودی نشسته بود.   
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آخرین نگرانیم این چیزاست، فکر کنم فردا راهی  _

 تهران بشم.  
 

 .  کرد آرامش شدمی مانقدیمی ٔ  شاید در خانه
 
 تونم انجام بدم؟  من کاری می _
 

جنس صدایش تغییر کرد، خشن شد و از قالب رفیق 
 افش هست.  ماجد بودن بیرون آمد، یعنی کسی اطر

 
کار؟ بر پدرت صلوات، من هنوز دارم گند کار قبلی تو  _

 کنم، مرد.  رو جمع می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
ام کرد و من هنوز از پشت شیشه او آرام حواله« لعنتی»

 شد.  گر بودم، که حتماً حالش بدتر میرا نظاره
 

سیگاری روشن کردم، عادت کیان را ماجد هم به 
 کشید. دوش می

 
گفته بود هنوز هم عاشقم است، خودم معلمش بودم 

 ها.برای این زجرکشی
 
 خوب یاد گرفته عروسک مو طالیی من!  
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کردم متفاوت باشم برای داشتنش، این باید تمرین می
 دادنش نبود؟تر از ازدستراحت
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 ***چیمن  
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 کرد.خنکای هوا، داغی تنم را جبران می
 

حس خوبی بود برای آدم سرگشته و سردرگمی مثل 
 من.

 
 اطراف، فضای ٔ  آن مه دلنشین با آن سبزی محو شده 

 .اندازدمی شمال هایکوه یاد را آدم
 
ای پر پیچ و تنها باری که با ماجد مسافرت رفتم، جاده 

 نشست.  خم با مه و سرمایی که به استخوانت نمی
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نشستیم چای خوردیم؟ بیا یه  ۲۰۰۰یادته رفتیم  _
 یاد اون روز.  لیوان چای به

 
 خواند؟ عجب نگاهم را به او دوختم، فکرم را میمت
 

 تعارف گرفتم. رنگ را بیلیوان چای خوش
 

ام، مگر چقدر قرار بود از این گریز و کلنجار خسته
 زندگی کنیم؟!   

 
 منم بهش فکر کردم.   _
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داد چقدر وضعم خراب ام نشان میصدای تو دماغی
 تر.  است، سوزش گلو بیش

 
 سرد نشست.  ٔ  کنارم روی پله

 
هایم دوستش نداشتم، ولش کاش حداقل میان خاطره

ام، رفتم پی زندگیو می کردم بدون هیچ ناراحتیمی
 ...داشتم را سهیل ٔ  شد، من تجربهاما! نمی

 
اش را نخوردم، اما این مرد لعنتی بار هم غصهحتی یک
 کنارم...

 
 نه! در اوج نفرت و خشم هم باز تمنایش را دارم...  
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 خریت که شاخ و دم ندارد.  

 
من اون پیام رو نفرستادم، چیمن! روزای بدی بود،  _

ایران نبودم، با یه سوءقصد تا مرگ رفتم، کم کسایی 
 خوان، دلبر!مرگ کیان رو نمی

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 رود پاکستان؟! گفته بود می
 

کنیم این زندگی قرار بود وقتی برگشت درستش 
 پاشیده را.ازهم

 
 بخش.  چای هنوز داغ بود و تلخ؛ لذت 

 
من هوشیار نبودم، معلوم نبود بمونم یا نه، فهیم  _

ش کردی گفت هم کالفهو داده بود، خودش میجوابت
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خواست اگر نموندم... اگر نموندم دلت گیر هم می
 نباشه...  

 
 اش بودم.کرد وقتی با بهت خیرهبه من نگاه نمی

 
 مردهای ساده و نادان! چه فکر کرده بود؟!  

 
... فهیمه خیرسرش اسمشم! نفهم ٔ  مرتیکه _

 ...  کشید گه به رو زندگیمون
 

 قدر نفهم؟!   اراده گفتم، آدم هم اینبی
 

 خندید، بلند و متناوب.  
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تر ازت خوشش گم، فکر کنم بیشو میبهش حرفات _

 نیاد.   
 
 درک!   به _
 

 تر شد.  ریختههمچیز از آن پیام بهدقیقاً همه
  
 !چی؟ مانی ٔ  خونه _
 

 یک تای ابرویش باال رفت و بعد سر پایین انداخت.  
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عصبانی بودم، بهرام دور و برت بود و تو نه نگفتی به  _
 قدر که پیشنهاد داد...  بودنش، اون

 
 مردک ازخودراضی! حرفش تمام نشده قطع شد.

   
عصبانی بودی؟! با من مثل زباله رفتار کردی،  _

 ام بودی؟ خودخواه!   عصبانی
 

 مشتی به بازویش کوبیدم.
 
سرش لی چای فرقهرچند ترجیحم کوبیدن لیوان خا 

 بود تا یک خط هم من روی تنش انداخته باشم.   
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 کنی سرنوشتت...  و، مقصر خودتی، قبول نمینزن من _
 

 لیوان چای درست از جلوی صورتش رد شد.
 
سمت خودش خندید و منِ حرص داده را محکم به 

 بود؟ جدید ٔ  کشید، شیوه
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 ولم کن! مقصرم هستم؟! معلومه تکلیفت چیه؟    _

سرم را زیر بغلش گرفته و مهارم کرده بود، پتو که 
افتاد سرما به تنم نفوذ کرد، خیلی طول نکشید که 

 مجبور شد پتو پیچم کند.  
 
آروم باشیم خب؟ بذار حرفامونو تو این خونه بزنیم  _

 بعد اگر نخواستی نمون.  
 

توانست من را تا سر حد جنون بلند شدم، میاز جا 
 برساند، بعد راحت بخندد و از آرامش بگوید.
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  .............. 

 ماجد  
  
این لیست تمام چیزاییه که باید جواب بدی، مگه  _

 نگفتی حرف بزنیم؟!   
 

 کم مانده بود لحاف پیچ در خانه بگردد.
 
 حت کند.آمد که مریض است و باید استراکوتاه نمی 

 
ها در را بسته و جوابم رفته بود داخل کتابخانه و ساعت 

 داد.را نمی
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 .  بود آمده شده پر ٔ  حاال با یک دفترچه 

 
 تاپ را بستم. لپ

توانستم خودم کرد، میبودن فهیم خیالم را راحت می
 باشم در کنار او.

 
 رفت.  هرچند آبمان در یک جوی نمی

 
 اش را پاک کرد.دفترچه را گرفتم، بینی

 
گویم، میان آن قرمز شده بود و بانمک، دماغش را می 

 انداخته.  صورت سفید گل
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 شه؟  کتبی قبوله یا شفاهیم می _
 

با همان پتوی تخت خودش را داخل صندلی روسی جا 
 کرد.

 
 از پشت میز کارم بلند شدم.

 
هوا رو به تاریکی بود و فردا احتماالً روزی آفتابی، آنچه  

 گفت.  هواشناسی می
 
 بخون شفاهی جواب بده، بامزه. _
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بینی باال کشید، سوپ الزم بود و آن پایین داخل 
 آشپزخانه سوپ شیر برایش گذاشته بودم.   
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 خوای یه بوسی، بغلی چیزی به من بدی؟   تو نمی _
 

 تمام وجودم شبیه یک معتاد به او نیاز داشت؛
 
فقط بغل کردنش، لمس پوست و موهایش، شاید اگر  

 تر...  خواست چیزی بیشمی
 

موهایش را پشت گوش تاب داد، قبالً  اخم کرد و
 تر بود و مشتاق.مطیع

 
 از اندازه بود.  اذیتش کرده بودم و انتظارم بیش 
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خواد بغلم کنی تا مریض شدت دلم میچرا اتفاقاً به _
 بشی.  

 
اش، آورد، چیزی شبیه چیمن دوران مجردیکم نمی

تر گفتم آن چیمن را خیلی بیشبدجنسی بود اگر می
 ست داشتم تا آن دختر عاشق و ساکت و قانع را.   دو
 

 هایم را برایش باز کردم.  دست
 
و به من پس بیا بغلم، تمام تالشت رو بکن ویروسات _

 بدی.   
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یک لحظه خیره نگاهم کرد، برق لجبازی در چشمانش 
 بود. 

 
 آورد. خون آدم را به جوش می

 
 خم شدم سمت او، کافی نبود، زانو زدم.

 
 قدر داغ نبود.  اش آنیشانیپ 

 
و آوردی حبس کردی تو خیلی رو داری، ماجد، من _

 دی...  جا نه به سؤاالم جواب میاین
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دم، تو تخت، وقتی بغلمی، این دفترچه رو جواب می _
 خونم اگر به جوابات نرسیدی.  هم بعداً می

 
 دست دراز کردم، شاید بگیرد و همراهم شود.

 
 
 من زنتم یا نه؟ _
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 مهیل#
 556پارت#
 
 

اش پیشرفت کرده بود، گفته بودم مدت را گیریهدف
یده بودم، چرا باید ریسک بخشم، اما نبخشمی
 کردم؟   می

 
 ساله تمام و کمال.   ۹۹معلومه که زنمی،  _
 
 دروغگوی پست.   _
 

 هم سایید.دندان به
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شانه باال انداختم، خودخواه یا عوضی یا هرچیزی،  

خواستم و داشتم و نگهش چیمن تنها چیزی بود که می
 داشتم، با هر روشی...   می

 
 پا شو، مو طالیی...   _
 

های با اخم بلند شد، باز هم بینی باال کشید، لب
سرخش خشک شده بود، سرماخوردگی هم گاهی 

 کند، اگر چیمن حریفش باشد.  تر میجذابیت را بیش
 
تکلیفت با من و زندگیت مشخص نیست، منم با  _

 کشی.  خودت داری تو این باتالق می
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 پتو پیچ من.   ٔ  با او هم قدم شدم، ملکه

 
تکلیف من معلومه، چیمن، فقط مونده تو تکلیفت رو  _

 در راستای اون مطابقت بدی...  
 

 خورد.صدای غرش خفیفش را شنیدم، حرص می
 
اش پیچیدم، دخترک کوتاه قد من و دستم را دور شانه 

 تر.  ترند، لجبازتر و شیرینتر و قرصها سمجقد کوتاه
 
  وقیح و پررو و...  _
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 تکملیش کردم.  
 
و دم، اینخودخواه و زورگو... من تو رو از دست نمی _

وقتم تغییرش ندادم، خودتی از اولم بهت گفتم و هیچ
 که مقاومت داری، بپذیر تا زندگی قشنگمون و...  

 
 خواب شد. داخل اتاق

 
 جای خوبی بود برای مذاکرات...  

 
 گفتی؟به اون زنه هم از اینا می _
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 مهیل#
 557پارت#
 
 

 و باز هم هدف گرفتنش خوب بود، آن زن! 
 

 حرف زدن از تارا دختر کاظم مانند یک تیغ دو دم بود. 
 

 وقت نبود.که برای من مهم باشد، هیچنه آن
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او قسمتی از مأموریتی بود که داشتم و حاال دیگر  

 نیست. 
 

انگار به یک آشپز بگویند حسی به موادغذایی که زیر 
 آیند داری؟دستت می

 
یا هر شغل دیگری، اما برای چیمن تارا یک زن بود که  

 من را با او شریک شده بود.  
 

با همان پتو روی تخت نشست و زانوهایش را بغل 
 کرد.
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ی نامرتب و بینی سرخش در آن نور کم اتاق هم موها 
 شدت خواستنی.  معلوم بود و لعنتی به

 
 حرف چیهمه ٔ  چیمن! دوست دارم باهات درباره _

 بهم کنی،می رفتار احساسی. ذارینمی ولی بزنم
 ...  دینمی فرصت

 
 اخم کرد و بعد با ناز پشت چشم نازک.

 
 خواست.خواست بداند و هم نمیاین یعنی هم می 

 
شد بودم برای بعدش، حتماً عصبانی میآماده باید می 

 کرد و تهش... و بعد گریه می
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دانم، چیمن همیشه یک سورپرایز داشت برای نمی

 ختم یک ماجرا.  
 
و بدون. احساسی؟ خب من تو نیستم. ماجد، اول این _

و بشکنی نگو خب؟ من منطقم جاهایی که قراره دلماون
کنم که جای اون مثل تو نیست، هنوزم مقاومت می

و قدر خونسرد تو حموم شستمرژایی که اون سال اون
 چرا با چاقو پوستش رو نکندم.  

 
اش که به با دستی که دراز شده بود و انگشت اشاره

 زد.سمتم نشانه رفته بود و گریه حرف می
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زور بغل کردن وضع دردناک اما جذابی بود برای به 
 دخترک عروسکی من.

 
 خواست پوستم را بکند!می 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 صندلی چوبی را برگردانده و برعکس روی آن نشستم.

 
ای دادم، منظره رویش و به تاج آن تکیهروبه

 انگیز از چیمن آشفته، اما قوی من.  وسوسه
 
زمان از من متنفر بودی، یادته؟ برات مهم خب اون _

م کردی، حاال ناراحتی چرا نبود، حتی یادمه مسخره
 و نکندی؟  پوستم

 
 هایش لرزید و باز چشمانش پر و خالی شد.لب

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

شد و چقدر مگر آب در آن تن بود که هی اشک می 
 ریخت؟!  می

 
 شه تو هر غلطی خواستی کنی...  دلیل نمی _
 
تر اشک بیام بغلت کنم و تعریف کنم؟ شاید کم _

 ریختی.  
 

های او، من را کرد، فقط اشکام میهایش عصبیاشک
 انداخت.اش مییاد بچگی

 
شد و بهانه می ها بیداروقتی مادرش مرد، گاهی شب

 گرفت. می
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آن اوایل، پدرش کالفه بود، مرد بیچاره درد نبود زنش 

 را کم داشت.
 

شد... بعدها که پدرش های چیمن هم اضافه میاشک
 گریه هاپشت آن باغچه ٔ  رفت گوشههم فوت کرد، می

 .  نبیند کسی کرد،می
 
خیر، سمت من نیا، اول تکلیف روشن بشه، ولی نه _

 اگر واقعاً نتونستم قبول کنم بذاری برم.  قول بده 
 

 دانم چه فکری کرد که این را گفت! نمی
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 ابروهایم باال پرید، همچین قراری نداشتیم! 
 

شاید زبانی گفته باشم اما عمق واقعیت همان هرگز 
 بود!  

 
دم، چیمن! ببینم تو وقتی نقشه من همچین قولی نمی _

صالح و کیفیتش رو کنی بعد مکشی و پلن اجرا میمی
تک شه عاشق تککنی و بعد پروژه تموم میچک می

 ها و پروژه هستی؟   اون مصالح و نقشه
 

 فقط صورتش از میان آن پتو معلوم بود. حرفی نزد.   
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خاطر کارم ازم باج بگیری خبری از خوای بهاگر می _
اطالعات و تعریف نیست، چیمن خانوم... بگیر 

کن... هروقت آمادگی داشتی و مثل یه آدم استراحت 
 بزرگسال خواستی گوش بدی بگو.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 559پارت#
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 چیز. دار کردن همهکرد این کشام میبلند شدم، کالفه

 
هایی که مرتبط بودند هم در برای من کار، کار بود و آدم

ماندند و کار من بچگانه و احساسی هم همان حیطه می
 نبود.  

 
 صندلی را سر جایش گذاشتم، فقط نگاهم کرد.

 
های کوتاه و آرامم فقط برای این بود که شاید قدم 

 ولی نگفت.« بمان و بگو»بگوید؛ 
 
 بینی نبود.او قابل پیش 
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 چیمن 
   

 سرش بست! در را پشت
 

کرد، مثل همیشه وقتی باید کمی احساس خرج می
 نکرد!

 
 من را یاد آن سرگرد نفهم، فهیم انداخت. 

 
 ها. نچسب 
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شد شبیه آن پیرمرد مافوقش باشد؟ مثالً چه می

 مهربان.
 
قدر خوب است، حتماً با زنش معلوم بود با همه همان 

 هم شانس من!   هم مهربان بود. این
 

شد فهمید آنچه برای او کار محسوب مییعنی نمی
 بن و بیخ از توانستمی را من احساسی ٔ  شالوده

   بلرزاند؟
  

جا گلوله شده دراز کشیدم، حتماً فردا هم از همان
 رفتیم.جا نمیاین
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 کرد.  سر میبهاست از کارش بگوید و من را جانخومی 

 
 لرز داشتم، جای این چند روز تب.

 
 شد.از آن لرزها که با هیچ پتو و لحافی کم نمی 

    
 ترین کار بود.منتظر ماندن برای تغییر نظر ماجد بیهوده

 
 آمد.رفت از موضعش کوتاه نمیسرش می 

 
 منطقی.  کرد؟ با حساب و کتاب وچجور عاشقی می 
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جورکه دوست برات سوپ شیر درست کردم، همون _
 داری، پودر انبه هم داره، کلی قارچ و خامه...  

 
 کرد و موفق هم بود.ام میوسوسه

 
پخت و من ترکیب های شیر را میماجد بهترین سوپ

آن خشونت و لجاجت و این دستپخت عالی را درک 
 کردم.نمی
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 مهیل#
 560پارت#
 
 

روز از دستم در رفته بود، اتاق هم ساعت و شبانه
 ساعت نداشت.  

 
 ساعت چنده؟   _
 

هایی ای چینی با نقشنشستم، یک سینی با کاسه
 سبزرنگ.
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های خنثی مورد یک تیشرت جذب خاکستری، رنگ 
 تا سر ای،قهوه نخی اسپرت شلوار یک و او ٔ  عالقه
 . بود راحتی پایش

 
 ام.  انگار من این باال غمبرک زدهرنهانگا

 
آخرشب، پرده ها رو بکش، حداقل شب و روز معلوم  _

 بشه.   
 

سینی را روی تخت گذاشت، لبخند و لطافتی در لحن و 
 صورتش نبود.

 
 فقط سوپ برایم آورده، مریض بودم مثالً.  
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 ولی معنایش کوتاه آمدن او نبود.   

 
 آسمان و کشید را تیره سبز مخمل ٔ  پرده

 ماه نور زیر که ابرهایی و هاستاره با رنگایسورمه
 .  داد نشان رخ داشت جذابی ترکیب

 
این خونه جاهای قشنگی داره، حیفه نبینی، حیفه  _

نگردیم داخلش. ما تا حاال وقت هیچ تفریح و لذتی رو 
و به در و دیوار زدم نداشتیم، چیمن! من خودم کنار هم

ها تا بتونم کنارت تمام چیزایی رو تجربه کنم که سال
 دونم سخته...و جمع کن، میکم خودتآرزمون بود، یه

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

به بیرون خیره بود، طعم سوپ کمی از آن حالت غم و 
 اندوه دورم کرد.

 
 .  شکم و احساسات بین مستقیم ٔ  یک رابطه 

 
 خیال که... شم ببندم بگم بییعنی چ _
 

نیم نگاهی جدی به من کرد و باز هم به آسمان یا 
 هرآنچه بیرون از آن پنجره بود خیره شد. 

 
 نه! ولی...  _
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 تکیه سینه،بهدست پنجره ٔ  به سمتم چرخید، به لبه
 . داد

 
که شغل عنوان یه کار فکر کن، چیمن! اینبهش به _

 که من یه زندگی دوگانه داشتم... من حساسه... این
 

 .کردم نگاه کشیدهته ٔ  با حسرت به کاسه
 

 بخش باشد.توانست آرامواقعاً این سوپ می
 
 هایش سنگین نبود.قدرها هم حرفآن 
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 مهیل#
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دونستی قراره و واردش کردی؟ تو که میخب چرا من _

هات مختلف باشه، بعدم... بهرام گفت کیان یه رابطه
تر و جمع کنم و بزرگزنباره و زنبازه... به نظرت خودم

  …تونیرفتار کنم می
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 دونه؟تف به ذاتِ بهرام! بهرام از من چی می_
دونه، حرف ش نمیزندگی ٔ  کسی غیراز کیان دربارههیچ

 و به من تحویل نده...  مفت اون
 

 ٔ  مقدمه بود که کاسهچنان بیعصبانیتش آن
 . شد رها دستم از سوپ ٔ  کشیدهته
 

آن نگاه برزخی و عصبانی و لحن پرخاشگرش را شاید 
 فقط یک بار دیده و شنیده بودم.   

 
 باشه!   _
 

 زمزمه کردم، کاسه را داخل سینی گذاشتم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 لرزید، خواسته یا ناخواسته.یدستم م 

 
شد قدر جدی میبردم وقتی اینمن از ماجد حساب می

 و عصبانی.  
 

سینی را برداشت، کاسه تلوتلویی خورد از آن سرعت 
 برداشته شدنی که حاصل عصبانیتش بود. 

   
 کنه.  بخواب، سوپ حالت رو بهتر می _
 

 دستور بود! 
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سکوت این خانه کم ترسناک نبود که حاال با این 
 شد. تر هم میاحواالت و رفتار ماجد ترسناک

 
 جا ترسناکه...  بره، اینخوابم نمی _
 

 . آشنا ٔ  نرفته، ایستاد و خیره نگاهم کرد، یک جمله
  
 « جا ترسناکه! کالً هرجا تو هستی ترسناکه!این»
 

 «بخواب دلبر»این را روزگاری در جواب؛
 
گفته بودم، یکی از همان روزهایی که میان عشق و  

 زدم.   وپا مینفرت دست
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 ترسونمت؟!خاطر من ترسناکه؟! من میباز به _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 562پارت#
 
 

 بردم.  کردم؟ من هنوز هم از او حساب میاعتراف می
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گم، نه خیرم، از چی بترسم؟ کل خونه رو مینه _

 صدایی نه آدمی نه...  
 
 خوای برفین رو بگم بیاد؟ تنها نباشی؟   می _
 

 مقدمه!یک دفعه گفت، بی
 
شب در آن کردم آن نیمهکم داشتم فکر میکم 

 کوپتر خواب بوده... و برفین!  بیمارستان و آن هلی
 
 واقعاً؟!   _
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 خت نشستم. تقریباً روی ت
 

چشمانش برق زد، احتماالً انتظار این استقبال را 
 نداشت.  

 
گم فهیم بخواب، بذار با هم به توافق برسیم، می _

جا چند وقتی آروم بشه بیارتش پیشت. آوردمت این
 اعصابت... بخوای مبینا و مانی رو هم میارم.

   
زد، رویم نشد که توی ذوقش سرهم حرف میپشت

 بزنم، خوشحال بود انگار.  
 

 ای را قانع کند، حرفی نزدم. بخواب!انگار بچه
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 درهرحال یک دستور بود از طرف او.    

 
 سوپ سرحالم کرد، تب و لرزی دیگر نبود.

 
 .هایمچشم ورم بینی، و گلو ٔ  وقفهفقط سوزش بی

 
 رد بیدار است.دانستم مثل روحی شبگمی 

 
 مشغول کار یا هرچیزی، او انگار خواب نداشت. 
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ها عادت کرده بودم، فقط وقتی کنارم دراز در این سال 
آید و عجیب توانستم بفهمم خوابش میکشید میمی

 خوابید. که می
 

 « تو بخواب!»وقت نپرسیدم چرا، جواب معلوم بود؛هیچ
 

دوش آب را باز کردم، وان مدرن حمام آن گوشه 
 زد.چشمک می

 
حتماً جکوزی هم داشت، اما یک دوش سریع 

 خواستم، ایستاده.می
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 مهیل#
 563پارت#
 

گرمای آب روی موهایی که چند روز بود آب به خودش 
ندیده و بعد شامپو شبیه یک معجزه عمل کرد، سرحال 

 بودم.
 
ام را فرستادم، اول باید گوشیباید برای خاله پیام می 

 کردم.پیدا می
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 شد. حذف میهایم بهرام فعالً از برنامه

 
البته دلخواه من نبود، اما اجبار آن مرد عصبانی بیرون 

 که بود.
 
 شکست.بار احتماالً گردنم را میاین 

 
 رفتارش اما نداشت، خوبی ٔ  در قالب کیان اگر قیافه 

 .رسیدمی نظربه بهتر
 
 هایممنوعه ٔ  باید خودم را برای حرف زدن درباره 

 .کردممی آماده این از پیش
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ها مهروموم سکوت، باید جایی آن موم سال 

 .ما زندگی ٔ  کرد، نامهشکست و لب باز میمی
 
 سخت، تلخ، دردناک...هرچه محتوای آن بود.  

 
تر پیش رویم نبود، با ماجد یا بی ماجد دو راه بیش

 بودن!  
   
 بیام تو؟!   _
 

 باز آمد.صدایش از پشت در نیمه
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گفت، یک حمام ساده خواهد برهنه بودم اما تجربه می 
 بود.

 
دوست داشتم تنم را بشوید، اما حال بعدم را دوست  

 نداشتم...
 
 ٔ  ، انتظاری شاید عادی برای بقیهنیاز به یک رابطه 

 . ما برای غیرعادی و هازوج
 
 اآلن میام بیرون.   _
 

خواست، در را باز کرد، فقط اما انگار اجازه نمی
 زیر تنش بود.لباس
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 مهیل#
 564پارت#
 
 
 تازه اومدی حموم.   _
 

 نگاهش فقط به چشمانم بود، مثل همیشه.   
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 کنم.  و سرد نمیتو که اومدی دیگه... من آب _

 اختالف دائمی ما، آب سرد و گرم.  
 

 خندید.  
 
 باهاش کنار میام.    _
 

 وجودم دلخور ٔ  موهایم را آب کشیدم و تنم. نیمه
 .بروم گفتمی
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ای دیگر بود که او را دوست داشت، خیلی اما نیمه
های زندگیمان گونه دنبال خوبی و خوشیسمج

 گشت.   می
 
 من حمومم تموم شد...   _
 

های ها نبود، اما هنوز رد زخمکنارم ایستاد. خالکوبی
اش به قدیمی که بخیه شده بودند روی پوست سبزه

 خورد.چشم می
 
 آخرینشان، درست روی قلبش!  
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 ٔ  اختیار روی آن قسمت خزید. همهانگشتانم بی
 .شد شروع نقاهت ٔ  دوره آن از اتفاقات

 
 هایم، مرور خاطرات...  یادداشت 

 
 یک ماه تو خونه موندی، تنها یک ماهی که...   _
 

 مچ دستم را روی رد زخم نگه داشت. 
 

 هایش در هم رفت و عضالتش منقبض شد.  اخم
 
 آخرین سکسمون کی بود؟   _
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واسطه و زده به دهانش نگاه کردم، آن سؤال بیبهت
 رک، بهت هم داشت.

 
تر از شرمی که زیر پوست بود، بیششوکه کننده 

 دوید.  می
 
 واقعاً کی بود؟ _
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 مهیل#
 565پارت#
 
 

 دستم را کشیدم. سؤالش عجیب بود.   
 
 پرسی؟   چرا می _
 

 مان!خواستم عقب بروم. آخرین رابطه
 
 یادم نبود، اما باردار شده بودم! بچه...   

 
 یادت نیست، نه؟!    _
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 ماندم.من را به خودش چسباند، نباید می

 
 نگاهش اخطار داشت و... تنش...   

 
 بذار برم...    _
 
 تونم... باید یادت بیاد چقدر برام عزیزی... نمی _
  

که مرا زیر هایش کنار گوشم زمزمه کرد درحالیلب
 بغل کرده و باال برده بود، درست مقابل صورتش.   دوش 

 
 خوام...  من سکس نمی _
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خواست، ماجد را، ولی نه حاال، اما تنم چیزی دیگر می

 وقتش نبود...  
 
 خوام... تو رو...  خوای، منم میمی _
 

 اش با صدای آب...صدای بم و گرفته
 
 زد که نه! منطقم فریاد می 

 
 کرد... دست دور گردنش پیچیدم.  اما بدنم خیانت می
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دونم تو شهوتی نداری، انصاف نکن، ماجد، می _
 نیست...  

 
 نفس بریده گفتم. 

 
انصاف نبود او با کل فکر و منطقش، تن من را از 

 ...  کند خارج عقل ٔ  سلطه
 
... تو ٔ  اندازهبرم... بهمن از لذت دادن به تو لذت می _

 ن...نک فکر فقط
 

تک نقاط حساسم را از شناخت، تکتنم را خوب می
 حفظ بود.
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خواستم منطقم را درگیر شبیه یک نقشه، اگر هم می 

 توانستم.کنم نمی
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 566پارت#
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رحم و خودخواه بود، حتی حتی در این کار هم بی
 کرد که تمام وجودگذاشت که نخواهم، کاری مینمی

 ملتمسش باشم. 
 

نظیر تسخیر کند، قدر بیانصاف نبود که جسمم را آن
 من را به زانو بیندازد و تسلیم کند.

 
رحم تازاندن و تاراندن تمام انصاف نبود چنین بی 

 ها... دلخوری
 

سوخت، اما نه از تب، از حصار تن صبح، تنم از گرما می
 او. 
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 خواب بود.
ام پیچیده و بازوهایش هم تنهپاهایش دور پایین 

 ام را اسیر کرده بود.باالتنه
 

 خواستم فرار کنم. انگار می
 

هرچند همچین فکری هم میان خواب و بیداری داشتم؛ 
 گریز از او.   

 
داد، یک حس  آن حس بد همیشگی باز دست

که او من را در اوج رودربایستی، خجالت، این
که عقل و منطق و احساسات شهوتناک ببیند درحالی
 احساسات او تحت کنترلش است.
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پرده ببیند، در اوج که روح تو را عریان و بیاین 

 خونسردی، آرامش. 
 

که برای من یک عطش روح و جسم است برای چیزی
 ست.   یکی و کامالً حیوانیفیز ٔ  او فقط یک تخلیه

 
 حق نداری بهش فکر کنی.   _
 

 کنم.چشم باز نکرده هم، دانست به چه چیز فکر می
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همان وقت که گفت تمایالتش متفاوت است، بعداز آن  
 برایش از احساسم گفتم.

 
 گاهی برایم مهم نبود اما...   

 
 حق نداشتی، ماجد، این کارو کنی... _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 567پارت#
 
 

 هایش را از هم باز کرد.  کمی پلک
 
دم... براش برنامه شه دیگه، قول میمثل قبل نمی _

 و بخوای...  ذاریم، غیراز اونم هروقت منمی
 

 حسی تحقیرکننده نبود؟ هروقت من بخواهم؟!
 
 او به این چیزها نیاز نداشت...   

 
 خوبن...های ما فقط همون لحظه رابطه _
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 نتوانستم آن حس را به اشک نکشانم. 

 
 شد.حس زورکی بودن روابط... زن باید طلب می

 
این یک عرف در نظام خلقت بود، ناز و نیاز... طالب و  

 مطلوب...  
 

 سرجایش نشست و من از تن او رها شدم.  
 
دی رو هایی که لذت بهم میتک لحظهخوای تکمی _

 بگم؟   
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

   لحنش تند بود.
 

 . بردم تخت ٔ  از تخت پایین رفت. سر زیر ملحفه
   
قدر تو رو دوست دارم که حسابش از دستم من اون _

کنی؟ اصالً چرا در رفته، چیمن، بعد تو فکر چی رو می
 باید بهش فکر کنی؟   

 
به تخت برگشت و این اولین باری بود که ترکم نکرد 

گونه دگرگون بود، برعکس بغلم کرد، وقتی حالم این
 دستانش تنم را نوازش.   
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رو برای خودم دارم، چیمن، وقت سکس، من روحت  _
تو رو بدون هیچ مانعی، توی چشمات، نفسات... تو 

 کنی... نفهمیدی هنوز؟و ارضا میروح من
 

 این رابطه حسی متفاوت داشت.
 

که راحت اما عجیب، توصیف کردنش سخت بود، این
 کند. یک طرف از خودگذشتگی می

 
زور وقتی سیری بهت غذا تعارف کنن بخوای به _

خوره حتی اگر هم میگیری، حالت بهری تهوع میبخو
 بهترین غذا باشه...
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 مهیل#
 568پارت#
 
 

 سعی کردم کمی عقب بکشم از آغوشش.
 
خیز شد، برهنه بودن را دوست سکوت کرد و نیم 

 نداشت.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
آید تنش را کامل دیده باشم، خوشش یادم نمی 

 آمد، من هم رو برگرداندم.  نمی
 
 نویسی؟ خاطرات بود؟!  اون دفترو هنوز می _
 

 حس کردم لباس پوشید که برگشتم.
 
کرد، فرصتی برای به خود آمدن. اطراف را مرتب می 

 نوشتم!  یادش بود که می
 
 گاهی که وقت کنم... کیش گذاشتمش.  _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 یادم رفته بود بیاورمش.
 
تیشرتش را پوشید، ایستاده و انگار که هیچ اتفاقی  

 بینمان نیفتاده.
 
دانستم که چه حسی تر بود، اگر نمیقبالً با محبت 

 دارد.
 
 گونه نبود.گفتم از تنم سوءاستفاده کرده، اما اینمی 

 
 شاید از احساساتم سود ببرد.

 
 شد؟!به سقف خیره شدم. چیزی عوض می 
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بار که ایندانم... چیزی عوض نشده بود جز ایننمی 

 من پیش نرفته بودم. 
 
چی بینمون ننویسش، از وقتی اونا رو نوشتی همه _

ها رو هم م... خاطرهخراب شد، باز من شدم آقای می
 نزن. 

 
 متعجب به او خیره شدم، اخم داشت.

 
 داد.کمر بود اما نگاهش کالفه نشان میبهدست 
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ها پیدا گشت و چیزی جز آن نوشتهدنبال مقصر می 
 نکرد؟!  

 
میم... مثل ماجد، مثل مجهول، مثل مهیل... مثل  _

 مجبور، مثل مأمور... مثل... 
 

گاه سرش کرد، باز کنارم دراز کشید دست تکیه
 وری و من محاط او.یک
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 مهیل#
 569پارت#
 
 
کنی؟ مثل من که از یه طوفان بیرون اسم بازی می _

ام امکانات رو به کار اومدم تو ساحل تو، ولی تو تم
 گرفتی برای غرق کردن من... این انصافه؟  

 
 گرداند.پشتم را کردم اما نگذاشت و برم

 
انگیز ای دلها خلسهخسته بودم و تنم بعداز مدت 

 داشت. 
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بذار بخوابم، ماجد، هیچ ربطی به اون دفتر نداره،  _

و بین اونا پیدا ها رو ما ساختیم، من خودمخاطره
 نم... کمی

 
 چراغ اتاق را با کنترل خاموش کرد.

 
 مدرن بودن در کنار سنتی بودن.   

 
 . بخوابیم ؟…پیدا کردن خودت و گم کردن من _
 

 تنظیم آغوشش میان خود ٔ  بدنم را مطابق خواسته
 ! تصویر یک قاب در عاشقانه خواب یک کرد،

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 « دوستت دارم، مو طالیی»
 

نجوایش را میان خلسه و خواب شنیدم و لغزیدن 
 سرانگشتانش میان موهای نمدارم.

 
 گوشیم کجاست؟!   _
 

کرد و از پنجره بیرون را نگاه موهایش را خشک می
 کرد. می

 
ها، کنارم بود عمیق و راحت خوابیده بودم، بعداز مدت

 هر بار کمی هوشیار شدم. 
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ام افتادم، چشمانم سنگین خواب آلود یاد گوشیخواب
 بود.  

 
 خوایش چکار؟  می _
 

 زمزمه کردم.  
 
 زنگ بزنم خاله...   _
 

ها را کشید تر بود، شاید چون پردهخواب اما انگار قوی
 و اتاق تاریک شد.
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 مهیل#
 570پارت#
 
 

 تأثیر نبود و خستگی... بوی حمام و شامپو هم بی
  

 کاش نخوابیده بودم.
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ام، برایش خواب دیدم نوزادی مرده را بغل کرده 
 خواندم.الالیی می

 
گذاشتم، سعی دارند اما نمیخواستند از بغلم برشمی 

های سرد و کردم سینه در دهانش بگذارم اما لبمی
 شد. کبودش باز نمی

 
 هایم درد داشت.گریه کردم، سینه

 
پایان از حس پر شیر بودن و سنگینی و یک غم بی

 مرگ بچه... 
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 در کسی شدم، بیدار خودم ٔ  های خفهبا صدای نفس
 ود و من دچار یک حمله بودم.نب اتاق

 
 حس خفگی و درد.

 
قدر خواب واقعی بود که کم مانده از فرط اندوه آن 

 قالب تهی کنم.
 
 پایان.   کردم؛ یک غم بیاین را حس می 

 
خاطر رابطه است و دانستم بهترسیدم، خودم میمی

 دادن یک جنین. آخرین بار و ازدست
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جنین فکر کنم، به وقت فرصت نداشتم به آن هیچ
 خواستم.از آن چقدر یک بچه میکه قبلاین

 
کردم برای داشتنش و هر بار که چقدر به او اصرار می

 ماندم.ناامید می
 

 ریخته بودم که...همقدر بهآخر هم آن
   
 بیداری؟ بیا مبینا پشت خطه.   _
 

اش را سمتم گرفت، هنوز میان فکرهای گذشته گوشی
 ی سیال و در گردش بودم.و خواب و بیدار
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تیشرت صورتی تن کرده بود، با آن بازوهای ورزیده،  
شان کرده و ترکیب عجیبی داشت با موهایی که کوتاه

 ریشی که مرتب شده بود. ته
  

 دست دراز کردم. تیشرت صورتی!
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 571پارت#
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 چیمن؟! خوبی؟   _
 

 بی سالم. این یعنی نگران است،
 

 بدون انتظار برای کلمات من.  
 
 آره خاله، فعالً گروگان حضرت ماجد شدم تو بهشت.   _
 

 اخم کرد، گروگان بودم دیگر!   
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زنم گوشیت ست این پسر، چند روزه زنگ میدیوونه _
گه خوبه، زنم میدر دسترس نیست، به اون زنگ می

اومدم تهران... هر چرخه، داشتم میخوابه، داره می
 چند بلیط گرفتم صبح.  

 
 . بود صحرا آمد،می بچه ٔ  صدای گریه

 
 رفت.دلم برای آن ریزه ضعف می

 
 اتاق را نداشت.   از تخت پایین آمدم، قصد ترک  

 
جام خوبه، تو بارون مونده بودم سرماخوردم یه  _

 دوسه روزی تب و اینا بود، اآلن خوبم.  
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از کمد یک دست لباس سمتم گرفت، باید حمام 

 رفتم.  می
 
 تب کردی؟ اآلن خوبی؟ گوشی رو بده ماجد.   _
  

 گوشی را به سمتش پرت کردم.
 

 ر او.  فرصتی بود برای یک دوش بدون حضو
 

 هایش در هم بود.نفهمیدم چه گفتند، اما اخم
 
 موهایم را سشوار زدم و از اتاق بیرون نرفت. 
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چنان روی تخت نشسته و به من لباس تن کردم هم 

 خیره بود.   
 
 گم، چه خبره؟ اخمات در همه...  می _
 
گرده؟ نکنه قول و قراری بهرام چرا دنبالت می _

گذاشتی؟ فهیم گفت پیغام داده کارم داره، تهدید 
 کرده... چکار کردی؟  

 
ها را هنوز ذهنم درگیر همان خبر اولیه بود و او بعدی

 گرفت.کرد و هی صدایش اوج میپشت هم ردیف می
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 کرد خوددار باشد.  عصبی بود و سعی می
 

کشیدم، برای از جا تکان نخوردم، موهایم را برس می
 جمع کردن افکارم.  
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و از مصادره دربیار ببینم چکار داره، بالنسبت گوشیم _

 با هم پروژه داریم، منم...  
 
 ٔ  شه خسارت استعفا و ول کردن پروژهچقدر می _

 اش با محبت باشه؟ هپیام لحن باید چرا کوفتی؟
  

بار دیگر تجربه کرده بودم این حالش آشنا بود، یک
 این عصبانیت و حسادت را. 

 
رفتم، برای ارشد، یکی از اساتید زیادی دانشگاه می
 مهربان بود.
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هم برای اذیت کردن ماجد اجازه دادم من را بار آنیک
 تا جایی برساند. 

 
 ٔ  که استاد نیمهها بحث بود تا وقتیهر چند تا هفته

 .رفت دانشگاه از ترم
 
 التدریسی بود و دک کردنش راحت.   حق 

 
ماجد! من بچه نیستم، بهرام هم دوست منه، برام  _

که دت، وقتیخومهم نیست مأموریت کوفتی و شغل بی
 و...  کردی، بهرام منداشتی بغل این و اون حال می

 
 صدای شکستن آینه شبیه رعدوبرق بود.
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اش درست وسط آن گیر کرده و آینه پر از ترک گوشی 

 بود.   
 
 تخت اون تو من با دیشب منی، ٔ  تو هنوز صیغه _

... داشتی دوستم کردی، معاشقه خوابیدی، لعنتی
تت نیست... تو چجور آدمی دوس من جز کسیهیچ

 هستی...  
 

زد، عرق کرده بود وقت فریاد زدن رنگش به کبودی می
 ترساند.   های گردنش باد کرده و من را میو رگ

 
 من چگونه آدمی بودم؟!
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 فضای اتاق انگار تیره شود، سیاه و پر از خشم.
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قدر خشمگین ماجد فقط وقتی اسم بهرام بود این 
 شد.می

 
توانستم فریاد بزنم، مثل خودش، مثل چیمن می 

 گذشته.
 
که بهرام برای من همان دوست بود، فقط همین، این 

 تر از این باشم مقصر من بودم؟  من برای او بیش
 
جام به خواست من آدم صبوری هستم، ماجد، اگر این _

تونستم نیام. اومدم ببینم از اون می خودم اومدم،
ای که اصرار داری عشق و خواستنه چیزی مونده خرابه

 که درستش کنیم، اومدم داستان کیان و ماجد و...   
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ها را بگویم، دیشب نیامد سر زبانم که آن زن یا زن

توانست بیش از برایم یادآور چیزهایی بود که می
 تصورش من را بشوراند.   

 
 انگار آرام گرفت. نگاهش

 
 اش کند.لرزید و سعی داشت مخفیاما دستش می 

 
 کردم.مثل من که لرزش صدایم را کنترل می 

 
 و دوست داری؟  بهرام _
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جا امن نبود! خواستم از در اتاق بیرون بروم، اینمی
 ماجد عصبانی!  

 
 تر از آن لحن درمانده شوکه شدم.  از سؤالش کم

 
 کرد.  بچه بود، با بغض نگاه میته چشمانش یک پسر

 
 ...  مگه شوهردار زن توام؟ ٔ  مگه نگفتی صیغه _
 

 .   کردم نشینیعقب در ٔ  جلو آمد و من به آستانه
 
دونستی هستی... یعنی اگر نبودی... خب تو که نمی _

 بوسیدتت؟  
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 کرد؟!   چه فکری می

 
 دیوونه شدی، ماجد؟    _
 

 شلوار اسپورتش کرد.دست لرزانش را داخل جیب 
 
 اش را بیرون آورد.   لرزید، گوشیعلناً می 

 
 ببین... بهم دروغ نگو... _
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گشت یا چیزی داخل ها میدنبال چیزی میان آن پیام
 گوشی بود.   

 
 ببین!    _
 

 یک عکس! داخل کشتی، واقعاً شبیه یک بوسه بود.
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 های او روی بازوهایم. من ایستاده مقابل بهرام و دست

 
عکس بعدی من بودم و او کنار ساحل و باز هم همان 

 مدل ایستادن.
 
های بعدی، من و بهرام داخل پاساژ، سر پروژه، عکس 

 همه هم شبیه هم.   
 

 لرزش دستانش زیادتر از حد نرمال بود.
 

 م. گوشی را از دستش گرفتم و داخل جیبش گذاشت
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 همه خودداری و غرور؟کجا رفت آن
 
 لرزید و عضالت صورتش.  هایش میلب 

 
خاطر و نبوسیده. نه بهمن بهرام رو نبوسیدم، اونم من _

وفاداری و این چیزا، جناب مظلومی، چون بهرام دوست 
 بوسم...  و عاشقانه نمیمنه، من دوستام

 
 ای؟ آرام شد!آب روی آتش دیده

 
 . بود بازی هااین ٔ  که بگویم همه قدر سریعآن 
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گشت بین من و بهرام، دنبال یک ماجد دنبال چیزی می
 دانستم...  بهانه، برای چه چیز نمی

 
تو دنبال چی هستی؟ مدرکی برای خیانت؟ دادی  _

 عکس بندازن که چی؟  
 

اش کوبیدم، دست پیش را گرفته بود آرام روی سینه
 که پس نیفتد؟   

 
دی، تموم شد، ادامه نده، دلبر. شانس گفتی نبوسی_

 کشتمش.  آورد بهرام چون می
 

 دلم ریخت.
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رنگ دیدم؛ نه ماجد آرام و آنچه در آن ژرفای سیاه
خط و جدی بود نه ماجد عاشق و نه حتی کیان هفت

 نگار.
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 موجودی بود وحشی و هیوال سرشت.    

 
کشی، ماجد. تو دلیل نمیکشتی، تو کسی رو بینمی _

 پلیسی...  
 

 شدمی ترسناک رفت، باال لبخندی به لبش ٔ  گوشه
 .گرفتمی قرار نگاه آن کنار وقتی

 
 موهایم را لمس کرد و ابرویم را نوازش.   
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ادای  شه، قرار نیست چون پلیسم،دلیل زیاد پیدا می _
احمقا رو دربیارم، طالیی. وقتی تو موضوع من باشی 

 کنه.  خیلی چیزا تغییر می
 

لرزید، آدمیزاد موجود حاال دستان من بود که می
 ست. عجیبی

 
 توانست باشد.ماجد یک آدم دوگانه و ترسناک می

 
پله هدایتم سمت راهام انداخت تا بهدست دور شانه 

 کند، بازیگر خوبی بود.  
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با بهرام کاری نداشته باش. حسی که من دارم مهمه  _
 گیره...  و من عاشق و دلباخته اون نیستم، اونم یاد می

 
 سرم او.ها پایین آمدیم؛ اول من، پشتاز پله

 
ام زیاد چسبیده به من و فشار انگشتانش را روی شانه 

 کرد. سکوت کردم.  
 
کنی اجازه قرار نیست یاد بگیره، تو واقعاً فکر می _

فهمه که دم نزدیکت بشه دیگه؟ اونم مثل سهیل میمی
 ...  فهمیده شایدم ندارم، شوخی تو ٔ  من درباره
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هایش عجیب یخ کردم، درست در آخرین پله، حرف
 های بد.  بود، ترسناک و پر از حس

 
 سهیل؟ _
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دمش، بعد آمده بود آخرین بار داخل فرودگاه دی

 شرکت، بعد پیام داده بود و بعد... دیگر هیچ.  
 

 از کنارم رد شد.
 
ها دستش بود، پاهایم را سرب بستند. عکس 

 کرد.  نگاهشان می
 
 ماجد؟! با سهیل چکار کردی؟ با بهرام چی؟    _
 

 .کرد نگاهم چشم ٔ  از گوشه
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های بلند، که سخاوتمندانه آفتاب درآمده بود و از پنجره
دورتادور نمای خانه بود، دست و دلبازانه نور وسیعی به 

 کرد. نمای داخلی چوب ماهگونی خانه اهدا می
 

 با بود مردی تاریک ٔ  در آن روشنایی تنها نقطه
 از جاهمان من و انتهابی ایتاریکی و سیاه چشمانی

 یز او را دوست دارم؟چ چه پرسیدم خودم
 
ام و از آن ها سکوت کردم و حاال که شکستهسال 

 ام.حصار بیرون آمده
 
 چگونه خواهد شد عاقبت ما؟!   

