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 جنس از مردی و صلیب جنس از دختری میان ناب ایممنوعه خاص، ایعاشقانه

 شرکت و ایران به اششدهریزیبرنامه ورود با مسیح تبار از دختری "کاترین". تسبیح

 شودمی شرکت، مدیرعامل کیانفر، امیرسام زندگی در بزرگینیدگرگو باعث "ققنوس"

 پایان به را بازی. گنجیدنمی کسهیچ تصور در گاههیچ که زندمی رقم را روزهایی و

 تماممرگ و احساسمرگ عشق،مرگ. مرگ و بود ون*خ تنها اشنتیجه که رساندمی

 .مرد این هستی

 

 

 

 

 

 

:خالصه
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 :مقدمه

 .سجود بهر   رویمی مسجد که ای

 سود؟ چه این ؛نجنبد دل بجنبد، سر

 (جان موالنای)

 :اول فصل

 «بازی آغاز»

 

 نگاه و کرد قالب اشمشکی خوابلباس یر*حر یپارچه و ر*م*ک روی به را دستانش

 در را عکس درون صورت اجزای تمام حالی در. دوخت مقابلش عکس به را اشدریایی

 :کرد زمزمه کرد؛می حک ذهنش

 .رسید روز اون باآلخره -

 جایی و کشید عکس روی به را اشکشیده انگشتان و کرد جدا ر*م*ک از را دستانش

 .کرد مس*ل را او ردن*گ و فک یتیغه میان

 .!رو تو آبروی البته و کردم قربانی رو خودم رسیدنش برای که روزی -
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 مرموز همیشه ازبیش را او که لبخندی با و کرد حک ذهنش در را مرد شرقیچشمان

 :آورد زبان بر را مرد نام کرد؛می

 .کیانفر امیرسام -

 .زد عکس روی به بارچندین را اشاشاره انگشت

 .نبازی تا باشی بلد خوب رو بازی یقاعده امیدوارم -

 :غرید و داد نازکش ابروهای به چینی و برد جلوتر را صورتش

 .یشهم ترب*را*خ هست که اینی از من زندگی ببازی اگه که -

. رسید خودش عکس به تا کشید باال تابلو روی از را نگاهش و کشید عقب را صورتش

 روی به دادمی قرار خطاب مورد را خودش که حالی در و برداشت عقب به قدم چند

 .گرفت جای چرم مبل

 تو کنن باور هم خودت حتی همه؛ که طوری کاترین؛ کنی بازی خوب باید -

 هستی؟ که متوجه. ریخببی جاهمه از دختریک

 و کرد تغییر اشچهره حالت سرعت، به. انداخت باال پرسش ینشانه به ابرویی و

 :کرد بیان را خود پاسخ بالبخند و گرفتند مهربانی رنگ چشمانش
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 .متوجهم -

 :کرد زمزمه و داد قرار هم روی به آرامی به را چشمانش

 .شد شروع بازی -

 :کرد شمارش به شروع و

 .سه دو، یک، -

 را چشمانش و شد ترعمیق لبخندش گوشش، در بزرگساعت زنگ صدای پیچیدن با

 جای از. بود رفته پیش اشریزیبرنامه طبق درست. برگشت ساعت سمت به و کرد باز

 .ایستاد آینه مقابل و کشید هایشلباس به دستی و برخاست

 .ایلیچ کاترین اومدی خوش جدیدت زندگی به -

 صورت روی بر را جدیدش ماسک و گذاشت جای سرش پشت در ار شرورش نگاه و

. زدمی رقم برایش را عجیب ایآینده و دادمی فریب را او خود حتی که ماسکی. نشاند

 پسش از کسهیچ که کردمی ایجاد مردشرقی زندگی در غوغایی اسم این. ایلیچ کاترین

 .!ویرانی جنس از غوغایی آمد؛ نخواهد بر
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*** 

 جای انتظار هایصندلی روی و فشردم انگشتانم میان ترحکم*م را مدانمچ یدسته

 را مسیری گریه و خنده با که هاییانسان یکبهیک و گذراندم نظر از را اطرافم. گرفتم

 نه*ی*س در مگویی رازهای هرکدام که هاییآدم. نشاندم ذهنم در کردند؛می طی

 .بودند سازش به محکوم من همانند و داشتند

 در را او کنانخنده مرد، و کرد رها مردمیانسالی ش*و*غ*آ در را خود خنده با دختری

 مردجوانی. شد پنهان سالن شلوغی در شانمستانه یخنده و کرد بلند آغوشش

 به که همین. کرد رها راهمیان در را چمدانش و زد بیرون گیت از هراسان و دواندوان

 هقهق بعد چندی و شد اشسبزههایگونه یهروان هایشاشک رسید؛ جوان دختری

 صداهای و سالن هیاهوی درمیان و گرداندم جمعیت میان را نگاهم. شد بلند نفر هردو

 سال،یک از بعد دیدنش برای. پرداختم وجوجست به آشنا صدایی دنبال به متنوع،

 گرفته وسواس استرس از همیشه همانند او که بودم مطمئن و کردممی شماریلحظه

 روی به آزادانه که شالی به دستی و گرفتم نفس. رسیدمی همیشه از دیرتر و بود

 لبخند به. کردم صندلی خنکای مهمان را رم*م*ک و کشیدم بود شده رها موهایم

 دستی. داد نشانم را ریزش ردیف هایدندان که دادم پاسخ مقابلم دخترک یکودکانه

 .شد دور و برداشت قدم مادرش همراه به و داد تکان برایم
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 دختر؟ تو کجایی -

 یچهره و زیبا قامت دیدن با که کشیدم راست سمت به را گیجم و مشتاق نگاه

 در را خودم و کردم صاف قامت. زد شکوفه هایمب*ل کنج لبخندی مهربانش،

 در را سرم که پیچید دورم به را هایشدست. کردم رها اشخواهرانه ش*و*غ*آ

 .کشیدم نفس را آغوشش تنگدل و دمبر فرو گریبانش

 .بود شده تنگ برات دلم -

 :کرد زمزمه صادقانه

 .عزیزم منم -

 صادقانه و کردم قفل اشکشیده هایانگشت میان را انگشتانم و کشیدم کنار را خودم

 :کردم زمزمه

 .بینمتمی که حالمخوش -

 زبان به را امتنگیدل خپاس بلندتری صدای با سالن، شلوغی درمیان و زد لبخندمهربانی

 :آورد

 .بیشتر من کاترین؛ بیشتر من -
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 و کشیدم بیرون را انگشتانم آرامی به. گرفت بیشتری جان لبخندم اشمهربانی مقابل در

 و کشیدم عقب سرعت به اما آورد؛ پیش را دستش که شدم خم چمدانم سمت به

 :کردم مخالفت

 .تونممی خودم. ممنون -

 حینی افتادیم؛ راه و کشیدم باالتر را چمدان یدسته. کرد راست امتق و داد تکان سری

 قرار خطاب را من کردیم،می ترک را شلوغ سالن و شدیممی رد جمعیت میان از که

 :داد

 نشدی؟ اذیت -

 :پرسیدم و دوختم مقابلم به و گرفتم اطراف از را نگاهم

 چی؟ برای اذیت؟ -

 .دنبالش به هم من و زد بیرون خروجی در   از و کرد تند قدم

 .هواپیما و ناگهانی سفر دیگه، آره -

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .سفرم در دائم من دونیمی که تو. ک الرا دارم عادت -
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 را چمدان و رفتم دنبالش به. کرد باز را عقب جعبه و زد را زیبایش ماشین ریموت

 .کشیدم عقب و دادم قرار جعبه درون

 :داد پاسخ و بست را جعبه در

 .باشه نشده ریزیبرنامه قبل از که سفری نه اما آره؛ -

 در حرکت به را ماشین و فشرد را استارت دکمه ک الرا و گرفتم جای صندلی روی

 .آورد

 سفریک همه برای و رفتممی پیش برنامه با همیشه من. بله. کردم فکر اشجمله به

 چندساله اجباریک من، برای اما بود؛ ورشکسته نسبتا   شرکتیک در کار برای ناگهانی

 .دادممی قربانی و شدممی قربانی برایش باید که بود

 روز از هنگام آن در که دوختم خلوت خیابان به را نگاهم و دادم تکیه شیشه به را سرم

 .بود داده اختصاص خود به را زیادی گرمای

 :کرد جلب خود به را توجهم ک الرا صدای

 نبود؟ کار جااون مگه. میایی کار برای گفتی -

 :دادم پاسخ و دادم تکیه صندلی به را سرم
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 .بود جااین دلم اما بود؛ -

 قرارم پیش دلم. کرد خوش جا هایمب*ل کنج رنگیکم لبخند دیدم، که را گیجشنگاه

 .بود کشوراین به آمدنم دلیل پیش دلم بود؛ پدر با

 . ...که داری رو کسی جااین کاترین؟ -

 .بدهم فریبش کردم سعی باخنده و پریدم کالمش یانم

 .!دیگه چیزهیچ نه کاریم؛ درخواست پیش. بود تو پیش دلم -

 کرد صورتم یروانه گذرایینگاه. کرد کج راست به را فرمان و گفت ب*ل زیر "آهانی"

 :پرسید و

 میگی؟ کنی، کار براش خواییمی که شرکتی از -

 کار به مشغول جااون تا دادن درخواست من به که اسهلب طراحی و تولید شرکتیک -

 .بشم

 :پرسید دودلی با و کرد فکر کمی

 مادر و پدر که ایسرمایه با. عزیزم نداری کاراین به نیازی تو خب، کردی؟ قبول چرا -

 . ...و گذاشتن برامون
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 :کرد عذرخواهی سرعت به کرد، احساس خود روی به که را امخیره نگاه

 تربزرگ خواهر عنوان به اما توعه؛ شخصی زندگیاین که دونممی. عزیزم ممتاسف -

 .نگرانتم واقعا

 نگرانی و کردمی مسئولیت احساس خانواده مقابل در همیشه کالرا. دانستممی خوبی به

 :گفتم و زدم لبخندی هایشنگرانی تمام مقابل در. کردنمی رها را او هم ایلحظه

 شرکت این نظرم به و بودم هیجانیک دنبال به فقط من. زمعزی نباش من نگران -

 .داشت خوبی شرایط هم

 فرانسه توی رفاه چی برای میده؟ رو تو زندگی کفاف اینجا درآمد آخه شرایطی؟ چه -

 اومدی؟ جااین به و کردی رها رو

 :دادم پاسخ و برگرداندم مخالفش جهت به را صورتم و کشیدم عمیقی نفس

 نیاز هیجان یک به که گفتی و زد سرت به مسافرت این هوای هم تو پیش چندسال -

 .شدم خسته داشتم، که نواختییک زندگی از و ایستادم تو جای منم حاال،. داری

 در آن از بیشتر و کند سکوت داد ترجیح که کرد متقاعدش امجمله گویی. کرد سکوت

 .نپردازد کاوش به امشخصی مسائل
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 :پرسیدم و دادم قرار هم روی به را امهخست و سنگین هایپلک

 کنی؟می زندگی خونه همون توی هنوزم -

 :کرد نوازش را گوشم صدایش

 نیازی و دادم انجام رو کارا یهمه. میشه تو برای جااون هم رفتنم بعداز. عزیزم بله-

 .باشی نگران بابت این از نیست

 بیشتر صندلی پشتی به را دنم*گر و دادم پاسخ را الطافش "ممنونم" یک گفتن با تنها

 واحدش تا مرا و ایستاد همیشگی پارکینگ همان در که بود بعد چندی. چسباندم

 و شدم وارد کوتاه تشکری با که ایستاد کنار و گرداند قفل درون را کلید. کرد همراهی

 که کردم رها سالنیگوشه را چمدان. رساندم بزرگش نسبتا   پذیرایی به را خودم

 :آمد سرم پشت از شصدای

 .قبل عین درست. کنیممی زندگی هم کنار مدتییه که خوب چه -

 زدم عصبی پوزخند بود؛ زجرآور و برندهتیغی چونهم من برای که کالمش جواب مادر

 :گفتم و

 .داشت فرق خیلی قبال   -
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 مشاهده لیوان درون آبمیوه ریختن درحال و آشپزخونه داخل را او که برگشتم عقب به

 :پرسید و داد قرار یخچال درون را آبمیوه بطری. کردم

 فرقی؟ چه -

 به را خودم. کرد دردناکمان یگذشته به عظیم اعتراضی نتپیدنش، ایلحظه با قلبم

 شدهتزئین سالن سراسر را امشده مکدر نگاه که درحالی و کردم رها نفرهیک مبل روی

 :دادم پاسخ گرداندم؛می طبیعت تابلوهای با

 .بودیم هم کنار کارولین و تو و من. بود مادر بود؛ پدر-

 :کردم زمزمه و کشیدم آهی

 .!هم با همه -

 هایلیوان حاوی سینی. ایستاد مقابلم بلندش قامت بعد چندی و آمد هایشقدم صدای

 .گرفت جای مقابلم مبل روی و گذاشت میز روی را آبمیوه

 کند؛ پنهان مزخرفش بالبخند را یشصدا و نگاهدرون غم کردمی سعی که درحالی

 :گفت

 .عزیزم برگرد من با. باشیم هم با تونیممی هم اآلن -
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 کنایه و گرفتم دست به را بلندپایه کریستالی هایلیوان از یکی و کشیدم کالفه هوفی

 :زدم

 .اومدی دیر خیلی دیدن و کردن محبت برای. ک الرا دیره دیگه -

 قالب درهم نه*ی*س روی به را دستانش و کشید مه در را نازکش مشکی ابروهای

 .کرد

 .هست وقت هنوزم دیره؟ چرا -

 درون التهاب از اشسردی تا کشیدم سر را لیوان محتوای از مقداری گرفته و کالفه

 :دادم پاسخ و فشردم هم روی به را هایمب*ل. کند کم وجودم

 .دردهام دادن ینتسک برای دیره. من هایتنهایی جبران برای دیره دیگه -

 .میشد قبول به مجبور او و زدممی را حق حرف که روزهایی تمام همانند کرد؛ سکوت

 قرار خطاب را او و رفتم چمدانم سمت به و برگرداندم سینی به را شدهخوردهنیمه لیوان

 :دادم

 .بخوابم میرم. امخسته -

 :گفت رفته،تحلیل صدایی با و کشید عمیقی نفس
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 .کردم آماده برات رو همیشگی اتاق همون. معزیز باشه -

 برای که هنگام هر که اتاقی. برداشتم قدم اتاق سمت به کردم ب*ل زیر تشکری

 هم کنار در دونفری زیادی هایشب و شدممی مستقر آن در آمدم،می دیدنش

 اره تخت روی را چمدانم و شدم اتاق وارد. بردمی گردش به مرا روزها او و خوابیدیممی

 تا شدم حمام وارد امله*حو همراه به و آوردم بیرون چمدان از را تاپم و شلوارک. کردم

 و کردم آویزان رختکن به را هایملباس. ببرم بیرون تنم از را مدتاین خستگی

 لرزید آب سردی از تنم تمام. کردم باز را شیرآب و رفتم دوش زیر به لباس با طورهمان

. کردم تازه نفسی و کشیدم عقب را تنم غیرارادی کامال  . برید امنه*ی*س درون نفس و

 .بازگشتم دوش زیر به و کردم ترگرم را آب

 

*** 

. شدم تجاری ساختمان البی وارد شد؛ دور که همین و دادم تکان کالرا برای دستی

 برای هاسال که فردی با امروییروبه و کاری اول روز اضطراب و استرس کردن آرام برای

 و فشردم هایمپنجه میان ترحکم*م را کیفم یدسته کردم؛می شماریلحظه دیدنش

 به گذرا نگاهی برگشت، حالت به قلبم ضربان که همین. کشیدم عمیقنفس چندین
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 رو که انداخت پایم تا سر به نگاهی کنجکاوی با من،البی. انداختم خلوت نسبتا   البی

 بود؛ تلفنش پشت فرد با دعوا مشغول رافشاط به توجهبی که زنی کنار از گرفتم

 نام که را موردنظر یدکمه. رساندم آسانسور به را خودم حکم*مهاییقدم با و گذشتم

 تکیه آهنی یدیواره به را تنم و فشردم بود؛ شده چسبانده کنارش در ققنوس شرکت

 نفس. دندش نزدیک هم به آسانسور درهای و شد اتاقک وارد شلواری و کت مردی. دادم

 و پدرم وصیت و خواسته هدفم، برای آماده. کردم آماده را خودم و کشیدم عمیقی

 زبان از درخواست، آخرین برای که را نامش ها،سال که مردی. آمدنم دلیل تنها دیدن

 کمک درخواست هایمخواب در و بود گرفته من از را هاشب و روزها شنیدم؛ پدرم

 .کردمی

 بیرون و نشاندم هایمب*ل روی به را کوچکلبخندی شد؛ باز که آسانسور درب! دینگ

 مقابل و کردم کج را مسیرم چپ سمت به و گذشتم زیاد نسبتا   عرض با راهرویی از. زدم

 نام که شدم خیره مقابلم فلزیکوچک تابلوی به. ایستادم سمتآن چوبی درب تنها

 نه*ی*س روی به لیبیص. بود شده حک آن روی به براق و مشکی رنگی با شرکت

 امهمراهی بودم؛ گذاشته قدم که مسیری در تا گرفتم مدد به را مریم مادرم و کشیدم

 وارد کنجکاوی با من و شد باز تیکی صدای با در بعد چندی که فشردم را زنگ. کند

 و بود نشسته سالن در که منشی کنار از آرامی به و انداختم اطراف به نگاهی. شدم
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 نگاهم. گذشتم کرد؛می تصحیح را هاییبرگه و بود تلفن با زدن حرف ولمشغ وقفهبی

 رنگکم استرسی افتاد؛ مدیریت قسمت فلش و شکل چوبی هایکاغذدیواری روی به که

 و امزندگی دلیل آخرین یادآوری با سرعت به که افتاد غلیان به وجودم یگوشه در

 حرکتبی و صدابی قلبم و ذهن یگوشه ترینانتهایی همان در پدر، زحمات جبران

 کنجکاوی با. کردم دنبال را موردنظر قسمت آرامش، این از خرسند من و نشست

 و رسیدمی طراحی بخش به که دیگر راهروی از نگاه و گذراندم نظر از را اطرافم

 پشت کارمند چندین که دوختم مقابلم به و گرفتم بسته، درهایش و بود مسکوت

. بودند سرگرم قلم و کاغذ کیبورد، با اطراف دنیای از فارغ و بودند لمشغو شانمیزهای

 منظمی و مرتبی به کردممی احساس اما داشت؛ فرق خیلی فرانسوی هایشرکت با

 . ...و بود جاآن

 با امشانه و شد پاره افکارم یرشته تعادلم، خوردن بهم و مانعی به امناگهانی برخورد با

 اتفاق این مسبب سمت به را سرم. کرد برخورد راستم سمت ردیوا به بلندی "هعی"

 :گفت و زد امشانه به دستی نگرانی با و آورد یورش سمتم به سرعت به که برگرداندم

 شما؟ خوبی. خواممی معذرت! وای -

 .انداختم مبل یدسته روی شالم همراه به و کشیدم بیرون تن از را کوتاهم مانتوی
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 :گفتم بالبخند و ایستادم دارمپاشنههایکفش روی به و گرفتم دیوار از را امتکیه

 .نیست مشکلی. ممنونم -

 ندیدین؟ که آسیب مطئنید؟ -

 دختر. شدم خیره اششرقی صورت در و دادم تکان طرفین به سری نفی، عالمت به

 که هاییایتالیایی و هاایرانی میان شباهت چقدر من و رسیدمی نظر به زیبایی

 به کرد،می خطاب "خانم" را من که نگرانش صدای با. کردم مشاهده ختم؛شنامی

 :دادم پاسخ و آمدم خودم

 .نبودم اطرافم متوجه. متاسفم من. نه -

 :گفت نگرانی با و زد لبخندی

 .اومدم بیرون اتاقم از سرعت به که ببخشید رو من شما. نداره عیبی -

 .نیست مشکلی -

 :گفت باکنجکاوی و انداخت صورتم به دقیق نگاهی

 !جااین اهل و باشید پرسنل از شما کنمنمی فکر -
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 هامدت برایش که ایجمله همان که درحالی و کردم صورتم مهمان رنگکم لبخندی

 :آمد دیگرسمت از آشنایی صدای کردم؛می تکرار ذهنم در را بودم کرده تالش

 .منتظره غیر چقدر! من خدای! ایلیچ خانم -

 ایخندهتک با که برگشت مرد انگیزهیجان صدای به تعجب با دخترجوان و من نگاه

 دوختخوش شلوار و کت میان در شده محصور قامت و رساند ما به را خودش

 با و داد قرار دختر پشت محترمانه را دستش. کرد هدایت سمتم به را رنگش خاکستری

 :پرسید من به رو روییخوش

 نمیاد؟ یادتون رو من -

 پاسخ عمیق لبخندی با و گرداندم تراششخوش صورت و براق موهای میان را همنگا

 :دادم

 درسته؟. محمدی آقای نیاد؟ یادم میشه مگه -

 .بود آینده یهفته ما قرار! واقعا شدم غافلگیر. بله -

 :دادم پاسخ و کشیدم امچانه زیر به دستی و دادم تکان سری

 .برسم خدمت زودتر بیشتر، شناییآ برای دادم ترجیح من اما درسته؛ -
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 و برداشت سمتم به قدمی متعجب جوان دختر بزند؛ حرفی محمدی آقای که آن ازقبل

 :پرسید

 لباس؟ و مد طراح هستین؟ ایلیچ خانم شما -

 :دادم پاسخ روییخوش با و کردم دراز سمتش به را دستم

 .وقتمخوش. عزیزم بله -

 :گفت عمیق خندیلب با و داد قرار دستم در را دستش

 .کنیدمی صحبت فارسی خوب خیلی. اومدین خوش خیلی. طورهمین منم -

 :کردم سازیشفاف و انداختم باال ایشانه و کشیدم عقب را دستم

 .بیام جااین به دیدنش برای بودم مجبور که هستم خواهرم مدیون رو این -

 کنه؟می زندگی جااین خواهرتون -

 .شدم خم دختر سمت به و شد ندبل محمدی آقای یخنده

 کنی؟ صحبت ایشون شخصیزندگی مورد در فردا تا قراره! عزیزم -

 .کشید هم در ابرویی و گرداند حدقه در چشمی دختر
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 بشم؟ آشنا جدیدمون همکار با میشه چی! مهراب -

 .داریم تریواجب کارهای فعال. خانمم زیاده وقت -

 :گفت و کرد اشاره یریتمد سمت به دست با و من به کرد رو و

 .بدم اطالع کیانفر آقای به من تا اتاق داخل بفرمایید -

 خودم و شدم وارد. برداشتم قدم اتاق سمت به و کردم زمزمه ب*ل زیر کوتاه تشکری

 به نگاهی و دادم قرار کنارم را کیفم. گرفتم جای و رساندم رنگ شکالتی مبلمان به را

 ای،قهوه اداری صندلی و میز یک شکالتی، مبلمان دست یک. انداختم اتاق سرتاسر

 جذابیت تنها بزرگ، نسبتا   ایکتابخانه کشید،می دوش به را اورکتی که آویزیرخت

 .شدمی ترجذاب بزرگ، شکلایدایره یپنجرهآن با که بود ایساده اتاق

 بود وقتخیلی که مردی دیدن با و گرفتم پنجره از را نگاهم آمد؛ که در صدای

. کردم وجودش یروانه را مشتاقم نگاه و ایستادم جایم در ناخواسته بودم؛ منتظرش

 قدم سمتم به آرامی به که درحالی و کشید اشریخته بهم موهای میان دستی

 :کرد نشستن به دعوت مرا آشنا، بالبخندی داشت؛برمی

 .بشینید کنممی خواهش. سالم -
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 بگیرم؛ آشنایش بسیار صورت از را نگاهم کهآن ونبد و شدم رها مبل روی به اجبار به

 :کردم زمزمه

 .ممنونم. سالم -

. انداخت پا روی به پا و کرد باز را کتش یدکمه و گرفت جای مبلیتک روی مقابلم

 من با بازی به محکوم که کسی همان. بود پدرم یخواسته تنها که همانی بود؛ خودش

 .بود

 .کردم تعجب خیلی گفتن، وقتی دیمحم آقای. اومدین خوش خیلی -

 چرا؟ -

 شبیه چقدر او که کردم اعتراف دل در ایشقهوه چشمان در من و انداخت باال ابرویی

 .بود پدرش

 چرا؟ چی -

 :دادم پاسخ پرت،حواس کمی و رنگکم لبخندی با و کردم جمع را خودم سرعت به

 کردین؟ تعجب چرا -
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 شلوار و کت زیر که مشکی جذب پیراهن هب من نگاه و سپرد مبل به را اشتکیه

 .افتاد بود؛ پوشیده اشمشکی

 .بود آینده یهفته ایشون با شما قرار -

 زانوهایم روی به را دست هردو کف و دادم قرار رنگم آبی جین روی به را دستانم

 .شود گرفته رویشان بر نشسته عرق تا کشیدم

 .اومدم آشنایی جهت فقط بنده اما بله؛ -

 بیشتر تسلط برای و کرد قفل هم در را دستانش و زد من احترام به ایمردانه دلبخن

 :گفت و شد مایل جلو به کمی کالمش روی

 کهاین از دادید؛ خرج به رو لطف نهایت ما، درخواست جواب در که خوشحالمخیلی -

 داشته خوبی همکاری امیدوارم. خواممی عذر باشید داشته ناگهانی سفر شدیم باعث

 .باشیم

 :گفتم و فرستادم گوش پشت را شالم از آمده بیرون موهای

 .کیانفر امیرسام آقای امیدوارم هم من. ممنونم خیلی -
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 رنگآبی یپوشهیک با و رساند کتابخانه به را خودش. برخاست و زد صورتم به لبخندی

 :گفت و داد قرار میز روی را پوشه. برگشت

 .بدم تذکر بهتون باید هممنکته چندتایک مورد در من -

 :کردم زمزمه و گرفتم دستانش از را امخیره نگاه

 .بفرمایید -

 :کرد باز ب*ل و کشید عمیقی نفس

 و کنید کار جون و دل با دارم دوست. مهمه خیلی عالقه و نظم کار، توی من برای -

 و باشید داشته حضور شرکت توی ساعت سر دارم دوست بدید؛ روحیه همکاراتون به

 .کنید ترک رو شرکت هم ساعت سر

 :گفتم و دادم تکان تایید ینشانه به سری

 .کیانفر آقای کارمم عاشق من. حتما -

 :گفت و زد رضایت روی از لبخندی

 .خوبه -
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 تمام به. شد آشنا هم بندهشرایط با میان آن در و پرداخت کاری شرایط یادامه به و

 هاساعت اگر که بود آشنا و گرم صدایش قدرآن. سپردم گوش دل و جان با هایشگفته

 را شرکت قوانین تمام. کردندنمی خستگی احساس هایمگوش کرد،می صحبت هم

 :پرسید آخر در و کرد بیان مؤدبانه

 مشکلی؟ یا ندارید؟ ایدیگه خاصشرایط شما -

 :دادم پاسخ و کردم قالب هم در را دستانم

 .کنید صدام ترینکا لطفا   فقط،. ندارم مشکلی. خیر -

 :کرد زمزمه متعجبینگاه با و داد تکان سری

 با شما کاری اوقات. باشید طراحی بخش سرپرست قراره شما. مایلید شما هرطور -

 .دوبعدازظهر الی صبحهشت شنبه سه تا شنبه از متفاوته؛ هابخش تمامی

 بشن؟ داده تحویل شما به باید من یوسیله به شده تایید هایطرح. بله -

 و طراحی من کاری یحیطه. گیرنمی قرار من تایید مورد فقط هاطرح. بله -

 .هست فروش و تبلیغات محمدی آقای کاری یحیطه

 .زدم لبخند هایشحرف مقابل در
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 ببندیم؟ رو قراداد میشه پس -

 .البته -

 و مکشید جلوتر را خودم. برگرداند من سمت به و کرد باز را پوشه و شد مایل جلو به

 مطالعه را شرایط کهاین بعداز. دادم قرار مطالعه مورد و کشیدم خودم سمت به را پوشه

 خودم خودنویس با و گذاشتم پوشه داخل و آوردم بیرون را مدارکم کیفم داخل از کردم

 شد؛ مطمئن مدارک بودن تکمیل از کهاین بعداز نیز امیرسام. کردم امضاء را قراداد

 .گذاشت پوشه داخل را مدارک

 :گفتم و زدم رنگیکم لبخند و کشیدم خاطر آسودگی روی از نفسی

 .کنم راضی رو شما بتونم امیدوارم -

 .تونیدمی که حتما   -

 به. کرد راست قامت مقابلم متقابال   هم امیرسام. ایستادم و انداختم دوش روی را کیفم

 :کرد زمهزم آرام و دوخت دستم به را نگاهش که بردم پیش دست ادب رسم

 .متأسفم -

 :گفتم و گزیدم را بم*ل. کردم مشت بدنم کنار و کشیدم عقب را دستم سریع
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 .نکردم عادت هنوز. متأسفم من-

 :گفت و انداخت اشمچی ساعت به خاصش نگاه و داد تکان سری

 تا کنید شرکت هم شما هست امکانش اگر. است جلسه وقت دیگه. نیست مشکلی -

 .بشن اآشن شما با کارمندها

 :گفتم و دادم تکان سر سرعت به

 .!البته -

 باید من. کردممی کاری هر شناختنش بیشتر و مرداین با ماندن بیشتر لحظهیک برای

 .!باید. شدممی خارج میدان از سربلند و رسیدممی امخواسته به

 در تسم به و پریدم بیرون انگیزموهم و دردناک یگذشته از در، به دستش یاشاره با

 جلسات اتاق به سالن همان در کوتاه ایفاصله در کردیم؛ ترک که را اتاق. برداشتم قدم

 جای گردبزرگ میزیک دور به هاصندلی روی نفرات اولین عنوان به و بردیم پناه

 تشکر با که کشید عقب را بود خودش نزدیک که هاییصندلی ازیکی امیرسام. گرفتیم

 آغاز جلسه و نفره بیست جمعیت از شد پر اتاق بعد دیچن. گرفتم جای صندلی روی

 آقای و گرفت قرار بررسی مورد فروش و تولید ینحوه و گزارشات جلسه ابتدای. شد

 تشکر فروش کادر از کلی و گذاشت نمایش به را فروش نمودار مهراب همان یا محمدی
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 و گرفت ضرب زمی روی خودکارش با مهراب که بودیم جلسه آخر ساعات در اما کرد؛

 :گفت

 زیادی احترام از ایشون که بدم تذکر آشنایی از قبل. داریم جدید عضویک امروز -

 .کنید برخورد محترمانه ایشون با که میره توقع هم شما از و هستند برخوردار ما پیش

 :داد ادامه و انداخت من به کوتاه نگاهی

 .ایلیچ کاترین خانم -

 :گفتم و کردم خم را سرم کمی و برخاستم جا زا ادب رسم به نامم آوردن با

 صدا کاترین رو من تونیدمی. فرانسه از لباس طراح هستم؛ ایلیچ کاترین. بخیر روز -

 .ممنون. کنید

 مهراب، یدوباره گرفتن ضرب با نبود؛ فهمقابل صداها که شد پا به اتاق درون ایهمهمه

 و گرفتم جای امصندلی روی. کردند آمدگوییخوش نوبت به و کردند سکوت همه

 رنگشخوش و گرمنگاه. کرد تالقی امیرسام نگاه با که چرخاندم جمعیت میان را نگاهم

 توجه کوتاه، ایسرفه با و کرد قفل هم در را هایشدست و برگرداند کوتاهلبخندی با را

 .کرد جلب خودش به را همه
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 بود؟ چی امروز یجلسه اصلی موضوع -

 .کرد رخنه گروه هاینگاه در عجیبی شرمندگی کردم احساس من و دندا پاسخ کسی

 :داد ادامه فراوان هایاخم با امیرسام

 چون کرده؛ پیدا کاهش تبلیغ و تولید ماه، این. ناراضی هم خیلی. ناراضیم ازتون -

 مضحکه من. بازییک شده چیزهمه چون دید؛نمی نشون کار به ایعالقه شماها

 جدیدنیروی با و کنم اخراج رو تونهمه مجبورم برید، پیش طوراین گها آره؟ شماهام؟

 .کنم کار

 :گفت باعصبانیت کردند؛ باز اعتراض به ب*ل همه تا

 .!روزسه فقط. کنید جبران رو ماهاین ضرر تا دارید مهلت روزسه فقط -

 :گفت و گرفت را امیرسام کالم یادامه مهراب

 ذوقبی همهاین شماها چرا کرده؟ افت همهاین هاحیطرا چرا شده؟ چتون واقعا   -

 شدین؟

. کردم پیدا بدی احساس آمده وجود به جَو   از من و انداختند زیر به را سرهایشان همه

 کارمندانش با تندیاین به گاههیچ پدر، شدم؛می ناراحت بقیه سرافکندگی از همیشه
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 که دختری همان دلنشینصدای. دبو رئوف بودن، حکم*م عین در او. کردنمی برخورد

 :شد بلند مدیر دو به خطاب کردم، مشاهده صبح اول

 .کنید حفظ رو خودتون آرامش کنممی خواهش! آقایون -

 :داد ادامه و انداخت اصلی پرسنل یهمه به نگاهی

 رو اعتمادتون خواییممی شما از و کنیممی رو مونتالش تمام شدن بهترین برای ما -

 .ندید دست از ما به نسبت

 درست. برگشت من سمت به روییباخوش و زد لبخندی حضار وارپرسش هاینگاه به

 .داشت قرار محمدی مهراب کنارش در و بود نشسته مقابلم

 :گفت و برخاست جایش از امیرسام

 .باشه طورهمین امیدوارم -

 .مهراب او دنبال به و کرد ترک سرعت به را اتاق و

 :گفتم و گرداندم زبان سرعت به کردند؛ رفتن قصد که همه

 .ممنون. بمونن جااین طراحی گروه -
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 هاآن رویروبه. کردند ترک را اتاق مابقی و ماندند باقی حاضر جمعیت از اندک تعدادی

 .کردم قالب هم در را دستانم و نشستم

 کنید؟می معرفی رو خودتون -

 آرش و میرزایی آریا تیموری، طناز»: خودشان کردن معرفی به کردند شروع ترتیب به

 «صادقی

 :گفتم و کردم وقتیخوش ابراز

. خواممی تولیدشده محصوالت آخرین از گزارشیک اول. کنیم شروع باید امروز از -

 کیه؟ ارشد طراح کهاین سوم اخیر؛هایماه طراحی لیست دوم،

 :داد پاسخ سرعت به آرش

 .منم -

 :گفتم و دادم تکان برایش سری

 .کنید کمکم بخش شناخت توی میشم ممنون -

 .حتما  -

 :گفت و برخاست جایش از طناز
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 .کنممی تهیه رو گزارش من -

 .برخاست متقابال   هم آریا

 .میارم بخش بایگانی از رو هاطراحی یبرنامه هم من -

 آرش همراه به هم من. کردند ترک را اتاق کوتاهی عذرخواهی با هردو که کردم تشکری

 نسبتا   اتاق یک. شدم موردنظر اتاق وارد و رفتم طراحی بخش به و کردم ترک را اتاق

 درخواست آرش از. رنگیک به هرکدام و زیبا و فانتزی صندلی و میز چندین با بزرگ

 را هاطرح و کرد اجرا را درخواستم که بیاورد برایم را همه هایطرح بهترین که کردم

 آخرین. کردم مشکالت از بردارینت و هاطرح ررسیب به شروع دقت با. چید میز روی

 :پرسیدم که بود کار هایلحظه

 کجاست؟ اآلن بود؟ کی تونقبلی سرپرست -

 .شد اخراج. دلیری خانم -

 :پرسیدم و کشیدم باال را نگاهم

 چرا؟ -

 .انداخت باال ندانستن ینشانه به ایشانه
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 .شد یهویی. دونمنمی -

 :پرسیدم و کردم مرتب را هاطرح و دادم تکان فهمیدن ینشانه به سری

 کشید؟می گروهی طرح همه؟ به شبیه هاتونطراحی چرا -

 :پرسید تعجب با

 هم؟ شبیه -

 :کردم تایید را حرفش

 .کردن استفاده الگویک از همه انگار ان؛همدیگه شبیه. بله -

 :کرد زمزمه و داد قرار بررسی مورد را هاطرح. آمد جلوتر و کرد سکوت

 !نشدیم؟ متوجه چطور -

 .دادم قرار میز روی را کیفم

 کنید؟نمی ایجاد تغییر چرا همه؟ به شبیه افکارتون چرا -

 .کشید باال را نگاهش

 تغییر؟ گفتید. نکردم دقت وقتهیچ من -



www.taakroman.ir  

 
  

 
33 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .چیزهمه توی. بله -

 :کرد زمزمه و انداخت اطرافش به نگاهی

 .آریا مکان تغییر مثال   -

 :پرسید و زگشتبا سمتم به

 چطوره؟ -

 .باشه تونهمی هم این -

 .گرفتم مقابلش مخصوصی مداد همراه به ایبرگه

 بکشی؟ من برای طرحیک تونیمی -

 .گرفت را مداد و برگه

 .البته -

 یعنی این و بود شلوغ نهایتبی میزش. رفت میزها از یکی سمت به که زدم لبخندی

 :گفتم سریع پس شلوغ؛ طرح بد، طرح

 !نه جااون -
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 :پرسید متعجب و بازگشت سمتم به

 چرا؟ -

 .گذراندم نظر از را اتاق

 .کن انتخاب رو دهندهآرامش جاییک -

 بهترین. کرد خوش جا هایمب*ل روی لبخندی. افتاد سرتاسری یپنجره به چشمم

 هم خوبیهوای و بود ساختمان پشت که سبزی فضای مخصوصا  . آرامش برای مکان

 .داشت

 :گفتم و کردم بازش و رفتم پنجره سمت به

 .کن طراحی جااین -

 .کرد قبول سرعت به

 .چشم. بله -

 .شد مشغول و نشست صندلی روی و گرفت جای کنارم بلندیپایه صندلی همراه به

 پیانویی مالیم موزیک کردم؛ متصل را امگوشی و رفتم سالن یگوشه تلویزیون سمت به

 هاطرح سمت به. کرد آرامش از سرشار را اتاق و خواست واهبه بود نواخته ک الرا که
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 کیفم، درون از. دادم قرار ایگوشه و برداشتم صندلییک و کردم گلوله را همه و رفتم

 ازیکی. گرفتم جای صندلی روی و برداشتم را خودم به مخصوص وسایل و برگه

 تخته روی را برگه. شتمگذا زانویم روی را کوچکم شاسی   تخته و کردم خم را زانوهایم

 را مداد و انداختم زیر به را سرم. کنم طراحی تا برداشتم را مدادم و کردم گذاریجای

 .شدم طراحی مشغول خاص عشقی با و دادم سوق برگه روی

 را پایه طرح که بودم شده مشغول قدرآن دانممی اما بود؛ گذشته مدتچه دانمنمی

 شنیدن با. بودم شده خیره شاسی به رضایت روی از بالبخندی و بودم کرده تکمیل

 در را دستانش. کردم بلند سر نشست،می زمین روی به حکم*م که پایی صدای

 برخاستن قصد و کردم هول کمی که زد صورتم به لبخندی و کشید ش*و*غ*آ

 به کوتاه نگاهی. بازگشتم اول حالت به من و شد مانع دستش حرکت با اما داشتم؛

 و داد قرار من کنار و برداشت را هاصندلی از یکی. کشید عمیقینفس و اختاند اطراف

 نگاه و آمد ترنزدیک که شدم اشخیره پریده باال ابروهای با. گرفت جای صندلی روی

 .انداخت برگه به دقیقی

 و بود خودش واقعا   که بدهم تشخیص توانستممی نزدیکی و فاصلهاین از. بود خودش

 .بودم گرفته پیش در ار درست راه من
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 :داد قرار خطاب مرا محکمش صدای داشت، قرار که حالتی همان در