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تر ایستاد و من دست به طرفرویم چند قدم آنروبه
 . گرفتم چوبی ٔ  نرده

 
سرش برد، صاف پاهایم سست بود، گوشی را به پشت

   ایستاد و خیلی جدی نگاهم کرد.
 
 من قوانین روشنه، کامالً من زندگی ٔ  چیمن، معادله _

 از بار هزاران نرسیدم، جااین به راحتیبه. ترروشن
 ذهن به که چیزهایی خیلی از زندگیم، از گذشتم، جونم
 و مظلوم آدم یه خودت پیش من از. نمیاد کسیهیچ

 من تصورت، برعکس. عزیزم نساز، مقید و احساساتی
 م و راحتی نیستم... دلرحمی هم ندارم.  مظلو آدم اصالً

 
 پشت به من قدم زد.
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ها و من ها پشت کمرش با آن گوشی و عکسدست 

 وقت ندیده بودم. دلرحمی نداشت؟این ماجد را هیچ
 
 مقید نبود؟ 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 577پارت#
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 مقبون یا زدهخجالت کارام ٔ  من از حرف زدن درباره _

 ممکن انتخاب بهترین بوده، که شرایطی در شم،نمی
 .   داشتم رو
 

 روی پله نشستم.   
 

 های پیش.ذهنم رفت به آن سال
 
زده شدم، اولین بار که تفنگش را دیده بودم وحشت 

 .سال بچه بودم، عمو ٔ  خانه
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 باز هم دیدم. بعدها وقتی کنار هم بودیم  
 

 پرسیدم که آیا با آن کسی را کشته؟!   
 

 خندیده بود.  
 
 «   و تازه گرفتم.نه! با این نکشتم، این»
 

 آن روز اهمیتی ندادم.   
 
  ؟…باهاش چکار کردی _
 

 هایش در هم رفت و صورتش تیره شد. اخم
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 کند.  به جهنم که چه فکرهایی می

 
 چرا باید برات مهم باشه؟ هرچی کشیدیم از اون بود.    _
 

 « ؟!"بود»دست روی دهان گذاشتم؛
 
 رم و...اگر کشته باشیش، ماجد. به جان خودم می _
 
خوام ری، من نکشتمش. دیگه نمیتو جایی نمی _

 بهت رو بدهیش خواستمی بزنیم، حرفی اون ٔ  درباره
بدهی تو  اون اآلن کردم، حساب براش من و بده

 حساب بانکیته، پس تمومه این بحث. 
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 برای او تمام بود؟

   
کنی باید برای من تصمیم بگیری، ماجد؟ چرا فکر می _

 که تو نکشتیش یعنی کشتنش؟ یعنی چی؟  این
 

های مشت مقابلش ایستاده و سر باال گرفتم، دست
 گرفت. کرده... نباید برای من تصمیم می

 
 در سکوت نگاهم کرد.
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 مهیل#
 578پارت#
 
 

ای هستم که از باالی ایوان کرد من همان بچهفکر می
 چیز من بود؟ مراقب همه

 
 خواستی ببینیش؟ چرا؟ می _
 

 جانب بود. بهشق و رق ایستاده و حق
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خواستم، چون حقم چون حقم بود ازش توضیح می _

زدم، چون خاطر نامردیش بهش میبود یه سیلی به
 حقم بود... 

 
که برات دلیل بیاره از حقت بگذر، توضیحی نبود، این _

چیز واقعی بود و دوستت که تو رو قانع کنه که همه
 . تمام و گرفتم وپولت ؟…داشت و این چرندیات

 
 خواست بدونم که عاشقم بود... شاید دلم می _
 

دانستم سمت اتاقی که میپشتش را به من کرد و به
 برای کار و مطالعه است روانه شد. 
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 من هم عین یک جوجه اردک پی او. 

 
بمون، ماجد مظلومی! مردک خودخواه ازخودمتشکر،  _

 عوضی... 
 

 ایستاد و با خشم برگشت... انتظار آن نگاه را نداشتم. 
 
ری و ام یا تو که دنبال مردا میی؟ من عوضیعوض _

پی اینی که عشق سابقت رو ببینی که بهت بگه 
 ری... عاشقته؟ دنبال بهرام می
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خدا که حقش سیلی که به صورتش زدم حقش بود، به
 بود.  

 
قدر بدبختی که شعور! اونرم؟ بیمن دنبال مردا می _

 چون کنی فسخ رو کوفتی ٔ  جرأت نداری صیغه
و از بقیه دور کنی، دونی تنها چیزیه که داری تا منمی

تو آدم کثیفی هستی، ماجد... کثیفیِ خودت رو به بقیه 
 دی... نسبت می

 
 کرد؟!  فقط پلک روی هم گذاشت، داشت کظم غیظ می

 
خوای بکن، جا، هر غلطی میخوام بمونم اینمن نمی _

بود زن که زیاده برای تو، منم که دنبال مردام و کم
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کرد توجه دارم، برو بچسب به همونی که مارکدارت می
 و من باید...

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 579پارت#
 
خاطر اون عوضی با من دهنت رو ببند... حق نداری به _

 جور حرف بزنی، چیمن. این
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توام حق نداری جای من تصمیم بگیری و اجرا کنی،  _

دم جا تموم کن، ماجد. ترجیح میهمیناین کثافت رو 
یاد عشقی که بهت داشتم یه عمر گریه کنم و غصه به

تر تو یه که کنارت باشم و هر روز بیشبخورم تا این
 .بزنم وپادست خودبی ٔ  رابطه

 
 با حرص قدم زد، رفت و برگشت. 

 
طور نبود اما دعوا حرف بزنیم، قبالً اینتوانستیم بینمی
 زدیم هم تأثیر زیادی داشت. بالً حرفی نمیکه ما قاین

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 برای گیمی تو که خودیبی ٔ  این کثافت و این رابطه _
 !  زندگیه من

 
کرد و من از آن نگاه سختی کنترل میخودش را به

زد ناراحت و بغضی که ته دو گوی سیاه موج می
 زده شدم. شگفت

  
 ماجد!  _
 

هم به هم تا  کشیدیم و بازعقب رفت، ما هردو درد می
 زدیم. جای ممکن زخم می
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تو خوب باشی حال من خوبه، چیمن. ولی حال ما  _
خوب نیست، تو ذهنت از یه زن بت ساختی، ولی 

نیست، تا حاال فکر کردی که فقط به یه زن تجاوز 
شه تجاوز کرد؟ تا حاال فکر شه؟ مردام بهشون مینمی

رت س تو ازش معاشقه ٔ  کردی که اون زنی که صحنه
و سازی با زورش، قدرتش چجور روح و روان منمی

تکه کرده؟ اگر تو نبودی مهم نبود، من مردم، با تکه
 و نهایت خالی کنم... هرکی باشم، خودم

 
حرکاتش، آن رنگ رخسار گلگون، آن نگاه درد کشیده، 

 آن... شب! 
 

ها نشست، آفتاب تا روی او صدایش نرم شد، روی پله
 بود.کشیده شده 
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اسمش تارا بود، دختر کاظم، پاش رو کرد توی یه  _

و ول تونستم مأموریتمکفش باید با من باشی، من نمی
رفت. گفتم ناتوانی کنم، چیمن! خیلی چیزا به باد می

ای نداشتم، دارم، داشتم خب... من با اون واقعاً رابطه
و وقت نتونستم، تالشش رو کرد، تنمتونستم... هیچنمی
 ؟…املمس نکرد... بهرام بهت گفت من زنبارهکم 
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 مهیل#
 580پارت#
 

آه کشید و چشمانش را با دو انگشت فشار داد. 
 ای نبود؟  رابطه

 
با فهیم ریخت رو هم، من عقدش کردم که صداش  _

ببره، ولی بعداز عروسی وقتی مطمئن شد خبری نیست 
وقت فهیم مجرد بود، منم اون همبا فهیم ریخت رو

حرفی نزدم، مهمم نبود، بعداز فهیمم آدمای دیگه... 
 باهاش ومن ؟…ازش تو ذهن خودت چی ساختی

 نیستی حاضر حتی! چیمن؟ کردی، مرگ به محکوم
 ... بشنوی شدرباره
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مرزی هست بین خواستن و نخواستن و نتوانستن، 
مرز  مرزی بین خواستن و توانستن اما نخواستن... آن

 ارزش دارد. 
 
چرا جوری رفتار کردی که فکر کنم ... که خب رابطه  _

 داشتی... 
 

 نیشخند زد و از جا برخواست. 
 
که برای تو من که گفتم چیزی نبوده، حداقل چیزی _

مهمه، من چند میلیون بار گفتم؟ فقط تویی که من 
بهش میل دارم. اگر قرار باشه وجود زنی کابوس بشه 

فهمی تنت رو دستمالی کنن چه ه تو. میبرای منه ن
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که ناتوانیت بشه یه سالح که درست حس کثیفیه؟ این
 و بکوبونن؟  وسط مغزت اون

 
 لرزید. عصبی بود و صدایش می

 
ها کابوس آن آپارتمان و آن دو مرد را با خود من سال
 گوید.  فهمم چه میکشم. خوب مییدک می

 
خب من زنم، درک کن... تو خودت اسم بهرام میاد،  _

وقت دونی من هیچکه میکنی، اون عکسا با اینرم می
ریختی. فکر همدم بازم برات گرون تموم شد، بهوا نمی

ری کن منی که حتی جرأت نداشتم ازت بپرسم کجا می
 و این... 
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اش زنگ خورد، وقتی جواب داد، دیگر صدای گوشی

 زد. ، کیان حرف میخودش نبود
 
 «شه.ش حل میو پیدا کن، رجب، بقیهعکاسش»
  

 ها بود!پی عکاس عکس
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 مهیل#
 581پارت#
 
 

 که زنی بود اما نبود.تر بودم، اینسبک
 
که های من را با او نداشت، حس آنزنی که تجربه 

حداقل اگر اجبار بود باز هم حضور من و کنارش اختیار 
 بود. 

 
ها سر چرخاندم، پی چیزهایی برای داخل یخچال

 خوردن، گرسنه بودم، حسی متفاوت.
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کس، این چیز و همهدانستم، از همهتر میباید بیش 
 کیان را دوست نداشتم. 

 
 تر از من.ین بود که ماجد شغلی داشت ارجحمنطقی ا

 
اش را صرف تراز کردن من و این که تمام انرژیاین

 کرد ارزش نداشت؟  شغل می
 

 زود قانع شده بودم؟! شاید! 
 

تک کلماتش چیز را کنار تکاما خاطرات و همه
 گذاشتم. 
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 ذهنم انباری بود برای تمام ریز و درشت زندگیمان.
 
 آدم یک مثل من و روشن نیمه گاهی و تاریک ٔ  نقطه 

 روشن ٔ  پرده روی ٔ  تیره ٔ  لکه آن توانمنمی وسواسی
 تررنگکم را آن چیزی با تا روممی هی و کنم تحمل را

 .کنم
 
ست، من آدم تعویض پرده نیستم، آن پرده یادگاری 

 .گذشته با من ٔ  دهندهیک ارتباط
 متفاوت...   دهد، امنیت، حسیبه من آرامش می 

 
 دوتا لقمه؟! فرض بگیرم یکیش برای منه؟   _
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زد، عصبی بود و سفیدی چشمانش به سرخی می
 کرد!   فشاری را تحمل می

 
 ها را سمتش گرفتم.  یکی از لقمه

 
خوام قیمه که میبیا، جون داشته باشی برای این _

ت کنم... ببینم! چرا گذاشتی دستمالی کنن این قورمه
 ؟   وهیکل

 
 ابروهایش حین گاز زدن به آن لقمه باال پرید.   

 
 دوست داری توام بیا...   _
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 های چشم و ابرو.  ام گرفت با آن اشارهخنده
 
 و باید بکنم...شرم، پوستتسخیفِ بی _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 582پارت#
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هایی که روی تنم حس ها وقت حمام جای دستمدت
زدم، پوستم سرخ و خون مرده کردم را لیف میمی
 شد.می

 
ایستاد و با راهکاری که داشت وقت حمام پشت در می 

 کرد.  زد، مؤثر بود حواسم را پرت میمن حرف می
 
 کردی ها؟کیف می _
 

 اش را جوید. ای در سکوت لقمهشوخی کردم، لحظه
 

 روی صندلی تک پایه نشست.  
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ه... شوخیت دردناکه، ولی همینم یه لقمه دیگه بد _
 خوبه.  

 
ام را زیر انگشتانش به بازی دست دراز کرد و گونه

 گرفت. 
 

 خواست بروم بغلش و گریه کنم.دانم چرا دلم مینمی
 

 فشار زیادی این یک سال روی دوشم بود.
 
 ها پشیمان شوند از آمدن.  چشم گرداندم تا اشک 

 
 مدت، ماجد.و خیلی اذیت کردی این من _
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 فهمی؟   می 
 

لقمه در دستم خشک شد، اشکی که چکید کافی بود 
 که من را بغل کند و به آغوشش بکشد. برای آن

   
! کن فکر ولی منم، زندگی این ٔ  دونم، آدم بدهمی _

 یه طرفت باشی، عاشق باشی، مجبور باشی، مرد
 چشم هزارتا برگردونی سر که باشه قشنگ موطالیی
ه از اون لوندای لوس، از اونا که مردونه ن دنبالشه،

زنانگی دارن، از اونا که همجنسای من حاضرن هر 
کاری کنن یکی مثل این موطالیی رو تو زندگیشون 

 داشته باشن...  
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دانم آخرین باری که شبیه یک دختربچه در آغوش نمی
 کسی اشک ریخته بودم کی بود.

 
 شاید وقتی پدرم مرد، در بغل عمو مسعود، بعداز آن! 

 
حتی در بدترین روزهایم پیش کسی یا حتی در آغوش 

 ماجد هم گریه نکردم.
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 مهیل#
 583پارت#
 
 

 دست دور گردنش انداختم و هق زدم، مانع نشد.
 
هایم را پاک کرد و درعوض نوازش کرد، بوسید، اشک 

 دیدیم. بعدش خن
 

ام احتماالً در حد تربچه باد کرده و دانستم بینیمی
 رنگ.   سرخ شده و صورتم صورتی
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من خیلی حسودم، چیمن! کابوس من اینه که ولم  _
کنی، کاش کنی و تو تمام این ساال گفتی که ولم می

 خوای.  و نمیوقت نگی که مندیگه هیچ
 

اش های مردانهوقتی گفت که صورتم را میان دست
گرفته و به چشمان خیسم خیره بود و عجیب در آن 

بودم را  هایی را که پسش زدهعمق نگاه رد تمام سال
 دیدم.می

 
  ................... 

 ماجد  
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های خیس خرمایی، چشمانی که رنگ فیروزه بود، مژه
کردم این گاهی آبی و گاهی سبز و من همیشه فکر می

همتا چگونه از آن پدر و مادر متولد شده زیبای بی
 است!

    
خاطر گریستن انگیز و سرخ که هنوز بههای هوسلب
 لرزید.می

 
کردم کاش این لحظه ثابت بغض داشت و من آرزو می 

های این چنینش بماند و او مثل حاال من را محرم لحظه
 بداند.

 
وقت تا به این حد حس نکردم که برای او و من هیچ

 صمیمی هستم. 
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وقت با او حرف نزدم، پس مقصر هم خودم بودم، هیچ

 چه انتظاری برای راحتی او؟  
 
 ز این به بعد؟ یا...  قراره فرق کنیم ا _
 

 ترسید و حق داشت!نگاه دزدید، چیمن از من می
 
 رفت چه کسی هستم. من که گاهی یادم می 

 
منی که همیشه وحشت داشتم که روزی زندگی 

 گرفت...ام او را از من بگیرد و داشت میدوگانه
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 مهیل#
 584پارت#
 
 

 من برای امن ٔ  و حاال کسی خارج از این محدوده
 ...  و فرستادمی عکس
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های زیادی ذارم دور بشی، برنامهوقت نمیدیگه هیچ _
 دارم اگر صبور باشی.  

 
خواست از چشمانش رطوبت بگیرد اما دستش را 

 گرفتم.
 

هم چسبیده و هایی بهزیباترین حالت را داشت، مژه
 خیس.  

 
م وقتی خیسه، نه اشک ها... حتی من عاشق چشمات _

 شوری...  وقتی صورت می
 

 خندید و از دسترسم خارج شد. خجالت کشید؟! 
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قدر دیگه... دیوونه، من به گفتم عوض بشیم، نه این _

 ماجدِ این مدلی عادت ندارم.  
 

لبخندم تلخ بود. به ماجد جدی و خودخواه عادت 
 داشت! 

 
دغدغه آرزویش بی اما ماجدی در درون من بود که

 عاشقی کردن بود.
 
 زیر را چیمنش هایحالت ٔ  ذرهها ذرهماجدی که سال 

 !نداشت فردایی اگر ترسید،می اما داشت، بینذره
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 بود!رفت و دیگر روز پس آن نمیاگر روزی که می 
 
کم ندیده بودم زنانی که مردشان رفت و متالشی  

 شدند، یکیشان برفین، علی که رفت...  
 

علی! جلوی چشم خودم رفت، درگیری بود، داخل 
 آباد، افتاده بود دنبال ماشینی مشکوک...  شهر... نظام

 
 چیزی شده؟   _
 

ها و دردها کم نبودند زیر این مملکت چشم بستم. غم
ر، کافی بود یکی را تیغ بزنی، های بستپر از زخم
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های رنگی که معلوم هایی سیاه شده زیر لباسزخم
 نشوند.

 
 کم بیرون، هوا آفتابیه.هیچی، بریم یه _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 585پارت#
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 کرد! خندید! هربار که نگاهم میمی

 
 خودم شاید نگفتم؟ تارا ٔ  احمق بودم که درباره

 !   بود همین نداشتم، را اشآمادگی
 

سعی کردم روی او متمرکز شوم، وقتی با آن موتور 
 داد.چهارچرخ ویراژ می

 
درخشید، مثل وقتی موهایش زیر تابش خورشید می 

 لبخندش. 
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آورد، نه خود زیبایی، اش نفسم را بند میگاهی زیبایی
درخشید، آدم را یاد قدر میآن حس مخصوصاً وقتی آن

 انداخت.  های قدیمی اروپا میهای نقاشیفرشته
 
 جا دوتا سگ بزرگ کم داره، آدم بازی کنه.  این _

 های ورودی بلند شدم. سگ!  از روی پله
 

 کنار پایم ایستاد.   
 
 نظرت  دوسه تا بچه بهتر نیست؟!   به _
 

 یادم چشمانش ٔ  بهت نگاهش و آن غم ته اندوخته
 .دادیم دست از را گرفته شکل تازه ایبچه چگونه آورد
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 من به این زن خوشحالی تا ابد را بدهکار بودم.   

 
 زوده برای فکر کردن بهش.   _
 

لبخند نزد، هیکل ظریفش روی آن موتور زیادی 
 رسید، پایین آمد.  ظر مینشکننده به

 
 ها بودی.  چرا؟ تو همیشه عاشق بچه _
 

 های آینده! کوتاه نیامدم، برنامه
 

 اش پیچیدم.  دست دور شانه
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 قدم بزنیم؟   _
 

 سر تکان داد.   
 
 حرف بزنیم؟!   _
 

 باز سر تکان داد.
 
 های زیر پایمان.چق سنگصدای چق 
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 مهیل#
 586پارت#
 
 
از ها هدایتش کردم، هنوز نم داشتند پسسمت چمنبه

 چند روز بارش باران.  
 
 خوام.من دیگه بچه نمی _
 

 خم شد و از روی زمین چیزی برداشت.
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 کنه؟!   جا چکار میببین قورباغه! این _
 

خواست و هنوز زنگ صدایش در گوشم بود، بچه نمی
گفت من را لش این بود که میخواست و دلیقبالً می

 دوست دارد.
 
 هایی شبیه من داشته باشد.که بچهاین 

 
آور کف دستش خیره شدم، به آن موجود چندش 

 جستی زد و چیمن پی آن دوید. 
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 هالکتم به روزی داشتم او ٔ  وسواسی که من درباره
 .   دادمی

 
دانم! تمام هوش و ذکاوت و تمرکز من به چیمن که می
 شود.رسد تبدیل به یک وسواس و ترس میمی

 
قدر درون افتد آنشوم، مغزم از کار میکودن می 

 های نگفته است.خودش پر از حرف
 
قدر که با چیمن در ذهنم واگویه دارم با دخترکی که آن 

 ام.  دنبال یک قورباغه است نداشته
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یعنی اگر خواستگاری کنم... آن انگشتر الماس زیبا 
 گاوصندوق منتظر است که در انگشتش بنشیند. داخل

 
ای زیبا اش، آن تاج نقرهشدهلباس عروس سنگ دوزی

 اش بنشیند.  که روی موهای طالیی
 
 وراون بریم بیا کوچیکه، ٔ  ور یه برکهفرار کرد... اون _

 فالسک... چیزی ساندویچی یه ناهاربخوریم،
 ...  نرفتیما نیکپیک اصالً ما... برداریم

 
جا ایستاده کشید و من هنوز در ذهنم هماندستم را می

 بودم.
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جا منجمد خواهد، روحم آنجا که گفت بچه نمیهمان 
 شد.

 
 اوج خواستن من از طرف او بچه داشتن بود.   

 
 خوای؟چرا بچه نمی _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 های تست را داخل تستر گذاشتم، تایمر را زدم. نان
   

 چیز.  روی میز را پر کرده بود از همه
 
 شه.  بیا تست و عسل و ژامبون بذار عالی می _
 
 خوای؟  گفتم چرا دیگه بچه نمی _
 

 تقریباً فریاد زدم. 
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 خیلی ساده بود برای هرکسی، اما من! 
 

ن و داد گاهی این درجا زدحس حماقت می
 .  حرفش یک یا او ٔ  ام روی یک کلمهنشخوارهای ذهنی

 
 نگاهش متعجب بود.   

 
شه ها، یه زمانی هنوز گیر اونی؟ توام یه چیزیت می _

کردی کردم که یه بچه باشه، ولم میالتماس می
رفتی که ادامه ندم، گاهی یک هفته دو هفته... می

سری هم از دستت در رفت، که خب  احتماالً اون
 نموند... من از فکرش دراومدم...  
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کرد صدایش آرام باشد و به روی خودش سعی می
نیاورد، اما من آن چیمن معترض را درون چشمانش 

 دیدم.   می
 
در نیا از فکرش، اوضاع فرق کرده، من اآلن برای  _

 خودمم... دیگه ترس ندارم نه از کاظم و نه از بقیه...  
 

ش به چشمانم خیره شد و اایبا آن چشمان فیروزه
 کرد.  مزه میانگار چیزی را در ذهن مزه

 
 اول مشخص کن تو ماجدی یا کیان.   _
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ها را بیرون داد. باز هم صدای دینگ تستر آمد، نان
 کیان!  

 
 برای تو ماجد!   _
 

 ای زد.  ها را آمد و برداشت، تنهتست
 
همه ایننه دیگه... ماجد اگر باشی، یه پلیسی و  _

کنم، با این دارایی مال کیانه و من با کیان ازدواج نمی
اموال و این... این دم و دستگاه عریض و طویل... ماجد 

 یه پلیسه که حقوق کارمندی داره، نهایت ارث پدرت...
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 مهیل#
 588پارت#
 
 

ها عجین قدر زندگی من با اینگفتم؟ آنچه باید می
 ...بود

 
که جا گذاشت، نه آنکاظم برایم قدرت و ثروت به

 ثروتش به من برسد...
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 من در نقش کیان... و کیان آدم سالمی نبود.   

 
انگشتش را به سمتم اشاره رفت، یک الیه عسل و بعد 

 ژامبون...  
 
ای باشه و خوای بچهبله، آقای مظلومی... اگر می _

بیرون، بده دست  زندگی... بکش از این زندگی دوگانه
تونم کنار بیام، البته تونه. با پلیس بودنت میهرکی می

خواد نه زیاد نهایت یه کار دفتری چیزی، چون دلم نمی
ت همکارای دوست داشتنی و شجاعت برای جنازه

    فهمی؟می... باشه تو ٔ  مارش بزنن و زیر پرچم جنازه
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 ساندویچش را داخل ظرف گذاشت، پلک بستم.
 
 کلماتش میان مغزم شناور بود.  

 
کم برای این جایگاه تالش نکرده بودم، مرز میان 

که تالش کرده باشی خوبی و بدی، منفعت و شغل، این
 حتی به خالف... 

   
 خوای؟  و نمیاین ثروت _
 

باز دینگ تستر و باز حرکات فرز او و منی که ایستاده 
 بودم و پاهایم میخکوب شده بود.
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های همیشه سرخ که به لبخند مانش و آن لبباز چش 
 باز شد.  

 
ثروت؟ دیوونه شدی؟ این زندگی آرامش داره؟ فکر  _

کنی اگر بهت دستور بدن که دیگه نباید ادامه بدی می
 همه رو به تو بدن، ماجد؟   قراره این

 
کرد، نباید افکار دردآور ذهن من قدر فکر مینباید این

 آورد. را به زبان می
 

 ام، من مطیع بودم؟ وحشت همیشگی
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طلب بودم دانستند، جاههایم میقطعاً نه! این را مافوق
 اما...

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 589پارت#
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قدر توی تاریک نشو، ماجد، از چشمات وقتی این _
 ترسم... انگار قراره هیوال بیاد بیرون.  رن میسیاهی می

 
 جا بود.   دید، آن هیوال آنخندید اما واقعاً درست می

 
بیادم بیرون تو تنها کسی هستی که عاشقشه... تو  _

 ازش نترس.  
 

های یچژامبون و سس مایونز و کاهو و گوجه... ساندو
 بعدش...  

 
 ام چقدر قشنگ است؟اش را گفتهخنده
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قدر الغر نبود یک چال هم روی گونه قبالً که این 
 داشت، کمی زیر چشمش.   

 
زنی، ولی در کل... بیا برای شروع حرفای قشنگ می _

برنامه زندگی آروم بریزیم. مسئله مشخصه، من از 
و  دارایی این ٔ  کیان متنفرم، کیان صاحب همه

و یادت نره، خالفکار و ماجد پلیسه، خالفکاره... این
 شه که طبق دستور نباشی، بعدم... نمی

 
سر انگشتش را داخل دهان برد، کمی سس روی آن 

 ام.   بود، جلو آمد درست مقابل سینه
 
کنن اگر کاری رو که نخوان بکنی... ماجد! حذفت می _

فرشون اون آدمایی که من دیدم و حتماً فقط چند ن
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کنن، حتی همین فهیم، نفهم... ذات بودن... حذفت می
 کار تو همینه... نیست؟   

 
................ 

 
 
 چای بریزم؟    _
 

 با ولع گازی به ساندویچش زد.  
 
 خوری؟! چجوری ژامبون با عسل می _
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حرف زدن بهترین کار بود برای فرار از افکاری که او از 
 آورده بود.زیر خاکستر بیرون 

 
 . انداخت زیرانداز باغچه داخل ٔ  کنار برکه 

 
 نیلوفر هایبرگ با مصنوعی ایبرکه درخت، ٔ  زیر سایه

 .بلند هاینی و هاعلف بود،می باید هرآنچه و
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 ساندویچ را به سمتم گرفت.  
 
کشه که نمی یه گاز بزن، بد بود تف کن... امتحانش _

 آدمو.  
 

 نگاهم پی دستان کوچک و پرش رفت.  
 
 بیا بشین کنارم، چیمن، یه گازم از ساندویچت بده.   _
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هوای عالی و حضور او، زیادی خوب بود و این باز هم 
 انداخت، این آرامش...  من را به دلشوره می

 
 ش اخم داری.  کنی؟ همهبه چی فکر می _
 

 من هم کنارش.   به درخت تکیه داد و 
 
دردسر، تا حاال اینا رو تجربه نکردیم؛ کنار هم بی _

 عین خانواده...  
 

 کمی عسل از نان تست چکید.  
 
 ایم، من و تو... بچه هم بیاد...  ما یه خانواده _
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 طعم خوبی داشت، برخالف تصورم...  
 

سکوت کرد، دستش را گرفتم، قشنگ بود و من از 
دادنش و اتفاقاتی که ممکن بود بیفتد ترس ازدست

 کردم. ندرت این کار را میبه
 

 ست.   ترس! حس غریب و خانمان براندازی
 
 چیزی شده؟   _
 

اش سر خورد و سر روی رانم گذاشت، چشمان لعنتی
 ..  های خرمایی.تر از همیشه بود و آن مژهروشن
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 خوام خاطره بسازم باهات...  می _
 

 خندید.  
 
 خواستی بسازی؟دیوونه شدی، ماجد... قبالً نمی _
دونستی؟ حتی خسیس بودی تو هر چیزی، می 

 بوسیدناتم شمارش داشت...  
 

 کردم؟ اش میبندیدانست سهمیهچه می
 

 خورد.   بندی میای بودم که آب را جیرهتشنه
 
 دیگه تموم شد... حاال دور منه.  _
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هایش را از ته آن هایش بسته شد و من حرفلب

 توانستم بخوانم.ها مینگاه
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 591پارت#
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من تالش کردم، چیمن، اآلن یه رابطم... یه  _
 جور نگاهم نکن...  کننده... اونکنترل

 
لبخند غمگینی زد و من کالفه فقط نوازش موهایش را 

 داشتم که آرامم کند.  
 
من دوتا بچه دوست دارم داشته باشیم، حداقل  _

دوتا... با هم وقت بگذرونیم، بیرون بریم، مسافرت، 
 و بخوریم رو چیهمه ٔ  یم، با هم غصهکنار هم پیر بش

 وقتایی یه بیاریم کم وقتایی یه... باشیم شاد هم با
 کی کردممی فکر خیلی قبالً ماجد، دونی،می... زیاد

... کاریاتمخفی این نبودنات این شهمی تموم باالخره
 ترجیح... باشی زنده باید تو من خیاالت ٔ  همه برای

سر سفره، اما زندگیم  بیاری کم و کنی کارگری دممی
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پر از ترس نباشه... شعار نیستا... آخرین بار که 
مجروح شدی و یک ماه خونه بودی یادته؟ بعداز اون 

ریختیم... من جای رژ و بوی عطر زنونه و همبود که به
 گفتم کردم، سکوت رو تدوگانه زندگی ٔ  شک و شبهه

 ...  ولی... هست گفتم شه،می تموم
 

، پشتش را کرد. صدایش لرزید و من به پهلو برگشت
 یاد داشتم.تک آن روزها را بهتک

 
زنده تارا و کاظم وقت فرار از مرز در یک تصادف زنده 

 سوختند... 
 

ها رفتند اما... مرگ آنمن مأموریت داشتم، نباید می
 ناخواسته بود...  
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مردنت خیلی ظلمه؛ به من، به خودت... من نه  _

خوام نه آدم پر خرجیم، یه عمر میهایی همچین خونه
نه پدری بود نه مادری... عمو مسعود نبود، خاله نبود 

دونه کجا... یه عمر من یا تو بهزیستی بودم یا خدا می
کسی رو برای خودم، همخون خودم نداشتم... نه که 

کس و کار من کم داشتما... ولی تهش من یه بچه بی
 بودم...  

 
 اش را بوسیدم. پیشانی

 
دانستم همیشه زد و من میاولین بار بود برایم حرف می

 شد.تر شدن ما میترس مانع عمیق
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 مهیل#
 592پارت#
 
 

 سازی...  ترس از وابستگی و خاطره
 
 نبودی، تو رو همه دوست داشتن...   _
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 انگشتانش دستم را گرفت.  
 
اومد، بودم دیگه، حتی مامان تو ازم خوشش نمی _

و آوردی شریک مالت؟ چندبار به عمو گفت دختر مردم
خواهرت... یه بار تو روی خودم گفت معلوم نیست 

 نبودن، این شکل باباش نه شننه نه کیه؟ ٔ  اصالً بچه
 حرف کم من... کن فکر... بوده دزدی نیست معلوم

 .  خان ماجد نشنیدم،
 

 آمد.کرد، مادرم از او بدش نمیفکر می اشتباه
 
دانست من چقدر او از چیمن متنفر بود، چون می 

 که همیشه پی او بودم...   دوستش دارم، این
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 زنک نبودی، طالیی...  خاله _
 

 خندید و نگاهی کرد. 
 

خواستم، شد و این را نمیباز هم هوا داشت ابری می
 زد.  ها داشت حرف میبعداز سال

 
جور نبود، وگرنه گفتی همه دوستم داشتن، گفتم این _

من از فوت عمو دیگه کسی رو ندیدم مخصوصاً مامان 
 عزیزت و کلی گفتم...  

 
 نشست و زانوهایش را بغل کرد.  
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برای رسیدن به اون فکرا و رؤیاهای من و خودت،  _

وریا یه کاری وریا نکشنت اوناول باید زنده بمونی، این
.. مثالً فکر کن همون فهیم مأموریتش کشتن کنن.می

 تو بشه...  
 

 دانستم. ها را میخندیدم اما تمام این
  
 و درگیر نکن...فیلم زیاد نگاه کردی، دلبر، تو فکرت _
 

.............. 
 

 چیمن  
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کنم و او اگر هم می ترسم! از عاقبتی که آن را حس می

داند که طمینان میقدر جایگاهش را دارای ابداند اما آن
 کشد. از این موقعیت عقب نمی

 
این را در چشمانش دیدم، روی لبخندش کلمات نگفته 

 رقصیدند، که: دلبر تو فکرت رو درگیر نکن!می
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 خوای از این زندگی دور بشی؟  تو نمی _
 

بود، یک روایت عادی شد، ته این ماجرا سیاه باید می
هایی، حتماً که نباید من هم از برای چنین مأموریت

کند ها باشم که بدانم اگر ماجد مسیری را که طی میآن
 در پیش بگیرد عاقبتی جز مرگ نخواهد داشت.

 
 توانست بیفتد.حاال یا رقیب یا هر اتفاقی که می
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کرد هم باز گرفت که تمامش کند و نمیاگر دستور می 
 اقبتی جز تباهی نداشت...  ع
 
تو بگو چجور بیام بیرون؟ بگم این کارو نصفه ول  _

کنم چون باید انتخاب کنم بین تو و کارم؟ بر فرض می
کنی من مرد کار بیام بیرون، چکار باید کنم؟ تو فکر می

 اداری و نشستن پشت میزم؟ 
   

 دست گرمش روی کمرم نوازشگرانه چرخید.  
  
تونی هر کاری ی، ماجد، مهندسی، میکارتو رزمی _

که کنی... من زندگی آروم حقمه، خسته شدم از این
وقت با خیال راحت زندگی نکردم... حداقل تو یکی هیچ

تو زندگی مال خودم باش... یه شوهر که روز رو 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 عمر یه حقمه کنم، شب باهاش خودمون ٔ  توخونه
 .  برام کنی تموم رو آوارگی

 
 ل ساختمان بلند شدم. از جا به قصد داخ

 
بغض داشتم، انتخاب بین شغلش و من همان مرز 

 باریک انتخاب بود، انتخاب کنار من بودن یا...  
 
 ری؟ بمون منم بیام.  کجا می _
 

لرزاند از شد، اما آنچه درونم را باز میهوا سرد می
 سرگیری آن زندگی سایه روشن بود. 
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اش و نه روشناییقدر نور که دلت گرم شود به نه آن
 آید.  قدر تاریک که نبینی چه بر سرت میآن
 
 سردمه... _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 594پارت#
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 چند تکه از وسایل را با خودم برداشتم.
 

 همهآن نبود واقعی اما بود، قشنگی مصنوعی ٔ  برکه
 .   شدمی خشک ریختندنمی آب اگر قشنگی،

 
 چیزی شبیه روزگار من.

 
 خوابی؟ نمی _
 

 شب! ۸ساعت 
کتابم را روی میز گذاشتم، این سومین بار از یک  

 گفت. ساعت پیش بود که می
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 چرا باید زود بخوابم؟  _
 

 آورد. تاپ باالسر از مانیتور لپ
 
شکست، کجا بودیم سکوت محیط را شرشر باران می 

 قدر  باران می آمد؟که این
 
 دوبار پرسیدم و او سکوت کرد.  

 
 مهمون دارم!  _
 

 دزدید خیره شدم.سینه به او که از من نگاه میبهدست
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 بودم؟  مهمان داشت؟ من نباید می
 
 خب درست بگو برو باال.   _
 

فهمیدم و حاال وقتی کسل بود از خمیده نشستنش می
 کرد. ساعتی بود خمیده کار می

 
و نباید ببینه یا حاال ماجد مهمون داره یا کیان؟! من _

 چی؟  
 

ها پشت سر قالب تکیه به صندلی کارش داد، دست
 کرد.  
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اد، مجبور دونم خوشتون از هم نمیفهیم داره میاد، می _
شدم بگم بیاد یه سری کارا هست و باید برنامه 

 بریزیم.  
 

 آمد؟! پس این یک حس دو سویه بود!  خوشمان نمی
 
قدر ازش بدم نمیاد که نخوام ببینمش، مگر تو اون _

 نخوای! 
 

در سکوت نگاهش در چشمانم گره خورد، داشت سبک 
 کرد.سنگین می
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 مهیل#
 595پارت#
 
الحساب دوتا قهوه برای خودمون درست کن، با علی _

 جا... فعالً که نیومده.  کیک تو یخچال، بیار بشین این
 

یک پروانه درونم از پیله درآمد، اولین بار بود این 
 گفت. جمالت را می
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 حتی لحنش هم جدید بود. 
 توانست میان ما نایاب باشد! چقدر چیزهای ساده می

 
خیلی طول نکشید درست کردنش با آن دستگاه جالب 

 ساز.قهوه
 
هایش دورم سرم سبز و دستقدر بود که پشتاما آن 

 پیچیده شد. 
 
 خانم مظلومی! چقدر شما مظلومی...  _
 

 کنار گوشم زمزمه کرد، قلقلکم آمد.
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هایش زیادی گرم و پر لب فرصت نداد اعتراض کنم، 
 ولع بود با طعم نعنا... 

 
هایش با این طعم برایم مهر شده بود، سندیت بوسه

ها بود حتی این چند وقت هم این طعم و داشت، مدت
 هایی نعنایی. بو را نداشت، بوسه

 
 کنی، خانم مظلومی؟  امشب با من سکس می _
 

 نفسی گرفتم که نیمه ماند. 
 

 تر از آن نگاه. بود، حرفش عجیب برقی در چشمانش
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 دلم لرزید، ترسیدم... 
 
 خوای... قراره امشب بری؟ می _
 

 اش. روی سینهمن را برگرداند روبه
 

داد لباسش همیشه بوی وانیل یا چیزی شبیه آن می
 زد.اش را عطر میوسط سینه

 
اش نگذاشت به چشمانش نگاه کنم سرم را به سینه 

 چسباند. 
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 ترسو دم؟می رابطه پیشنهاد چون ؟…چرا باید برم _
 شدی؟

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 596پارت#
 
 

 آرام خندید و چیزی شبیه صدای آالرم آمد.  
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درک که از تو  ها رو بکن سه تا! بهاومد! قهوه _

 خوشش نمیاد. 
 

 مکی زد و باز هم درونم را حسی بد در هم پیچید.چش
 
 عادت نداشتم به این چیزها.  

 
 قدر که ذوق کردن هم بلد نبودم. آن
 

 اش. هنوز بوی نعنا در دهانم بود، طعم شیرین بوسه
 

 ها را داخل مایکروویو گذاشتم، سرد شده بود. قهوه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
خیلی کیک را داخل سینی و بشقاب و... مهمان داشت و 

 آید.رودربایستی گفته بود فهیم از من خوشش نمیبی
 

خوب بود که حداقل کلمات ماجد معنای خودشان را 
 داشت. 

 
 .درآورد پیله از را دوم ٔ  فکر به انتهای شب، پروانه

 
با دیشب این دومین بار بود که درخواست داشت و  

 تر از هر چیزی برای من! عجیب
 

 .............. 
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در اتاق مطالعه پیدا کردم، اما دور میز بزرگ هردو را 

 اتاق که حاال تقریباً وسط بود.
 

 . بچینند جنگ ٔ  خواستند ماکت صحنهانگار می
  
 سالم.  _
 

 هردو به چیزی روی میز خالی خیره بودند.
 
 های ماجد با دیدنم باز شد. اخم 

 
 شناسی! دستت طال، عزیزم... فهیم رو که می _
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ی شبیه ماجد از نظر قد و قواره و در یک نگاه کس

 هیکل، شبیه یک بدل با صورتی متفاوت.
 
اغراق پر از موهایش بلندتر و خرمایی، چشمانش بی 

 نفرت یا چیزی شبیه همین حس، کمی باال یا پایین.  
 

چانه جلو دادم و سر باال گرفتم، گند زده بود به 
 چیز. همه

 مردک نفهم.  
 
 ممنون.  _
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سینی را روی میز عسلی گذاشته و فنجانم را برداشتم 
 ای کیک.با تکه

 
شام الزانیا بود داخل فر که گرم بماند، احتماالً ماجد از 

 آید.خیلی وقت پیش خبر داشت می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 597پارت#
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ام فنجان قهوه را از ماجد گرفت، سر جای قبلی
 برگشتم، روی مبل راحتی.  

 
 ماجد؟!   _
 

نگاهش سمت من بود، منظورش را فهمیدم، که چرا 
 ام.   نشسته

 
 چیمن کاری به ما نداره، فهیم.   _
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با جدیت گفت، علناً ناراضی بود، اما فقط سری به تأیید 
 تکان داد.   

 
حس منفی انگار این مرد را احاطه کرده بود، یک 

 تاریکی که ربطی به نور اتاق نداشت.
 

 برفین چگونه او را انتخاب کرده بود؟ 
 

ماجد گفت با تارا، وقتی در عقد ماجد بود رابطه 
 داشت؟!   

 
 موجود مرموز و نچسب...   
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فهمم جوری هم نگاه نکنین میچیمن خانوم! اگر اون _
 بدتون میاد.   چقدر ازم

 
به خودم آمدم، کتاب روی پایم بود و من زل زده به او، 

 ماجد کجا رفت؟
 
 کل با بودم او ٔ  به روی خودم نیاوردم که خیره 

 .  اممنفی احساسات
 
کردم برفین به اون خانومی چطور باید داشتم فکر می _

 از شما خوشش بیاد؟   
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وار بود سینه و چقدر ماجدبهبه میز تکیه زد دست
 رفتارهایش!

 
ناخودآگاه دنبال تصویر این مرد در گذشته بودم، چرا  

 وقت ندیدمش؟   هیچ
 
 علف باید به دهن بزی شیرین بیاد، چیمن خانوم.   _

 نیشخند زد. دوئل بود؟   
 
قدر شعور داره که هر علفی علف بله، ولی بزم اون _

 خورن.نخوره، البته دیدم بزا آشغالم می
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 مهیل#
 598پارت#
 
 

اش را مخفی نکرد. روزگارم را خشم نگاهش و کالفگی
 جهنم کرده بود با یک پیام.   
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منم موندم ماجد از چیه تو باید خوشش بیاد که  _
عقل و خودخواهی مثل تو ادب و کمخاطر زن بیبه

 سرش رو بخواد بده.  
 

ام با ماجد های دوران مجردیها و جر و بحثکلیاد کل
 و مانیا افتادم.   

 
قدر زر زرگر شناسد قدر گوهر گوهری، جناب  _

 سرگرد!
 

ید حتماً من را می رسکنم اگر دستش میفکر می
 کشت.
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خیز شدم برای بلند شدن از جایم، انگار حضورش نیم 
 شد.  سمی بود که تحلیل برنده می

 
قطعاً تو زر نیستی، چیمن، فقط یه زن خودخواه و  _

 آویزونی که براش هرچه پیش آید خوش آید، هست...  
 

کلماتش رکیک بود، اما نه بدتر از آن حسی که داخل 
 زد.  ج میچشمانش مو

 
مردها اگر از زنی خوششان نیاید بدترین و پلیدترین 

 موجود خواهند بود، ویرانگر!   
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

قدمی جلو گذاشت، عقب نرفتم، ماجد رهایمان کرده 
 بود؟! 

 
دست پشت کمرش قالب کرد و با نگاهی تیز از باال به 

 پایین به من خیره شد.  
 
 موجود تو زندگیش ٔ  ماجد تنها قسمت احمقانه _

 ...  خودیبی
 

 خونسردی! 
 ها در برابر ماجد آموخته بودم. که سالچیزی
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 عسلی میز روی ٔ  خوردهنیم ٔ  کتابم را برداشتم و قهوه
 . را
 

به چشمانش خیره شده و... ته آن روی صورت و 
 لباسش بود. شوکه به وضعش نگاه کرد.  

 
و داشته شت زدم، جناب نفهم، فعالً اینانگار بد آتی_

باشین برای خاموش شدن آتیشی که از دهنتون 
 درمیاد.
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 مهیل#
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قدر محکم مشت شد که احساس کردم دستانش آن
 شود.اش پاره میرگ و پی

 
 .   اسیر ٔ  شبیه یک گرگ درنده 

 
به من بود تا حاال مرده بودی و زندگی رفیقم به گه  _

 شد.  کشیده نمی
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گی؟ البته برای تو زن دونه چیا به زنش میرفیقت می _

رفیقت و زن کس دیگه فرق نداره وقتی با زن کیان رو 
 دونه؟  ریزی... برفین میهم می

 
 همه نفرت درون ما از هم عجیب بود! این

 
درون نگاهش انگار مردی با یک چاقوی کند گلوی زنی 

 برید...  با موهای طالیی را می
 
 برو بهش بگو، زنده موندی درسته!   _
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حس کردم دستگیره چرخید، یک هزارم ثانیه و ما 
 هرکدام در موضعی جدید ایستادیم.   

 
 من حاضرم، فهیم.   _
 

 ن بود که از در داخل آمد.کیا
 
 ! فهیم آرام ٔ  لبخند من و چهره 

 
 روی قهوه بزرگ ٔ  دید. غیراز آن لکهچیزی بود که می

 .   فهیم لباس و صورت
 
 دعوا کردین؟   _
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 شد نفهمید.حسی متفاوت بود بین آن دو و این را نمی

 
شد وقت نگاه به باره ستایشگر مینگاه فهیم به یک

 ماجد! 
 

زدم که نفهمم فهیم م را به کودنی میمگر خود
 سرسپرده است.

 
ترین حس او به ماجد بود و این بین دو مرد رفاقت کم 

 شدت عجیب.   چیزی بود به
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 دستم توی ٔ  نه، پام گیر کرد به یه چیزی، قهوه _
 .نبود داغ متأسفانه رفیقت، صورت تو هویه ریخت

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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سعی کردم به صورتش دقت نکنم؛ لنز داشت، دماغش 
 تر و پر از جای آبله!ای برجستهتر، گونهتر و پهنبزرگ

 
تر و کمی شکم، های پهنابروهایی پر پشت، شانه 

 ها و...  هایی روی دستخالکوبی
 

 ابرویش باال رفت اما سکوت پیشه کرد.
 
ش را به نشنیدن فهیم هم به پشت پنجره رفته و خود 

 زد، مردک انگار هوویش بودم.  می
 

 داد!سرحال بود! این زندگی آرام به او آرامش نمی
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 کرد. خوب یا بد ماجد با این کار انگار زندگی می 
  
 ری بیرون؟ گفتی که... شب...  می _
 

 چشمکی زد.  
 
ست که نگن کیان ناپدید شده... تو نه، فقط یه جلسه _

 م رفت میام پیشت.  برو باال فهی
 

 لبخندش من را یاد آن شب در کشتی انداخت.   
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 این. منتظرتم خوره،می همبه کیان ٔ  حالم از قیافه _
 و توئه اول زن انگار! ماجد نگهدار، دور من از ورفیقت

 .  سالوس مردک …دومت زن شدم من
 

نگاه ماجد بین من و او که پشتش بود چرخید. کتاب به 
 دست راهی اتاقم شدم.  

 
 جا؟!  ساکتی، فهیم! قبلش چیزی شد این _
 

 تم مخاطبش فهیم بود. در را که بس
 

گویند فضولی مثل خوره به جانم افتاد که بفهمم چه می
 اما پشیمان شدم.
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خاطر غیراخالقی بودنش، چون درها زیادی برای نه به 

 شنود ضخیم بود.
 

 تاپم! گوشیم نبود! لپ
 

ارتباطم با دنیا شده بود همان تماس ماجد با خاله، 
رق در یک دنیای دیدن آن موجود هیوالگونه و تهش غ

 سکوت جز صدای شرشر باران.
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 مهیل#
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 ای که تلفن نداشت، تلویزیونی در آن ندیدم.خانه
 
 رادیو که ابداً! 
جا برایشان ساخته شده بود احتماالً هایی که اینآدم 

 تارک دنیا بودند.
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گذاشت در اتاق باز شد، خیلی آرام، تاریکی اتاق نمی 
 ببینم کیست! 

 
 قدر زود کارش تمام شده بود؟   یعنی این

 
 اتاق یک نبود، کم تخت تا در ٔ  سکوت کردم. فاصله

 !   بزرگ
 
 چیمن! خوابی؟!   _
 

 ام را رها کردم.   دهنفس حبس ش
 
 کارت تموم شد؟ زود اومدی!   _
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هایش آرام و کشیده بود، سرجایم نشستم داشت قدم

 کن.چیزهایی را از روی صورتش می
 

 آمد.  چسب یا چیزهایی که کش می
 
از این التکسا و کرما متنفرم... فقط برای چند دقیقه  _

 شدم.   باید دیده می
 
 رفت؟   _
 

 حالت اول برگشت.  اش بهبینی
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 داد آن مواد.  واقعاً باید حس بدی می
 
و، فهیم موند، دیروقته و جاده برم بشورم صورتم _

 ره.   تاریک، گفت صبح می
 

 من او را دوست داشتم! 
 ور صورتش روی گریم ٔ  ماندهمردی را که با باقی

 .  غر زیرلب و زدمی قدم رفت،می
 
 ای.  ریختههمیه چیزی هست، ماجد! به _
 

 نگاهش رنگ تعجب داشت. 
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 چیز زیادی آرام بود، مخصوصاً ماجد.همه
 
 کمی لطیف، زیادی صمیمی، آرام و صبور. 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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کنی؟ من خوبم! بیرون نرو تا جور فکر میچرا این _
 دوش بگیرم.  

 
سمت حمام راه کج کرد، کراواتش را روی زمین به

 انداخت، کتش را و...  
 
 جا قایم شدیم؟   نیستی... ما این _
 

ای واژه« نه!»سرش محکم بسته شد. در حمام پشت
 بلند بود که پاسخم همان شد.  

 
 هایم را بیرون نیاوردم.لباس
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 ربع یک حمامش. کشاند پایین ٔ  حسی من را به طبقه 
 .   کشیدمی طول

 
درِ اتاق کتابخانه یا مطالعه یا هر کوفتی که بود را باز 

 کردم.   
 

 داد. ن بو را نمیآمد و ماجد ایبوی سیگار می
  
 سرگرد؟   _
 

 جاست.  کردم هنوز آنحس می
 
 ...  هرزه ٔ  گم شو، زنیکه _
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قدر قدر روشن بود که او را پیدا کنم و نه آناتاق نه آن

 های انتهایی نبینم.تاریک که حضور کسی را میان سایه
 
از حرفش عصبانی نشدم، شاید چون چیزی عادی  

 نبود...
 
 فهیم!  _
   

 آنچه دیدم پاهایم را روی زمین میخکوب کرد.
 
 از پر حاال قهوه ٔ  بر لکهمردی با پیراهن پاره که عالوه 

 .بود خون
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صورتی متورم و پای چشمش ورم کرده و کبود و 

 زد.  سفیدی یک چشم به سرخی می
  
 به نظرت جالبه؟   _
  

 آمد.های پاره بیرون میکلمات سخت از میان آن لب
 
 لبخندش در آن صورت عجیب ترسناک بود. 
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 آمد.های پاره بیرون میکلمات سخت از میان آن لب
 
 لبخندش در آن صورت عجیب ترسناک بود.  
  
 فهیم!   _
 

 ای بود بیان اسمش از دهان من. بار نالهاین

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
، از آن مردی که ها نبوداما وحشتم از صورت او و خون

این بال را سرش آورده... جز ماجد چه کسی باید 
 باشد؟  

 
 از اما بود مشروب قطعاً شکل مکعب بلوری ٔ  شیشه
 کجا؟

 
 من ندیده بودم چنین چیزی باشد. 
به دهان برد و قرقره کرد و جلوی پایم شد پر از الکل  

 و خون...  
 
 فهیم و زهر مار، گم شو برو تا نکشتمت...    _
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 های پیش بود.   تر از ساعتنفرت در نگاهش پر رنگ

 
 ماجد این کارو کرده؟   _
  

 . بود پاره لباس ٔ  آستین و یقه
 

 جلو رفتم، از این آدم عصبانی بودم، نفرت؟!
 
زده دانم بود یا نه، عاشقش نبودم که نفرتنمی 

 باشم... شاید کینه...
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رویش بودم و پیش چشم تصور اما حاال که روبه 
 کردم چه اتفاقی افتاده...  می

 
 بیا عقب، چیمن!    _
 

هایی که حاال ماجد بود! صدای غرش فهیم و دست
 رسید.   نظر میهایش کمی نامیزان بهانگشت

 
 ش چکار کردی؟  تو باها _
 

حتی یک لک روی صورت و دستانش نبود، این برای 
 ذهن منطقی من یعنی فقط زده بود و...  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 تر.  تر از همیشه و نگاهش سنگینهایش جدیاخم
 
 !  اتاقت؟ نرفتی چرا تو! …مگه نگفتم بمون اتاق _
 

 با فهیم بود؟!
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 ! عجیب ٔ  یک رابطه
 

 .هاآدم این از ترسیده من و عجیب ٔ  یک رابطه
 
 دونستم فضول خانم تشریف میارن.  نمی _
 

 صدایی از گلوی ماجد بیرون آمد، اخطار داشت.
 
 دیدم و دیدم.  چیزی را نباید می 

 
 و ببند، فهیم. برو باال، چیمن!دهنت _
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......... 

 
 ماجد 

  
 آمد! هایش بند نمیگریه

 
پاکت سیگارم تمام شد و اولین ذرات نور خورشید در 

 آسمات هویدا.
 
او داخل آن صندلی کنار پنجره مچاله شده و گریه  

 دانستم از ترس است. کرد و میمی
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گرفت، جیغ خواستم حرف بزنم گوشش را میتا می
 زد.  می

 
 گفتم؟  چه می

 
 رو تو یا جااین بمونم ماجد، خودم، ٔ  و ببر خونهمن _

 . وخودم یا کشممی
 

 شد.های زیر پایش هر لحظه بیشتر میدستمال
 
 مثل ته سیگارهای زیر پای من روی کفپوش.  

 
 آرنج از روی زانو برداشتم.  
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کشی، هر کی به سهم خودش و هر روز میمنتو  _

 !  …کشه، اما توو میمن
 

 کرد! نگاهم نمی
 

انگشتان دردناکم پی یک نخ سیگار دیگر داخل 
 اش گشت، نبود. سرگیجه و تهوع داشتم...قوطی

 
صدای موتور آمد... سرش از روی شانه کش آمد و  

 احتماالً به مسیر خروج ساختمان تا در خیره شد.
   

 رفت. فهیم داشت می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 نترس از من... _
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با خشم، آن چشمان آبی شبیه آسمانِ ابری با رعد و 
 شد که نم و خیسی باران داشت.برق می

 
 خراشم یه حتی بودی، کرده لهش روانی،! ؟…نترسم_

 ... برنداشتی
 

 دادم؟ چگونه باید برایش توضیح می
 
 دی؟  و گوش میحرفم _
 

هایش انگار نور خورشید به او جان دوباره داد، یا اشک
 ته کشید.
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تر از اجزا دیگر صورتش به چشم بینی قرمزش بیش 
 آمد. می

 
 و ببر...نه! من _
 

شد که مچ ظریفش را کشیدم، ارم داشت رد میاز کن
 کنترلی نداشت وقتی درست روی پاهایم فرود آمد.

 
اش فکر توانست دربارهمی دانم چه دیده بود، چه می

 کند. 
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زندگی کیان و فهیم پر از این خشونتا و  _
دونی من چندبار به این روز کثافتکاریاست، چیمن! می

 افتادم؟   
 

کرد از روی پاهایم بلند شود اما تا تالش می
 خواستم امکان نداشت.   نمی

 
چشمان رنگ اقیانوسش هیوالهایی را دیده بود که از 

 اعماق تاریکی سر بیرون آورده بودند. 
 
تر از هر چیزی ای او پذیرفتن حضورشان سختبر

 توانست باشد.  می
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داغونش کردی، واقعی، حتی یه خط روی تو  _
 ننداخته...  

 
 صدایش از گریه گرفته بود.  

 
 حالش نترس، بعدم شه،نمی دیده که زخما ٔ  همه _

    نبودم؟ وقتی گفت چی بهت... خوبه
 

ب سرجایش آرام نشست، موهای پریشانش را عق
 زدم، سعی کردم با یک گره جمعشان کنم.  

 
 خاطر اون حرفا زدیش؟به _
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 سکه داخل قلک افتاده بود و ماهی به قالب.
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تهدیدت کرد، حرف نامربوط بهت زد، همه رو شنیدم،  _

 حقش رو نداشت.  
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 .من نازک دل زن. شد بارش ٔ  باز هم چشمانش آماده

   
و له کردی، ماجد، چون از من متنفره و تو صورتش _

جور اون حرفا رو زد؟ مگه چقدر بد بود که باید اون
 زدی؟ مثالً دوستته، رفیقته...  می

 
اختیار در هوس هایم بیش بردم و لبصورت کنار گوش

 لمس پوست سفید و داغش بود.  
 
همه سال زجرو تحمل نکردم که خاطر تو اینمن به _

 و تو صورتت بزنه...یکی از راه برسه و نفرتش
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 هایش دور گردنم پیچید.دست
 
شد و آه لذتی که در درونم ساکت شد، زود قانع می 

 عروسک مو طالیی.   
 
همه نفرت از من چرا باید شه، ایندلیل نمی بازم _

 باشه؟ نکنه خبریه بینتون؟   
 

لبخندم را ندید، حق داشت افکارش منحرف شود با آن 
 کارهای فهیم.  

 
 منحرف شدی ها...    _
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 ام گذاشت.سرش را روی شانه
 
ترسیده و رمیده به خود هیوال پناه آوردن دیگر  

 نهایتش بود؛ نهایت استیصال.  
 
 شه...  هر کی باشه فکرش منحرف می _
 
خوام فکرت منحرف نشه، ازت متنفر چون گفتم می _

رو تو  عقب بکشم، چون تنها عامل عقب کشیدن من
 دونه، چون...  می
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های قبل و لبخند روی لب و برق صورت سرخ از گریه
نهایت داشت چشمانش را مقابل دیدم آورد، حظ بی

 دیدن او.   
 
خوای ول کنی این... اینا رو؟ کیان بودن و واقعاً می _

 پلیس بودن رو؟  
 

 بازی شبیه یک شطرنج است.
 

 ٔ  ها را کی حرکت دهی تا از مهرهباید بدانی مهره
 ی.  کن حفاظت اصلی
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خوام، چیمن. کیان باشم تو تنها چیزی هستی که می _
و تو نباشی، ماجد باشم و تو نباشی... کارم بدون تو 

 جهنمه.
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 بازی شبیه یک شطرنج است.
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 ٔ  ها را کی حرکت دهی تا از مهرهباید بدانی مهره

 .  کنی حفاظت اصلی
 
خوام، چیمن. کیان باشم ی هستی که میتو تنها چیز _

و تو نباشی، ماجد باشم و تو نباشی... کارم بدون تو 
 جهنمه.

 
.......... 

 
 چیمن  

  
 نوازشم کن!   _
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های قبل دیده بودم خالی ذهنم را از آنچه در ساعت

 کرده بود. 
 

اش، حسی عمیق و سیال به عجلهحرکات منظم و بی
 برقی که در نگاهش بود.داد، تن و روحم می

 
 .درآوردم حرکت به اشبرهنه ٔ  دستانم را روی سینه 

 
اش کشیده شد، حتی اگر هایم عمیق روی سینهناخن

کرد، این مرد نهایت مهارت را یک غریزه را ارضا می
 داشت.  
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 دوستم داری؟   _
 

 . کشیدمی بیرون تنش ٔ  هر بار من را از خلسه
 

 تم و...  سر تکان دادم. دوستش داش
 
 و نبند، صدام کن، چیمن...  چشمات _
 

هایش دور تنم پیچید و من را بلند کرد، دست
 هایش رها کردم. هایم را روی شانهنفس

 
 ماجد...   _
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 جانم... عزیزم...   _
 

هایمان و ترسی عمیق که حتی در آن اوج لذت نفس
کرد، عشق دیو به دلبر... دلبری که دلش هم رهایم نمی

 را برده بود این دیو...   
 

 .است حمله ٔ  بیرون در، تاریکی منتظر آماده
 
های گره جاست، میان همین تنتمام روشنایی این 

 خورده.
 

من را میان بازوهایت تاب بده بگذار فراموش کنم که 
 بپرسم تو آن موجود دهشتناکی یا او تو!
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 به لعنت ؟…گیدونی چی میامکان نداره. فهیم، می»

رو نباید بهش اعتماد  زادهگرگ گفتم چقدر آدم، این
 کرد...  
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سختی ام را بهشد، تن لذت بردهصدایش دور می

 توانستم تکان دهم. می
 

 توانست به من مربوط باشد.هرچه آن بیرون بود نمی
 
 ٔ  حتی حرف زدن ماجد با فهیم، حتی آن صحنه 

 . دیشب دلخراش
 

نظیر را با هم گذرانده بودیم، نجواهایش ما شبی بی
 های حین خواب.پچگوشم بود و آن پچهنوز در 
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ماجد با همیشه فرق داشت، با آن مرد معذب و پر از  
 فکر قبل.

 
 برد. برای اولین بار حس کردم از وجودم لذت می 
   

هایی که پشت سر قالب کرده، در آرام باز شد، از دست
 توانستم درک کنم اتفاق بدی افتاده.می

 
متوجه چشمان باز من نشد، فقط قدم زد و انگار  

 تصمیم گرفت آرام باشد.
 
 باره صورتش آرام گرفت.  چون به یک 
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 خبری شده؟!   _
 

 تازه متوجه من شد! 
 
 نه!   _
 

تیشرت سفیدش را از تن درآورد و نیمه برهنه به تخت 
 آمد.

 
 برای بغل کردنم وقت را تلف نکرد. 

 
 آمد.   باز می بوی عطرش و بوی نعنا 
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 دیشب خوش گذشت؟    _
 

 حین بوسیدن چشمانم پرسید. 
 

لبخندش دلم را خالی کرد، چقدر راحت نقش بازی 
 کرد!  می

 
 گن، دلبر؟چی شد؟ چشمات چی می _
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 سر عقب برد و به صورتم زل زد.  
  
 دونی؟   تو آدم ترسناکی هستی می _
 

 ام را بوسید. نوک بینی
 

اش های روی سینهچرخیدم و جای گلوله و خراش
 جلوی چشمم بود.  
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هر کی از من بترسه تو یکی نباید بترسی، چون منم  _

 ترسم، چیمن خانوم.  که ازت می
 

 رسید. نظر میاش کوچک بهصورتم زیر دستان مردانه
 

 زد.  یله کرده و لبخند میروی آرنج 
 
تونی هم داغون باشی و خبر بد بشنوی، هم چطور می _

گم راهه؟ میچی روبهجور رفتار کنی که انگار همهیه
 کنی.نکنه با منم نقش بازی می
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ام زد و ای آرام وسط پیشانیبا انگشت اشاره ضربه
 خندید.   

 
ی اشتباه گفتی، طالیی، فقط برای تو نقش باز _

کنی، وقتی حالت خوبه، و خوب میکنم... تو حالمنمی
شه و گیرم. هر کی با یه چیزی خمار میمن انرژی می

با یه چیزی سر کیف میاد، برای من هردوتاش تو وجود 
یه مو طالیی لجباز و شکاک جمع شده که عین هوای 

 مونه.  بهار می
 

 اش گذاشت. دستم را گرفت و روی سینه
 

 کرد.   اش را نوازش میخودش با دست من سینه

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
و برام لوس کنی کم نمیاد کم نازم کنی و خودتیه _

 ازت...  
 

 این خوب نبود! 
 

 خورد.  همه آرامش و مهربانی او، به ماجد نمیاین
 
   کرده؟ کاری بهرام ؟…چی شده _
 

 دستم را رها کرد.
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ای از چشمانش گذشت و باز آرام برق خشم لحظه 
 شد.
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 ملحفه را به خودم پیچیده و نشستم.  
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زاده عاقبت گرگ شود، چو میان آدمیزادگان گرگ _

ن تو بغل من بزرگ شود. چیزی نیست که تو بخوای اآل
 اسم این مرتیکه رو بیاری...  

 
 هایش جدی بود.  اخم

 
 کردم.  و از تو مغزت پاک میبه من بود اسمش _
 

شد به او هایش میان موهایم خزید، کاش میانگشت
 خود است.  فهماند که حسادتش بی
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چی با موضوعات خوام برم دوش بگیرم، همهمی _
 شه، ماجد خان.  خواب حل نمیتخت

 
که بتواند مانع رفتنم شود از زیر دستش فرار از آنقبل

 کردم.
 خواستم.کمی تنهایی می 

 
 

 .............. 
 

 آمد خوشایند نبود.هایی که میصدا
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ها شدم، کسی فریاد آب که بسته شد متوجه آندوش 
 زد.می

 
 .کردم تن به چگونه نفهمیدم را تنی ٔ  حوله 

 
 در حمام باز نشده، فریاد زد.  

 
 آمد. بوی تند عطر و الکل می

 
 ست. جا پر شیشهبیرون نیا، این _
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و صورت لرزید و آن صورت کبود از خشم صدایش می
 دیده پیش ٔ  ریزان چیزی نبود که چند دقیقهعرق
 .بودم

 
اش متورم های پیشانی و گردن و عضالت شانهرگ 

 ها وزنه زده باشد. بود، انگار ساعت
 
 چی...  _
 

های حمام را به پا داشتم، روی تخت نشست و دمپایی
 ها گرفت.سر میان دست

 
 عطر. ٔ  های شکستهزیر پایم پر بود از شیشه
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اش مانده های چند تکهای که روی زمین فقط چوبآینه
 بود.
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 های مرمری شکسته و... آشوب بود.  مجسمه 
 
 طوفان شده؟  _
 

 هایش کوبید... با کف دو دست به شقیقه
 
 سگ روی ندیدن هنوز... شهمی طوفان ؟…طوفان _

و جمع برده و مطیعشون... لباسات شدم انگار و،من
و قمار کردم، سر تو کن، باید بریم... من تمام زندگیم

 چیزی... خاطر هیچکنم... بهقمار نمی
 

وقت با این قدر بلند نبود، هیچوقت اینفریادهایش هیچ
 زد، عاصی و عصیانگر.  لحن حرف نمی
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 ماجد! بریم پایین؟   _
 

 خواستم گریه کنم، گیج و درمانده.  می
 

 هوای خنک بیرون کمی از آن رخ کبودش کم کرد.
 
آورد، موهای خیسم را بادقت حوله پیچ نفس کم می 

 کرده بود.
 
با وسواس لباس گرم برایم پیدا کرد، در سکوت  

 مراقب بود پوشیده باشم که نکند سرما بخورم.
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 چیزی نگفتم، حسی غریب بود.  
 
 خوان بدمت به بهرام. می _
 

هایش را حالجی در سکوتی آمیخته با بهت فقط حرف
 توانست این باشد.کردم. نمیمی

 
 الید. مرفت و با کف دست میچشمانش را راه می 

 
 کرد. داشت سکته می

 
ام که هر کی دقیقاً چی شده؟! مگه من آبنبات چوبی _

 از راه برسه یه لیس بزنه؟  
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 اخم کرد و چشم ریز.
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خب حاال مثالی بهتر گیرم نیومد. نفس عمیق بکش،  _
 قدر هول نبودی... بگو چی شده. ماجد. تو این

ها نشستم، هنوز سینه ایستاد، من هم روی پلهبهدست
 اش خوب بود.  تیغ آفتاب به این نقطه نرسیده و خنکی

 
اون کثافت تو رو جای محفوظ نگه داشتن اطالعات  _

هم هامون رو داره بهه تمام برنامهخواد، اون حرومزادمی
 ریزه. می

 
ها کمی آرامم هایم تکیه دادم، سرمای پلهبه دست

 کرد.  می
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و قدر بدبخت شده؟ منخب که چی؟ بهرام این _
 خواد که چی؟ می

 
قدر باورش سخت بود آن مرد منطقی و مهربان این

وقت مال داند هیچاحمق شده باشد که برای زنی که می
 چیز را روی میز قمار بگذارد. نخواهد شد همه او
  
 ... نکنه! …بدت نیومد _
 

 دیوانه شده بود، انتظار داشت چه کنم؟ 
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شه به اآلن بحث سر چیه؟ من باید کاری کنم؟ می _
سازی کنه اون فرمانده و مافوقت بگی برای من روشن

 قراره چی بشه؟
 

چیزی حرف  ٔ  تر شده بود، وقتی آدم دربارهانگار آرام
 بزند دیگر آن بار سنگینی قبل را ندارد.

 
 های ماجد. بهرام دیوانه شده بود؟ یا باالدستی 

 
 دست دراز کرد که همراهش بروم. 

 
 شم. بیا بریم پشت ساختمون، حرف نزنم دیوانه می _
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 قدم شدیم. هم
 
و گی منو ترکوندی، خل شدی؟ همچین میاون اتاق _

بهرام انگار من یه جنسم که کسی خوان بدن می
 تصمیم بگیره برای کی باشم.
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 ام سفت شد.دستش دور شانه
 
ها زیر پاهایمان و مسیری که به ریزهصدای سنگ 

 زیر چوبی صندلی آن و شدمی ختم کوچک ٔ  برکه
 .  درخت

 
ه، جلوی فهیم قرار بود دیشب از من کتک بخور _

 دوربین روشن، وسط یه جلسه...  
 

نقشه بود؟ مشتی که به شکمش زدم نهایت زورم بود، 
 لعنتی...  
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 مریض... من مثل سگ ترسیدم...   _
 

 هایم را گرفت، خندید.  دست
 
 کنی...  و غافلگیرم میلعنتی فقط تو من _
 
 به من گفت هرزه... گفت...   _
 
ای داره که فهیم باید همه فکر کنن کیان معشوقه _

 ازش متنفره، که...  
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دار لگدی به ساق پایش کوبیدم، هردو روی چمن نم
 خندید...سقوط کردیم و او می

 
آن صورت لعنتی پر از پارگی و خون... چشم ورم  

 کرده!   
 

 هایی که زد...   حرف
 
 روانی... هردوتون، که چی بشه؟    _
 
و ول کنم... خب و بگیره... گفتی کارمکه جای من _

 هو بگم بای بای؟  چجور ول کنم؟ یه
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کردم، روی صندلی نشستم، دیروز را باید مرور می
 شده بودم بازیگری ناخواسته داخل یک نمایش...  

 
 گی، ماجد...  دروغ می _
 

و گذاشت... در سکوت فقط ها روی زاننشسته و دست
 آمد.صدای شرشر آبی داخل برکه بود که می

 
   …های نیلوفر روی آببرگ 

 
 کاریکتک... گمنمی حقیقتم ٔ  گم، ولی همهدروغ نمی _

 تو از بود، واقعی فهیمم و تو دعوای بود، واقعی نصفش
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 کنم ول رو چیهمه تو خاطربه کهاین از... متنفره
 !چیمن... عصبانیه
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 دارش را تکاند.   از جا بلند شد و شلوار نم
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گم، بهرام گفته اگر اوضاع پیچیده شده، دروغ نمی _

خواید باید چیمن رو پیش من بفرستین، همکاری می
علناً تهدید کرده. دیروز چندتا شهید دادیم تو مرز، 

 درگیری با باند قاچاق.  
 

 تاپ باز جلوی چشمم آمد!تصویر آن پسرک در لپ
 
 ٔ  انهانگیز و خجا در این هوای دلکه من ایندرحالی 

 .کنممی بحث ماجد با آرام
 

های خودشان را داشتند، خوب یا ها هرکدام برنامهآدم
 بد، هرکسی پی منفعتی بود؛ خیر یا شر.
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 قاچاق چی؟  _
 

کرد چقدر اش، داشت فکر میایسکوت چند لحظه
 باید اطالعات بدهد؟ 

 
خاطرش قدر براشون ارزش داشته که بهکه اونچیزی_

. پا شو، موهات هنوز خیسه، مرخصیم مأمور بکشن..
 شه. داره تموم می

 
 دستم را کشید و بلند شدم، مرخصی داشت؟ 

 
 مگه کیان مرخصی داره؟   _
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تر بود، انگار دیگر آن وحشت قبل خندید و حاال آرام

 نباشد. 
 
شغل، شغله، باید برگردم و اوضاع رو ردیف کنم. از  _

برن، مرد شرور باید برگرده به کارش فهیم حساب نمی
 و جمع کنن. تا کفتارا خودشون

 
 بهرام چی؟   _
 

 هایش درهم رفت. اخم
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 شده کسی، به دمنمی باج من اونه، کفتارا ٔ  سردسته _
کفتار چهب ذارمنمی وداراییم تنها ولی کنم ول رو شغلم

 ازم بگیره.
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یه پیشنهاد بدم که نیازی به خون و خونریزی نباشه،  _
 شیر شاه؟! 

 
 گرفت.خندید، دلم آرام بود، روحم نیز داشت آرام می

 
چوبی را که قرار بود خاکسترها را کنار بزنم را  

 ای انداختم.گوشه
 

گرفت، خورد آتش اَلو میگر هم میآتش زیر خاکستر ا
سوزاند، تر را خشک شاید نه به وسعت قبل، اما می

 کرد برای خوراکش... می
 
 فکرشم نکن که بفرستمت برای مذاکره، هرگز.  _
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 دست دور کمرش چرخاندم. 
 
نه، بذار برگردم سر کارم، برگردم کیش، بذار اوضاع  _

 نظر عادی بیاد... مهم منم که... به
 
 هم مبینا مسعود، ٔ  فراموش کن، چیمن! میری خونه _

 مجدد رو کیان نام به خاص و پولدار آقای یه میاد،
 ازدواج آدم اون با بره،می دل ازت کنی،می مالقات

 ... کنیمی
 
و تو زندگی کاری ندارم، ماجد، اونمن با کیان هیچ  _

 مونم، حاال که زنی... من وارد نکن... من منتظر می
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 باقی حرفم نیامد، فراموش کردنش امکان نداشت.  
 
گم، یادت بره تارایی بود... برنامه اونیه که من می _

و قسمت تونم زندگیمچیزیه که باید باشه، دیگه نمی
 کنم، چیمن. 

 
 شنیدن نام آن زن انگار سفت شد.تمام عضالتم با 

 
 خواستم شروع کنم به خراب کردن اوضاع. نمی 
  
و اصالح نکنی و اسمش رو نگی هم یادم اگر حرفم _

 هست اسم همسر رسمیت تارا بوده. 
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 دست خودم نبود تلخی با نام آن زن... تارا.
 
ایستاد و من را هم متوقف کرد، صورتش را مقابلم قرار  

 داد.
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زن رسمی؟! شرط صحت عقد چیه؟ رضایت! من  _

 راضی نبودم... 
 
 و من هم وقت صیغه...  _
 

انگار دستی من را بکشد و ببرد درست همان لحظه که 
قرارداد را دستم داد، همان لحظه که کلمات را گفت، 

 سال... ۹۹
 

 ام افتاد، صاف ایستاد.  بازویش از دور شانه
 
 بریم تو، سرده... _
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 به مذاق مبارک خوش نیامد که حقیقت را گفتم.

 
 چیزی درست کردیم، برای غذا. 

 
پختم و او در سکوت مشغول چای و من کیک  

کارهایش بود و هرازگاهی دور و بر من، سکوت او یعنی 
 شدت مشغول.   فکر به

 
 خوای بخوابی؟   می _
 

خسته بودم، خواب بعدازظهر تنها کاری بود که در آن 
 توانستم انجام دهم.  سکوت می
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 در چارچوب در اتاق ایستاد، فاصله زیاد بود تا تخت.   

 
 نم، کیک پختم، ماکارونی هم مونده...  چرت بز _
 
 چرا نگفتی منم بیام؟   _
 

 زیر پتو خزیدم، عجیب غریب شده بود.  
 
 باید بگم بیا چرت بزن؟ عقلت زائل شده؟    _
 

 آمد. منتظر درخواست بود؟حتی داخل هم نمی
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 فقط نگاهش کردم.   
 
 زدن؟   جا داد بزنیم برای حرفقراره از همون _
 

های جدید او آشنایی نداشتم. داخل شد. با این اخالق
 ماجدی متفاوت بود این آدم.  

 
برای هیچ کاری امروز صدام نکردی، حتی دنبالمم  _

 نگشتی...
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 سیاهش ٔ  تیشرتش را درآورد، عرق گیر دوبنده
 . دادمی نشاد تربیش را عضالت

 
ها گفته بودم خواست دل ببرد، جایی آن گذشتهمی

 ٔ  عاشق ترکیب رنگ پوست و عضالتش با دوبنده
 . سیاهم
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 بست.   برایش جا باز کردم، گاهی خاطرات دهانم را می
 
 بیا بخواب.   _
 

یک لحظه در سکوت نگاهم کرد و بعد راه را عوض 
کرد و من را منتظر گذاشت تا به حمام برود! چندبار 

 باید دوش گرفت؟   
 
 دیوانه شدی، ماجد؟ آزار داری؟    _
 

دم در برگشت و من چیزی جز جدیت در نگاهش 
 ندیدم.  
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یادم افتاد گفتی رضایت نداشتی وقتی صیغه خوندم،  _
 نم درست بوده یا نه.باید بپرسم ببی

 
اهمیتی به حرفش ندادم، دروغ نگفته بودم که برایش 

 شرمنده باشم یا توضیح دهم. 
   
و از زندانت آزاد از حمومت گوشی منبپرس! ولی قبل _

 خوام.  و میکن، گوشیم
 

 همان دم حمام برگشت.
 
 ام.  توپش پر بود انگار خوشش نیامد از خواسته 
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جا جامونده، راننده که آوردت این گوشیت تو ماشین _
 برگشتیم یهدونه...  

 
گفت، باز هم گفته بود بهرام پیام داده، علناً دروغ می

 کرد.  ام را کنترل میزندگی
 
و و خر فرض نکن، گوشیمدروغ نگو، ماجد! من _

 خوام، بگرد راننده رو پیدا کن.   می
 
 خوام دیگه داشته باشیش...  نمی _
 

 نشسته و درست به چشمانش خیره شدم.
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 مهیل#
 618پارت#
 
 

شد روی های حریر سبز رد مینوری که از میان پرده
افتاده بود، درست همان نقطه که روزی اش سینه

 نشین شده بود.خاطرش خانهبه
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بلند شدم و آن نقطه مقصدم انگشتانم بود. قدمی  
 کمر.  بهعقب رفت، دست

 
گفتی من قبول ماجد! یه زمانی بود هرچی می _

ترسیدم بدون تو نتونم. خیلی چیزا کردم، چون میمی
ردسر زندگیتم، از اون روزی که تو صورتم گفتی من د

از روزی که قرصا رو خوردم، از روزی که توی اون 
ای از دست دادم که آرزوم بیمارستان فهمیدم بچه

 بود...  
 

 سرد بود نگاهش، ماجد رفته بود.  
 
 بس کن...   _
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 شد حرف زد.   ماندم، میتا وقتی آرام می

   
نه! سکوت کن، بذار حرف بزنم. از اون روزا که رفتم  _

 اما زیاد خیلی دارم، دوستت فهمیدم... سهراب ٔ  نهخو
 هم تو بدون... باشم مطیعت واربرده که قدراون نه

 .  مظلومی ماجد کنم، زندگی تونممی
سکوت چیزی بود که به آن نیاز داشتم اما کاش آن 

 شد.   چشمان نگاهش گرم می
 
 تونم؟  پس چرا من بدون تو نمی _
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گرفت، وبا صدایی  گرفته اش مچ دستم را روی سینه
 زمزمه کرد: 

 
یادم نیست آخرین بار کی تونستم یک ساعت بدون  _

 فکر کردن به تو بگذرونم.  
 

قدر درگیر نبودم، وقت ایننفس رها کردم، من هیچ
 عادی نبود.

 
 نام عشق ثبت کرد.شد بههر چیزی را نمی 
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 مهیل#
 619پارت#
 
 
خاطر همین رفیقت به من گفت به فکر کنم به _

 و...  کم باید خودتزندگیت آویزون شدم، شاید توام یه
 

اش روی لب و صورتم گرمای دست پهن و مردانه
 نگذاشت حرف بزنم.
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 برق خشم در عمق چشمانش بود.   
 
فهمی، چیمن، انگار بگی آب فهیم غلط کرد، چرا نمی _

 در این حد الزمی...   و غذا نخور، تو برای من
 

های کرد از این عاشقانههرکسی بود فکر کنم ذوق می
 نهفته در کلمات.

 
دیدم هر روز دیوارهای دورم باز دارد چیده اما می

 ای.بار بدون هیچ روزنهشود، اینمی
 

 خواب!خواب بی
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 دست از روی دهانم برداشت، روی نوک پا ایستادم. 
 

هایی که جمع شده و چشمان خشمگین، لب
های صورتی درهم، داشت خودش را کنترل ماهیچه

 کرد.  می
 
و دیگه کنی و هر چیزی تو سرته، فقط منهر کار می _

 زندانی خودت نکن.  
 

 نجوا کردم و انگشتانم مقصدش را پیدا کرد.
 

 هایش.   یش را صاف و بعد خطوط دور لببین دو ابرو
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 دوستت دارم.   _
 

 بود حقیقتی کاشتم، اشبرهنه ٔ  ای روی شانهبوسه
 .داشتنش دوست

 
 اما نه دیگر مثل قبل عشق به زندانبان.  

 
کنار او رشد کرده بودم، نگاهش را حتی اگر کنارم نبود 

لحظه از تمام روزهایی بهها، لحظهرا داشتم، آن عکس
ه من را نداشت، این مرد حتی یک لحظه هم نبود که ک

 من را دوست نداشته باشد.
 
 کرد، شاید!تر اوقات غمگینم میهرچند بیش 
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 شاید! فرصت شاد کردنم را نداشت. 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 620پارت#
 
 

 ماجد  
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هایی بیدارم کرد، خیس عرق بودم، صدای نفس

 تنم.بالشت خیس بود و 
 
طرف تخت خوابیده، خنکی دلنشینی از وار آناو جنین 

 آمد.های باز اتاق داخل میپنجره
 
دادند، ماه های حریر ماه را با کمی ماتی نشان میپرده 

 سبز رنگ. 
 

 زد.دخترک سرمایی و لجباز، پتو را هم کنار می
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رویش را پوشاندم، باز هم خواب همیشگی و آن  
بیدارم کرد برای کسی نبود جز هایی که صدای نفس

 خودم. 
 

باز هم خواب دیدم میان سیاهی جنگل، بین درختان و 
وار می میان مه و رطوبت دنبال همین موجود فرشته

 گردم. 
 

 آمد، در آن تاریک روشن.هایش میصدای خنده
 
گردم و باز های سوخته و من به دنبالش میبوی چوب 

 کنم.   پیدایش نمی
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چنداد های نهاش را باز هم رها کرده، موجییموهای طال
گون او پخش است، زیاد موهایش روی صورت مهتاب

 آثار یک خواب عمیق.   
 

 بغلش کردم و مثل همیشه دست دور ساعدم پیچاند.
 
 تر بغلش کردم. محکم 

 
تر از گم بغض ته گلویم بود، وحشتی برای من بیش

 دادن او نیست.کردن و ازدست
 
 که رسیدمی من به او از نامرئی ٔ  انگار یک رشته 

 .   انرژی از بود منبعی
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کردم برای آن توله کفتار که طمع جان باید فکری می

من را داشت. پیام داده بود که دست از زندانی کردن 
 چیمن بردارم.

 
دانست که یک عمر با چنگ و دندان نگهش احمق نمی 

 داشتم.

 :♡♡مهیل 
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 مهیل#
 621پارت#
 
 

هایی پر دغدغه که چشمم به فهمید از شبچه می
 دوربین اتاق بود.

 
که مشکوک باشم، اما من نبودم و او تنها؛ اگر نه این 

 افتاد؟ اگر...  خورد؟ اگر اتفاقی میزمین می
 

روانشناس مرکز گفته بود اضطراب من و حس ناایمنی 
 هایم است.باعث وسواس
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پذیرترین و نیازمندترین هترین منبع انتقال آن، آسیبب 
 فرد اطرافم یعنی چیمن است. 

 
کرد، من با عاشق وسواسی بودن، خودم را آرام فکر می

 کنم، اما!می
 
او واقعاً برایم تسکین بود، دلیل زندگی، برای مردی که  

 ٔ  از کودکی کسی دوستش نداشت، یک بچه
 ...  ناخواسته

 
 ماجد!   _
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ام صورتش را پنهان به پهلو چرخید درست وسط سینه
 کرد.  

  
 بخواب. _

    
 شه نری؟  می _
 

 ست.هایمان تکراریخواب بود، چقدر خواب
 

تن او و او اسیر تنها من از گم کردن و نیاف
 ها به او تحمیل کرده بودم.هایی که این سالگذاشتن
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اش، با فراش عاشقانهپدرم! مظلومی بزرگ و تجدید
 همه فرزند. آن
 

خاطرم مجبور شده بود هم قرار نبود من باشم، به
خودش هم روحی خانوم را دچار رنج کند و بعد هم 

 بود، مثل من.  مینا... دخترک بیچاره، او هم مغضوب 
 

دست زیر سر گذاشتم، مادرم صبح پیام داده بود، 
 دلتنگ است.

 
گفته بود به دیدنش بروم، پاهایش ورم کرده و من یاد  

خودم افتادم وقتی قلدرهای مدرسه کتکم زدند و من با 
 لبی پاره به خانه رفتم و او حتی نگاهم نکرد...

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 622پارت#
 
 

 ای در خواب کرد، خسته بود. ناله
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 دارد؛ یادبه اشکودکی پررنگ ٔ  او من را با آن خاطره
 اشنورسته هایسینه و بود شده خیس لباسش وقتی

 .بود معلوم لباس زیر از
 
 اما من! 
یاد دارم که دستم در ورزش زخمی او را از روزی به 

چسب آورد و  دوان رفت و برایم باند وشد و او دوان
 مثل مبینا وقت بستن زخم، آن را بست. 

 
ها پدرش بود، مادرش هم... چیمن آن روز آن وقت

 ای بود که شبیه زن برادرم رفتار کرد.اولین غریبه
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ای از وقت خاطرهمسعود و مبینا اگر نبودند شاید هیچ 
 ها نداشتم.   مهر آدم

 
یاد آدم  وقت ازها هیچاش را بوسیدم، اولینپیشانی

 روند. نمی
 

گفت ام را ویران کرد، مسعود میمادرم بنای زندگی
 هایش نفرت داشت.   بیمار است و بود، از بچه

 
چیمن بعداز مرگ پدرش عوض شد، تنها شد و من 

 دیدم دخترکی زودرنج و منزوی جای او را گرفت.
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سالگی وقتی از یک جنجال مادر و  ۷دخترکی که در  
 آمد، اتاقم به بودم آورده پناه برادر ٔ  هفرزندی به خان

 .بشود من زن شد بزرگ بدهم قول که گفت
 
 چون به نظرش قوی بودم.  

 
فهمیدم چرا، چون آن دختر یاد نداشت، میها را بهاین

کس و کار شد خودش را همان دوران ساله وقتی بی ۷
 جا گذاشت.   

 
 بیداری؟   _
 

 زور باز کرد.   الی چشمانش را به
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 بخواب... زوده برای بیدار شدنت. _
 

 ام باال کشید.  خودش را از سینه
 
 کنی؟به چی فکر می _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 623پارت#
 
 

ام انگار که بحثمان بود، که تا وقت خواب نادیدهانگارنه
 گرفت.می

 
دارد، تمام آن سردی  اما زنگ کلماتش که گفت دوستم

 پوشاند.  را می
 
 دیدی؟  تو خواب چی می _
 

 چشم بست.  
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ری، انگار مریض بودم، ولی تو عین که داری میاین _
 رفتی.  و انداختی پایین و داشتی میگاو سرت

 
 ریز خندید.  

 
 ادب... من گاوم؟  بی _
 

 ام تکان داد.  سر روی سینه
 
ذاشتی که بودی... به چی فکر و تنها میوقتی من _

 کنی؟  می
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کننده بود برای آلودش وسوسهصدای خشدار و خواب
 بوسیدن دهانش.  

 
 به روحی، مامانم.   _
 
 کنی؟   مگه تو به اون فکرم می _
 

 باز هم آرام خندید.  
 
اشه بازم بهش فکر مادرمه، هر چقدرم آزارم داده ب _

شه... کنم. فردا صبح زنگ بزنم به همدم، ببینم چهمی
پول تازه زدم براش، خودشم که داره، همدمم که 

 هست.  
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آمد ام میکم روی سینهام انداخت، کمدست دور سینه

 تر از این برای من؟  برای خواب و چه چیز آرامبخش
 
ن، من که از افتهاشون میشن یاد بچهآدما پیر که می _

اومد که از من بدش میدونم جز اینمادرت هیچی نمی
 همیشه.  

 
 روحی از چیمن متنفر بود.   

 
 م.بیا بخواب رو سینه _
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 مهیل#
 624پارت#
 
 

 منتظر تعارف بود، عزیزتر از جان من.   
 
 مادر فقط مبینا... بریم بچرخیم؟   _
 

 سر باال آورد و موهایش روی صورتم ریخت.
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ای نگه داشت، باب های سرخش را در بد زاویهلب 

 بوسیدن. 
 

هایش جان روزهایی بود که برای یک بوسه از لب
 دادم و او از من نفرت داشت.  می

 
 خوابت پرید؟    _
 

م را و ته ریشی که هایم را بوسید، صورتمتجاوزانه لب
 همیشه دوست داشت داشته باشم.  
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 هم برسریخاک کارای ٔ  آره، حتی راه بدی پایه _
 .سرهنگ جان هستم

 
 اش؟ واقعی بود خواسته

 
وقت حتی فکر در دنیای درونی من اگر چیمن نبود هیچ

 این و میلی هیچ نداشتم، زنی با را فیزیکی ٔ  یک رابطه
یک مرد نیاز جنسی را  که عجیب دیگران برای شاید

 حس نکند. 
 

هایی مثل من هستند، که اما یک واقعیت است، آدم
 ست. نیازهایشان عاطفی
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قدر عمیق باید باشد که از خودت و عالقه آن
 هایت بتوانی بگذری.نخواسته

 
برد حین که من با چیمن بودم، از لذتی که میچیزی 

 کرد.رابطه انگار روحم پرواز می
 

توانم او را پس بزنم، تحریکم همین است که نمی
کند و دم سقوط بخشد و رهایم میکند، لذت میمی

 گیرد.دستم را محکم می
 

هایم، با تمام زجرهایی که بر دوستم دارد با تمام بدی
 ام.او تحمیل کرده
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 مهیل#
 625پارت#
 
 

ام، های قلقلک گونهخندد، با خجالت زیر لمسمی
 تک نقاط بدنش را از حفظم.تک
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تک نقاط حساسش را با شاید اگر بداند در ذهنم تک 
 ام شوکه شود.هایش ثبت کردهواکنش

 
دانم کمی باالتر از نافش را اگر لمس مثل حاال که می

 شود. م در خود مچاله میکن
 

 کند.تر انگار اختیار تنش را واگذار میکمی پایین
 
 ست کمی پچ بزنم.هایش، کافیکنار گوش 

 
کند تر خواستن تمنا میدستانش دور گردنم برای بیش 

دهد از نجواها و جادوی سر انگشتانی و تن من وا می
 آید.   که روی پوستم به حرکت درمی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
تواند تنم را وادار کند که واکنش هیچ موجودی نمی

نشان دهد جز او، مثل همین حاال، که به چشمانم با 
برد و های ریزی را به امانت میزند، بوسهلبخند زل می

 گیرد. جادوگر مو طالیی من! اختیار از تن و مغز من می
  

.............. 
   

 چیمن 
   
 به نظرت من ممکنه حامله بشم؟ _
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اش فشارم محکم بین بازوهای سخت و ورزیده
 دهد.می

 
بندم و انتظار دارم رهایم کند، برود لباس چشم می 

 بپوشد و بعد...  
 
 ش با خودت.و کردم، دلبر، بقیهمن تمام تالشم _
   

شود و تنم کنار گوشم را بوسید و باز هم مورمورم می
 کند.  ترش را طلب میطمعکارانه بیش

  
 شی؟  گر بشم خوشحال میا _
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 جا هم متفاوت بوده.  که تا همینآزمایم، با اینباز هم می
 
تر از داشتن موجودی از تو، چیمن؟ چه چیز قشنگ _

 برای قبلی واقعاً متاسفم...  
 

نفسم سنگین شد، گرمای بدنش انگار زیادتر شد، 
 تر به خودش چسباند.  پوست سرد کمرم را بیش

 
 نی براش غمگین شدی؟واقعاً؟ یع _
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 مهیل#
 626پارت#
 
 

 نفسش آه مانند بیرون آمد.  
 
برای تو شدم، برای خودمون، گفتم دیگه محاله  _

کنارم باشی، تو عمرم مثل اون روز که از دم بیمارستان 
 برداشتمت نکشیده بودم.  
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تر به خودش فشار داد، انگار بخواهد من را تنم را بیش
 قسمتی از خودش کند. 

 
 ساعدش را نوازش کردم، چه روزهای تلخی بود.

   
شب اومدم کنارت، اشکات  رفتی، سهراب ٔ  خونه _

تونستم خواست میهنوز خشک نشده بود، دلم می
زمان رو برگردونم عقب. اون روزا انگار زیر آوار یه 

ساختمون بتنی مونده بودم، چیمن. شغلم، تو، 
 مون... عشقی که تو داشتی به بچه.بچه

   
زدیم، از روزهایی که سکوت کرده ما داشتیم حرف می

 بودیم.
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ندگی ما هم شاید مثل آفتاب بیرون که هوا را خورشید ز
 کرد شاید درحال طلوع بود.روشن می

 
ها را دیده شد و ما شبزندگی ما با غروب آغاز می 

 بودیم و تاریکی را...  
 