 .بشم مزاحم خواستمنمی. بده ادامه -

 هایخط روی را مداد و کردم جاجابه کمی را راستم پای و کردم رها آرامی به را نفسم

 دست که ندمما بالتکلیف کار وسط و نبود جایش سر حواسم اصال   اما کشیدم؛ ر*م*ک

 هایمب*ل روی لبخندی. داد حرکت مالیم را مداد و گرفت قرار دستم از باالتر امیرسام

 در که دستی. بودم نکرده حس حالبه تا که برگرفت در را وجودم آرامشی و آمد

. شدم مشغول هنری ذوق باهمان دوباره من و کشید عقب را کرد کمکم پایه کشیدن

 کشیدم عقب آرامی به. نشست مداد روی هم او دست که مبرد آبی مداد سمت را دستم

. آشناخیلی بودند؛ آشنا برایم که چشمانی. رسیدم چشمانش به و بردم باالتر را نگاهم و

 انتخاب را کاربنیآبی و کشیدم مدادها روی به را هایمانگشت سر و دزدیدم را نگاهم

 درون را مدادها. کردم مشخص را شدمی آمیزی رنگ باید که هاییقسمت تنها و کردم

 هایانگشت دوختم، طرح به که را نگاهم. دادم جای کیفمدرون و گذاشتم جعبه

 خودعمل  این از گویی و شدندمی کشیده خطوط روی که دیدم را امیرسام یکشیده

 رد لباسش طالییهایدکمه از. بردم باالتر هایشانگشت از را نگاهم. بردمی ذت*ل

 میخ نگاهم. رسیدم صورتش به و گذشتم اشبرنزه و کشیدهردن*گ از و کردم

 و شوم نزدیک مرداین به توانستممی چطور. بود مانده ثابت طرح روی که شد چشمانش
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 حتی. سخت من کار و بود ایران جااین بفهمانم؟ او به را دانستمی باید که واقعیتی

 .!معشوقهیک به سدبر چه باشم او برای معمولی دوستیک توانستمنمی

 جایی؟این -

 به. دیدم را مهراب که بازگشتم ورودی در   سمت به و کشیدم عقب را خودم سرعت به

 نگاه امیرسام به و بود کرده جمع نه*ی*س روی را هایشدست و داده تکیه در

 .کردمی

 :شد بلند مهراب به خطاب امیرسام صدای

 .جاماین که بینیمی گرفته؟ شوخیت -

 :داد سر دروغینی یخنده بمهرا

 .!ه ره ر -

 :پرسید و داد تکان طرفین به سری و کرد بلند سر امیرسام

 افتاده؟ اتفاقی بودی؟ دنبالم چرا -

 میای؟. ناهاره وقت. نه -

 .جاننوش. ندارم میلی -
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 دیده مانیتور در چهآن از تررنگکم خیلی که بالبخندی و برگشت من سمت به مهراب

 :گفت بودم؛

 شین؟نمی ملحق ما به ناهار صرف برای شما -

 لبخند با و فرستادم گوش پشت بودند؛ ریخته بیرون که را اممشکی موهای از ایدسته

 :دادم پاسخ صراحت و

 .جاننوش. بفرمایید شما. کردم میل اومدنم از قبل. ممنون -

 آریا و طناز یدند با. داد خاتمه موضوع به "مایلید هرطور" گفتن با و داد تکان سری

 و برخاستم صندلی روی از آرامی به برداشتند، قدم میز سمت به و گذشتند درگاه از که

 قرار میز روی را پوشه زیادی نسبتا   تعداد هیجان، با و زناننفس. پیوستم شانجمع به

 :گشود ب*ل آریا ابتدا. دادند

 .داشتیم اُفت پیش چندماه از دقیقا -

 :پرسیدم و کردم باز را بود گرفته سمتم به که ایپوشه

 نظر؟چه از -

 :شد ذهنم یزمینهپس صدایش و دوختم نمودارها به را نگاهم
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 هم تولید شدنکم به ضعفاین و کردنمی قبول مدیریت که تکراری هایطرح -

 .رسید

 و زدم گیجی به را خودم بودم، رفته فرو آن در که نقشی با و زدم ورق را پوشه

 :پرسیدم

 رفت؟ ک ی تونقبلی سرپرست-

 .پیش ماهیک -

 :کردم زمزمه آرامی به

 .شد پیدا مشکل پس -

 :آمد خنده از باموجی طناز صدای

 بود؟ دلربا از مشکل یعنی -

 .کردم بلند سر آرامی به و کردم ایست موردنظرم یصفحه روی

 کیه؟ دلربا -

 .قبلی سرپرست دلیری؛ خانم همون -
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 دوباره. شدم خیره بودم کرده باز مقابلم که دیگری دولج به و گفتم "اوهومی "

 هم در را ابروهایم. بازگشتم جدول روی باز و انداختم هاطرح گزارش   روی را نگاهم

 :پرسیدم دادم؛می تطبیق را اعداد که حالی در و کشیدم

 میشه؟ فرستاده تولید بخش به تایید بدون چیزی جا،این -

 .!اصال  : طناز

 :گفتم و مزد پوزخندی

 .!بوده شارالتانی عجب دلیری خانم -

 بردم؛ کار به را نامناسبی یکلمه کردم احساس شد، بلند که شانگفتن "چی" صدای

 .گرحیله گو،دروغ یعنی! گفتمی را همین همیشه کالرا اما

 :آوردم زبان به را کلمهآن بردن کاربه دلیل و زدم هاجدول روی را انگشتم سر

 نبوده؛ اصلی طرح داد،می نشون همه به اون که چیزی. ندارن تطابق اصال   اهتاریخ -

 استفاده کپی طرح چند از تازه؛. رفتهمی تولید برای دوبرابر ایهزینه با اون هایطرح

 .شدمی ایجاد توشون جزئی تغییرات تنها و کردهمی

 بودن؟ کپی دونیمی کجا از -
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 تا نکردم بلند سر بود؟ نرفته مگر. شد بلند ندکیایفاصله از که بود امیرسام صدای

 برایم. بودم شده سیر زندگی از که بیوفتم روزهایی یاد به و ببینم را صورتش باردیگر

 .!بود عجیب رفتاراین

 :دادم پاسخ و کردم صاف گلویی

 و شده ارائه سوئیسی شرکت توسط باراولین که بود طرحی 13 شماره طرح -

 .شده تولید گذشتهسال

 :گفت و کرد بررسی را هابرگه و گرفت جای دستم کنار دستش

 دیگه؟ خب؟ -

 :داد ادامه و شد امخیره و برگرداند رو که کشیدم باال را نگاهم

 بلدی؟ چیا دیگه -

 :گفتم جدی باحالت

 افزایش که است گذشته سال متغیر هایهزینه خاطر به اومده پایین تولید اگر -

 رو خانم اون دلیل همین به شما مگه شده؛ هااون یرویهبی یشافزا به منجر تولید

 نکردید؟ اخراج
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 :داد پاسخ قاطعانه

 .خیر -

 :کردم زمزمه و پریدند باال تعجب از ابروهایم

 نشدید؟ هااین متوجه یعنی -

 .شدم -

 بوده؟ ایدیگه چیز اخراج دلیل پس -

 .اعتمادمن به خیانت! خیانت. بله -

 یکلمهاین کردمی وارد آدم به سختییضربه چه خیانت؟.شد ایشهاخم میخ نگاهم

 .دردناک و ننگین

 :کردم زمزمه و دزدیم را نگاهم

 . ...که کردید اعتماد خانماین به زیادی احتماال  . طوراین که -

 .داره اطمینان همسرش به مردیک -
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 بودم؟ خبربی من و داشت زن یعنی گفت؟ چی. افتاد کار از مغزم و شد گرد چشمانم

 نام و بود مجرد مرد این که دادندمی نشان من تحقیقات داشت؟ امکان چطور

 .نبود اششناسنامه در دختریهیچ

 :پرسیدم تشویش و هول با ناخودآگاه

 همسرتون؟ -

 را اتاق مهراب هم او دنبال به. زد بیرون اتاق از سرعت به بعد چندی و کرد نگاهم فقط

 بررسی مشغول و کشیدم پایین را نگاهم و شد هم در دفعهاین من ابروهای. کرد ترک

 .شدم هاپرونده مابقی

 .شد تموم -

 :پرسید استرس با و داد قرار مقابلم را طرح. دوختم آرش به و کشیدم باال را نگاهم

 چطوره؟ -

 جاخوش هایمب*ل روی لبخندی اول،یلحظه همان در و دوختم طرح به را نگاهم

 خودش تن   به مطمئنا   که زیبایی یمردانه شلوار و کت بود؛ شده عالی و زیباخیلی. کرد

 .میشد محشر
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 کاترین؟ نیست طوراین زیباست،خیلی -

 :گفتم و دادم تکان سری طناز به رو

 .زیباستخیلی. میگی درست -

 .چرخیدم آرش سمت

 .آرش کردی کار عالی -

 کردممی احساس آوردم؛ ایمان اشخالقیت به دیدم که آرش چشمان در را حالیخوش

 .آوردمی هایمب*ل روی لبخند هاآدماین کنار کردن کار

 :گفتم وافر ایانگیزه با و رسا صدایی با و آوردم باال را مشتم

 نیست؟ طوراین. شیممی بهترین و هستیم عالی گروهیک ما شیم؛می موفق ما --

 :گفتند همزمان هرسه

 .طورههمین -

 کیف داخل را خودم و آرش طرح. کردم مرتب را میز روی وسایل و زدم یشانبرا دستی

. کردم خارج اتصال از نیز را امگوشی و گرفتم دست به را کیفم و دادم جای ایاستوانه

 :گفتم جمع به رو و انداختم ساعتم به نگاهی
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 اما ست؛نی من کاری روز امروز. شدم خوشحالخیلی تونهمه با آشنایی از دیگه؛ خب -

 .دیدار امید به. کنیممی شروع هم با رو کار شنبه از

 :گفت و گرفت جای کنارم طناز هرچیزی از قبل

 باشم؟ داشته رو شما شماره تونممی -

 .البته -

 :گفت تشکر از بعد باراین و دادم را همراهم شماره

 کنیم؟ مالقات بیرون رو دیگههم میشه پس -

 .بفرست امبر رو آدرس! میلکمال با -

 . حتما  -

 .همگی خداحافظ پس -

 سمت به و زدم بیرون طراحی یدهندهآرامش و زیبا اتاق از گرفتم، که را جوابم

 رو و ایستادم بود منشی مخصوص که کوچکی ایستگاه رویروبه. برداشتم قدم مدیریت

 :پرسیدم جوان خانم به

 داخلن؟ کیانفر آقای -
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 :گفت و کرد اشاره اتاق به دستش با

 .بودن منتظرتون. داخل بفرمایید -

 گرفته جای میزش پشت. شدم وارد و کردم باز را در کوتاهایتقه با و رفتم اتاق سمت به

 :گفتم و برداشتم جلو به قدمی. بود دوخته چشم مقابلش به خاصی نگاه با و بود

 مشغول ی،قبل قرار طبق شنبه از. کنم بررسی تا خونه برممی همراهم رو آرش طرح -

 .میشم کار

 خونه؟ بفرستمت ماشین با خوایمی -

 .گرفتم یاد خوب رو مسیرها و هاخیابون ایران، به هاممسافرت طی. ممنون -

 :پریدند باال به ابروهایم اش،غیرمنتظره سوال با و داد تکان سری

 داری؟ کاری یشماره یا باشم؟ داشته رو شخصیت یشماره تونممی -

 وقتخیلی را من گویی کردمی صحبت و رفتار من با ایگونه به اول وردبرخ همان از

 از هاایرانی برخوردهای جوراین کالرا قول به. بودم آشنایانش از من و شناختمی بود

 تنهایی و غریبی احساس تا کردندمی برخورد آدم با ایگونه به. بود هاآن نوازیمهمان

 .دور به هم نوازیمهمان از حتی و بود بعجی رفتاراین هم باز اما نکنی؛
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 :گفت و زد زنگ آن به که دادم را امشماره و دادم تکان سری

 درمورد. کنی حساب من روی تونیمی داشتی کاری هر. منه شخصی شماره این -

 .دوستانه هایکمک یا کار

 :گفتم و زدم لبخندی

 .حتما . ممنونم خیلی -

. برخاست دارشچرخ صندلی روی از کالفه و عمیق بانفسی آخر در و کرد منی و من

 .ایستاد حرکت از امقدمییک در درست و کرد روانه سمتم به را هایشقدم

 کاترین؟ -

 .پدرش همانند درست. بود گرم صدایش چقدر

 :دادم پاسخ آرامی به و کردم رها بودم؛ گرفته دندان میان که را بم*ل یگوشه

 بله؟-

 .بخشید امتداد را باریکش هایب*ل و نشاند صورت روی به رنگکم لبخندی

 .!شدی بزرگخیلی -
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 پشت که معنی هزاران از ماندم مبهوت و افتاد اندامم به عجیبی لرز کالمش، از

 بود؟ دیده مرا مگر گفت؟می داشت چه. بود گرفته قرار جملهاین

 این بودن بینیپیش غیرقابل از این و بود آمده سراغم به لکنت که بود باراولین برای

 :گرفتمی نشأت مرد

 چی؟... چـ -

 بندکیف روی به انگشتانم. آمد سمتم به قدمینیم و داد سر گلویی درون یخنده

 .ایهرلحظه از گردتر چشمانم و شدند حکم*م

 نمیاد؟ یادت رو من -

 :توپید صورتم در تیز چشمانی با و انداخت باال ابرویی

 یادت کیانفر؛ امیرعلی پسر! امیرسام منم؛! میشم عصبی که نمیاد یادم که نگو -

 نیست؟

 هم هنوز شناخت؟می مرا هم هنوز سال،همهاین از بعد. داشت یاد به مرا او! من خدای

 انداخت؟ یادم به را او امفامیلی یا داشت؟ خاطر به را سال و سنکم دخترکآن یچهره
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 یهدیه را زد شکوفه صورتم روی که ندیلبخ من و کردمی ترآسان را کار آشنایی این

 .کردم تلقی بازی و نقشه آن رساندن نتیجه به برای مادرم و پدر کمک و خدا

 .شناختیمی رو من که کن اعتراف! دختر یاال -

 لحظههمان از را پالن و دادم تکان سری اجبار به. گرفت امخنده اشگیرانهمچ لحن از

. نبود رفتن جلو و کردن بازی نقش به نیازی و بود دهش عوض دیگر پالن،. دادم تغییر

 .بود کرده هموار را راه کلمات،این با مرداین

 .عمویی شبیه خیلی. شناسممی -

 :گفت و شد ترعمیق لبخندش

 .!هاتچشم مخصوصا  . پدرتی شبیه هم تو -

 :گفت بااشتیاق و کرد اشاره مبل به دست با

 .بپرسم ازت باید که هست سواال خیلی! بشین -

 هم در را دستانش و نشست مقابلم. گرفتم جای نفرهتک مبل روی و پذیرفتم را دعوتش

 :پرسید همه از اول و کرد قالب

 کشه؟می نقاشی هم هنوز چی؟ مادرت خوبه؟ پدرت -
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 مادرش و پدر رسید، قتل به کیانفر که شبی همان کاترین که نداشت خبر نداشت؟ خبر

 برای کشیدن نقشه با را شانخالیجای هاسال که نداشت خبر بود؟ داده دست از نیز را

 کردم؟می تحمل پدرم وصیت آخرین انجام

 را سابق گرمای دیگر صدایش و شد درهم صورتش دید؛ که را امرفتهدست از لبخند

 در گردش به صورتم اجزای میان و شدند لرزان اشایقهوه هایمردمک. نداشت

 .آمدند

 افتاده؟ اتفاقی چه -

 به باید آشناییاین و بود دیده مرا دوبار یکی تنها مرداین. نبود ناله و آه و بغض وقت

 او با هنوز من. ریختممی میز روی به لحظههمان در را چیزهمه نباید. کشیدمی درازا

 .داشتم کارها

 .دادم شوندست از که وقتهخیلی -

 .!من خدای -

 از را دردیهم احساس شدمی راحتی به که گرفته یباصدای و کشید صورتش به دستی

 :گفت کرد؛ احساس کلماتش الیالبه
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 . ...تا نداشتیم جااون با ارتباطی دیگه فرانسه، از رفتنمون از بعد. متأسفم -

 :گفتم رنگکم بالبخندی و دادم تکان طرفین به سری

 بین دوستی انگاری! نشناختنمی رو دیگههم ما هایخانواده هرحال به. نیست مهم -

 .بود مخفیانه دوستی تو، و من پدر

 تأسف احساس و بود نشسته مقابلم درست کیانفر امیرعلی. شدم خیره چشمانش به

 .کردمی

 .شدیم آشنا هم با اتفاقی هم تو و من -

 .کرد روانه سویم به کوتاهلبخندی

 به رو دلیلش وقتمیچه و بمونه خودشون بین باید دوستی این که گفتمی بابا. آره -

 دونستی؟نمی رو دلیلش چی؟ تو. نگفت من

 .بود حلراه تنها دروغ اما بودم؛ باخبر ریزشانریزبه از من. دانستممی

 که داشت تأکید. خونتون بیاره خودش همراه رو من شد مجبور بابا هم روز اون. نه -

 .بدونه نباید هم مادرم حتی کسهیچ

 .!اشوننقشه به زدم گند و اومدم ایران زا غیرمنتظره هم من که -
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 :کردم تأیید و دادم سر ایخنده

 .دقیقا  -

 :پرسید آخر در و کرد اختیار کوتاه سکوتی

 آَشناییاین کرد؛ قبول رو ما درخواست فرانسه یکدرجه طراح که این دلیل پس -

 .بود

 :دادم تحویلش که دروغی هم باز و

 دادم ترجیح شدم، آشنا رسمت و اسم با و دیدم رو عکست که بعد اما نه؛ که اولش -

 .باشم جااین

 .افتخاره باعث -

 .ممنون -

 .بدیم ادامه رو پدرامون دوستی هم تو و من اگه میشه خوب چه -

 از بردارد دست بگوید مرداین به یکی بود؟ آمده کجا از لعنتی صمیمتاین

 را هایشخوبی که بودم نیامده من!. خودش دادنجلوه خوب و موقعبی هایلبخندزدن

 .کنم ویران که بودم آمده من. بکشد رخم به
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 من برای اما بود؛ مثبت پاسخ او برای شاید داشت، قرار صورتم روی که لبخندی

 :گفتم و برخاستم آرامیبه. بود عمرم پاسخ و پیشنهاد ترینمسخره

 .منتظرمه خواهرم. برم باید دیگه من -

 .کرد علم قد مقابلم

 .!کنیم مالقات رو دیگههم بیشتر امیدوارم. آشناییاین از شدم خوشحال -

 .فعال . حتما   -

 :گفت و زد چشمکی

 .دیدار امید به -

 کردن ترک و مرداین از شدن دور با که شد ایجاد امنه*ی*س قفسه در کوتاه لرزشی

 .گرفت آرام اتاقش،

 .!کنم صحبت بذار... بخ سوالیه؟ چه این. داریان دارم دوست که معلومه -

 :داد قرار خطاب را او بلند صدایی با و کرد رها کالفه نفسی

 !دیگه کن بس! داریان -
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. کرد پرت مبل روی عصبانیت با و داد فاصله گوشش از را گوشی ناگهانی حرکت یک در

 حالت از. داد سر عصبی هایزمزمه زیرلب و کرد پرت گوشی همانند هم خودش

 :پرسیدم و گذاشتم میز روی را شکالت یجعبه و آمدم در درازکش

 کرد؟ قطع -

 کرد قطع خب. پرسیدی ایمسخره نهایتبی سوال» یعنی که شد امخیره نگاهی با

 «!دیگر

 :پرسیدم و کردم صاف را صدایم

 ؟ گفتمی چی -

 :نالید و گرفت هایشدست میان را سرش

 . ...میگه من به جهنم؛ به برو میگه من به -

 کنارش و کشیدم کالفه پوفی. گریه زیر زد و گلو درون شد بغضی اشجمله یادامه

 را سرش و شد جاجابه کمی که کردم حلقه هایششانه دور به را دستم و گرفتم جای

 :گفتم و کردم نوازش را موهایش روی. گذاشت امنه*ی*س یقفسه روی

 .کنهمی اشدیوونه داره دوریت. ،کالرا بده حق بهش -
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 .میدم قح -

 کنی؟نمی درست رو رفتنت کارای زودتر چرا پس -

 .شد امخیره آویزان هاییب*ل با و آمد بیرون آغوشم از

 از فرار برای من دونیمی خودت برم؟ و بذارم راحت رو تو چطور من کاترین؟ -

 .جااین بیام تا کردم قبول رو دوستم پیشنهاد پاریس،

 :گفتم محبت با و گرفتم دستانم در را دستانش

 .!عزیزم نیستم بچه که من اما دونم؛می رو هااین یهمه من -

 :دادم ادامه من و کرد پاک دست پشت با را غلتید صورتش روی که اشکی

 جااون. هست جااون دلت نخوای و بخوای چه و توعه یخونه هم پاریس -

 .نیستی تنهایی به مجبور دیگه و هستن مونخونواده

 .زد گره نه*ی*س روی و کرد جدا را دستانش دندهیک ایهبچه همانند

 شدی؛ آشنا ایران فرهنگ با اومدی، دیدنم به وقتی و گرفتی یاد رو جااین درسته -

 .نیست کنیمی فکر که راحتی همین به زندگی اما

 .گرداندم حدقه در چشمی
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 .!نباش من نگران پس. جااین بیایی تعطیالت برای تونیمی تو -

 :آورد زبان به را اسمم لرزانی یباصدا

 .!کاترین -

 جانم؟ -

 .سخته برام که دونیمی بذارم؟ تنهات چطور آخه -

 به حتما   من که دونیمی! تازه. داریم عادت هاتنهایی این به دوتایی اما دونم؛می -

 .میام فرانسه

 بیایی؟ تونستی هروقت میدی قول -

 .قول -

 .!ترسممی من -

 چی؟ از -

 .بیوفته بدی اتفاقات تو برای و برم باز کهاین از -

 .کالرا نمیوفته دیگه -
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 .بخوری قسم باید اصال   -

 :پرسیدم باتعجب و دادم سر ایخنده

 چی؟ برای قسم -

 همیشه. ندی دست از رو نفست به اعتماد وقتهیچ کنه؛ اذیتت کسی نذاری که این -

 .کنی باخبر حالت از رو من همیشه و باشی خودت مراقب

 :خوردم قسم امخنده یماندهته با و دادم تکان سری

 .!قسم مسیح به خورم؛می قسم -

 چشمانم به را نگاهش و کرد دنبال را دستم. کشیدم امنه*ی*س روی صلیبیک و

 :گفت و دوخت

 .شد تموم جدایی دیگه کردممی فکر. باشیم هم کنار بیشتر داشتم دوست -

 .میشه تموم باآلخره -

 ک ی؟ خهآ -

 :پرسیدم زاری، و ناله به کند شروع دوباره کهآن ازقبل
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 زنی؟نمی زنگ داریان به -

 :داد پاسخ اخم با و کرد بلند را سرش

 بزنم؟ زنگ بهش حاال. جهنم به برم گفت بهم -

 میری بگو و بزن زنگ بهش و بیا کوتاه هم تو. گفت چیزی یه عصبانیت از اون -

 .پاریس

 :زد غر و انداخت باال سر سرتقی با

 .کرد قطع روم رو گوشی -

 :غریدم باعصبانیت و کشیدم ایکالفه هوف

 .کن خبرم گرفتی بلیط! کردی امکالفه -

 چراغ کنار از را امگوشی. انداختم تخت روی را خودم و کردم تند قدم اتاق سمت به و

 آدرسی. کردم باز را طناز از رسیده پیام. شدم هایمبرنامه از یکی وارد و برداشتم خواب

 و دادم را جوابش. کنیم مالقات بیرون را یکدیگر تا کرده درخواست من از و فرستاده را

 اسم به رسیدنم با که بودم گردش در هایممخاطب میان. آمدم بیرون اشصفحه از

 چه. افتادم هایشحرف یاد و کشید پر بود، هایمب*ل روی که لبخندی کیانفر، امیرسام
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 چندین. کردم مس*ل را عکسش و کشیدم ایکالفه پوف داشت؟ دلیری با ایقصه

. زیبا و ملوس بسیار ایدختربچه آخر در و بود خودش از رنگی و سفید و سیاه عکس

 خدای. داشت فرزندی نه و بود کرده ازدواج نه او که چرا باشد؛ دخترش نباید دختر این

 دیوانه مرا آخر که بود برخودار صیخا پیچیدگی از امیرسام شخصی زندگی گویا! من

 .کردمی

 چشمانم و گذاشتم پاتختی روی را گوشی. کردم پلی را موزیکی و آمدم بیرون برنامه از

 .سپردم گوش موزیک به و بستم را

 .داشت بلیط ظهر فردا برای -

 .بود ایستاده چهارچوب بین غمگین برگشتم؛ در طرف به و کردم باز را چشمانم

 :گفتم و زدم بخش یناناطم لبخندی

 .حالمخوش. خوبه -

 میشی؟ تنها بازم کهاین از -

 .باشید هم کنار داریان و تو کهاین از -
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 محبت از. کشید دراز کنارم رسید، که تخت به و برداشت قدم چند و زد لبخندی

 طولی و بستم را چشمانم و گرفت شدت هایمرگ درون ون*خ حرکت اشخواهرانه

 .رفتیم فرو عمیقیخواب به دو هر مالیم موزیک صدای با که نکشید

 

*** 

 .همیشه مثل! باش خودت مراقب -

 .گذاشتم یادگار به امبینی و ذهن در هامدت برای را عطرش و گرفتم فاصله

 .باش خودت مراقب هم تو -

 .حتما  -

 :کرد زمزمه و نشاند ایوسه*ب را امگونه

 .دارم دوس ت -

 .منم -
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. آوردم باال خداحافظی برای را دستم که داد تکان برایم دستی و رفت قبع به قدم چند

 رفته کالرا دیگر کهاین تا شد دور شد؛ دور. شد دور من از و کرد تند قدم و برگرداند رو

 .بود کرده حرکت هم هواپیما و بود

 :کردم زمزمه و کشیدم آهی

 .منه تقدیره تنهایی -

 به داشتم عادت من،. کردم ترک را سالن سرعت به و شدم اشکی هر ریختن از مانع

 بود؛ کرده دعوتم طناز که شاپیکافی به را خودم و گرفتم دربستی تاکسی. تنهایی

 باز. کشیدم عمیق نفس چندین هرکاری از قبل و شدم خیره شاپکافی در   به. رساندم

 جدا خواهرم زا هم باز. نبود ناراحتی همهاین به نیازی و بازگشتم قبل زندگی به هم

 نصف هایترسیدن و کشیدن تنهایی! هابودن تنهااین به داشتم عادت من اما شدم؛

 .شبی

 خودم کرایه، کردن حساب از بعد. کشیدم شالم به دستی و دادم تکان طرفین به را سرم

. ندیدم را آشنایی فرد اما گرداندم؛ حاضر جمعیت میان نگاهی. رساندم شاپکافی به را

 :داد قرار خطاب را من مردانه صدایی که بزنم زنگ طناز به فتمگر تصمیم

 خانم؟ کنم تونکمک تونممی -
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 توضیح و زدم لبخندی. دیدم را شاپکافی یخدمه از یکی و بازگشتم صدا سمت به

 مرا اش،دفترچه کردن چک از بعد. گفتم را طناز فامیل و داشتیم رزروی میز که دادم

 در را نگاهم. رفتم باال چوبی هایپله از و کردم تشکری که کرد هدایت باال یطبقه به

 زودتر که طناز. رفتم شانسمت به کردم مشاهده که را هرسه و چرخاندم سالن

 شاننزدیک و دادم تکان دستی و زدم لبخندی. داد تکان برایم دستی شد من یمتوجه

 روی و دادم پاسخ یرویباخوش که کردند سالم و برخاستند ازجا هرسه. ایستادم

 .گرفتیم جای هاصندلی

 :پرسیدم و کردم شروع من همه از اول و چرخید شانمیان نگاهم

 خبرا؟ چه -

 :گفت و کشید صورتش به دستی آرش

 .باشی شده بزرگ فرانسه نمیاد نظر به اصال   -

 :پرسیدم تعجب با

 . ...امقیافه مگه؟ چطور -

 :گفت و پرید کالمم میان
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 .کنیمی صحبت فارسی خوبخیلی لهجه؛ اظلح از. نه -

 اومدن با هااون از جدا. بودن ایرانی که داشتم کالج توی زیادی دوستان من! آها -

 .شدم ترراحت دیگه ایران به خواهرم

 :پرسید و شد خم جلو به کمی کنجکاوی با طناز

 کنه؟می زندگی جااین خواهرت -

 :دادم پاسخ و دادم تکان طرفین به سری

 .فرانسه به برگشت صبح امروز -

 .بد چه اوه -

 :پرسیدم و دادم را پاسخش لبخند با

 مرتبه؟ چیزهمه شرکت؟ از خبرچه-

 :گفت و خندید آریا

 .شد روشن همه موتور مدیرعامل اخمیک با معمول، طبق -

 .کردم کوتاهی یخنده
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 چطور؟ شماها -

 .کردیم ایجاد خودمون توی تغییراتی هم ما: آرش

 :گفتم و انداختم هایشلباس به نگاهی و دادم تکان یسر

 .میده نشونت ترجوون! تازه. خوبه خیلی اتروحیه برای سفیدرنگ هات؟لباس مثل -

 جدا ؟ -

 .جدا  -

 .ترمسرحال امروز کردم احساس خودمم -

 :پرسیدم نفرسه هر به رو و زدم لبخندی

 نکرده؟ ازدواج شما از کدومهیچ -

 :داد پاسخ آریا

 .کردیم ازدواج که میشه چندماهی طناز و من -

 :گفتم صادقانه و انداختم هردو به نگاهی

 .میایید بهم خیلی! عالی چه -
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 :گفت کوتاه مکثی از پس و گزید را بش*ل طناز

 .داری لطف. جون کاترین ممنونم خیلی -

 بیان راحت رو چیزهمه من. نمیشه سرم لطف و تعارف هاایرانی شما مثل من اتفاقا   -

 .کنممی

 .ما بودن رک همون: آرش

 نکردی؟ ازدواج چی؟ تو خب؟. دقیقا   -

 .کردم ازدواج اتفاقا   -

 :آورد زبان به را آرش کالم یادامه اشتیاق با طناز

 .خودشه مثل هم اسمش که داره هم نازنین و خوشگلخیلی دختریک -

 .هامبچه عاشق من. عالی چه! وای -

 :گفتم هرسه به ور عشق بانهایت

 یک مثل بعد به این از بیایید کنم؛ کار شماها با قراره که شدم حالخوش خیلی -

 قول؟. نذاریم کم شرکت پیشرفت برای چیزیهیچ از و کنیم کار هم کنار خانواده
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 :زدند ب*ل هم با و دادند تحویلم بزرگ لبخندی

 .قول -

 .دش خشک دهنم زدم حرف بس که من بخوریم؟ چی خب؟ -

 :گفت و خندید طناز

 .منم -

 طول مدتی. دادم شکالتی کیک و قهوه یک سفارش من و کرد صدا را خدمتپیش آریا

 .شدم کیک خوردن مشغول اشتیاق با من و آوردند را هاسفارش که نکشید

 راستی؟ -

 یادامه تا دوختم چشم طناز به و کردم بلند را سرم بودم مشغول که طوریهمان

 .آورد زبان به را کالمش

 گفت؟ چی دلیری مورد در کیانفر آقای دیدین -

 بشه؟ زنش خواستهمی دلیری که این: آریا

 .نیست خوبی دختراین گفتم اول روز همون از که من. آره -
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 .!حرفاین زشته طناز؟ میگی چی: آرش

 :گفت و کرد ناز چشمی پشت طناز

 شدت به کیانفر یانوادهخ کجا؟ کیانفر آقای و کجا اون!. دیگه میگم راست -

 .خوردننمی دلربا تیپ به و انمذهبی

. دادم فرو زور به را دهانم درون کیک و گرفتم هاآن از نگاه شد بلند که امگوشی صدای

 .دوختم چشم اشصفحه به و آوردم بیرون را امگوشی و بردم پیش را دستم

 هرسه از عذرخواهی و بلند را رمس تعجب با و پرید باال ابروهایم امیرسام، نام دیدن با

 :دادم سالم متعجب و کردم مس*ل را سبز فلش. کردم

 .کیانفر آقای سالم -

 خوبی؟. سالم -

 چطورین؟ شما. ممنونم -

 شدن؟ آماده بفرستی؟ برام رو هاطرح تونیمی. خوب -

 ؟ شونبیارم کجا ولی هستن؛ آماده بله -

 .بگیرم بیام من تا کجایی بگو تو -
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 این شد چی و کردممی فکر چی. آمد هایمب*ل روی لبخند اشرسمی غیر حنل از

 داشتیم؛ مالقات هم با کوتاه سالمی حد در ما که بود درست. ما کوتاه آشنایی یقصه

 .کردمی برخورد صمیمانه من با پدرم خاطر به او اما

 .بگید شما هرجا. میارم خودم -

 .بیام بده آدرس. یرونمب هم االن داشتم کار خیابون توی من -

 .بیارمشون خونه از باید آخه -

 .میاریم ریممی هم با. نداره عیبی -

 :گفت دادم؛ که را آدرس. بزند هم بر مرا معادالت بود بلد مرداین

 .جاماون دیگه چنددقیقه تا -

 .فعال  . باشه -

 .فعال  -

 با وافر صمیمیتی به من. گذاشتم جیبم داخل را امگوشی و دادم خاتمه را تماس

 .بدهد او به را رازهایش دادن بروز یاجازه که صمیمتی. داشتم احتیاج مرداین

 بری؟ باید: طناز
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 :دادم پاسخ خجالت با و کردم بلند سر

 .متأسفانه. بله -

 جدا هاآن از خداحافظی، از بعد. کردم عذرخواهی شانکردنترک بابت و برخاستم جا از

 تکیه درخت به و ایستادم درختی کنار رو پیاده داخل. زدم رونبی شاپکافی از و شدم

 .برسد امیرسام تا دادم

 .خانمی نازی شما چقدر! جانمای -

 مقابلم در را بدنگاهی اما پوش؛خوش پسر و برگشتم صدا سمت به مبهوت و متعجب

 از .برداشت سمتم به قدمی و نرفت رو از که نشاندم امپیشانی روی غلیظیاخم. دیدم

 ولی شدند؛می پیدا هم پاریس خلوت هایکوچه در ادببی و ست*م هایجوان این

 جواناین اما ندارند؛ را من به نزدیکی حق دانستندمی هم ست*م افراد حتی جاآن

 .خوردمی را چوبش آخر که کردمی س یر دیگری دنیای در نکرده ست*م

 :رپسآن نحسصدای باز و گرفت را دیدم جلوی کارتی

 .بشه نیازت شاید -
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 با که داشتم زمانی من مگر خورد؟می من د*ر*د چه به منحوساین یشماره! خداای

 سراغی هاآن از توانستمنمی و کردممی فراموش گاهی را دوستانم حتی من بگذرانم؟ او

 .مانطه*اب*ر قطع دلیل میشد این و بگذرانم هاآن با را وقتم حتی یا بگیرم

 :پرسیدم و دمچرخان چشمی

 نشان؟ آتش یا پلیسی؟ شما -

 :داد پاسخ و کرد ایخنده

 .!نه که معلومه خوره؟می بهم -

 دکتری؟ -

 .آره برادرم اما نه؛ خودم -

 .کرد نمکیبی یخنده هم باز و

 :گفتم و زدم گره هم در را دستانم

 باشم؟ داشته نیاز اتشماره به چرا پس نیستی، اینا از کدومهیچ اگه -

 با و رفت کنار هایشب*ل روی از لبخند. افتاد زمین روی که زدم کارت زیر را دستم و

 :شد نطقش مانع صدایی که کرد باز ب*ل اخم
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 .خوادمی حسابی مالیگوشیک دلش شاید -

 با مخصوصا  . آمدمی او به چقدر مشکی رنگ! زیبا چه! اوه برگشتیم؛ صدا سمت به هردو

. بود کرده دریغ همگان از را نگاهش برق و گرفته قاب را شچشمان که زیباییعینک آن

 به که من. شد دور ما از و کرد کج را راهش سریع و کرد زمزمه ب*ل زیر چیزی پسر

 پسر مسلما   و بود ترهیکلی پسرآن از امیرسام واقعا  . سریع فرار   این برای دادممی حق او

 .کردمی جاننوش مفصلی کتک ماندنش با

 .آمد جلوتر و کرد آویزان لباسش به را عینکش مامیرسا

 .بخیر عصر -

 :کردم زمزمه و انداختم آسمان به کوتاه نگاهی

 .همچنین -

 بریم؟ -

 ماشینش سمت به. کرد اشاره ماشینش به دست با که دادم تکان تایید ینشانه به سری

 از بعد و گرفت قرار رول پشت. سپردم نرمش و گرمصندلی به را خودم و کردم تند قدم

 :پرسید ماشین کردن روشن
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 برم؟ باید کجا -

 .ترپایین خیابون دوتا -

 که افتاد رنگش سفید یحلقه به نگاهم. فشرد مشتش در را فرمان و داد تکان سری

. شد درهم هایماخم و پیچید بهم قلبم. بخشیدمی جلوه را اشکشیده و مردانه انگشت

 به را دستم کف و کشیدم امکرده عرق پیشانی به تیدس کالفه بود؟ پوشیده حلقه چرا

 :آورد خود به مرا صدایش. کشیدم شلوارم

 شده؟ چیزی -

 :دادم پاسخ سرعت به و دادم تکان سری

 .نیست چیزی. نه -

 مطمئنی؟ -

 .بله -

 ناراحتی؟ من صمیمیت از نکنه -

 :کردم مخالفت و انداختم باال ابرویی

 .پدرامون عین. دیگه باشیم ستدو قراره ما! نه که معلومه -
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 همکار تو که اینه یواسه کنم صحبت راحت باهات کنممی سعی اگر. کاترین ببین -

 به خواممی من و غریبی من کشور توی کهاین و بود خودت درخواست این و منی

 کمتر جااین تا کنی راحتی احساس مهراب یا من با حامییک یا دوستیک عنوان

 .بشیم آشنا تونیممی اما شناسیم؛نمی رو دیگههم زیاد ام. ببینی صدمه

 .شدم هاآن یخیره نگاهم با و کردم گره هم در را دستانم

 میشه باعث! تازه. نشدم ناراحت وقتهیچ من. داری لطف من به همهاین که ممنونم -

 .کنم تنهایی احساس کمتر

 .زدم رنگیکم لبخند و

 چیه؟ مشکل پس -

 .میشه رفع زود یا دیر که یهشخص مشکلیک -

 .خانم امیدوارم -

. گزیدم ب*ل و شدم اشخیره سرمست و مجذوب! ایکشیده و زیبا لفظ چه ؟!خانم

. سپردم هاخیابان به را نگاهم و گرفتم رو خجول که کرد روانه سمتم به را نگاهش

 امریه شدن پر باعث اما شود؛ آرام ذهنم تا کشیدم عمیقی نفس و دادم قورت را لبخندم
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 وارد را تازه هوای و دادم ترپایین را شیشه. شد امیرسام ادکلن مالیم و گرم بوی از