 خوابم میاد.   _
 
 بخواب، پیشتم  تا بیدار بشی.   _
 

 بخش بود؟و چه چیز برای زنی تنها مثل من آرام
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 بیدار شدم او نبود، اما فقط همین نه.وقتی 
 
چیز چیز سر جای خودش نبود انگار، همههیچ 

 فیکون بود.  کن
 

  ............... 
 

 صداهایی بود که در این مدت امکان نداشت بشنوم. 
 

گفت اتفاقی افتاده، آن تر آن حسی که میاما غریب
 کردند. هایی که از پشت در حرکت میسایه

 هایی محو.صدای قدم
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 خستگی و دیشب ٔ  لباس بر تن نداشتم و با آن رابطه
 دورم بادقت ایملحفه اما نبود، هم عجیب آن بعداز

 .بود شده پیچیده
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 627پارت#
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کردم، اما بوی ماجد بوی یک عطر آشنا را حس می
 نبود.   

 
یا نه باید  خواستمگویند، میها به آدم دروغ نمیحس

 بودم برای هر چیزی.آماده می
 
هایی گشتم که بتوانم در هر دنبال لباسپیچ بهملحفه 

 ها استفاده کنم. شرایطی از آن
 

های بلوز و شلوار راحتی و یک جفت کتانی، جای دمپایی
 خانگی. 
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کم باعث موهایم را بستم و لرزی که از ترس داشتم کم
 شد.هایم میدندانهم خوردن به
 
گذاشتم، ماجد یک پلیس معادالت را باید کنار هم می 

هایی بودند مخفی بود، نقش یک خالفکار را داشت، آدم
 که...  

 
 بند کفشم را محکم کردم که چند ضربه به در خورد.   

 
 زد. بفرما گفتم، ماجد قطعاً در نمی

 
دن او شدم، اما از دیکسی شوکه مینباید از دیدن هیچ
 نفسم بریده شد.  
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 بیدار شدی؟   _
 

 گرفت.   وحشتی درونم پا می
 
 ماجد کجاست؟   _
 

های به سمتش حمله کردم، کنارش زدم و دست
 دارد.    قدرتمندش هم نتوانست نگهم

 
 ماجد؟!   _
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های خودم را هم به درد آورد، چه برسد فریادم گوش
 را موقتم ٔ  هایی که با قدوم نحسشان خانهبه آن آدم

 .  بودند کشیده کثافت به
 
 چیمن!    _
 

تر شبیه صدای او که همیشه دوستانه بود حاال بیش
خورده به گوشم های یک حیوان درنده و زخمخرناس

 رسید.می
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 مهیل#
 628پارت#
 
 
 ماجد؟!   _
 

 دیدمش که با نیشخند دم در ورودی ایستاد.
 
قدر وحشت کرده بود که فرصت فهیم بود مغزم آن 

 سمت او دستور حمله داد.  ترس هم نداشت، به
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 آشغال، کثافت... فروختیش...   _
 

جایش را کنم که حتی فهمیم هم فکر اینفکر نمی
کرد، لگد محکمی که خشم و ترس محرکش بود می

 درست ساق پایش را هدف گرفت. 
 

فقط یک چیز در ذهنم بود... من رزمی کار نبودم، اما 
جا کشانده و بالیی سر ماجد فهیم بهرام را به این

 آورده بود.  
 

 رسید. قطعاً زورش می
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کردم، هرجا را که دم گرفت با پا حمله میدستم را می
 دستم بود.

 
هایم و فقط یک لحظه پیش آمد که با آرنج یا پنجه 

درآمده اش رسید، موهایی که از کش دستم به اسلحه
 آمد...  بود و دهانم که خون می

 
 آروم باش، چیمن... اسلحه رو بده...   _
 

 فهیم از جایش بلند شد. 
 

 ها روی صورتش دلم را خنک کرد.جای چنگ
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 هایم اما شکسته بود.   ناخن 
 

خون دهانش را پاک کرد، سنگ مرمرهای سپید سالن 
 ها...  آمد، این آدمبه نظرم کثیف می

 
 بگین ماجد کجاست؟ بهرام، ازت متنفرم.   _
 

های دیروز ماجد، بهرام تازه ترس به جانم افتاد، حرف
 خواست؟من را می

 
فهیم قرار بود خیانت کند؟ یا من این برداشت را کرده  

 بودم؟  
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توانستند کدام نمیی کت و شلوارپوش که هیچهاآدم
 خوب باشند. 

 
 فهیم نزدیک شد .  

 
 زنمت، گم شو عقب.می _
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 629پارت#
 
 

 خندید.  
 
 تو بلد نیستی دستت بگیری، آخه این زنیکه چی...   _
 

زمان شد با کشیدن ضامن شوی بهرام هم صدای خفه
قدر مؤثر بود که و شلیک، تیر به کنار پایش خورد اما آن

 عقب برود.   
 
 چیمن! ماجد خوبه...    _
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بود فهیم گفت کسی که باید حواسم به او میحسی می
 است؛ مردک رذل. 

 
حتی اگر بازی هم باشد برایم مهم نبود، من بازیکن 

 شدم.  ها نمیبازی آن
 
 زنه.  ست میو بگیر، زنه دیوانهبهرام، تفنگ _
 

کم مانده بود گریه کنم، ماجد به این آدم اعتماد داشت. 
 هایش هم.  بهرام اما تکان نخورد، آدم

 
خاطر ماجده؟ اون حالش کامالً خوبه، ما نگرانیت به _

 برنش.  که بریم، رؤساش میان صحیح و سالم می
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 العمل در صورت فهیم بودم. اما هیچ...  کسدنبال یک ع

 
 این کثافته خائن چی؟ برفین چی؟    _
 

های پلیسی، اما خواست خواب باشد، شبیه فیلمدلم می
 های غریبه، خیانت و بهرام... نبود. آدم

  
گی کثافت خائن، فهیم یه معامله کرده، داری می _

گرده به برم، ماجد یا کیان برمیچیمن. من تو رو می
 سرخر.   گیره بیکار خودش، اینم کار ماجد رو دست می

 
 شد ترسیم کرد.ای بود که میترین معاملهاحمقانه
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 بریم تو کتابخونه حرف بزنیم.   _
 

گاه صبور بهرام، چرا ن آن و فهیم ٔ  نگاه پر از کینه
 گونه شد؟ چیز اینهمه

 
 مگر قحط زن بود؟  

 
تو دیوانه شدی بهرام؟ من با تو کجا بیام؟ تو  _

دونی من بدون ماجد مُردم، واقعاً فکر کردی با تو می
 جایی میام؟   

 
 فهیم از فرصت استفاده کرد، جلو آمد و باز هم زدم.
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 مهیل#
 630پارت#
 
 

بار درست روی کفشش و برایم او مهم نبود و این
 زد. فریادی که 
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 داد.  های رکیکی میفحش
 
جناب سرگرد! فکر کردی بلد نیستم، آشغال؟ ماجد  _

 بهت نگفته چجور یادم داده با این شلیک کنم؟   
 
 و، چیمن!   بده من اون _
 

 گلویم زیر را اسلحه داغ ٔ  به سمتم پا تند کرد و لوله
 .گذاشتم

 
رنگش و آن فک زده ایستاد. ابروهای پر و سیاهوحشت 

 شد.  پهن که روی هم فشرده می
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 نزنی ها... این مرتیکه رو ببرید، خلوت کنین... زود.   _
 

 فریاد زد. به دیوار تکیه زدم.   
 
 ماجد کجاست...؟    _
 

رنگش را درآورد، بهرام دیگر برایم ایکت سورمه
 دوست نبود.  

 
ست... فهیم گفت چیمن، به خدا زندهبردنش،  _

 زندانیت کرده...  
 

 چشمانم پی جای خالی فهیم رفت، برده بودندش.
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 کردم.  اش خالی میکاش گلوله را وسط پیشانی 

 
وضوح دیدم که دستش بهرام دست دراز کرد و من به

 لرزد.   می
 
زور نگه داشته، گفت مجبورت گفت چیمن رو به _

 ...کنه... لعنتیمی
 

......... 
 

 ماجد  
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 شما به من خیانت کردین، سرهنگ...   _
 
و تو خالف دستورات عمل کردی، فکر کنم یادت رفته  _

تو مأموری، جناب سرهنگ مظلومی. یادت رفته 
 کشوندن گذشته سال ده این طی تو اصلی ٔ  وظیفه
 عشق پی ریمی کنی؟می چکار تو بعد دامه، تو شازده

 عاشقیت؟ و
 

 
 

 
 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 مهیل#
 631پارت#
 
 

که من را آورده بودند، اما زندان بود زندان نبود جایی
 توانستم خارج شوم. برای منی که نمی

 
ای، حتی یک متری، بدون هیچ وسیله ۱۲یک اتاق 

 که نبود، بود اما آن را پوشانده بودند.   روزنه، نه این
 
از هر چیز اشم، حقم بود قبلمن حقم بود با زنم تنها ب _

 بفهمه چقدر دوستش دارم.  
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هم خورده بود و هایمان بهزد، برنامهاو هم قدم می
بهرام آن آدم منطقی و روراستی نبود که فکرش را 

 کردیم. می
 

کالفه تکیه به دیوار زده و روی زمین موزاییک سرد 
 نشستم. 

 
ی کرد، نگذاشتند حتی لباسچیمن حتماً وحشت می

 مناسب تنش کنم.
 
کم داشت از دار کمسردردی عجیب و ضربان 

 کرد.ام کم میهوشیاری
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 گردنم به فهیم که ناگهانی ٔ  احتماالً حاصل آن ضربه
 ...  فهیم. بود زده

 
وقتی در خدمتی هیچ حق خصوصی نداری، ماجد،  _

 هیچی! قسم خوردیم، یادت رفته؟  
 

 از در مسالمت برآمده بود.
 
جا در آهنی اتاق باز شد و من از دیدن سرتیپ آن 

 متعجب نشدم، آمده بود من را قانع کند. 
 

 من را که درحال دیوانگی بودم.
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 گذاشتم.قدر که نه بلند شدم و نه احترام نظامی آن 
 
اگر همین حاال برایم دادگاه نظامی هم تشکیل  

 دادند با حکم مرگ هم برایم مهم نبود.می
   
ترسی؟ بهرام از تو ماجد! جای چیمن امنه، از چی می _

بهتر نباشه تو مراقبت بدتر نیست، دستمون زیر 
 سنگشه. پسر، خودت رو نباز پا شو...

 
 

 
 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 مهیل#
 632پارت#
 
 

 اش دوختم.  جانم را به چشمان دنیادیدهنگاه خیره و بی
 
 قدر راحت بودین؟   ناموس خودتونم بود همین _
 
 « گی به مافوقت!ماجد، بدون چی می»
 

 دست سرتیپ باال رفت که سرهنگ سکوت کند. 
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باز هم در باز شد و سربازی صندلی آورد برای 
 هردویشان.  

 
من دیگه نیستم، از اولم بهتون گفتم، سر چیمن با  _

ای نکنید، من صداقت داشتم و شما من هیچ معامله
 نداشتین.   

 
صورت میان دستانم پنهان کرده و سعی کردم افکارم 

 را متمرکز کنم. 
 

ترش را هم تحمل ها را دیده بودم، سختبدتر از این
کردم اما این ربودن من خیانت اگر نبود، پس چه می

 نام داشت؟   
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ها حواسشون هست، بذار حال چیمن خوبه، بچه _

بهرام سرش گرم باشه. نه اون دختری که من دیدم 
کنه، حداقل اهل ول کردن تو هست نه بهرام خطا می

 .   دارین مشترک مرز یه دختر این ٔ  درباره
 

کرد؟ درد هر یمن من را به بهرام وصل میداشت چ
 شد.  تر میلحظه عمیق

 
 کشتمش، ما نیازی به...  باید می _
 

 ام روان شد؛ خون!  مایعی گرم از بینی
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 سرباز... دستمال و یخ بیار...   _
 

رفت چنین حالی داشتم، اما قبالً هم فشارم که باال می
 گیجی و تهوع چیزی فراتر از تحملم بود.

 
 گوشی کسی زنگ خورد.

 
کرد خونریزی را بند بیاورد، باید به سرباز سعی می

 رفتم.  بیمارستان می
 
 بند نمیاد، قربان!  _
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سرتیپ خودش آمد، دستور داد آمبوالنس خبر کنند، 
 شد.ام مختل میکم هوشیاریکم
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 633پارت#
 
 
 چیمن به فهیم شلیک کرده!   _
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حتی در آن وضع انگار جانی تازه گرفته باشم، فهیم به 
من فهماند هیچ رفاقتی در کار نیست وقتی پای کار در 

 میان باشد. 
 

که سرزنشش کنم، اما در اوج کار و مشکالت، نه این
 باز انتظار رفاقت را جدا داشتم.  

 
 ترسه.  بیا، اینم از زنی که فکر کردی می _
 
 ست؟  زنده _
 

 لب زدم و سرهنگ با اخم جواب داد: 
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 ریخته زنت.  همبله، به پاش شلیک کرده، اوضاع رو به _
 

سرتیپ سعی کرد نگذارد بلند شوم، شاید بهتر بود 
 دادم. گوش می

 
 چند قدم نرفته پیش چشمانم سیاه شد.  

 
  ....................... 

 
 چیمن  
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و بندازی رو کولت و ببری که قراره چی بشه؟ ها؟ من _
 پیش تو بمونم؟ مغز خر خوردی، بهرام؟

   
اش نشسته بود و شلوار مارک و آن تیپ مهمانی با کت

 داد. ها فشار مینفره و سر میان دستروی مبل تک
 

آن هیبت  بهرام برای من شاید مردی آرام بود با
 درشت و مردانه.

 
دانستم که او خارج از دایره اش با من، با اما می 

 دیگران چنین نبود.
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مردها موجودات عجیبی هستند، برای کسی که دوست 
ترین فرد، گوش به ترین و آرامشوند معصومدارند می

رود برای جلب رضایت هایشان میفرمان و تمام قدرت
 او.
 
اگر چنین نبود یعنی شش دانگ وجودش مال آن  

 طرفش نیست.   
 
 زنی.  اون اسلحه رو بده من، به خودت صدمه می _

های فهیم را تا فراموشش کرده بودم، صدای فحش
 شنیدم.   از آمدن به کتابخانه میقبل
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کشم، فقط موندم آدم قحطه؟ زن و نمیمن خودم _
جا که زن یکی کشی کردی ایننیست دیگه؟ قشون

 دیگه رو...
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 634پارت#
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دیدم خواستم توجهی به آنچه در چشمانش مینمی
 کنم.

 
ای ساده بود، نفر سوم یک رابطه بودن یک مسأله 

 خوشایند نبود و البته درست.  
 
 تو آدم قحطه که دنبال ماجدی، چیمن؟   _
 

 توانستم نسبت به او حس بدی داشته باشم؟ چرا نمی
 

فهمید. آدم فهمیده! توصیفش این انگار خودش هم می
 بود.  
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ازش سالگی ماجد جلوی چشممه،  ۶بهرام من از  _
بینی، من متنفر بودم ولی خب تالش کرد و حاال می

 مدل خودم دوستش دارم.  
 

عجیب روی خودش کنترل داشت، ماجد بود محال بود 
 چنین خونسرد باشد. 

 
 اش را جلوی دهانش گرفت.شدهدست مشت

 
توانست اگر ماجدی نبود این مرد بهترین انتخاب می 

 باشد.
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را با همان غلظت اما خب آدم که دوبار یک حس  
 کند. تجربه نمی

 
من فرصتش رو نداشتم، یعنی ماجد نذاشت. از اول،  _

کردم که برادر از همون شب که دیدمت باید فکر می
 شه. مسعود عموی تو نمی

   
 زدن خسته شده و نشستم.  از قدم

 
حاال باهم بیل و کلنگ برداریم نبش قبر کنیم چیزی  _

که شه؟ ما دوستای خوبی هستیم، چیزیدرست می
کمی ره و تو هم انگار دستماجد تو گوشش نمی

 نداری.   
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زد، یک دست در جیب و دستی که مدام حاال او قدم می

 مالید.هایش را میدور لب
 
 با من بیا.  _
 

 های متناوب ایستاد.  زدناز قدمباالخره بعد
 
 کجا بیام؟! چرا بیام؟   _
 

ام هایش روی شانهرو در رویش که ایستادم دست
 نشست.
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 مهیل#
 635پارت#
 
 

ام هایش روی شانهرو در رویش که ایستادم دست
 هایش را برداشت. نشست، عقب رفتم تا دست

 
 کمی خم شد. 
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بینی؟ اون فهیم یار ن نیست، نمیکنار ماجد بودن ام _

خوردن گرمابه و گلستان ماجده، آدما تو کار ما مثل آب
فروشن، ماجد آدم درسته نیست، چیمن. برام و میهم

قدر و دوست داری یا نه، ولی من اونمهم نیست من
خوام کنار ماها باشی. دریا دوستت دارم که نمی

از بین ببره، طوفانیه، قراره طوفان بیاد و خیلیا رو 
 خوام تو جزو اون خیلیا باشی. نمی

 
گویم که نترسیدم، نه برای خودم که برای دروغ نمی

 گوید.فهمید بهرام چه میماجد و کسی بهتر از من نمی
 
 .گرفت را لرزانم ٔ  با انگشتانش چانه 
 نگاهش غمگین بود.  
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 ماجد نباشه دنیا زیر و رو هم بشه مهم نیست برام.  _
 

 هایش.  زدن و پا کوبیدنو باز هم قدم
 
 . تمادرخونده ٔ  ریم خونهوسایلت رو جمع کن، می _
 

 توانست به این راحتی باشد... نمی
 
 پیش خاله؟ بدون ماجد؟ فهیم چی؟   _
 

 های قدی اتاق بیرون را نگاه کرد.از پنجره
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هایی که با خودش آورده رفتم بیرون. آن آدمباید می 
 بود...

 
من جایی نمیام، دست آدمات رو بگیر و برو منتظر  _

 مونم تا ماجد برگرده، انگار هیچی نشده.  می
 

توانست من را بترساند، اش نمیها و صورت جدیاخم
 دانستم کسی نبود که آزارم دهد.می

 
توجه به صدا کردن بیشاید همین اطمینان بود که  

 نامم از اتاق بیرون رفتم.
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سرم هایش صاف ایستاده بودند وخودش هم پشتآدم
 آمد.می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 636پارت#
 
 
 با من میای...   _
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بازویم را کشید و تعادل از دست دادم روی زمین 

 افتادم و هنور اسلحه دستم بود. 
 

سرعت پیش آمد، صدای شلیک گلوله از چیز بههمه
 تفنگی که ضامنش را نزده بودم.

 
 .امسینه ٔ  فقط سوزشی حس کردم، میان قفسه 

 
بهت و وحشت بهرام و فریادش عجیب بود، به سرفه  

 ام داغ باشد.سینه ٔ  افتادم، انگار قفسه
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ای دیگر که خون بیرون ریخت... گلوله کمانه سرفه 
 کرده بود...

 
................ 

 
 ماجد  

  
های جلوی آن خندی، روی چمنخواب دیدم که می

که موهایت زیر نورخورشید عمارت، درحالی
 درخشید. می

 
کنی و باز به رسم دوران خواب دیدم که صدایم می

 «خوای بری؟می»رسی:پدوریمان می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
کنی که تا ابد نخواهم کنم چرا باور نمیو من فکر می 

 رفت.   
 

خواب دیدم کنارت دخترکی موطالیی با چشمانی 
عجیب به رنگ شبق، سیاه و درخشان به سمتت 

 شود. دود و به پایت آویزان میمی
 

 ٔ  خندید و من زیر سایهدوید و میخواب دیدم می
 . کنممی نگاهتان و امنشسته برکه کنار درخت همان

 
باره درست وسط صدایت کردم، ایستادی و به یک

زده به آلود و تو بهتای ایجاد شد خونحفره اتسینه
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باره آن نگاه کردی و آن دخترک شیرین کنارت به یک
 محو شد.

 
کند و گویند خون، خواب را باطل میخواب دیدم، می 

سمت من دراز کرده بودی و آلودت را بهتو دست خون
 دیدم، کابوس بود.  من دیگر خواب نمی

 
 جناب کیان!    _
 

هایش گذارم، همان که آغاز نوشتهکنار می دفترش را
 بود. 

 
 خوانمش تا به انتها.همان که هر بار از سر می
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 مهیل#
 637پارت#
 
 

لرزد، هنوز جا دارد برای نوشتن و من قرار دستانم می
 است تمامش کنم.  
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 اومدن؟ _
 

چشمانش به او هایی که کاظم مثل کبیر بود، از قدیمی
 اعتماد داشت.

 
مثل اعتماد من به فهیم، با این فرق که کبیر یک  

 رئیس داشت و فهیم...  
 
 آقا! فهیم اومدن.   _
 
پایان راه بود، قول داده بودم که نفر آخر را تحویل  

 دهم، هدف!
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بیرون کشیدن مارماهی گرگی از سوراخش، شرط  
 نگذارند.گذاشته بودم که دیگر فهیم را کنار من 

 
 دیگر کاری به کار من نداشته باشند، دیگر...   

 
 دونی.   کبیر تو که دستورو می _
 

دانم چند ماه بود که ندیده بودمش، فهیم را نمی
 گویم، از همان شب که... باز سرم تیر کشید.می

 
ام را دانم چند روز و ساعت است که موطالییاما می 

 واستم ندیدم. وقتی خواب بود و از کنارش برخ
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

دقیقه، هوای  ۲۰ساعت و ۱۰روز و  ۱۱ماه و  ۸درست 
پاییز و زمستان و بهار... آخ از بهار که دنیا شاهد 

 آمدنش بود.  
 
 اصرار دارن، عروس خانومم حاضرن.   _
 

 .آمدمی حساب به دائمی ٔ  دردناک نبود، یک شکنجه
 
قرار بود این مراسم عروسی من باشد و او، نه صوری  

 و نه...  
 
 مسکن بیارم؟   _
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 نگاهی به سر تا پای او انداختم، مرد خوبی بود.
 
 اما خوب بودن هم تعاریف متفاوتی دارد. 

 
 

برای من خوب بودن یعنی خائن نبودن، یعنی دله 
نعمت خود را نبودن یعنی پی پول له له نزدن و ولی

 ها متفاوتند.شناختن، خوب
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 مهیل#
 638پارت#
 
 
 برات یه مأموریت دارم، کبیر!   _
 

 بود هامدت که دادمی نشان را مردی نمای قدی ٔ  آینه
 .کردنمی نگاه خودش تصویر به
 
سوخته و ابروهایی پر و ای آفتابمردی بلند قد با چهره 

 ون آن را ویران کرده بود. گهایی آبلهصورتی که لک
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ای ای تیره با نگاهی نافذ و موذی، چانهچشمانی قهوه
پهن، من از مرد داخل آینه متنفر بودم، از زمانی که 

 کرد. موطالیی با نفرت نگاهش می
 

 باد داد.  ام را بهمردی که زندگی
 
 هر چی بگین، آقا.    _
 

دخترهایش چشم انتظار رفت، باید از مهلکه بیرون می
 بودند.

 
دخترهایش نگار و نگین، پیش چشمان خودم رشد 

 کردند، من عمو کیان بودم برایشان.  
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تو آنکارا برای هتل مشکلی پیش اومده، همین اآلن  _

 راه بیفت برو هتل، بمون باالی سر کار.  
 

تر بود، اما ورزیده، در قاب آینه جا گرفت، از من کوتاه
 دو بود و تیراندازی.قهرمان جو

 
برخالف ظاهر زمختش آدم آرامی بود که از نوجوانی با  

 برادرش کنار کاظم بود.
 
گیر کرد. کاظم، ظهیر برادر او را برای یک اشتباه زمین 

همان وقت بود که کبیر راهش جدا شد، کنار من بود، 
 ای.  مرد ساکت اما کینه
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 من ساقدوشم، آقا. خودتون گفتین...   _
 

 مستقیم نگاهش کردم.
جا گیر بیفتد، بارها چیمنم را او حفظ خواستم ایننمی 

 سپردم.  کرده بود، کاش همیشه او را به دست کبیر می
 
 بگو فهیم جات بیاد.  _
 

 نگاه پایین انداخت.
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 مهیل#
 639پارت#
 
 
 
اومد... ازش خوشم نمیاد، آقا! همیشه خوشم نمی_

 انگار آدم امنی نیست.  
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ها دانستند، فهیم دست راست من در این سالهمه می
کرد، فلج بود یا بود و من حاال دست راستم کار نمی

 بهتر بگویم اصالً نبود.   
 
اتفاقاً چون خوشت نمیاد باید جای تو بیاد، چون امن  _

 جا باشه.  ره که ایننیست؛ براش بهت
 

اند، عروسی کیان است با ها جمع شدهآن بیرون خیلی
 رابعه!  

 
های جعلی اما های مهم، عناوین جعلی، تجارتآدم

 ریسک کرده بودند.
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 ترکیه برایشان ناامن بود ولی آمدند.  
 

شد، معادالت جهان و چه جایی دنیا داشت عوض می
 !  مهم؟ ٔ  ک جلسهبهتر از یک عروسی برای برگزاری ی

 
های داخل تور بودند، یکیش فهیم، نباید آن مهم ماهی

 داد و بهرام نباید...  روز چیمن را به دست بهرام می
 
 چشم، آقا.   _
 

 .گذاشتم باز را کت پایین ٔ  دو قدم عقب رفت، دکمه
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دخترا و فاطمه رو هم ببر، خوششون میاد از آنکارا،  _
 .  ش با من، بچرخونشونهزینه

 
قول ماهرخ، حکمتی باشد امروز نبودنش کنار شاید به

 من.
 
قرار بود عروسم او باشد، قرار نبود این عروسی بشود  

 .  نهنگ صید ٔ  طعمه
 
سپارم ها هستن اعتماد دارم، میچشم، چندتا از بچه _

 حواسشون به فهیم باشه.   
 

 ام را بستم. ساعت مچی
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 باید داماد با ثروت و موقعیت بخواند. 
 

های لوکس، یک ساعت تک برای یک معتاد به ساعت
 شازده معتاد ساعت بود.  

 
قدر آدم هست آدمات رو جمع کن از دور و بر، اون _

 ا برای مراقبت که نخوای اونا رو اذیت کنی.جاین
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 مهیل#
 640پارت#
 
 

 مستقیم به چشمانش خیره شدم.  
 
 قراره اتفاقی بیفته، آقا؟   _
 
 نه! حس خوبی ندارم.   _
 

 این هایحرف ٔ  قدر امین بود که سکوت کند دربارهآن
 .  اتاق
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ام در اتاق که زده شد کبیر قصد خروج داشت، اسلحه
 را پشت کمر محکم کردم، آن یکی در ساق پایم و...  

 
 سالم.   _
 

کبیر چهره در هم کشید و نگاه فهیم روی دست مشت 
 ام بود.شده

 
ماندم، دیگر تقریباً از آن مالقات آخر هرجا بود نمی 

 ه.دانستند، بینمان اتفاقی افتاداطرافیان می
   
 آقا؟!   _
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رنگ و کرواتی سفید، مثل کبیر، کت و شلوار مشکی
 انگار برای ساقدوشی حاضر بود از قبل.  

  
کبیر با تردید در را بست، در این چند ماه حتی یک بار 

 هم نپرسید چرا دیگر فهیم را کنارم ندارم.   
 
 بشین.   _
 

هایی استیل، یک دکور های راحتی چرم با دستهمبل
 .شازده ٔ  جدد در این خانه، باب سلیقهمت
 
تک جزئیات برای کرد که تکحتی فکرش را هم نمی 

 آمدن آن پیرمرد کفتار است.خوش
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ها از قفسی که برای خودش ترسوی بزدلی که سال
اش، آمد مگر برای جشن نوهساخته بود بیرون نمی

 فخاری!   رابعه
 
 ا حرف بزنیم.   سرتیپ اومده، کیان! تو مهموناست... بی _
 

اختیار نگاهم رفت به پایی که چیمن به آن شلیک بی
 دادن یک انگشت. کرده بود، حاصل؛ ازدست

  
 نگاهم را شکار کرد.  
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کنی که وقت قبول نمیشه ولی تو هیچاون خوب می _
 خاطر...  به
 

 احتماالً نگاهی که کردم باعث شد ادامه ندهد.
 
دانست خارج از شهریم، شد؟ او که میخوب می 

دانست اگر اتفاقی بیفتد دسترسی به هیچ کمک می
 دانست...پزشکی نداریم، می
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 مهیل#
 641پارت#
 
 
مونی و این بعداز امروز، من دیگه نیستم، خودت می _

ش جماعت، استعفام رو دادم. کاری به کبیر و خانواده
 اشته باشین...  ند
 

 هایش را روی زانوها گذاشت. روی مبل نشست و آرنج
 

محلی ای بود برای بیهای طالیم، بهانهدکمه سرآستین
 کردن.  
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جاشم دونی. تا همینکنن، خودت میقبول نمی _

 خودسری زیاد داشتیم.
 

توانستم بی او سنگینیِ کار را تحمل زمانی بود که نمی
 کنم.

 
که بدون اطالع از یکدیگر آب  روزهایی بود

 خوردیم، قسم خورده بود...  نمی
 
یازده سال! یازده سال ماجد که همیشه کنارت بودم،  _

 فقط یه بار خطا کردم، یه بار اونم...  
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 کافیه! عروس منتظرمه، عروسی که چیمن نیست.    _
 

 شازده ٔ  شدهپنهان ٔ  دانستم با پیدا کردن نوهباید می
 شود.ها عوض میبرنامه

 
هایم فهمیدم چراغ سبز نشان دادن مافوقباید می

 برای داشتن چیمن الکی نبود. 
  
هم پشت ایم، بهدونی، ما یه خانوادهتو که بهتر می _

 کنیم، ماجد.   نمی
 

کمی ویسکی داخل لیوان بلوری ریختم، نیاز داشتم به 
 تر و شاید سبک شدنم.  کمی شجاعت بیش
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وقتی بهم خبر دادن چیمن تو کما رفته، ترک خانواده  _

چیز، فقط کردم. اگرم ول نکردم یا گند نزدم به همه
خاطر اون آدماییه که تو تار این عنکبوتا گیر کردن... به

 برای من از خانواده نگو، فهیم...  
 

مایع تلخ و تند و بعد گرمایی موقت، نیاز داشتم کل آن 
 .  ظرف کریستال را بنوشم

 
 کرد صدایش باال نرود.سعی می
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 مهیل#
 642پارت#
 
 

صدای ارکستر معروفی که آمده بودند و حاال 
 آمد.   کردند میسازهایشان را کوک می

 
 ای...  بخوای یا نه، تو عضو خانواده _
 

 ای به در خورد...  باز هم ضربه
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معلوم نیست قراره مادری و به طال بگو، که برو این _

 داشته باشه یا نه.
 

 که آشنایی صدای تنها که من ٔ  ماهه۷طال! دخترک 
 ویژه مراقبت بخش هایدستگاه صدای شناسدمی

 .است
 
چه زمانی که در شکم چیمنم بود چه حاال که با  

دانم آیا کند و من این لحظه نمیها تنفس میدستگاه
 .   ها را خواهم داشت یا نهفردا آن
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نگاهش کردم، امکان نداشت دلم با او صاف شود، 
 دانست دنیای من چیمن است. می

 
 .  گرفت هدف را ضعف ٔ  دانست و همان نقطهمی

 
هایی را در قدر که گاهی آدمزندگی عجیب است، آن

 کند، که روزگاری سایه هم نبودند. ات پررنگ میزندگی
 

ی هم مثل ماهرخ، مثل سهراب، مثل؛ بهرام. بعض
 شوند مثل فهیم.  رنگ میکم
 
 بفرمایید.   _
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 خدمتکار بود. اطالع داد عروس حاضر است.
 
ها به گویند عصر معجزهرابعه یک معجزه بود، می 

ها برای هرکسی گویند معجزهپایان رسیده، اما نمی
 فرق دارد. 

 
ای عمیق که از مثل وجود رابعه و پیدا کردنش و کینه

 ، و، و...  پدربزرگش داشت و
 

 دستم به دستگیره بود که بازویم را گرفت.  
 
هر کی تو زندگیش یه نفر براش حکم الگو رو داره،  _

ماجد. تو الگوی من بودی همیشه، رو سرت قسم 
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خورم، بسه این تنبیهی که پیش گرفتی، تو می
 برادرمی...  

 
 دستش را از بازویم جدا کردم. 

 برادر! مسخره بود.   
های عروس داخل اتاق بودند و ساقدوش
 ها!اتفاق، پلیسهای من آماده برای یک ساقدوش
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 مهیل#
 643پارت#
 
 

های داخل اتاق باید میان صدای خنده و شوخی
 رفتم. می

 
 دوستان رابعه، راهروها پر رفت و آمد بود. 

 
قدر در این مراسم اسلحه وجود داشت و امروز آن

قدر همه های کارکشته که شاید در یک جنگ اینآدم
 ک کشتار نبودند. آماده برای ی
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شد، تر و خشک کنار هم چیز دقیق اجرا میباید همه
 سوختند.   نباید می

 
 در زدم. آیلین دوست صمیمی رابعه در را باز کرد.

 
 باخنده به ترکی گفت:   

 
از عقد عروس رو کیان بیگ، شگون نداره قبل _

 ببینین...  
 

 صدای رابعه بود که گفت تنهایمان بگذارند.
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یکی بیرون رنگشان یکیهای حریر آبیدخترها با لباس 
 آمدند، خندان، عروسی بود!  

 
 بیا تو!   _
 

روی پاف کوچک جلوی آینه نشسته، با موهایی 
هنرمندانه درست شده بود، یک تور حریر رنگ که سیاه

 دوزی.سنگ
 ظرافت محض بود این دختر! 

 
قلبم  لبریز شد از حس تأثر برای کسی که حقش یک  

 زندگی آرام بود. 
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 عذاب وجدان نگیر، ماجد، خودم خواستم.    _
 

ست ظریف و لوس، گفتی دخترکیدر اولین نگاه می
س عروسی موهای رنگ شبقش با پوست سفید و لبا

 شد.  اش مزید بر این فکر میدکلته
 
 متأسفم!    _
 

چشمان درشت سیاهش برای آن صورت بیضی ظریف 
ها زیادی درشت بود و من بارها شاهد بودم آن چشم

 توانست از گریه سرخ شود.  می
 

 انداخت.یاد چیمن میلبخندش من را به
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هایشان شبیه هم بود، کوچک و سرخ که شاید چون لب

 حاال فقط یک رژ صورتی داشت.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 644پارت#
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 آدم هزاران و پدرم مادرم،! …نباش! عدنان من _
 .  شنمی خوشحال امروز دیگه

 
 هایش لرزید.وقت گفتن نام عدنان چانه و لب

 
عدنان عشق کودکی و بزرگی او، چیزی شبیه من و  

 چیمن.
 
یک محافظ و یک عشق ممنوع و خالف نظر پدربزرگ  

وبیش که مهم نبود و بعدش معلوم بود، یک زندگی کم
 برای شازده!  
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لرزید و برخالف همیشه سرد دستش را گرفتم، نمی
 نبود. به چشمانم خیره شد.   

 
تأسف نباش، رفیق. من من حتی اگر امروز مردم، م _

روزی مردم که سر عدنان رو جلوی چشمام بریدن و 
 من نتونستم یک کلمه حرف بزنم. 

  
اجازه در یک کشور اروپایی ازدواج رابعه و عدنان بی

 کرده بودند با عشق.
 

 از شازده و اطرافیانش فراری.
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از  اما رابعه برای شازده هرکسی نبود، تنها بازمانده 
 تک پسرش.

 
سادگی جمع چیز را بهچیز و عدنان این همهوارث همه 

 نکرده بود، انگار که مرگی نیست. 
 

که شازده نتوانسته باشد وارث دیگری پیدا کند نه این
 ای، نه! های اجارهبه لطف رحم

 
هایش بیایند و اما رابعه فرق داشت برایش، تا وارث

 بزرگ شوند مانده بود...  
 
 قرار نیست بمیری، فقط خودت رو کنترل کن.    _
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 قرار نبود او صدمه ببیند.  
 

  ...................... 
 

 ای بود، روی ویلچر.پیرمرد ظریف اندام و ریزه
 
نی ریز محاسنش سفید و موهایش بلند و مجعد، چشما 

 و مشکی، لبخندی دلپسند.
 
 گویم!شازده را می 
توان پای سجاده ها را فقط میمعموالً این مدل آدم 

 خیر و دلی رئوف!تصور کرد با ذاتی مهربان، دستی به
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 مهیل#
 645پارت#
 
 
 کیان!    _
 

 باید را عجیبش ٔ  دست باال آورد، آن انگشتر نقره
 دم.بوسیمی
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شب تاریک، هم دیده بودمش، در یک نیمهاز اینقبل 

درپی در در یک میهمانی بعداز چند دوره پیروزی پی
 بازی تخته نرد.  

 
دانی! اصالً رسیدن به این لحظه و بوسیدن انگشتر می

 او ساده نبود.
 
 های زیادی داشت، یکیش جان من!قربانی 

 
دانستم تا نروم چشم که آن سر دنیا منتظرم بود، می 

 کند...  باز نمی
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 شازده!    _
 

هرکسی افتخار بوسیدن این انگشتر را نداشت، 
 انگشتر عجیب عقاب و شیر!

 
 انگشترهای زیادی داشت برای بوسیده شدن، اما این!   

 
 بعداز عروسی یه دست تخته بریم؟! _
 

 رها را دارچرخ صندلی ٔ  دستهاش کانر همراه همیشگی
 .کرد
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صندلی که موتور داشت و یک صفحه برای هدایت 
 توسط سرنشین.

 
صورت خاص برای این ترین صندلی که بهپیشرفته 

که شازده فلج نبود و مرد طراحی شده بود درحالی
دانست و خیلی چیزها که راحت هرکسی این را نمی

 نبود فهمیدنش.  
 
 دم، شازده جان؟ باد نمیو بهمن ببرم سرم _
 

 قدبلند و بور مرد گرفتم، را صندلی ٔ  دسته
 . زدمی قدم سرمانپشت
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باغ تزئین داشت، پر از گل و تور و چراغ، نسیم مالیمی 
 های هلندی...   آمد، بوی آب و عطر گلاز جانب دریا می

 
باد نده با بردش، اگر یک نفر باشه که سرش رو به _

 تویی پسر.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 646پارت#
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ها که درد نبودنش داشت چند ماه پیش بود، همان وقت
رساند، من بودم و یک مأموریت که باید به جنونم می

 یافت.خاتمه می
 
گاه وسط سالن بهخاطر آن دخترکان لوندی که گاهبه 

دانستم بیشترشان خالف میل و رفتند و میرژه می
 اند. استثمار گرفته شده رغبت به

 
خاطر دخترکی که یک روز خیلی اتفاقی توسط زن و به

 شوهری از یک روستا پیدا شد.
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 از زاگرس، کوهای ٔ  وسط زمهریر زمستان، در دامنه
 نفس بود نکرده فرصت حتی که شد متولد مادری
 .بکشد پناه سر یک زیر را آخرش

 
هایی باسسوی مرز برگشته بود، با لمادری که از آن

ور مرز و کسی مردانه و محلی، از یک پایگاه آن
دانست چرا رفته و چگونه برگشته بود و فقط یک نمی

 « ما را نجات دهید.»نامه همراه داشت، کوتاه و مختصر؛
 

 و حتی نمانده بود که بگوید چه کسانی را، از کجا؟!
 
 و زن به بود گفته آخر ٔ  زنی که نامش را فقط در لحظه 

وپانی که گله را داخل غار نگه داشته بودند تا چ مرد
 بهار بشود و راهی چِرا.  
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 « چیمن.»زنی مو طالیی بنام؛

 
 کو من ٔ  شه، پسر؟ نوهکی مراسم شروع می _

 ...  ببینمش
 
شد شما بیایید، بذارید سورپرایزتون کنه، باورش نمی _

 شازده.   
 

مسیر سنگفرش شده را تا نزدیکی پرتگاه طی کردیم، 
 سرمان، بادیگاردهای پیرمرد.دو نفر پشت

 
 فهیم گفته بود سرتیپ آمده، نرفتم ببینمش.  
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گفته بودند اطاعت اولین قانون است، احساس 

گردان در را عروسک هایشعروسکی را داشتم که نخ
 دست داشت.  

 
ای هستی، برای یه بارم که شده این پسر باجربزه _

 دختر یه انتخاب درست کرد.
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 مهیل#
 647پارت#
 
 

از دیدن کسی که به سمتمان پا تند کرده بود صورت 
 در هم کشیدم.

 
 ها آمدهسرش دورتر اردالن، مهمانبهرام بود و پشت 

 بودند و مقر اصلیشان آن سمت حیاط بود. 
  

های سفید و رزهای صد پر، میزهای نوشیدنی و گل
هایی که همه را جا بودند و گارسونفینگرفودها همه

 خود شازده انتخاب کرده بود، جهت امنیت.
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رابعه دختر ظریف و حساسیه، شازده، بهش سخت  _

 نگیرین.  
 

ه افتخار مصاحبت گپ معمولی، این سومین بار است ک
 شد. با این آدم نصیب کیان می

 
یک بار همان شب بعداز بردهای پیاپی پای تخته 

نرد ترین تختدرست وسط حکومت یکی از بزرگ
 بازها؛ شازده!

 
اش سر اش وقتی بود که خبر داده بودند من و نوهبعدی

 و سری داریم.
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 اتفاقی شازده ٔ  شانس آورده بودم که آن شب با نوه 

 .بودم شده آشنا
 

 برانگیز شک مانآشنایی آغاز. او ٔ  عنوان نوهالبته نه به
 .  نبود

 
وقت ظریف نیست، پسر! ظریف؟ یه خان ساالر هیچ _

تونی بعدها برای تجارتت از نوع اصیلشه، می رابعه
 روش حساب کنی.   

 
م تجارت شازده چیست و او هم دانستظاهراً من نمی

 دانست تجارت من چیست، یک قانون! نمی
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 اند.   رو بازی نکن، بگذار فکر کنند برده

 
به نظرم یه زندگی آروم و دوسه تا بچه، ترکیب  _

 هاشاسترس و تجارت شما، ٔ  بهتری باشه برای نوه
 .  زیادیه اون روح برای

 
 نزدیک پرتگاه ایستادیم، جایگاه عروس و داماد!

 
 حضور ٔ  بهرام دورتر ایستاده بود، باید شازده اجازه 

 .نداشت قصدی انگار و دادمی
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 مهیل#
 648پارت#
 
 
 اقیانوس وسط چرا جنوبیت آفریقای ٔ  خوبه! محموله _

   مونده؟
 

هو وارد کرده بود کفتار پیر، هرچند زودتر از ضربه را یه
 این انتظار داشتم.   

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 خریدار جا زد!    _
 

 نگاه تیزش خیره به چشمانم بود.   
 
 ست!گفتن اسلحه _
 
 ست.بله اسلحه _
 
 پشت اونا چیه؟   _
 
 کوک، هر چیزی که طالب داره.   _
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 .  داد تکان سر تأخیر کمی با ساده، ٔ  یک مکالمه
 
 تجارت، تجارته...   _
 

آمد، وقتش بود؛ کم پایین میسکوت کرد خورشید کم
 مراسمی دم غروب، عاشقانه!   

 
 دین جناب بهجت کوچیک بیان جلو؟  آقا! اجازه می _
 

مت بهرام چرخاندم، شده متأسف باشی سصندلی را به
 که چرا فالنی بهترین دوستت نیست؟از این
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 به مشترکمان ٔ  بهرام و من شاید اگر موضوع عالقه 
 .  شدیممی هم دوستان بهترین نبود چیمن

  
 زنش تو کماست با یه بچه!    _
 

 نفسم را حبس کردم.  
 
 بله! یه دختر نارس...   _
 

اش حتی هایی بلند جلو آمد، استایل مردانهبهرام با قدم
 داشت. من را هم به تحسین وا می
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کشید و مهم این بود امنیت چیمنم را به دوش می
 طالی کوچک را.   

 
 شازده! افتخاریه دیدن شما.   _
 

ها درحال سوتر مهمانپیرمرد فقط دست داد، آن
 دن بودند. پذیرایی ش

 
فهیم و دوستان ساقدوش من! سرتیپ را ندیدم، با چه 

 عنوان آمده بود؟
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 مهیل#
 649پارت#
 
 
 جناب کیان!   _
 

های چیمن و طال را سر تکان دادم، دیشب برایم فیلم
 فرستاد. 
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رفت، گاهی مبینا کنار چیمن، مبینا بود، گاهی ماهرخ می
 و مانی...   

 
 حال خانوم و دخترت چطوره؟ _
 

های صندلی سفت نگاه گرداندم، انگشتانم دور دسته
 شد. 

 
توانستم چیمن را در خطر بیندازم، کل این روزها و نمی
 ها، دور از او، توافق میان من و بهرام.ماه

 
 درد.ران شده بودیم هردو و همکه ویهمان وقتی 
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شاید اگر آن روز که رفتم تا حقش را کف دستش  
کشید و مشتاق بگذارم، مردی را که فقط نفس می

 دیدم، امروز او را کنارمان نداشتیم.   مرگ بود را نمی
 
 گم. شه، شازده جان! تبریک میاوضاع بهتر می _
  

 کنار هم قدم زدیم.  
 

های پهن و بزرگ ویلچر، ها زیر الستیکچق سنگچق
 شکست.  سکوت را می

 
 ٔ  کشه؟ مرتیکهاردالن دم سوراخ کی داره زوزه می _

 .  نیستی بابات شبیه اصالً... هول
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 قد و باال پیدا کرده.  پشت ساختمون، یه روس خوش _
 

که قرار بود چکار کنند و چگونه شازده را به دام این
 را کامل در جریان عملیاتشان نبودم.بیندازند 

 
قرار این بود که بشناسم، وارد شوم و تحویل دهم و  

 بعد پایان یازده سال کار...  
 
ها فقط قشنگن برای پز دادن، ولی تو تخت؛ روس _

 مالی نیستن.  
 

 اش خندید، بهرام هم.   خودش به شوخی
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اونی که درد نخوره فکر کنم برای پز دادن هم به _

کنارشه، ولی اردالنه دیگه! طعم هرکدوم رو نچشه یه 
 مرحله رو باخته.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 650پارت#
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 و نبود شازده ٔ  همه سال! حتی بهرام هم در حلقهاین
 .  بودیم دایره در رابعه ٔ  واسطه به ما حاال

 
 طبق برنامه.  « عسلم»ام زنگ خورد؛گوشی

 
 سئول تشریفات اعالم کنه تمومه.  عزیزم! م _
 

 رابعه! و لبخند شازده یعنی واقعاً خوشحال بود.  
  
ست، کیان! دست از این یکی برای من یه چیز دیگه _

زنده پوستت رو دم خودم زندهپا خطا کنی قول می
 بکنم، پسر.  
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نگاه من و بهرام از تعجب نبود، چه کسی بود بین ما از 

رمرد در ظاهر رنجور و آرام و های این پیسنگدلی
 دوست داشتنی، نداند؟   

 
  ................. 

 
 یک عاقد که شازده آورده بود؛ سرتیپ!

 
 زده شدم. از دیدنش برای اولین بار در این مدت بهت 

 
ظاهری متفاوت، عاقد با کت و شلوار و کراوات، مافوق 

 من! 
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توانست او را معرفی کرده جز بهرام چه کسی می

 باشد؟   
 
 ها!  حلقه _
 

 فهیم جعبه را نزدیک آورد.   
 
 ببخش!   _
 

 دار باشد خندید.کنار گوشم گفت و انگار چیزی خنده
 
 ش.هایبود. داماد و ساقدوشچیز عادی میباید همه 
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ساقدوش؛ غیراز فهیم سه نفر دیگر را هم  ۶ 
 ها بودند... شناختم، کنار من گاهی در عملیاتمی

  
خندید، خوشحال بود، پدربزرگش را در رابعه می

 آغوش گرفت. 
 

در این مدت او را با چنین نگاه پر از شادی ندیده بودم 
 کرد.تر کسی مثل من درکش میو شاید کم

 
هایش دوست داشت، شازده سلول تکعدنان را با تک 

 اجازه نداد پسر رابعه و عدنان بیاید. 
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نیست شاید اگر برای دل رابعه نبود او را هم سربه
 کرد.می

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 651پارت#
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خطبه آرام خوانده شد، درست وقتی خورشید در افق به 
کشیده کم افق به آتش آمد و کمرنگ نارنجی درمی

 شد.می
 
سرتیپ کلمات را درست نگفت، مگر چند نفر در آن  

 جمع خطبه را به عربی از حفظ بودند؟
 
 «  و ببوس!عروس»
 

 ...  رابعه ٔ  ترین لحظه بود! نگاه شرمندهشاید سخت
 
 پرم، بلندم کن...  می _
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خیلی فاصله نبود بین حرف و عملش، وقتی پرید باال از 
 .بوسید را لبم ٔ  گوشهکمرش گرفتم، سریع 

 
 دخترک باهوش!  

نواخت... آخرین هلهله و شادی و ارکستری که می
 های چیمنم زدم؟!   بوسه را کی روی لب

 
 شه...  فکر کن بهش که داره تموم می_
 

 آرام زمزمه کرد، حلقه را دستش کرده بودم.
 

قطره اشکی را که چکید همه حمل بر عشق کرده بودند 
 دانستم یاد عدنان افتاده بود. و من می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 همان اشزندگی ٔ  خودش گفت که زیباترین لحظه

 .کرد او انگشت در حلقه عدنانش که بود لحظه
 
ها کم ندیده ها! عجیب موجوداتی هستند، این سالزن 

ر لحظه توانستند دبودم این خلقت متفاوت را، می
 تبدیل شوند به بهترین یا بدترین دوست یا دشمن.

   
  ................... 

 
 و دریاب که حسابی مسته، پسر.  عروست _
 

 جا ببرم. وقتش بود که رابعه را از آن
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 رقصید.هایش میخورد، با دوستتلوتلو می

 
ونوش و بازی تمام شده و حاال بساط عیشآتش 

بردم، دوستانش هم پراکنده یرقص. رابعه را که م
 شدند، یک سوئیت کمی دورتر از ویال.  می

 
 های اعالء از ایتالیا، یک بار سفارشی...شراب
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 مهیل#
 652پارت#
 
 

شدند که قدر مست میها آناز سحر نصف این آدمقبل
 ایستادند.سخت روی پایشان می

 
همه به اعتماد حضور شازده خیالشان راحت بود که این 

 داد.  کفتار پیر دم به تله نمی
 
گردم، با اجازه، ببرمش تا نیفتاده. برای بازی برمی _

 شازده.  
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های سالمتی باال برد و پیکخندید و گیالسش را به

 درپی...  پی
 
 بریم؟!   _
 

 رابعه هوشیار بود! 
اش کرد که از هوشیارییقدر قشنگ نقش بازی مآن

 زده شدم.  بهت
 
 باید بغلت کنم.   _
 

 دست زیر پایش بردم و پشت کمرش.
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های پیاپی روی خندید و بوسهدر آغوشم مستانه می

 گونه و گردنم تا وقتی در دید بودیم. 
 

 بردمش. باید تا اتاق می
 

جا بودند، مطمئن بودم فقط تصویر است ها همهدوربین
 نه صدا.  

 
بمون تو اتاق، رابعه. وقتی دیدی سر و صدا شده از  _

 در داخل کمددیواری برو اتاق پشتی.   
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روی تخت اتاق گذاشتمش، فقط این اتاق دوربینی 
هم فکر کنم شازده احتیاط کرده بود برای نداشت، آن

 های احتمالی. معاشقه
 

های رز سفید و صورتی و سرخ، اتاق سرتاسر پر از گل
 اه بخور عربی و عطری خاص.  با دستگ

 
خواین دستگیرش کنین؟ محاله بتونن زنده می _

 کنه.   نگهش دارن، فرار می
 
اونش مربوط به من نیست، اآلن برای من امنیت تو و  _

هم  دوستات مهمه، اونارم باید بفرستم سوئیت. بچه
 جا نیست...که این
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 مهیل#
 653پارت#
 
 

............... 
 
 خوبی؟  _
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 متعجب ویسکی ٔ  خوردهاز دیدنش با لیوان بلور تراش

 .  داشت لب به لبخند شدم،
 
 خوبم!  _
 

 جا بود، اما حضور سرتیپ! فهیم همه
 

رنگ با کراواتی یاسی، کت و شلوار رسمی سیاه
 انگشترهای طالیش. 

 
 چرا خودش آمده بود؟ 

 قرار نبود او مستقیم وارد بازی شود. 
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 برات خبر خوبی دارم، همین اآلن بهم گفتن.  _
 

یک استراحت کوتاه تا بروم برای یک بازی طوالنی با 
 آمد. جناب شازده، صدای ساز ارکستر هنوز می

  
تونه باشه اینه که شما چیزی تنها خبر خوشی که می _

 پیدا کردین که زمان رو دو روز ببره جلو. 
 

 اضطراب داشتم، از اتفاقاتی که قرار بود بیفتد.
 
، لباس عوض کرده پشت سر من مقابل آینه ایستاد 

 بودم.

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
رابعه هم داخل اتاق بود، دوستانش را بهرام به  

 سوئیتشان کشاند. 
 

 های دیگر همگی پایشان داخل این بازی بود. مهمان
 

ام گذاشت، در این چندماه هرکاری دست روی شانه
 کدام صاف نشد.کردند دلم با هیچ

 
 الکی که نبود، پا بیخ راه نفسم گذاشته بودند.  

 
ری پیش چیمنت، اون شه، پسر. میم میدو روز دیگه _

 کنین... رو کنار هم بزرگ می دخترک موطالیی
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 بازوهایم کنارم آویزان شد. 

 
 ٔ  سرعت پشت آینهصدای در اتاق آمد و سرتیپ به

 . گرفت پناه ایستاده قدی
 

 بهرام بود، لبخندزنان و سرخوش.  
 
 هوش اومده... چیمن به _
 

 توان از پاهایم رفت، روی پاف کنار آینه نشستم.
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 مهیل#
 654پارت#
 
 

انگار آنچه راه نفس را بسته بود درآمد و من بعد از 
 ها خفگی به هوا رسیده بودم. مدت

 
 کننمی دعوت ازتون عزیزمون ٔ  جناب کیان! شازده _ 

 . بشین ملحق بهشون بیلیارد سالن داخل
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ی داخل شد نفهمیدم، بهرام زودتر از من خودش را کِ

 جمع کرد.
 
توانست سیل افکار درهم و برهم و شوق دیدار، می 

 برایمان خطرناک باشد.  
 
به شازده بگین داماد کمی سردرد دارن، مسکن  _

 خوردن اآلن میان. 
 

خوب بود که سرتیپ پنهان شد، نه بهرام داخل اتاق 
 دیدش نه فرستاده. 
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های تر برگقیمت، بیشدود سیگارهای گران بوی
 اصیل کوبایی.

 
های مستانه، شب از نیمه گذشته بود، همهمه و قهقهه 

 موسیقی مالیم ارکست، اسم سالن، سالن بیلیارد بود.
 
اما یک سالن بزرگ برای هر کاری که جا داشت، چند  

میز بیلیارد، چند میز ورق، حتی شطرنج و یک میز فقط 
 ه. برای تخت

 
اردالن با آن دخترک لوند روس که روی پایش نشسته، 

 مزه را گرم کرده بود.مجلس خاطرات بی
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های متعدد و کوچک از شراب و خدمتکارهایی با سینی 
های فودها و مزههای الکی تا فینگرانواع نوشیدنی

 ها.متنوع درحال چرخیدن بین مهمان
 
 شازده!  _
 

 سر خم کردم برای احترام.
 بهرام با لبخندی واقعی کنارم ایستاده بود. 

 
فهیم را کنار پنجره دیدم، یک دست گیالس شراب و 

 دیگر زیتون... سر تکان داد به سالم. دست
 
 هوش آمده.دانست چیمن بهحتماً می 
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 مهیل#
 655پارت#
 
 
 عروس رو خوابوندی؟   _
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دانستم از مستی ای که میچشمکی زد و بعد قهقهه
 نبود.

 
نوشید، نهایت چند پک سیگار، ها نمیشازده در مهمانی

 ای.های میوهدسرها و شیکمابقی انواع 
 
شیرین با عاشق یک نوع شیرینی یونانی بود، کم 

کاستارد، بوگاتسا با کمی پنیر یا یک مربای مارماالدی 
 ها.   از میوه

 
رابعه تهوع و سردرد داشت، مسکن دادم بهش، از  _

صبح سرپا بود. قرار بود عکاس عکس بگیره ولی 
کنسل کردم، فردا رو ازمون نگرفتن... امیدوارم بمونین 

 برای عکسای فردا.  
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چیزی بود، یک حس مرموز در پس لبخند شازده، با 

 برق خاص و غریب که باعث شد تنم یخ کند.
 
 « داند.شازده می» حسی که می گفت؛ 

 
 کردند. هرگز!وقت اشتباه نمیهایم هیچحس

    
دست بردم برای شل کردن کراوات، این یک عالمت 

 دانست.بود، فهیم می
 

فهمید اتفاقی افتاده، نباید زل زده بود به من پس می
 کردم. نگاهش می
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 همراه شازده چوب روی میز را کنار زد.

 
ردو با طرح شکارگاه و تخت نردی قدیمی از چوب گ 

مینیاتورهای مرغ و گل، یک میز خاص متعلق به خود 
 شازده.

 
های ها درجای مخصوص خود از سنگمهره

 خورده و زیبای مرمر و گرانیت.   تراش
 

سر من بود، فقط یک هزارم ثانیه نگاه شازده به پشت
زمان صدای آتش احساس کردم سر تکان داد و هم

 آتش...   
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 آمد. دوان به سمتم میبود و فهیم که دوانبهرام ن

  
 باعرض معذرت، یه اتفاقی افتاده... با من میاین؟ _

    
نگاه شازده را شکار کردم، به مردی بود که امروز تمام 

 مدت با فاصله چندین متری اطرافمان بود.
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 مهیل#
 656پارت#
 
 
 ببخشید، شازده، اآلن میام.   _
 

 که او بشنود گفت: بلند شدم، فهیم جوری
 
 انگار کسی جایگاه عروس رو آتیش زده... _
 
 دونه، فهیم.  شازده می _
 
 سمت اتاق رابعه دویدم، نه جایگاه عروس.به
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 دانست!  زده ماند، پیام واضح بود. شازده میفهیم بهت 

 
   در اتاق را چند بار زدم. 

 
 مطمئنی؟   _
 

 کرد!  سرم بود. چرا وقت تلف میپشت
 
 جا، برو...  نمون این _
 

 کرد.با خشم گفتم، رابعه در را باز نمی
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چشمی گفت و دوید، سمت اتاق دیگر دویدم،  
 ام زنگ خورد، نام رابعه تنم را لرزاند. گوشی

   
 کجایی؟ جات امنه؟   _
 

 کمی سکوت کرد.  
 
متأسفم، ماجد، پدربزرگم تنها کسیه که مونده برام،  _

 نتونستم ادامه بدم...  
 

 هایم سوت کشید، رابعه جا زده بود! گوش
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شازده برایش مهم نبود که  کردم،باید فکری می
که های داخل بازی از هم متالشی شوند تا جاییآدم

 برد. خودش در امنیت به سر می
 

 نشانی...  های آتشصدای آژیر ماشین
 
 دونه...  رابعه جا زده... سوژه می _
 

 دانستند. داخل گوشی ارتباطیمان گفتم، حاال همه می
 

آمد، رنگ از رخسارش میها باال دوان از پلهبهرام دوان
 پریده بود.
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 شد. همهمه.  تر میتر و بیشصدای فریادها بیش
 
 ماجد!   _
 
 شازده چی شد؟ رابعه جا زد... _
 

 شوکه نگاهم کرد. 
 
 چیمن! باید یکی بره مراقبش باشه، بهرام...   _
 

آشوبی بود، عملیات قطعاً شکست خورد، درنهایت چند 
 پاهای خارجی...سر شبکه و خرده 
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 مهیل#
 657پارت#
 
 
 چرا این کارو کرد...   _
 

آتش فقط در جایگاه نبود، جاهای دیگر خانه، 
 نشانی... شازده غیب شده بود!  های آتشماشین
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 حاصل یازده سال کار، فقط با اعتماد به یک نفر... 

  
  ............... 

 
 گذره،نمی ساده باشیم، شازده ٔ  باید منتظر حمله _

 ...  دونممی
 

 کردیم، نبود که نبود.فهیم بود، سرتیپ را پیدا نمی
 
های مداربسته آخرین مکانی را که ثبت فیلم دوربین 

 داشت ورود او به اتاق من بود.
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 همان وقت که پشت آینه پنهان شد.    
 
ای بدتر از بردن سرتیپ؟! مطمئنم بردتش، حمله _

 زاده گرگ شود...  دونسته... آخ... گرگخیلی وقته می
 
 آقایون! بشینین سر میز...   _
 

 ترکیه، در ایران سفارت دفتر در فوری ٔ  یک جلسه
 پلیس و ما پلیس هایفرمانده از نفر چند و سرهنگ

 .المللبین پلیس ٔ  نماینده ترکیه،
 

چنان همگی سردرگم عت گذشته بود و همسا ۱۵
 بودیم.
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عنوان از حکم بازداشتش بهبهرام یک راست قبل

دانم چگونه توانستم مظنون راهی ایران شد و من نمی
 اعتماد کنم.

 
که زنگ زده بودم مبینا، همگی کنار چیمن بودند، جایی 

 گفت امن است.   مبینا می
 

روس که آشفته اردالن هم غیب شد، بدون آن دخترک 
 لولید.ها میزده بین آدمو وحشت

 
 ها زیاد بودند.  بازدداشتی 
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های مهمانی هنوز تن مأمورین ما همه نشستند، لباس
 بود.

 
دود خورده و کثیف و من کالفه از چنین خطایی و من  

 کردیم.هشدار داده بودم، نباید اعتماد می
 
من خودم کردیم و حداقل شش دانگ نباید اعتماد می 

 حاال به بهرام اعتماد کرده بودم.
 
 خاطر چیمن!فقط به 
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 مهیل#
 658پارت#
 
 
 تو کمکش کردی در بره؟   _
 

 فهیم کنار گوشم زمزمه کرد، منظورش بهرام بود.
 
 نگاه خیره و سردم را که دید به حالت قبلش نشست.   
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و نه، جالبه! دشمنت رو ول و بخشیدی منتو اون _
 کردی و...  

 
ها حدسیاتی سرهنگ داشت از روی اطالعات و داده

 زد.می
 
دو نفر دیگر هم بودند، از افرادی که کارشان پردازش  

 کر. های اتاق فگیری بود، تئوریسیناطالعات و نتیجه
 

از آن اتفاق رسماً کناره ها من بودم، بعدقبالً یکی از آن
 گرفتم.

 
 دیده دردناک است.حس آدم خیانت 
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ترسد که شبیه همان که از ریسمان سیاه و سفید می

 گویم.نکند مار باشد، مارگزیده را می
 

 از سرتیپ خبری نبود! 
 

 رابعه انگار آب شده باشد و داخل زمین برود.
 
 .  بعد ٔ  کشیدم برای مرحلهکالفه و سردرگم انتظار می 

 
های شخصی که برای تماسام زنگ خورد، آنگوشی

 ماجد بود.
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وپایم را گم یک تماس تصویری و منی که دست 
 .   تماس ٔ  زمیهکردم، آخر چیمن بود در پس

 
 خوبی عموی خفن من؟!    _
 

خندید و من اختیار احساس از دست مانی بود! می
هوش امده بود و من حتی دادم، شوخی نبود؛ او به

 فرصت نداشتم ببینمش. 
 
بینی، باید ثبت کنم این لحظه رو، ماجی جون. می _

 عزیزتو؟ 
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توانست زبانم بند آمد! معجزه اگر نبود پس چه می
 باشد؟   

 
 بیا با زنت حرف بزن.   _
 

که داشت از ه بود، نزدیک نه ماه در کما، اینالغر شد
 کرد و لبخند داشت.دوربین گوشی نگاهم می

 
 شبیه یک خواب زیبا بود.    

 
 سالم!   _
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شد شنید چه سختی میصدایش گرفته بود و منقطع، به
 گفت.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 659پارت#
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نیاز دارد زمان طی مبینا گفته بود هوشیار است، اما 
 شود برای بهتر شدن.

 
 کشید تا سرپا شود.کمی طول می

 
ام باعث شد سکوت کند، دیدم که هق گریههق

 کرد. اشکش را مانی پاک می
 
ماکارونی هم خوبه، عمو! دست و پاهاش عین  _

 های پاستا الغر و درازه.  رشته
 

ه گفت، هنوز نگفته بودند که فرزندی ببا زبان رمز می
 دنیا آورده. 
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 اش کند. تواند شوکهگفتند میمی

 
 چیمن!   _
 

 نهایت تالش برای حرف زدنم بود.  
 
 بسه دیگه.   _
 

 باز هم مانی با آن صورت خندانش.  
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گریه کن، عمو، ما از دیروز که خبرای خوب دادن و  _
کنیم. مامان و ماهرخ هوشه داریم گریه میچیمنم به

 رفتن نذری که داشتن رو بدن. 
 

 یک لحظه دوربین را گرفت سمت چیمن.
 

 شد.زور باز میای زد و چشمانی که بهلبخند خسته
 
 خواندم.  باید نماز شکر می 

 
 خوبن؟  _
 

 سم بهرام کجاست، اما سر زبانم نچرخید.خواستم بپر
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 از روزی که رفته بود دیگر دسترسی به او نداشتم.

 
 دانم مقصدش ایران نبود.فقط می 

 
 هایم و فهیم.   بماند سرسنگینی مافوق 

 
شن، روانشناسم اومد، باید مشاوره آره، بهترم می _

 بشه. 
 

 یک دفعه تماس تصویری قطع شد.
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ام زنگ خورد، س بگیرم که گوشیخواستم مجدد تما 
 ای نبود. ناشناس، هیچ شماره

 
شد که مکالماتم شنود میتماس را وصل کردم. این

 .بود عادی ٔ  یک مسأله
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 670پارت#
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ساالر تماس جناب سرهنگ! از طرف خانم خان _

 گرفتم.  
 

صدای مرد یا زن قطعاً دستکاری شده بود، در اتاق چند 
 سمت در پا تند کردم.  ضربه خورد، به

 
 رابعه؟   _
 

 چرا از دست اوعصبانی نبودم؟ 
 

 چیزی که باعث شک شده بود برای بقیه. 
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 فهیم و سرهنگ بودند، ایستاده و سکوت کردند.   
 
بله، خانم پیغام دادن، خیابون پشت سفارت ایران،  _

تونین همکارتون رو یک ون سفیدرنگ پارک شده، می
جا پیدا کنید. ضمناً، خودتون حتماً صحیح و سالم اون

جا باشید، صندوقی داخل ون هست که فقط با اون
اره. هر چیزی که نیاز صدای شما امکان باز شدن د

 هست بدونین داخل صندوق قرار داده شده.  
 

تماس قطع شد! سریع حرف زد، بعید بود ردی از آن 
 شد گرفت.   تماس می

 
 و من باز هم نتوانستم با او حرف بزنم!  
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.................. 

 
 
کردن بمب هستیم، همین جاست. منتظر تیم خنثی _

 تیم ترکی تو راهه.
 

 فقط سه روز گذشته بود، یک تیم کالفه.
 
 .زدفهیم عصبی شده دائم قدم می 

 
های ضد سرهنگ داخل ماشین سفیر نشسته، با لباس 

 ای ایمن. بمب با فاصله
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نظرم را گفته بودم، بعید بود بمبی در کار باشد، اما 

 اثری هم از حرکت داخل ماشین نبود.
 
داد داخل را یهای کامالً دودی ون امکان نمشیشه 

 خبر کسی ٔ  ببینیم، اما عینک مخصوص از حضور زنده
 . دادمی

 
 های اطراف را بسته بودند. جهت احتیاط!  تمام خیابان

 
 آروم باش.   _
 

 بازویش را گرفتم تا ایستاد.   
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 به برفین زنگ زدم، حاللیت گرفتم، ماجد...   _
 

   بود؟ مرگ ٔ  واقعاً آماده
 
گ که همیشه بیخ گوشمون بوده، و باختی؟ مرخودت _

 هول نکن.
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 مهیل#
 671پارت#
 
 
 هم خیره شدیم. شاید آخرش بود یا نه!  به
 
ندیدی چجور درمون مالیدن؟ زنیکه... تو گفتی ها.  _

تر بودی چرا به بهرام بهرام برنامه داشت، تو که زرنگ
 اعتماد کردی؟  

 
 این بحث بهرام را هزار بار گفته بود.  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ام ندیدم، اختالف ما سر بهرام دوست نبود، دشمنی _
 چیمن بود، فهیم. ولی تو چی؟ مرور کنم برات؟  

 
 ز روی بازویش پس زد.  دستم را ا

 
 کنی؟کینه شتری، اآلنم ول نمی _
 

 های نیروی ویژه آمدند. ماشین
 

 همگی پشت سپرهای مخصوص جا گرفتیم.
 
کردند، سازی بمب باید اول چک میمأمورین خنثی 

 های مخصوص داشتند. ردیاب
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افتاد وقتی همه دور هرچند اگر قرار بود اتفاقی بیفتد می

 دیم.  ماشین جمع بو
 

های فهیم را کنارم آمد، صدای نفسزمان کش می
 شنیدم. می

 
ام زنگ خورد، همگی شوکه به آن نگاه کردند؛ گوشی

 شماره. باز هم همان تماس بی
 
جناب سرهنگ، بمبی درکار نیست، همکارتون مدت  _

طوالنی داخل ماشین مونده. خانم برای شما آرزوی 
 موفقیت دارن.  
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 روی اسپیکر گذاشته بودم... تماس قطع شد.  

 
 گه حتماً.  دروغ می _
 

زمان با صدای مأمور ترک، اولین واکنش فهیم بود، هم
 که فریاد زد امن است.  

 
 مبنی بر بمب داخل ماشین نبود.ای هیچ نشانه

 
 سرهنگ اجازه داد جلو بروم. 

 
 فهیم و دونفر از پلیس استانبول کنارمان. 
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 دستگیره را باز کردم. 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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باز انتظار داشتم اتفاقی بیفتد اما فقط سرتیپ درازکش 
 خواب رفته بود.بهروی کف ون، انگار در تمام مدت 

 
 خاص بویی اما بود، روشن همین برای سقف ٔ  تهویه

 . آمدمی هم
 

 ها کمک کردند تا او را روی برانکارد بگذارند. بچه
  
 جاست.  صندوق اون _
 

 هاییشیشه با بود تاریک ون ٔ  گوشه به فهیم ٔ  اشاره
 . بود شده رنگ سیاه داخل از که
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گفت منبع بو از یک صندوق فلزی گالوانیزه، حسم می
دانست این بوی جاست و حس آشنای دیگر میآن

 ست که مدتی مانده.  خونی
 
فهیم، فکر کنم هر چی توی صندوقه مرده... بوی  _

 خون میاد...  
 

 از رخش پرید.  رنگ 
 
 نکنه بهرامه؟ یاخدا... بیاین صندوق رو دربیاریم...   _
 

صندوق را بااحتیاط بیرون آوردند، زمان طوالنی 
 گذشت. می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 یک قفل صوتی داشت، بدون هیچ منفذی.

 
میان سکوت بقیه نزدیک صندوق گفتم، « باز شو»

صدای کلیک یعنی باز شده بود و حقیقت این بود 
 داخل آن را نداشتم.    آمادگی دیدن

 
گه خوابه. ببریم سرتیپ حالش خوبه، دکتر می _

 و مرکز پلیس اینا؟  صندوق
 

 سرهنگ کنارم ایستاد.   
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جاست، فکر کنم بازش کنیم تا تیم مخصوص این_
 شه! جسد داخلشه... کاملش که جا نمی

 
 بازش کن پس...   _
   

 زده شده باشم.بهتدانم هرگز به این اندازه بعید می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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متأسفم، ماجد! اول و آخرش همین تأسف است که »

خواستم حاصل یازده سال کار و باید یادت باشد. نمی
های سرزمینت بود و شاید تالشت که برای آدم

 باد برود، اما مجبور بودم.سایرین به
 
دانست قرار است اتفاقی شازده از همان اول هم می 

وار را ادامه خواست یک بازی دیوانهبیفتد، فقط می
خون من بود، چیزی دهد، پیرمرد شیطان صفتی که هم

 ماند. از نگاهش دور نمی
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دانم، اما قرار همکارت را شناخته بود، حاال از کجا نمی
نبود پایانش خوش باشد. نقش بازی کردم که دل 

کند و دانستم باز فرار میی، میاام، گولم زدهشکسته
خندد و من دیگر بیش از این می باز به ریش همه

یاد عدنان عزیزم اشک بریزم و توانستم بهنمی
 جانشان آدم این که هاییآن تمام و فرزندم ٔ  شرمنده

 .   متأسفم هم باز بمانم، گرفت را
 

ته صندوق اسناد و مدارک مهمی هست از تمام 
ی شازده در دنیا، اطالعاتی که های ارتباطشبکه

های نزدیکش تاپ و آدمتوانستم از صندوقش از لپ
 دست بیاورم، باز هم هستند. کتبی به
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اما من و بهرام باهم به این وضع سر و سامان 
دهیم، بهرام هم کنار من است، دوست من، بهتر می

شد، برای پسر من بود که او هم از این قائله دور می
تواند یک پدر و ام میبرای خانواده دوست است و

 دوست مهربان باشد. 
 

برایم از مشکل بین شما گفت، اگر یک روز از شغلت 
دور شدی ما دوست داریم دوستان خوبی برای تو 

باشیم، مطمئن باش دیگر از خاندان خان ساالر آسیبی 
 رسد. به کسی نمی

 
طورکه خودش سر فرستم همانسر مار را برایت می

ان عزیزم را برایم فرستاد و همراهش همکار پیرت عدن
که خدا خیلی دوستش داشت که بهرام نجاتش داد. 
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قرار نبود پایان خوبی داشته باشد، امیدوارم در جهنمی 
 « که وعده داده شده در عذاب ابدی باشد. کفتار پیر!

 
مان از دیدن آن سر نامه را روی میز گذاشتم، هنوز همه

 ل شوکه بودیم.زوا به رو ٔ  بریده
 

داخل نایلون پیچیده شده با چشمانی باز و انگاری که 
برو هایش را دوخته بودند، که ببیند... بیعمدی پلک

 برگرد خودش بود، شازده!
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 مهیل#
 674پارت#
 
 

 چیمن  
  

ام، ام؛ حس سوزشی درست وسط سینهآخرین خاطره
غیرممکن شد و خونی که از دهانم بعد نفس کشیدن 

 بیرون ریخت.
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هوش شده بودم و حاال جایی احتماالً از ترس بی 
 چشم باز کردم که حتماً بیمارستان بود.

 
گیج بودم همین حد از خاطرات نیز طی چندین روز در  

 مغزم شکل گرفت، انگار افکار کند پیش برود.  
 

شم که بعداز شد تا نفس بکای که از گلویم رد میلوله
 هوش آمدن آن را خارج کردند.به
 
نفس کشیدن سخت بود انگار بعداز یک دوندگی  

 هایت برسانی. طوالنی با دهان باز بخواهی هوا به ریه
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ای که چشم باز کردم مغزم مثل ساعت شروع از لحظه
شدم اما من کرد به پردازش، اگر توان داشتم بلند می

 یک جسد زنده بودم.  
 
 بهتری، مامانم؟    _
 

 بار دیگر ناامید شدم از باز شدن در و نیامدن او.
 
شد منتظر اتاقم خصوصی بود و هر بار که در باز می 

 بودم بوی عطر او را حس کنم، ماجد! 
 

دلم برایش تنگ بود، از روزی که مانی تماس گرفت و 
 دیدمش دیگر خبری از او نبود.  
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شد که ونتیالتور را از اتاق خارج کرده چند روزی می

بودند و فقط دستگاه اکسیژن بود که بدون آن تنفس 
 شد. زجر کشیدن مطلق می

 
حتی قادر نبودم سر تکان دهم و خاله بارها و بارها 

 داد مدت طوالنی در کما بودم. برایم توضیح
 
کشد تا بتوانم ها طول میعضالتم تحلیل رفته و ماه 

 مثل قبل راه بروم، حتی حرف زدن هم امکان نداشت.
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 باعث کما خود و طوالنی هایماه تنفسی ٔ  حضور لوله
 افت دچار هم زبان و فک هایماهیچه حتی شدمی

 . شود
 

اطرافیان هرکدام ای کرخت و کند بودم که فقط شنونده
دادند اما واقعاً هر چیزی را چند بار برایم توضیح می

 نیاز نبود.
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 مهیل#
 675پارت#
 
 

ام شبیه گویند فقط شدهفهمیدم چه میهمان اول می
 چرخد. سختی روی آن میزده که در بهیک لوالی زنگ

 
 باشد.   توانست تنها واکنشم لبخندی نصف نیمه می

 
 و میاره.  اآلن خانوم لطفی میاد، غذات _
 

دار بود، کرد، خندهبا دستمال مرطوب صورتم را پاک می
 غذای من!
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یک میکس شل و ساده که باید از طریق یک لوله به  

 شد، با یک سرنگ بزرگ.   ام وارد میمعده
 
فیزیوتراپت میاد، باید شروع کنی، چیمن. فکت  _

کشه و سخته اما باید کمک کنی، ضعیف شده، طول می
 مامانم. خبرای خوبی هست، زودتر باید سرپا بشی.  

 
گذشت لبخندش پر یام را بوسید، هر روز که مپیشانی

 شد.تر میرنگ
 
موهایش را رنگ کرده و باز هم مادری جذاب در سنین  

 میانسالی شده بود.   
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انگار این مدت فقط من از بین نرفته بودم، خاله و مانی 

 آمدند.   ها هم به نظرم ضعیف میو ماهرخ، آن
 
 دیشب خوب خوابیدی؟ ماجد زنگ زد...  _
 

ام؟! انگار از حالت ر کشیدهدانست چقدر انتظانمی
 نگاهم فهمید، لبخند غمگینی زد.  

 
خواب بودی، عزیزم، صداتم کردم ولی عمیق بود _

 خوابت.
 

 تأسف خوردم، دلم تنگ بود.
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خواست تنها باشم، یا حداقل توان داشتم و دلم می 

 کردم، اما امان از ناتوانی.   زیر ملحفه کمی دلتنگی می
 
 میاد.    خانم امجد امروز _
 

 روانشناس بیمارستان بود، دوبار دیگر هم آمده بود.
 

دانم وقتی من حرفی نداشتم که بزنم و اصالً نمی
 توانایی نبود چه اصراری داشتند برای ادامه؟

 
خواستم تا برایم از اتفاقات من فقط ماجد را می 

 بگوید.
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 مهیل#
 676پارت#
 
 

که در این چند ماه که میان مرگ و زندگی بودم چه 
 که چه چیزهایی را یادم رفته. هایی افتاده، ایناتفاق
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ای را فقط چند ثانیه ذهنم کند بود و خسته، هر خاطره
گفت این را ول کن. داشت و بعد انگار مینگه می

 جسمم حال تفکر هم نداشت.   
 

 .آمدمی خاله ماگ از داغ ٔ  بوی نسکافه
 
نگاهم به آن میخکوب شد، چندوقت بود از گلویم  

 چیزی پایین نرفته بود؟  
 
 خورم.  رم بیرون میببخشید، مامانم، می _
 

سرش خانم لطفی آمد با پک بیرون رفت و پشت
 استریل غذا و سرنگ برای غذا دادن آمد. 
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 کوچک ٔ  الغر اندام بود و پوستی سبزه. دریچه

ش با اسپری ضدعفونی قبل کرد باز را امشکمی
 که دستکش بود تمیز کرد.هایش را با ایندست

 
 انگیزی بود.  حس نفرت 

 
شه این روزا، خودت که بتونی بخوری از تموم می _

شی، من مریضای زیادی دیدم تو شرش خالص می
 شی.  عمرم، ولی تو خوب می

 
شمرد و حس پر شدن معده بدون خوردن انگار می

 هیچ حس خوبی نبود وقتی هوشیاری.
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 ای اشک از چشمانم چکید.   قطره 

 
دونی چقدر آدم منتظر بودن گریه نکن، دختر. می _

ام چشمات باز بشه؟ سرپا شو زودتر، قشنگی، زندگی
 برات قشنگی بیشتر میاره.  

 
کارش تمام شد، کمی گردنم را چرخاندم، خشک بود 

 تمامی عضالت.   
 

 لباس را پایین کشید.   
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گیره تو گن دعای مریض میبرام دعا کن، مادر، می _
ای، منم یه پسر دارم محتاج یگه نظر کردهکه د

 دعاست.  
 

حرف پس غم نگاهش برای همین بود؟ دعا کردم، بی
 که هرچه خیر است برایش بخواهد.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 677پارت#
 
 

 ٔ  آمد و چند جملهصدا و ارام میاین چند روز بی
 .  رفتمی و گفتمی آرامبخش

 
داد به خاله وارد اتاق شد، با گوشی داشت آدرس می

 کسی.  
 

 از خانم لطفی تشکر کرد و چیزی در دستش گذاشت.   
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جا، چندباری زنگ زده این شایان داره میاد این _
چندماه، ایران نبوده، گفتم نیا ولی گفت خیلی وقته 

 ندیدتت.  
 

 توانستم فریاد بزنم که نه! کاش می
 

 سفباری که داشتم مالقات داشت؟آخر این وضع ا
 
 دقیق یادم نبود کی آخرین بار دیدمش یا حرف زدیم. 
 فقط دوست نداشتم که ببینمش. 

 
حرف چشم گرداندم، خیسی چشمانم را که دید بی

 گوشی را برداشت و زنگ زد.
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طرف صحبتش قطعاً شایان بود که گفت نیاید من حال  

 هم پذیرفت.  مناسبی برای مالقات ندارم، انگار او
 

ام نشست، دلتنگی بد هایش روی پیشانیلب
 ست.   حسی

 
خواستم سورپرایز بشی، گریه نکن فدات بشم، می _

 ماجد تو راهه، گفت نگم که خوشحال بشی...  
 

 آمد! دیگر طاقت نداشتم.  داشت می
 

 سرم را میان آغوشش گرفت.  
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ترم بذار موهات رو شونه کنم، اشکاتم پاک کنم. دخ _

 قرار داره، قربونت برم.  
 

یک اسپری آورد، قبلش ماسک زد برایم، روی موهایم 
 داد.  پاشید بوی خوبی می

 
گیره، شونه کنم تمیز تمیز چربی موهات رو می _

 زنه...شه. عین طال برق میمی
 
شه. گیره، شونه کنم تمیزِتمیز میچربی موهات رو می _

 زنه... حموم باید بشی.  عین طال برق می
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 خواستم ناله کنم.از فکر حمام هم می
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 678پارت#
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دهی انگار فرسا که خودت انجامش نمییک کار طاقت
و را شورخانه، دیگران تمرده باشی روی سنگ مرده

 بشویند.  
 
 خانوم دکتر! بیرون کارتون دارن. _
 
 گذره. یه چرت بزن زمان زودتر می _
 

 صدای غریبه بود. 
اش افتاده بود، موهای مصری شال خاله روی شانه

 مادر انداخت، گوش پشت را قشنگش ٔ  هایالیت شده
 .  من خوشگل و لباسخوش

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

م را آد اتاق بزرگ ٔ  آسمانِ پر از نور از قاب پنجره
کرد که بروی پای آن و کمی نور خورشید را وسوسه می

 به جان بخری. 
 

که باعث شد نگاه حسرت تکان خوردن داشتم... چیزی
 از آن تصویر پر نور بگیرم.

 
از صدای باز شدن در، حتی نیاز بوی عطرش بود، قبل 

 های همیشه محکمش بیاید.نبود صدای قدم
 
فقط همان بوی عطر کافی بود چشم بدوزم به راهروی  

 کوتاه مابین در و اتاق. 
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های زرد و های بنفش و نرگسدست گلی پر از زنبق
های هایی پر از رنگهای تزئینی، گلسفید و آفتابگردان

 از خودش داخل شد.  اد، قبلش
 

هایم از بغض لرزید، تالش کردم دستانم را به لب
 سمتش بلند کنم اما نشد.

 
آمد با آن رنگ چقدر به او میکت و شلوار رسمی طوسی

توانست یقه اسکی سیاه، یادم رفته بود چقدر می
 لباس باشد.  خوش

 
 چیمن!  _
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قدمش کافی گل را روی سینی تخت گذاشت، دو دسته
 بود تا من در آغوشش گم شوم.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
 679پارت#
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کند گفت گریه میدرمیان و عمیقش میهای یکنفس
 حرف.بی
 

تر بود، من که هوشیار نبودم در حتماً برای او سخت
 ها. این ماه

 
دستش روی موهایم کشیده شد، برای هزارمین بار در  

درپی این مدت کوتاه، روی سرم خم شد و چندبار پی
 هایم را. سرم را بوسید و گونه

 
 ماجد را چنین احساساتی ندیده بودم.
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کرد و من این چند روز خودم قدر که فقط نگاهم میآن 
ام، الغری به را هنوز ندیده بودم حتماً زشت شده

 آمد.ورتم نمیص
 

 رسید. کاش خاله بیشتر به صورتم می
 

شو گذاشت. نفسی کتش را درآورد و روی صندلی تخت
 عمیق کشید. 

 
شه، چیمن؟ تموم شد... من حاال یه مرد باورت می _

 آزادم، تموم شد. 
 

 دستم را گرفت و بوسید، گنگ نگاهش کردم.
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تش گشتم، پوسلبخند زد، دنبال تغییر در صورتش می 

تر شده بود، الغرتر و باز ذهنم از کنکاش خسته روشن
 بود.

 
اش گذاشت و چقدر استخوانی بود دستم را روی گونه 

 اش. دار مردانهریشانگشتانم روی صورت ته
  
 استعفا دادم، همین امروز.  _
 

حال زدم، یعنی تمام شده بود لبخندی کج و بی
 هایمان؟ دوری
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به سراغ گل بزرگ روی سینی  خندید و از جا بلند شد،
 خندید. تخت رفت. چشمانش می

 
م کردی کالً یادم رفت قرار بود زدهقدر هیجاناون _

 چکار کنم... 
 

های اش قطرهدست داخل جیب شلوارش کرد، پیشانی
ام زدهعرق نشست و دیدن آنچه در دستش بود بهت

 کرد.
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 مهیل#
 680پارت#
 
 
این یه درخواست رسمیه، چیمن. اما خب چون  _

خواستم در اولین دیدارمون بعداز تموم شدن تمام می
خوام دم، چون میجا انجام میبدبختیام باشه، همین

اولین قدم برای خوشبختی همراهی تو باشه... با من 
 ازدواج کن، چیمن... 
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 ٔ  جعبه یک در زیبایی ٔ  اش کوبید، حلقهروی پیشانی
 این چقدر من و زیبا و درخشان نگینی با بنفش مخملی

 !  بودم؟ درخواستش منتظر هاسال
 
دونی چقدر تمرین کردم؟ باید بگم با من ازدواج می _

 کنی؟ حق انتخاب بدم بهت... مانی تأکید کرده... می
 

شناختم توانستم بلند بخندم، ماجدی که میکاش می
 نبود.  قدر هول شده وقت اینهیچ

 
 پس از اول... با من ازدواج کن...  _
 

 گذاشت! سرم میداشت سربه
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 در سکوت نگاهم کرد.  

 
دی؟ سرتم تکون بدی بسمه، همدم و جواب نمی _

گم قلب هامون... نمیشی؟ مادر بچهشریک زندگیم می
دونی که هستی، از اول و زندگیم و جونم، چون می

دادی و راه بهم نمی که محل سگبودی، از همون وقتی
گفتی ازم متنفری، البته بهت حق انتخاب به راه بهم می

دم، چون مال منی، فقط گفتم حسرت خواستگاری نمی
 رو نکشی... 

 
کرد، ماجد بود و خندید و داشت شوخی می

 هایش. خودخواهی
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 اما نگاهش جدی شد وقتی حر کتی از من ندید.  
 
   بدیم؟ ادامه میای باهم …چیمن! کنارم _
 

 حلقه را از جعبه بیرون آورد، منتظر من بود؟
 
توانم. اما سر برگرداندم، دانست که بدون او نمیمی 

 شیطنت بود. 
 

گل از دستش افتاده صدای افتادن چیزی آمد، دسته
 بود.
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اما انگار پشیمان شد و روی صندلی  خم شد که بردارد
پریده و نگاهش مات خود را رها کرد، صورتش رنگ

 بود. 
 
جوابت منفیه؟ شوخی بود نصف حرفام، تمام مدت  _

 فقط ...
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
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 681پارت#
 
 

 هایش گرفت، دیوانه! سر میان دست
 

نامش را خیلی ناقص و سخت سعی کردم صدا کنم. 
 سر باال آورد، چشمانش سرخ بود.  

 
 کنی... کردم ذوق میفکر می _
 

 فرسا بود.  دستم را کمی تکان دادم، همانم طاقت
 
 بله...  _
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هایم ای که در سرم بله بود و محکم، اما روی لببله

باره صورتش قدر بود که به یکسخت نشست، اما آن
 شکفته شود، با ذوق سمتم بیاید... 

 
 بله؟! دیدی باالخره خواستگاری کردم؟   _
 

................... 
 

دستم را باال گرفت، حاال نور خورشید به تختم رسیده 
 و داخل گرم. بود، آن بیرون سرد 
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های رنگ شکسته شد و طیفنور درون سنگِ بی
 اش را صد چندان کرد.   درخشانش زیبایی

 
 الماس! ماجد سنگ تموم گذاشتی!    _
 

 خاله چشمکی زد و دستم را نوازش کرد. 
 

ماجد کنار پنجره ایستاده، داشت بیرون را رصد 
های قدیمی، محیطش را کرد، شاید یکی از عادتمی
 نظر داشت.  زیر

 
اش زنگ خورد در این حدود دو ساعت چندبار گوشی

 که در انتها خاموشش کرد. 
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شدت گفته بود استعفا داده و این برای ماجد باید به

 بود.سخت می
 
 ترین چیزی بود که داشت.شغلش مهم 

 
صورتش گرفته بود و در فکر. قرار شد شب او بماند، 

 شت.  چندباری بیرون رفت و متفکر بازگ
  
 رو دیدی؟    زن داداش! جدیداً مامانم _
 
 بزنی؟ سر رینمی پیش، ٔ  آره، بهش سر زدم هفته _
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آمد چیزهایی نگاهش به چشمان من ماند، یادم می
 .بود گفته مادرش ٔ  درباره

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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چیمن! دوست داری برای خواستگاری رسمی همه _
 باشن؟   

 
 پرسید! متعجب به خاله نگاه کردم.   از من می

 
 نیاز نیست، ماجد...   _
 

 هایش را باال داده، خالکوبی نداشت. آستین
 

کمر زد و بهموهای دستش مردانه درآمده بود. دست
 چند قدم در طول اتاق.  
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ن داداش. هرچند که خوام عروسی بگیرم، زمی _
همه مدت یکیشون حالی از من و شما نپرسیدن این

 ولی دوست دارم برای چیمن عروسی بگیرم.
 

............ 
 

 ماجد 
  

هایی که به نوزادها وصل بود و بوی صدای بوق دستگاه
 ضدعفونی کننده. 
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هایشان شبیه های کوچک، بعضیتعداد زیادی تخت
 هایمهمان آن برای بودند شده درست پرنده ٔ  النه

 . کوچک
 

 ست.شد که واقعیوقتی دیدمش باورم نمی
 
بدنش پر بود از موهای طالیی، نه فقط سرش که پر از  

دنیا آمده، کرک بود، پرستار گفت چون زودتر از موعد به
 ریزد.مرور موهای بدنش میبه
 
چشمانش بسته بود، زردی داشت و باز هم گفتند  

 ست. عادی
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قدر کوچک و ظریف، که های یووی بنفش، آنزیر المپ
تر از او هم در وقتی دیدمش گریستم، اما کوچک

 اش بود. همسایگی
 

اش رد کرده بودند، برای آن که شیر یک لوله از بینی
 بدهند.

 
لی زود رشد ست، خیپرستار گفت دخترکم قوی 

 دادند. کند، شیرخشک میمی
 

 .بودند زده تخت به متصل ٔ  نام مادرش را پای برگه
 
 که چیمن بود، مجهز.یک بیمارستان جدا از جایی 
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نظیری را به دانست چنین موجود بیهنوز مادرش نمی 

انگیزتر از این خودمان هدیه داده است و چیزی شگفت
 توانست باشد.نوزاد نمی

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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طالی کوچکمان، از مادری که در کما بود از همان بدو 

 بارداری. 
 
بیاین با این پماد آروم تنش رو ماساژ بدین،  _

 تونین پوشکشم عوض کنین. می
 

د، ترسیدم و پرستار خندید از نگاه _پماد آ
 ام. زدهوحشت

 
 استخووناش نشکنه.  _
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فهمین چکار باید کنید. دختر قشنگ و نترسین، می _
جور نگاه نکنین آروم و خوابه، وقت بارزی دارین، اینم

 کشه.  ای میگرسنگی جیغای کر کننده
 

 ٔ  دستی بود، با یک شیشهمادری دیگر کنار تخت بغل
 .بدهد شیر نوزادش به کردمی سعی مخصوص

 
 داد.  تر نشان میآن بچه هم کمی از طال درشت 

 
ما رو ها عاشق ماساژ دادنن، نترسین. اون شبچه _

 کنه. حس می
 

 این را مادر طفل گفت.  
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گرداندم، چقدر کوچک بود، از با یک دست آرام برش

های کوچکش را جمع تر، لبکف دست من کمی بزرگ
 کرد.  

 
 همسرتون بهترن؟   _
 

متعجب نگاهش کردم. قد و قامتش متوسط بود، شاید 
 به باال را داشت.   ۳۰

 
ست، با دونن دخترتون واقعاً یه معجزهجا همه میاین _

 رادین من تو یه روز دنیا اومدن. 
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 دانستم باید چه بگویم. فقط سر تکان دادم، نمی
 

با انگشت پوستش را چرب کردم، سِرُم به پاهای 
 حق داشت مانی که بگوید ماکارانی.   ظریفش وصل بود،

 
 باهاش حرف بزنین.  _
 
 شناسه.  و نمیصدای من _
 

اش انگار شیر را خورده بود، با ذوق زن لبخند زد. بچه
 . کرد نگاه خالی و کوچک ٔ  به شیشه

 
 همه رو خورد!_
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 مهیل#
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تاری که سمتش آمد اش بیگانه بودم، پرسزدگیبا ذوق
هایش را لبخند زد و تبریک گفت و دیدم که زن اشک

 پاک کرد.  
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 خورد؟  قبالً نمی _
 

 لبخندش لرزان بود. 
 