 صاف. داشت نگه ساختمان جلوی بعد چندی و دادم را دقیقآدرس. کردم هایمریه

 :پرسیدم هاایرانی تعارفات طبق و امیرسام به کردم رو و نشستم

 داخل؟ نمیایی -

 اشتباهم به پی اشمتعجب چشمان دیدن با. برگشت سمتم به و پرید باال ابروهایش

 .شدم پیاده سرعت به و بردم

 به را خودم رفتم؛ ساختمان ورودی سمت به و فرستادم امیرسام و خود به ″لعنتی"

. رساندم ماشینش به را خودم سرعت همان به و کردم جمع را وسایلم و رساندم واحد

 بشوم؛ امیرسام و خودم مورد در مزخرفی و چرت فکر هر از مانع تا بودم گرفته سرعت

 از را ماشین که همین و شدم سوار. شدمی کشیده سمتش به ذهنم گاهی هم باز ولی

 :پرسیدم و برگشتم سمتش به کشاند، بیرون کوچه

 میری؟ کجا -

 :داد پاسخ طبعیشوخ با

 .بدزدمت خوامنمی! نترس -
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 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 چی؟ شد عوض نظرت اگه -

 :گفت و سرداد ایخنده

 .دارم نیاز کمکت به -

 با. رفت باال لبخند ینشانه به بش*ل یگوشه دید؛ که را صورتم متعجب حالت

 :گفت و کشید بش*ل یگوشه به شصتش

 .کنی بررسی رو چیزهایییک باید فقط -

 .تونمنمی من کاری؟ساعت از خارج شب؟ موقعاین -

 .میدم قول. کشهمین طول زیاد -

 :پرسیدم ترنرم لحنی با و گرداندم حدقه در چشمی

 حاال؟ ریممی کجا -

 .امخونه -

 :زدم داد تقریبا
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 چی؟ -

 :گفت و کرد عوض را دنده

 و برتر هایطرح انتخاب مثل. کنی کمک بهم و بیایی باید. کاترین نکن بدی فکر -

 کمکم. عالیه مسائل این ویت استعدادت که دیدم شرکت توی. هاگزارش بررسی

 کنی؟می

 شرایط االن اما کردم؛می قبول نباید عادی شرایط در و نداشتم او با کاملی آشنایی من

 را راه و کردممی قبول باید پس. بود اشخانه و او به نزدیکی من هدف و نبود عادی

 .ساختممی هموارتر خودم برای

 :دادم پاسخ و گرفتم نفسی

 .البته -

 حواسبی و فکربی شدند، باز هم از کالمی به هایشب*ل که همین و گرفت نفسی

 :پرسیدم

 کردی؟ ازدواج -

 .پرداخت صورتم اجزای در مدتی کوتاه کاوش به و چرخید سمتم به نگاهش
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 .نه -

 .چرخیدند اشحلقه سمت به چشمانم

 میگه؟ چی حلقهاین پس -

 :داد پاسخ طبعیشوخ با و کرد کوتاهی یخنده

 .پوشیدمش جوریهمین -

 داشتننگه و مقصد به مانرسیدن با اما بیاورم؛ زبان به که داشتم دیگری سوال

 بود نکرده ازدواج اگر پوشید؛می خوشیدل برای را حلقه اگر. شدم منصرف ماشینش،

 بود؟ کار در نافرجامی عاشقی و عشق بود؟ چی دلربا یقصه پس

 اطراف تمام به دقت و کنجکاوی با. شد بزرگی سبتا  ن ویالیی خانه وارد و زد را ریموت

 پر عمارت همان یاد به را من که گیریچشم و زیبایمحوطه. انداختم طوالنی نگاهی

 بود شده ترسناک و روحبی قدرآن حاال که عمارتی. انداختمی هایمبچگی صدای و سر

 در کنجکاوی ایبر خصوصی به چیزهیچ. نداشتم را جاآن به شدن وارد جرأت که

 از که ماشین. برساند خواستممی چهآن به مرا که نداشت وجود بزرگ نسبتا   حیاطآن

 که رنگ سفید نمای با طبقه دو یخانهیک دوختم؛ روروبه به را نگاهم ایستاد، حرکت

 .میشد هاآن درخشش باعث محوطه، نور   کم های  چراغ از برخاسته نور   های  روزنه
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 .بفرمایید -

 وسایلم. شد پیاده ماشین از و کرد اشاره ساختمان به نگاهش با که برگشتم سمتش به

 .بستم امشانه با را در و شدم پیاده ماشین از و کشیدم ش*و*غ*آ در را

 .آورد پیش کمک برای را دستش و ایستاد کنارم امیرسام

 .میارم من -

 :کردم مخالفت و کشیدم عقب شانه سرعت به

 .بیارم تونممی خودم. نه -

 .!کنم کمکت بذار -

 کیف و ایاستوانه کیف و آورد جلوتر را دستش و کرد اخمی که انداختم باال ابرویی

 .گرفت را امدستی

 .!دختر لجبازیخیلی -

 :گفتم و انداختم نگاهی دستم درون یدفترچه چند به

 .نداشتم نیاز کمک به -
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 ایشانه. داد سر نامفهوم ایزمزمه ب*ل زیر و داد تکان سری. کشیدم باال را نگاهم و

 کنار از. گذراندم نظر از را اطراف حین همین و برداشتم قدم دنبالش به و انداختم باال

 روی لبخندی. رسیدیم مصنوعی کوچک یبرکه به و گذشتیم کودکانه یسرسره و تاب

 به خورد؛ صورتم به هاگل جانب از که مالیمی نسیم و کرد خوش جا هایمب*ل

 :پرسیدم هایم،فرضیه از اطمینان برای. بخشید روح لبخندم

 خودتونه؟ یخونه -

 :داد پاسخ و رفت باال هاپله از

 .بله -

 کردین؟می زندگی جاهمین بچگی از -

 .ایستاد در کنار و انداخت سمتم به نگاهینیم

 چطور؟ -

 :ادمد پاسخ داشتم؛ بودنش عادی در سعی که بالحنی و ایستادم مقابلش

 .میاد ساخت نو نظربه آخه -

 :کرد بیان را سوالم پاسخ حین همین و داد هول داخل به را بزرگ چوبی در  
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 .شده بازسازی اما بچگیمه؛ یخونه -

 گذاشتم، راهرو در قدم که همین. شدم ساختمان وارد تعارفش با و انداختم باال ابرویی

 :گفت امیرسام به خطاب و گرفت قرار مانمقابل بشاش و زدههیجان دختری

 بر تعجب و پریدند باال ابروهایم نگاهش، صمیمت و برد کار به که ایکلمه ساز -

 نگاه و رساند امیرسام به را خود سرعتبه که کشیدم عقب آرامیبه. شد چیره امچهره

 :داد قرار خطاب را او اخم با توأم امیرسام ضعیفصدای. کرد دنبال خود با مرا

 کنی؟می کارچی جااین. سالم -

 و بلند هایمژه اولنگاه در. دلیری دلربا دلیری؛. بود خودش. شدم دقیق دختر صورت به

 مانتویآن در که داشت زیبایی صورت. کردمی توجه جلب سرخش هایب*ل

 .رسیدمی نظر به هم ترجذاب جین، و سفیدرنگ

 کرد سعی دید؛ را من یرهخینگاه و شنید امیرسام سوی   از روحیبی پاسخ   وقتی

 :پرسید من از کنجکاوی با و کند حفظ را لبخندش

 شما؟ ببخشید -
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 آمد،می سراغم به امفامیلی بردن میان به از همیشه که غروری با و انداختم باال ابرویی

 :دادم پاسخ

 .لباس طراح. ایلیچ کاترین -

 به رو. گرفت نادیده را من و نیاورد خودش روی به اما دیدم؛ را جاخوردنش وضوحبه

 :گفت باناراحتی و کرد امیرسام

 .کنیم صحبت هم با اومدم! امیر -

 :برگردم سمتش به متعجب شد باعث امیرسام صدای

 پیش رو گذشته بازم داری قصد شما اگر اما خداست؛حبیب مهمان! دلیری خانم -

 به شما و من و شده تموم وقتهخیلی ما یقصه. کنم بیرون رو شما مجبورم بکشی؛

 .نکشیم پیش دیگه رو موضوعاین که بهتره کرده تحصیل آدم تا دو عنوان

 تنها را دلیلش که انداخت جانم به را عجیبی ناراحتی احساس دلربا، مبهوتصدای

 .خودم و دانستممی خودم

 .!امیر -

 :گفت بامالیمت و برداشت سمتش به قدمی امیرسام
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 .نده کش رو موضوعاین! جان دلربا -

 القید که را امیرسام لباسیگوشه دلربا و بود گردش در امیرسام و دلربا میان نگاهم

 بغضی با و کشاند اسارت به اشزدهالک انگشتان میان بود؛ شده رها شلوارش روی

 :گفت آشکار

 .!کن باور. کردن درست پاپوش برام -

 از سرشار صدایش و شد تبدیل تخم و اخم به امیرسام اجباری لبخندهای رفتهرفته

 :عصبانیت و حرص

 سوءاستفاده من اعتماد از تو. ندارن اهمیت ایذره برام هااین دونیمی خوب خودت -

 نیست؟ ما بین چیزی دیگه که بدم توضیح بهت باید چندبار!. دلربا کردی

 . ...امـ -

 .کشید کنار را خودش و آورد باال سکوت ینشانه به را دستش

 .برو جااین از و کن تمومش کنممی هشخوا! کافیه -

 به امیرسام و ریختندمی سرعت به دلربا هایاشک. دیدممی که اینه*صح از گرفتم رو

 و کرد تند قدم در سمتبه سرعتبه شد؛ بلند که هقشهق صدای. کردنمی توجهی او
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. برگردم سمتش به که کرد مجبور مرا امیرسام عمیقنفس صدای رفتنش، با. زد بیرون

 کمال در و انداخت باال ابرویی. برداشت قدم سمتم به و بست آرامی به را در

 :گفت احساسیبی و سردیون*خ

 .جاستاین دونستمنمی. متأسفم -

 :کردم زمزمه و انداختم باال ایشانه

 .کنممی خواهش -

 قدم ندچ که همین و کردم تشکری که زد تعارف و کرد اشاره راهرو انتهای به دست با

. ماند حرکتبی درجا امیرسام، و من دیدن با و پیچید راهرو داخل خانمی برداشتم،

 :کرد زمزمه امیرسام به رو تعجب با و کرد بدل و رد مانمیان نگاهی

 .!امیرجان -

 بود امیرسام مادر. بودم دیده کیانفر امیرعلی یادگاری هایعکس در را او. شناختمشمی

 چشمان همان هم هنوز اما بود؛ نشسته اشچهره بر زمانه گرد. امیرعلی همسر و

 او کهآن ازقبل ادب، رسم به. دید شدمی صورتش در را داشت هاعکس در که مهربانی

 :گفتم و دادم سالم. کند شروع
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 درسته؟. باشید کیانفر آقای مادر شما کنم فکر -

 :گفت و ادد پاسخ را سالمم. آمد جلوتر و نشاند هایشب*ل روی غریبهلبخندی

 شناسم؟می رو شما من خواممی عذر. بله -

 .شدم مزاحم شب موقعاین که متأسفم و کیانفر آقای همکار. هستم کاترین -

 :گفت و رساند مقابلم را خودش سرعتبه

 .داخل بفرمایید. اومدی خوش حرفیه؟ چه این. جانم نه -

 .ممنون -

 به هرسه و کردم تشکر که کرد راهنمایی داخل به را من روییخوش با خانمفاطمه

 ناگهان که شدند سالن وارد من از زودتر خانمفاطمه و امیرسام. رفتیم سالن سمت

 ایستاده زیادی چندان نه جمعیت. شدم سالن وارد متعجب من و شد ایجاد ایهمهمه

 المیس کردند، که سکوت. کردمی صحبت هاآن با آمدخوش و خنده با امیرسام و بودند

 پاسخ آرامیبه کنند؛ ایجاد شانچهره در تغییری کهآن بدون و دادم مختصر و کوتاه

 کردم سعی و گرفتم جای کرمی هایمبل از یکی روی خانمفاطمه تعارف به. دادند
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 به خطاب خانمفاطمه. کنم بیرون ذهنم از بودن، شنونده با را جمع آن در امغریبگی

 :پرسید بود، گرفته جای امکناری مبل روی که امیرسامی

 رفت؟ دلربا -

 :داد پاسخ و نشاند صورت روی به اخمی امیرسام

 .بله -

 :کرد توبیخ را او و کرد نوچی خانمفاطمه

 .داره آبرو مردم دختر هرحال به!. زدیمی بهم رو نامزدی جوریاین نباید -

 .شد تموم موضوع و خوردیمنمی هم د*ر*د به شده؟ آبروریزی مگه -

 :پرسید من به رو و برداشت سرزنشش از دست خانمفاطمه اشجدی باکالم

 دخترم؟ خوبی شما -

 :دادم پاسخ و نشاندم صورت روی رنگکم لبخندی

 .ممنونم -

 درسته؟ نیستی، ایران اهل -
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 .اومدم فرانسه از تازگیبه من. بله -

 :داد ادامه امیرسام

 .هستن ما افتخاری طراح ایشون -

 برایم کرد؛می تلقی رازی همانند را مانپدران دوستی و آشنایی من همانند هم وا کهاین

 جیب از را گوشی کوتاهی عذرخواهی با شد بلند که امگوشی صدای. بود خوشایند

 دانستممی. شد کنده جا از قلبم فرانسه یشماره پیش دیدن با. آوردم بیرون مانتویم

 و دادن پاسخ از میشد شرمم. بود زدهزنگ چرا و بود من منتظر خطپشت کسی چه

. ریختممی هم به هم را دنیا پدرم برای من. نداشتم ایچاره اما او؛ با کردن صحبت

 را زبانم. دادم قرار گوشم کنار را گوشی و کشیدم سبز فلش روی به را اماشاره انگشت

 :گفتم فرانسوی به و کشیدم هایمب*ل روی به

 .سالم -

 .افتاد تپش از ایلحظه برای قلبم و پیچید گوشم در ناراحتش صدای

 دخترجان؟ تو کجایی. سالم -

 :داد ادامه او و کشیدم امپیشانی به دستی
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 .خب داشتی شغلیهایفرصت همهاین جااین ایران؟ چرا -

 :دادم پاسخ و گرفتم نفسی

 .کنید نگاه بهش مدتکوتاه مسافرت یک عنوان به. دارم دوست رو جااین -

 خودخواهی؟ همهاین چرا آخه؟ کنم چکار من بیاد سرت بالیی اگه -

 :کردم زمزمه و کردم آزاد هایمدندان میان از را بم*ل یگوشه

 .هستن مراقبم مادر و پدر روح -

 .برگرد کنممی خواهش! دخترم -

 پدربزرگ؟ -

 :زد نق جانم به باعصبانیت و شد حرصی

 چی جااون بشه؟ چی که رفتی کردی ول رو تثرو همه اون دختر؟ ایدیوونه تو -

 بردی؟ پناه بهش که داره

 .ایران اومدم کار برای. دارم دوست رو کارم من -

 .تکراریه که این دیگه؟ و -
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 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 .دارم نیاز تنهاییاین به. باشم دور پاریس از مدت یه بذارید -

 را مرداین همیشه من. شدم خوردل خودم از شنیدم که را پردردش و عمیقنفس صدای

 .آوردممی د*ر*د به را قلبش و کردممی اذیت

 .عزیزم الم!.لجباز شدی؟ پدرت شبیه همهاین چرا -

 :گفتم و کردم کوتاهی یخنده

 .دارم دوست خیلی -

 :داد پاسخ صادقانه و گرفت نفسی

 .بیشتر من -

 .باشید تونسالمتی مراقب -

 .عزیزم بیشتر تو -

 .بوسمتمی. چشم -

 .بوسمتمی -
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 کردم بخشش طلب مسیح و خدا از و کشیدم عمیقی نفس داد؛ خاتمه که را تماس

 نه؟ یا بودم خدا آمرزش مستحق رساندممی مرداین به که آزاری برای

 :پرسیدم امیرسام به رو و کردم بلند را نگاهم

 کنیم؟ شروع -

 :داد پاسخ وارزمزمه و برخاست

 .مکنی شروع -

 امیرسام. گرفتم دست به را کیفم و برداشتم را هادفترچه. شدم بلند و زدم لبخندی

 بیرون سالن از او دنبال به من و کردیم ترک را جمع کوتاهی عذرخواهی با و کرد کمکم

 .زدم

 و کردم تشکری دعوتش، با. ایستاد کنار و کرد باز را در رسیدیم که سالن انتهای به

 کاراتاق شبیه درست. گرداندم اتاق سراسر را کنجکاوم نگاه. انداختم اتاق درون را خودم

 با رنگی هایکتاب از بود پر اشقفسه هر که داشت بزرگی نسبتا   یکتابخانه. بود پدرم

 و چاپی کاغذهای تکبهتک مس*ل برای کردمی وسوسه را آدم که متنوعموضوعات

 ایگوشه در نیز تلویزیونیک و راحتیمبلمان دستیک. بخشذت*ل یمطالعه هاساعت

 د*ر*د به قلبم شباهت این از کرد؛ شکار را اتاق انتهای نگاهم وقتی. داشت قرار اتاق از
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 رنگطالیی ویالن. نواختمی برایمان هاساعت پدر که افتادم روزهایی یاد به و آمد

 .هانت یدفترچه و پایهسه حتی بود؛ پدر ویالن شبیه درست بود، میز روی که زیبایی

 کاترین؟ -

 نفسم شدن بریده باعث که شدم پرت بیرون به افکارم از بلندی، از شدن پرت همانند

 عقب به شدم؛ ترآرام کههمین و کشیدم عمیقینفس و گذاشتم قلبم روی را دستم. شد

 داشتند خفیفی لرزش حاال که هاییقدم با. من منتظر و بود ایستاده میز پشت. برگشتم

 دستانم. دادم قرار میز روی را وسایلم و گرفتم جای صندلی روی و رفتم میز سمت به

 لرزش اما شوم؛ شانلرزش این از مانع تا فشردم حکم*م و گذاشتم زانوهایم روی را

 .شد اضافه هاآن به نیز دستانم

 یمرازها به پی او و کنم درگیر را او ذهن مبادا تا کردممی حفظ را خود آرامش باید

 .دادنمی را ذهنم سازیمرتب یاجازه گذشته، یادآوری و اتاقاین شباهت اما ببرد؛

 شده؟ چیزی -

 نگاهم در چیزی چه. کردم بلند را سرم و فرستادم بیرون شدت با را امشده بریده نفس

 .کردم حس اششرقی نگاه در را نگرانی فقط دانمنمی را کرد مشاهده

 خوبی؟ -
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 :دادم پاسخ و دادم تکان را سرم خوبم، حال   تایید برای

 .خوبم. ممنون -

 .زد دور را میز و کرد زمزمه ایباشه

 .گردمبرمی االن -

 شده متحمل که زیادی فشار از. دوختم لرزانم هایدست به را نگاهم. زد بیرون اتاق از و

 برای و بودند شده متورم رنگم، سبز هایرگ و زدمی سرخی به پوستم سفیدی بودند،؛

 و کشیدم عمیق نفسی. کردندمی شماریلحظه شفافم و نازک ست*پو از زدن بیرون

 خیسی تا کشیدم زانوهایم روی را دودست هر کف و کردم کم را دستانم روی فشار  

 قرار سینی که چرخیدم سمتش به امیرسام، آرامصدای با. بگیرم را سرد عرق از ناشی

 .کرد جلب را توجهم میز روی گرفته

 .بفرمایید -

 :گفت و گرفت مقابلم را لیوانی

 .بخور این از کمی افتاده؛ فشارت کنم فکر -
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 کردند؛می برخورد جنتلمنیک مثل و دادندمی اهمیت هازن به که مردهایی از همیشه

. کرد صدایم هم باز که بودم شده ایشقهوه چشمان یخیره طورهمین. آمدمی خوشم

 از مقداری. چسباندم هایمب*ل به و گرفتم را لیوان تاهیکو تشکر با و زدم لبخندی

 بدنم پود و تار تمام درون که شربت خنکای. نوشیدم لیوان داخل شیرین و خنک مایع

 را خودم و گذاشتم میز روی را لیوان. لرزاند را تنم زمستانینسیمیک مثل کرد؛ رسوخ

 .کشاندم باال به را نگاهم و کشیدم ش*و*غ*آ در

 .ممنونم یخیل -

 بزنم؟ صدا رو خاله -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی متعجب

 چرا؟ -

 بود؟ نگفته بهت چیزی بابا. دکترن ایشون خب، -

 :دادم پاسخ و دادم تکان طرفین به سری

 .گفتنمی چیزی اشخانواده مورد در ایشون خب. دونستمنمی -

 نفهمیدی؟ رو دلیلش وقتهیچ هم تو -
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 :دادم پاسخ سرعت به

 .نه -

 .کشیدم عمیقینفس و دادم سوق بازوهایم روی را دستانم کف

 کنیم؟ شروع -

 :پرسید و کشید هم در را ابروهایش

 خوبی؟ مطمئنی -

. کشیدم سر را امدنی*شی*نو مابقی و دادم تکان مثبت ینشانه به سری بالبخند

 جای میز پشت و گفت زیرلب "ایباشه" که کردم نزدیک تحریر میز به را امصندلی

 ترگرم کمکم تنم و بود رفته بین از لرزششان. دادم قرار زانوهایم روی را دستانم. گرفت

 کنار مادرم و پدر نبود و گذشته با باید باآلخره. نبود خبری هم سردعرق از و میشد

 .آمدممی

 .آورد زبان به را اشخواسته تا شدم خیره امیرسام به و کردم بلند را سرم

 .اصالحی طرح چندتا و بشن بررسی باید که هستن گزارش سری یه -

 .بله -
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 گزارش یدفترچه اولین گذاشتم؛ میز روی و گرفتم را هاگزارش و بردم پیش را دستم

 به تعادل حالت برگشت از وقتی. بود دوره طی تولید   فرآیند به مربوط که کردم باز را

 را هادانشاین یهمه. شدم هاگزارش حتصحی و بررسی مشغول شد، راحت خیالم بدنم

 من خواستمی او. بردمی شرکتش به خود با مرا زور به که روزهایی و بودم پدر مدیون

 .کنم حفظ را خانوادگیماننام و شوم نام به تاجری خودش همانند هم

 و کردم متصل هم به منگنه دستگاه با را A4 هایبرگه و چیدم مرتب را هادفترچه

 که گزارشی آخر در و چیدم مرتب نیز را شده اصالح هایطرح. دادم قرار هاگزارش کنار

 و کش و کشیدم عمیقی نفس. عملکردش و بود طراحی بخش سرپرست به مربوط

 و ناگهانی د*ر*د از. شد بلند رم*م*ک هایاستخوان فریاد که دادم بدنم به قوسی

 .ندمبرگردا را نگاهم و گفتم کوچکی "آخ" مدتش کوتاه

 امیرسام یماهرانه و سریع عملکرد از نشان شده، مرتب انبوه هایبرگه و خالی صندلی

 که دادمی نشان هم بود گذاشته جای به خود از که گرمی عطر. داشت مدیریت در

 .کرده ترک را اتاق ستکوتاهی مدت

 از ناشی خستگی و نبودنش به توجهبی کرد، شکار را میز روی سینی که چشمانم

 و بردم پیش را دستم هایم،آموخته و ایران تجارت تفاوت و محاسباتی هایدرگیری



www.taakroman.ir  

 
  

 
95 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 جای از سالن، درون صداهای به توجهبی. بردم ان*ه*د به را بشقاب درون شیرینی

 اتاق در گذار و گشت به بودم، مشغول شیرینی یباقیمانده با که حینی و برخاستم

 درون صدای با آرامی به و کردممی مس*ل نمانگشتا با را موسیقی هاینت. پرداختم

 برای. بود شده تنگ برایش دلم چقدر. کردممی خوانیهم بود؛ بابا یادگار تنها که ذهنم

 همیشه که جمعی برای. کردمی یاری خواندن در را او که مادر و نواختمی که او

 سیر شانتخیالت در یا. نبودند گاههیچ دو آن. نداشت را کالرا و کارولین و بود نفرهسه

 ایطه*اب*ر مادر، و پدر که بود همین برای. پرداختندمی تفریح به یا کردندمی

 حسادتی. شد کارولین ترمبزرگ خواهر حسادت بر دلیلیاین و داشتند من با ترصمیمانه

 ترآتشی من، به اموالش بیشتر رسیدن و پدر وصیت با و شدمی بیشتر روز به روز که

 .شد

 .سالم -

 عقب به سرعت به که داد رخ وجودم در خفیف لرزش و شدن پرت حس آن دوباره

 مواج موهای. شدم خیره چهارچوب میان نقش ریز دخترک به پر، ان*ه*د با و برگشتم

. نمیشد خسته دیدنش از چشم، که بود ساخته شیرین دختری او از درشتش، چشمان و

 و گرفتم قرار مقابلش. بلعیدم سرعت به را دهانم محتوای و زدم صورتش به لبخندی

 .نشستم دوزانو روی
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 .!زیبایی دختر چه. عزیزم سالم -

 :گفت لبخند باهمان. شد نمایان ردیفش سفید هایدندان که زد لبخندی

 چیه؟ اسمت. ممنونم -

 .کاترین -

 .شد تردرشت اشمشکی درشتچشمان تعجب، فرط از

 چی؟ -

 .کردم نوازش دست کف با را ویشباز و دادم سر کوتاهی یخنده

 .کاترین -

 :گفت و زد اشگونه روی را اشاشاره انگشت و آورد باال را دستش

 .سخته -

 .کن صدام داری دوست هرچی تو خب -

 .کشید هم در را هایشاخم

 .بگم تونممی اما سخته؛ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
97 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .انداختم باال ابروی

 !بلدی ببینم بگو پس -

 کردن، امتحان بارچندین از بعد و دهد قرار هم ارکن را کلمات تا کشید طول کمی

 موهای روی و کردم جدا بازویش از را راستم دست. آورد زبان به را نامم باالخره

 :پرسیدم و کشیدم اشخرگوشی

 چیه؟ تو اسم -

 .پرستش -

 .آمد خوشم او زبان از تلفظش از اما دانستم؛نمی را اسمش معنی که آن با

 .تخود عین! قشنگ چه -

 .کرد تشکر ادب کمال در

 .ممنونم -

 :پرسید و گرفت کوچکش دستان   در را دستم

 بشیم؟ دوست هم با -
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 برای. کردمی حالمخوش خیلی و داشتم دوست را هابچه با صمیمیت و دوستی همیشه

 :گفتم بود؛ هیجان از مملو که باصدایی و دادم تکان سری اشتیاق با همین

 .البته -

 :گفت اشکودکانه باذوق و پرید باال به و شد دهزهیجان من مثل

 .!جونمی آخ -

 .گرفت حکم*م را دستم و کشید عقب را خودش

 .شدیم دوست بگیم مامانی پیش بریم پس -

 و کردم یاری را او باخنده که کشید را دستم سرعت به کردم؛ موافقت که همین

 بلند نسبتا   صدای یم؛زد بیرون که اتاق از. شدم کشیده دنبالش به تلوتلوخوران

 دستم ناگهانی طور به سالنوسط. شد سالن در مطلقسکوتی ایجاد به منجر هایمکفش

 جلوی و رفت جوانی خانم سمت به. نیوفتم تا کردم حفظ را تعادلم سریع که کرد رها را

 :گفت و ایستاد پایش

 نه؟ خوشگله؟. شدیم دوست کاترین و من مامانی؟ -
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 را پاسخش بالبخند که داد سوق من سمت به و گرفت پرستش از را نگاهش جوان خانم

 را دستم سرعتبه اما خوردم؛ تلوتلو عقببه کمی پایم، به پرستش شدن آویزون با. دادم

 موهایش روی را دستم و زدم صدا را پرستش کوتاهی یباخنده و گرفتم دیوار به

 خانم به. شد سرم شدن ندبل باعث شد، ایجاد کنارم در که هاییقدمصدای. کشیدم

 :گرفتم پیشی دادن سالم در و شدم خیره پرستش، مادر همان یا مقابلم جوان

 .وقتمخوش دیدنتون از. سالم -

 .دادم دست و بردم پیش را دستم که آورد جلو را دستش و زد پهنی لبخند

 .امیرسام خواهر و کوچولو پرستش مادر هستم؛ المیرا من. همچنین. عزیزم سالم -

 دشوار بسیار برایشان مطمئنا   که افتادم ایگذشته یاد به امیرسام با نسبتش فهمیدن از

 .مهربان دوقلوهای الهام، و المیرا. بود

 .کردم گرد چشم متعجب پرستش، یجمله با

 .میشه بابا آبجی   -

 :کرد ویرایش را دخترش یجمله سرعت به المیرا
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 پدر مثل امیرسام که جاییاون از. دش فوت بود سالشیک پرستش وقتی همسرم -

 .بابا میگه بهش پرستش بود؛ پرستش سر باال

 فشرده باعث محزونش صورت و صدایش درون د*ر*د کردم؛ هضم که را المیرا یجمله

 :گفتم ناراحتی با و شد قلبم شدن

 .متأسفم -

 .زد لبخندی

 .عزیزم ممنونم -

 گرفته قرار کنارم در درست که برگشتم راست سمت به سرعت به امیرسام، باصدای

 .بود

 کشیده؟ آرش رو طرحاین -

 :دادم پاسخ و دوختم طرح به و گرفتم چشمانش از را امخیرهنگاه

 چطور؟. بله -

 :داد پاسخ و انداخت باال ایشانه

 .کنه کار خوب همهاین جزئی تغییریک با کردمنمی فکر -



www.taakroman.ir  

 
  

 
101 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .بشی هترینب تا نیازه تلنگریک به فقط هاوقتبعضی -

 زیبایش چشمان به. کرد تالقی پرستش یخیره نگاه با که دادم سوق پایین به را نگاهم

 :پرسیدم و زدم زانو مقابلش و زدم لبخندی

 من؟ یخونه بیایی مامان با میدی قول -

 سمتم به حالیخوش با گرفت را تأییدیه که همین و برگرداند المیرا سمت به را سرش

 :ددا پاسخ و برگشت

 .حتما . بله -

 غش اشکودکانه لحن و شیرینی همهاین برای دلم که سید*و*ب حکم*م را امگونه

 کنارش امیرسام. نشاندم ایوسه*ب را موهایش روی و کردم بغلش حکم*م. رفت

 :گفت و کرد جدا آرامیبه را پرستش و نشست

 .!عزیزم نکن اذیت رو کاترین -

 :زد تشر و کرد اخمی پرستش

 .!خودمه تدوس -

 .بگی شما هرچی! خانم بال خبخیلی -
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 هم من. شدند بلند هردو و کرد رها امیرسام ش*و*غ*آ در را خودش و زد لبخندی

 :پرسیدم و کردم علم قد امیرسام مقابل

 شدن؟ تموم کارها -

 :گفت و داد تکان سری

 .ممنونم. بله -

 :دادم قرار خطاب را المیرا و برگرداندم رو

 .باشی من مهمان روزیک اگر میشم ترخوشحال و شدم خوشحالخیلی دیدنت از -

 :گفت و زد را خودش به مختص مهربان لبخند

 .افتخارمه باعث. حتما   -

 .کشیدم امیرسام سمت به دوباره را نگاهم مسیر و زدم لبخندی

 .برم باید دیگه من -

 .بمون ما پیش رو شام -

 .برم باید من. ممنونم -
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 :داد قرار خطاب را نم المیرا صدای

 هم تو که داشتن هم اصرار و کرده درست شام مامان نداره؛ خوبیت شب موقع این -

 .باشی باید

 :گفتم و برگشتم سمتش به

 ایرانی؟ تعارفات بازم -

 :داد پاسخ و خندید

 .نیست تعارف. نه -

 .شناختم غنیمت را فرصت و دادم تکان سری

 .شیم آشنا بیشتر میشم حالخوش -

 کرد رو. گرفتیم جای دونفره مبل روی و کرد هدایت خودش دنبالبه و گرفت را ستمد

 :پرسید و من به

 شدی؟ آشنا ما فامیل با -

 :دادم پاسخ و گرداندم کم نسبتا   جمعیت میان را نگاهم
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 .متأسفانه نه -

 به کرد شروع دادمی نشان را هاآن تکبهتک دست با که طوریهمان و جمع به کرد رو

 :کردن معرفی

 .مونا و مینا دختراشون دوتا رضا، آقا همسرشون و زهرا خاله -

 :گفتم هاآن یهمه به خطاب و دادم تکان سری

 سراغ برم سرعتبه شدم مجبور کنید قبول رو من عذرخواهی. وقتمخوش خیلی -

 خیلی کار، موقع شناسید؛می که رو امیرسام. بود شده محول من به که کارایی

 .!القهبداخ

 و گرفتم آنان از را نگاهم و زدم لبخندی. خواست هوابه همه یخنده آخرم یجمله با

 :پرسیدم و المیرا به کردم رو

 بپرسم؟ سوالی یک تونممی -

 :گفت و داد تکان سری و شد مایل سمتم به

 .البته -
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 در دلربا و امیرسام یقصه سراز باید اما! نه؟ یا است درست سوالم دانستمنمی

 .آوردممی

 شدن؟ جدا دلربا و امیرسام -

 خانمیک عین اول روزای!. بود خورده رو معقولش رفتار و ظاهر گول امیرسام -

 و کنیم آمد و رفت خواست بیشتر آشنایی برای هم امیرسام. کردمی رفتار متشخص

 بهم چیزهمه و شد رو دلربا رویاون که نکشید طولی ولی باشن؛ جریان در هاخانواده

 .خورد

 عمیقی نفس بود؛ شده ایجاد ذهنم در که هاییآشوب و هادغدغهتمام از بارهایی

 .کردم زمزمه و کشیدم

 .طوراین که -

 المیرا کنار مبل، روی و برداشت قدم آرامیبه. دیدم را پرستش که گرداندم را نگاهم

 :پرسید و کرد نوازش را زیبایش موهای المیرا. گرفت جای

 مامانی؟ جاست،ک دایی -

 :داد پاسخ و کرد خیس زبانش با را بش*ل
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 .نماز رفت -

 بودم؟ دیده امیرعلی از که حرکاتی همان نماز؟

 .هاستمسلمون ما عبادت ینحوه نماز، -

 :داد ادامه که برگشتم مینا سمت به و پریدم بیرون افکارم از

 .فکر تو رفتی دیدم آخه -

 :گفتم جوابش در و دادم تکان سری

 .بودم شنیده خواهرم از چندباری -

 :پرسید بود؛ ترریزنقش خیلی که( مینو) مینا، خواهر

 جاست؟این هم خواهرت -

 :دادم پاسخ طبعیشوخ با و زدم پهنی لبخند

 .کنممی حال و کیف تنهایی االن. نامزدش پیش پاریس فرستادمش. نه -

 .شد بلند شانخنده صدای

 نیست؟ تربزرگ خواهرت، احتماال  : مینو
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 .آره -

 :گفت و خندید

 .داریم مشترکی د*ر*د -

 :پرسید و زد مینو نحیفبازوی به مشتی مینا که کردم یاری خندیدن در را او

 کردم؟ کارتچی من مگه -

 .!کارا خیلی: مینو

 :گفتم بدجنسی با و پریدم شانکالم میان

 .دن*ب دستور خوانمی همش ترابزرگ خواهر -

 :گفت حرفم تأیید در و خندید مینو

 .بدیم انجام هم کارهاشون یهمه باید تازه،!. دقیقا   -

 :گفت متعجب و باالپریده ابروهایی با مینا

 و سیاه به دست حاال تا تو. شورممی رو لباسات اشهمه که من!. الهی نمیری مینو؟ -

 زدی؟ سفید
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 :گفت و زد نماییدندان لبخند مینو

 .!خب میشن ب*را*خ من هایدست .شماست وظیفه کهاون حاال -

 "مثل درست. مینو این بود دختری عجب. شد بلند همه یخنده اشپررویی از

 .میشد پشیمان هم آخر در و کردمی فرار زنانه کارهای تمام از "کارولین

 :پرسید من به خطاب و کرد مینو نصیب ایغره چشم مینا

 ری؟دا دوست رو خواهرت همه این مینو، مثل هم تو -

 :گفتم و آمد هایمب*ل روی پررنگی لبخند خواهرانم با مشترک خاطرات یادآوری با

 این بهم مونمحبت و عالقه نهایت. زدیممی کتک رو دیگههم خیلی بودیم که بچه -

 .گرفتممی ردن*گ من صورت هر در کردیممی خرابکاری اگر که بود

 :گفت المیرا و شد همه یخنده باعث کالمم

 بودی؟ تو بد ، دختر همیشه پس -

 :دادم پاسخ و کردم ریز کمی را چشمانم
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 پای چسبوندمی هم دروغ عالمهیک و کردمی جریمه رو من همیشه مامانم. دقیقا   -

 و انداختمی من به نگاهییک آخر در هم بابا. دادمی گزارش بابام به و کارهام

 «!کاترین نمیشی هیچی تو» :گفتمی

 اما شد؛ تازه دلم اغ*د روزهاآن یادآوری با من و شد بلند همه یبایز یخنده بازهم

 .!نبرد امنه*ی*س درون د*ر*د به پی کسی تا زدم لبخند

 :آوردم زبان به را کالمم یادامه

 بازیگوشه دخترهمون هم هنوز من نبود خودش هایکمک اگر. گفتمی راست بابام -

 .دمیش زندونی باغته یکلبه توی که بودم

 :پرسید باتعجب مینا

 شدی؟می زندونی -

 :دادم پاسخ و کشیدم بود، افتادن حال در که شالم به دستی

 برام یواشکی اما بودم؛ مقصر کهاین با مامانم. بود جوریاین پدربزرگم تربیت ینحوه -

 .کردیم فرار خواهرام با هم چندباری. آوردمی خوراکی
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. بودند زیبایی روزهای چه. افتادم خنده به مه خودم و خواست هوا به خنده شلیک

 .شدندنمی تکرار که حیف

 نه؟. داشتی انگیزیهیجان کودکی دوران: مینو

 :کردم زمزمه و دادم تکان سری

 هم گاهی و کردنمی شیطنت پامپابه هاوقت بعضی! مادرم و پدر با مخصوصا  . خیلی -

 .بودن جدی

 چیه؟ سر   بحث -

 مبل روی و زد لبخندی. کرد تالقی خانمفاطمه مهربان نگاه با که برگرداندم را نگاهم

 :گفت سوالش جواب در المیرا و گرفت جای

 .بود کاترین سر کودکی بحث -

 :پرسید و انداخت من به نگاهی خانمفاطمه

 بوده؟ زیریسربه و مؤدب دخترهایاین از حتما   -

 :پرسید اویکنجک با خانمفاطمه خواست، هوابه که همه یخنده

 نبوده؟ مگه -
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 :داد پاسخ المیرا

 خودگذشتگی از هم خیلی البته. بوده شیطون هایدختربچه اون از. جان مامان نه -

 .کرده

 :گفت و گرفت مظلومی یقیافه خانمفاطمه

 .امیرسام امبچه مثل! آخی -

 :گفت و کرد ساختگی اخم المیرا

 .!اتبچه. آره -

 تو؟ دیحسو همهاین چرا المیرا؟ -

 گرفت جای مبل روی خودش بعد چندی و آمد امیرسام یمردانه و گرمیخنده صدای

 :گفت و

 .مادر من بوده، طورهمین بچگی از -

 :گفت و رفت ایغرهچشم المیرا

 بودم؟ حسود من -
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 نبودی؟ -

 .بودم حساس فقط. نخیر -

 و خوردم را امخنده ؛شد بلند که امگوشی صدای. زیرخنده زدیم همگی المیرا یجمله با

 سرعتبه!. عمارت یشماره و بود فرانسه یشمارهپیش. آوردم بیرون جیبم از را گوشی

 :کردم باز ب*ل و گذاشتم گوشم کنار را گوشی و کردم مس*ل را سبزفلش

 .سالم -

 مرتبه؟ چیزهمه خوبی؟. عزیزم سالم -

 :دادم پاسخ و زدم اشخواهرانه نگرانیبه لبخندی

 رسیدی؟ سالمت به. خوبم. عزیزم نونممم -

 :داد پاسخ و کشید عمیقنفسی

 .رسیدم تازه -

 .کن استراحت برو پس. خوبه -

 .زنممی زنگ بهت بازم. حتما   -
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 .بوسمتمی. باشه -