زد، اما شد، شیشه رو پس مینه، تا امروز گاواژ می _

 اآلن خورد.  
 

 روی صندلی نشست و گریه کرد. 
 

تمام تن کوچک طالیم را چرب کردم، دهانش را باز 
 ها را خاموش کرد. کرد، پرستار آمد و چراغ
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بندش رو دربیارم، شانس بیارین بیدار بذارین چشم _
 . جیغو جیغ ٔ  بشه دختره

 
 هرسه نوزاد یک پرستار داشتند. 

 
بند را برداشت، یک تکه کش پهن بود، انگار چشم

 . بود او ٔ  قلمبه هایچشم صورت ٔ  همه
 

 های تازه از تخم درآمده بود.  صورتش شبیه جوجه
 
 و ببینه؟  تونه منمی _
 

 خواب بود هنوز.  
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 شنوه. هنوز چشماش کامل نشده. ولی صداتون رو می_
 
قرار بود این اسمش باشد، اگر چیمن قبول « ژینوس»

کرد، دخترکی که خودش سرنوشتش را دست می
 گرفته.

 
 رار گرفت، پیشانی او را بوسید.مردی کنار زن ق

 
 چند فقط خالی، بطری دادن نشان و زن ٔ  زمزمه 

 ! اولش بود سیسی
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هایشان اش انداخت و هردو شانهمرد دست دور شانه
 لرزید.

 
نگاهم روی تن ظریف دخترکم رفت، معجزه بود و  

 کرد.قدر از دیدنش ذوق میحتماً چیمن هم همین
 

 برایم پیش وقت خیلی شدم، خیره دستم در ٔ  به حلقه
 .گویممی را چیمن بود، خریده
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 مهیل#
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خواست مستقیم فروش خریده، نمیگفت از یک دست
 ه یک نشانه از خودش روی انگشتم.بگوید ک

 
ترسد، که نکند باز بروم، چیمن از من دانستم میمی
 ترسید!   می

 
 پس پدرش شمایید؟    _
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 در خاطرات ٔ  شدهصدای مردانه مرا از آن حجم داغ
 !  بود؟ رفته کی زن. کشید بیرون ذهنم

 
 بله!   _
 

تر و کمی چاق، قد متناسبی داشت، کمی از من کوتاه
 وهای سرش کمی ریخته بود.  م
 
جا انگار همه دختر قشنگیه، خدا حفظش کنه، آدم این _

 .  بود ترکوچیک خیلی. خودشن ٔ  بچه
 

من یک ماه بیشتر را از دست داده بودم، از این 
 پذیر باشد.  توانست آسیبتر بود و چقدر میکوچک
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 من مأموریت بودم، تازه برگشتم ایران.   _
 

خواست ذهنش برای نبود پدر و مادر حتماً توضیح می
 باالی سر بچه. 

 
 ابرویش باال رفت، احتماالً انتظار نداشت.   

 
گیرن، مهم اینه که یفتن زود وزن میبه شیر خوردن ب _

ها تکمیله، رادین ما عفونتی در کار نیست و ریه
 شانس بود... اما قل دیگه دووم نیاورد.   خوش
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ها چیزی را آید که برای غریبهتر پیش میما مردها کم
 تعریف کنیم. 

 
مگر چیزی سنگین باشد در ذهنمان. یک دختر از دست 

 داده بود!  
 

های آبی و صورتی با ست این فضا، پردهجای خاصی
های شاد کودکانه، دیوارها هم، انگار وارد نقش

 های ممتد. مهدکودکی شده باشی با صدای بوق
  
 متأسفم!    _
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خواست آن موجود یک وجب و نیم را بغل کنم و دلم می
 تا ابد میان آغوشم از او محافظت کنم.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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کار خداست، درعوضش رادین رو بهمون بخشید.  _
 زندگیه، برادر من.  

 
دستان ظریف طالی کوچکم در هوا لرزید و فقط چند 

 هایش بلند شد. ثانیه بعد جیغ
 

شده نگاهش کردم، نه که خیلی بلند باشد اما با هول
 تمام وجودش بود.   

 
 ست.  گرسنه _
 

 .   من ٔ  زده و ترسیده از حالت بهتمرد خندید احتماالً
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 باید چکار کنم؟ آروم باش، قشنگم...   _
 

 سر پایین برده بودم، آرام تکانش دادم.
 
تر باور کردنی نبود با آن سر کوچک و دهان کوچک 

 دنبال صدا بود و آرام شد. 
   

دوست داشتم از دخترکمان فیلم بگیرم برای بعدها اما 
شد و من حس یک دزدکی میاجازه نداشتم، شاید 

 خالفکار را داشتم.
 
 همکاری کن!    _
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نگاهش را با اخم به چشمانم دوخت، فکش ضعیف 
 شد.شده و وقت فیزیوتراپی هم زود خسته می

 
صبح هم خواب بود وقتی به دیدن بچه رفته بودم،  

های رنگارنگش، مثل ماهرخ آمده بود با همان لباس
 همیشه پر از انرژی.   

 
 با اخم نگاه نکن، چیمن!    _
 
 ها تحلیل رفتن.  صبور باشید، آقای مظلومی، ماهیچه _
 

فیزیوتراپش یک خانوم جوان بود، باحوصله 
 داد.های صورتش را ماساژ میماهیچه
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کرد خوب نگاه کنم و یاد بگیرم، اگر تأکید می

توانست حرف توانست این مرحله را رد کند میمی
 بزند، بلع داشته باشد و جان بگیرد.   

 
 بذارید من انجام بدم...   _
 

 چیمن به مخالفت سر تکان داد، زن خندید.
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 مهیل#
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 ن آروم و بامالیمت، اما مؤثر.   نباید خیلی فشار بدی _
 

از وقتی آمده بودم فقط اخم داشت، رو هم 
 گرداند، البته چون دیر کرده بودم.برمی

 
ام را داخل ماشین جا گذاشته و رفته که گوشیاین 

شد حق را به او بودم برای انجام کارهایم هم باعث می
 بدهم، عذرخواهی کردم.   
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 بود، استعفایم را نپذیرفت.سرتیپ به سر کار بازگشته 

 
هایشان را ندادم، پیام فرستادند که هرچه جواب تلفن

 تر به مرکز بروم.  سریع
 
به من اخم نکن، اونم وقتی یه لحظه تنها نیستیم که  _

 حداقل از دلت دربیارم.  
 

کنار گوشش زمزمه کردم، از دیروز واقعاً تنها نبودیم، 
هم نزدیک بود قالب آنفقط وقتی که حلقه را دادم که 

 تهی کنم از اداهایش.
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 چشمانش برق زد.   
 
یکی فکرای زیادی تو سرمه، فرصت باشه یکی _

 کنم.اجراشون می
 

لبش کمی تکان خورد، نخواستم بگویم که آرزو دارم 
 جبران کنم تمام آنچه پیش آمده را.  

 
 خسته بود، اما همکاری کرد. 

 
حتی منتظر نماند برای  وقتی فیزیوتراپش رفت در واقع

 تنها شدنمان، خوابیده بود؛ از خستگی.
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تر حس آرامش نگاه کردنش در خواب هر لحظه بیش
 داد.به روح و روانم می

 
شد بتوانم تصمیم سختی که این روزها باعث میچیزی 

چیزم را فدا بگیرم، رها کردن شغلی را که برایش همه
 کردم.

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 688پارت#
 
 
 

ماه مرخصی با حقوق  ۶با »آخرین پیام سرهنگ؛
 ٔ  طور یک درجهعنوان تشویقی موافقت شد، همینبه

  «.کار در موفقیت و ازخودگذشتگی پاس به باالتر
 ماه!    ۶
 

 اش باعث شد متوجه بیدار شدنش بشوم.نگاه خیره
 
زمان در اتاق باز شد، ساعت غذایش بود اما هم 

شناختمش و بود، من نمی خانومی که آمد انگار غریبه
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گفت برای او هم غریب نگاه متعجب چیمن هم می
 است.  

 
 خانوم قبلی کجان؟   _
 

کردم. آن حس همیشه مشکوک بودن را باید رها می
تر از خانوم زن قد بلندی داشت و الغر اندام بود جوان

 قبلی.  
 
من همکارشونم، آقا. چند وقتی من قراره جای خانوم  _

 ...  شدن فوت پسرشون خدا ٔ  م. بندهلطفی باش
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شناختمش که بخواهم غمگین شوم یا حس نمی
 خاصی، اما نگاه چیمن تر شد.   

 
 خدا رحمتش کنه.   _
 
 جاهمین داشت، نباتی زندگی بود سالی ده خدا ٔ  بنده _

 .  کرد فوت صبح کرد،می مراقبت ازش
 

 های چیمن را پاک کردم، داغ فرزند سخت بود!اشک
 
.. ................ 
  

 چیمن  
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 سعی کن، مامانم.   _
 

شد بیرون برود میخکوب نگاهم روی او که آماده می
 ماند.

 
تر سعی کردم بگویم کجا اما جایش آب دهانم بیش 

کم بلع ناخودآگاه شد و قورت دادنش سخت بود اما کم
 شد. انجام می

 
کرد دکتر از این وضع رضایت داشت، چه کسی باور می
یک گلوله که سهوی شلیک شد بتواند من را چنین 

 گیر کند. زمین
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 شد.میتر از قبل در ذهنم مرور خاطرات روشن

 
 دانستم آن روز چه شد...حاال می 

 
 

 
 

 
 
 مهیل#
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 خواد.  ماجد، ببین چیمن چی می _
 

 کرد فکم را باز و بسته کنم.خاله داشت تالش می
 
هایم فشار یک شیء پالستیکی را باید بین دندان 

کردم آب دهانم نریزد، زمان سعی میدادم و هممی
 ته کننده بود و دردناک. خس

 
های در طول روز که حاال ماجد بادقت مخصوصاً ورزش

 کرد انجام دهم.و سختگیری مجبورم می
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

دکتر خطر عفونت و سایر مشکالت را برطرف شده  
 دانست، این یعنی ترخیص نزدیک بود.می

 
نگاهش منتظر بود تا تالش کنم برای حرف زدن، 

 توانستم بفهمانم که کجا می خواهد برود؟  
 

 چشم ریز کرد.  
 
 گم.  کم باال بیاری بهت میاگه دستت رو یه _
 

 بدجنس! خاله خندید. 
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م، تخت را به حالت نیمه نشسته درآورده رو برگرداند
کشید تا به وضعیت بودند، حداقل چند ماه طول می

 نرمال دربیایم، اما او عجله داشت.  
 
 اذیتش نکن، ماجد.   _
 

 کتش را تن کرد.   
 
کنه، اگر نتونم کنم، زن داداش. تنبلی میاذیت نمی _

 تشخیص بدم کی تنبله و کی نیست باید برم بمیرم.  
 

تشخیصش اشتباه نبود، اما خستگی و درد بعد هر 
 شد. فعالیت کالفه کننده می

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 خواست او کنارم باشد. تر دلم میشاید هم بیش

  
 حرف بیرون رفت، من ماندم و او.   خاله بی

 
ریخت، همین دیروز خودش با کمک همموهایم را به

 خاله در تخت حمامم کرده بود.
 
نظر تر بهاز همیشه و طالیی موهایی که حاال بلندتر 

 رسید، این را بارها گفته بود.می
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و تو امارات تأسیس کرده، باز شایان دفتر کارش _

بار دونفره اومده، چند روزه زنگ جا، اینبرگشته این
دم جا. ولی ترجیح میزنه که برم ببینمش یا بیاد اینمی

 رم.  تو این وضع تو رو نبینه، خودم می
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کردم، خاطرات زمانی من هم فعال بودم، کار می
د هم من زیادی وفق پیدا اند، شایرنگ شدهگذشته کم

 ام.   کرده
 

 کش سرم را از کنار تخت برداشت و موهایم را بست.  
 
کم من تا کی باید از رو چشمات بخونم، چیمن؟ کم _

خوام باهم کنم، میو ول میشی، من کارممرخص می
 خوام زندگی کنیم، پس تالشت رو بکن.  باشیم، می

 
لبم را بوسید و من ام زد، آرام انگشتش را روی بینی

 ای که قرار بود داشته باشیم. گیج بودم از زندگی
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من تصوری از یک ماجد دائمی نداشتم، حتی شناختی 
کردم که همیشه فکر میهم و دلم ریخت از چیزی

 محال است و حال...  
 

سرش ماهرخ آمد، مثل همیشه سرحال رفته بود و پشت
 بود.

 
 سیاه، زیادی ٔ  های روشن چشمانش با آن سرمقهوه
 . کردمی جلوه تربیش

  
آخ! ترافیک بود، سهراب امروز مهمون داشت،  _

 و نرسوند.   بدجنس من
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اش را روی مبل زد، کیف گلیم سنتیتندتند حرف می
 گذاشت. تخت را کمی خواباند.  

 
کم تب مبینا اآلن میاد، جامونو عوض کنیم، صحرا یه _

 ره کمک مانی.  داره واکسن زده، می
 

یک اسپیکر کوچک از درون کیفش درآورد، مثل همیشه 
 بخشی داخل اتاق پیچید.و موسیقی آرام

 
 داد. رفت بوی عود میراه می 

 ونگارش.  با آن دامن هندی پر از نقش
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گیره؛ ولی به نظرم حق سخت میشنیدم ماجد داره  _
داره، باید زودتر سرپا بشی، اون بیرون آدمای زیادی 

 منتظرتن.
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 691پارت#
 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

تمام تالشم را کردم تا حتی نامفهموم هم 
 «. بنشین»بگویم،

 
 کمی گیج شد اما فهمید.   

 
 بشینم؟! نشستم.   _
 

شد تمرکزی روی یباالخره! راه رفتنش باعث م
همه رنگ و نقش و نگار هایش نداشته باشم با آنحرف
 هایش. لباس

 
سهراب در این مدت حتی به دیدنم نیامده بود، هرچند 

 پرسد.گفت همیشه حالم را میماهرخ می
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 اما فراموش نکردم او طرف سهیل را گرفت.  
   
مون بود، چیمن! سهراب گفت نگم اما سهیل خونه _

 باید بگم، ازدواج کرده.  
 

سکوت کرد، انتظار داشت چه فکری داشته باشم؟ حتی 
 پلک هم نزدم.   

 
یعنی خب، ازدواج کرده و سهرابم دعوتش کرد با هم  _

تخته بزنن، البته زنش رو نیاورد. اما در کل، من خارج 
چیزی داد برات بیارم، فقط  از اون رفاقتم... ولی یه

ماجد نفهمه، انگار باهم کنتاکت کردن قبالً، ماجی 
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جانت تهدیدش کرده دور و برت پیداش بشه حتماً 
 کشتش...  می

 
 برای همین استرس داشت! سهیل!

 
خواستم بگویم برود به درک که خیلی هم روی زبانم  

 نچرخید فقط اصواتی نامفهوم که احتماالً اگر ماجد بود
 گفت یک تالش ستودنی.   می

 
 اش گشت. دنبال چیزی داخل گوشی

 
صدای در زدن آمد و بعد خاله داخل شد، ماهرخ 

 اش را کنار گذاشت.  گوشی
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مونه تا ماجد بیاد من برم مامان جان! ماهرخ می _

کمک مانی، تیام نیست، وروجک تب کرده بعداز 
 واکسن.  

 
 رفتن.کت بلندش را تن کرد، آماده برای 

 
............ 

 
 ماجد  

  
 شه؟به نظرت کی سرپا می _
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 که شب بودم، گذاشته قرار بیمارستان نزدیک ٔ  کافه
 .زدممی ژینوس به سری باز هم خوابیدمی چیمن
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اسم دخترکم را حداقل برای خودم ژینوس گذاشته 
 بودم. 

  
 ام.   تر شده بود، پسرخالهسوختهصورتش آفتاب

 
 خواد، چطور؟!  حداقل یک سال زمان می _
 

 اش را خالی کرد. فنجان قهوه
 

رینگ سفیدرنگ دستش، درست وسط مأموریت من 
اش و من دعوتم کرده بود برای مراسم نامزدی

 م بروم.   توانستنمی
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 کارت چی، ماجد؟!   _
 

من آدم قرار و مدار نبودم، بنشینم داخل یک کافه و 
 گپ بزنم. 

 
تر هم این روزها شاید اگر کار با چیمن نبود کالفه

 شدم. می
 

فهیم پیام داده بود که چند ماه مرخصی حتماً به باشگاه 
 ۶مجموعه سر بزنم، هم تمرین هم آموزش کارکنان. 

 ! جوابش را ندادم.  ماه مرخصی
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 ٔ  کنن، فعالً وعدهاستعفا دادم، ولی قبول نمی _
 .  ماهه ۶ مرخصی

 
 پدرشدی، حتی به منم نگفتی؟    _
 

تر حتماً مبینا یا مانی گفته بودند، شاید هم... فهیم. قبل
 باهم در ارتباط بودند. 

  
 ژینوس، اسمش اینه!   _
 

 فقط مادری ٔ  نگاهمان در هم گره خورد. از کل خانواده
 .   بودم ارتباط در او با
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 و نداری؟   عکسش _
 

 داشتم.  
 
خواستی بری ذارن عکس بگیرم... مبینا گفت مینمی _

 دیدن چیمن.   
 

 چیز مثل قبل نشد. بعداز آن دعوا هیچ
 

گفته بود لیاقت داشتن چیمن را ندارم، بعداز خودکشی 
 او.
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 ٔ  آید، لعنتی مهرهحس کردم از چیمن من خوشش می
 کرده خلقش خدا من حسادت جلب برای و داشت مار
 .بود
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من روی زن تو نظر ندارم، نداشتمم، قبول کن  _
 دادی.   آزارش می

 
شوند زیادی هایی که دزدیده میها، لعنتی چشمچشم

 حرف برای گفتن دارند.   
 
 دم، پس خیالت جمع باشه. دیگه نمی _
  

اش و اش را نشانم داد، عکس نامزدیگوشی
 بدجنسانه بود که حتی سؤالی بابت آن نکرده بودم.   

 
 اسمش ساریناست، مادرش روس و پدرش ایرانی.    _
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 در برابر نگاهم ناخودآگاه چشم پایین انداخت.
 
موهای بلوند و چشمان رنگی... برای همین توضیح داد  

 اش!  از اصالت همسر موطالیی
 
 مبارکه.    _
 

از جایم بلند شدم. حس آدمی را داشتم که هرکسی در 
 اش داشت. لوای رفاقت چشم طمع به زندگی

 
 تر از قبل.دلم برای چیمن تنگ شد، خیلی بیش
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هایی که داشتن کسی که وفادار بماند با تمام نامردی 
 در حقش کنی، عجیب کمیاب است.   

 
  ماجد! برای اینا نیومده بودم.  _
 

 حساب گذاشتم.   پول میز را زیر صورت
 
 چیمن تنهاست، باید برم بیمارستان.  _
 

 کنارم ایستاد.   
 
خوام چیمن سرپا شد، دفتر تهران رو بسپارم می _

 دستش، کاربلده...  
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 گم.   بهش می _
 

شد، دم غروب بود. کنارم کم کافه پر از مشتری میکم
 قدم زد.   

 
من چشم ناپاک نیستم، ماجد، اونم طمع زن برادرم،  _

 خونیم. سارینا هم اتفاقی آشنا شدیم.   ما هم
 
خوای توضیح بدی، شایان؟ چیمن آدم جالبیه، چرا می _

شه، مهم هرکسی کنارش باشه ناخودآگاه جذبش می
 شه.  ذب کسی نمیخودشه که ج
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ام، گفته بود حیف چیمن که من سر راهش قرار گرفته
 دانست.تر قدر او را میحتی سهیل هم بیش
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 سهیل تو یه کار طرح مشارکت داده، تو ازمیر...  _
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آخرین مالقاتم با سهیل بعداز همسفر شدنش با چیمن 

 بود. 
 

دانستم چندبار در نبودش پیغام برایش گذاشته بود، می
رفت اما بهرام تهدیدش کرده بود که به دفتر می

مزاحمش نشود، شاید اگر بخواهم بهترین دشمنم را 
 دوست بدانم همین مرد است.   

 
ن چون من چکار کنم؟ کار، کاره بگم شراکت نک _

 باهاش مشکل دارم؟  
 

 ابروهایش باالپرید، واقعاً انتظار چه چیز داشت؟
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 خیلی چیزها در من تغییر کرده بود.  

 
انتظاری برایم خیلی از فکرها و های چشمدر این ماه

خواستم در کنار او و دخترکم ها رنگ باخت، میخشم
 زندگی کنم.   

 
 عوض شدی!    _
 

 تا دم ماشینم هم پا بودیم.   
 
تا وقتی تو زندگی من آزاری نرسونه برام مهم نیست  _

 کنه، دور و بر ما نباشه کافیه.  کی چکار می
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القاتمان خیلی مردانه بود، من و سهیل، حاال آخرین م

های مردانه کمی خشونت کنارش هم یکی از خصلت
 است، نیست؟   

 
خواهم نه چیزی، داغ گذاشته گفته بودم نه پولش را می

 بود، داغ گذاشتم، نامردی را با نامردی نشانشان دادم.  
 
فقط کار، اونم نه با من مستقیم، پدرزنم... اآلنم  _

 نه.  تهرا
 

ماهرخ! سهیل هنوز هم با سهراب دوست بود، نکند 
 برود مالقات چیمن...  
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 حتی خداحافظی هم نکردم...

 
.............. 

 
 چیمن  

  
 برو بیرون! چرا اومدی؟ حق نداری بیای تو...   _
 

کرد برای بیرون کردن او، انگار منتظر ماهرخ تالش می
 بود تنها شویم.  

 
 کاری ندارم بذار حرف بزنم باهاش... _
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 مهیل#
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 کاری ندارم بذار حرف بزنم باهاش...   _
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کنم، حرفی داری بذار خوب بشه، نری داد و بیداد می _
 دی. بهش استرس میسهیل. برو بیرون... 

  
 خواست سر و صدا نشود.  می

 
فقط ببینمش... من ایران نیستم ماهرخ تو که  _

 دونی، فقط اندازه یه عذرخواهی...  می
 

انگار همین ماهرخ را مجاب کرد، وقتی داخل آمد آن 
چشمان پر از برق و روشن هر چیزی داشت جز 

 عذرخواهی...  
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مون عذرخواهیت رو بکن برو، ماجد بیاد بیچاره _
 کنه، گفتی پیغامت رو بیارم خودت چرا اومدی؟   می

 
 پیر شده بود؟ 

 
سال تر، نزدیک دو تر، جاافتادهتوانم بگویم مسننمی

 بود ندیده بودمش، بعداز هواپیما...
 
های تر شده بود و چروکاش روشنموهای خرمایی 

تر طی کنار چشمانش زیاد، انگار زمان برای او بیش
 شده باشد. 
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کشید سر پایین آورد کنار گوشم، ماهرخ دستش را می
 که نزدیک نشود...  

 
بود، برادر منم یه روز روی یه تختی شبیه این افتاده  _

 هنوزم چون نبود، شانسخوش تو ٔ  چندماه، اما اندازه
 بابام بگم، نامه تو شدنمی رو اینا... افتاده تخت روی
 جلوی عاجزی قدراین که خوشحالم... مادرم کرد، دق

 ...  موطالیی بمونی، عاجز امیدوارم... ماجد چشم
 
 ...  بیرون ؟…کنیدآقا، چکار دارید می _
 

 ستار، ماهرخ صدایشان کرده بود.دو نگهبان و یک پر
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اش بین موهایم شل شد... از چنگ انگشتان مردانه 
دانستم... اما عجزم را زد که نمیچیزهایی حرف می

 کرد...طلب می
 

 هو اینگونه شد؟ چرا یک
   
 دونستی یه دختر داری؟ دم مرگه...می _
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 مهیل#
 696پارت#
 
 

ها نشان از باال رفتن ضربان قلبم بوق دستگاهصدای 
 داشت.

 
ولوله شد، کسی او را با آن هیبت بلند کرد و پیش 

 چشمانم به دیوار کوبید، انگار پر کاه باشد. 
 

تر از چند ثانیه داخل اتاق از صدای داد و فریادها در کم
 بین رفت.
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کشان از گردنش چرا که سهیل را ماجد بود که کشان
 برد، بی داد و فریاد...گرفته و بیرون می

 
ماهرخ پیش از پرستارها با صورتی برافروخته از گریه  

 داخل دوید.
 
هایم پرستار آمد و سوزش مایعی خنک را داخل رگ 

 حس کردم، آنژوکت را نفهمیدم کی درش را باز کرد.   
 
الهی دورت بگردم من، الهی فدای اون نگاه  _

ش... ماجد بردش، حرومزاده رو ترسیدت، نگران نبا
 برد...  

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 بوسید. کرد و سرم را میموهایم را تندتند نوازش می
 

که های او چشمانم بسته شد درحالیهق گریهمیان هق
 که چه شد؟ ذهنم فقط گیر داشت روی این

 
 چرا سهیل شبیه یک هیوالی سیاه سیرت جلوه کرد؟   

 
رج شد نام ماجد که از گلویم خافکر کنم آخرین چیزی

 بود، حتماً خواب دیده بودم...
 
هایم باز شد، تاریکی آسمان شب از سختی پلکبه

 خوابیده پهلو به داشت شب از نشان مقابلم ٔ  پنجره
 .بودم
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جاست، این پهلو آن پهلویم این یعنی ماجد این 

که او بیاید متوجه نبودم چقدر از آنکرد و تا قبلمی
 حس بهتری دارم با این کارش.   

 
تالش کردم برای برگشتن، چون جلوی چشم 

 نداشتمش.  
 
 جام!   من این _
 

رویم قرار گرفت، کنار ابرویش یک زخم صورتش روبه
 مرده.  بود و خونک لبش ٔ  داشت و گوشه
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 کنه؟ خوبی؟  جاییت درد نمی _
 

 تکان خورد.« آره»هایم به لب
 

 
 

 
 
 
 مهیل#
 697پارت#
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خواستم برایش تعریف کنم که چه خواب ترسناکی می
 دیدم.

 
 سهیل که دیوانه شده بود!  

 
سعی کردم دستانم را تکان دهم تا جای زخم و 

 را فهمید و فقط لبخند زد. امکبودی، اشاره
 

 آمد جاییش کبود بشود یا پاره.قبالً هم پیش می
 
های کوتاه گذاشت خیلی فکر کنم، چرتکرختی نمی 

 دیگر عادی شده بود.
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  ................... 
 

 ماجد  
  

قدر که بتوانم مردک دیوانه را موقع رسیده بودم، آنبه
 از کنار بستر او کنار بزنم. 

 
 حتی بود شده باعث چیمن ٔ  زدهنگاه گنگ و وحشت

 موقعبه و ترسیدمی درنیاورم، صدایی ترینکوچک
 .   زدند برایش بخشآرام

 
زد، دردی تیز میان انگشتانم پیچید باز هم چرت می

 شیدم.وقتی در آغوشش ک

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
قدر جا داشت که بتوانم کنارش تخت بزرگ نبود اما آن

 دراز بکشم و بغلش کنم.
 
 او که خواب بود، برای آرامش خودم.    

 
دانستم فعالً جای سهیل خوب است، داخل یک می

 سلول انفرادی.
 
وقت کسی را چنین بد زده باشم، از کنم هیچفکر نمی 

اش را رادر لعنتیعمق وجود، لعنتی آمده بود انتقام ب
 بگیرد، مردک متجاوز.
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 فهیم خِر کشش کرد و برد.  
 

ته تهش باز به او رو انداختم که بیاید، همان وقت که 
 از شایان جدا شدم. 

 
شود، هایی مثل من خطر هم بو دارد، حس میبرای آدم

آید و چقدر هم انگاری یک زنگ درونمان به صدا در می
 موقع بود.  به
 
 بیدار نشده؟_
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 مهیل#
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پرستار بود، برای گرفتن فشار و چک کردن وضعیتش 
 آمدند.از صبح پیاپی می

 
 ضربان قلبش باال رفته و تنفسش مختل شده بود.  

 
 بیدار شد باز خوابید.   _
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 از تخت پایین آمدم.   

 
 ره.  بخش میکم کسالت آراموضعیتش نرماله، کم _
 

کردم یادش نیاید امیدوار بودم تا صبح بخوابد، دعا می
دانم سهیل چه چیزهایی بیخ چه اتفاقی افتاد و نمی

 گوشش گفته بود.   
 

.......... 
 
 
 خب نفست رو نگهدار...   _
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فرسا برای تمرینات سر تکان داد، یک ساعت طاقت

 خورد.  کم خودش غذا میبلع، باید کم
 
دونی دانیال گریه نکن، دلبر جان، همکاری کن، می _

 گیره ها.  تر سخت میبیاد بیش
 

اش قرمز شده بود اما باید گردنش و قسمت حنجره
 داد. انجام می

 
نیست، ارزه، دو روزه تنفستم درست دردش می _

 تالشت رو بکن...  
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رنگ و خشک های سرخاش را بوسیدم، لبگونه
 اش را.شده

 
وقفه، برای هردویمان، کمی استراحت یک تالش بی

میان آغوشم و باز تکرار تمرینات تنفسی، بلع و حرکت 
 ها و پاهایش. دست

 
های دو روز گذشته چیزی شبیه جهنم بود، وقفه

لب و مبینا باالی سر اش و ضربان نامنظم قتنفسی
 ژینوس بود.  

 
 ام چسباند.پیشانی روی شانه
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دانستم خسته از تالشی که ادامه داشت و من هنوز نمی
سهیل چه گفته اما هرچه بود باعث مشکل عصبی 

 شد.  می
 
 مرغت کو؟  تخم _
 

مرغ سبزرنگ مخصوص ورزش انگشتانش را پیدا تخم
 تری بود.کردم، تمرین راحت
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 مهیل#
 699پارت#
 
 

شد، ماندم و تفریح وسط تمرینات میکنارش می
که دستش را بگیرم و انگشتانش را با دستانم این

 ببندم و باز کنم، یک بازی...  
 
 نگهش دار، جایزه داره...   _
 

 هایش را انگار دوست داشت.چشمانش برق زد، جایزه
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

قول خودش های بهها و حرفها و نوازشبوسه 
کردم و ها فرار میور من از آنبرسری که زمانی دخاک

 حاال...  
 

 ساعتی بعد با گلویی سرخ شده خوابیده بود.   
 

مبینا یک فیلم کوتاه از دخترک موطالییمان فرستاد، 
 شد با چیمن ببینمش.کاش می

 
 اما دکتر گفت تا روز ترخیص ژینوس صبر کنیم. 

 
بینی نشده، ترس از یک احتیاط برای اتفاقاتی پیش 

 رای چیمن...  شوک ب
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گوشی در دستم لرزید، فهیم بود، قرار شد بپرسد چه 

هایی دم گوش چیمن گفته است که چنین حالش حرف
 تغییر کرد.  

 
 فهیم!   _
 
گه درباره بچه بهش گفته، مرتیکه گنده با دوتا می _

چک اشکش دراومد، پفیوز... خدایی ناموست رو 
 سپردی دست این گاو؟  

 
گفت حقش است و نیمی از وجودم میدوتا چک؟ نیمی 

 دیگر نه.  
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 لهش که نکردی؟   _
 

 سکوت کرد، بازهم صدای بوق دستگاه تنفس.
 
گوشی را رها کردم، پرستارها سریع داخل شدند،  

 !بود گفته بچه ٔ  دید، دربارهاحتماالً کابوس می
 
آور توانست شوکآن لحظه درک نکردم چقدر می 

 باشد...  
 

خیر ام را روی صندلی رها کردم، باز هم بهتن خسته
 گذشته بود.
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 مهیل#
 700پارت#
 
 

 چیمن  
  

 شد حس خفگی کنم.ام باعث میهای آشفتهوابخ

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
خواب یک بچه و کلماتی که مردی با موهای روشن و  

هایی هایش با دندانصورتی محو شده که فقط لب
 گفت.آلود معلوم بود با خنده میخون

 
ای که تنش پر از خون بود و من در آن حال فکر بچه 

 کردم آن مرد یا هرچه بود تن کودک را جویده.می
 
ناخودآگاهم پر از تصاویر بود، از سهیل گرفته تا  

 کودکان خونین...  
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شد، باید زودتر میها روشنایی اتاق پایان کابوس
ترین زجر برایم خوردم، حرف نزدن بیشتکانی می

 بود.
 

 و آن کالفگی ماجد و هی راه رفتنش.
 
اش خوابیکرد خوابم اما نبودم، قدم زدن و بیفکر می 

و شاید خسته بود از ماندن در این چهاردیواری، از 
 دانم خاله کجا بود.جا بودن و نمییک

 
از آن روز هم دیگر ماهرخ نیامد، قرار بود چیزی از  

 سهیل بدهد.
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بعدش هم خواب سهیل بود و سر و آلود بودم، اما خواب
 صدا...  

 
 سالم...   _
 

تر ولی باز خانم لطفی برگشته بود، با صورتی تکیده
 لبخند داشت. 

 
 فهمیدم منظورش از دعا کردن برای پسرش چه بود.

 
گفتند تصادف کرده و حالت نباتی داشت، هوشیار می

دانستم که چه خورد و من میبود اما مطلقاً تکان نمی
 ست.  جریز
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 دست برایش تکان دادم، در حد باال بردن انگشتانم.

 
 ماجد حالش را پرسید و تسلیت گفت.   

 
 پیشرفت کردی، دخترم.   _
 

های سینی چرخدارش را کناری گذاشت، دستکش
 جدیدی دست کرد و ضدعفونی.  

 
 انگشتان ماجد شروع کرد به ماساژ دادن دستم.
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هایی که این یعنی بازهم روزمان شروع شد با ورزش 
 خودش به عهده گرفته بود.

 :♡♡مهیل 
 

 
 

 
 

 مهیل#
 701پارت#
 

 

 تازه اول راهه، خانوم لطفی.   _
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باید برای شکرگذاری تالش کرد. پسرم تصادف  _
هوش اومد، بعداز کلی کرده بود، وقتی بعداز چند ماه به

دونه بود، مادرشوهرم اون یاز... آخه همین یهنذر و ن
 خدا، به بسپار نکن، گفت خدا ٔ  زمان زنده بود، بنده

 پسره یه همین دنیا از سهمم گفتم... نخواهش زورکی
 ...  گردونهبرش باید

 

 چشمش ٔ  گوشه بست، اممعده روی را غذا ٔ  دریچه
 لبخندی بعد و کرد پاکش سریع که آمد اشک ایقطره

 ر از حسرت.  پ غمگین،
 

زور خواستم برگرده، عمرم و زندگیم گوش ندادم، به _
رو گرو گذاشتم... برگشت... ولی چه برگشتنی؟ به یک 
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م ورزشکار بود، ماه نکشید گفتم خدا غلط کردم، بچه
 حاال رو تخت بی هیچ توانی، عقلش سرجاش...  

 

یاد داستانی افتادم که مردی جادو یاد گرفت تا روح 
 اش را برگرداند، برگرداند اما...  ردههمسر م

 

و گفتم بدونی چه قسمتی نصیبت شده، برای این _
شکرش تالشت رو بکن، شوهر خوب داری، مادر 

 خوب، خواهر.  
 

آن روز گفته بود دعا کنم برای پسرش و من کرده 
 بودم، که خیر هرچه هست باشد. 
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رون ای که ماجد روی انگشتانم زد مرا از فکر بیبوسه
 کشید، چقدر باید سخت باشد جای این زن بودن؟  

 

های او بود یا خستگی از وضعیت، اما دانم حرفنمی
 دیگر گریه نکردم از درد و خستگی.

 

آورد کافی هر بار که سوزش عضالت نفسم را بند می
بود به نگاه مشوق او نگاه کنم تا یادم بیاید چقدر 

روزگاری ملتمس ماندنش کنار خودم بودم و حاال او 
 بود. 

 

رفت و درپی، گاهی شاید چند ساعتی میروزهای پی
 آمد، اما ماهرخ نه!   خاله می
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 ینا، بوسیدن...انگیز تمرخب! رسیدیم قسمت هیجان _
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 702پارت#
 

 

ام را به دانیال دوختم، مرد گنده نگاهش زدهنگاه بهت
سینه و با بهای مخفی به ماجد افتاد که دستبا خنده

 کرد.  اخم نگاهش می
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 یعنی چی؟!   _
 

پرسید و دانیال با مثل استادی ایستاده و از شاگرد می
 آن هیکل ورزیده و قد بلند پس سرش را خاراند. 

 

دوستند، خودش دانیال را دانستم باهم از قدیم می
 انتخاب کرده بود.  

 

یعنی بوسیدن، تمرینات فک سرجاشه، گردش زبان،  _
 و چیزها ٔ  های بلع و بقیهها و رفلکسزمان لبهم

 ...  تمرینه هایبهترین از یکی بوسیدن
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های زیرزیرکی دانیال های ماجد غلیظتر شد و خندهاخم
 ست. کردم یک شوخیو من هنوز فکر می

   
چرند نگو، حاال یکی شوهر نداشت باید تو رو  _

 بوسید؟   می
 

ای سعی کرد جدی باشد و من در آرزوی دانیال با سرفه
که کاش پاهایم توان حداقل یک لگد زدن را داشت این

 ماجد یعنی دستم کنار جدی مردک ٔ  که یکی حواله
 .  کنم

 

شدت جناب سرهنگ، واقعاً بوسیدن یه تمرینه به _
مفیده، اگر تمایلی ندارین برای تمرین این قسمت، 

 خودم...  
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رفش تمام نشده بود که فهمید چه گفته، او هنوز ح
آمد سرخ شد و ماجد کبود و شاید اگر پرستار نمی

 آمد.  بحثی جدی بینشان پیش می
 

فرستم... فعالً بریم سراغ براتون فیلم تمرینی رو می _
 تکون دادن فک...  

 

 کردم پرستار بماند. دعا دعا می
 

ر شد، از تخاطر داروها خشک بود، خشکدهانم که به
 ٔ  زدههای خشمگین ماجد و شرمترس آن دو مرد، نگاه

 .  دانیال
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 ٔ  مضطرب به ماجد نگاه کردم، شبیه پلنگی بود آماده
 .حمله

 

مانعش احتماالً پرستار بود که سرم را تعویض کرد و 
داروهای دستگاه را داخلش گذاشت تا سر ساعت 

 تزریق شود.
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 703رتپا#
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 فکر کنم خونم رو بریزه...   _
 

روی آرام زمزمه کرد و سر ماجد کنار صورت من و روبه
 او قرار گرفت.  

 

سر من نذار، دانیال! زنده زنده سر چیمن سربه _
 کَنم ها...  پوستت رو می

 

فشاری که به دستگاه آوردم باعث درد در 
که باعث اینشد، اما های گردن و سر میاستخوان

 ام شوند یک شکنجه بود.خنده
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وقتی نتوانی کنترلی داشته باشی و به سرفه بیفتی و از  
قدر حالت نشسته کج بشوی و نتوانی حتی بخندی، آن

 انگیز که اشکت در بیاید...  اسف
 

 و نکش...  و بکن ولی مریض منتو پوست من _
 

............. 
  

 

 ...   بعد ٔ  مرحله گهمی خنده با! پدرسوخته ٔ  پسره _
 

واقعاً عصبی بود، هرچند دانیال بارها عذرخواهی کرد و 
 شد متوجه و کرد جستجو آن ٔ  خودش بارها درباره

 .  زدمی غر هم باز اما است تمرین یک واقعاً
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 یااهلل...   _
 

صدای مانیا تنها چیزی بود که به آن نیاز داشتم، 
ای که وارد شد و پانچ بافتی که با آن انرژی مخصوصاً

 پوشیده بود و با خود یک خنکی خاصی آورد. 
  
به، عموی بداخالق، نشد روی مگسی تو رو یه بار به _

 با لبخند ببینم به خدا...  
 

که تر یا ایندانم از دست دانیال کالفه بود بیشنمی
اق سرهم دو روز متناوب داخل اتمجبور شده بود پشت

 بماند. 
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 من اسیر تخت و او اسیر من و این اتاق بود.  
 

و ببینی و یه روی مگسی دیگه چیه؟ نشد روی من _
 ادبانه نگی؟  حرف بی

 

 به رو که را ماجد ٔ  پانچویش را روی مبل انداخت، گونه
 .شد زده پس معمول طبق و کشید بود ایستاده پنجره

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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 704پارت#
 

 

من بچه نیستما، ماجد. ادای پیرمردا رو در نیار. واال  _
کم لبخند هر بار دیدمت انگار قبلش سرکه خوردی، یه

بزن، دل خواهرم باز بشه... خوبی، چی جان؟! باالخره 
تیام اومد بچه رو دادم دستش، دلم برات یه ریزه شده 

 بود.  
 

 داد.   بو میام را بوسید. بوی عطر شبپیشانی
 

 جایی؟   تا کی این _
 

 خوای برم؟  می _
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 بمون برم جایی، بیام.   _
 

 بسنده خداحافظ یک به ماجد و کوتاه ٔ  یک مکالمه
 .   بود نداده نشان هیچ و داشت عجله کرد،

 

 ولش کن، چی جان، فکر کنم کونش رو گاز بود. _
    

زد، کالفگی ماجد خندید و من هم، اما دلم شور می
های جدید های دانیال، انگار اصالً از تمریناز حرفبعد

 خوشش نیامد.  
 

............ 
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 ماجد  
  
 حالش خوبه، من خودم کنارش بودم دیشب.   _

 

به او که روی تخت افتاده و خوابی عمیق داشت خیره 
 هایی فرورفته.شدم. صورتی تکیده و گونه

 

از آن روحی مقتدر و خونسرد فقط یک تصویر در ذهن  
 من مانده بود.

 

زد و ابروهای همیشه نازکش دیگر به سفیدی می 
 موهای همیشه سیاهش دیگر رنگ شده نبود. 
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حاال سفید و کوتاه شده با فرهای ریز که همیشه سفت 
 بست.پشت سرش می

 

های نازکی که بعداز پدرم لبخند نداشت، رژهای لب 
سرخ نداشت، روح نداشت. انگار روحی فقط برای 

 پدرم روح داشت.  
 

تر مادرم بود، با تمام خوب و بدش که بدهایش بیش
زد و حاال در این اتاق خصوصی با توی ذوقم می

 تجهیزات کامل چشم بسته بود.  
 

آن هیکل درشت و در اتاق باز شد و خاله قدسی با 
 های فاخرش با صورتی خیس از عرق داخل آمد.لباس
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 مهیل#
 705پارت#
 

 

 آخ! روحی جان، خواهر فدات بشه...   _
 

سره رفت باالی سر خواهرش که اول من را ندید، یک
 مبینا مانع شد.  
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 قدسی خانوم! خوابیده، بیدارش نکنین.   _
 

ام مبینا را در آغوش گرفت و زار زد. مادر شایان، خاله
همه سال شاید فقط زاییدن شایان را مدیونش که این
 بودم.   

 

وب من دیروز رفتم باغ شایان تو طالقون، حالش خ _
 بود.  

 

که پرستارش به من زنگ دیروز خوب بود، حداقل وقتی
اش گفته زد و مادر عزیزم با همان توان نصف و نیمه

بود که از آن دخترک زردک یک ساعت دل بکنم و به 
 دیدنش بروم. زردک!
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گفت وقتی با نفرت همان که به عروسک خواهرم می 
 گرفت.   آن را از بچه می

 

لماتی که گفته بودم کدام بدتر بود، یادم نیست بین ک
 اما تهش گفتم اگر بمیرد هم مهم نیست.

 

دانم، شاید مهم بود که تا پیام مبینا که گفته بود نمی 
 راهی سرعتبه دیدم را کرده مغزی ٔ  روحی سکته

 .  شدم بیمارستان
 

دیشب پرستارش گفت وضع خوبی نداره، وقتی  _
فشارش باال رسیدم متوجه شدم سکته کرده، گویا 

 رفته بود.  
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نگاه قدسی باالخره از خواهر مظلوم و سختی 
 .افتاد اتاق ٔ  اش به من روی مبل گوشهکشیده

 

 چشمانش گرد شد و صورتش سرخ و انگار پف کرد.   
 

چرا اومدی؟ تو به این روز انداختیش، دق تو روحی  _
 رو پیر کرد...  

 

دار به سمتم پا تند کرد که مبینا بینمان ایستاد. خنده
 نبود؟ صدایش را سعی داشت باال نبرد، مثالً!  

 

وقتش مادری دونیم بهمون میبس کن، قدسی، همه _
 نکرد، ماجد تقصیری نداره.  
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تقصیری نداره؟ مبینا مگه خواهر من چی از مادری  _
 افتاد یا...یدونست؟ تو که یادته؟ با قوم شوهر درممی
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 706پارت#
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نظرم  تر از قبل بهام هر بار کوتاهاز جا بلند شدم، خاله
شد... تر از قبل میآمد، شاید چون هر بار چاقمی

 برخالف مادرم که هر روز الغرتر بود.  
 

مجبور نبود زن دوم بشه، خاله جان. مجبورم نبود از  _
عشق ابدیش توله پس بندازه، زن دوم شد؟ حامله 

کرد... د مسئولیت قبول میبوشد؟ مادر شد؟ آدم می
 به رو خواهرم و من زندگی کرد، خراب رو یکی ٔ  خونه

 رو شایان خواست؟می بلدی بودن مادر مگه کشید، گه
 قربون بوسیدی،می گرفتی،می بغلت همیشه بودی؟ بلد

 خواهر اون و من کی عزیزت خواهر. رفتیمی شصدقه
و ر ما بار یک حتی کی بود؟ کرده بغل رو بدبختم

 بوسید؟  
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آید، بی برو برگرد یک سرش وصل نفرت از عشق می
که وجودت طلب مهر دارد و شده به دل لعنتی ما، این

خواهد شده حتی به یک نگاه عشق، که وجودت می
کوتاه لبخندی اضافه شود که شوق بگیرد، وجودت از 

 مهری که در آن نگاه است.
 

ود از شماند، پر میاما وقتی دست دلت خالی می 
گیری، خیلی باید کننده، به خودت میهای ناتوانحس

 جان بکنی تا دلت قبول کند کسی دوستت دارد.
 

ام و مخصوصاً کسی مثل من با دنیای خشنی که داشته
 هنوز هم به نگاه پر از محبت چیمنم شک دارم.   

 

 شه، هر چی باشه مادرته.  کافیه، ماجد! بیدار می _
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سالح شده باشد، جای من نشست، ام انگار خلع خاله
 گریان!  

 

روحی و مظلومی از اولم عاشق هم بودن. خواهرم  _
افسرده بود، غمگین بود، بعداز اون همه سختی با 

خواست روی خوش ببینه پدرت ازدواج کرد، تازه می
 که تو رو حامله شد، مجبور شدن رو کنن که با همن...  

 

کرد. ترم میهای صد من یک غاز فقط کالفهاین حرف
 ره.   اشتباه بود آمدنم و مسخ

 

کاندوم برای همین وقتاست، قدسی خانوم، که وسط  _
 عشق و حال نرینن به زندگی یه آدم...
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 مهیل#
 707پارت#
 

 

صورتش سرخ شد این بار احتماالً از خجالت کلمات 
 من. 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

کتم را چنگ زدم، وقت حرام کردن بود که جای دخترم 
تی خواهرش هم و چیمن کنار کسی باشم که ح

 افکارش دست کمی از خودش ندارد.  
 

 ری پیش طال؟  ماجد! می _
 

آمد، صدای هایی بلند پی من میمبینا با قدم
 هایمان در سکوت راهرو زیادی بود. کفش

 

سرم آمد. هایی که پشتصدای پیج کردن دکتر و جیغ
 از اتاق مادرم بود!   

 

نگاه کردم،  زده ایستادم و به دویدن پرستارهابهت
 !   vipاتاق
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 مبینا هم وسط حرفش دویید، عروس مادرم نبود، اما...  
 

دانستم روحی وقتی به چارچوب در تکیه داده بودم، می
 جان رفته است. 

 

دید، اگر وجود داشت! آن روحش حتماً داشت ما را می
 زد،می ضجه که دیدمی را خواهری اتاقش ٔ  گوشه
 هایش.سال تمام همدم

 

ورتر مبینا ایستاده بود غمگین، تکیه به دیوار زده، این 
 تر. مناسباتشان از سر احترام بود بیش
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 ام بد نبود، حرمت نگهروحی برای خواهرهای ناتنی
داشت، تا روز مرگ مادرشان به یاد ندارم هیچ باری می

 کنار پدرم بایستد یا جایی باشد که مادرشان بود. 
 

ها اگر وم، از روحی نفرت داشت اما آن وقتمنظر خان
ها داشت دید، هرچه برای آنهایش میمن را کنار بچه

 داد، اما...  به من هم می
 

 گم.  تسلیت می _
 

 روی سفید ٔ  باالخره دست کشیده بودند و ملحفه
 .   انداختند صورتش

 

    «شه؟می متنفر شبچه از مادر مگه آخه بیچاره، ٔ  بچه»
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 بارها شنیده بودم، از منظر خانوم، از بقیه...
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 708پارت#
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یکی اتاق را ترک کردند، بوق ممتد دستگاه از صدا یکی
 ٔ  ها را کناری بردند و هنوز صدای ضجهافتاد، دستگاه

 .   آمدمی امخاله گفتن «روحی»
 

 ماجد!   _
 

 پا پس کشیدم، بازویم را از میان انگشتانش بیرون.   
 

زن داداش، زنگ بزن بقیه بیان جمعش کنن، یه عمر  _
خوام عذاب بکشه که من نمی از من متنفر بود،

 پیششم.  
 

به طعنه بود حرفم، به همان نفرتی که تا دم آخر نشانم 
 داد... 
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ها بغل خواست بروم و زردک قشنگم را ساعتدلم می
 کنم.

ترحم، با تمام های اطرافم بیزردکی که جای تمام آدم 
 هایی که برایش داشتم من را رها نکرد.  عذاب

 

 

............ 
 

 

ترسیدم وحشت کند، از آن حال و روز خرابم، تهش 
 رسیده بودم به بیمارستان دخترم.
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خواست ساعتی کنارش باشم. از دیروز تنها دلم می
 مانده بود.   

 

 گاواژ ٔ  پرستار با سرنگ داشت شیر داخل لوله
 . ریختمی
 

شد؛ رنگش سفیدتر، تر میدیدمش بزرگهر بار که می
تر، شبیه موهای ایش پر رنگمثل پوست مادرش، موه

 چیمن! 
 

 انگار خودش باشد که کوچک شده.  
 

 جاست، پرنسس!  ببین کی این _
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لرزید، اما وقتی ژینوس دستم وقت نوازشش می
اش به من خیره کوچکم سر برگرداند و چشمان آبی

 شد، گریه نکردن در توانم نبود.
 

ندیده بودم چشم باز کند، ندیده بودم چقدر قشنگ  
 کند...  نگاه می

 

الهی! بشینین آقای مظلومی، امروز حالش خیلی  _
شدت خوبه، شیر زیاد خورده دخترمون. دکتر که به

راضیه از وضعیتش... بذارید ببینم اگر دخترمون اجازه 
 بده ایستاده بغلش کنین...
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 هیلم#
 709پارت#
 

 

 اشک شوق! 
 .کرد بلندش مخصوص ٔ  ها، با تشکچهبا آن لوله

 

کوچک بود، خیلی کوچک، ظریف و شکننده و دیدم که  
ای شفاف در بغل که نه، لبخند زد، با آن نگاه آبی با الیه

 تر میان دو دستم داد. بیش
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های چروکش را جمع شد دورش کرد، لباز تخت نمی
 کوچکش مشت شد.کرد، دستان 

 

 من پدرش بودم! مادرش جانم بود و جهانم.  
 

حتی یادم رفت ساعتی پیش مادرم کمی دورتر از این 
 مکان روی تخت تمام کرده بود. 

 

لرزید از ترس افتادنش و پرستار دوباره دستانم می
سرجایش برگرداند و باور کردنش برایم سخت بود که 

من! با نزدیک دو متر قد و این هیکل داشتم سعی 
 کردم با دخترکم حرف بزنم.   می
 

 « خوشگل بابا!»
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رنگ که ام بود خطاب به آن دو گوی آبیاولین واژه
بیند، حداقل واضح یدانستم تصویر من را نممی

 بیند.   نمی
 

من پدرش بودم و برای دوباره بغل کردنش جان 
دادم، مادرم چگونه مادری بود که من را دوست می

 نداشت؟ 
 

ای را دوست نداشت، هرگز فرصتی شاید هم هیچ بچه
ایجاد نکردم تا با او دو کلمه حرف بزنم، زورکی که 

 شد...  نمی
 

........... 
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رم بیمارستان، زن داداش، به شایانم گفتم. می نمیام، _
 تر بهم نیاز داره.  چیمن بیش

 

 صدای لرزانش پشت گوشی، همراه بود با صدای قرآن. 
 

گفت از خدا متنفر است دار بود برای زنی که میخنده
هایی که به او داده و حاال کالم خاطر تمام سختیبه

 همان خدا را برایش پخش کنند.  
 

باره، اآلن بردنش  د! لجوج نباش، این فرصتا یکماج _
 زهرا،بهشت بریممی فردا بیمارستان ٔ  سردخونه

 .هستن برادرتم و خواهر کنه،می وکاراش شایان
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 مهیل#
 710پارت#
 

 

دزدگیر ماشین را زدم، رنگ سرخ آسمان دم غروب از 
خواستم بروم و بغلش شد، میتر میاتاق چیمن دیدنی

 کنم، کنار پنجره باهم غروب را ببینیم. 
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 هایم تندتر شود.  همین فکر باعث شد قدم
 

و خوای، یه عمر منمیام فردا، فقط چون تو می _
 هیچی!  و بخواد؟ شه مننخواست حاال چی باعث می

 

 ساعت این بیمارستان دویدم، را بیمارستان ٔ  محوطه
 وقت بودند، داده را شام داشت، را زمانش ترینخلوت

 .بود بیماران استراحت
 

خاطر اون که دستش کوتاه شد از زندگی، منم به _
ای براش مهمه؟ گم وگرنه کدوم مردهخودت می
 منتظرتم.  

 

 مانی حتماً خسته شده بود. 
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 سانسور بودم که فهیم زنگ زد.  داخل آ
 

 گم بهت، خدا رحمتشون کنه.   داداش، تسلیت می _
نفس گرفتم، انگار هر گذری به رفتن مادرم یک تکه از 

 .  گذاشتمی سرجایش را درد ٔ  پازل سی و چند ساله
 

 رفتگانت رو بیامرزه.   _
 

از کنار رزپشن گذشتم، سکوت بود و پرستارها احتماالً 
 ین چک روز رفته بودند.   برای آخر

 

خوان ها میفردا مراسم چه ساعتیه؟ از اداره بچه _
 بیان، سرهنگم میاد.  
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 به متعلق هاآدم ٔ  انگار برایم عجیب باشد، انگار همه
 ...  انگار دورند، زمانی

 

 من شاید نرم، فهیم. زنگ بزن از شایان بپرس.   _
 

 پاسخ گذاشتم. لفظ تعجبی که آمد را با قطع تماس بی
 

مانی سر روی ساعد کنار تخت گذاشته و شاید خواب 
 بود. 

 

ها به تر وقتاما چشمان منتظر چیمن مثل بیش
 استقبالم آمد با آن لبخند شیرینش.   
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 دلبر! دلم تنگ شده بود.    _
 

گوشی خاموش و سوئیچم را روی تخت انداختم، دلم 
 هوا هوس بویش را کرد.بی
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 711پارت#
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 بذار برسی، بعد لهش کن.    _
 

آلودش حکایت از خستگی زیادش وابچشمان خ
 دانم حتماً سخت بود دور از صحرا بودن.  داشت و می

 

 تونی رانندگی کنی برات ماشین بگیرم؟  نمی _
 

اش را برداشت و نگاهی کرد، نگاه سریعش به گوشی
من باعث شد حدس بزنم که تازه خبر فوت مادرم را 

 خوانده. با نگاه به چیمن اشاره کردم.   
 

 خوای بمونم؟ تیام از پسش برمیاد.  می _
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افتاد یا جای چیمن را درست کردم، نباید سرش می
 شد.  حالت نشستنش بد می

 

 جا راحتم.   نه، برو! این _
 

هایش را دور کمرم پیچید. به سمتم آمد و محکم دست
 نگاه نگران چیمن روی ما بود.  

 

 ری...  خب حاال، برای ابد که نمی _
 

 خواست ذهنم را واکاوی کند.  انش بادقت انگار میچشم
 

خوام با اون ترسونی، من خوبم، فقط میچیمن رو می _
 تنها باشم، مانی.   
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صداهایی نامفهوم از سمت چیمن باعث شد عقب 
 خواهد بگوید چه شده؟فهمیدم میبکشد. من می

 

خواندم چه برسد به کلمات تقریباً نگاهش را هم می 
 ش.  نامفهوم

 

 خوای به ماهرخ بگم...  من صبح میام، یا می _
 

دانست چه شده. همان شب سهراب آمده بود، نمی
 داخل حیاط بیمارستان همدیگر را دیدیم.
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دانست مضطرب بود و برای عذرخواهی آمد، واقعاً نمی 
سهیل چرا از اعتمادش سوءاستفاده کرده است، 

 شد.   باورش نمی
 

 گم.  خودم می _
 

چیمن ماهرخ را دوست داشت، سهیل هم که فعالً 
 دست فهیم بود. 

 

دانم شاید تمام این اتفاقات کمی از آن لجاجت نمی
 ام کم کرده بود.قدیمی
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 مهیل#
 712پارت#
 

 

قدر کم وزن بود که شوکه بااحتیاط بغلش کردم، آن
 بودم.

 

ام گذاشت، آفتاب دیگر شبیه یک بچه، سر روی شانه 
در انتهای آسمان رسید، به غروب نرسیدیم ولی 

ام گذاشتن نشاندنش روی پایم و سرش را روی سینه
 کم از لذت تماشای غروب نداشت. 
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راستش این مدت جرأت نکرده بودم تکانش دهم، 
ترسیدم نکند حرکتی اشتباه باز هم یک خطر باشد می
توانست جانش را به که حتی آب دهان میی او وقتیبرا

 خطر بیندازد.  
 

کنم تو گذشته و کل دونستی که هر چی فکر میمی _
 زندگیم کسی رو مثل تو دوست نداشتم؟   

 

 کند. ام گذاشتم، انگار نوازشم میدستش را روی سینه
 

 چشمانش با آن لبخند قشنگش کافی بود برای پاسخ.
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ر در آغوشم ماند، در سکوت، تا من ورق دانم چقدنمی 
 هایم را.بزنم دفتر خاطره

 

ای بود، اما مادرم را پدرم مرد درشت هیکل و جدی 
خیلی دوست داشت، چهار فرزند غیراز من، از منظر 

 خانوم!
 

کرد، ها وقتی من نبودم چگونه رفتار میدانم با آننمی 
اما با من همیشه سرد بود، چشمش فقط عشق 

 دید...  اش را میمیقدی
 

مامان روحی دیشب حالش بد شد، مبینا بردش  _
 بیمارستان.  
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 سعی کرد خودش را باال بکشد.
 

اش را بوسیدم، آرام جانم بود؛ شبیه یک پیشانی 
سرپناه امن بعداز یک جنگ، شبیه یک خاکریز وقت 
حمله، شبیه آخرین تیر در آخرین لحظه... شبیه یک 

 مأمن وسط طوفان.  
 

 

بعدازظهر که رفتم بیمارستان تموم کرد... نگران  _
 نباش، من حالم خوبه.
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 مهیل#
 713ارتپ#
 

 

با شک و تردید به لبخندم نگاه کرد، اما واقعاً حالم 
 خوب بود. 

 

فرزند بدی نبودم، حداقل قبالً که نبودم، بعداً هم اگر به 
گفت حرف تلخی ام بد و بیراه نمیچیمن یا رابطه

 زدم.نمی
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اش را با مهریای بود که بخواهد بیانتظار احمقانه 
 ران کنم.   تمام مدت در خدمتش بودن جب

 

 موافقی تمرین بوسیدن کنیم؟    _
 

تر شبیه صدایی که از دهانش خارج شد بیش
 شعور...های مدل چیمن بود، چیزی مثل بیفحش

 

بغل کردن دخترکم امروز کاری کرد که قسم خوردم  
وقتی هردویشان از بیمارستان خارج شدند هیچ 

ای را برای بوسیدن و در آغوش داشتنشان لحظه
 خساست نکنم.   

 

 چیه؟ نگو که دوست نداری.   _
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............ 
 

  
 صدای مداح! 

 

های هایی فاخر و عینکپوش با لباسجمعیتی سیاه
خواند! من دودی... مداح داشت برای یک مادر می

هایی که مانی آورده بود، یقه سرتا پا مشکی، لباس
 اسکی سیاه، حتی عینک...   

 

دیده مداح از مادری مهربان و دلسوز، پسری داغ
 خواند.می
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 ٔ  ترمه ٔ  رچهزور کنار قبر برد، یک پافهیم من را به 
 .بود کرده مرحمت جان خاله حتماً که دوزدست

 

شایان هم سیاه پوشیده و خاکی، برادرم، مسیح و دو  
ریختند، حتماً یاد فوت تر اشک میطرفخواهرم آن

مادرشان بودند، یا شاید با روحی خاطرات خوبی 
 داشتند. 

 

هرچه بود برای من حس خاصی نداشت، شبیه یک 
 دسته چندم.   غریبه یا فامیل 

 

فهیم کنارم ایستاد، همراه چند همکارم آمده بود و 
 سرهنگ با دو سرباز کنارش. 
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هایم کمک کردند تا جنازه را شایان و دو پسردایی
 داخل قبر خالی بگذارند.

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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انداخت، میام هوای ابری ولی خنک من را یاد کودکی
آمد، روحی خانوم همان یک نگاه را هم وقتی پدرم می

 کرد.به من نمی
 

ام بعدازظهر بود، غروب پاییز همچین هوایی مدرسه 
 داشت، ابری و خنک.

 

 با هابچه کردن، اذیت دستراه و بودم ایریزه ٔ  بچه 
 زمستان از غروب آن و کردند خیسم مدرسه آب شلنگ

 اول بودم. کالس. بود ترسخت هم
 

آمدم خانه، زنگ در را زدم، بارها، ماشین پدرم دم در 
 بود یعنی خانه بودند. 
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نم با تأخیر خیلی زیاد در باز شد، یخ کردم و باران نم
عرضه و احمقم، حقم این بارید، گفته بود من بیمی

 ها اذیتم کنند.است که بچه
 

ها هجور که مزاحم زندگی او هستم برای بچحتماً همان 
 ام...  هم مزاحمت ایجاد کرده

 

ها رها کردند، مداح گفت، ابرها باز نم باران را روی آدم
ام دل آسمان هم از مرگ این مادر گرفته و من خنده

 گرفت.
 

درست وقتی شایان او را به پهلو در قبر گذاشت، 
 خواند. روحانی برایش تلقین می
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 کردم غمگینم!   باید تظاهر می
 

 مام شد، شایان دیگر تکانش نداد.تلقین ت
 

« بگذارید پسر مرحوم بیاید و خداحافظی کند.»گفتند؛  
 زدم. آخرین دیدار ما!  باید کفن را از صورتش کنار می

 

 فهیم بازویم را تکان داد.  
 

 برو، ماجد!    _
 

 محاسنم را دست کشیدم تا لبخند نزنم به این تظاهر.  
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شایان نگاهم کرد، چشمانش قرمز بود، برای من مادر 
 .   نباشد خوبی ٔ  خوبی نبود اما دلیلی نداشت خاله

 

 ها برای آمرزیده شدن! کلیشه
 

مرده قدم جلو گذاشتم، باالی قبر، نشستم. کبود و خون
 ست.بودن صورت بعداز مرگ عادی

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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 715پارت#
 

 

 انگار چشمانش کمی باز بود.  
 

 بار آخره، ماجد، دستش از دنیا کوتاهه.   _
 

 دانست. آرام نجوا کرد.  حتی شایان هم می
 

خدا رحمتت کنه، روحی خانوم، دوست نداشتی مامان  _
صدات کنم. وقتی دستت تو دنیا باز بود خیری برای من 

ماه تحملمون کردی، حاللت  ۹هرم نداشتی ولی و خوا
خیر باشه، من گذشتم از حق فرزندی، کردم، سفرت به

 توام حالل کن.
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ها هایم میان گریهسنگ لحد را گذاشتند، آخرین حرف
 خوانی مداح گم شد. و فاتحه و روضه

 

 شنود، پس حتماً شنید.گویند میت میاما می
 

مشت اول خاک را ریخته و برایش فاتحه خواندم. اما  
ای بود نامرئی بین من و آن جسد، مادرم انگار رشته

 بود.
 

ام یک مادر داشتم کیمحبتی نداشت اما در خیاالت کود
 به اسم روحی که من را دوست داشت. 
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هایی که آرام چکید برای مرگ مادر فکر کنم اشک
 داخل خیاالتم بود.   

 

............ 
 

 

 پرنسس بابا! دختر خوشگلم، بخند برام.   _
 

پوشک کوچکش را عوض کردم، چشمانش باز بود و 
 کرد. بادقت نگاهم می

 

رب کردم، سر پر کرک و کوچکش بدنش را با پماد چ
 را با برس مویی شانه. 
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پوست ظریفش را ماساژ دادم، این بار سرُم را روی 
پایش گذاشته بودند، چون دستش را زیاد حرکت 

 داد.   می
 

دکتر گفته بود چند گرم دیگر وزن بگیر مرخصش 
 ماهه بود.   ۹کنند، می
 

یدم اش خالی بود، اول که دیدم ترستخت بغل دستی
 نکند اتفاقی افتاده باشد، اما گفتند بچه مرخص شده. 

 

 جایش یک نوزاد دیگر آوردند.  
 

بعداز دفن و مراسم نماندم، یادم رفته بود به ماهرخ 
 بگویم بیاید، اما نگفته جایش مانی آمد، صبح اول وقت.  
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 قربون چشمات، یه مامان قشنگ داری عین خودت. _
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 716پارت#
 

 

زند، اش حرف میقبالً که دیده بودم تخت بغلی با بچه
 برایم عجیب بود ولی حاال نه.  
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خیلی خوبه که باهاش حرف بزنین، صداتون رو  _
 .  هوشیاریه ٔ  شنوه، بچهمی
 

ترین فرد گفت، دختر شیرینبارها دیدم که مسعود می
 شود، عاشق مانی بود و حتی چیمن. زندگی یک پدر می

 

کرد؛ هروقت فرصت داشت خودش کارهایشان را می
بیرون بردن، مدرسه، حتی یادم است به مانی وقتی 

 داد. خیلی کوچک بود با هزار ادا و اطوار غذا می
 

اشت و مبینا مادر و حاال من مسعود برایم حکم پدر را د
 .  خودم ٔ  کردم برای داشتن خانوادهشماری میلحظه
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............. 
 

 

 زده.حرکت و بهتزیادی ساکت بود، زیادی بی
 

شد روانشناسش امروز آمد، ژینوس داشت مرخص می 
گفتیم و بعداز چند هفته اش میو باید به چیمن درباره

 من. گفت او به بچه ٔ  ارهسازی باالخره امروز دربزمینه
 .مبینا و مانی و بودم

 

های ژینوس را نشانش دادیم و فقط نگاه کرد، عکس 
 اش.هایی از روزهای بارداریعکس
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حتی فیلمی که مبینا از زایمانش گرفته بود را چندبار 
نگاه کرد، برایش توضیح دادیم که تا مرخصی و 

اش حرف زد شد دربارهاطمینان از حال خوب بچه نمی
 چون اولویت با سالمت او بود.   

 

 دوست داری ببینیش، از نزدیک؟    _
 

ای اشک از سر به سمت مبینا برگرداند، قطره
 اد.چشمانش افت

 

 کرد.  غمگین بود و شوکه و این من را کالفه می 
 

 گریه نکن!   _
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  ............... 
 

 

 چیمن  
  

ام ام، مغزم این روزها بازیفکر کنم باز هم خواب دیده
ها زندگی روی یک تخت و یک می دهد، حاصل ماه

 اتاق است. 
 

شوم؛ مثل توهم آمدن سهیل، توهم دعوا دچار توهم می
 صدا. و سر و
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 مهیل#
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ام داخل این توهم حاال روانشناس بیمارستان و خانواده
ها و فکرهای شد حرف بزنم و از خواببودند، کاش می

 ام بگویم.احمقانه
 

گفتند من یک دختر دارم، یعنی ما، من و که میاز این 
هایش را هم دیدم، ماجد یک دختر داریم، حتی عکس

 خیلی خیاالت رئالی بود. 
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دانم شاید هم ترسناک و شاید هم شیرین، یا نمی
ام باهم مخلوط ام... انگاری خواب و بیداریدیوانه شده

 شده باشد.   
 

های دیگر ها و ماهن هفتهچشم باز کردم، مثل تمام ای
داخل اتاق بیمارستان، همان رنگ صورتی مالیم، همان 

 رنگ...  های یاسیهای بزرگ و همان پردهپنجره
 

 سالم.   _
 

 شد؟ خسته نمی
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داد، حوله را دور گردنش انداخته و بوی حمام می
 تر شده بود. موهایش بلند شده و خیلی جذاب

 

 کردیم. ندگی میما داخل اتاق بیمارستان ز
 

 خندید.   گفتم میفکر کنم اگر از خوابم می
 

 برمت حموم، مهمون داریم.   امروز می _
 

سعی کردم آب دهانم را قورت دهم، همان یک ذره که 
 گذاشتند بزاق ترشح شود.ها نمیبود، دارو

 

 کند پاک را دهانم ٔ  متوجه شد دستمال آورد تا گوشه 
 .دردناک و بود سخت کردم، را تالشم اما
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های عضالنی اما شد، شاید یک مثل تمام آن گرفتگی 
کرد دانم... اما حس کردم... چه کسی فکر میقطره نمی

 معجزه یک دهان آب ٔ  یک قورت دادن نصف و نیمه
 بشود؟

 

 اما برای ما بود.   
 

 دونم.  امروز روز خوبیه... می _
 

سرم را بغل کرد و چقدر این روزها تمرین 
 گفتیم تمرین اما...  هایمان زیاد بود، ما میبوسه
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گم، فکر کنم مهمونمون خیلی به دکترت می _
 قدمه.خوش
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 مهمان!
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اش من را اش، سرحالیگ گذاشت با گوشیبرایم آهن
 کرد.آرام می

 

ای بود، کمک تخت حمام را آورد، دیگر حسابی حرفه 
 گرفت.نمی

 

گذاشت، سرم میکردیم، سربهتر تفریح میبیش 
 دانی!تر از قبل. میبیش

 

چیزی بینمان خصوصی نبود، حداقل برای من؛ وقتی  
با خنده و  کرد،حتی موهای زائد را خودش تمیز می

 شوخی. 
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های زیادی کرد، وقتیوقتی حتی آب دهانم را تمیز می
توانست کنارم از این نمیبود تا به من بفهماند که قبل

 باشد.
 

توانست تمام مدت بود، مگر چند ساعت اما حاال که می
 در روز.

 

حتی برایم چندبار از دفتر خاطراتی که نوشتم خواند،  
 خندید، اخم کرد و غمگین شد.

 

چیزی که قبالً بود حرفی از هیچاما هنوز هم در اوج بی 
که نگفت، چیزهایی که در مأموریتش داشت، حتی این

 کیان را چه کرد.   
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نقو شدم ولم نکنی. فکر قول بده پیر و بداخالق و نق _
 شم.  ون پیرمردای دراز و بدقلق میکنم از ا

 

کشید و شیک کرده بود؛ کفش موهایم را سشوار می
 چرم و بلوز سفید و شلوار طوسی با خط اتویی حسابی.   

 

 دخترمون داره میاد...   _
 

 توانست باشد. هم خواب بود، اما نبود! نمیحتماً این
 

عضالت کتف و بازویم گرفت، لرزش دستم ارادی نبود 
 کشیدگی گردن و صورتم.   و
 

 صبر کن، آروم باش.   _
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آرامی را ها را ماساژ داد، تنانگشتانش آرام ماهیچه
 خوب یاد گرفته بودیم. 

 

 های عضالنی دردناک هرازگاهی بود.اسپاسم
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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دونم. ولی بهش فکر کن، ما باورش سخته، می _
آرزومون بود، دیروز بقیه بودن بعدم که حالت بد شد، 

یادته باهم تو ویال بودیم؟ همون وقت بود، ژینوس مثل 
خودت یه دختر شجاع و مبارزه، فکر کن از چه چیزایی 

گذشته! مثل خودت قشنگه، مثل خودت به زندگیمون 
 وچولوی موطالیی.  ده... یه دختر کشادی می

 

ام خارج بود، گویی به آن نیاز ام از أرادههق گریههق
 داشتم.

 

های شکمم برد، باز هم دستم را گرفت و سمت بخیه 
 جایش بود و باز هم فیلم را برایم گذاشت.
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که هنوز کامل نبود، وقتی سر کوچکش را و آن چیزی 
 یک نوزاد.

 

دانست روزی مثل صدای خاله در فیلم بود، انگار می 
 کنم برای بارها دیدنش.   این روزها نیاز پیدا می

 

 هایم زد.  رژ روی لب
 

افتاد ژینوس اآلن یک کدوم از این اتفاقا نمیاگر هیچ _
 ماه بود که دنیا اومده.   

 

ها وقت اش باعث شد بعداز ساعتصدای زنگ گوشی
 گذاشتن روی من دست بردارد.
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ستین کوتاه پفی تنم کرده و بغلم رنگ با آپیراهن سرخ 
 کنار کوچک ٔ  کرد و روی ویلچر گذاشت، یک گیره

 .  کرد مرتب را دامنم. موهایم
 

 دارن میان.    _ 
 

ذوقی که داشت برایم غریب بود و من عجیب فکر 
 کردم هنوز خواب است.می
 

اگر نبود پس سهیل هم واقعیت داشت؟ گفته بود  
 ست... ام بستریبچه

  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

اتاق شلوغ شد؛ پرستار، دکتر امجد روانشناسم، 
کردند ممکن پزشک اورژانس و تجهیزاتی که فکر می

 است نیاز شود.
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 720پارت#
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کنم بغلش کنی، فقط خیلی کوچیک و خودم کمک می _
 ست، نترسی.   ریزه

 

ند، شد بقیه هم لبخند داشته باشتابی او باعث میبی
های منتظرش به راهرو بعد به این تا دم در رفتن و نگاه

 من! 
 

 کرد. هیجان و باور!   داشت کار خودش را می
 

 خواهم توصیف کنم! می
ای که خواب نبود، قطعاً بیداری کامل، هوشیاری لحظه

 کامل را داشتم. 
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دار لیمویی دورش بود، روی ویلچر یک پتوی گل
 نشستم.

 

ای و مانی هم رنگارنگ وی سبز پستهخاله با پانچ 
 پوشیده و ماهرخ  با چند بادکنک رنگی داخل شدند.  

 

ماجد پتو را از دور بچه کنار زده و  ژینوس کوچکمان را 
 بغل کرد.

 

 قد ٔ  فیل و فنجان، ظرافت و زمختی، حتی اندازه
 !  من باز دست دوتا نصف، دقیقاً نبود، هم آرنجش

  
 کنم، ژینوس، مامان چیمن!   معرفی می _
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اش را های باز آبیلرزید، چشمدستانش از هیجان می
 به من دوخت. 

 

 منِ کوچک شده! 
نفس افتادم، انگار از رؤیا از شدت هیجان به نفس

 بیرون آمده باشم.   
 

 پزشک اورژانس و پرستار کنارم آمدند.   
 

 آروم نفس بکش، عزیزم.   _
 

های ماجد و ماسک اکسیژن روی صورتم آمد، شمارش
 من باالخره به خودم مسلط شدم.  
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دخترک لب غنچه کرد، دست و پا کشید، انگشتانش 
 د و باز.مشت ش

 

یک لباس عروسکی آبی گلدار با یک کاله عروسکی و 
کردم در این وقت فکر نمیجوراب شلواری که هیچ
 سایز وجود داشته باشد.

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 721پارت#
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خاله آمد و بچه را گرفت تا ماجد دستانم را تنظیم کند 
ذاشتش در ام، شبیه یک النه و خاله گبرای گرفتن بچه

 آغوشم.
 

توانست عضالتم منقبض کار راحتی نبود، هرآن می
 شود یا یک حرکت غیرارادی پرش.   

 

 شی.  تو ذهنت بشمار، دلبر، آروم می _
 

روشی که همیشه مؤثر بود، انگار خودش درون ذهنم با 
 شمرد، یک...  ریتم می
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بچه را روی دستانم گذاشت و انگشتانش را به گره 
 دستانم اضافه کرد. 

 

هایی چشمان کنجکاوی داشت، درشت و شفاف، لب
 سرخ و قشنگ.   

 

 خیلی عروسکه، نه؟!   _
 

 آوردم. باال نگاه شد، داخل شیرینی ٔ  کسی با جعبه 
 

اسبی بسته سهراب! با موهایی سفیدتر از قبل که دم 
 ای.  بود، کت و شلوار سورمه

 

 مبارکه! _
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 به جسم کوچک در دستم نگاه کرد. 
 لبخندش پهن شد.  

 

 یه چیمن دیگه داریم.    _
 

 ماسک از روی صورتم کنار رفت. 
 

دستگاه، ضربان قلبم را نرمال نشان داد، اولش کمی 
 و حاال...   باال رفت

 

یک حس خاصی درونم جریان گرفت، عشق؟ محبت؟ 
 ذوق؟ 

 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

گفت دانم ولی هرچه بود چیزی درونم مینمی
 خاطرش حاضرم هر کاری کنم.  به
  

  ...................... 
 

 امید!  
 

تر از عشق است، عشق به فرزند ورای چیزی بیش
 تمام تصورات من از دوست داشتن بود.
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 مهیل#
 722پارت#
 

 

قدر که تالشم را تاب بودم برای رفتن، آنقدر که بیآن
هزار برابر کرده باشم، که خم به ابرو نیاورم و ماجد 

 کرد.راهش را هموار می
 

 اش و و و .مان را و بردنش، و نگهداریآوردن ژینوس 
 

یام انتقالی برای تر روز را پیش خاله و مانی بود، تبیش 
تهران گرفت، خاله کارش را خارج از ایران رها کرد و 

 حاال مادری ژینوس با او بود.
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شد و من هنوز کامل کنار دخترکم داشت بزرگ می
 خودم نداشتمش.   

 

 کرد. تر ویزیتم میمتخصص بلع بیش
 

تری با من تمرین های بیشگفتاردرمانگر ساعت 
 داشت.

 

گرفت و در طول روز تمام کارهای الزم را ماجد یاد می 
او بود که تمرینات را برعهده گرفته بود و روزی که 

ها دستور بررسی بالینی داده شد و من را برای آزمایش
سرم ماند و و باقی کارها بردند نگاه نگران ماجد پشت

 خواند.   رلب دعا میدیدم زی

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 

 از رفتم،می غذا ٔ  روزی که برای عمل برداشتن دریچه
 .ریختممی شوق اشک خوشحالی فرط

 

هوش آمدم باوجود درد و منگی بعداز بعدش هم که به 
هوشی با دیدن چشمان آبی دخترم و لبخندی که بی

 این روزها زیاد شده بود اشک ریختم. 
 

وقتی با ژینوس حرف های ماجد بودم عاشق پدرانه
کرد و من زد، وقتی لباس و پوشکش را عوض میمی
 ماه را کامل در آن اتاق زندگی کردم.   ۱۶

  
  .................... 
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 ماجد  
  
تر، یا استعفام رو قبول تر نه بیشدوسال! نه کم _

 کنین.   
 

ها حاضر شدم به جلسه بروم یک باالخره بعداز ماه
 و دوستانه.  غیررسمی ٔ  جلسه

 

 هایم که فقط مافوق نبودند. مافوق
 

هایشان این مدت باعث شده بود از آن لجاجت حمایت
 قبل دست بکشم اما اولویت برایم چیمن و ژینوس بود.
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 مهیل#
 723پارت#
 

 

ماجد! قرار نیست دیگه چنین مأموریتی باشه، ما  _
خوایم از چندتا پیشنهاد داریم، نیرویی مثل تو رو نمی

مون هزینه دادیم، همه سال همهدست بدیم، پسر. این
کنیم که شرایط از زندگیمون، از عمرمون و درک می
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جا بودن و کار اداری حاالی تو سخته، خودتم آدم یک
 ه داریم.  نیستی، چندتا گزین

 

 لرزش گوشی حواسم را پرت کرد.  
 

 « دوستت دارم، بیا بریم خونه. چیمن تو.»
 

اگر فهیم بازویم را نکشیده بود احتماالً درحال دویدن 
 بودم.

 

 برای باشد، چیمن پزشکی ٔ  امروز قرار بود جلسه 
 بود مانی گوشی از که پیام این و او ترخیص رد یا تأیید
 را به خانه ببرم.   او توانستممی یعنی
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باعرض معذرت، جناب سرهنگ، خبر دادن همسرم  _
 شه، باید برم.    ترخیص داره می

 

ام کرد و زدهجا بود بهتصدای صلواتی که یک
 ٔ  قول سرتیپ خانوادهخوشحالی تبریک همکارانم یا به

 .  ما
 

گیریم، فکر نکن این مدت ما راحت به فال نیک می _
 اول ٔ  ایم، در واقع خانوادهه خانوادهبودیم، ماجد، ما ی

 همه، کنار زندگیمون بیشتر هستن، همکارانمون ما
 .  هم پشت

 

زدم دستانم های بیمارستان را امضا میوقتی برگه
 لرزید.می
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 گویند زندگی روی زشت دارد و زیبا.می 
 

اما عادالنه بخواهم بگویم، زندگی یک مسیر رو به 
هر اتفاق، هرسختی ایمان ست، فقط باید سر زیبایی

ها را ببینی نه در انتهای مسیر، بیاوری که قراره زیبایی
 که در طی آن.   

 

 خودش پیام نوشت؟    _
 

های جدیدی که برایش خریده بودم را زده لباسذوق
 وقت برایش لباس نگرفته بودم.نشانش دادم، هیچ
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 مهیل#
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 چیمن که جدیدی ٔ  راه مبینا پیام داد بروم خانهسر 
 .برود داخلش نکرد فرصت وقتهیچ و بود خریده

 

جا لباس بیاورم، ولی ذوق ترخیص نگذاشت به آن 
 جا برسم، سر راه خرید کردم.  آن
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 دستش که نگرفت، همونم نیم ساعت طول کشید.   _
 

 حاضر خودش ٔ  تخت و وسایل الزم را مبینا در خانه
روی حیاط حاال شده بود ده بود، اتاق پذیرایی روبهکر

 .   حیاط ٔ  خواب بزرگ برای چیمن با منظرهیک اتاق
 

 همونم خیلیه، جلسه رو نصفه ول کردم.    _
 

شاید بهترین کاری که در این مدت کردیم حضور 
 مداوم ژینوس بود.

 

های چیمن، امید و ذوق داشتن دلیل تمام پیشرفت
 دخترکمان.  
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ژینوس و صحرا پیش مامان موندن، امروز تیام رفت  _
 باشه یادت مامان، ٔ  ره خونهسر کار، ماهرخ گفت می

 . بخریم شیرخشک
 

  ................ 
 

 

 ماه بعد  ۶
   
 تسلیم نشو!   _

 

 .  م …ته …خس _
 

 بلند شو، پاهات رو بذار روی پاهام.   _
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سرخابی و  رکابی با ، ایگوجه ٔ  موهای جمع شده
که عرق از تمام کفش ورزشی و شلوار استرژ درحالی

 کجی دهن من به اتاق، قدی ٔ  ریخت توی آینهتنم می
 .کردمی
 

و  زدهمخصوصاً وقتی او با رکابی آبی و عضالت بیرون 
گرفت، دو سرم قرار میاش پشتتن ورزیده و سبزه

 پاره استخوان بودم در برابر او.  
 

تر راه بریم. دم به پاهام، بیشبنپاهات رو می _
 شی.هات هنوز ضعیفه زود خسته میماهیچه
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 مهیل#
 725پارت#
 

 

حاال زیرزمین پر بود از وسایل ورزشی و فیزیوتراپی، 
 گذشت.   جا میها وقتمان آنساعت

 

 .  مه …بس _
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گریه و ناله فایده نداشت، اصالً انگار درکی از خستگی 
 نداشت. 

 

های در طول هفته چند ساعتی برای آموزش ورزش
 رفت.کارش میوقت به محلرزمی پاره

 

 هم به اصرار من و بقیه که کامل از کار دور نشود.  آن 
 

بس نیست، فقط یک ساعت کار کردی، صبح نبودم  _
دی... زود باش، سه دور برای خودت ول شدی خوابی

ریم، ژینوس باال داشت این مسیر رو روی پای من می
 زد.  نق می
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ضعف من را فهمیده بود. روی پای او لعنتی، نقطه
ایستادن و با هم راه رفتن حتی از تنهایی راه رفتن 

 تر بود.   روی ریل هم سخت
 

ام توان های چندین ماه بالاستفاده ماندههنوز ماهیچه
 های عادی را نداشت.   تحرک

 

 .  برم ها، …تن _
 

 تر از قبل شد.   اخمش غلیظ
 

زدن توپ جویدنیت رو بذار دهنت این مسیر جای نق _
 و گاز بزن.   با فکت اون
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رنگ کوچک را از کوتاه آمدنی در کار نبود. توپ آبی
داخل جیبم درآوردم و گرفت، غر زدن فقط باعث 

 د. تر کار بدهشد اضافهمی
 

اش گذاشتم، دو دستم پاهایم را روی پای بزرگ مردانه
را دور بدنش، او حاال پشت من بود و برای محکم بودن 

 بازویش را دورم پیچید.
 

قدر راحت نبود، کافی بود حس کند چیز ایناما همه 
کرد. تا وقتی با عضالتم بازوهایم شل شده، رهایم می

 داشتم مراقب بود.  نگهش می
 

 ضی. …عو _
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 مهیل#
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 .  آمد دردم گرفت، گاز را گوشم ٔ  الله
 

خواستم شب سورپرایزت کنم ولی تنبل شدی، می _
 گند زدی به بختت.  
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توپ را داخل دهانم چپاند، محکم گازش گرفتم و ریز 
 خندید.

 

پا روی پایش کوبیدم، آرام بود زوری نداشت و قدم  
 برداشت و خندید.  

 

 تا بکوبی.   ۵۰ذارم رو پام دختر خوبی باشی جایزه می _
 

تر. پا تر شد و حفظ تعادل من سختهایش سریعقدم
 انگیز...  کوبیدن را جایزه گذاشته بود؟ مردک نفرت

 

نم تقریباً انگشتا ٔ  لرزید، پنجهدور دوم زانوهایم می
داخل تنش بود، جای لباس گوشتش را گرفتم اما 

 حرفی نزد.  
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و نکن، با انگشتات با بازوت یه دور دیگه. گوشت تنم _
 نگه دار.

 

 

توپ را از دهانم بیرون پرت کردم. خسته بودم و او 
 آمد.   کوتاه نمی

 

 کم دراز بکش.  بیا یه _
 

 کنار تشک ورزشی ایستاد. 
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خواست بخوابم اما این دراز کشیدن تهش دلم می
تر داد، درد عضالتم کمخوب بود، تنم را ماساژ می

 .  بود آخر ٔ  شد، شاید تحمل تمامش برای این لحظهمی
 

 فکر نکنی تموم شده.   _
 

 هایش باز نشد. واقعاً اشکم را درآورد.  اخم
 

 .  سه …ب _
 

رقم را با حوله خشک کرد. مربی تن خیس از ع
 گیری بود.  سخت
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گریه نکن، من اشک مردای سگ سیبیلم درمیارم، به  _
زدی کنم چون عشقمی... وگرنه زار میتو ارفاق می

 فایده نداشت.   
 

 دانست چطور زهر کلماتش را بگیرد.لعنتی، می
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 727پارت#
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افتادی، انگار درد تمامی نداشت وقتی زیر دست او می
دید که زیر انگشت تک عضالت را میسر و ته تک

 برد.  می
 

 . شد طوالنی بعدی ٔ  انتظار لمس دردناک نقطه
 

هایم را که برای ناله نکردن گاز چشم باز کردم و لب
 گرفتم رها.می
 

   کرد.سینه روی زانوهایش نشسته و نگاهم میبهدست 
 

 کم شیطونی کنیم؟   دوست داری یه _
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خیلی جدی گفت، کمی طول کشید تا معنای شیطنت را 
 ...  لغزید حساس ٔ  بفهمم، وقتی انگشتانش روی نقطه

 

 لعنتی!    _
 

فکر کنم برق نگاهم نیاز به جواب لفظی نداشت، 
 خندید.  

 

 کم مخالفت، یه کوچولو.  حداقل یه _
 

 انگار خستگی را فراموش کردم، درد عضالت هم.
 

 من را جلو کشید و پاهایم را دور کمرش انداخت.  
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داری، با زانوهات فشار  و دورم نگهسعی کن پاهات _

 بده.  
 

 گیج نگاهش کردم.  
 

 چی؟!   _
 

روی صورتم آمد. آماده بودم برای صورتش روبه
 بوسیده شدن، مثل همیشه...  

 

دم به سعی کن از بین پات نذاری برم، قول می _
 نفس بندازمنت.  نفس
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انصاف نبود از نیاز من و جذابیتش برای تمرین استفاده 
 کند. واقعاً عوضی نبود؟  

 

ر خودش را عقب کشید و ران و پاهایم حتی توان فشا
 آوردن هم نداشت.  

 

 باختی...   _
 

 تحریک شده و کالفه نگاهش کردم.  
 

اما دوباره برگشت سرجایش. ابرو باال انداخت و 
 لبخندی مزورانه زد.  

 

 دم.یه فرصت دیگه می _

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 728پارت#
 

 

 توانم.  دانست نمیپاهایم را به پهلویش چسباند، می
 

 .  خوام …نمی _
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 چشمک زد.  
 

امتحان کن! تالشت رو کن، من ارزشش رو دارما، دلم _
 خواد.شدیداً تو رو می

 

 !  ضی …عو _
 

 تنها فحشی که دادنش در توانم بود.
 

دانستم فقط برای به کار کشیدن من خندید چون می 
 است وگرنه خودش هزارسال هم نیاز به رابطه نداشت.   

 

ی زن بگیرم برات؟ هیچی عایدت خوای مربمی _
 شه ها، نه بوس نه بغل نه شیطونی...  نمی
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تو باز شروع کردی آزار روحی؟ خسته شده، ولش  _
 کن، ماجد.  

 

کرد. خاله، ژینوس به بغل ایستاده و به وضع ما نگاه می
 ژینوس چنگی داخل موهایش زد.  

 

 و نکش، ژینو.  موهام _
 

کردم به اما فرز بود، فکر نمیهنوز هم ریزه و کوچک 
رفت، این زودی چهار دست و پا برود، اما حاال می

 سریع و فرز.
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ماه اصالً برای اطرافیانم ساده نبود؛ خاله و مانی  ۶این  
و ماهرخ، من و ژینوس را بین خودشان تقسیم کرده 

 بودند. 
 

های مغز و سنجش ها و سونوگرافیتا چهار ماه ویزیت
 وایی ژینوس.بینایی و شن

 

 از طرفی مسائل من، و ماجد همیشه کنارمان بود.   
 

کنه، البته تو این مورد... دل هدف وسیله رو توجیه می _
 ده.  به کار نمی

 

خاله، ژینوس را روی زمین گذاشت و مثل همیشه 
 سمت ماجد، با آن آب دهان آویزانش.مقصد به
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 عاشق پدرش بود.   
 

ساعته این پایین داری ورز تر از این؟ سه بیش _
 دی، گرسنه و تشنه، رنگش رو ببین.می
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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دندان و دهان های بیژینوس حاال در آغوش ماجد لثه
داد برای بوسه و من نشسته فکر خیسش را می

های سخیفش را شنیده کردم خاله چقدر از حرفمی
 بود؟  

 

 .  نکن دخالت من ٔ  تو حیطهزن داداش،  _
 

لرزید، خستگی و با کمک خاله ایستادم، پاهایم که می
 بدجنسی ماجد هم اضافه شده بود.

 

 خاله واکرم را رفت بیاورد.   
 

 بگیرش... سعی کن نیفته...   _
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گرفتن ژینوس یک حرکت غیرارادی بود وقتی درواقع 
 بچه را به سمتم پرت کرد، حتی یک کیلو را هم سخت

 داشتم و حاال...  نگه می
 

 دیوونه شدی، ماجد؟!  _
 

کار بردم از ترس که نیندازمش تمام توان و زورم را به
کرد، مانع خاله شد برای و او فقط با لبخند نگاهم می

 گرفتن بچه و من روی زانوهایم فرود آمدم اما...  
 

کردم نگه داشتمش، که فکر میتر از چیزیسفت
 .  کشید بیرونش آغوشم از آخر ٔ  لحظه
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 بریم استراحت.   _
 

 نداختش...  اذیتش کنی، ماجد... اگر میحق نداری  _
 

 ام را با اشک رها کردم.  نفس بند آمده
 

کنم ژینوس دخترمه، مبینا، چیمنم زندگیمه. کاری نمی _
 که صدمه ببینن.  

 

خاله زیر بغلم را گرفت اما ماجد خودش بلندم کرد، یک 
 بغلش بچه بود و دست دیگرش من.  

 

 بچه را بغل خاله گذاشت. 
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دانستم حق با ماجد است، احتماالً اگر او نبود نهایت می
 توانستم تکان دهم.دستانم را می

 

کار کشیدنم که هر بار های بههای او و راهاما سختگیری
یک روش جدید بود باعث شد من حاال با واکر راه 

 بروم، بتوانم کوتاه حرف بزنم، کارهایم را انجام دهم.
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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 دیگه تمرین نکن، بیاین باال وقتِ شامه.   _
 

زند، دلش درد دانست به من آسیبی نمیخاله هم می
 آمد، مادر بود.  می
 

 شما برو مام میایم.   _
 

خاله رفته بود و من روی صندلی نشستم، خیره به 
 پاهای الغر و نحیفم.  

 

   تاد؟ …اف …می …م …گه …ا _
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 کش را از دور موهایم باز کرد.  
 

 نداختیش.  حواسم بود، نمی _
 

قدر لرزید، اما آنام میهنوز تنم از ترس انداختن بچه
 گوید حواسشبه او اعتماد داشتم که بدانم واقعاً می

 بود یعنی بود.   
 

انگشتانش را بارها مثل شانه بین موهای خیس از 
 عرقم چرخاند.  

 

وقت، حتی اگر از درد از حال بری، باز تسلیم نشو هیچ _
 بلند شو و تالشت رو بکن.  
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ای بغلم هیچ سختیدستانش محکم زیر بغلم رفت و بی
 کرد، محکم و چفت تنش.   