 .بوسمتمی -

 :برگرداند جمع به مرا خانمفاطمه صدای و داد خاتمه را تماس

 جان؟ کاترین -

 :کرد اشاره سالن دیگر سمتبه دید؛ خود یرو به را نگاهم که همین

 .شام بفرمایید -

 .کشیدین زحمت خیلی. ممنونم -

 .گرفتی یاد خوبیبه رو ایرانی تعارفات -

 به شام صرف برای همراهش به و افتادم خنده به نیز من کرد؛ که نمکینییخنده از

 کردند؛ شروع ههم خانمفاطمه نشستن با و گرفتم جای صندلی روی. رفتم سالن سمت

 را نگاهم سپس. خواندم دعا ب*ل زیر و زدم گره هم در را دستانم عادت طبق من اما

 به بعد و ظرف به را نگاهم اول. گرفت قرار مقابلم ظرفی که گرداندم ایرانیغذاهای میان

 :گفت که کردم تشکری و دوختم امیرسام

 .کردن درست شما مخصوص مامان -
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 .کردن لطف خیلی -

 .جان شنو -

 :گفت که شد شنیده گوشم زیر هاییزمزمه

 نیستی؟ بلد -

 :دادم پاسخ و برگشتم مینو سمت به

 .دارم دوست سبزیقورمه شدت به و کردم سفر جااین به زیاد من! اتفاقا   نه -

 :برگردم سمتش به که کرد مجبور مرا خانمفاطمه یشرمنده صدای

 .نیستم بلد فرانسوی غذای من که ببخشید -

 من اتفاقا  . ممنونم هم خیلی دیدید تدارک رو خوشمزهغذای این شما که همین -

 .غذام این عاشق

 .عزیزم جانت نوش -

 .کردم خوردن به شروع و گرفتم دست به را چنگال و قاشق و زدم لبخندی
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*** 

 .ممنونم. کشیدین زحمت خیلی -

 .!کاره وقت یک   دونهنمی که داد زحمت من پسر عزیزم؟ حرفیهچه این -

 .دارم دوست رو کردن کار من -

 .خوبه موقعشبه و جابه هرچیزی اما، -

 .میگید درست. بله -

 .بزن سر ما به هم باز. عزیزم باش خودت مراقب -

 .حتما  -

 از و دادم تکان پرستش برای دستی. کرد رها را دستم و سید*و*ب را امگونه

. بود داده تکیه آن به امیرسام که تمرف ماشین سمت به و شدم جدا خانمفاطمه

. بستم را در و شدم سوار کوتاه تشکری با. کرد باز برایم را در رسیدم که نزدیکش

 .زد بیرون محوطه از و آورد در حرکت به را ماشین و شد سوار هم امیرسام بعدچندی

 رسید؛ شاحلقه به نگاهم کههمین. برگشتم امیرسام سمت به و گرفتم شهر از را نگاهم

 :پرسیدم پروابی
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 میدی؟ دست از رو طالییت هایفرصت حلقه این پوشیدن با دونستیمی -

 :گفت و داد سر کوتاهییخنده

 .بدم دست از میدم ترجیح منم -

 .دوختم چشم خیابان خلوت و تاریک نسبتا   فضای به و انداختم باال ایشانه

 بودن زیباهایزن یتوجه مرکز از هامرد اصوال  . دیدم که هستی مردهایی برعکس تو -

 .میشن حالخوشخیلی

 .!هرمردی نه -

 :گفتم و کشیدم امگرفتهنم موهای زیربه دستی و کردم رها هایمشانه روی را شالم

 .ندیدم که من اما -

 .باشن نداشته وجود ندیدی؛ تو چون که نمیشه دلیل -

 :کردم زمزمه

 .شاید -
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 را بعدیقدم و گرفتم بازی به موهایم میان را نگشتانما و ندادم ادامه را موضوع

 .برداشتم

 داری؟ یاد به چیزی فرانسه از -

 !بودم؟ نوجوون که موقعی -

 .درسته -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .شد فوت پدرم کهاین تا بود، خوبی روزهای -

 .متأسفم -

 تحقیق درحال یشههم پدرم. نیوفتاد برام جااون خاصیاتفاق حقیقت در. ممنونم -

 .بودم گذار و گشت مشغول بودم جااون که تابستونی هم من و بود

 نداشتین؟ صمیمی یطه*اب*ر یعنی -

 .برسه تحقیقاتش به رو اوقات بیشتر کردمی سعی اون اما چرا؛ -

 .رسید هم خوبی ینتیجه به حتما   -
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 :داد پاسخ رفتهتحلیل صدایی با و گرفت نفسی

 .نداد رو قیقاتشتح تست فرصت مرگ چون. موند نتیجهبی که نظرمبه. دونمنمی -

 ایذره حتی و بود داده مقابلش به را اشبینایی حواس تمام. شدم خیره رخشنیم به

 کردمی عصبی مرا شدتبه اشمسلمانی منفور خصلتاین. کردنمی نگاه صورتم به هم

 مس*ل مرا باید. دیدمی مرا باید. تسخ را شدن نزدیک و کردمی دشوار برایم را کار که

 .گذاشتممی خلوتش به پا و انداختممی خودم دام به را او تا کردمی

 :پرسیدم بدهم؛ اشجلوه ناراحت داشتم سعی که باصدایی و گرفتم نفسی

 کرد؟می تحقیق مورد درچه دونیمی -

 در و کردم ساساح چشمانش در برقی ایلحظه که داد سوق سمتمبه باآلخره را نگاهش

 را نگاهش. نشاند صورت روی به کریهی لبخند املعنتی شیطانیخوی آن ذهنماعماق

 هایرگ به توجهم. کرد ترحکم*م فرمان دور به را انگشتانش و دزدید سرعتبه

 صدایش اما پرداختند؛ جوالن به امافسارگسیخته افکار و شد جلب اشجسته*ر*ب

 .شد پیشروی هر مانع

 .نبود جذاب برام شیمیاییهایواکنش و شیمی مورد در حبتص. نه -
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 ترظریف قصد از که باصدایی و کشیدم جلوتر را سرم بالبخند و گفتم گلو درون هومی

 جیغ سمتش، به شدنم پرت و امیرسام ناگهانی ایست با اما کردم؛ باز ب*ل بودم، کرده

 .فشردم هم روی به ترس از را چشمانم و کشیدم خفیفی

 در لعنتی شبآن که ممتدیهایجیغ صدای و آمد در صدابه سرم در قلبم ربانض

 جانم به که گرمایی حتی و مکان و زمان دیگر. شد تداعی برایم کشیدممی ماشین

 میشد، ورترشعله لحظهبهلحظه هایمپلک پشت که آتشی. نبود مهم بود؛ کرده رسوخ

 از ضعیف صدایی. بود آورده در ص*ق*ر به بیدی چونهم را تنم و بود بسته را زبانم

 .شدند واضح کلمات شدنش، تربانزدیک رفتهرفته که داد قرار خطاب مرا هادوردست

 جان؟ کاترین کاترین؟ خوبی -

 باز ممکن حد آخرین تا را چشمانم تلنگری چونهم میشد، وارد امشانه به که هاییتکان

 در باختهرنگ و نگران چشمانم مقابل در ردیم. بازگرداند هایمریه به را نفس و کرد

 .بود بخشیده مقابلش لرزان دختر به دریغبی را تنش گرما و کشیدمی نفس صورتم

 خوبی؟ -
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 را نامم قبلش، سوال انتهای در که افتاد هاییب*ل به من نگاه و پرسید سوال دیگر بار

 دردناکآتش آن و تهگذش از و کنم درک را زمان تا کشید طول کمی. آورد زبان به

 :دادم پاسخ لرزان باصدایی و کشیدم درپیپی و عمیقنفس چندین. یابم خالصی

 .خوبم -

. شد کشیده عقببه و گرفت فاصله اختیاربی بدنم کردند، رها را هایمشانه که دستانش

 نباید. دادممی دست از را درستم افکار و ماندممی آغوشش در آن بیشتراز نباید

 از نباید من و بود وفادار دینش به او. برنجانم خود از را او حد، ازبیش کیبانزدی

 .رفتممی پیش طریقاین

 قرار خطاب مرا متأسفش صدای. کشیدم عمیقنفس چند و کشیدم امپیشانی به دستی

 :داد

 هاشچشم ماشین برق انگاری. شد پیداش کجا از گربهاون دونمنمی یهو. متأسفم -

 خوبی؟ تو. ترمز روی بزنم شدم مجبور و بود زده رو

 خفه ذهنم در را آتش میان فریادهایم صدای و کردم شانه انگشتانم با را امآشفتهموهای

 دیگر که باصدایی. کردم هایمریه وارد را تازههوای و کشیدم پایین را شیشه. کردم

 :دادم پاسخ بود، شده زمخت گذشته یادآوری از و نداشت را سابق ظرافت



www.taakroman.ir  

 
  

 
121 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .بله -

 :گفتم و برگشتم سمتشبه رسید؛ آرامش به بدنم تاب و تب که همین بعد،چندی

 .نبود عمد روی از. متأسفم -

 ضعیف باصدایی و فشرد را استارت و دزدید نگاه سرعتبه که کردم اشاره آغوششبه و

 :داد پاسخ

 .نیست مهم -

 و کنیم سکوت دادیم ترجیح دو هر مسیر مابقی در و آورد در حرکت به را ماشین

 به رسیدن با. نکنیم ب*را*خ داشتیم، را ساختنش قصد که ایدوستانه یطه*اب*رآن

 پیاده ماشین از وسایلم با ایاضافهحرف هیچبی و کردم تشکری که داشت نگه مجتمع

 میان در که بود بعدلحظاتی. رساندم ساختمان به را خودم و کردم خداحافظی. شدم

 .ساختممی آرام سختیبه را دردناکم ذهن و بودم کشیده ازدر خوابمتخت

 

*** 

 «دوم فصل»
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 .خوابیده -

 صاف را تاپلپ و گرفتم جای صندلی روی و کردم ابروهایم مهمان اخمی. خندیدم آرام

 :پرسیدم و کردم

 گیرید؟می عروسی ک ی -

 و آشفته وهایم. شد باز ممکن حد آخرین تا چشمانم کالرا تخت   در داریان دیدن با

 کالرا و داریان یخیره باز ان*ه*د با و بیاید بند زبانم شد باعث داریان یبسته چشمان

 خودش سمت به را تاپلپ و نشست تخت روی سرعتبه دید، را نگاهم که کالرا. شوم

 :گفت و زد لبخندی. برگرداند

 .کنیم صحبت هم داریان یخانواده با باید. زودی همین به -

 :پرسیدم و دادم انتک سری

 دارن؟ مشکلی مگه -

 .کنن انتخاب رو تاریخ اونا داریم دوست اما نه؛ -

 .خوبه -
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 :گفتم و برخاستم آرامیبه ساعت، دیدن با

 .عزیزم برم باید دیگه -

 .باش خودت مراقب -

 .هم تو -

 میان که اتفاقاتی به توجهبی. کردم خاموش را تاپلپ و فرستادم برایش ایوسه*ب

 برداشتن با و کردم رها سینک درون را امقهوه خالی لیوان افتاد؛می داریان و الراک

 شدم کالرا ماشین سوار و رساندم پارکینگ به را خودم. زدم بیرون ساختمان از کیفم،

 شرکت به که نکشید طولی. بودم کرده خریداری بودم، ایران در که مدتی برای را آن که

 روی را ورودم کارت. رفتم اولطبقه به و کردم پارک رکینگپا در را ماشینم و رسیدم

 در و کشیم هایملباس به دستی. شدم آسانسور سوار و گذشتم البی از و زدم دستگاه

 ایرانیهایزن شبیه حال که بودم پوشیده لباسی. شدم خیره خودم به آسانسور یآینه

. داشت زیبایی بسیار پوشنت و بزرگدوخت که رنگی کرمی شلوار و مانتو بودم؛ شده

 دنم*گر دور به ایگونه به را داشت زیبایی کرم هایگل که بلندی ساتن روسری

 پنهان سر پشت از را موهایم بلندی تمام ایرانی، هایپوشش همانند که بودم پیچیده
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 سرخی بودم؛ زده که رژی. کردم چک را آرایشم و کشیدم صورتم به دستی. بود کرده

 .آمدمی خیلی پوستم سفیدی به و بود کرده چندان دو را هایمب*ل

 تمام میان را نگاهم. شدم بخش وارد و زدم بیرون و آمدم خودم به آسانسور ایستادن با

 هم اتاقیک و داشت وجود طراحان برای بزرگاتاقیک. گرداندم بخش هایقسمت

 برای را اتاق این گفتم و کردم صحبت بامهراب که بود شده درست من مخصوص

 داشته تریراحت احساس جاآن در هاآن تا کنند درست خانم کارمندهای استراحت

 کردن میل قهوه و نشستن برای مکانی هم سالن انتهای. کرد قبول هم او و باشند

 شبآن یخاطره هم هنوز. انداختم امیرسام اتاق یبسته در به نگاهی. بود شده درست

 .کردمی امزدههیجان

 .!ایلیچ خانم مسال -

 تحویل برای مقرر تاریخ در درست که همیشگی جوانی مرد برگشتم؛ صدا سمت به

 .بود آمده هاگل

 .راد آقای سالم -

 .نباشید خسته -

 .چنینهم به -
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 یبرگه امضای از بعد. کردم دریافت تشکری با که گرفت سمتم به را مخصوص یجعبه

 که دادم بلندی سالم و شدم طراحی اتاق وارد. رفت او و کردیم خداحافظی تحویل،

 .کردم دریافت جذابی هایپاسخ

 و دادم قرار هاگلدان داخل را طراحی بخش هایگل و گذاشتم میز روی را کیفم

 :پرسیدم

 خبر؟ چه -

 :داد پاسخ آرش

 .بود عالی تولیدجدید -

 :گفتم و زدم لبخندی. شد اندازیراه اول تولید باآلخره

 .داد جواب دوماهیکیاین تالش باآلخره -

 :داد پاسخ اشتیاق با آریا

 .حالیمخوشخیلی. آره -

 :گفت بااشتیاق هم آرش

 .رفته تولید لیست جزو هم من طرح -
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 :گفتم و زدم هم به را دستانم حالیباخوش

 .!عالیهاین -

 :گفتم هرسه به رو

 .ممنونم. دوستان بودید عالی -

 هایشبرگه کردن مرتب مشغول یاسمین. رفتم ریتمدی سمت به و زدم بیرون اتاق از

 .شدم وارد و کردم باز کوتاه ایتقه با را دالرام اتاق در  . بود

 .زیباخانم سالم -

 .برخاست و نشاند صورت روی عمیقلبخندی. برداشت هایشبرگه روی از را سرش

 .بخیرصبح. جوان خانم سالم -

 .بخیر هم تو صبح -

 :گفتم و دادم دستش به و آوردم بیرون جعبه از گلیدوشاخه

 .شما تقدیم -

 .عزیزم ممنونم -
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 بودند؛ شاداب هم هنوز که قبلی هایگل کنار سپس و بویید اشتیاق با و گرفت را هاگل

 :گفت و گرفت جای کنارم کارش اتمام بعداز. گذاشت

 .میان بهت خیلی هالباساین -

 :پرسیدم و انداختم خودم به نگاهی

 ؟جدا  -

 .صدالبته -

 .نشاند ایوسه*ب را امگونه و آمد جلو

 .مرتب و شیک همیشه مثل درست -

 :گفتم و زدم چشمکی

 .دوشیزه رسمنمی شما پایبه-

 :گفت و کرد ایخنده

 .!کن دلبری کم -

 .کردم صداییبی یخنده
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 .بردی رو مهراب دل بدجور که شماست تخصص دلبری -

. زدم بیرون اتاق از و کشیدم عقب خنده با که کرد آوردن هجوم قصد و کشید هینی

 :گفت که آمد در پشت از صدایش

 .!گفتم بهت کردم لطی*غ عجب -

 :گفتم در پشت از

 .!نکنی لط*غ بایستمی-

 :زد صدایم باعصبانیت

 .!کاترین -

 ازدواج که میشد مدتی دالرام و مهراب. رفتم مهراب اتاق سمت به و دادم سر ایخنده

 اذیت برای چیزی از و بودم شنیده را هایشاندلبری از یکی اتفاقی و ندبود کرده

. شدم اتاق وارد "ورود یاجازه" دریافت با و زدم در به ایتقه. کردمنمی دریغ کردنش

 حتی بودند هم به شبیه مهراب و امیرسام اتاق. چرخاندم اتاق اطراف را نگاهم

 .داشتم دوستش خیلی من که بزرگ شکل ایدایره یپنجرهآن

 :گفتم طبعیشوخ با گذراندممی نظر از را اطراف که طوریهمان
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 .بداخالق رئیس   رفیق   اخالق،خوش رئیس   بر سالم -

 مقابلم، یقیافه دیدن با من هایب*ل روی لبخند و خواست هوابه مهراب یخنده

 :آمد صدایش که کنم فرار تا برگشتم سرعتبه و ماسید

 .!داخل بیا. کنی رفرا خوادنمی -

 هاآن به را خودم کوتاههاییباقدم و زدم نماییدندان لبخند. برگشتم سمتشانبه

 .رساندم

 .کردم شوخی -

 مقابل هم شاخه چند و کردم عوض جدید هایگل با را میز روی گلدان   درون هایگل

 :گفت بالبخند و گرفت را هاگل که گرفتم امیرسام

 .موقعبه هرهفته، مثل -

 و شدم خم زانوهایم ازیکی روی ادب، رسم به و گرفتم لباسم یگوشه به را دستم

 :گفتم باطنازی

 .مرسی -
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 دوختم او به را نگاهم. بایستم صامت و صاف سریع شد باعث حرکتم روی اشخیرهنگاه

 باال را نگاهم و زدم لبخندی. آمدمی او به خیلی و داشت تن به زیبایی زیتونی کت که

 از حرف شرقینگاه آن به بارسیدن اما آید؛می او به لباساین چقدر که بگویم تا مکشید

 بود؛ داده تکیه میز به که مهراب به رو و گرفتم رو زد، مهراب که ایباسرفه. رفت یادم

 :پرسیدم

 شد؟ درست استراحت اتاق -

 .بانو بله -

 .ممنونمخیلی -

 :گفت و زد پهنی لبخند

 .بود وظیفه -

 کردم؛ را اتاق کردن ترک قصد "بااجازه "گفتن با و زدم لبخندی اشمهربانی ابلمق در

 :شد رفتنم مانع امیرسام صدای اما

 کاترین؟ -

 :داد ادامه که برگشتم سمتش به
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 به مونعالی بازگشت و مشکالت از رهایی برای دیدیم ترتیب مهمونییک آخرماه -

 .اقتصاد

 :گفتم و دادم تکان سری

 .چقدرخوب -

 .شب پنجشنبه دنبالت؛ میام -

 .دارم ماشین خودم. نیست نیازی -

 :گفت و زد لبخندی

 .دنبالت میام اما داری؛ ماشین دونممی -

. شد سمت همانبه نگاهش شدن کشیده باعث که شدند آویزان هایمب*ل ناخودآگاه

 :گفت و کرد بلند را سرش سرعتبه

 .بری تونیمی -

 .فعال  . ممنونخیلی -

 دستانم. انداختم زباله سطل درون را خالییجعبه و شدم خارج اتاق از و برگرداندم رو

 .کردم تند قدم طراحیاتاق سمتبه و زدم گره درهم را
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*** 

 شدند؛می سپری سرعتبه روزها و بود گذشته هاماه بودم، آمده ایران به که زمانی از

 ققنوس در کردن کار. گذشتمی سختی و بادرد پاریس در که روزهایی برعکس درست

 کنار و شرکت در را هفتهروزهای تمام داشتم دوست که بود جذاب برایم قدرآن ایران و

 که بودم آمده ماموریتی برای من. نبود امکانش که حیف حیف، اما بگذرانم؛ کارمندها

 و دنش دردسر برایم کردممی فکر که چنانآن امیرسام آشنایی. نبود معلوم سرانجامش

 حتی و بود باخبر پدرش رازهای از او کردممی فکر. کرد عمل بالعکس چیزهمه

 فاز وارد باید. دادنمی نشان ایعالقه بیوشیمی نظیربی علم و شیمی برای هم درصدیک

. خانهآن به شدن نزدیک. ترساندمی مرا کمی که سخت فازی. شدممی نقشه از دیگری

 هایمنقشه به داشتم را تصورش که چهآن از زودتر مرا من، با امیرسام آشنایی اعالم

 رصد بودیم؛ دنبالش همه که چیزی برای را خانهآن باید حال و بود کرده نزدیک

 به مرا توانستنمی کردن بازی را دوستیک نقش صرفا   که دانستممی خوبیبه. کردممی

 و شدممی دوستیک از رتنزدیک باید. برساند بودم، کشیده هازحمت برایش که آنچه

 توانسته امیرسام گرمیون*خ و گذشته زمان درمدت. رفتممی فرو هایمنقش در بیشتر
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 امتیاز یا و مثبتپوئن یک این و بزنیم رقم خودمان برای را دوستانه ایطه*اب*ر بودیم

 .بود افتخاری

 برای را لباسم تا ایستادم آینه مقابل. گرفتم فاصله مدتی برای افکارم از و گرفتم نفسی

 و هفتی ییقعه اشجلوه و زیبایی تنها که رنگ زیتونی ماکسی. کنم مرتب بارآخرین

 خاطربه تنها حریری، شال. شدمی شروع زانو باالتراز کمی از که بود لباس پایینچاک

 هایب*ل که زدم لبخند خود به و کردم رها موهایم روی به سرزمین این مردم عقاید

 کیف سمتبه شد؛ بلند که امگوشی پیامک صدای. پرداختند نمایش به شینمآت قرمز

 که کردم باز را امیرسام از رسیده پیامک. کشیدم بیرون را گوشی و بردم هجوم امدستی

 را برق کلیدهای. زدم بیرون اتاق از و برداشتم را وسایلم تمام. است رسیده بود، نوشته

 و بستم را در. شدم روروبه آسانسور نمایشگر با که کردم باز را در بزرگ بالبخندی و زدم

 به نگاهم ناخودآگاه دیگر، واحد در   ناگهانی شدن باز با. کردم تن به را امپاییزه پالتوی

 افتاد؛ من به نگاهش که همین و زد بیرون واحد از مردجوانی. شد کشیده سمت همان

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 هستین؟ جدید همسایه -
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 پردازش از مانع آسانسور دینگ صدای که صدحیف و بود آشنا برایم اشچهره چقدر

 شد، باز که در. برگشتم آسانسور سمتبه و کردم اکتفا ایبله گفتن به تنها. شد گذشته

 امیرسام رنگکم لبخند وقتی اما گذاشتم؛ پیش قدمی و زدم لبخندی امیرسام بادیدن

 دلیل تا شدم اشخیره باکنجکاوی. شدم میخکوب درجا شد؛ تبدیل غلیظی اخم به

 و زد لبخندی.برگردم سمتشبه شد باعث مردصدای ولی بشوم؛ متوجه را هایشاخم

 :گفت و شد امخیره اشخاکستری بانگاه

 .زیباخانم خوششب -

 و انداختم باال ایشانه. شد سرازیر هاآن از و رفت هاپله سمت به و گرفت را نگاهش و

 داشت امیرسام که هاییاخم آن با. رفتم آسانسور داخل و برگشتم امیرسام سمتبه

 به و ایستادم سرشپشت. کردم اکتفا سالمی گفتن به تنها و کنم سکوت دادم ترجیح

 همکف یدکمه روی دستش، حکم  *م و ضرببه گرفتن قرار با که دوختم چشم مقابلم

 مبهوت. دادم قرار دهانم مقابل صدایم بلندنشدن برای را دستم و پریدم هوا به متریک

 یدیوارهبه و برداشتم عقببه قدمی بود؛ مانده جواببی که سالمی و العملشعکس از

 به را نگاهم رسید؛ گوشم به که عمیقشهاینفس صدای. دادم تکیه آسانسور فلزی

 روی و دز کنار را هاآن و رساند کتش یگوشه به را هایشدست. دوختم هیکلش

 و بود گذاشته فشار تحت را پارچه پود و تار عریضش هایشانه. کرد قفل پهلوهایش
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 هیکلش به خیلی بود، پوشیده که مشکی شلوار و کت. کشیدمی رخ به را اشتنومندی

 مسیر شد باعث اشکالفه کشیدن   نفس صدای. کردمی ترمردانه را او یچهره و آمدمی

 .بدهم ییرتغ رخشنیم به را نگاهم

 :پرسیدم شمرده و آرام

 افتاده؟ اتفاقی -

 :داد پاسخ عصبی و قاطع اما کوتاه،

 .نه -

 خیره آینهبه ناخوشش حال از خیالبی و شد بسته دهانم قاطعیت و جدیت همهاین از

 بیرون البی و ساختمان از و زدیم بیرون دوشبهدوش هردو و ایستاد آسانسور. شدم

 را دستانمکف و کشیدم ش*و*غ*آ در را خودم خورد، بدنم به که پاییزی سوز. آمدیم

 کنار من از جلوتر که امیرسام دنبالبه و کشیدم پالتویم زیر   شده محفوظ بازوهای روی

 عمیقنفسی با بعد چندی و گرفتیم جای هاصندلی روی. رفتم بود؛ ایستاده ماشین

 وارد ماندوستی راه از و بپرسم سوالی بتوانم کهآن ازقبل. آورد در حرکتبه را ماشین

 که را پیام و آوردم بیرونش امدستی کیف درون از. شد بلند امگوشی پیام صدای شوم،

 .کردم باز بود؛ آمده دالرام از
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 .ایکشته باشی؛ شده من از ترخوشگل امشب اگر -

 .کردم تایپ و دادم سر ایخنده اشگرمیون*خبه

 .کنم نپنهو رو خودم باید پس -

 .رسید اشبعدی پیام سرعتبه

 شدی؟ ترخوشگل یعنی -

 .!صدردصد -

 .نکنی دربهراه از رو ما رئیس باشه حواست! د*ر*د -

 بیاورم در را دالرام حرص کهاین برای و انداختم امیرسام به نگاهی چشم یگوشه از

 .نوشتم

 رئیس؟ کدوم دقیقا   -

 تور رو امیرسام تو!. خودمه شوهر که مهراب!. د*ر*د کوفت،[ عصبی استیکر] -

 .کن

 ماشین داشتننگه با اما بدهم؛ را پاسخش تا لغزید کیبورد روی دستم و کردم ایخنده

. برگشتم کنارم عصبیمرد سمتبه و آورده پایین را گوشی متعجب خیابان، یدرگوشه
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 کنانمنومن کند؛ انتخاب صحبت برای را لحن ترینمناسب کردمی سعی کهدرحالی

 :پرسید

 بود؟ کی اون -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی منگ و گیج

 کیه؟ منظورت -

 ترواضح را سوالش و گرداند سمتم به را اشتنهنیم و کشید موهایش میان دستی کالفه

 :پرسید

 شناسی؟می کجا از رو اهورا -

. بودم ندیده را اسماین به مردی یقینا   اما بودم؛ شنیده چندباری را اسم این اهورا؟

 :دادم پاسخ تمام باصراحت و زدم کنار را امشده فرموهای

 بود؟ کی منظورت بگی دقیقا   میشه. شناسمنمی رو آدمی همچین من -

 :گفت زناننفس و سایید دندان عصبی

 .بشم فرض خر میاد بدم -

 :آوردم زبان به را نامش مبهوت و کردم گرد چشم
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 .!امیرسام -

 تا. آورد در حرکتبه را ماشین و داد سر عصبی ایزمزمه زیرلب و کشید عمیقینفس

 آوردم فشار ذهنمبه و کردم نگاهش هرچه و نپرسید دیگری سوالهیچ مقصدبه رسیدن

 ویالی دیدن و ماشین باایستادن. نشد که نشد کنم، پیدا پاسخی سوالش برای تا

 شدم پیاده سرعتبه بود؛ زجرآور برایم امیرسام روی این تحمل که جاییآن از کیانفرها،

 ساختمان وارد و گرفتم پیش در را شنی مسیر ها،ماشین زیاد نسبتا   تعدادبه توجهبی و

 به ایترسیده هین با و شد کشیده عقب به پالتویم ناگهان که گذاشتم راهرو در پا. شدم

 میان را نگاهم و شدم خیره امیرسام یریخته بهم یچهره به متعجب. چسبیدم دیوار

 .شدم براق چشمانش در آخر در و آوردم در گردش به صورتش اجزای

 کنی؟ رفتار چطور دختریک با نیستی بلد امیرسام؟ شده چت -

 سالن،ابتدای در درست که برداشتم قدم سالن سمتبه و کردم آزاد چنگش از را پالتویم

 و گرفت نفسی. سپردم دیوار به را امتکیه اجبار، روی از من و گرفت قرار مقابلم

 فرانسوی به کنترل، را صدایشتُن و کند حفظ را اشفاصله کردمی سعی کهدرحالی

 :پرسید

 شناسی؟می کجا از رو اهورا -
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 :دادم پاسخ فرانسوی به متقابال  

 کیه؟ اهورا -

 :دادم ادامه و شدم عصبی

 کیانفر؟آقای هستی چیدنبال بگو آدم عین. شناسمنمی رو آدماین من -

 .مرد همون -

 مرد؟ کدوم -

 :گفت ممکن صدای تریندرمانده با و آورد جلو کمی را سرش

 .!کنی دوری نامرداون از خودته نفعبه -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 رو؟ مونهمسایه میگی؟ رو مرد کدوم -

 :کرد زمزمه متعجب و کرد گرد چشم

 همسایه؟ -

 .فرستادم کنار را لجوجم موهای یگربارد و دادم تکان سری
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 .!زنیمی حرف کی و چی مورد در دونمنمی و دیدمش امروز من. آره -

 و المیرا کنار در که دالرام سمت به و گرفتم رو اششده درهم هایاخمبه توجهبی و

 پشتی روی را شالم و پالتو جوابم، گرفتن بعداز و دادم سالمی. رفتم داشت، قرار مهراب

 :پرسیدم المیرا به رو. دادم قرار لیصند

 کجاست؟ پرستش -

 :گفت و زد لبخندی

 .!کجاست دونمنمی االن. بود آقاجون پیش -

 آقاجون؟ -

 بشی؟ آشنا باهاش خواییمی. پدربزرگمون -

 کنار در. کردم همراهی موردنظرش میز به رسیدن تا را او البته، گفتن با و زدم لبخندی

 هاآن به رو روییخوش با المیرا و ایستادیم داشتند، قرار انسالیمی زن و مرد که میزی

 :کرد معرفی مرا و کرد

 .امیرسام همکار و من دوست کاترین: کنممی معرفی -

 .کردم خم کمی را سرم و گرفتم پیشی دادنسالم در
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 .سالم -

 :گفت و زد صورتم به لبخندی روییباخوش سالمیان مرد

 .اومدیشخوخیلی. دخترم سالم -

 .ممنونمخیلی -

 :گفت و من به کرد رو المیرا

 .هستن بابا مادر   و پدر خانجون، و آقاجون -

 :پرسیدم و دادم تکان سری

 .وقتمخوش. بله -

 :داد پاسخ آقاجون ولی نیاورد؛ زبانبه کالمی خانجون

 .دخترم طورهمین هم ما -

 .!طوالنی عمرتون -
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 به را هردو و کردیم کوتاهی عذرخواهی المیرا و من. کرد تشکری و زد مهربانی لبخند

 مرا المیرا داشتیمبرمی قدم که حین همین. کردیم ترک مهراب، و دالرام میز   قصد

 :داد قرار خطاب

 کردی؟ دعوا امیرسام با -

 :گفتم و انداختم سویش به کوتاهنگاهی

 .زدیممی حرف داشتیم. نه -

 .است ریختهبهم امیر دیدم آخه -

 :گفتم و انداختم باال اینهشا

 .دیدمی نباید که دید رو کسی کنم فکر -

 کی؟ -

 :دادم پاسخ و گرفت جای امصندلی روی به

 .رو نامی اهورا -

 مهراب. شد بهتم و تعجب باعث شد؛ خارج هرسه ان*ه*د از که بلندی نسبتا   "چی"

 :پرسید من به رو بزرگهاییبااخم
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 داشت؟ کارچی -

 :دادم پاسخ و انداختم باال ایشانه

 .شناسمنمی رو مرداون حتی دونم؛نمی -

 :گفت همه به خطاب که شد بلند مهراب یکشیده قامت موازات به نگاهم

 .کنم صحبت باهاش میرم من -

 .رفت دیگر سالنبه و کرد ترک را ماجمع

 .کاترین سالم -

 :دادم سخپا بااشتیاق و برگشتم سمتشبه پرستش زیبایصدای باشنیدن

 .کوچولو سالم -

 هایکودکی یادبه مرا و بود شده ترزیبا اشآبی عروسکیلباس آن با چقدر که آخ

 را اشگونه. گرفت جای صندلی روی المیرا باکمک. انداختمی خودم یدغدغهبی

 :گفتم و کردم نوازش

 .!عزیزم شدی خوشگلچه خوبی؟ -
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 .داد تکان سری

 خوبی؟ تو. ممنون -

 .خوبم منم -

 .شدی خوشگلخیلی هم تو -

 .کردم تشکر و کشیدم آرامیبه را اشگونه

 .نبودی که آقاجون پیش بودی؟ کجا -

 :داد پاسخ و کشید جلوتر را خودش

 کردی؟ دعوا باهاش تو. بیارم در رو هاغصه دلش از تا رفتم ناراحته، بابایی دیدم -

 :گفتم و کشیدم بلندش موهای به دستی

 .نداریم دعوا که ما. نه -

 .!ناراحتی ولی -

 در. سیدم*و*ب را اشگونه حکم*م و آمد هایمب*ل روی لبخندی زیبایش لحن از

 :وگفتم چسباندم هم به را اماشاره و شصت انگشت سوالش جواب



www.taakroman.ir  

 
  

 
145 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .ناراحتم قدراین فقط -

 .کرد جوریاین داره دوستت چون بابا!. دیگه نباش ناراحت -

 هاییحرفچه بچهاین. کردم حس کامل را رم*م*کروی اغ*دعرق   حرکت اشباجمله

 .نشستم مرتب صندلی روی و کردم کوتاهایسرفه!. نمیزد که

 :گفت باخنده دالرام

 .جان پرستش طورههمین حتما   -

 :گفت و زد چشمکی که کردم دالرام به اخمی

 .!امشب شدی خوشگل چه -

 .کرد شوکه را من باکالمش پرستش باردیگر

 .!دیگه بابایی واسه خب -

 پرستش یخیره و کردم سکوت تنها من اما خواست؛ هوابه دالرام و المیرا یخنده

 .شدم

 :گفت و برگشت المیرا سمت به باناراحتی پرستش
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 .قهرم بابا با من مامانی؟ -

 :پرسید و شد مایل سمتشبه باتعجب المیرا

 مامانی؟ چرا -

 !کرده؟ ناراحتش راچ داره، دوست رو کاترین که بابایی -

 سمتشبه همگی شد باعث بود، پرستشبه خطاب که مانکناری میز از آقاجون صدای

 .برگردیم

 باباجان؟ داره دوست رو کاترین کی -

 در را خودش و دوید آقاجون سمتبه و پرید پایین صندلی از فراوان ذوق با پرستش

 .داد قرار بازوانش حصار

 .ارهد دوست رو کاترین بابایی، -

 :پرسید و انداخت من سمتبه موشکافانه و کوتاهنگاهی آقاجون

 دونی؟می کجا از -

 :داد پاسخ و زد اشگونه به را کوچکش و ظریف انگشت پرستش
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 .داره دوست هم رو من! تازه. مهربون و خوشگله کاترین خب، -

 تفکرات باهمین توانستمی بچهاین. خوردم را لبخندم و انداختم زیربه را سرم

 پرستشبه و کردم بلند را سرم. بیندازد اشخانواده و امیرسام درسر مرا فکر اشکودکانه

 :گفتم و کردم عوض را موضوع نکند، این بدتراز را جَو کهاین برای و انداختم نگاهی

 من پیش رو امشب تا گیرممی اجازه مامان از باشی دخترخوبی اگر پرستش، -

 .باشی

 :دادم ادامه من و زد برق چشمانش

 .کنممی درست برات هم عروسک پراز اتاقیک -

 :گفت و برگشت آقاجون سمتبه نماییدندان بالبخند

 !مهربونه؟ گفتم دیدی -

 :گفت و کرد کوتاهییخنده آقاجون

 .میگی درست تو. بله -

 :گفت ضعیفصدایی و ریزیباخنده المیرا

 .!شده عصبی چه خانجون -
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 باعث فجیعشهایاخم. گفتمی درست المیرا دادم؛ سوق خانجون سمت به را نگاهم

 پرستش. شوم خیره آقاجون مهربان   یچهرهبه باز و بگیرم او از زودخیلی را نگاهم شد

 کنارم و آمد سمتمبه سرعتبه و شد جدا او از و کرد زمزمه آقاجون گوش در چیزی

 :گفت و شد آویزان دنم*گر از که شدم خم و برگشتم سمتش به. ایستاد

 .دارم دوست خیلی -

 :دادم پاسخ صادقانه و فشردمش آغوشم در حکم*م

 .عزیزم دارم دوستت منم -

 صندلی روی تا کردم کمکش. کردم جدایش خودم از آرامیبه و نوازش را رش*م*ک

 :گفت و گرفت حکم*م را دستم شد گیرجای کههمین و بنشیند

 .یهست هاقصه توی پری   شبیه تو، -

 :کردم زمزمه و انداختم باال ابرویی

 پری؟ -

 .داد تکان سری

 .خوشگلی و مهربون ام،قصه کتاب توی پری   همون شبیه تو. آره -
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 بر عشق و م هر از مُهری و بردم جلو را سرم و فشردم دستم در را کوچکش دست

 :گفتم و زدم دستانش

 .تریخوشگل تو اما، -

 :پرسید و شد زدهذوق حرفم از

 میگی؟ راست -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .آره -

 و برگشت قبل حالتبه سریع باشد آمده یادش به چیزی انگار و زد لبخندعمیقی

 :پرسید

 داری؟ جادو هاپری مثل هم تو راستی؟ -

 خودم کودکیدوران یاد به را من و آمدمی خوشم هابچه با بافیخیال از همیشه

 بود قصر مانخانه و داشت زیادی جادوهای که بودم یپرنسس من روزهاآن انداخت؛می

 .پادشاه و ملکه مادرم و پدر و

 :گفتم و کردم نوازش را موهایش آزادم بادست
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .دارم جادو منم. درسته -

 :پرسید باهیجان و شدند تردرشت درشتش، چشمان

 جادویی؟ چه -

 خدا به و فهمممی من کنن بدی کار یا بگن دروغ هابچه اگه. هامبچه پری   من، -

 .گیرهمی رو نیروشون هم خدا وقت اون میگم؛

 نیرو؟ -

 .دارن نیرو هابچه یهمه. آره -

 دارم؟ منم -

 .آره -

 .کنمنمی حس نیرویی که من اما -

 :گفتم و گذاشتم قلبش روی را دستم

 .نداره هرکسی که داری مهربونی قلب تو. جاستاین تو نیروی -

 گیره؟می ازم رو نیرواین خدا کنم، اذیت رو مامان اگر یعنی -
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 دیگه وقتاون. میشه کثیف میشه؛ سیاه کم کم نیروتاین بکنی، اشتباهی کار وقتی -

 .نیستی پری

 :گفت باناراحتی بعد و کرد فکر کمی

 که جادوگری همون قصه؟ تو جادوگر مثل میشم نباشم، پری و باشم نداشته نیرو اگه -

 کرد؟می بدبد کارای و بود زشت

 .دادم تکان سری هایشحرف تایید برای

 .درسته -

 .ندارم دوست رو بودن جادوگر من اما، -

 .باشی نیروت مراقب باید پس -

 و پاک قلب به خطاب و گذاشت قلبش روی درست دستم، روی را کوچکش دست

 :گفت کوچکش

 .میدم قول بهت. کنممی مراقبت ازت خوب من -

 :پرسید ندبالبخ و کرد بلند را سرش

 مراقبمی؟ همیشه هم تو -
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 .مامانت مثل درست. آره -

 :پرسید و انداخت المیرا سمت به نگاهی

 پریه؟ هم مامانی یعنی -

 .داره مراقب پری  یک ایبچه هر. آره -

 :گفت و کرد ایخنده

 .خوشگله و مهربونخیلی آخه. پریهیک مامانی دونستممی همیشه من -

. زدم لبخندی مهربانش صورت به و کشیدم بیرون دستش یرز از آرامی به را دستم

 :زد صدا را من و شد پاک هایشب*ل روی لبخند  

 کاترین؟ -

 جانم؟ -

 .کنی آشتی بابا با باید باشی، پری تو اگه -

 :گفتم رفتهتحلیل باصدایی و ماسید هایمب*ل روی به لبخند

 .نیستم قهر که من -
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 میگی؟ راست -

 .آره -

 .ناراحتم ازش من اما -

 :پرسیدم تعجب با و شد هم در ابروهایم

 چرا؟ -

 .کرد ناراحت رو تو که بدهخیلی چون -

 پرستش هایگفته سمتبه مرا شد؛ شنیده گوشم متریسانتی چند در که صدایی

 .کشاند

 قهری؟ من با چرا -

 خودش سمت به را پرستش صندلی گذشت؛ کنارم از خودش از زودتر عطرش، گرمای

 گذاشت صندلی دوطرف را هایشدست. نشست و شد خم زانویک روی جاهمان و دکشی

 امیرسام سمتبه بااخم و انداخت من به نگاهینیم پرستش. شد پرستش پاسخ   منتظر و

 :گفت و بازگشت

 .کنی رفتار درست کاترین با نیستی بلد تو -
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 با را خودم و برگرداندم رو. کرد خوش جا هایمب*ل روی لبخندی پرستش حرف از

 هایمگوش اما کردم؛ مشغول گرفتندمی جای هاصندلی روی یکبهیک که هاییآدم

 را پرستش بود؛ آرام خیلی که باصدایی امیرسام. بودند فضولی درحال دیگریجای

 :داد قرار خطاب

 هم خودشون که کننمی اشتباهاتی هابزرگآدم هاوقتگاهی. کردم اشتباه من -

 .نمونمی توش

 :گفت صداتُن   باهمان پرستش

 .کنه خواهی معذرت باید کرد، اشتباه آدم وقتی گفتی خودت -

 .عزیزم میگی درست تو -

 .کن خواهیمعذرت کاترین از پس، -

 قهری؟ من با هم هنوز. حتما   -

 .نه نشی، ترسناک دیگه اگه -

 .!تو قربون آی -
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 درون را خودم و برخاستم امیآربه. کشید عقب و نشاند صورتش روی به ایوسه*ب

 من و بود داده قرار مقابلم را دوم فاز یچاره راه پرستش. بود خودش. انداختم توالت

 .بود شده شروع بازی. کردممی آغاز را نقشم باید

 انگشتان و کردم باز را آب شیر. برداشتم قدم روشور سمت به و گرفتم را لباسم یگوشه

 باز را دستم شدنش، پر با و کردم مشت را دستم. پردمس آب خنکای به را امکشیده

. زدم ملتهبم هایگونه به و کردم نزدیک صورتم به را خیسم سرانگشتان تنها و کردم

 داخل را دستمال. گرفتم را امگونه و انگشتان خیسی   بادستمال، و بستم را شیرآب

 درسالن حاضر عیت  جم میان را نگاهم. زدم بیرون توالت از و انداختم زباله سطل

 قرار دیگر سالن در مهمانان مابقی و بود شده پر سالن کوتاهمدت دراین. گرداندم

 داشت؟ آشنا و دوست همه این امیرسام یعنی. داشتند

 کاترین؟ -

 توجهجلب برای صورتش، بادیدن. برگرداندم سمتش به را نگاهم و خوردم تلنگری

 دستانم همراه به نگاهش که کشیدم ش*و*غ*آ در را خودم بادستانم و کردم اخمی

 و کردم آزاد را دستانم. زنانه هایشیطنت برای داد قلقلک را دلمته توجهشاین و لغزید

 برخاسته لبخند و کرد کنترل را نگاهش لرزش تصورم خالف بر. کشیدم موهایم زیر به
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 کج را همرا و فشردم هم روی حکم*م را هایمب*ل حرص از. کرد محو را قدرتم از

 :پرسید و کرد سد را راهم که کردم

 کنی؟می فرار -

 :گفتم و شدم عصبانی اشگذشته رفتار و پیش یچندلحظه حرص از

 .کنی صحبت من با چطوری نیستی بلد تو بشه؟ چی که بمونم -

 :غرید عصبی و آمد جلوتر و کشید درهم را ابروهایش

 .کنی دوری مرداون از تا دادم هشدار بهت فقط من -

 که آورد پیش را دستش. شد حس کامال   وجودش گرمای که گذاشت پیش قدمی

. رسید شالم به و آمد امشانه با مماس دستش ولی کشیدم؛ عقب را امشانه ناخودآگاه

 .دوخت متعجبم چشمانبه را نگاهش و انداخت امشانه روی کامل را شال

 :قرارداد خطاب مرا پشیمانی از مملو باصدایی

 .کنممی عذرخواهی کردم که بدرفتاری بابت ن،م -

 دست من به قدرتحس جورایییک آمد؛می خوشم مردها عذرخواهی از همیشه

 .دادمی
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 :گفتم و زدم گره هم در را دستانم

 خب؟ -

 :گفت و کشید عمیقینفس و کرد کنترل را خودش اما گرفت؛ حرصش

 اون یا شناسیدمی رو دیگههم که کردم فکر. رفتم در کوره از دیدم رو اهورا وقتی -

 .شده مزاحمت

 :گفتم و برداشتم عقببه قدمی

 .نکنید احمقانه فکرهایاین از دیگه کنید لطف پس-

 صندلی روی. برداشتم قدم میز سمتبه قدرت از سرشار باحسی و گذشتم کنارش از و

 :پرسیدم و کردم المیرا به رو نکردم، مشاهده را پرستش کههنگامی و گرفتم جای

 کجاست؟ پرستش -

 :گفت و داد فرو را دهانش داخل ی میوه و کرد پاک دستمال با را دستانش المیرا

 .کنن بازی باهم دوستش پیش رفت -

 :گفتم و بازگشتم سمتشبه بگذارم دالرام سرسربه که این برای و گفتم "آهانی"
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 .نکنه پیدا یارجدید جمعیتاین تو باریک باشه؛ مهراب به حواست -

 از بود پر که دهانی با هم آن اشقیافه این از. شد درشت گردو یاندازهبه دالرام چشمان

 حرص با و برداشت شیرینی ایتکه دالرام. کرد خندهبه مجبور را المیرا و من شیرینی،

 :گفتم و دادم جاخالی باخنده که کرد پرت سمتم به

 تلخه؟ راست حرف هاایرانی قول به -

 :گفت و کرد ایقروچه دندان من حرف حرص   از شد، خالی هک دهانش

 دارین؟ منیساده مهراب   به چکار. بخندین آب رو! مرض -

 هردو ناگهانبه کرد، تکرار را عمل همین هم او که چرخاندم المیرا سمت به را نگاهم

 .زیرخنده زدیم

 .کنممی کبودتون و سیاه حسابی و درست میشم بلند -

 سمتش به کوتاهییباسرفه من و گرفتیم را مانخنده جلوی رصشپرح صدای از

 حرف آشنا ایچهره دیدن با اما کنم؛ اذیتش دوباره تا کردم باز ان*ه*د و چرخیدم

 ببینم؛ را موردنظرم فرد رخ   تمام یچهره تا کردم کج را سرم کمی. ماسید دهانم درون
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 که شد تبدیل یقین به شَکم ت،بازگش بودم نشسته من که سمتی به باخنده کههمین

 .اوست خود  

 یعنی کرد؟می شرکت امیرسام مراسم در باید چرا جا؟این مایند؟ مادام! من خدای اوه

 و آهسته و برخاستم ازجا و کردم دخترها از کوتاهی عذرخواهی شناخت؟می را امیرسام

 روی را تمدس رسیدم که اشقدمییک در. برداشتم قدم سمتش به ساختگی باآرامش  

 :زدم صدایش و گذاشتم اششانه

 مایند؟ مادام -

 :زد ب*ل ناباور بعدچندی و شد امخیره بازنیمه بادهانی و بازگشت سمتمبه سرعتبه

 کاترین؟ -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .خودمم. بله -

 کنار و کرد نوازش را رم*م*ک و کشید آغوشم در سرعتبه آمد، خودش به کههمین

 :کرد هزمزم گوشم

 .!باشی خودت نمیشه باورم -
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 .کشیدم عقب و کردم ایخنده

 .خودمم کنید باور -

 بودند؛ او با صحبت مشغول که دوستانی از و بازگشت عقببه و گرفت دست در را دستم

 نیز من و برداشت قدم میزی سمت به چرخید؛ من سمتبه و کرد عذرخواهی

 حکم*م را دستم که طوریهمان. یمگرفت جای هاصندلی روی و کردم اشهمراهی

 :گفت حالیخوش با بود گرفته

 .حالمخوشخیلی مجلس،این توی هم اون دیدنت از -

 :گفتم و گذاشتم دستش روی را دیگرم دست

 .کنیدمی صحبت فارسی خوبخیلی راستی؟. طورهمین منم -

 :گفت و زد لبخندبزرگی

 فارسیزبان یادگرفتن به مجبور کنهمی گذاریسرمایه ایران در همسرم وقتی از -

 .شدم

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 ایران؟ در گذاریسرمایه -
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 :گفت و داد تکان سری

 شروع رو فعالیت بچگانهپوشاک یزمینه در دوستان از یکی پیشنهاد به. درسته -

 .کردیم

 :گفتم و دادم تکان سری نامحسوس

 کنید؟می چکار جااین اما،. طوراین که -

 کیانفر آقای دوستان از یکی کرده، گذاریسرمایه اون در همسرم که شرکتی مدیر -

 .کردن دعوت رو ما ادب رسم به هم ایشون و بودن

 :پرسیدم و زدم لبخندی

 ندارید؟ که مجدد گذاریسرمایه قصد -

 :گفت و انداخت چشمانم به زیرکانه نگاهی

 کاترین؟ سرته توی فکریچه -

 :گفتم و کردم کوتاهییخنده. زد چشمکی ادامه در و

 .خوبی فکرای -
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 :گفت و شد امخیره نگاه، همان با

 پس. هستیم سالم گذاریسرمایه حال در همیشه ما دونیمی که تو!. طوراین که -

 !کنیم؟ گذاریسرمایه قراره کجا بدونیم باید اول

 .دادم سر صداییبی یخنده

 .ذهنمه توی چیزیچه میگم تونبه!. نکنید نگاهم جوریاین -

 .پرسید و زد گره درهم را دستانش و کرد رها آرامیبه را دستم

 زده؟ جرقه ذهنت تو یهویی چیزیچه خب؟ -

 :گفتم و زدم کنار را صورتم در شدهریخته موهای

 ندارید؟ رو ما شرکت توی گذاریسرمایه قصد شما -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 کنی؟می کار ایران توی گهم شما؟ شرکت -

 :گفتم و دادم تکان سری

 .بله -
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 میشه؟ چی پاریس توی سرمایه و کار همهاون پس -

 :گفتم آرامیبه و کشیدم جلوتر را امصندلی

 .بدونه چیزی امارثیه از کسی خوامنمی فعال   -

 :گفت آرام باصدایی و زد چشمکی

 !راز؟یک -

 .درسته -

 .بگی تو چی هر. عزیزم اُکی -

 :پرسیدم و کردم مس*ل را میز یلبه سرانگشتانم با

 کنیم؟ صحبت گذاریسرمایه مورد در تونیممی -

 :داد پاسخ بااشتیاق

 .کنم صدا رو همسرم باید فقط! البته -

 .حتما  -

 :گفت و برخاست ازجا
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 .گردمبرمی -

 .رفت سالن دیگر سمتبه و کرد ترک را من و

 حس   و جبران شرکت هایخسارت تمام میشد، جامان گذاریسرمایه این اگر

 .میشد کم امیرسام، سمت به راهم کردن هموار از ناشی من وجدانعذاب

 جا؟این کاترین؟ -

 و بالبخند و جابرخاستم از ادب رسم به. آورد خودم به را من مَکندیآقای متعجبصدای

 :دادم پاسخ بود دلاعماق از عمیقا   که شادیاحساس

 .خودمم بله. مکندی آقای سالم -

 :گفت و کرد اشاره صندلیبه بادستش

 .دخترم بشین -

 :گفت و کشید جلوتر را خودش مکندیآقای و گرفتیم جای هاصندلی روی هرسه

 درسته؟. کاری به مشغول جااین که گفتن همسرم -

 .ققنوس شرکت. درسته. بله -
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 :پرسید یندما خانم و انداختند دیگریک به نگاهی متعجب هردو

 شرکت؟این شد چی -

 .فرستادن برام همکاری درخواست -

 کاترین؟. طوراین که -

 بله؟ -

 :پرسید و کرد م نم ن کمی

 چرا؟ نیست، تو از اطالعاتی هاسایت بعضی حتی و خانوادگی یمجله توی -

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی

 .مکن شروع رو جدیدیزندگی   جااین داشتم دوست خب، -

 :گفت و خندید مکندیآقای

 .کردی فرار کردم احساس من -

 :گفتم و کردم کوتاهییخنده

 .همیشه برای نه اما کردم؛ فرار پاریس از. درسته -
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 رو تو لیاقت ما که دونیمی خودت کنی؟نمی همکاری ما با چرا طوره،این اگر -

 .داریم

 :گفتم و کردم نوازش ار راستم اَبروی گوشه اشاره انگشت با و زدم لبخندی

 نکردید؛ خالی رو پشتم وقتهیچ و داشتید لطف من به همیشه شما. ممنونم خیلی -

 .ترنجذاب ایرانی مردای که دونیدمی اما

 .شد ما یهرسه یخنده باعث بود، شوخی روی از که آخرم یجمله

 :گفت و شکست را سکوت مایندخانم مدتی بعداز

 شکایت ازش سوئیسیشرکت که نیست شرکتی همون ققنوس چیزی، هر از قبل -

 کرد؟

 شریک آن در من که شرکت بدنامی گفت باید واقع در. ماجرا اصلی جای به رسیدیم

 :گفتم و کردم قالب هم در را دستانم و کشیدم عمیقی نفس. بودم

 همه چشم از دور به هاطراح سرپرست. نداره شرکت به ربطی اصال   موضوعاین -

 ققنوسشرکت از سوئیسیشرکت دزدی،این خاطربه. بود داده انجام رو هنری سرقتاین
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 شد؛ اتهام رفع شرکت از و شد رو طراحدست   که مدتی بعداز. بود کرده شکایت

 .داد خاتمه چیزهمه به اتهامات گرفتن برعهده و خسارت پرداخت با قبلیسرپرست

 :دادم ادامه و کشیدم جلوتر را خودم رفتند فرو فکر در که هردو

 .کشونمنمی تباهی به رو شما من باشید مطمئن -

 به کردم شروع کردم، پیدا شاننگاه درون را اطمینان وقتی و کرد شکارم هردو نگاه

 و مایندخانم. ایران در پیشرفتش روند و شرکت کار و کسب مورد در مفصل توضیح

 حضور. ثروتمند و عاشق زوجکی و بودند انگلیس بزرگ گذارانسرمایه از مکندیآقای

 .هاخسارت جبران و عالی پیشرفت یعنی ما شرکت در هاآن

 :پرسیدم و کردم مزهمزه و ریختم جام درون را میز روی دنی*شی*نو از مقداری

 چیه؟ نظرتون خب؟ -

 و من به کرد رو گرفت، را تأییدیه که همین و انداخت همسرش به نگاهی مکندی آقای

 :گفت

 .بشیم آشنا بیشتر شرکت مدیران با مایلیم -

 :گفتم و زدم پررنگی لبخند
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 .! ...فقط. خوب چه -

 چی؟ فقط -

 کنممی خواهش داشتن تردید یا نکردن قبول اونا اگر. بود من  جانب از پیشنهاداین -

 .نشید ناراحت

 :گفت و داد ابروهایش به چینی مایندخانم

 هرکسی با دونیممی که شدیم بلند و خوردیم شکست قدراین ما باش مطمئن -

 .کنیم ثابت رو خودمون و کنیم رفتار چطوری

 :گفتم و کردم خم سری ادب، رسم به و برخاستم ازجا

 .گذارمسپاس شما الطاف از -

 کوتاهی عذرخواهی با. کردند خم سری و کردند عَلَم قد سرعتبه هردو حرکتماین با

 چرخاندم حاضر جمعیت میان را نگاهم. کردم ترک امیرسام با صحبت قصد به را هاآن

 و گرفتم دست به را لباسمیگوشه. دیدم اشخانواده کنار در را امیرسام آخر در و

 :زدم صدایش و کردم توقف امیرسام قدمییک در. کردم تند قدم امیرسام سمتبه

 امیرسام؟ -
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 :داد پاسخ و بازگشت سمتم به و کرد آقاجون از عذرخواهی

 بله؟ -

 :دادم قرار خطاب را امیرسام و انداختم مکندیآقای و مایندخانم سمت به نگاهی

 .کنن صحبت شما با که مایلن همسرشون و مکندیآقای -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 مورد؟ چه در -

 .کار مورد در -

 :دادم را نگاهش پاسخ که کرد نگاه سوالی و برگشت ما سمت به هم مهراب

 و ریسک اهل باشه سود که هم هرجایی. هستند بزرگی گذارهایرمایهس هااون -

 .اندگذاریسرمایه

 :گفت و شد درهم امیرسام ابروهای

 .کنمنمی شراکت کسی با مهراب جزءبه من اما، -

 .گفتن ما به رو همین هم ایلیچ خانم. بله -
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 کندیمآقای. برگردیم سمتشان به هرسه شد باعث که بود مکندی آقای صدای

 مؤدبانه مهراب و امیرسام به دادن دست بعداز و آمد جلو همسرش دردستدست

 :کرد درخواست

 .!رسیدیم نتیجه به شاید کنیم؟ صحبت مورد این در مفصل تا هست امکانش -

 تأییدیه سر دادن تکان با امیرسام که همین و انداخت امیرسام سمت به نگاهی مهراب

 :گفت و کرد اشاره مجاور هایصندلی به دست با داد، را

 .بفرمایید. البته -

 :پرسید و من به کرد رو مکندیآقای و گرفتند جای هاصندلی روی چهارنفر هر

 نمیشی؟ نشینهم ما با کاترین -

 اخم داشتم، مکندیآقای با تجاری صمیمی   و نزدیک یطه*اب*ر که جاییآن از

 :دادم پاسخ طبعیشوخ با و کردم ساختگی

 توان   دیگه میشه؛ منفجر داره مغزم زدم حرف ساعتربع کههمین -

 .!ندارم رو شما تجاریهایصحبت

 :گفت و کرد کوتاهییخنده
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 .باشه بوده تنبل همهاین د زیره ندارم یاد به -

 :گفتم آرام و شدم خم سمتشبه

 .نیستم مادرم شبیه اصال   مورداین تو -

 و کردم کوتاهییخنده که داد تکان أسفت از سری بالبخند. کشیدم عقب را خودم

 و دالرام سمت به. کردم ترک را هاآن و گفتم "ایاجازه با". برداشتم عقببه قدمی

 .کشیدم عمیقینفس و انداختم صندلی روی را خودم باخستگی و برداشتم قدم المیرا

 :گفت و انداخت باال ابرویی دالرام

 .!خسته چقدر -

 :گفتم و رستادمف بیرون باشدت را نفسم

 .خب زدم حرف خیلی -

 در و برداشتم پرتقال ایتکه کوتاهی عذرخواهی با المیرا بشقاب از و بردم پیش را دستم

 :پرسید و ریخت جامدرون پرتقال شربت مقداری المیرا. گذاشتم دهانم

 بودن؟ کی هااین کاترین -

 :پرسیدم و جویدم را پرتقال مابقی تندتند
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 کیا؟ -

 :گفت و گذاشت مقابلم را جام

 .زنیمی حرف باهاشون ساعتهیک که هاییهمین -

 :گفتم و گرفتم دستبه را جام و کردم تشکری

 .گذارنسرمایه -

 جمع   از نگاه دالرام. گذاشتم میز روی را جام و خوردم دنی*شی*نو از مقداری

 :پرسید و من به کرد رو باکنجکاوی و گرفت مکندیآقای با شرکتمدیران

 دارن؟ مهراب و امیرسام به کارچی -

 .کنن گذاریسرمایه شرکت توی خوانمی کنن؛ قبول مهراب و امیرسام اگر -

 :پرسید گردشده چشمان و باتعجب

 ما؟شرکت میگی؟ راست -

 .!کن باور. آره -

 .خوب چقدر! وای -
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 :پرسید و انداخت مکندیآقای به کنجکاو نگاهی المیرا

 پولدارن؟ خیلی -

 :دادم پاسخ و دادم تکان سری. برگرداند سمتم به را گاهشن و

 .خیلی -

 .بشه اُکی گذاریسرمایه این اگر میشه خوب پس -

 .میشه خوب خیلی -

 خوش بلند دامن و کت. دوختم المیرا هایلباس به را نگاهم من و کردند سکوت دو هر

 پیچیده زیبایی طرز هب که هم شالی بود؛ برگرفته در را المیرا دن*ب تمام که دوختی

 جذاب و زیبا واقعا پوشش نوع این. بود شده موهایش ریختن بیرون از مانع بود شده

 شال که تفاوتاین با داشت المیرا با مشابه پوششی که دوختم دالرام به را نگاهم. بود

 پوشیدگی اما بود؛ بلند ماکسی که لباسش و داشت قرار موهایش روی ترآزادانه دالرام

 جا هایمب*ل روی لبخندی پوشش و لباس انتخاب نوعاین از. داشت را پوشش نهما

 :گفتم و کرد خوش

 .اند زیبا خیلی هاتونلباس -



www.taakroman.ir  

 
  

 
174 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :گفت و زد لبخندبزرگی دالرام و پریدند بیرون تفکراتشان از هردو

 .عزیزم بینهمی خوشگل هاتچشم -

 :گفت و انداخت لباسش به نگاهی المیرا

 .شدی زیباتر تو اما ممنونم؛ خیلی -

 .کرد تایید را المیرا کالم "میگه راست": گفتن با دالرام

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 جدا ؟ -

 :داد پاسخ المیرا

 .جدا  -

 :گفت عجیب ذوقی و شوق با دالرام

 .خواستگاری میومدیم زودی داشتم، داداش اگه خدابه -

 .دادم سر مستانه ایخنده

 نداری؟ داداش مگه! آماده چه -
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 .شده عروس هماون که دارم تربزرگ خواهر یه فقط. نچ -

 :گفتم باخوشحالی و افتادم کالرا یاد به عروسی، و بزرگتر خواهر اسم آوردن با

 .کنهمی ازدواج سالپایان تا منم خواهر -

 :پرسید و برگشت سمتم به کامل المیرا

 کی؟ با جدا ؟ -

 .پدرم دوستان ازیکی پسر با. آره -

 :پرسید و گرفت جای المیرا کنار و برخاست دالرام

 داره؟ پول چیه؟ کارش خب؟ -

 :گفت و خندید المیرا

 .شودمی وارد خانمفضول -

 .کردم کوتاهییخنده

 .کنجکاوه زیادی! دیگه شناسممی که رو دالرام -

 .فضوله. نچ: المیرا
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 :گفت و زد المیرا ازویببه آرامیمشت باحرص دالرام که زیرخنده زدیم هردو

 .کنجکاوم زیادی فقط! هم تو کوفت -

 :گفت باخنده و داد ماساژ کمی و گرفت دردست را بازویش المیرا

 .!کنجکاو. آره -

 من سمتبه و بخندد آرام شد باعث رفت المیرا به دالرام که ساختگییغره چشم

 .بازگردد

 :گفتم دالرام سوال جواب   در

 .کنهمی تدریس هم یرشته همین توی. خلبانه -

 با. گفتند ایکشیده نسبتا   "او" تعجب با و کردند باز ان*ه*د همزمان هردو

 و من به کرد رو لبخند با المیرا و آمدند خودشان به هردو دادم سر که کوتاهییخنده

 :گفت

 .عزیزم مبارکه -

 .ممنونم خیلی -

 :گفت من به خطاب نیز دالرام
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 .میگم تبریک -

 .ممنون خیلی -

 :گفت و بازگشت سمتمبه سرعتبه شد ایجاد ذهنش در که ایجرقه با المیرا

 .دیدیش کجا اصال   شناسی؟می کجا از رو اهورا تو کاترین؟ -

 :داد پاسخ و انداختم باال ابرویی

 حرف ما. دیدیم رو دیگههم مجتمع توی اتفاقی جورهمین. شناسمش نمی من -

 .نزدیم هم خاصی

 اختیار سکوت خانمفاطمه باصدای که بیاورد زبان به کالمی تا کرد باز ان*ه*د المیرا

 .بازگشتیم صدا سمتبه همگی و کرد

 .بفرمایید... شام بفرمایید! محترم آقایون و هاخانم -

 .برداشتیم قدم سالن وسط میزبزرگ سمتبه و برخاستیم ازجا حرفی، هیچبی

 

*** 

 .منتظریم ما. شما طرف از نهایی جواب پس -
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 :گفت و فشرد را مکندیآقای دست امیرسام

 .حتما . بله -

 .دوباره دیداری امید به -

 .دیدار امید به -

 گذرا نگاهی. کردند ترک را سالن مایندخانم و مکندیآقای و شدند جدا دیگریک از

 :پرسیدم و بازگشتم مهراب سمت به و انداختم شده خالی سالنبه

 شد؟ چی خب؟ -

 :گفت بود؛ حالیخوش مملواز که بالحنی و گذاشت پیش قدمی مهراب

 .!ایمعرکه تو دختر -

 :پرسیدم و شدم متعجب کالمش از

 شده؟ چی چرا؟ -

 دادن؟ پیشنهادی چه دونیمی -

 .نه -
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 ایزنجیره هایفروشگاه توی دادن پیشنهاد نیستیم؛ شراکت اهل که گفتیم ما وقتی -

 .کنیم تأمین ما رو پوشاکشون بخش کنن تأسیس زودیبه قراره که

 :زدم ب*ل ناباور و شد باز ممکن حد  آخرین تا چشمانم

 جدا ؟ -

 :کرد زمزمه و داد تکان سری بالبخند

 !هستیم تومدیون رو این و جدا   -

 :گفتم باخوشحالی و شد باز هم از لبخند ینشانهبه هایمب*ل کمکم

 دست در یعنی برسه؛ فروش به مَکندیهایگاهفروش توی ما برند وقتی!. عالیه کهاین -

 بیشتر و دارن زیادی یکنندهاستقبال هافروشگاه اون انگلیس؛ اقتصاد از بخشی گرفتن

 رو ما بیشتر تونهمی داره مکندیآقای که هم دوستانی. هستن ثروتمندها هم هااون

 .کنه مشهور

 نگرانی و اضطرابیک با آخر در اما داد؛ گوش آخر تا را کالمم خاطربارضایت   مهراب

 :گفت خاصی

 .داره دردسر هااین یهمه اما -
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 :پرسیدم و برداشتم صندلی روی از را پالتو

 دردسری؟ چه -

 حینهمین شدم؛ پوشیدنش مشغول و انداختم دوشم روی و دادم خفیفی تکان را پالتو

 :داد را سوالم پاسخ مهراب

 .هااون رهنگف با هاطرح تطبیق و تولید افزایش -

 :کردم مطمئن کاراین از را مهراب کالممباآرامش   و کردم مرتب را پالتو ییقعه

 .کنم کمک هاطرح و فرهنگ مورد در تونممی من! نباش نگران -

 :گفت و شد کاسته اشنگرانی از مقداری

 کنیم؟ کارچه رو تولید افزایش شد؛ حل این. خبخیلی -

 .کنیممی استخدام جدید نیروی خب -

 .حقوق و هاهزینه افزایش یعنی جدید نیروی -

 میشه هم سود همه اون بهای. داره بهایییک هرچیزی. سود یعنی آخر در اما -

 .هاهزینه افزایش
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 :گفت کردن فکر کمی بعداز و داد تکان سری

 مطمئنی؟ بهشون همهاین کجا از داری؟ اطمینان هااین به چقدر تو    اصال -

 :گفتم و فرستادم بیرون شدت اب را نفسم

 دچار شرکت وقتی بودند؛ گذارهاشسرمایه هااون که کردممی کار باشرکتی مدتی -

 هم خانوادگیمون دوستان از یکی. دادن سَروسامون رو شرکت که بودن هااون شد؛ زیان

 .میشن

 .بازگشتم سمتش به آمد که امیرسام صدای

 .کن تحقیق مودشون در لطفا   مهراب؟ -

 :گفت و داد تکان سری مهراب

 .اُکی -

 :گفت و من به کرد رو

 .ممنون -

. کردم مرتب را شالم و گرفتم دستبه را کیفم و دادم را پاسخش پررنگم لبخند باهمان

 پس. دارد حرف من با که شدم متوجه دیدم، را نگاهش وقتی و ایستاد کنارم پرستش
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 ظریفش و کوچکدستان با. بیاورد زبان به را حرفش تا شدم منتظر و زدم زانو جلویش

 :گفت و کرد قاب را صورتم

 میری؟ داری -

 کف   به ایوسه*ب و کردم جدا صورتم از را هاآن و گذاشتم دستانش روی را دستانم

 :گفتم و زدم دست هردو

 .کنیم مالقات بازم رو دیگههم همیشه مثل میدم قول اما برم؛ باید دیگه -

 :گفت و شد امخیره باناراحتی

 .!ببری منم دادی قول -

 و گرفت را وجودم تمام ناراحتی احساس بود؛ صدایش درون که التماسی همهاین از

 :گفتم باشرمندگی

 .بده اجازه باید مامانت. عزیزم تونمنمی -

 داشتم نگهش که کند ترکم تا کرد جدا دستانم از را دستانش و انداخت پایین را سرش

 :گفتم و

 .عزیزم نکن قهر -
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 کردم رو و زدم لبخندی که داد تکان نفی معنی به سری بود؛ پایین سرش طوریهمان

 :گفتم و المیرا به

 بمونه؟ من پیش امشب پرستش میشه -

 :گفت و انداخت پرستش به نگاهی المیرا

 .دیدنت میاییم فردا شااللّهان! بیوفتی زحمت به نیست نیازی -

 زیبا نگاهاین برای دلم. بود شده من یخیره شتیاقباا که دوختم پرستش به را نگاهم

 :گفتم و کردم المیرا به رو و سیدم*و*ب حکم*م را صورتش. رفت ضعف

 .کنم مراقبت ازش خوب میدم قول! دیگه کنممی خواهش -

 :گفت واریالتماس و بلندصدای با پرستش که کند مخالفت تا کرد باز ان*ه*د المیرا

 باشه؟. نکنم اذیت میدم قول. گهدی کن قبول مامانی؟ -

 :گفت پرستش به رو پرستش و من اصرار دیدن   با المیرا

 .!پرستش طلبیفرصت خیلی -

 :گفتم بااطمینان و شدم بلند آرامیبه
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 . ...که پرستش بابت میدم تضمین و شناسهمی رو من امیرسام -

 :گفت و پرید کالمم میان

 . ...حاال تا من آخه -

 .گرفت جای من صورت روی لبخندی و کرد همداخل امیرسام

 .!شناسیممی رو هم سالهخیلی کاترین و من. المیرا نباش نگران -

. کرد قبول پرستش بااصرار باآلخره که باشد فرزندش نگران که دادممی حق

. کرد رها آغوشم در را خودش "جونمی آخ " گفتن با پرستش و زدم لبخندبزرگی

 :گفتم و سیدم*و*ب را موهایش ویر و کردم کوتاهی یخنده

 .بریم تا شو آماده. بدو -

 :گفت و شد جدا بغلم از

 .!نریا. میام سریع -

 .خندیدم

 .نمیرم -
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 و برخاستم ازجا.شد پنهان دید از و دوید هاپله سمتبه و گرفت فاصله من از سرعتبه

 :گفتم و کردم المیرا به رو

 .ممنونم -

 .میشی اذیت امشب. ممنونم من -

 .هامبچه عاشق من! اصال   نه، -

 .دارم کار ت. بیا چندلحظه کاترین؟ -

 حرکت من زودتراز خودش و کرد اشاره اتاقش به باسر که بازگشتم امیرسام سمت به

 و دادم تکیه در به. بستم را در و شدم اتاقش وارد و رفتم دنبالش به اجبار روی از. کرد

 .کند آغاز را صحبت تا شدم منتظر

 :گفت و ایستاد بلممقا

 ناراحتی؟ دستم از هم هنوز -

 باکالفگی پس بود، دروغ هم باز "نه" گفتممی اگر بود؛ دروغ "آره" گفتممی اگر

 :گفتم

 .نیست مهم -
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 جفتآن به را نگاهم و چسبیدم در به کامل که آمد جلوتر و کشید عمیقینفس

 .دادم ایقهوهیتیله

 :گفت مغ و د*ر*د از بود پر که بالحنی

 بود؛ نارفیق اهورا. اهورا خاطربه هم اون. باشی دلخور ازم ندارم دوست من. مهمه -

 .ببینی آسیب تو نداشتم دوست بود؛ د*ر*د

 :کرد زمزمه و کشید درهم را ابروهایش

 ازت دادم قول بهت. بیاد هم تو سر اومد؛ الهام سر که بالیی همون نداشتم دوست -

 .هستم هم قولم سر و تدوسیک مثل کنممی مراقب

 .شناختمشمی خوب. بود خودش الهام؟

 کاترین؟ بخشیمی رو من -

 از پر داشت؛ زیبایی حالت چشمانش. کشیدم باال به را نگاهم و آمدم بیرون الهام فکر   از

 .کردمی منتقل من به که خوبی هایحس از پر مردانگی؛ از پر. معصومیت

 :مپرسید و زدم گره هم در را دستانم

 کنی؟می رفتار جوریاین هاخانم یهمه با -
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 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 جوری؟ چه -

 :کردم زمزمه و کشیدم جلو کمی را خودم

 .جنتلمن جوراین -

 :زد ب*ل و شد امخیره باتعجب

 جنتلمن؟ -

 :گفتم و کشیدم کتش هایلبه روی سرانگشتم با و بردم پیش را دستم

 هم من ناراحتی حتی و کنیمی برخورد محترمانه هاخانم یمهه با. جنتلمن آره -

 ازت زنی هیچ ذارینمی و کنیمی عذرخواهی مردونه اشتباهت کار   خاطربه. مهمه برات

 ؟... یا شماست خانوادگی ادب   از این بودن؛ جنتلمن یعنی این. باشه ناراحت

 را وجودم درون شیطنت گویی. شدم اشخیره و انداختم باال ابرویی سوالم پاسخ   برای و

 :گفت و کشید عقب را خودش چون کرد؛ حس کامل

 ناراحت رو کسی کارهام و هاباحرف ندارم دوست. داره خاصی جایگاه زن ما، برای -

 .باشی تو اگر حتی. کنم
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 زیادی و است من هایاخالق جزو این که فهماند عمال  . کشید پر هایمب*ل روی لبخند

 .نگیر خودت به

 :گفت و برداشت عقب به دیگر قدمی

 .باشی بخشیده رو من امیدوارم -

 واقع در. "بخشمنمی " بگویم توانستمنمی پردرد نگاه   و عذرخواهیآن مقابل در

 :پرسید که دادم تکان سری و گرفتم را نگاهم. بود نشده مرتکب بدی زیاد کار   امیرسام

 آره؟ یعنی این -

 :کردم مهزمز و گزیدم را بم*لیگوشه

 .آره -

 :گفت و داد بیرون آسودگی روی از را نفسش

 .ممنونم -

 برای خاصی؟ جایگاه چه دارد؛ خاصی جایگاه زن ما برای گفت مرداین.شدم اشخیره

 کسی؟ چه

 :آوردم زبان به را سوالم
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 کیا؟ یعنی شما برای داره؟ جایگاهی چه زن -

 :داد پاسخ و زد لبخندی

 که قیمتی شئیک یعنی باال؛ مقام یعنی جواهر؛ یعنی امادهخانو و من نظر از زن، -

 .باشی مراقبش لحظهبهلحظه باید

 اما داشت؛ زن به نسبت من یخانواده که بود اعتقادی هماناین. شدم اشخیره باتعجب

 گفتمی امیرسام. بیاورند دنیا به را آینده هایپ رنس و لُرد بود قرار که اشرافی هایزن

 را هاآن. کردندمی برخورد هاآن با دیگر ایگونه به اما جواهرند؛ کشورش نزنا تمام

 بودند هاییزندانی شبیه بیشتر هاآن. بودند محروم حقوق بسیاری از کردند؛ می محدود

 .میشد استفاده جمعیت افزایش برای تنها وجودشان از که

 ؟کنیمی تحلیل و تجزیه داری رو من حرف کدوم کاترین؟ چیه -

 :گفتم و گرفتم را نگاهم

 .دیدمی شعار فقط هامسلمون شما!. شعارند همه هااین -

 :گفت متعجب باصدایی

 .نیست طوراین نه، شعار؟ -
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 اما ببرم؛ بین از را پوچ شعارهایاین و وسط بریزم را تفکراتم تمام تا کردم باز ب*ل

 .شد مانع آمد در پشت از که پرستش صدای

 کوشی؟ ترین؟کا امآماده من -

 :گفت امیرسام که بروم بیرون اتاق از تا برگرداندم رو و کردم جدا در از را خودم

 توضیح برات بخوایی که هروقت موضوعاین مورد در! کاترین نیست شعار هااین -

 .میدم کامل

 کشیدم عقب را خودم. کرد دراز در سمتبه را دستش و آمد جلو که بازگشتم سمتشبه

 :گفت و کشید را دستگیره که

 .رسونمتمی من -

 .زد بیرون اتاق از و کرد باز را در و

 

*** 
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 سالن سمتبه و زدم بیرون اتاق از و نشاندم ایوسه*ب را پرستش خواب درغرق صورت  

 و داد سُر دیگرش پای روی از را راستش پای. نشستم امیرسام مقابل مبل، روی. رفتم

 .شد خم جلوبه و ذاشتگ زانوهایش روی را دستش هردو کف

 خوابید؟ -

 :دادم پاسخ و زدم گره هم در را دستانم عادت طبق

 .خوابید. آره -

 .ممنونم -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .نکردم کاری -

 :گفت و انداخت اتاق سمتبه کوتاه نگاهی

 .بخوابه یا بشینه کنارش نفریک باید خواب، موقع همیشه -

 :گفتم و شد کشیده سمتهمان به نیز من نگاه

 .خوابید تا گرفتمش بغلم توی. آره -
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 خوردن مشغول و رساند هایشب*ل به. برداشت را قهوه فنجان و برد پیش را دستش