 

از خودم و ژینوس، ازت  تردوستت دارم، چیمن، بیش _
 وقت نترس، عزیزم.  دارم. پس هیچچشم برنمی

 

هایم جریان پیدا بخش قوی داخل رگانگار یک آرام
 کند، خستگی چندساعت را از تنم پاک کرد.

 

حمام آب گرم بعدش، نیم چرتی که روی تختمان  
از شام زدم، یک ساعت بعد فقط کمی خستگی قبل

 هایمان بود.عادی بود و این داستان کل این ماه
 

 بیداری؟   _
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 افتاد رویم که خورشید نور و اتاق ٔ  با کشیدن پرده
   نباشم؟ بیدار توانستممی
 

 .   چشم باز نکرده، انگشتانم دنبال ژینوس گشت
 

 شیر شبمنصف! شکمو ٔ  انداختمش بغل مانی، دختره _
 .خوادمی
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 کرد.اش را مرتب میهای شستهزد و لباسغر می
 

پرستد و چقدر دانستم چقدر دخترش را میاما می 
عاشقانه شیر خوردنش را هر بار تا آخرین قطره را با 

 کند.   یتشویق نگاه م
 

   میاد؟ …ت …بد و …ت _
 

 رخ به را عضالتش حرکت هر با اشبرهنه ٔ  باالتنه
 .   کشیدمی
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بدم نمیاد، دیشب چهار دست و پا روی صورتم پهن  _
 شده چون بیدارم کنه شیر بیارم. خواب نداره؟  

 

خوابی وقوس دادم، چه کسی از بیکمی خودم را کش
 زد.حرف می

 

حتی این چند ماه که از کارش دور بود هم سرجمع در  
 خوابید. روز سه ساعت نمیکل شبانه

   
 .  نه …طو …شی _

 

قدر قوی نبود که بدون لکنت های زبانم هنوز آنماهیچه
 حرف بزنم.
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ها باعث گرفتگی عضالت فک گاهی هم اسپاسم
 شد. می
 

کردم کارهایی که ام فکر نمیوقت در زندگیهیچ
دادم چنین سخت باشد، قدر راحت و روان انجام میآن

 چنین هماهنگی و نظمی در کار عجیب بود.   
 

 

 قمر ٔ  جا که شده خونهیم، اینپا شو، بریم بگرد _
... بچرخیم کمیه بریم آوردن، تشریف ماهرخم خانوم،

 .  ریممی موتور با
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تیشرت بنفشش را تن کرد، با آن پوست سبزه ترکیب 
 نچسبی بود.   

 

 .  ریخته …بی _
 

 هایش باال پرید.  برس برداشت برای موهایش، شانه
 

ای طالییت اون شلوار صورتی یواش با اون بندیلک _
 ریخته.  بی
 

کردم از های درهم مو شانه کرد و من سعی میبا اخم
تخت پایین بیایم، دست و پاهایم هر بار بعداز بیدار 

 شدن نیاز داشت به راه اندازی مجدد.
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 مهیل#
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اش بود، چون با موتور رفتن دیگر نهایت بدجنسی
دانست باید جان بکنم برای سوار شدن، سفت می

 نشستن و حفظ تعادل.
 

 ترین تأثیری نداشت.  اما اعتراض کوچک 
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 استارت شدی؟ پا شو کلی کار دارم باهات.  ری _
 

 ام گرفت.از لفظش خنده
 

داد دیگر آن تیشرت تنش وقتی پاهایم را ماساژ می 
  آمد.  تر به او مینبود. آبی کاربنی بیش

 

 میدمش تیام، حیفه تازه خریدم.   _
 

 .   ش …تو …تو …شهمی …غررق_
 

 سر پا ایستادم.   
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بدون واکر قدم بردار ببینم، تنبلی نکن، ژینوس زودتر  _
 افته، حاضرم شرط ببندم.  از تو راه می

 

اعتراضم به حرفش فقط حاصلش اخم بود، با ژینوس 
 کرد من را ترغیب کند.  سعی می

 

کرد، اما های نامطمئنم نگاه میسینه به قدمبهدست
 واقعاً پیشرفت بود برای منِ ترسو.  

 

هاشم جدیده، امروز تمرینمون یه جای جدیده، جایزه _
مو ام نمیاد اعتراض که بچهسر و صدا هم آزاده، کسی

 کشتی.  
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از دیشب چندبار به خاله تذکر داده بود که نباید سر 
 عتراض کند. تمرین بیاید و ا

 

بیچاره شاگردهایش، قرار بود در قسمت نیروهای ویژه 
 محل جدید، ٔ  کار کند. یک مراسم برای اهدای درجه

 .   جدید پست و کار
 

   ریم؟ …می ا …کج _
 

 لبخندش عجیب بود.   
 

 قراره خوش بگذره.   _
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خواست بدوم و به خاله پناه ببرم، چون تقریباً دلم می
 ٔ  وقت با خود کلمهجد هیچگذرانی با ماخوش
 .نداشت مطابقت گذرانیخوش
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 هر یا بوکس ٔ  ها مشت زدن به کیسهممکن بود ساعت
 باشد او برای گذرانیخوش همان دیگر ورزشی
 .  خوشی تا بود زجرکشی شبیه تربیش کهدرحالی

 

   داری؟ …ن …ن ت …ی …مور …مأ …تو _
 

کنان تا دم در رفتم، با این کندی همیشه در تاتیتاتی
 آوردم.   طول روز وقت هم کم می

 

 کن، عادت. مظلومی خانوم گذشته، مأموریت ٔ  دوره _
 سال یک سر دارم، برنامه خودم رو ساعتت به ساعت

 کار هزارتا بزنی، وزنه ژینوس با بدویی بتونی باید
 دیگه.  
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 از درخواست جلو آمد.  خسته شدم، دستش قبل
 

ری، چیمن، البته سطح انتظاراتم خوب داری پیش می _
 تره اما واقعاً خوبه.   بیش

 

اش تا پاهایم کشیده ام را بوسید و انگار انرژیشقیقه
 شد.  

 

  ..................... 
 

 

 نظرت چیه؟   _
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روی زمین نشستم، پشت زانوهایم از شوق لرزید و 
 دست زیر بازوهایم آورد و بلندم کرد.

 

ای که آن روزهای جدایی خریده آورده بودم به خانه 
 جا بمانم. وقت قسمت نشد تنها اینبودم، اما هیچ

 

های شاد وسایل خیلی بزرگ نبود، اما چیدمان و رنگ
 دلنشینش کرده بود. 

 

ها فقط لباس ها نبود،وسایل را فقط آورده بودم، اما این
 و چند فرش، حتی نبودم که بچینم.
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 زانوهایم آنچه و مرتب و کامل مبله، ٔ  اما حاال یک خانه 
 آن خوب و عروس لباس یک بود؛ مانکن روی لرزاند را
 . داشتم یادبه را
 

قدر خیلی سال پیش داخل مجله دیده بودمش و آن
خوشم آمده بود که ابراز هیجانم او را از پای کارش 

 ام کرده بود.  زدهقدر ذوقلند کرد تا ببیند چه چیز آنب
 

 خودشه نه؟    _
 

همان لباس، همان طرح، حتی گیپورها و 
 دار پفی.هایش، آن دامن ژیپوندوزیسنگ
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 مهیل#
 734پارت#
 

 

   جا؟ …کُ  …زز …ا …ره …آ _
 

 تور گیپور روی سر مانکن هم همان مدل بود.  
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و داشتم، همون شب که خوابیدی گرفتم، عکسش _
و، تو عروس بشی قراره عروسی بگیریم، یه قشنگش

 و... من داماد.  
 

 هایش روی گردنم نشست.گرمای مرطوب لب
 

خواهم و دوست توانستم دروغ بگویم که نمینمی 
 همراهم بود.ندارم، حسرت لباس عروس همیشه 

 

به نظرت بذارم شب عروسی یه تنی سبک کنیم یا  _
 همین امروز تخت رو فتحش کنیم؟  

 

شوکه سر برگرداندم، باز مثل دیروز قصد اذیت 
 داشت؟  
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 .  کن …ن ت …ذی …ا _
 

 روی خودش برگرداند.   من را روبه
 

اذیت چیه؟ درسته مغزم ایراداتی بهش وارده ولی  _
کنه، جان ژینو خب روحم با دیدن لذت تو کیف می

 کوچیکه.  
 

لعنتی! حتی فکر کردن به بودن با او هم برای غلیان 
 احساسات کافی بود.  

 

 …قد …ن...یه …نس تا تره …به …قد …ن _
 .  کن اب …حس
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 لب پایینش را با خنده گاز گرفت.   
 

یه عالمه ایده تو سرمه که اجراش کنم، تمرین  _
 امروز...  

 

  ..................... 
 

 

 های عمیقش کنار گوشم تازگی داشت.صدای نفس
 

قدر عمیق بخوابد و طول کشیدن وقت ندیدم اینهیچ 
یک رابطه و مقدمات و شروع و پایانش هم اولین بار 

 هایش را با حوصله اجرا کرد.بود. ایده
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بخش من بود و این بار او از های لذتاولین تمرین 
توان افتاد. هرچند دردناک بود اما ارزش شروع را 

 داشت.  
 

نگاهم به آن لباس عروس خیره ماند، برای پوشیدنش 
 خیلی مسیر را گذرانده بودیم.   

 

 درد داری؟ _
 

 
 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 مهیل#
 735پارت#
 

 

خاطر رابطه، که کرده بودم، نه بهاولش از درد گریه 
 برای گرفتگی عضالت پاها و کمرم.

 

ای جدید هرچه بود برای این بدن ضعیف تجربه 
 درپی.  های پیشد، ارگاسممحسوب می

 

 .  بم …خو _
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مشکوک نگاهم کرد، سنگ تمام گذاشته بود، مثل 
 تر.  همیشه و بیش

 

 خوای؟  حداقل نگفتی بسه. بازم می _
 

به سمتم چرخید و دست زیر سر پایه کرد، چشمانش 
 برق زد.  

 

 آره...   _
 

 خندید و چقدر من عاشق این مرد بودم.  
 

  ...................... 
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 ماجد  
  
   بودم؟ …شده... قشنگ... نظرت …به _

 

نشسته بود روی صندلی میز آرایش تا تور را از روی 
 موهایش باز کنم. لعنتی! 

 

فهمید که چقدر امشب حسادت کرده بودم به هر نمی
 چشمی که رویش افتاد.   

 

 نظیری.   از بقیه بپرس، چون تو همه جوره برای من بی _
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آسمانی با رعدوبرق،  اش درخشید، شبیهچشمان آبی
 .   بود کرده تیره آبی را چشمانش رنگ اشتیره ٔ  سایه

 

   ی؟ …کرد اخم را …چ _
 

بود، فکر قدر قشنگ میتور را درآوردم. نباید این
 کنم تحمل عروس شدن ژینوس را داشته باشم.  نمی

 

از حسودی و بدبختی، از اآلن بگم من ژینو رو شوهر  _
 شکنم.   و میسراغش رو گردنش دم، مردی که بیادنمی

 

 های روی موهایش را درآوردم. خندید.  سنجاق
 

 حسود.   _
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که یک فقط حسادت نبود، یک ترس و هراس از این
 که نکند ...   روزی نباشم، این

 

 نبود، فکرها این وقت کردم، پرت را سر ٔ  گیره
 .دانستممی
 

رده بودم همه سال از بدترین اتفاقات جان به در باین 
و حاال امشب با عروس شدنش ترسی عجیب به جانم 

 افتاد.
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 مهیل#
 736پارت#
 

 

 که اگر یک روز نباشم چه خواهد شد؟ترس از این
   
   شده؟ زی …چی _

 

 بلندش کردم و میان بازوهایم محکم گرفتمش.
 

ها و کدام از داشتنچیز برای من کافی نبود، هیچهیچ 
تک کدام از تکها و چسبیدن به تنش، هیچبودن
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لحظاتی که کنارش بودم، انگار یک دلتنگی ابدی 
 داشتم برای او.  

 

 ام کرد.  صدای زنگ در خانه شوکه
 

 کسی قرار نبود بیاد! _
 

 ٔ  هام به خودم بقبوالنم که وارد مرحلبارها خواسته
 زندگی آن که ایمرحله ام،شده زندگی از جدیدی

 .ندارد امکان چیزی چنین اما یافته، پایان مخفی
 

دانم جایی، زمانی گریبانم را خواهد گرفت و همین می 
شود نه برای خودم که برای ام میباعث وحشت دائمی

 ام.  عزیز زندگی
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 .  ستایه …همس ید …شا _
 

  بمون تو اتاق، چیمن!   _
 

 کالفه چشم در کاسه چرخاند.  
 

 .  شه …با_
 

باز هم زنگ زده شد. از دوربین آیفون یک مرد معلوم 
 بود با کاسکت و موتور.  

 

 بله؟   _
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 آقای مظلومی؟   _
 

 بفرمایید.    _
 

 آوردم، هدیه از دوستانتون.   براتون بسته _
 

توانست هدیه بفرستد؟ شب چه کسی مینیمه ۲ساعت
 جا را پیدا کرده بودند؟   اصالً چطور این

 

 از طرف چه کسی؟ این ساعت؟!   _
 

ام گشتم، باید روی میز باشد یا در ذهنم دنبال گوشی
 داخل اتاق.   
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 شید، لطفاً گوشیتون رو چک کنین.باز کنید متوجه می _
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 737پارت#
 

 

گوشی آیفون را گذاشتم، چیمن با لباس عروسش دم 
های احتمالی برای در اتاق ایستاده بود و من دنبال راه

 محافظت از او بودم.
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که اگر بسته خطرناک باشد... اولین گزینه تماس با این
 فهیم یا یکی از همکارانم بود.  

 

چیمن! برو تو اتاق درم قفل کن، هر چی شد نیا  _
 بیرون.  

 

ام را روی اپن آشپزخانه پیدا کردم، چند تماس گوشی
پاسخ از فهیم و یک نام، چند تماس بیپاسخ بیبی

   .اینترنتی ٔ  پیام از شماره
 

امیدواریم خوشبخت باشید کنار هم، جناب سرهنگ »
مظلومی. یک بسته براتون فرستادیم، جهت تبریک 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

ازدواج و سالمت مجدد چیمن و ژینوس عزیز، طبق 
 « قولی که داده بودم.

 

 رابعه!   
 

صدای زنگ در و نور آبی و قرمزی که کوچه را روشن 
 کرده بود. ماشین پلیس!  

 

 . بود فهیم شد، روشن گوشی ٔ  صفحه
 

 تماس را وصل کردم.  
 

 فهیم؟!   _
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 ما پایینیم، ماجد، نگران نباش.   _
 

  .............. 
 

 

ت اطالع پیدا کردیم که فرد مشکوکی اطراف خونه _
 هست، تماس گرفتم جواب ندادی مأمور فرستادیم.  

 

 چوبی ٔ  چیمن با واکر به آشپزخانه رفت، یک جعبه
 باز ازقبل شد،می منتقل اداره به باید بود، میز روی

 .   کردن
 

 دور و بر من آدم گذاشتین؟    _
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  «ای؟ …ماجد! می»
 

به بسته بود، بیرون هم دو سرباز و افسری فهیم خیره 
 که آمده بودند برای سرکشی ایستادند.   

 

 ٔ  خطره... سر بریدهبرو کمک خانومت، به نظرم بی _
 .حله نباشه توش کسی

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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 738پارت#
 

 

ده. بعیده قطعات بعدی شازده باشه، بوی خون نمی _
   برای سرهم کردنش دیره.

 

 !   ما جذاب ٔ  هردو خندیدیم، مکالمه
 

صدای افتادن چیزی آمد و من سراسیمه به آشپزخانه 
 رفتم.  

 

ظرفی که مبینا باقی کیک عروسیمان را گذاشته بود 
 .  آن به چیمن ٔ  روی زمین پهن شده و نگاه غمزده
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 ...  بین …ب... یومدی …ن بیا، فتم …گف _
 

 خواست برای فهیم کیک بیاورد؟   می
 

کنم، فهیم کوفت بخوره، ناراحت نباش جمعش می _
 برو بخواب ما فعالً کار داریم.  

 

 بارید.خستگی از سر و رویش می
 

لباسش را کمک کرده بودم دربیاورد، چیزی نبود که  
 خواستم، طفلک چیمن!برایش می

 

 کرد.  ها را هم چنین باید طی میترین ساعتقشنگ 
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 .  کن یی …پذیرا …پ بر …ب _
 

 ها اشاره کرد. به کتری آب جوش و نسکافه
   

شدیم و بعید بود فهیم حیف که از پذیرایی دیده می
اش پیچیدم تا بیرون فضولی نکند، فقط بازو دور شانه

 ببرمش.  
 

 دم. نم، قول میکبیا ببرمت بخواب، جبران می _
   

 ای زد.  لبخند خسته
 

 .   نیست م …مه _
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تمام مدت عروسی را یا نشسته بود یا به خودم تکیه 
 داد.   

 

ای، نگران باید واکر رو جمع کنیم، ولی امشب خسته _
 چیزی نباش.  

 

 …چ یومد …ن کو؟ فین …برف س …بپر زش …ا _
   را؟
 

دم در اتاق رسید، با فهیم ندیدم نه در مراسم و نه 
 کرد.  حاال حرف بزند، حتی نگاهش هم نمی
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برفین بارداره چند ماهه رفته شهر خودشون، یه  _
 شده.بارداری ناموفق داشته، این بار باید مراقبت می

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 739پارت#
 

 

    ده؟ …بو چکاره …چک ن …ای _
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 روی تخت نشست. 
 

اتاقمان را تزئین کرده بودم، با گل و بادکنک 
خواستم امشب را همیشه با لبخند یادش بیاید ولی می

 نشد.  
 

   چیه؟ ی …یعن_
 

موهایش را شسته و خشک کرده بود، کارهایی که 
ه دیگر دوست داشتم خودم امشب انجام دهم، البت

 نزدیک صبح بود.  
 

برتش، بعیده دونم، اکیپ ویژه میاد اآلن مینمی _
خطرناک باشه، اما بازم باید بررسی بشه. مجبورم برم، 
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 زیاد روزا این ژینوس مبینا، ٔ  فرستم بری خونهمی
 .  شده توابسته

 

اش جان هایش به لبخند کش آمد و نگاه خستهلب
گرفت، کلید نجات و شادی ما بود، دخترک شیطان 

 موطالیی.   
 

همیشه یه چیزی هست گند بزنه به حالمون، امشب  _
 ها داشتم...  برنامه

 

اش گرم شد، تا خندید و تنم از خنده و خوشحالی
کسی را تا سرحد مرگ دوست نداشته باشی آن حس 

 رک نخواهی کرد.   را د
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  ................ 
 

 

 دو ست جواهر! چه سخاوتمند، شناسنامه دارن...   _
 

ریزها حتی برای ما های درخشان سینهبرق سنگ
 مردها هم زیبا بود. یک ست یاقوت و دیگری الماس! 

 

 ! چیمن برای هدیه بود گفته همراهشان فارسی ٔ  نوشته
 

 م!یکی از طرف رابعه و دیگری بهرا
 

 این برای توئه! انگشتر.  _
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 یک انگشتر مردانه با سنگی بزرگ و مربع شکل.  
 

آشتیانی انگشتر را باال گرفت داخل نور، قبلش بسته را 
 از دستگاه عبور دادند تا محتویاتش را ببیند.   

 

 نظر فقط انگشتره.   به _
 

ای دیگر حاوی چندین عکس و کاغذ بود، جعبه
 شازده و... اسناد بودند.های عکس
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 مهیل#
 740پارت#
 

 

 ای نبود.   گوشی در جیبم لرزید. شماره
 

 سرهنگ و بقیه در سکوت منتظر بودند پاسخ دهم.   
 

 بله!   _
 

 مبارک باشه!   _
 

 صدای بهرام بود! نفس عمیقی کشید.  
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 بهرام؟!    _
 

 ژینوس دختر قشنگیه، شبیه چیمن.   _
 

 این تهدیده، بهرام؟    _
 

 سعی کردم به خودم مسلط باشم. 
 

 بزرگ، خیلی نه بود، بعدی ٔ  یک عروسک داخل جعبه
... و آبی چشمانی طالیی، موهایی با کاموایی، عروسکی

 ...  ژینوس هایلباس از یکی
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وقت نگران نباش، اون هیچ وجه! بابت اونا هیچبه _
و برای ژینوس فرستادم، بازم براش هدیه عروسک

فرستم. جواهرات از طرف من و رابعه برای چیمن. می
 انگشتر رو نگهدار.   

 

قدر راحت چیز اینتوانست همهتماس را قطع کرد، نمی
 باشد.

 

اسکن  ها،تک نگینهای بعد و بررسی تکاما ساعت 
گفت ساده است، کاغذها هم فقط عروسک می

 سری عکس بود و اسامی افراد مرتبط.   یک
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ست یا چیزی مثل اون، نگین انگشتر از شیشه _
نظر قیمتی بهست، چیز خاص و گرونرکابش نقره

 رسه.  نمی
 

هوا تاریک شده بود. عروسک را برداشتم، خب چه 
 ام باشد؟!   ادهبهتر که کسی دیگر هم حواسش به خانو

 

خسته از یک روز پر از استرس سوار ماشین شدم، 
ماشین چیمن درواقع، چیزی روی صندلی عقب از 

 . کرد جلب را توجهم چشم ٔ  گوشه
 

دنیای ترسناکی بود که داخل پارکینگ اداره هم 
قدر راحت بود شاید هم دسترسی به ماشین من این

 توجه شده بودم.من زیادی بی
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 مهیل#
 741پارت#
 

 

 «محرمانه فقط برای ماجد»روی بسته نوشته بود؛
    

اگر کسی قصد داشت من را بکشد هزاران بار فرصتش 
ای را داشت، ماشین را از پارکینگ خارج کردم، گوشه
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 نباید شاید دانمنمی کوچک، ٔ  بی رفت و آمد، یک جعبه
 ...  کردممی بازش

 

..............  ...... 
 

 چیمن 
   
یعنی تو آدم بهتر نبود عاشقش بشی؟ این عموی منم _

 شد شوهر؟   
 

 داشت.برای دهمین بار تماس گرفتم، گوشی را برنمی
 

دیگر جانی در دست و پایم نمانده بود از استرس، سه  
 ساعت پیش گفته بود در راه است.   
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 بس کن، مانی، حال خواهرت خوب نیست.   _
 

 را او خاله که بود کرده تمام را شیرش ٔ  ژینوس شیشه
 که ورییک گذاشت، پذیرایی داخل کودک تخت روی

 . ندهد آزارش بادگلو
 

 ود بخواباند.  تیام هم صحرا را برده ب
 

خواست بگیرد که صدای اش را میاین بار مانی شماره
 فریادش بلند شد.  

 

 «  زنگ زد!»
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هایی که پشت هم ردیف کرد فقط هرکدام دهان فحش
 کرد.   من و خاله را بازتر می

 

 عجب زن جذابی دارم من.   _
 

 تیام با خنده وارد اتاق شد.   
 

کنه؟ پات رو نذار میگی خواهرم سکته حمال! نمی _
 کنم.  ت میجا وگرنه خودم پارهاین

 

خاله گوشی را از دستش کشید، رنگ مانی به کبودی 
هایم روان شد از شدت وحشت. از زد و من اشکمی

 دیشب نصف عمر شده بودم.  
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 داره میاد.   _
 

خاله گوشی را روی میز داخل سالن گذاشت و با غیض 
 داد خیره شد.زیرلب فحش میبه مانی که هنوز 

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 742پارت#
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رویش ایستاد و با خنده بغلش هیچ حرفی روبهتیام بی
 خواهرم سخت ٔ  کرد و من دیدم چگونه آن الیه

 .  گریستن به کرد شروع و شد شکسته
 

قدر عوضی؟ و بپاشونم، آدم اینخواد مغزشدلم می _
 ومد.  گه کار پیش امی
 

مون رو پاشوندی! تیام، با فحشات خوب مغز همه _
 من ٔ  مسئولیت این کلمات رکیک با من نیست، خونه

 .  نبود بددهن قدراین
 

داد ولی او میان خنده و گریه گیر کردم، خاله نشان نمی
 هم نگران بود.   
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خودم تنهایی مسئولشم، مامان جان! زن وحشی  _
 داشتنم سعادتیه.  

 

خوشبخت بود، من هم بودم، هرکدام به سبک مانی 
 خودمان.   

 

 قدر خسته و نزار از در آمد، فقط بغلش کردم.وقتی آن
 

ها از نگرانی به مهم نبود کجا بود و دیر کرده و ساعت
 مرز جنون رسانده بودم، مهم این بود که آمد، سالم!   

 

 ببخش! _
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

هایم از او را نگفته و من تا ابد تمام دلخوری
 بخشیدم.می
 

های مانی را گوش ها و بد و بیراهصبورانه تمام حرف 
 داد. 

 

نگرانی مانی از زبان من هم بود فقط دلش را نداشتم 
 فریاد بزنم، توانش هم نبود.  

 

   بده؟ لت …حا _
 

ام و کرد خوابیدهژینوس را آورده بود بینمان، فکر می
 هاست به ما خیره شده.   فهمم که مدتنمی
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 م.  من! خستهنگرانم، چی _
 

های کوچک ژینوس انگار که هنوز سر شیشه را لب
 خورد.  زد، تکان میمیک می

 

 .   ش …تخت …تو بذار …رو ژینو …ژی _
 

با کمی تعلل بچه را برد، وقتی برگشت آغوشم را 
 برایش باز کردم.
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 مهیل#
 743پارت#
 

 

مثل خودش که همیشه پذیرای من بود، خندید اما رد 
 نکرد، سرش را بغل کردم.  

  
 .   دارم دوستت …دو من بیم، …ما خو _

 

بهرام برات دوتا سرویس جواهر فرستاده بود، اگر  _
تصمیم بگیرن بدنش باید بگم خیلی قشنگن، یه 

 عروسکم برای ژینوس.  
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 دم.خوانسکوت کردم، لحن پس کلماتش را نمی
 

بهرام را آخرین بار داخل آن ویال دیدم، وقتی با فریاد  
کرد مانع مرگم شود و دستش که سر دیگران سعی می

 آورد و...روی زخم فشار می
 

بهرام مرد خوبی بود اما نظرم را پیش خودم نگه  
 داشتم.  

 

 خب؟!   _
 

از بین دستانم بیرون آمد و نشست تکیه به تاج داد، 
  سینه. بهدست
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بهرام دوستیه که دشمنیش خطرناکه، اما تو رو خیلی  _
 دوست داره.  

 

 متعجب نگاهش کردم، لبخند زد و عجیب بود.  
 

دم دوستت داشته باشه و ازت محافظت ترجیح می _
خاطر حسی که داره باهاش دشمنی کنم. فکر کنه تا به

نکنی غیرت و تعصب روی تو ندارم، دارم. فقط... 
 تت دارم، چیمن!   نهایت دوسبی
 

اش گذاشتم. مدل کنارش نشسته و سر روی شانه
 دوست داشتنش هم عجیب بود.  

 

   شد؟ چی روز …امر _
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 دست دورم انداخت و به خودش چسباند.  
 

 ...  دلبر نپرس، ازم کارم ٔ  درباره _
 

 هایم را که دید خندید.  اخم
 

 گم، باید عادت کنم به وراجی مردونه.  خودم بهت می _
 

یک ساعت بعد هردو روی تاب داخل حیاط نشسته 
بودیم، او که خواب نداشت و من هم که کل روز را 

 خوابیده بودم.
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 مهیل#
 744پارت#
 

 

های عروسیمان را که مانی انداخته بود نگاه عکس
 کنارش.  کرد و من هم می
 

فردا شب بریم خونه، لباست رو تن کن، حسرت به  _
 دلم نمونه که از تنت دربیارمش.  
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 .  گه …دی درآوردی وونه، …دی _
 

دیشب تقریباً یک کابوس بود، آن اضطراب و ترسی که 
 در نگاهش دیدم. 

 

که همیشه که همیشه آماده بود برای یک اتفاق، ایناین
های مشکوکش به هر آدم و هر چیزی، بترسد و نگاه

 دیگر برایم عادی شده بود.   
 

نه! یه شب با آرامش بهت بدهکارم، عروس بودی،  _
 قدر اذیت بشی.  حقت نبود اون

 

رفت، کمی سکوت کردیم، هوا رو به سردی زمستان می
 به او تنم گرم بود.    اما چسبیده
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اومدم خونه که دیدم یکی یه بسته گذاشته داشتم می _
کرد. تو ماشین، انگار نباید کسی جز خودم بازش می

برای همین گفتم نکنه خطرناک باشه برای همین 
 کم دیر شد.  بردمش جای خلوت، برای همین یه

 

 شوکه نگاهش کردم. 
 

 . ود …ب رناک …چرا؟خط _
 

 ت؟ یا زیادی به خودش مطمئن بود؟ عقل نداش
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بهرام فرستاده بود، یه گوشی و سیم کارت  _
ای، بدون ردیابی... برای موقع ضرورت. فکر ماهواره

 کردم من فقط زیادی ترسو و محتاطم... می
 

 هاست.کردم حق با هردوی آنخندید و فکر می
 

قدر قول خودش وراجی مردانه کند، همیننیاز نبود به
 ح هم یعنی شاخ غول شکستن برای او.   توضی

 

  ............... 
 

 

 دوسال بعد  
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بازم این دفتر؟ باید وقتی فرصت داشتم  _
 سوزوندمش.   می
 

 هم باز و کنممی نگاه آن داخل ٔ  به آخرین نوشته
 .خوانممی
 

 
 

 
 

 

 مهیل#
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های من اضافه خط او بود، خوابش را پای آخرین نوشته
 کرده بود، آن زمان در کما بودم.  

 

باید بنویسمش، حیفه. یه روز اگر کسی خوند فکر  _
 نکنه تهش تلخ بود، حیفه فقط سیاهی ببینه...

    
 برود که بستمی را سرآستینش ٔ  دفتر را بستم، دکمه

 .کار سر
 

اقل قرار نبود زندگی دوگانه تر بود، حدحاال کارش امن 
 ای داشته باشد.   و مخفیانه
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هایش را درهم کرد و من چهارپایه را جلو کشیدم اخم
 قدش بشوم.تا هم

 

که برگردد و مثل همیشه یک برای بوسیدنش تا وقتی
 ساعتی را میان آغوشش تن آرام کنم.   

 

 اون زمانم سیاه نبود، اغراق نکن.    _
 

سختی رها کرد، نه به آن اخم و غضب هایم را بهلب
هایی که هنوز هم ساختگی نه به دل نکندن از بوسه

 قول خودش تمرین فک و دهان.  قدر عمیق بود، بههمان
 

 آره ارواح شکمت، من زن داشتم... عوضی.   _
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 زیرلب غرید.  
 

نذاری یادمون بره ها؟ من بودم تو مراسم تجلیل  _
کنم... زن باش و بهت افتخار میپشت بلندگو گفتم که 

 رو حرفت بمون، بهم افتخار کن، موطالیی.
   

بلند خندیدم، حق داشت، در مراسمی که برایش گرفته 
بودند برای تقدیر و تشکر و اهدای درجه واقعاً به او 

 افتخار کرده بودم و هنوز هم.  
 

کنم ولی نه من جو زده شدم، البته بهت افتخار می _
یگه که گرفتی و اون آخریه... لعنتی باز یادم برای زن د

 انداختی...  
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 خندید و بغلم کرد، روزگار سختی را گذرانده بودیم.  
 

و با چی منحرف کنم که بازم فقط بهم افتخار افکارت _
کنی؟ ببرمت یه مراسم دیگه؟ هر چند وقت یه بار تو 

 کنی، خانوم!افتخار کردن کوتاهی می
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 باز هم بوسیدمش، باز هم بغلش کردم.
 

توانست من را دیوانه کند این مرد تا سرحد جنون می 
 و عاشق و البته عصبانی.  

 

 دا رری می ری، ماژد؟ _
 

 اش به تهدید روی هوا ماند.انگشت اشاره
 

هایش باز شد برای پرنسس خانه که حاضر نبود اخم 
 جز لباس پسرانه چیزی بپوشد.   
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ش تا من برگردم از این مامانت مراقبت کن، خسته _
 نکنی، ژینو، من اومدم سرحال باشه.   

 

ژینوس را بغل کرد و مثل همیشه پرنسس خودش را 
 برای روی زمین بودن به تقال انداخت.

 

سید و تا زبان باز نکرد متوجه نشده تراز ارتفاع می 
 ترسد.   بودیم از بلندی قد ماجد می

 

 بذارررم ژمین.    _
 

 اش فر خورده بود. موهای تازه کوتاه شده
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گرفت، تشنج داشت که دارو مصرف ژینوس زبانش می
 کرد؛ حاصل زود دنیا آمدن.می
 

خدا را شکر خاله زود متوجه شده بود، آن زیر نظر  
 دلیل نبود.اش بیهای همیشگیها و دقتداشتن

 

های ریز توانست پرششاید اگر پزشک نبود نمی 
هایی که ما پاهای ژینوس را غیرعادی بداند، پرش

 شدیم، کوتاه بود.  متوجهش نمی
 

 این برای تمرینی برنامه یه باید ترسو، ٔ  دختره _
 بذارم.   
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ژینوس به بغل من پناه آورد، هرچند وقتی ماجد 
 رفت.   درازکش یا نشسته بود روی او رژه می

 

 بررو ماژد دیده.   _
 

 .  هاآن ٔ  ماجد روی تخت نشست. بازی هر روزه
 

رم. ببین ماژد و کوفت، تا یه بوس و بغل ندی نمی _
 شه.  شارژم داره تموم می

 

ژینوس و دویدنش با آن پاهای های از سر شوق جیغ
قدر که درحال گرفت، آنالغر و کوچک، سخت وزن می

 بازی بود و دویدن.
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 مهیل#
 747پارت#
 

 

 ٔ  خانه است، خاله ٔ  روی خانهمان حاال روبهخانه
 صحرا با تیام و مانی هم ترپایین واحد یک مان،قدیمی

 . آمده دنیا تازه دوقلوهای و
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 با شدمی خاله ٔ  یک ساعت دیگر ژینوس راهی خانه
 رفتمی باید امروز مانی، پیش رفتممی هم من و صحرا

 .   کار سر
 

هایشان بلند پدر و دختر را تنها گذاشتم، صدای خنده
 بود. 

 

هنوز یک پایم مشکل داشت، کمی روی زمین 
شود، تمرینات دانستم بهتر میکشیدمش اما میمی

 وقت تمامی نداشت.   ماجد هیچ
 

هات رو تنظیم شایان باز زنگ زد، چرا برنامه _
کنی؟ تا کی خونه بمونی؟ گفتم از اول ماه دیگه نمی
 ری شرکت.  می
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ژینوس را مثل گونی آرد به بغل زده بود و دخترک کیف 
 کرد از این سر و ته بودن.   می
 

 من آمادگی ندارم، ماجد، خونه ایرادش چیه؟  _
 

ام را بیاورم، حقیقت این اشت مابقی دالیل تنبالنهنگذ
 کردم.  بود که تنبلی می

 

ژینوس را زمین گذاشت و لباسش را مرتب کرد. وقت 
 رفتنش بود.  

 

ذاری مهد، با صحرا یا ری، بچه رو میاز اول ماه می _
نهایت زن داداش خواست نگهداره، یا پرستار بگیری، 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

موقع آمادگیشم ری از اول ماه، تا اوندر هر حال می
 کنی.  پیدا می

 

 کرد.  دستور بود! لحنش مخالفت قبول نمی
 

 ماجد!    _
 

 اخم کرد. برایش زبان درآوردم.  
 

 ژشته، شیمن!   کارررت  _
 

بله ژینوس خانوم، از مامانت این کارا رو یاد نگیری  _
 بپزه، ایمیوه کیک برات بگو مامی ٔ  ری خونهها، می

 .  بگیر جون بخور کمیه
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اش شلوار ماجد را جای دستش گرفت و تا دم در بدرقه
 کرد.

 

 
 

 
 

 

 مهیل#
 748پارت#
 

 

 با هم خیلی جدی وارد گفتگوی کیکی شده بودند.  
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 نظیری بود، مثل پدر خودم.ماجد پدر بی
 

مرد زحمتکشی که تا وقتی بود من را عاشقانه دوست  
تر رفت انگار بیشداشت و من هرچه سنم باالتر می

 شدم، دلتنگ عمو مسعود...  دلتنگ پدر و مادرم می
 

 شیمن، شیررر من کو؟   _
 

برد شیر بود، با شیشه که با ولع به دهان میتنها چیزی
 گاهی میوه.   با لیوان، داخل بطری... شیر گاهی با عسل،

 

 مرغ بزنم باهم بخوریم؟   ژینو، مامان جان، من تخم _
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 انگار با دیوار حرف بزنم، به اتاقش رفت.  
 

 مرغ بخوره؟   ژینوس، مامان تنها تخم _
 

اش آمد، همان که بهرام فرستاده با عروسک بافتنی
 کرد.  بود، از خودش جدا نمی

 

   تی بخوررر، تهنا نمون.نه، با تی _
 

 ریخت و سر آن به بود، یکدنده پدرش ٔ  اندازهبه
 .  یکدندگی و هالجبازی این آمدنمی اشعروسکی

 

  ............. 
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 ماجد  
  
 ت چیه؟  برای فردا برنامه _

 

 فردا؟ مگه چه خبره؟ فردا شیفت دارم.   _
 

 زده شد.نگاهش اول متعجب و بعد انگار غم
 

ظرف میوه را روی میز جلوی مبل گذاشت، طبق روال  
 را ژینوس ٔ  های مورد عالقهمعمول تلویزیون کارتون

 روشن صرفاً بازی، مشغول هم خودش داد،می نشان
 .  داشت اهمیت آن بودن
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راهه چیز روبههیچی. فکر کردم حداقل امسال که همه _
 مونه سالگرد عقدمونه.   یادت می

 

دم، کنارم نشستم و پشت کرده تکیه سیبی را گاز ز
 داد.   

 

عقد؟ تو کالً از شکم مادرت عقد من بودی تولدت از  _
 چیزمونه.  نظر من سالگرد عقد و همه

 

 چیزی زیرلب گفت.   
 

 زورگوی عوضی. _
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 مهیل#
 749پارت#
 

 

ام افتاد و بعد پشت او را خالی کردم، سرش روی سینه
 روی پاهایم کشیدمش.   

 

تعداد عوضی گفتنات زیاد شده، خانوم مظلومی، فلفل  _
 ریزم ها.   تو دهنت می
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اش تَر های آبیگرداند؟ لعنتی چشمرو از من برمی
 شده بود.   

 

پارسال که تو بیمارستان تشریف داشتیم داشتی یه  _
کردی و تو سر تب ساده ژینوس کچل رو گنده می

 زدی. بعدش جبران نکردم، نامرد؟  خودت و من می
 

 کرد؟اشکش را پاک کردم، واقعاً داشت گریه می
    
و دعوت نامرد خودتی، سال قبلش چی؟ من دوستات _

 کردم...
 

تاق بیرون آمد، با آن نگاه که ژینوس با عروسکش از ا
 داند.  چیزهای گفته و نگفته را میانگار همه
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 ماژد، مامانم حامله شده... اژیییت نککن.    _
 

 ژینو!    _
 

تر بود، لبخند پهن ژینوس و زدهانگار چیمن از من بهت
 جیغ اعتراض چیمن...  

 

 مامی گفت، به خاااااله.    _
 

 خبردار شدن! من آخرین نفر بودم برای 
 

دو روز پیش تاریخ تقویمش را نگاه کردم، تقریباً یادم 
 بود بپرسم از وضعیتش، اما...  

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 

 دونن؟   من نفر آخرم، چیمن؟ همه می _
 

حاال نه او روی پای من بود و نه من درگیر سالگرد 
خواستم فردا جایی ببرمش که فراموشش عقد، می

 .   چوبی ٔ  کرده بود؛ به کلبه
 

ار بود سورپرایز باشه، برای همین پرسیدم فردا قر _
کنی، حتی یادت نبود مناسبت چیه، اصالً برات چکار می

مهم نیست این چیزا، انگار من مایملک شخصی 
 جنابعالیم که از شکم مادرم در اومدم برای تو.

 

 
 

https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman
https://t.me/vip_roman


 صبا ترک                                                                                          مهیل 

 EXCHANGE GROUP  از کاری

 
 

 

 مهیل#
 750پارت#
 

 

 زد.داشت سر من فریاد میها اولین بار بود بعداز مدت
 

 که حتی وقتش هم نشد.ریخته بود برای چیزیهمبه 
 

ما در این مدت حتی یک بار هم بحث نکرده بودیم و  
حاال ژینوس ترسیده عروسکش را بغل کرده نگاهمان 

 کرد.  می
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خواستم وقتی خوابی بذارمت تو ماشین، ببرمت می _
مون برده بودمت، بودنا باهم این ٔ  ای که قبل همهکلبه

قدر گه بود، شاید اون قسمت از وقتی حالت اون
خاطراتمونم قشنگ بشه... حتماً که نباید عین چی بپرم 

اآلنم داد نزن، ژینوس «... سورپرایز»وسط که 
 ترسه، بذار بدمش مانی بیام. می

  
 آرام هردو بود این فرصت حداقل تر،پایین ٔ  یک طبقه

 خواباند.  می را صحرا داشت مانی. شویم
  
 ریخته.  همدختر منم بخوابون، چیمن به _

 لبخند معنادارش را فهمیدم از سر چیست.   
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 شکافت؟ رو صبوریش ٔ  باالخره خواهرم پوسته _
 .  گرم دمش

 

ماند، دراز بغل من نمیژینوس را بغل کرد، دخترک زبان
 چون قدم بلند بود.   

 

کدوم بهم ست و هیچو ببند، مانی. چیمن حاملهدهنت _
 ای ازتون بشکافم...  موقع یه پوستهنگفتین؟ به

 

 خندید، واقعاً انتظار نداشتم آخرین نفر باشم.   
 

هات رو دریاب، زن حامله از ببر برو، قبلش پاچه _
و تر باشه. خودم یه بار تیامتونه خطرناکدرنده هم می

 کتک زدم، به جان اون دوتا زر زرو.  
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 پشیمان ژینوس بردن از آمد،می دوقلوها ٔ  صدای گریه
 .  شدم

 

 پشیمون درازو،زبون ٔ  هول کن بده من این دختر _
 .  شدم

 

وی زمین گذاشت و هدایتش کرد برود ژینوس را ر 
 داخل.

 

تیام از آن سر سالن دست تکان داد، با شلوار خانگی  
 راه و زیرپوش و بچه بغل.راه
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 مهیل#
 751پارت#
 

 

 محاله فرصت دریده شدنت رو از خواهرم بگیرم.   _
 

 لعنتی!   
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صدای شکسته  در خانه باز بود، یادمه که بسته بودم...
شدن چیزی آمد و من ترسیده در را کامل باز کردم، 

 ریخته بود، شلوغ... فقط چند دقیقه ...  همخانه به
 

 چیمن! عزیزم...   _
 

 آمد، ظرف میوه ریخته شده وسط اتاق...  نفسم باال نمی
 

 هم با لباس خانه...  ام گشتم، آنناخودآگاه دنبال اسلحه
 

 چیمن...   _
 

 فریاد زدم و صدای ضعیفی که آمد و...  
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 سالم، جناب سرهنگ...   _
 

  .............. 
 

 

 سالگردمون مبارک...   _
 

از خواب پریدم، کم دیشب تا مرز سکته من را برده 
 بود، حاال با جیغ کنار گوشم...  

 

جناب سرهنگ، از مأموریتتون راضی بودین؟ به  _
 اهدافتون دست پیدا کردین؟  
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کمی طول کشید تا هوشیار شوم، لباس عروسش را 
 تن کرده بود. 

 

 برتر کرد. لبخند، صورت درخشانش را زیباتر و نفس
 

دیشب اگر چند لحظه دیرتر متوجه او داخل تخت 
 شدم احتماالً قالب تهی کرده بودم. می
 

خواب قرمزش با یک لبخند بزرگ نشسته بود. با لباس
 ای که درست کرده بود...  ریخته و صحنههمآن اتاق به

 

 من یه اهدافی نشون تو بدم، چیمن...    _
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خیز شدن از نیمکه پشتش پنهان کرده بود را قبلچیزی
به سمتش بیرون آورد و با صدای انفجار کوچکی 

جا پر شده بود از اکلیل و کاغذهای رنگی... همه
 « سورپرایز»
 

  ................. 
 

زندگی برای هرکسی با اتفاقات و خاطرات معنایی 
ها که متفاوت دارد و برای من زندگی پر است از ترس

 تمامی ندارد.
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 مهیل#
 752پارت#
 

 

که سرنوشت من را به دستم داد، کنار آن اما آن
که بتوانم قدم از قدم بردارم، او را به ها برای آنترس

 قول خودش من به او عطا نشدم.من بخشید، البته به
 

دانم او همان با زور چنگ و دندان گرفتمش اما می
 ست که به من داده شد.ایهعطی
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هایی که احتماالً در روز ازل داشتم از بین تمام انتخاب 
 خواستم. چیمن!  من او را فقط می

   
 دفتر آخر!  

 

  
 سالم  

 نام من ماجد است! ماجد مظلومی!
 

 شناسید.های چیمن میحتماً من را از روی نوشته 
 

 آقای میم، همان میم اول روایت چیمن. 
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میم نه مخفف ماجد بود نه مظلومی، دخترک فاتح قلب  
 و روح من، از روی مهیل میم اول را برداشته بود.

 

مهیل یعنی ترسناک، نه ترس از من، که ترس از هر  
 شت.   که من بودم و حق داچیز و هر جایی

 

خوانم تاریکی مطلق است و هایش را که میاول نوشته
زبان انتهایش پر از روشنایی، دلم نیامد تهش با او هم

نشوم، چرا که تاریکی تنهایی ابتدای داستان او از من 
 بود.

 

ترسیدم روشنایی بدهم به زندگیمان که منی که می 
 نکند در نور او را ببینند و هدف بگیرند.
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آیم به خانه، ترسم، همیشه، هر بار که میم میهنوز ه
 کند.کنم کسی نگاهمان میهر بار که احساس می

 

برو برگرد خطرناک است و حاال که او شغل من بی
خطرش را پذیرفته من حس بدی دارم، اما... این کار 

من است، قسمتی از وجودم و خطر برای هر کاری 
 هست.  

کنم صدای اضافه میحاال که انتهای دفترش را من 
ام از بازی او و باقی خانوادههای حاصل از آبخنده

ترسم که این حیاط کل محل را گرفته است و من می
ها به گوش فلک برسد، تاب شادیمان را نیاورد و خنده

ها چشم ببندد روی تمام دردهایی که این سال
 ایم.   کشیده
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 شته باشد.   آید که صبر و درمان ندااما خب! دردی نمی

 ٔ  های گذشته و آیندهچیمن عزیزم، دلبر تمام سال
 !  من

روزهای پر از نور را تو با خودت همراه داری، تو نور و 
آوری و حاال که مان میروشنایی به داستان زندگی همه

شوم و قرار است دوباره مادر شوی، من دوباره پدر می
کنم حاال اش خواهیم کرد و فکر این بار باهم تجربه

دانی با تمام تفاوتم نسبت به دیگران تا چه حد می
 ها.دوستت دارم، چیزی فراتر از درک انسان

 

  

 پایان!  
 ۱۴۰۱مرداد
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