 :پرسید و گذاشت میز روی را فنجان دید؛ که را امخیره نگاه. شد اشقهوه

 بخشی؟می راحت همیشه -

 :دمدا پاسخ رنگکم بالبخندی و انداختم پایین را نگاهم

 .بخشممی راحت رو دارم دوست که کسایی فقط! نه رو همه -

 به را من کالم گویی. بود شده امخیره پریده باال ابرویی با که کشیدم باال را نگاهم

 من بعد،م ن. خواستممی من که بود همانی این، و بود کرده تعبیر خوبی معنای

 از دست. دادم نشان بیخیال را خودم و زدم لبخندی. خاصم معشوق او و بودم عاشقیک

 :کرد زمزمه و برداشت متعجبش نگاهآن

 .ممنونم -

 :پرسیدم و کشیدم زانوهایم روی را دست هردو کف و کردم باز هم از را دستانم

 چی؟ برای -

 مثل رو کار کنی؛می کمک همه به میره؛ پیش خوبخیلی کارا اومدی وقتی از -

 .شدن بهتر هاطراحی و دونیمی تفریح
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 را فکرم همهاین که مردی یوسیله به همآن میشد تعریف من از وقتی بود؛ عالی حس

 .میزد شکوفه درونم رضایتی حس بود، کرده مشغول

 :کردم زمزمه و انداختم پایین را سرم

 .کنیمی فکر جوریاین موردم در که حالمخوش -

 وسواس با هم باز. کردم علم دق جلویش متقابال   و کشیدم باال را نگاهم شدنش، بلند با

 :گفت و انداخت اتاق سمتبه نگاهی

 .باش پرستش مواظب -

 :گفتم و دادم تکان سری اش،پدرانه نگرانی مقابل در

 .نباش نگران. حتما   -

 .برگرداند را نگاهش

 .خوش شب -

 .خوش شب -

 :گفت و برگشت سریع ولی برداشتم؛ قدم دنبالشبه که کرد حرکت در سمت به
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 .بلدم رو راه خودم. نیست نیازی -

 بعدچندی و رفت راهرو سمتبه. ایستاد حرکت از. شد مانعم و آورد باال را دستش

 به را امخسته دن  *ب و گرفتم رفتنش مسیر از را نگاهم. آمد در شدن بسته صدای

. کشیدم دراز رنگآبی یساده شلوار و بلوزهمان با پرستش کنار و رساندم خواباتاق

 و خستگی شدت از. گذاشتم هم روی را چشمانم و کردم حلقه دورکمرش را دستم

 .رفتم فرو خوابعالم در و شد گرم چشمانم زودخیلی پرستش موهای خوش  بوی

 به و نشستم تخت روی خواب از ست*م و گیج. پریدم خواب از واحدزنگ   باصدای

 با. شد کشیده اتاق در سمت به نگاهم زنگ یدوباره باصدای. شدم خیره اطراف

 شال یک و کردم تن به را بلندم بافت   و رفتم پایین تخت از سرعتبه قرارم، یادآوری

 در به سرعتبه را خودم نشود بیدار پرستش کهاین برای و انداختم سرم روی هم

 .کردم باز را در و رساندم

 .برگشت سمتمبه و برداشت را دستش بود، زنگ روی دستش که مرد جوان

 :گفتم و کشیدم چشمانم به دستی

 بفرمایید؟. سالم -

 :گفت و زد لبخندی مردجوان
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 .بازیوسایل آوردیم؛ رو تونسفارشات. بخیر صبح. سالم -

 کنار را خودم و انداختم بود، دوزن و دومرد شامل که سرش پشت افراد به نگاهی

 :گفتم و کشیدم

 .داخل بفرمایید. بله -

 که دادم نشان را موردنظر اتاق و بستم را در. شدند وارد همه و کرد کوتاهی عذرخواهی

 اتاقیک که دادم قول پرستش به خواب ازقبل دیشب. رفتند اتاق سمتبه وسایل با

 به و گرفتم تلفن شماره او از و زدم زنگ کالرا به. کنممی درست برایش زیبا بازی

. دادم را الزم هایسفارش و زدم زنگ بود؛ کالرا دوست   همسر که فروشگاه صاحب

. شدم خواباتاق وارد. آمدم بیرون و شستم را صورتم و دست و رفتم توالت سمتبه

 به نگاهی. بود نشده بیدار هم هنوز و کردمی س یر عمیقی رویاهای در پرستش

 و رفتم هایملباس کمد سمتبه. دادمی نشان را صبح۷:۳۰ که انداختم دیواریساعت

 کیفم داخل از. پوشیدم هم را بافت و کردم تنبه و کشیدم بیرون را دیگری شلوار و بلوز

 و نوشتم تشکری متن آن روی و گذاشتم سفیدرنگی پاکت داخل و برداشتم پول مبلغی

. گذاشتم پاکت روی و برداشتم انعام عنوانبه دیگر مقداری. گذاشتم میز روی را پاکت
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 بقیه و مردجوان. زدم بیرون اتاق از مردجوان همان باصدای طوالنی، نسبتا   مدتی بعداز

 .بودند ایستاده سالن در

 :گفتم و انداختم اتاق به مختصر نگاهی

 .!شد تموم زود چه -

 .برگشتم سمتشان به

 .اومدین جااین به تعطیل روزاین توی که ممنونمخیلی. نباشید خسته -

 دستشبه را پاکت و رفتم مردجوان سمتبه من آخر در. کردند تشکری متواضعانه همه

 :گفتم و دادم

 .کردممی پرداخت سمیعیآقای به باید که مبلغی هم این -

 :گفت و داد تکان سری

 .رسونممی دستشون به حتما  . ممنونمخیلی -

 .ممنونم -

 :گفتم و دادم مرد دست به بااحترام را انعام مبلغ
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 . ...آقای کشیدین زحمت خیلی -

 .هستم زاده سهیلی -

 .هابچه و شما انعام هم این... . زاده سهیلیآقای کشیدین زحمت خیلی. بله -

 .خانم ممنونخیلی -

 من و کردند ترک را خانه کوتاه تشکریک بعداز همه. زدم لبخندی و دادم تکان سری

 .بستم را واحد در  

 کجایی؟ کاترین؟ -

 .گرفتم فاصله در از و برگشتم عقببه پرستش صدای باشنیدن

 :دادم پاسخ و بردم باال کمی را صدایم

 .عزیزم میام االن. جاهمین -

 آمد بیرون اتاق از تلوتلوخوران پرستش رسیدم؛ سالنبه کههمین و رفتم سالن سمتبه

 .آمدمی سالن سمتبه دادمی ماساژ را چشمانش کوچکشهایمشت با کهدرحالی و

 :گفتم و زدم لبخندی زیبایش حرکتاین به
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 .بخیرصبح. مسال -

 آلودخواب باصدای و ایستاد حرکت از و برداشت چشمانش روی از را هایشمشت

 :گفت

 .بخیرصبح. سالم -

 .سیدم*و*ب را خوشگلش صورت و زدم زانو مقابلش و رفتم سمتشبه

 عزیزم؟ خوابیدی خوب -

 مآغوش در و رش*م*ک دور انداختم دست. کرد پایین و باال "بله" معنی به را سرش

 صورتش و دست کهاین بعداز. بشورم را صورتش تا رفتیم توالت سمتبه و کردم بلندش

 هم من. گرفت جای صندلی روی پرستش و رفتیم آشپزخونه طرفبه شستم را

 را صبحانه آخر تا هردو و کردم آماده برایش فرانسوی سبک به مفصل یصبحانهیک

 .کردیم جاننوش

 :گفتم پرستش به خطاب کردممی جمع را میز که حینی

 .بدم نشونت چیزییک خواممی -

 :پرسید و کرد پاک را دهانش دستمال با



www.taakroman.ir  

 
  

 
199 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 بدی؟ نشونم چی -

 :گفتم و زدم هم به را دستانم

 .!بیا دنبالم -

. رفتیم اتاق سمت به هردو و گرفت را دستم و پرید پایین صندلی از که رفتم سمتش به

 :گفتم و رفتم کنار کردم، باز را در کههمین

 .! ...سورپرایز -

 را اتاق داخل تا کشید جلو را سرش و گرفت چهارچوب به را دستانش و آمد جلوتر

 طور به کهاین تا شدم، اشخیره متعجب من و کرد سکوت کوتاهیمدت. کند مشاهده

 روی و کرد پرت اتاق داخل را خودش و کشید حالیخوش از بلندیجیغ ناگهانی

. شدم اشکودکانه هیجاناین یخیره و دادم سر ایخنده. انداخت وسایل و هاعروسک

 او با بروم که کردمی درخواست من از و هم سر پشت هایکردن تشکر به کرد شروع

 یاسیرشده کودک تا شدم اتاق داخل و دادم مثبتپاسخ درخواستشبه. کنم بازی

 و خواندن الکیالکی شعرهای به کردیم شروع دو هر اتاق، به ورودم با. کنم آزاد را درونم

 .بازی و کردن بپربپر
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 به امنه*ی*سیقفسه و زدممی نفسنفس و بود شده سرخ صورتم هیجان زور از

 به را خودم و زدم بیرون اتاق از و کردم عذرخواهی پرستش از. بود افتاده سوزش

. شود بهتر حالم تا کشیدم سر و کردم خنک آب پراز را لیوانی. رساندم آشپزخانه

 بیرون آشپزخانه از شدم بهتر کردم احساس که همین و کشیدم عمیقنفس چندین

 .زدم

 کاترین؟ -

. نشستم کنارش و رفتم سمتش به. دیدم مبل روی را پرستش و برگشتم صدا سمت به

 :گفتم و کردم نوازش را سرخش صورت

 جانم؟ -

 شده؟ بد حالت -

 :گفتم و کشیدم دیگری عمیقنفس

 .شدم خسته دویدم زیادی قطف. نه -

 :گفت و گذاشت پاهایم روی را سرش و کشید دراز مبل روی

 .شدم خسته منم -
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 :پرسیدم و کردم نوازش را موهایش

 بیارم؟ برات تا خوریمی چیزی -

 .نه -

 :پرسید و کشید عمیقنفس چندین

 داری؟ دوست رو امیر بابا تو، -

 :پرسیدم و شد باز حدممکنآخرین تا چشمانم اشجمله از

 کیو؟ چی؟ -

 :گفت و دوخت صورتمبه را چشمانش

 داره دوست رو کسی وقتی آدم: میگه فاطمه مامان... . بخشیدی رو اون تو. امیر بابا -

 .بخشتشمی

 که بود سوالی چه این. میزد حرف عقلش و سن از تربزرگخیلی بچهاین! منخدای

 دیدم، را او که نوجوانی دوران در شاید. مبده او به جوابی چه دانستمنمی پرسید؟می

 و دیدم مکس از که خیانتی بعداز اما بودم؛ شده هیکلش و روشن موهای یشیفته
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 رها زبالهسطل در را مخالف جنس به احساس هرگونه رفت، هدر به امدخترانه رویاهای

 .کردم

 در سمتبه واحدزنگ   آمدن در صدا به با اما کنم؛ توجیهش تا کردم باز ان*ه*د

 سرعتبه عجیبش هایسوال از فرار برای من و شد بلند پاهایم روی از پرستش. برگشتم

 .کردم باز را در و رفتم در سمتبه

 

*** 

 خسته حالت باهمان جمعه، انگیزدل صبح شدن ب*را*خ و سروصدا همهاین از عصبی

 دست و گذاشت زنگ روی را دستش و برداشت قدم کناری واحد سمتبه آلودخواب و

 طولی. کنند در، کردن باز به اقدام ترسریع هرچه تا کوبید در به را دیگرش یشدهمشت

 .ایستاد مقابلش عصبی و وحشی چشم دو و شد باز در که نکشید

 آقا؟ خبره چه -

 :پرسید تندخویی با و کشید درهم را اشمردانه پشت پر ابروهای

 خبره؟چه جااین بگید شما -
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 طوریهمان مرد، کردن برانداز بعداز و دوخت مقابلش مرد به را اشوحشی گاهن کاترین

 :داد پاسخ بود او مخمور چشمان یخیره که

 .نیست خبری -

 :پرسید اشکلیدشده هایدندان میان از و کشید عصبی و کالفه نفسی اهورا

 دین؟می عذاب رو ما چرا ندارید؛ نشینیآپارتمان فرهنگ که شما! محترمخانم -

 :پرسید تعجب با کاترین

 منظور؟ -

 باقیه؟ هم نیمتون و دوقورت و انداختید راه صدا و سر همهاین جمعهصبح -

 بله؟-

 نمیشد، متوجه را او جمالت معنی که کاترین مبهوت صورت از قبل، ترازکالفه اهورا

 :گفت و کشید جلوتر را خودش و داد تکیه در به را اششدهمشت دست

 .!نشنوم رو داتص دیگه -

 .نشاند صورت روی به اخمی و کشید ترعقب را خودش کاترین عمل،این با
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 .ندارید اظهارنظر حق شما و منه یخونه جااین -

 .زنیدمی بهم رو من آرامش دارید اما -

 .متأسفم! حاال خبخیلی -

 متأسفی؟ همین؟ -

 :گفت رساند؛ می دریلبه به را دستش کهدرحالی و کشید ترعقب را خودش کاترین

 .خوش روز. خواممی عذر خیلی محترم؛آقای -

 در به لگدی عصبانیت فرط از. بست خشمگین اهورای روی ضرببه را در و رفت داخل

 داشتبرمی قدم که طوریهمان. بست حکم*م را در و رفت خود واحد سمت به و زد

 :کرد زمزمه ب*ل زیر

 .احمق یدختره -

 اهورا؟ شدچی -

 موهای میان دستی کالفه و برگشت سمتشبه آناهیتا، ظریف صدای باشنیدن

 :گفت و کشید اشمشکی

 .ادبهبی و دیوونه رسما   دختره -
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 .میاد پیش. نداره عیبی! حاال خبخیلی -

 باهمان. کند خالی او سر را عصبانیتش تمام تا بود آناهیتا از کالمی منتظر انگار

 :غرید وحشی شیریک همانند و تبرداش قدم سمتشبه عصبانیت

 .نکرده فروکش تو از عصبانیتم هنوز! شو خفه دیگه تو -

 را او و کشاند خواب اتاق سمت به خود دنبال به و گرفت را او یان*عر و ظریف بازوی و

 گلویش به بغض. افتاد تخت روی آناهیتا یزنانه و ظریف تن که داد هول تخت سمت به

 .زد سرخی به فیدشس صورت و انداخت گ*ن*چ

 :کشید زیر به را سرش و انداخت گ*ن*چ را قلبش اهورا عصبی صدای

 فهمیدی؟. میشه پیدات پدرم و شیرین وبر   دور که باشه آخرتیدفعه -

 :گفت بغض از مملو باصدایی و شدند روانه اشگونه روی به چشم گوشه از اشکقطرات

 .نداشتم اونا به کاری من -

 کردی؟می لطی*غ هچ شرکت توی پس -

 باید کی تا کرد؟نمی اعتراضی و کردمی تحمل را خاری و خفت همه این باید چرا چرا؟

 گفتنمی چرا کرد؟ کوچک را خود و بست فرو ب*ل خاری و خفت همهاین درمقابل
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 که نداشت خبر و نخرد جان به را او خاری و خفت دیگر تا بود رفته کار برای که

 بود؟ کذایی دختر آن و اهورا پدر شرکتآن

 .!نشنیدم -

 هم روی را سرخش هایب*ل و کرد خفه نطفه در را اعتراضش یناله همیشه مثل

 مشغول خودش دردهای و اهورا حضوربه توجهبی. برخاست تخت روی از و داد فشار

 راهیمیانه که کرد تند قدم حمام سمتبه و کرد مرتب را تخت. شد تخت کردن مرتب

 سیلی گوششبه اهورا، عصبانیصدای و شد اسیر اهورا قدرتمند دستان وسطت بازویش

 :زد

 ها؟ کنی؟می محلیبی داری -

 :نالید و کشید بیرون را بازویش زور کَمش، و تقال با و شد درهم صورتش د*ر*د از

 .اهورا بردار سرم از دست -

 خت؟بدب کنی زندگی خواییمی چطوری بردارم سرت از دست من اگه د   -

 اعتراض. نزد دم و شکست قلبش بود؛ مرداین کنار در کهمدتی تمام همانند شکست؛

 تنها و نداشت ایفایده اعتراض. خودش مثل درست بود اسیر قلبش بود؛ پناهبی. نکرد
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 خواهان. بود زناین خواهان هم هنوز اهورا اما کرد؛می این از ترجهنم را روزگارش

 خیانت، هوس،. بگذارند خواهند؛می چه هر را اسمش. شوجودگرمای و گستاخنگاه

 .!هرچه... اسارت بردگی،

 و برد فرو او گریبان در و کشید پیش را سرش شد، بیشتر که آناهیتا سکوت

 :کرد زمزمه بود مقابلش مظلوم یبرده کشیدن نیش به برای تنها که ترآرامبالحنی

 .منکوچولوی بیا راه! آنا بیا راه باهام -

 در بیشتر را او و پیچید هم در او نحیف دورکمر آهنین حصاری چونهم را دستانش

 .برد فرو اسارتش

*** 

 کنیم؟ درست پیتزا تاییسه هم باز کاترین؟ -

 :گفتم و کشیدم موهایش به دستی

 .حتما  -

 :گفت من به رو و گرفت زیبایش دخترک از را اشعاشقانه نگاه المیرا

 .منونمم. کشیدی زحمت خیلی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
208 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .نشاندم صورت رویبه لبخندی

 .که نکردم کاری -

 :گفت پرستش به خطاب

 .مامانی دیگه بریم -

 و رفتند آسانسور سمتبه و داد تکان برایم دستی پرستش و کردند خداحافظی هردو

 به نگاهم. شد باز واحدبغلی در   شد، بسته آسانسور در   کهحین همین شدند؛ سوار

 که نامی اهورا بگویم، بود بهتر یا دیدم؛ را مردهمان دوباره هک شد کشیده سمتهمان

 داشت تن به راحتیلباس که صبح امروز برعکس باراین. بود بیزار او از شدتبه امیرسام

 افتاد من به که نگاهش. شد ظاهر شیک و آراسته باظاهری بود، ریختهبهم موهایش و

 :گفت بود داخل هک فردیبه خطاب و برگشت عقببه و کرد اخمی

 .فعال . باش خودت مراقب -

 :پرسید مقدمهبی و کرد براندازم نگاهش با. برگشت من سمتبه و بست را در

 امیرسامی؟ یمعشوقه -

 :داد ادامه که شدم اشخیره بااخم و کشیدم ش*و*غ*آ در را دستانم
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 عقد؟ یا ای؟غه*ی*ص -

 :گفتم و نفهمیدم اصال   را منظورش

 .نمیشم متوجه رو منظورتون -

 :گفت و گرداند کالفه را چشمانش

 داری؟ نسبتی امیرسام با -

 :گفتم بابدجنسی و زدم رنگیلبخندکم

 .نیست مربوط شما به -

 .بستم را در و رفتم خانه داخلبه و

 رفتار بخاطر که بود حقش. بود شده او نصیب که خوشگلهایچشم آن حیف! پررو آدم

 مبل روی و رفتم سالن به و کشیدم ایکالفههوف. کردممی نثارش جانانهکتک صبحش

 برقرار کالرا با را تماس و شدم برنامه وارد و گذاشتم پاهایم روی را تاپملپ. گرفتم جای

 :داد پاسخ و شد نمایان مانیتور در مهربانش یچهره که نکشید طولی. کردم

 خوبی؟. عزیزم سالم -

 .زدم لبخند جذابش همیشه صورت به
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 خوبی؟ تو. اومدم سریع گرفتم که رو پیغامت. آره. سالم -

 .خوبم -

 چیه؟ بگی، خواستیمی که خبری اون خب؟ -

 :گفت و کرد نوازش را گوشش یالله ظریفش سرانگشتان با

 .شد مشخص عروسی روز که اینه خبر... اوم -

 :پرسیدم زدههیجان و کشیدم "هینی" کالمش هیجان   از

 وزی؟ر چه میگی؟ راست -

 .کریسمس ازقبل چندروز -

 :گفتم ناپذیریوصف حالیخوش با و زدم هم به را دستانم

 .کالرا حالمخوشخیلی -

 میشی؟ حالخوش همهاین هم خودت عروسی برای! ببینم -

 :گفتم ساختگی باناراحتی و آمد کش هایمب*ل

 .ندارم داریان مثل عشقی که من -
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 .!باشی داشته تونستیمی -

 :داد ادامه که شدم اشخیره بااخم و شد درهم ایمابروه

 . ...و کنی جدی رو تونطه*اب*ر تا دادیمی اجازه خودت به اگه. مَکس -

 :زدم صدایش و شدم کالفه "مَکس"اسم آوردن از

 بیام؟ کنار هاشخیانت با داشتی توقع تو کالرا؟ -

 :گفت دید که را امکالفگی

 .نکن اخم هم وت. نمیگم چیزی دیگه! خبخیلی -

 :گفتم و کشیدم تاپلپ یلبه روی را سرانگشتم

 کجاست؟ داریان. کنیم صحبت موردش در ندارم دوست -

 :داد پاسخ سوالم به و نگرفت را "مَکس" موضوع یادامه

 .باشیم عروسی کارای دنبال باید کمکم دیگه. سرکار رفت -

 :گفتم و زدم لبخندی استرسش این به

 میاد؟ بر من دست از کمکی -
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 و کشید جلوتر را خودش حالیخوش با که کنم بیان را سوالاین تا بود منتظر انگار

 :گفت

 .البته -

 کاری؟ چه خب؟ -

 :گفت و زد نماییدندان لبخند

 .بودی داده قول بهم که عروسیلباس   -

 :پرسیدم ایرفتهتحلیل صدای با و کردم تعجب حرفش از

 نمیگی؟ که جدی -

 :داد پاسخ و گرفت ایدیج یقیافه

 .باشی دوخته تو که پوشممی رو لباسی من. میگم جدی -

 لباس دادم قول کالرا به بودیم بچه که هنگامی. آمد د*ر*د به قلبم روزهاآن یادآوری از

 من! تختخیالت" گفتمی همیشه هم او. دوزممی و کنممی طراحی خودم را عروسش

 ".باشی دوخته رایمب تو که پوشممی را عروسیلباس

 :گفتم و شدم خیره مانیتور در خودم رنگهم چشمان به
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 .بمونه یادت کردمنمی فکر -

 قبوله؟ خب؟... باشی سر قولت باید و دادی قول تو. مونهمی یادم خوب من -

 :گفتم و گذاشتم هم روی چندثانیه برای را چشمانم

 .میلکمال با! حتما   -

 :فتگ و فرستاد برایم ایوسه*ب

 !آ نداریم وقت زیاد. ممنونمخیلی -

 .پاریس میام عروستلباس با. نباش چیزی نگران -

 .کنم پست برات تا بگو بهم داشتی نیاز هرچیزی. دارم ایمان بهت -

 .حتما  -

 .کاترین دارم دوس ت -

 .دارم دوس ت منم -

 .دارم کالس. برم باید -

 :گفتم و دادم تکان برایش دستی
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 .بای. خودش مراقب -

 .بای. هم تو -

 :کردم زمزمه و دادم فرو را بود گلویم در که بغضی. شدم خیره خاموش مانیتور به

 .کالرا بشی بختخوش امیدوارم -

 و هاخواهرانه تمام. شد رد چشمانم جلوی از فیلم نواریک همانند خاطراتمان تمام

 .کنند بختخوش را دیگرهم بودم امیدوار. داشت را کالرا لیاقت داریان. هایشحمایت

 

*** 

 «سوم فصل»

 

 :پرسید و گرفت فاصله در چهارچوب از

 مرخصی؟ -

 .دادم تکان را سرم
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 .بله -

 :پرسید باتعجب و داد باال را ابروهایش

 تمام؟ یدوهفته هم اون -

 :گفتم و زدم نماییدندان لبخند

 .بله -

 .تگرف جای منصندلی   روی و زد دور را میز و آمد سمتم به

 !.کاترین زیاده دوهفته -

 هرموقعی مثل و کردم مایل سمتشبه را خودم و گذاشتم میزروی را دستم هردو کف

 .دادم تاب را هایمب*ل کردم،می لوس پدر برای را خودم که

 .کنم کار بیشتر و بیام هرروز موندهباقی مدت  این میدم قول. مجبورم کن باور -

 :پرسید گذراند،می نظر از را اطراف که طوریهمان و رفتگ صورتم از را اشخیره نگاه

 بکنه؟ چکار باید تو بدون طراحیبخش -
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 کردم رو. بود کار مشغول سخت که انداختم آرش سمتبه کوتاهنگاهی و ایستادم صاف

 :دادم پاسخ و امیرسام به

 .گرفتم نظر در خودم برای خوب معاونیک من -

 :پرسید و کرد جمع نه*ی*س روی را دستانش و برگشت سمتم به

 کی؟ -

 .کردم اشاره آرش به ابرو و چشم با

 .آرش -

 .انداخت آرش سمتبه مختصر نگاهی

 مطمئنی؟ -

 .ماست کارمند بهترین اون. آره -

 منمثل و زد میزبه را دستانش و شد بلند صندلی روی از کردن فکر کمی از بعد

 .ایستاد

 سود عالمهیک عید برای خواممی کاترین؛ یکن تالش خیلی باید رو مدتاین -

 .کنیم
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 ظریفیصدای با و کردم پخش صورتش در را هایمنفس گرمای و کردم ریز را چشمانم

 :دادم پاسخ

 .بکنم رو تالشم تمام میدم قول بهت. حتما   -

 .کشید عقب ظریفاخمی با و انداخت صورتم سراسر به لرزاننگاهی

 .بگیر اتاقم بیا. کنممی امضاء رو مرخصیت یبرگه بعدا   -

 .گرفتم بازی به را بم*لیگوشه و زدم نماییدندان لبخند

 .خوبیخیلی -

 زد اششقیقه به را اشمیانه و اشاره انگشت. رفت باال لبخند ینشانه به بش*لیگوشه

 .گرفت فاصله میز از و

 .دونممی -

 .زدم قطورش بازوی به کوتاهیمشت و کردم کوتاهی یخنده

 .!داری نفس به اعتماد خیلی -

 :گفت ریزچشمکی با و انداخت بازویش به نگاهی
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 .!گفتی خودت -

 .شدم خیره چشمانش به

 .گفتم درست -

 :گفت میشد، خارج اتاق از کهحینی و زد لبخندی

 .فعال  -

 مرد که حداقل. بود خوب واقعا  . شدم خیره رفتنش مسیر به من و شد خارج اتاق از

 سر ریزییخنده روزهاآن یادآوری از. امنوجوانی عشق و بود من نوجوانی دوره یرویاها

 روی هم هنوز امیرسام گرمای. بردم پناه امداشتنی دوست صندلی به تأسف با و دادم

 چمدان با که باراولین برای. کردمی خشنودی احساس گرما این از تنم و مانده صندلی

 هر. جین شلوار و چهارخانه یساده پیراهن همان با ودب جذاب چقدر دیدمش، در مقابل

 را او مسیر صبح هر او یبهانه به من که نفهمید وقتهیچ و رفتمی ورزش به صبح

 یمتوجه وقتهیچ و بود مشغول خودش کار به همیشه. کردممی انتخاب دویدن برای

 و ببیند را او شاید که رفتمی استقبالش به زیباهایلباس با که نشد ریزنقش دخترکی

 .باشند داشته قراریک باهم تا کند درخواست

 کاترین؟ -
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. کشیدم باال را نگاهم و آمدم بیرون سخت گیری  نتیجه آن فکر از و خوردم تلنگری

 .زدم طناز به لبخندی

 جانم؟ -

 :گفت و گذاشت مقابلم را بزرگی طراحییبرگه

 .آوردم رو گفتی که طرحی -

 .کردم تشکر و انداختم طرح به کوتاهنگاهی

 .افتادی زحمت به. عزیزم ممنونمخیلی -

 :گفت و گذاشت میز روی را ماشین سوئیچ و زد لبخندی

 .داشتم کار پایین خودمم. که نکردم کاری -

 .ممنونم بازم -

 میز روی را طرح و گذاشتم کیفم داخل را سوئیچ. رفت میزش سمت به و زد چشمکی

 طرح تکمیل به و برداشتم را مدادم و گذاشتم دارندهنگه دو ار طرفش دو و کردم باز

 . ...پرداختم
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 خیره بود مقابلم که طرحی به و کردم جمع را وسایلم و دادم بدنم به قوسی و کش

 از پر و تنگ یتنه باال هفت، یقعه پرنسسی   طرح بود؛ شده زیبایی عروس لباس   شدم؛

 پُراز و میشد دارپف ر*م*ک از بعد، و بود هفت شکل به باالتنه انتهای. کاری ریزه

 .درشت و ریزهایشکوفه

 .زیبایی لباس چه! وای -

 و زدم لبخندی. کنم بلند سر و بکنم دل طرح از کرد مجبور را من که بود دالرام صدای

 :پرسیدم

 شده؟ خوب جدا ؟ -

 :داد پاسخ و گذاشت طرح روی را ظریفش سرانگشتان

 جدیده؟ طرح   کیه؟ برای. شده عالی -

 :گفتم و زدم لبخندی تعریفش مقابل در. دوخت صورتم به را نگاهش و

 .خواهرمه عروس لباس  . ممنونم -

 جدا ؟ -

 .آره -
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 .عزیزم مبارکه -

 .ممنونم -

 :کرد زمزمه بود طرح یخیره که طورهمان و رساند ما به را خودش هم طناز

 .میشه محشر خیلی تنتوی -

 .زدم امچانه زیر و کردم گره درهم را دستانم

 .باشه طورهمین امیدوارم -

 کاترین؟ -

 ناخودآگاه و بایستم سرعتبه شد باعث کرد بیان را اسمم که امیرسام گرم   صدای

 .کردممی عادت آن به باید که بگویم را ایکلمه

 جانم؟ -

 تا بگیرم از*گ را بم*ل العملمعکس از شد باعث گفت، طناز که آرامی "هین"

 و آمد سمتم به. نشد ایجاد امیرسام یچهره در زیادی تغییر ولی نشود؛ بلند امندهخ

 دالرام و گرفتند فاصله ما از طناز و دالرام. ایستاد کنارم و داد تکان دخترها برای سری
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 یخیره که طورهمان امیرسام. برگشت خود جای به هم طناز و کرد ترک را اتاق

 :گفت و گرفت مقابلم را تبلت بود، نمایشیصفحه

 .کن نگاه این به -

 مرز از اما بود؛ زیبایی شب لباس. دوختم صفحه به و گرفتم اشچهره از را نگاهم

 .بود خوب کل در ولی بود؛ شده رد استاندارد

 :گفتم و کشیدم باال را نگاهم

 .نیست بد. خوبه -

 .دوخت چشمانم به را نگاهش

 .کرده طراحی دلربا -

 کامال   و آورد هجوم صورتم به ون*خ و شد درهم فجیع ابروهایم "لرباد"اسم آمدن با

 :توپیدم صورتش در غیرارادی

 نزدین؟ بهم مگه کنی؟می دنبال رو اشصفحه -

 اخمی متقابال   هم او که کردم اخم. شد باز ممکن حد   آخرین تا چشمانش تعجب فرط از

 .نشاند صورتش روی
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 کنه؟می دنبالش کی -

 .تو -

 .دیدممی رو هاشرکت هایطرح داشتم فقط من. رنخی -

 :کردم زمزمه شدنش حرصی برای و زدم پوزخندی

 .!خودت جون آره -

 .خودم جون به -

 .رفتم جانش به ایغره چشم

 .نخور دروغ قسم   -

 :گفت تأکیدوار و رفت ایغره چشم هم او

 .نمیگم دروغ من -

 :کردم زمزمه و گزیدم را بم*ل عصبی

 .مسخره زشته یدختره -

 کاترین؟ صحبته طرزچه این -
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 باعصبانیت کردم،می او با شدیدی رقابت احساس من و بود کرده دفاع او از کهاین از

 .زدم پوزخندی و شدم اشخیره

 .!شماست یمعشوقه نبود یادم! ببخشید اوه -

 :غرید صورتم در و آورد در برایم را چشمانش

 معشوق؟ و عشق کدوم -

 بودم گرفته ضرب زمین روی پا با کهدرحالی و کشیدم ش*و*غ*آ در کالفه را دستانم

 :دادم پاسخ

 .کنید ازدواج بود قرار کهاین مثل -

 .فرستاد بیرون کالفه نفسی

 .بود سادهآشنایی یک خودت؟ واسه میگی چی -

 :آوردم در را اَدایش حرص با

 .سادهآشنایی -

 شدی؟ دیوونه -
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 :گفتم و دادم دست از ار کنترلم زود معمول طبق

 .شدم دیوونه آره -

 .بیایم خودم به شد باعث بلندشصدای که انداخت میز روی ضرب به را تبلت

 من،. کردمنمی بازی که من اما میشد؛ خطرناک بازی بیشتراز کردم؟می چکار داشتم

 :گفتم م نم ن با و دوختم طرحبه و گرفتم را نگاهم. خودم خود  . بودم خودم

 .!کرده کور رو هاتچشم عشق! بینینمی که ضعیفه قدراین طرح ینا -

 :غرید و شد عصبی کالمم از

 کاترین؟ -

 زدن گند این از و زدممی گند داشتم واقعیمعنای به. لرزیدم خودم به بلندش صدای از

 .شدم عصبی شدت به

 را طرح حرص، و عصبانیت باهمان پس بود، موقعیت این از خالصی شدنم آرام راه   تنها

 و زدم بیرون اتاق از سرعتبه. انداختم دوشم روی و گذاشتم کیفم درون و کردم گلوله

. زدم دکمه روی را مشتم باعصبانیت و شدم آسانسور وارد رساندم؛ آسانسور به را خودم

 پرت عقب به بلندیجیغ با که کرد حرکت شدیدیتکان با شد بسته که آسانسور در  
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 تیر رم*م*ک ضربه شدت از. افتادم زمین روی و کردم برخورد بدنه به ضرب به و شدم

 و کشیدم بلندتریجیغ بود قبلی بدتراز که فجیعیتکان با. دادم سر بلندییناله و کشید

 نفس و افتاد سوزش به امنه*ی*س یقفسه ترس و هیجان فرط از. شد جمع خودم در

 بلکه تا دادن ماساژ به کردم شروع و گذاشتم گلویم روی را دستم. کرد گیر گلویم در

 بر در را امنه*ی*س تمام د*ر*د و آمدمی باال بریدهبریده نفس اما بیاید؛ باال نفسم

 !نه. افتادمی اتفاق االن نباید عصبییحمله این! نه. بود گرفته

 زنگ به کرد شروع که رساندم help یدکمه به و کردم جدا گلویم از را دستم

 تقال و درپیپی هایسرفه و افتاد کنارم حالبی امشده بود*ک و لرزان تدس... زدن

 از جان سرفه، هر با گویی و شد امنه*ی*س یقفسه سوزش باعث کشیدن نفس برای

 .میشد جدا بدنم

 جایی؟اون تو کاترین؟ کاترین؟ -

 را هانمد. دوختم آسانسور در   به را امشده تار و خیس نگاه خورد، در به که مشتی با

 داخل به و کردم حبس دهانم درون را هوا و کردم باز آب، از مانده بیرون ماهی   همانند

 امنه*ی*س یقفسه و ردن*گ هایعضله تمام و کرد گیر گلویم در اما دادم؛ فرو

 برای کردمی تقال و میشد پایین و باال شدت به امنه*ی*س یقفسه. شد منقبض
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 بود اسمم تنها و گنگ کمکم اطرافم صداهای! مولکولیک زا دریغ اما اکسیژن؛ ایذره

 .میشد تکرار مدام که

 کاترین؟ -

 :پرسید و شد خم مقابلم سرعتبه که دوختم او به را بازمنیمه چشمان

 .کن نگاه من به کاترین؟ خوبی؟ -

 آزادانه را حسمبی دن  *ب و دوختم کیفم به را جانمبی چشمان و برداشتم تقال از دست

 .کردم رها

 :شد هوشیارتر چشمانم که خورد گوشم به غریب ایکلمه

 .!علی یا -

 کیفم سمت به و فهمید را نگاهم کالم   معنای گویی دید، که کیف روی را امخیره نگاه

 :زد داد و آورد هجوم

 کاترین؟ خوایی؟می چی -

 حبس نه*ی*س درون هم باز اما کردم؛ اکسیژن دریافت برای را آخرم تالش و تقال

 اَدای و گذاشتم دهانم مقابل و آوردم باال و کردم جمع دستم در را توانم باقی   من و شد
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 چشمان   و افتاد کنارم دستم. کرد باز را کیفم زیپ سریع که آوردم در را اسپری

 ...گرفت بر در را تنم تمام سردی و شد بسته هوشیارمنیمه

 شد هایمریه وارد که بود هوا آنیک و مکرد حس آسانسور کفپوش روی را بدنم افتادن

 صورتم. اکسیژن هم باز و! پاف. بلعیدم را اکسیژن ولع با و کشیدم عمیقی "هین" و

 گوشم به وارپارازیت اطراف صداهای. بود سرد و حسبی هنوز تنم ولی شد؛ اغ*د

 و رهایی حس   که بود بعدچندی و نداشتم را موقعیتم درک و فهم قدرت و رسیدمی

 . ...برگرفت در را جسمم و روح شدن معلق

 

*** 

 باعث هایمپلک پشت سوزش   که کردم باز هم از سختیبه را سنگینم و اغ*د هایپلک

 باال را سنگینم دست  . بدهم سر ریزی یناله توانیکم از و ببندم را هاآن دوباره شد

 .گذاشتم امپیشانی روی و آوردم

 نوی؟شمی رو صدام جان؟کاترین -

 تار؛ و بود تار چیزهمه اول. کردم باز هم از زحمتبه را هایمپلک و سردادم ایناله

 نگاه  . شد روشن و واضح چیزهمه باآلخره تا کردم بسته و باز را چشمانم بارچندین
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 که بیشتری دقت با! آشنا کاراتاق یک. بود کاراتاق یک شبیه. دوختم اطراف به را گیجم

 سرعتبه موضوعاین فهمیدن از. بود امیرسام اتاق اتاق،این که یدمفهم کردم نگاه

 :پرسیدم و گرداندم هرسه میان را نگاهم. نشستم

 کنم؟می کارچی جااین من -

 .کشید ش*و*غ*آ در را امشانه و گرفت جای کنارم دالرام

 .!ترسوندی خیلی رو ما -

 به نگاهم که دادم قرار رویش ار امشده مشت دست ام،نه*ی*س یقفسه کشیدن تیر با

 .افتاد رگم درون    سوزن

 خفیف و خار باید امیرسام مقابل چرا داد؟می دست من به حمله باید چرا! لعنتی

 حد؟ چه تا حقارت شدم؟می

 :گفتم بود، شده دارخش که باصدایی و انداختم پایین را سرم

 .خواممی عذر -

 :پرسید و کرد نوازش را رم*م*ک دالرام

 بهتری؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
230 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :دادم پاسخ گلو در بغضهمان با و انداخت گ*ن*چ گلویم به بغض

 .اوهوم -

 :رسید گوشم به مهراب صدای

 .کنی استراحت باید! بکش دراز -

 :کردم زمزمه و داد تکان طرفین به را سرم

 .کردم عادت -

 .کردم بلند سر کالفه و برداشتم ظریف سوزن از را نگاهم

 ید؟بیار در رو این میشه -

 :آمد امیرسام عصبی   اما گرم؛ و آرام صدای

 .باشه باید -

 قبل از ترعصبی بودند؛ شده امخیره نگران، گونهاین و شده باخبر ضعفم از کهاین از

 کشیدم ضرب به را سوزن و آوردم باال را دستم و ساییدم هم روی را هایمدندان. شدم

 باهم هرسه. گفتم "آیی" و شد درهم د*ر*د از صورتم و گرفت آتش دستم رگ   که

 دستم روی و برداشتم دستمالی میز روی از و شدم خم و نکردم توجهی که زدند صدایم
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 کیفم و شدم بلند آرامیبه دیدم را کیفم کههمین و دوختم اطراف به را نگاهم. گذاشتم

 .برداشتم مبل روی از را

 :گفتم بود، پایین سرم که طوریهمان

 .ممنونم -

 آمد جلوتر اخم با که کشیدم باال را نگاهم. شد مانعم فردی که برداشتم قدم در سمتبه

 :پرسید و

 کنی؟می لج کی با -

 .!گذشته هایسال به شد کشیده ذهنم و خوردم تلنگری تکراری، یجمله این با

 

Flash back: 

 :پرسید و کشید هم در را جذابش هایاخم

 کنی؟می لج کی با داری -

 :زدم داد

 .خودم با -
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 .کرد اسیر را بازویم نیرومندشدستان با که گذشتم کنارش از

 فهمی؟می. دارم دوس ت هنوزم من -

 :نالیدم و کردم آزاد را بازویم و کشیدم عقب را خودم

 .زد بهم رو چیزهمه تو خیانت. ندارم من اما -

 :زد فریاد

 .نکردم خیانت من -

Flashnext: 

 

 :دادم پاسخ و زدم رنگیکم لبخند

 .خودم با -

 .کشید کالفگی روی از عمیقینفس

 .کنی استراحت باید کاترین؛ میشه بدتر حالت -

 .بودم بیزار ضعف از من! لعنتی قلب ای! لعنتی ضعفاحساس این
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 ضعف از. شد خارج کنترلم از که رفتاری آن از. خودم دست از عصبی؛ و بودم کالفه

 .اآلنم

 :گفتم و تمگذش کنارش از کالفگی همان با

 .ندارم سوزیدل به نیازی -

 نگاهش. ایستادم مقابلش و تلوتلوخوردم همراهش به هم من و شد کشیده عقببه کیفم

 :کرد تزریق وجودم به آتش کالمش با و شد امخیره نگاه، باهمان بود؛ آتشی و سرخ

 مهمه شرکتم فقط من برای. کنم سوزیدل تو مثل آدمی برای بینمنمی نیازی منم -

. کنم جبران رو خودم هایزیان تا بگیرن؛ حقوق کارمندهام تا. برسه سود به تو با که

 .!همین

 هم او پس. داد را خردشدن همهاین پاسخ تیرکشیدنش با قلبم اما بدهم؛ نداشتم جوابی

 او مقابل در که حیف. کند فرض ″هیچ″ را مقابلشطرف و شود عصبی بود بلد خوب

 .!حیف. برسم دلخواهم ینتیجهبه تا دمبومی خوددار باید

 را خودش هایمپلک پشت و شد اشک یحلقه که سوزشی افتاد؛ سوزش به چشمانم

 .ضعیفم من ندهد نشان این بیشتراز تا شد پنهان. کرد پنهان
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 :گفتم وارزمزمه و انداختم پایین را سرم

 .کیانفرآقای میگید درست شما -

 و گذشتم کنارش از زیرسربه طورهمان و دادم روف سختیبه را گلویم درون بغض

 به و کرد رها را خودش اشکیحلقه و شدم خارج اتاق از. کشیدم پایین را در دستگیره

 و گذشتممی سالن از زنانقدم. گرفت دربر را صورتم تمام که شد تبدیل درشتی قطرات

. گذشتممی کنارشان از "خوبم" گفتن با تنها پرسیدمی را حالم که فردی هر پاسخ در

 به بانفرت و کردم پاک دست با را صورتم. کردم بلند را سرم رسیدم، که سالنانتهای به

 و ترسمنمی او از من، که بدهم نشان او به تا گذاشتم پیش قدمی. شدم خیره آسانسور

 مانعم آسانسور روی ینوشته اما شده؛ من ضعف باعث که نباشد حالخوش هم زیاد

 :شد

 "است ب*را*خ"

 از و کردم کج هاپلهراه سمت به را راهم و فرستادم بیرون کالفه و د*ر*د پر را نفسم

 .شدم سرازیر هاپله

 .سالم -
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. کردم بلند را سرم و ایستادم حرکت از آمد؛می آشنا نظر به خورد گوشم به که صدایی

 به دادممی نتکا را سرم که حینی و شدم اشخیره تعجب با جا؟آن هم آن اهورا؟

 :دادم پاسخ سالمش

 .سالم -

 :پرسید و شد امخیره مخمورشنگاه   باهمان

 هست؟ امیرسام -

 :دادم پاسخ بدخلقی با و شد درهم ابروهایم "امیرسام"اسم آمدن با

 بدونم؟ باید چی برای -

 .آمد باالتر پلهیک و خندید گلو درون

 ندونی؟ چرا. کارمندشی تو -

 :مگفت و چرخاندم چشمی

 .ندارم رئیسم زندگی جزئیاتبه ایعالقه من -

 :پرسید متعجب و انداخت باال ابرویی
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 رئیست؟ -

 .شد تبدیل شیطانی لبخندبه تعجبش که دادم تکان سری

 . ...سوئدی  شرکت دارسهام ایلیچ کاترین خانم. میگی درست شما -

 اما نیاورد؛ زبان به را شرکت نام. شد ترعمیق لبخندش که کشیدم "هینی" ناخوداگاه

 :داد ادامه

 .جااین اومدم همین برای. نمیاد خوشش راز از امیرسام -

 .برگشتم عادیحالت به و کشیدم درپیپی کوتاه  هاینفس

 . ...آقای ببخشید، -

 .هدایت اهورا. اهورا -

 .باشه مهم برام امیرسام بینمنمی دلیلی. هدایتآقای بله -

 :گفت و زد پوزخندی

 .شناسممی خوب رو تو من -

 :پرسیدم و کردم ریز را چشمانم
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 شناختی؟ جورچه -

 کنیم؟ صحبت باهم بیرون نیست بهتر -

 .گرفتم نرده به را دستم

 . ...که بینمنمی لزومی -

 :گفت و پرید کالمممیان

 .میدم قول بهت. کنیم صحبت خواییممی فقط -

 :داد ادامه و داد نشان را انگشترش و آورد باال را چپش دست

 .پایبندم همسرم به من! نباش نگران -

 :گفتم رفتم،می پایین که طوریهمین و کردم اخمی

 .بفرمایید. نکردم فکری چنینهم من -

 کهدرحالی و رساند من به را خودش. برداشت قدم دنبالمبه هم او و گذشتم کنارش از

 :گشود ب*ل داشت،برمی قدم امشانهبهشانه

 .میدی فریب رو امیرسام داری تو -
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 :پرسیدم و انداختم صورتش به کوتاهنگاهی

 دادن؟ فریب کدوم میگی؟ داری چی -

 .کرد تهدید میزد، موج آن در ج دیت که باصدایی

 .طرفی من با برسونی، آسیب امیرسام به بخوایی اگه -

 .کردم اخم

 .رسونمنمی آسیب کسیبه من -

 و جدی کامال   بالحن و شد راهم سد. شدیم ینگپارک وارد و گذشتیم راهرو خم   از

 :پرسید مشکوکی

 جا؟این اومدی چی برای پس -

 .امیرسام به کمک برای -

 :پرسید تمسخر با و انداخت باال ابرویی

 کمکی؟ چه وقتاون -
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 هایدندان میان از و کردم جمع نه*ی*س روی را دستانم و شدم عصبی کارش این از

 :دادم پاسخ امکلیدشده

 .دشمن و فضول هایآدم... . تو مثل احمقیهایآدم کردن   دور -

 صورتم در و گذاشت پیش قدمی باعصبانیت و کرد تغییر سرعتبه صورتش حالت

 :غرید

 سوئد یقضیه تمام   از من که بگم بهت رو این. فضول نه و دشمن نه احمقم، نه من -

 .باخبرم

 باخبر دارهاسهام فقط کهدرصورتی اشد؛ب باخبر توانستمی چطور! نداشت امکان! نه

 .!میزد دستییک شاید اصال  . بودند

 ماشین کنار. رفتم ماشین سمتبه و گذشتم کنارش از و دزدیدم را نگاهم سرعتبه

 کردم باز را جلو در  . گذاشتم عقبصندلی روی را وسایل تمام و کردم باز را در و ایستادم

 ترس از. شد شدنش بسته به منجر و شد کوبیده در هب ضرببه دستی اما شوم؛ سوار که

 سرخی به حاال اشخاکستری چشمان اطراف برگشتم؛ سمتش به و پریدم هوابه متریک

 .بود کرده ترسناک را او و زدمی

 :گفت و شد چشمانم یخیره آتشینگاه باهمان
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 .امیرسامم دوست   من -

 .زدم پوزخندی

 .همیگ ایدیگه جور امیرسام ولی، -

 موضوع از شد باعث که بود چشمانش درون عمیق د*ر*دیک کرد؛ تغییر نگاهش رنگ

 :بپرسم جدیت با و بگیرم فاصله امیرسام

 خوایی؟می چی من از -

 :گفت و گرداند صورتم اجزاء میان را نگاهش

 .!خطرناکی امیرسام برای. خطرناکی تو -

 :غریدم عصبی و گذاشتم پیش قدمی

 .!بمونی دور من از نفعته به .خطرناکم من آره -

 :پرسید و شد امآبی نگاه   یخیره ریزشدهچشمانی با

 کنی؟می تهدید -

 :دادم پاسخ و کشیدم باالتر را سرم
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 .میری بیرون بازیاین از باش مطمئن کنی،می اذیت داری ببینم اگه -

 :گفت و زد عصبی پوزخند و کرد جمع نه*ی*س روی را دستانش

 .داری منپیش بزرگ رازی تو که کنم یادآوری بهت باید. نیست خوبی تهدید -

 و برداشتم قدم عقببه بودم هاخاکستری آن یخیره که طوریهمان و زدم لبخند کجی

 :گفتم نفساعتمادبه با

 .دارم آدرسیک منم -

 :پرسید باگیجی و شد تبدیل متعجب به عصبی از صورتشحالت

 آدرس؟ چی؟ -

 :کردم رها تاریکی در تیری ایپیروزمندانه بالبخند و دادم تکیه اشینم در   به را دستم

 زنی،می سر بهش هاوقت بعضی که ایخونه آدرس   فهمیدن   از همسرت نکنم فکر -

 .!بشه حالخوش زیاد

 :پرسید م نم ن با و خورد اییکه کالمم از

 .!نکردم ازدواج من چیه؟ منظورت -
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 :کردم زمزمه و کردم باز را در

 . ...که شنب باخبر پنهانیت یمعشوقه از اگه اتخانواده یا و! نامزدت حاال -

 آن که دادمی نشان صورتش حالت. رساندم اتمام به ابرو بردن باال با را کالمم یادامه

 خانهآن به اهورا گاهبی و گاه آمدهای و رفت از بود؛ خورده هدف به کامال   تاریکی در تیر  

 وجود رازی و کاریمخفی یک که گفتمی من به حسییک آمدنش و رفتن آهسته و

 را شانسم گرفتم تصمیم تصوراتم، درون "خیانت" یکلمه ناگهانی زدن جرقه با. دارد

 ایربطه و بود درست کامال   تصورم که بود این یدهندهنشان اهورا سکوت کنم؛ امتحان

 .بود زندگیراز پنهان   همان پنهانی

 :گفتم و گرفتم هاخاکستری آن از نگاه و شیدمک عمیقی نفس

 .نباشی چیزی نگران بهتره پس نیومدم؛ امیرسام نابودی برای من -

 و آمدم عقبدنده کردم؛ روشن را ماشین و زدم را استارت یدکمه و شدم ماشین سوار

 :گفتم و دادم پایین را شیشه

 .!هدایتآقای خوش روز -

 .کردم هدایت در خروجی سمتبه را اشینم باسرعت و گذشتم کنارش از و
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*** 

 را خودم. کردم ترک را جلساتاتاق و برخاستم جا از مهراب "نباشید  خسته"گفتن با

 درون و کردم درست لذیذ و اغ*د یقهوهیک و رساندم سالنانتهای کوچک   یکافه به

 قهوه لیوان و گرفتم جای صندلی روی. ریختم بود؛ شده قید آن روی مناسم که لیوانی

 از هایمریه شدن پر. کشیدم عمیقینفس و کردم نزدیک امبینی به را

 لیوان. شادابی تازگی، حس  . کردمی القا من به را خوبیخیلی حس تازه،یقهوهخوش  بوی  

 میز روی سپس و کردم مزهمزه را اغ*دیقهوه از مقداری و چسباندم هایمب*ل به را

 گرمااین از دستانم و کردممی گره لیوان دور   به را امکشیده تان  انگش که حینی. گذاشتم

 .دادم تکیه سرم پشت   دیوار   به را سرم و بستم را چشمانم کرد،می گزگز

 تنگ من برای دلش یعنی شدم؛می دور هدفم و امیرسام از دوهفته مدتبه فردا از

 حضور و بودم کنارش در هاهما من هرحال به کرد؟می فکر نبودنم به ایذره یا میشد؟

 تالش هرچه و بودیم گذرانده قهر به را مدتاین که هرچند. داشتم او زندگی در پررنگی

. بدانم بود کرده دارشجریحه او که غروری از ترمهم را هدفم نتوانستم کردم

 هم قدرهاآن من بداند که بود وقتش. بیاورم ناز و بخندم برایش سابق عین توانستمنمی

 .نیستم غروربی کرد،می فکر که
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 .جوانطراح   فکری توی -

 با. کشیدم جلوتر را خودم و کردم باز را چشمانم مهراب،صمیمی صدای   شنیدن با

 به خطاب و انداختم زیر به را سرم مهراب، کنار و منمقابل   درست امیرسام نشستن  

 :گفتم مهراب

 .کردممی تمرکز داشتم -

 :کرد نوازش را گوشم صبحگاهی،طبیعت   صدای   چونهم امیرسام صدای

 قبول که گرفتیم تصمیم و کردیم فکر خیلی مَکندیآقای با همکاری مورد   در ما -

 .کنیم

 .کردم آزاد لیوان دور   از را انگشتانم

 .خوبه -

 میدی؟ خبری بهشون تو، -

 :کردم زمزمه و چسبیدم حکم*م را لیوان یدسته

 .البته -
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 جای امصندلی روی. گذاشتم تنها را هردو ایاضافهحرف   هیچبی و تمبرخاس جا از و

 مخاطبینم وارد و برداشتم میز روی از را گوشی. گذاشتم میز روی را قهوهلیوان   و گرفتم

 بودم کرده تهیه تازگیبه که ایشماره با و کردم مس*ل را مَکندیآقای اسم   شدم؛

 هایبوق آن بعداز تا شدم منتظر و گذاشتم گوشم کنار   را گوشی. کردم برقرار را تماس

 پیچیدن   و پیاپی هایبوق شدن قطع با. بشنوم را ایشان شاد   همیشه صدای پیاپی

 :سپردم گوش و آمدم خودم به گوشم، در مَکندی آقای صدای

- hello 

 :دادم پاسخ فارسی زبان   با

 .مَکندیآقای سالم -

 :داد سخپا شکسته پا و دست فارسی   همان با

 بفرمایید؟. جوانخانم   سالم -

 .هستم کاترین -

 دخترم؟ خوبی. کاترین!. اوه -

 :دادم پاسخ و دادم تکیه صندلیپشتی   به را سرم
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 .کنیم صحبت شراکت مورد در تا زدم زنگ من. ممنونمخیلی -

 .عزیزم شنوممی. بله -

 زیر را دستم حرکاتتمام   نگاهم با که طورهمان و گرفتم ضرب میز روی انگشتانم سر با

 :آوردم زبان به باریک را مطلباصل بودم، گرفته نظر

 .گرفتن رو عالیشراکت این به تصمیم کیانفر و محمدیآقای -

 :رسید گوشم به شادشصدای

 .انگیزههیجان خیلی ما برای هااون و تو با کار! عالی چه -

 .دوختم مقابلم تابلویبه و گرفتم انگشتانم از را نگاهم و زدم لبخندی

 با هم اگر میدم، شما به رو آقایونیشماره من. بزرگیه افتخار ما برای هم شما با کار -

 .بزنید زنگ شماره همین به داشتید کاری من

 .میام ایران به کریسمس ازقبل. البته -

 .ندارم حضور بنده متأسفانه اما بهتره؛ حضوری. بله -

 کجایی؟ مگه -
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 .الراکعروسی   -

 .دعوتیم مهمانیاون به ماهم اتفاقا  . کردم فراموش. بله -

 :گفتم حالیباخوش و کردم متوقف را انگشتانمحرکت  

 .کنیممی مالقات رو دیگههم پس -

 !.البته -

 .دیدار امیدبه روز اون تا پس -

 .دیدار امیدبه -

 سردیبه که را اموهقه مابقی  . انداختم کیفم درون را گوشی و دادم خاتمه را تماس

 و کردم مرتب را میز روی وسایل   و شدم بلند صندلی روی از. کشیدم سر الجرعه میزد،

 .زدم دور را میز و برداشتم را کیفم

 :گفتم و جوانطراح   هرسه به کردم رو

 .باشید داشته خوبیروزهای -

 :کرد باز ب*ل طناز همه از اول و برگشتند سمتم به هرسه
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 .عزیزم بگذره خوش عروسی -

 :گفت آریا او دنبال به

 .مبارک کریسمس پیشاپیش -

 .داد تکیه میز به آرش

 .برگردید سالم. باشید خودتون مراقب -

 .کرد خوش جا هایمب*ل روی بزرگی لبخند

 .باشید خودتون مراقب. ممنونم همتون از -

 داشتممی بر قدم کهحینی و زدم بیرون طراحیاتاق از و دادم تکان برایشان دستی

 روی از لبخند دیدنش با. رساندم آسانسور به را خودم و کردم همه با کوتاهیخداحافظی

 مشکل آسانسور برق   روزآن اگر. شدم اشخیره آرامم چشمان با و کشید پر هایمب*ل

 بیماری   از و دادنمی نشان خود از را زنندگی آن به برخورد امیرسام بود؛ نکرده پیدا

 و برق به ربطیهیچ و افتاد که بود اتفاقی!. کاترین کنبس. نمیشد باخبر منعصبی  

 طرفین به را سرم مسخره، افکار آن تمام از ذهنم شدن خالی برای. نداشت آسانسور

 دکمهروی را دستم و کشیدم عمیقینفس. شدم آسانسور وارد آرامیبه و دادم تکان
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 آخر در ولی شد؛ بسته آرامی به در. دادم تکیه سرم پشت   یمیله و بدنه به و گذاشتم

 زیر به را نگاهم امیرسام، شدن   نمایان با. شد باز کامل و شد شدن بسته مانع   چیزی

 را سرم که شد خم سمتم به و گرفت جای کنارم. فشردم دستم در را میله و کشیدم

. شد رد امزیربینی از انگیزشدل و مالیم عطر   و زد را همکف یدکمه. بردم ترپایین

 و پَرکشید هم او امیرسام، رفتن کنار با آنیک به و ماند باقی جاهمان ثانیه چند برای

 .رفت

 بهتری؟ -

 وقتی. نشود خارج آن از کالمی من یاجازهبی تا دادم فشار هم روی را هایمب*ل

 :پرسید دیگری چیز باراین و کشید عمیقینفس نشنید پاسخی

 خاموشه؟ گوشیت چرا -

 کمتر و کم رنگ قرمز اعداد که شدم خیره مقابلمیصفحه به و کشیدم باال را گاهمن

 :گفتم و رفتم جلوتر یک، عدد   به رسیدن با. شدندمی

 .بود سخت باهاش خارج به گرفتن تماس. کردم عوض رو کارتمسیم -

 پرت بیرون به را خودم تقریبا   مالیم و خوشبوی   آن از رهایی برای من و شد باز در

 از و کشیدم را در. کردم حرکت ورودی در   سمت به شتابانهاییقدم با و کردم
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 و گرفت رعشه تنم تمام زمستانی، سرد   سوز برخورد با. زدم بیرون شرکت ساختمان  

 برای و کردم کوتاهییسرفه. افتاد سوزش به سرد هوای هجوم از امنه*ی*س یقفسه

 روپیاده سمت به سرعت به و کشیدم ش*و*غ*آ رد را خودم سرما از ماندن امان در

 .کردم تند قدم

 کاترین؟ -

 حرکتبی و چسبید زمین به پاهایم امیرسام، زبان از و سر پشت از اسمم شنیدن با

 نمایان با. دادمی آزار را روحم و میزد سیلی گوشم به محکمشهایقدم صدای. ماندم

 قلبم روی را دستم. افتاد نامنظم هایتپش به قلبم مهربانش و جذاب یچهره شدن

 .شدم اشخیره و گذاشتم

 :پرسید و آورد پایین را سرش و گذاشت پیش قدمی

 نیاوردی؟ ماشین -

 :گفت که دادم تکان طرفین به را سرم "نه"معنی به

 .رسونمتمی -

 .کشیدم درهم را پشتم کم ابروهای
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 .برم تونممی خودم. نیست دور راه -

 :کرد تأکید بالجاجت

 .برسونمت خواممی -

 .انداختم باال ابرویی

 .برسونی رو من بینمنمی لزومی. کیانفرآقای ممنونم -

 و داشت نگه صورتم متریچندسانتی در را سرش و آمد جلوتر کالفگی با و کشید پوفی

 :پرسید

 کنی؟ بس میشه کاترین؟ -

 :دمپرسی باعصبانیت و کردم بلند را صدایم و کشیدم عقب را خودم

 نشی؟ من سد راه   همهاین و کنی بس تو میشه -

 باال را نگاهم و کشیدم روپیاده فرش  سنگ روی را سنگینم هایقدم و گذشتم کنارش از

 به گذرانگاهی و آمد جلوتر. ایستادم حرکت از آشنا نگاهآن به نگاهم برخورد با. کشیدم

 :گفت و برگشت سمتم به مکث کمی بعداز و انداخت سرمپشت  

 .رسونمتمی -
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 .کشیدم ش*و*غ*آ در را دستانم

 ؟!شدم مهم همهاین امروز شدهچی -

 :پرسید متعجب و انداخت باال ابرویی

 چی؟-

 :پرسیدم و دادم تکان سری

 کجاست؟ ماشینت. هیچی -

 صندلیروی و کردم باز را در. کردم حرکت سمتشبه که کرد اشاره ماشینش به بادست

 غضبناک  نگاه. دوختم روپیاده به را نگاهم. بیاید هم اهورا تا شدم منتظر و نشستم

 زیر در خوشایندیحس  کردنرخنه منجربه شدنم، ناراحت و ترسیدن برعکس امیرسام

 را ماشین. دوختم اهورا به و برگرداندم را نگاهم در شدن   بسته باصدای  . میشد پوستم

 .دور و شدیم دور و شدیم دور که درآورد حرکت به و کرد روشن

 :گفتم و چسباندم شیشه به را سرم

 .ندارم صحبت برای زیادیوقت. فرانسه میرم مدتی من -

 :گفت و انداخت سمتمبه کوتاهنگاهی
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 .ندارم زیادی هایحرف منم -

 .کشیدم عمیقینفس

 .ندارم بهت کاری منم نکنی؛ درست خطری برام اگر! گفتم بهت که من -

 . ...و بفهمن امخانواده هک کنی کاری اگر اما، -

 :پرسیدم و پریدم کالمش میان و زدم پوزخندی

 داری؟ دوست رو نامزدت همهاین -

 :دادم ادامه و چرخیدم سمتشبه کامل

 کردی؟ خیانت بهش چرا پس -

 :گفت تأکیدوار بود جلو یخیره که طوریهمان و شد نمایان هایشاخم سرعتبه

 . ...نکردم خیانت، من، -

 :پرسیدم و شدم اشخیره سخرباتم

 ذاری؟می چی رو اسمش تو -

 :پرسید عصبی و فشرد هم روی حکم*م را هایشب*ل
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 کنی؟می عصبی رو من مدام تو چرا -

 :گفت و گرفت رو کالفه. کردم اخم که انداخت صورتم به نگاهی

 .کردم گوش دلمحرف   به فقط من -

 :رسید گوشم به وارزمزمه کالمش یادامه

 .بشم پشیمون پیش چندسال مثل نداشتم وستد -

 :پرسیدم و کردم ریز را چشمانم

 کردی؟ نامزد زن اون با چرا پس بود، اتمعشوقه دلتحرف   اگه -

 .بود پدرم یخواسته. بودم مجبور -

 .زدم عصبی پوزخند

 .!راحتخیلی. کنیدمی خیانت راحتخیلی مردها شما -

 :غرید و شد عصبی

 .ردمنک خیانت گفتم -

 .گذاشتم هم رو مدتی برای را چشمانم بلندش صدای از
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 دروغ همه به رو زیادی هایشب و روزها و نکردم خیانت میگی چیه؟ اسمش پس -

 .!کنیمی زندگی ایدیگه زن   با و میگی

 را دستگیره آشنا، مکان دیدن با. انداختم اطراف به نگاهی. ایستاد حرکت از ماشین

 :دادم ادامه و کشیدم

 .کنیمی جهنم رو خودت زندگی   داری -

 :گفتم و کردم باز کامل را در

 .نمیگم کسی به چیزی من. راحت خیالت -

 .کردم تند قدم ساختمان سمت به و بستم را در و شدم پیاده ماشین از

 

 

*** 

 «چهارم فصل»
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 اشدرپیپی هایصدقهقربان از. زدم خنده زیر بلندصدایی با و بردم عقب به را سرم

 زمین روی آرامیبه را من که بردم فرو گریبانش در را سرم و دادم سر دیگر ایخنده

 :زدم ب*ل و شدم جدا آغوشش از آرامیبه. گذاشت

 .(شدن تنگ دل معنای به فرانسوی اصطالح!. )بودی شده گمُ  من از تو -

 .نشاند صورت روی بزرگی لبخند

 .بکنی رو فکرش که چیزی اون بیشتراز. منم -

 :گفت و گرفت اشمردانه و بزرگدست   در را دستم و زد ایوسه*ب امگونه به

 .عشقم شدی زیباخیلی امشب -

 :گفتم و دادم سر ایخنده

 .بشم رام جوریاین که نیستم دیگه دخترهای مثل من آلف ر د؟ -

 .داد سر ایمردانه یخنده

 .شدی من رام   وقتهخیلی تو -

 :دادم قرار اشگونه یرو و بردم پیش را دستم
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 .تواَم اسیر من -

 .زدیم خنده زیر ناگهان و شدیم دیگریک چشمان یخیره هردو

 .!رو هااین -

 شده ما یخیره اخم با که بود آرتور عمو. برگشتیم صدا سمتبه و گرفتیم هم از نگاه

 .بود

 :گفت ما به رو زیبایش هایاخم باهمان

 .معشوقید و عاشق دوتا شما کنهمی رفک ندونه، رو شما نسبت   کی هر -

 کشیدم ش*و*غ*آ در و رساندم او به را خودم و کردم ایخنده زیبایش حسادت این به

 گفت و

 کنی؟می حسادت عموجان؟ -

 :پرسید و رفت من به ساختگی یغرهچشم

 نکنم؟ حسادت -

 :گفت و کرد نچینچ آلفرد
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 .بکش خجالت سنت از داداش؟ -

 .گرفت نشانه را آلفرد شتشانگ با آرتور عمو

 پیرم؟خیلی من میگی داری تو؟ هی -

 .آورد باال را دستانش آلفرد

 !حرفیه؟ چه این! داداش نه -

. کرد ترک را ما و رفت آلفرد به ایغرهچشم و نشاند ایوسه*ب را صورتم آرتور عمو

 :پرسیدم و دادم سر ایخنده

 !کرد؟ قهر -

 :فتگ باخنده و داد تکان سری آلفرد

 .کشی منت برم من -

 .رفت آرتور عمو سمت به و داد تکان دستی

 شکل میانمان که رازهایی و بود سنی کم  یفاصله آلفرد عمو با من هایصمیمیت دلیل

 بگویم توانستممی خود،بی تعاریف بدون. مجرد و داشت سال ششوسی عمو. بود گرفته

 داشت؛ پسر دو که ایلیچ یخانواده گ  بزر پسر آرتور عمو. داشتنیدوست و جذابخیلی
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 دیگر پسر. داشتند اُلیور بنام پسریک و بود کرده ازدواج سوفیا با که لوکان اولش پسر

 از که هم الیزابت عمو زن. بود لوکاس ندشت کم هیچی از شیطنت در که آلفرد عمو

 از که فتگ میشد و بود دخترتک مادرم متأسفانه. نداشت کم چیزی اقتدار و اشرافیت

 ایزابال نام به آمریکاییدختری با دایی بود؛ ماندهباقی جُرج دایی فقط هاآن یخانواده

 میشد نهایت در. کردندمی زندگی آمریکا در و داشتند هوگو نام به پسری و کرده ازدواج

 .بودیم خاندان دو این دخترهای تنها خواهرانم و من که گرفت نتیجه

 ؟!جاستاین کی ببین -

 و کوتاه لباس. زیبا و پوشخوش همیشه مثل. برگشتم آشناصدای سمت  به سرعتبه

 و کشیدم عمیقی نفس. بود چشمانش رنگهم درست داشت برتن که رنگی آبی زیبای

 :گرفتم پیشی دادن سالم در

 سالم -

 :گفت و داد تکان سری ″سالم"معنای به

 .!فراری خانم دیدمت عجب چه -

 :کردم صدایش وارسرزنش و کردم اخمی
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 کارولین؟ -

 :پرسید و کشید درهم را ابروهایش متقابال  

 تو؟ شدی کودن همهاین چرا -

 را او دادم ترجیح اش،همیشگی هایسرزنش از حرصی و گرفتم سردچشمان آن از نگاه

 وقتهیچ. گرفتم جای اولردیف صندلی روی و کردم گردعقب. بگذارم تنها خودش با

 طه*اب*ر این اش،نامهوصیت و کرد پدر که کاری با و نشد صمیمی ما یطه*اب*ر

 سالن وارد عروس تا نشستم آرام و دادم فرو را گلویم درون بغض. شد هم ترکمرنگ

 را سرم. کردند اختیار سکوت همه و شد زده عروس ورود مخصوص   موزیک صدای. شود

 سالن بزرگ در   شدن باز با. برگشتم در سمتبه بااشتیاق و کردم خالی تفکری هر از

 بود گرفته اشکشیده انگشتان میان را پدربزرگ بازوی که حالی در کالرا. ایستادیم همه

 به و کرد حرکت زنانقدم بود، زیبا و تازه هایگل از مملو آن اطراف که قرمزفرش روی

 پدربزرگ مقابل بااحترام و آمد پایین سکو یپلهسه از داریان رسید، که سالنانتهای

. داد قرار داریان یمردانه دست در و کرد جدا را کالرا دست   آرامیبه پدربزرگ. ایستاد

 دیگریک دردستدست کالرا و داریان. ایستاد مادربزرگ کنار و رفت کنار آرامیبه

 دیگریک مقابل و رفتند باال هاپله از زدندمی دست برایشان همه کهدرحالی
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 مطلقسکوت که ایستاد هاآن میان اشمشکی بلند   لباس با "نیروحا پدر  ".ایستادند

 :گفت و کرد بلند را صدایش روحانی پدر. برگرفت در را سالن

 بگیریم؛ جشن را بالغ و برازنده دوجوان   این عقدمراسم تا شدیم جمع جااین همگی -

 .آوانسیان داریان آقای و ایلیچ کالرا خانم  

 :داد ادامه روحانی پدر و زدیم دست سالن در حاضر افراد یهمه

 .بیاید جلو دارد اگر دارد؟ مشکلی ازدواج این با جمع، این در کسی آیا -

 به رو و داد تکان سری روحانی پدر نزد، حرفی خود نارضایتی از کسی کههنگامی

 :گفت داماد و عروس

 .کنید بیان رو عقدتون متن   تا دارید اجازه -

 :کنند بیان را عقدشان متن کالرا و داریان تا رفت فرو مطلق سکوت در سالن

 .بود عمیق پیوندآن یکننده شروع داریان

 .داریان من -

 .مکمل کالرا و

 .کالرا من -
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 .کالرا را، تو -

 .داریان را، تو -

 .خود همسر عنوان به -

 .ابدی دوست -

 .وفادار همراه   -

 .عشقم عنوان   به و -

 .کنمیم انتخاب بعد به امروز از -

 .خدا حضور در -

 . ...فامیل -

 . ...دوستانم و -

 .کنممی پیشکش تو به را خود رسمی   سوگند -

 .سالمتی و بیماری در تا -

 .هاناخوشی و هاخوشی -
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 .هاغم و هاشادی -

 .باشم تو عاشق شرط و قید بدون -

 .کنم یاری را تو اهدافت به رسیدن مسیر در -

 .بگذارم احترام تو به -

 .بخندم باتو -

 .کنم گریه تو با و -

 .بدارم عزیز تورا هستیم، زنده ما هردوی کهزمانی تا و -

 .بدارم عزیز را تو -

 .کرد تکمیل را مبارک پیوند این و نشاند صورت روی به مطمئن لبخندی پدرروحانی

 و کنممی اعالم شوهر و زن را شما داده، من به خداوند که اختیاری موجب به -

 .میگم تبریک. دارم را تانعشق و عقد به پایبندی زویآر

 حین همین. زدن دست به کردیم شروع همگی. برداشت عقب به قدمی ادامه در و

 صورت بر عالقه و عشق از مُهری هردو و شد خم و گرفت را کالرا هایدست داریان

 .نشاندند دیگریک
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 :کردم زمزمه ب*ل یرز و گرفتم را چشمانم نم   و برداشتم زدن دست از دست

 .بشید خوشبخت امیدوارم -

 :شد کشیده قلبم روی تیزیتیغ   چونهم که رسید گوشم به دردناک ایزمزمه

 .میشد هم این از بهتر ذاشتی،می تو اگر -

 ادامه رحمانهبی اشبرنده کالم با که برگشتم سمتشبه پردرد دلی و خیسنگاه   باهمان

 :داد

 .داشتن حضور جشناین توی هم هااون اآلن مردن؛نمی مادر و پدر تو خاطربه اگه -

 صدایش بود، ناله شبیه بیشتر که باصدایی و کشیدم چشمانم زیر اماشاره انگشت با

 :کردم

 کارولین؟ -

 :پرسید عصبی و رفت ایغرهچشم

 میگم؟ دروغ مگه -

 و عروس سمت به ار راهم و دزدیدم او از را نگاهم و دادم فشار هم روی را هایمب*ل

 گرفتند فاصله دیگریک از دیدنم با. رساندم دوآن به سرعتبه را خودم و کردم کج داماد
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 سمتبه و نشاندم هایمب*ل روی لبخندبزرگی آشوبم حال   برخالف  . ایستادند مقابلم و

 فرو کالرا ش  *و*غ*آ در سپس. کشیدم ش*و*غ*آ در را او صمیمانه و رفتم داریان

 .رفتم

 :گفتم و گذاشتم اششانه روی را مسر

 .عزیزم بشید خوشبخت امیدوارم -

 :گفت و زد لبخند که گرفتم فاصله وجودش از

 .ممنونم چیزهمه خاطربه. کاترین ممنونم -

 :دادم قرار خطاب را هردو و کردم نوازش آرام را بازویش

 .باشید دیگههم مراقب. دارم دوستتون خیلی -

 و روح باز و شد مانع کارولین صدای اما بیاورد؛ زبان به کالمی تا کرد باز ب*ل داریان

 :کشید تیغ به را من روان

 .میگم تبریک -

 گرفتم فاصله هاآن از آبی، یزدهیخ نگاه   آن به کردن نگاه بدون و کشیدم عقب را خودم

 با صحبتی هم مشغول داریان و کالرا مدتی. کردم رها مبلاولین روی را خودم و
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 هردو همسرش، دَنیل، کنار   گرفتنش قرار و کارولین رفتن از بعد که بودند رولینکا

 چیزهمه کوتاهچندان نه مدتی بعداز. شدند مهمانان تمام به آمدگوییخوش مشغول

 صحبت دیگر نفر چندین و شدند ص*ق*ر مشغول نفر چندین و افتاد روال روی

 زیبا هایخنده و گفتگو مشغول نشاندوستا جمع   در نیز کالرا و داریان. کردندمی

 .بودند

 نداشتم؟ جاییهیچ من چرا بودم؟ دور هاآن یهمه از من چرا بود؟ کجا من جایگاه

 بگیرم؛ جای کالرا و داریان کنار   خواستمی دلم. دادمی زجر را من بودن تنها همهاین

 من با کارولین همانند نیز آنان میشد باعث کنارشان در حضورم کردممی احساس اما

 .بشوم گذشته بد   خاطرات یادآور من، بود، ممکن یا کنند رفتار

 :برگردم سمتش به کرد وادار را من و پرید پریشانم افکار   میان   فردی هم باز

 .کاترین سالم -

 و آمدم خودم به کالمش یادآوری   با که این تا شدم اشخیره مدتی دیدنش از متعجب

 :دادم پاسخ و شاندمن هایمب*ل روی لبخندی

 .مَکس سالم -

 .گرفتیم قرار دیگریک مقابل و برخاستم جا از که گذاشت پیش قدمی
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 :پرسید و زد لبخندی

 خوبه؟ حالت -

 :دادم پاسخ و دادم تکان سری

 خوبی؟ تو. بله -

 .گذاشت هم روی مدتی را چشمانش

 کنیم؟ صحبت کمی تا داری وقت. بله -

 :یدمپرس و انداختم باال ابرویی

 چی؟ مورد در -

 .انداخت چشمانم به خیره نگاهی

 .خودمون مورد در -

 :زدم صدایش باتعجب و جاخوردم حرفش از

 .!بیا کوتاه دخترت خاطربه! مکس -

 :گفت و کشید کالفه نفسی
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 .کنیم صحبت باهم دقیقهپنج فقط خواممی من. خبخیلی -

 .کردم گره درهم و آوردم باال را دستانم

 خب؟ -

 :کرد باز ب*ل و کشید عمیقیسنف

 با اومدن کنار و اومدمی خوشم ماریا از ولی کاترین؛ بودم تو عاشق من -

 .بود سخت برام داشتی تو که هاییمحدودیت

 :داد ادامه و انداخت پایین را سرش

 برای رو تو من!. کنم اذیت رو تو نیازهام سرییک خاطربه نداشتم دوست من -

 ب*را*خ رو چیزهمه ماریا با بودن شبیک کردمنمی فکر اما خواستم؛می زندگیم

 .کنه

 همان در. شدم اشخیره و کشیدم عمیقینفس و گذاشتم هم روی مدتی را چشمانم

 :داد ادامه حالت

 نزدیکت زیاد دادینمی اجازه اما داشتی؛ دوست رو من هم تو. بودم عاشقت من -

 .بشم
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 میشد راحت را درماندگی. نیاوردم زبان به میکال. شد امخیره و کرد بلند را سرش

 .بود وجدانش ساختن آرام هاگفته این تمام از قصدش گویا.کرد پیدا چشمانش درون

 :آوردم زبان به را اسمش آرام و کردم جدا هم از را هایمب*ل

 مَکس؟ -

 زدرا را دستم و زدم لبخندی. بدهم ادامه تا شد منتظر و کرد بلند را سرش سرعتبه

 :گفتم و کردم

 .کن فراموش هم تو. کردم فراموش رو داشتم تو با که ایگذشته من -

 میان   اما بزند؛ هایمگفته خالف   حرفی تا کرد باز ب*ل و گذاشت دستم در را دستش

 :گفتم و پریدم کالمش

 .باشی پایبند زندگیت به آلیس، دخترت خاطربه امیدوارم. مَکس باشی موفق -

 :گفت خسته بالبخندی و فشرد میگربه را دستم

 .فعال  . ممنونم. حتما   -

 راهیمیانه. کردم تند قدم آلفرد سمتبه و کردم گردعقب و دادم تکان برایش دستی

 تردقیق تا کردم ریز را چشمانم کمی. کرد برخورد آشنایی افراد    نگاه با نگاهم که بودم
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 خودشان که شدم متوجه برگشتند؛ داشتم، قرار من که سمتیبه هردو وقتی. ببینم

 شکارم که مایندخانم نگاه  . افتادم امیرسام یاد   به هاآن دیدن با چرا دانمنمی اما بودند؛

 به و کردم عوض را مسیرم. کردم دور خودم از را پوچ افکار و دادم تکان سری کرد،

. دادند پاسخ روییخوش با که کردم سالم و ایستادم کنارشان. کردم تند قدم سمتشان

 :پرسیدم مَکندیآقای به رو و گرفتم جای صندلی روی

 رفت؟ پیش خوب چیزهمه -

 :داد پاسخ میزد موج آن در رضایت که باکالمی و داد تکان سری

 .بود عالی. بله -

 .خوبه -

 :گفت و کشید جلوتر را خودش مایندخانم

 .هستن زیبا واقعا   کیانفرآقای هایطراحی -

 :پرسید کنجکاو و انداختم باال ابرویی

 طرحی؟ چه -

 :گفت کوتاهنگاهی بعداز و آورد بیرون را اشگوشی جیبش از مَکندیآقای
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 .!که فرستادم برات -

 :گفتم و آوردم بیرون جیبم از را امگوشی

 . ...لحظه چند -

 .کردم دانلود را عکس و کردم بازش آمد؛ باال مَکندی آقای پیام که شدم امصفحه وارد

 کرد؛می توجه جلب خیلی چینش از پر و بلند دامن   که طرحی! زیباییطرح چه! واو

 چند به شانه روی هایبندینه. دوخت هایکاریریزه از پر دامنی و تنگ ر*م*ک

. داشت وجود ناف باالی تا و خوردمی چاک که اییقعه. رسیدندمی مترسانتی

 .داشت وجود ر*م*ک پشت دقیقا   مدلهمین

 :گفتم و گذاشتم لباسم جیب   درون را امگوشی و کندم طرح زا دل

 .زیباست خیلی -

 .کردند تایید زمانهم و دادند تکان سر هردو

 .خیلی -

 :پرسیدم و دوختم مَکندیآقای به را نگاهم

 کردن؟ طراحی شما برای رو این -
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 .خیر -

 :پرسیدم و زدم رنگیکم لبخند

 چی؟ پس -

 :داد پاسخ و داد صندلی به را اشتکیه مَکندیآقای

 اسمش و نیست فروش برای گفتن!. فروش برای نه اما کشیدن؛ خودم جلوی رو این -

 .گذاشتن "عشق یالهه" رو

 :کردم زمزمه و شد تررنگکم هایمب*ل روی لبخند  

 !عشق یالهه -

 :گفت و کشید زیبایش موهای به دستی مایندخانم

 .کردن طراحی خاصی فرد برای صددرصد -

 .زدم پورخندی دلربا یادآوری با

 .طورههمین حتما   -
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 نفرهتک هایصندلی ازیکی به را خودم و کردم ترک را هاآن و کردم کوتاهی عذرخواهی

 و امیرسام به که شد این از مانع جدید صندلییک همراه به فردی حضور. رساندم

 .دوختم او به را نگاهم و برگشتم فردآن سمت به. کنم فکر دقیق طرح،آن

 کاترین؟ شده چی -

 آهی که گرفت جای کنارم. دوختم آلفرد خنداننگاه به و برگرداندم را امرنجیدهنگاه  

 :کردم زمزمه و کشیدم

 .هیچی -

 .نشاند ابروهایش روی به جذاباخمی

 بدتر که االنم. شد بد حالت کارولین رفتن   بعد دیدم خودم! نگو دروغ من به -

 !.شدی

 :دادم پاسخ و کردم مکث یچند

 .کنم صحبت باهات چیزییک مورد در خواممی. نیست مهم -

 :پرسید و دوخت چشمانم به را اشخیره نگاه

 چی؟ -
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 :گفتم و کردم گره هم در را دستم انگشتان و انداختم پایین را سرم

 .دارم کشش امیرسام به کنممی احساس -

 :نمک بلند سر سرعتبه شد باعث بلندش صدای

 کشش؟ چی؟ -

 :پرسید و کشید جلوتر را خودش که بزنم حرفی تا کردم باز ب*ل

 میگی؟ چی فهمیمی -

 :داد ادامه ترآرام که دادم تکان سری مثبتینشانه به

 .بگی بهش رو چیزهمه مجبوری وقتاون -

 :گفتم و کشیدم هم در را ابروهایم

 .نیستم مجبور. نه -

 :پرسید تعجب با

 بگی؟ دروغ خواییمی یعنی، -

 .کشیدم موهایم به دستی
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 .نمیگم چیزی فقط. نه -

 .شد درهم فجیع ابروهایش

 .!بکش کنار. نیست درست راهاین -

 :گفتم میزد موج آن در درماندگی که بالحنی

 .باشم کنارش باید!. آلفرد تونمنمی -

 چرا؟ -

 .!خواسته بابا چون -

 :پرسید و کشید صورتش به دستی

 چی؟ اون -

 :داد ادامه که شدم اشخیره گیج و نفهمیدم را منظورش

 . ...هم پسره اون -

 .چرخاند کالفه را نگاهش

 کرده؟ پیدا حسی بهت -



www.taakroman.ir  

 
  

 
276 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .دادم تکان طرفین به را سرم

 .دونمنمی -

 .نداره حسی بهت که بشه مردی درگیر قلبت ذارمنمی -

 ازجا. شد صحبتم یهادام مانع اشجدی نگاه   اما کنم؛ اعتراض تا کردم باز ب*ل

 .کرد دراز سمتمبه را دستش و برخاست

 برقصیم؟ -

 را دستم پس. بگذرانم، خوش کمی و بدهم جای هایمب*ل روی لبخندی کردم سعی

 دور به را دستانم. رفتیم ص*ق*ر پیست به و شدم بلند و گذاشتم دستش در

 با هماهنگ هردو و کرد رم*م*ک قاب   را دستانش هم او و کردم حلقه ردنش*گ

 دیده ترجذاب اطراف رنگی   نورهای تابش   با که صورتش به. گرفتیم ریتم الیتموزیک  

 :کردم زمزمه صادقانه و شدم خیره میشد،

 .جذابه تو مثل -

 :پرسید و کشید باال را نگاهش

 کی؟ -
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 :دادم پاسخ و بردم جلوتر را سرم و زدم لبخندی

 .امیرسام -

 .خندید گلو درون

 !گرفتی؟ قرار کالرا تعاریف یرتاثتحت -

 :کرد زمزمه و داد تکیه امپیشانی به را اشپیشانی

 باید گذشته توی که بود کودکانهحسیک اون. نباش ساده! کاترین نبنددل راحت -

 .بمونه

 مشکالتم درگیر هم را او که کردم لعنت را خود دل در و بستم آرامی به را چشمانم

 .ساختممی دوچندان را هایشخشم هایش،گفته از ننکرد اطاعت با و کردممی

 .خواممی رو همین منم -

 .کنهمی ضعیف رو آدم عشق، -

 و کردم جاجابه کمی را دستانم. گرمش عطر از شد پر هایمریه که کشیدم عمیقی نفس

 :گفتم

 .دونممی -
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 .عزیزم کن راحت رو خودت پس -

 .کشیدم ردنش*گ پشت را دستم

 . ...اما خوام؛می رو همین منم -

 :کرد بیان را کالمم یادامه و پرید کالمم میان

 .باختی امیرسام به رو خودت تو! دیره دیگه اما -

 :گفت و ایستاد حرکت از و کرد جدا را اشپیشانی. کشید عقب را سرش

 هوم؟. بازیمی کسیچه به که مهمه ولی نیست؛ بد هم باختن گاهی -

 .دادم تکان یسر و کردم باز را چشمانم

 .درسته. بله -

 . ...باید ببازی امیرسام به خواییمی اگر پس -

 :کردم بیان را اشجمله یادامه و پریدم کالمش میان

 .باشه داشته رو ارزشش باید -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی
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 داره؟ خب؟ -

 :دادم پاسخ کوتاهمکثی بعداز و فرستادم دهانم داخل به را بم*ل

 .ونمدنمی -

 .داد قرار امگونه روی و آورد جلو را دستش

 .باش روحت و قلب مراقب -

 .کردم باز و گذاشتم هم روی کوتاهیمدت برای را چشمانم

 .کن اعتماد بهم -

 را دستم و رفت پایین پیست از. نشاند صورت روی که بود نشینیدل لبخند پاسخش،

 یعنی او با بودن و بودم آلفرد نارک شب مابقی  . کشید خودش دنبال به را من و گرفت

 آماده داریان برای که ایهدیه. خوشبختی احساس و هایمب*ل روی همیشگی لبخند

 و تابلو عاشق داریان بود؛ خودم دست به هردو از شده طراحی تابلوییک بودم کرده

 مقابل انداری و کالرا. بود مروارید از زیبا ست  یک کالرا به امهدیه چنینهم. بود نقاشی

 در کالرا و کشیدند صف سرشان پشت هم جواندخترهای یهمه بودند؛ ایستاده هتل

 به کردیم شروع همگی. گرفت باال را گلش دسته بود، ایستاده همه به پشت که حالی
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 حرکت مسیر   بالبخند کرد؛ پرت را گلدسته کالرا شمارش، شدن تمام با. شمردن

 گلدسته ناگهان به و ماسید هایمب*ل روی لبخند رآخ در که کردم دنبال را گلدسته

 دست که دوختم بقیه به را گیجم نگاه و چسبیدم فت*س را گلدسته. افتاد آغوشم در

 .زدندمی

 :گفتم زدهخجالت و زدم رنگیکم لبخند

 .اومد اشتباهی -

 :گفت و خندید کالرا

 .اومده درست اتفاقا   -

 سوی به و شدند ماشین سوار هردو و کرد امحواله چشمکی و گرفت را داریان دست

 دید، از شانشدن ناپدید با و کردیم شانبدرقه همگی. کردند حرکت جدیدشانیخانه

 به شد باعث کارولین صدای که بودم شده خیره شانرفتن مسیر به. شدیم پراکنده

 :برگردم سمتش

 .بود قیمتی گرون یهدیه -

 .شد درهم اشکنایه از صورتم
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 .بود کارم هاسال حقوق زا -

 قرار کنارمان در آلفرد که آورد زبان به دیگری کالم تا کرد باز ب*ل و زد پوزخندی

 :زد تشر و گرفت

 .!کارولین کن بس -

 :پرسید و کرد جمع آغوشش در را دستانش سالهده هایبچه دختر همانند کارولین

 چی؟ من پس داری؟ دوست رو کاترین فقط تو -

 .نیست درست کاترین با تو برخورد ولی داریم؛ دوست رو تو ما یهمه کارولین؟ -

 را ما و شد ماشین سوار و زد من به ایتنه گذشت،می کنارم از که حینی و کرد اخمی

 در پا که زمانی هر همانند. کردم بغض و نشستم هتل کنار سکوی   روی. کرد ترک

 .شدم گلدسته یخیره کنانقههق و کرد خیس را صورتم اشک،. گذاشتممی پاریس

 کاترین؟ -

 :داد ادامه که دوختم آرتور عمو به و کردم بلند را خیسمنگاه  

 کنی؟ گریه نیست حیف زیبایی، این به شب   توی   -

 :گفتم و انداختم پایین را سرم و زدم هق
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 .کنهمی رفتار باهام بدتر دشمنم از اما خواهرمه؛ اون -

 :برگردم سمتشبه و بایستم سرعتبه که کرد ورممجب پدربزرگ ابهت پر صدای

 .کن پاک رو صورتت! کاترین دیگه بسه -

 زیر "چشمی". کرد کاری شدنمی اطاعت جزء و گفت دستوری بالحن همیشه مثل

 کرد باز برایم را آغوشش و آمد جلوتر آلفرد. کردم پاک دست با را صورتم و گفتم ب*ل

 گوش قلبش ریتم به و کردم خم را سرم و دادم یجا بازوانش حصار میان را خودم که

 .سپردم

 .زد ایوسه*ب را موهایم روی

 .داشتنیدوست کوچولوی دختر -

 :نالیدم وارگالیه همیشه مثل

 .نیستم کوچولو من -

 .فشرد بازوانش میان ترحکم*م را من و خندید گلو درون
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*** 

 «پنجم فصل»

 

 .کشیدم بلندی جیغ

 .مبارک کریسمس -

 سر بلندی یخنده پدربزرگ. انداختم پدربزرگ ش*و*غ*آ در را خودم آن دنبال به و

 :گفت و داد

 .عزیزم مبارک کریسمس -

 و زد مهربانی لبخند که گرفتم جای مادربزرگ کنار   و نشاندم ایوسه*ب را اشگونه

 :شد جویا را احوالم

 بهتره؟ من خوشگل دختر -

 .زدم ایینمدندان لبخند و دادم تکان را سرم

 .میشه بهتر بگیره، کریسمس کادوی   اگه -
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 با و کردم تشکری که داد دستم به ایجعبه مادربزرگ. خواست هوا به همه یخنده

 کاغذ و زدم کوچیکی جیغ جعبه محتوای   دیدن   با. کردم باز را جعبه وافر اشتیاقی

 :گفتم جیغ با تقریبا   و کردم بررسی را هارنگ یجعبه و رنگ بوم طراحی، مخصوص

 .زیبان خیلی. ممنونم خیلی -

 :بدوزم او به را خوشحالم نگاه   شد باعث پدربزرگ صدای

 .بکشی مادربزرگت و من برای تابلویک باید -

 :گفتم و دادم تکان سری

 !حتما  -

 سیاهدنیای از فارغ توانستممی که مکانی تنها. دوختم جعبه به را نگاهم عشق با و

 کنار در و بود زییا عمارت همین کنم، شادی کودکان همانند و مباش خودم اطرافم

 معتاد رنگ و بوم به خودش همانند هم را من بچگی از و بود نقاش مادرم. اشاهالی

 .گرفتم یاد مادر از را نقاشی اما بود؛ طراحی امدانشگاهی یرشته که درسته. بود کرده

 گوشی. بستم را سرش و گرفتم جعبه از ار نگاهم آرامی به شد، بلند که امگوشی صدای

 متعجب که بود زده ایران کُد   شدم؛ خیره اشصفحه به و آوردم بیرون شلوارمجیب   از را
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 همیشگی رسم به و معمول طبق. گرداندم حاضر افراد   میان نگاهم و انداختم باال ابرویی

. نبود من هب یکهیچ حواس و بودند قرمز اب*ر*ش خوردن مشغول شباین در همه

 .کرد صحبت ترصمیمانه و ترراحت میشد پس

 .دادم قرار گوشم کنار را گوشی و کردم مس*ل را سبزفلش   انگشتم با

 بفرمایید؟. سالم-

 :گرفت گُر تنم تمام و لرزاند را قلبم پیچید گوشم در که صدایی

 .کاترین سالم -

 حس کامل فقراتم ستون یرو را سردعرق   حرکت   و کشید پر هایمب*ل روی از لبخند

 زمزمه آرام و کشیدم عمیقینفس و آمدم خودم به کرد، صدایم دوباره وقتی. کردم

 :کردم

 !.امیرسام -

 خوبی؟ -

 چی؟ تو. ممنونم -



www.taakroman.ir  

 
  

 
286 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 کوتاهی مکث از بعد. کرد حس کامل میشد را اشکالفگی که کشید عمیقنفسی

 :گفت

 .خانم مبارک کریسمس -

 زور به که باصدایی و کردم مشت را دستم. من موقعبی خندلب و زیبا یکلمه آن باز و

 :دادم پاسخ را لطفش میشد شنیده

 .ممنونم -

 کاترین؟ -

 بله؟ -

. است کالفه دادمی نشان و آمدمی هایشنفس صدای   ولی طوالنی؛ مکثیک. کرد مکث

 :وگفت کرد اقدام من از زودتر که بزنم صدایش تا کردم باز ب*ل

 .کردم رفتار بد خیلی وزراون... من -

 .زدم ندانستن به را خودم

 روز؟ کدوم -

 .شد ب*را*خ آسانسور که شرکت توی روز همون -
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 :دادم را پاسخش خوریبادل. شد ابروهایم مهمان اخم و آوردم یاد به سرعت به

 .امیرسام نیست مهم -

 .!ببخش رو من. بگذرونیم خوریبادل رو امشب ندارم دوست کاترین؟ -

 :گفتم عمیقلبخندی با و پررویی کمال رد

 .کنممی فکر بهش -

 :خورد گوشم به آرامش صدای

 .خداحافظ. ممنونم -

 اش،عذرخواهی از خرسند و گذاشتم جیبم درون را گوشی و دادم خاتمه را تماس

 روروبه زیادی یخیره چشمان با کردم بلند که را سرم که همین و شد ترعمیق لبخندم

 :پرسیدم و انداختم باال ییابرو. شدم

 شده؟ چیزی -

 :پرسید کرد امحواله چشمکی کالرا

 بود؟ امیرسام -
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 :پرسید متعجب و رفتند باال داریان ابروهای

 کیه؟ سام -

 .کاترین رئیس   -

 :پرسید و زد چشمکی کالرا مثل هم آلفرد

 دیگه؟ سام -

 :گفتم و زدم ساختگی رنگکم لبخند

 .نو لسا تبریک برای زد زنگ -

 :گفت و داد تکیه مبل پشتی به پدربزرگ

 .!بافرهنگی و اجتماعی آدم   چه -

 .کرد تأیید باتمسخر آلفرد

 .صددرصد -

 اما کند؛ امحواله ایتیکه تا کرد باز ب*ل که رفتم ایغره چشم اششیطانی چشمان به

 :گفت و کرد باز ب*ل آلفرد جای   به کارولین
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 .!نیستی تنها ایران توی کهاین مثل -

 :گفتم و دادم نشان سردون*خ را خودم پس بود؛ من کردن عصبی قصدش دانستممی

 .خوبین هایآدم هم رئیسم یخانواده. دارم خوبی دوستان. آره -

 کرده؟ آشنا اشخانواده با رو تو رئیست یعنی. طوراین که -

 :پرسیدم و کردم ریز را چشمانم

 چی؟ که. بله -

 :کرد زمزمه دنیل یهشداردهنده هایاخم به توجهبی و شتگذا میز روی را جامش

 .!گذرهمی خوش بهت خیلی جااون بینممی -

 کالم   که هنگامی. ندهم را پاسخش دادم ترجیح و گرفتم صورتش از تفاوتبی را نگاهم

 میز سمت به و گذاشتم پالتویم کنار را امجعبه و شدم بلند مبل روی از نشنیدم دیگری

 و برگرداندم را مخصوص و بلند پایه جام   و ایستادم بار میز   کنار. رفتم هانید*شی*نو

 به را شیشه و برداشتم را سرپوشش. برداشتم را امشب مخصوص دنی*شی*نو یشیشه

 و آوردم باال را جام بارضایت و شدم خیره سرخش محتوای به. کردم خم جام روی

 کرد رسوخ اممعده درون تا اشداغی یدم؛کش سر بودم داده تکیه میز به که طوریهمان
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 و کشیدم سَر نفسیک را مابقی. آمد وجد به داشتنی دوست گرمای   آن از تنم تمام و

 آوردم بیرونش جیبم از شد، بلند که امگوشی SMS صدای. گذاشتم میز روی را جام

 .کردم بازش تردید کمی با. بود امیرسام از که

 " با دیگریک به را خود هایحرف. بگویید موقع به را هانگرانی ها،دلخوری همیشه -

 گویید؛می شما که شودمی برداشت همان کالم از که "رفتار" با نه کنید مطرح "کالم

 )نامشخص نویسنده. )برداشت هزاران رفتارتان از ولی

 :کردم زمزمه زیرلب بدجنس بالبخندی و گزیدم ب*ل

 !ضی*و*ع -

 کی؟ -

 :دادم پاسخ باعصبانیت و برگشتم سمتش به و کشیدم کالفه نفسی

 .کارولین بردار من سر   از دست! چه تو به -

 :زد داد و کرد اخم

 .ترتمبزرگ خواهر   من! کاترین کن صحبت درست -

 .ریختم بیرون به داشتم نه*ی*س در که هرچه و شد بلند صدایم ناخواسته



www.taakroman.ir  

 
  

 
291 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 چرا بپرس ازش و ب ک ش بیرون گاه شآرام از رو بابا برو!. کارولین بردار سرم از دست -

 ؟!داده من به رو سنگین مسئولیت   این چرا بپرس ؟!زده من نام به رو اموالش سوم دو

 گیر ه ی! بزن تهمت ه ی! کن اذیت ه ی هم تو دارم؛ مشکل خودم کافی یاندازه به من

 . ...ه ی! بده

 :دادم ادامه و کشیدم درپیپی هاینفس و گذاشتم امنه*ی*س روی را دستم

 سرم از دست کردم؟ کارتون چه من مگه. من و امیر وراون از بابا، تو، وراین از -

 چهارصد یخونه تو رسممی وقتی که زیاد قَدر اون کنم؛ کار خواممی فقط من. بردارید

. میدم بهت امارثیه از من! خبخیلی خوایی؟می پول. بشم هوشبی خستگی از متریم

 .بمیرم خودم دردهای با بذار. بشم غرق خودممشکالت   توی بذار فقط

. گذشتم کنارش از و گرفتم متعجبش چشمان از را خیسم نگاه   و کشیدم عمیقینفس  

 :گفتم همه به خطاب و کردم جمع را وسایلم تمام

 .بخیر شبتون -

 و کردم پاک را صورتم. زدم بیرون ساختمان از سرعتبه دیگریحرف هیچ بدون و

 کنار کوتاهچنداننه مدتی بعداز. کردم حرکت و شدم ماشین سوار   و پوشیدم را یمپالتو

. ایستادم( شده ساخته آب روی بر که پاریس شهر در معروف پل یک نام) نوف پونت پل  
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 هانرده به. کردم تند قدم پل سمت به و رساندم هم به را پالتویم هایلبه و شدم پیاده

 خسته. بودم خسته. دوختم مقابل به را نگاهم و کردم گره هم در را دستانم و دادم تکیه

 فریب را امیرسام خواستمنمی من. بودم گذاشته سرپشت و داشتم پیش در که راهی از

 داشتم دوستش چنانهم لرزاند، را دلم که مردیاولین عنوانبه داشتم؛ دوستش. بدهم

 پیش در را دیگریراه باید. کنم هنمج را اشزندگی اطالعات،آن خاطربه توانستمنمی و

!. نبود بدی مرد امیرسام مطمئنا  . کردمی کمتر را هاخستگی این که راهی. گرفتممی

 .گذاشتممی تنها را او نباید

 جایی؟این -

 تکیه هانرده به کنارم و زد لبخندی. برگشتم سمتشبه مبهوت و خوردم ترسیده اییکه

 .داد

 .!فراری دختره -

 چشمانم و دادم تکیه اششانه به را سرم. دادم سر تلخ ایخنده د،*ر*د و بغضآن میان

 .بستم را

 :کردم زمزمه ب*ل زیر آرام

 .آلفرد امخسته خیلی. امخسته -
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 :گفت و کرد قاب رم*م*ک دور را دستش

 .!کن حساب من کمک روی. عزیزم میشه درست چیزهمه -

*** 

 :شد مانع صدایی که فشردم را موردنظر یدکمه و شدم سوار و رفتم آسانسور سمت به

 .!صبرکنید -

 انداخت آسانسور داخل را خودش زیباییجوان   خانم که شدم منتظر و برداشتم را دستم

 به آوردن فشار کمی با. انداختم صورتش به نگاهی چشمیگوشه از. ایستاد کنارم و

 یمعشوقه کرد؛ می یزندگ من همسایگی در که خانمی. شناختمش کامال   ذهنم

 .!اهورا

 :گفت و برگشت سمتم به کامل و زد لبخندی

 .ایلیچ خانم روزبخیر -

 :دادم پاسخ روییخوش با و زدم لبخندی متقابال  . برگشتم سمتشبه

 . ...خانم روزبخیر -

 .درخشان آناهیتا. آناهیتا -
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 .درخشان خانم. بله -

 بود معصومیتی کرد،می توجهجلب تشصور در که چیزی اولین داشت؛ زیبایییچهره

 بود؟می اهورا پنهانی  یمعشوقه باید دختراین چرا. میزد موج چشمانش درون که

 :پرسیدم کوتاهیمکث از بعد و گزیدم را بم*ل یگوشه

 کنید؟می زندگی تنها -

 :داد پاسخ مهربانشکالم   با

 .زنهمی سر بهم گاهی نامزدم البته. بله -

 .داری شاخ دروغ چه! نامزد. وردمجاخ حرفش از

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 .باشمشون دیده کنم فکر... دارید؟ نامزد -

 کجا؟ دیدین؟ -

 .اومدنمی شما مالقات به که موقعی راهرو، توی. بله -

 :گفتم و کردم براندازش بانگاهم
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 .میایید همبه یعنی هستید؛ هم مناسب -

 .زد بزرگی لبخند

 .ممنونم -

 :گفتم و گذاشتم پیش قدمی. ایستاد آسانسور

 .بشیم آشنا بیشتر میشم حالخوش -

 ً  .حتما -

 برای قدماولین که رفت واحدش سمت   به. زدیم بیرون هردو و شد باز آسانسور در  

 .برداشتم را آشنایی

 .باشید من مهمان عصرونهیک دارید وقت و نداره اشکالی اگه -

 :پرسیدم که برگشت سمتمبه

 موافقید؟ -

 :داد پاسخ حالیباخوش

 .میشم حالخوش خیلی. البته -
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 .من منزل دیگه ساعتیک پس -

 .من واحد   بیارید تشریف شما اول -

 .منتظرم. باشید من مهمان باراین -

 :برگردم شد باعث صدایش که رفتم واحدم سمت   به و دادم تکان دستی

 باشیم؟ ترصمیمی میشه پس -

 .!البته -

 :گفتم و کردم دراز سمتشبه را دستم

 .کاترین -

 .گذاشت دستم درون را دستش

 .آناهیتا -

 .کشیدم بیرون را دستم

 .فعال  -

 .فعال  -
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 در. شدم ساختمان وارد و کردم باز را در و گرداندم قفل درون را کلید. برگشتم عقببه

 هایمکفش. کردم آویزان آویز،رخت به و آوردم در را پالتویم. زدم را برق کلید و بستم را

 و بود تمیز که انداختم اطراف به نگاهی. گذشتم راهرو از و کردم عوض صندل با را

 شلوارک   و تاپ با را هایملباس و رفتم اتاقم به. نبود مهمان دعوت   برای نگرانی جای  

 و کردم روشن را سازقهوه. رفتم آشپزخانه سمتبه سرعتبه و کردم عوض رنگیمشکی

 مشغول فنجانی کیک   کردن   درست با را خودم مدتی. ریختم درونش را مخصوصیوهقه

 یعصرانه و کُرن پاپ میوه، ساالد گذاشتم، ف ر درون را هاآن کهاین بعداز و کردم

 .چیدم سالن در میز روی و دیدم تدارک مفصلی

 به. مدآ در صدا به واحد زنگ ساعت رأس درست ها،فنجانی کیک شدن درست از بعد

 و کردم باز را در. دیدم در پشت را آناهیتا که انداختم نگاهی چشمی از و رفتم در سمت

 را خودش و شد نمایان مقابلم زیبایش یچهره در، شدن باز با. کشیدم ترعقب را خودم

 .کرد پرت داخل به

 .عزیزم اومدی خوش -

 .زد بزرگی لبخند

 . ممنونم -



www.taakroman.ir  

 
  

 
298 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .گرفت سمتمبه کوچکی یجعبه

 .نداره رو تو قابل -

 .کشیدم درهم صورت و گرفتم را جعبه

 .ایهدیه خودت! دختر نبود نیازی -

 آزادم دست   با و کشیدم کنار را خودم. کرد نمکینی یخنده تنها کالمم مقابل در

 .کردم اشاره سالنبه

 .اومدی خوش خیلی. بفرمایید -

 وارد هردو و رفتم سرشپشت  . برداشت قدم سالن سمت به و کرد تشکری ب*ل زیر

 میز روی را جعبه. گذراند نظر از را اطراف و گرفت جای هامبل ازیکی روی. شدیم سالن

 .نشستم و گذاشتم

 .داد سوق سمتم به را نگاهش

 .بزرگ... و داری زیبایی یخونه -

 .گذاشتم زانوهایم روی را دستانم

 .عزیزم ممنونم -
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 جا؟این اومدی تازه شما -

 ه؟مگ چطور -

 .کردمی زندگی حااین ایدیگه فرد ببینم، رو خونه اومدم من وقتی -

 .کشورمون به برگشتن که بودن خواهرم. بله -

 .طوراین که -

 دیدن از. کردم بازش و کشیدم جلوتر را جعبه سرانگشتانم با و شدم خم جلوبه کمی

 .آمد هایمب*ل روی عمیقلبخندی زیبایی آن به یهدیه

 .ممنونم. زیباییه خیلی یهدیه -

 :گفت و انداخت کتاب به کوتاهنگاهی

 .باشی داشته دوست امیدوارم. نداره قابل. کنممی خواهش -

 .خوندنم کتاب عاشق من -

 .خوب چه -
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 و برخاستم مبل روی از و کردم کوتاهیعذرخواهی   آمد، که سازقهوه تیک   صدای  

 سینی. کنارش هم را هاقهوه و گذاشتم یسین درون را هاکیک. رفتم آشپزخانه سمتبه

 جای کنارش و گذاشتم میز روی را سینی. برگشتم قبلی جایبه و کردم بلند را

 :گرفتم

 .هستن تو مال همشون... . بفرمایید -

 :گفت طبعیشوخ با و داد سر ایخنده

 .داشتم نگه رو خودم خیلی -

 مشغول و کرد تشکری. دادم دستش به و برداشتم را قهوهفنجان و کردم کوتاهایخنده

 کردن تعریف زیباهایخاطره و زدن حرف به کردم شروع هم من شد؛ اشقهوه نوشیدن

 طولی که بردارم اهورا پنهانیزندگی در دیگرقدمی و کنم آشنا خودم صمیمت با را او تا

 .کرد همراهی را من هم او و کرد صمیمیت احساس آناهیتا که نکشید

 درون و برداشت کورنپاپ مقداری و سرداد ایخنده آناهیتا کالمم شدن   تمام بعداز

 :پرسیدم و کردم باز ب*ل نهایت در و کردم پا اون و پا این کمی. ریخت دهانش

 شوهرته؟ اهورا -



www.taakroman.ir  

 
  

 
301 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

. داد تعجببه را خودش جای و کشید پر صورتش و هاب*ل روی از سرعتبه لبخند

 :کرد زمزمه باوحشت و داد فرو زور به را دهانش محتویات

 اهورا؟ چی؟ -

 .بود داده لو هایشگفته در اهورا که کردم رها را خالصی تیر و دادم تکان سری

 .هستی مخفیش همسر تو و داره نامزد که دونممی -

 :گفت آرامیبه و گزید را بش*ل. شد خیره چشمانمبه چندثانیه برای

 .تموق یغه*ی*ص شدم؛ اشغه*ی*ص. نیستم همسرش -

 :پرسیدم و کشیدم جلوتر کمی را خودم

 هست؟ چی غه؟*ی*ص -

 :داد پاسخ و دزدید را نگاهش

 .موقت و دارمدت طوربه اما رسمیه؛ ازدواج مثل -

 :پرسیدم و کردم تعجب حرفش از

 گیرید؟می طالق مدت، اون پایان   بعداز یعنی -



www.taakroman.ir  

 
  

 
302 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 و رسمی ازدواج برای   هباش ایزمینهپیش یا کنن تمدید توننمی توافق با طرف دو -

 .دائم

 بردم پیش را دستم. شد خیره دامنش ریز  صورتی   هایگل به و انداخت پایین را نگاهش

 را تنش سرمای مانعیهیچ بدون میشد باعث نازکش بلوز که گذاشتم؛ بازویش روی و

 :گفتم صادقانه که کرد بلند سر حرکتم این با. کنم حس

 .کنم تناراح رو تو خواستمنمی من -

 :پرسید و شد خیره چشمانم به

 دونی؟می کجا از رو موضوعاین -

 :دادم پاسخ و برداشتم را دستم

 .اهورا خود از -

 :پرسید متعجب و کشید اشکشیدهردن  *گ به دستی

 شناسی؟می رو اهورا -

 .دادم تکان سری مثبتینشانه به

 .هستیم آشنا باهم و دوستمه قدیمی   دوست  . آره -
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 :زدم صدایش رامیآبه

 آناهیتا؟ -

 :داد پاسخ و شد امخیره زیبایش چشمان با

 بله؟ -

 .کردم گره هم در را دستانم

 چون باشی؛ راحت من با خواستممی فقط. نداشتم رو تو ناراحتی   یا فضولی قصد من -

 .کنم کمکت خواممی منم! من مثل تنهایی، تو. دونممی رو چیز همه من

 .آمد هایشب*ل روی رنگیکم لبخند

 .ممنونم -

 :گفت بود، نامعلوم اینقطه یهخیر که طوریهمان و کشید آهی

 .باشم نامزدش، شیرین، جای کردم آرزو همیشه -

 چرا؟ -

 :داد پاسخ گرفته باصورتی و برگشت سمتمبه
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 دختره اون با پدرش بخاطر مجبوره اهورا البته. مهمونی گردش، خرید، میرن باهم -

 که ترسممی. ترسممی من اما خوره؛می بهم شیرین از حالش چقدر که دونمیم و باشه

 .کنن ازدواج باهم آخر و باشه دروغ هاشحرف یهمه

 جوریه؟چه تو با رفتارش مگه -

 .آمد د*ر*د به نیز من قلب کالمشباحسرت   و گرفت را چشمانش نم  

 سراغ میاد عصبیه و اطیق که هردفعه. داشتم عالقه بهش که سر کاری برم نذاشت -

 زن نره لو باریک که نمیاد جایی باهام. خوادمی عصبانیتش تخلیه برای فقط رو من من؛

 زندگی کامل رفاه توی من و کنهمی تامین رو من هرنظر از کهدرسته. کرده غه*ی*ص

 باشم؛ خدمتش در باید بخواد دلش که هروقت. کنهمی رفتار بد باهام اما کنم؛می

 زنگ بهش اومدم هربار. بگیرم ون*خخفه باید باشه نداشته رو امحوصله هم هروقت

 منم فهمهنمی چرا نزن؛ زنگ تو نزدم زنگ خودم تا میگه و انداخت راه دعوا کلی بزنم،

 بشنوم؟ رو صداش خواممی و میشه تنگ براش دلم

 قبول را هایشحرف. کرد پاک دست با را چکید چشمش یگوشه از که اشکی یقطره

 .بود اشتباهاتش تاوان دردها این و بود کرده اشتباه او اما داشتم؛

 :پرسیدم و شد درهم صورتم کالمش از
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 تویی؟ خود   هااین یهمه مقصر دونیمی -

 :زد ب*ل ناباور و برگشت سمتم به متعجب

 من؟ -

 .دادم تکان سری مثبت ینشانه به

 .!شدی زندگیش وارد و داره نامزد اون دونستیمی تو. آره -

 .داد تکان طرفین به را سرش

 .فهمیدم رابطمون از بعد چندماه!. دونستمنمی من -

 .بود شده مرداین یبازیچه رسما   دختر این! ضی*و*ع اهورای ای! من خدای اوه

 نکردی؟ رهاش چرا فهمیدی که وقتی -

 :داد پاسخ بابغض و لرزید زیبایش هایب*ل

 .تونمنمی هم دیگه و نتونستم -

 :پرسیدم و کشیدم درهم را ابروهایم

 نتونستی؟ چرا -
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 :نالید و شد خیس صورتش هم باز و گذاشت هایشب*ل روی را هایشانگشت پشت

 .دارم دوسش چون -

 دوست و آناهیتا اهورا، دست از بودم؛ کالفه. کرد ه قه ق و انداخت پایین را سرش

 .اشتباه هایداشتن

 :کردم زمزمه و کشیدم پایین را نگاهم دیدنش بهتر برای

 !نباش ضعیف. آناهیتا باش آروم -

 دید، را کالمم جدیت وقتی. دوخت چشمانم به را خیسش نگاه   و کرد بلند را سرش

 مانع   و کشید درپیپی عمیق هاینفس. بگیرد آرام کرد سعی و کرد پاک را صورتش

 .شد هایشاشک ریختن

 :گفتم صادقانه و شدم چشمانش یخیره

 .کنینمی ظلم دارین شیرین حق در شما -

 حرف   وقتی که سکوتیهمان جنس از. طوالنی سکوت کرد؛ سکوت کالمم مقابل   در

 .آمدمی وجود به زدم،می درستی

 .کشید عمیقینفس  
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 .میگی درست -

 :داد ادامه و زد رنگیکم لبخند  

. کردم دردودل باهات مههاین ندارم تو از شناختی کهاین با که تنهام قدراون من -

 ؟!اشتباه یا بود درست کارم دونمنمی

 .گذاشتم بازویش روی و بردم پیش را دستم و دادم جواب را لبخندش

 .نباش نگران. آناهیتا دوستتم من. رسهنمی آسیبی بهت من از باش مطمئن -

 رسرشا لبخندی. رسید هم من به هاآن از خوبی حس   و شد زده ایجرقه چشمانش در

 .زد اطمینان از

 .کاترین ممنونم -

 ب*ل و فشردم کمی را بازویش. کردم باز و گذاشتم هم روی چندثانیه برای را چشمانم

 .کردم باز

. داشتم دوستش منم خب، و عاشقمه کردمی ا دعا که نامزدی داشتم؛ نامزدیک من -

 بهترین اب هم اون کرد؛ خیانت بهم که گذشتمی نامزدیمون از که بود سالییک

 حالم من و بودن دزدیده رو مرد من... . بچهیک شد خیانت اون حاصل  . دوستم
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 به بدیخیلی یضربه احساساتت به خیانت و عشقت شدن دزدیده بود؛ ب*را*خخیلی

 اون زندگی وارد   تو. کنم درک رو شیرین حس   تونممی من آناهیتا؟. کنهمی وارد آدم

 .نیستی تقصیربی هم تو ست؛ اهورا اصلی مقصر   ماا آوره؛عذاب خیلی این و شدی

 .منی برعکس تو پس -

 .گرفتم انگشتنام میان را انگشتانش و دادم سوق بازویش روی از را دستم

 زن اون زندگی   به احساساتت خاطربه نباید. مقصری هم تو اما نکردی؛ خیانت تو -

 .کنی وارد ایلطمه

 .فشردم را دستش. انداخت زیر به سر و کشید آه

 .باش مطمئن. کنارتم من. عزیزم باش آروم -

 :گفت و دوخت صورتم به را نگاهش

 .باشه کنارم که شد پیدا یکی باآلخره که حالمخوش -

 شود منحرف ذهنش و نکنم اذیتش این بیشتراز که این برای و زدم حرفش به لبخندی

 :پرسیدم

 ببینیم؟ فیلم -
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 :داد پاسخ حالیخوش با و شد پرت بیرون به اشمنفی تفکرات   از سؤالم با

 .دیدنم فیلم عاشق   من. آره -

 .ایستادم و کردم جدا را دستم انگشتان

 نداره؟ فرقی موضوعش -

 .نداره فرقی من برای. نه -

. گذاشتم دستگاه درون و آوردم بیرون آلبوم داخل از فیلمیک و رفتم تلویزیون سمت به

 عاشقانهفیلم   تماشای مشغول   آناهیتا با و برگشتم اول ایج به فیلم آوردن   باال از بعد

 .شدیم

*** 

 برای رو میرزاییآقای و تیموریخانم من، که صورته این به هایمگفته آخر در و -

 .کردم انتخاب خارجیتیم برای رو صادقیآقای و خودم و ایرانیتیم

 :پرسیدم و راندمگذ نظر از را همه نگاهم با و زدم گره هم در را هایمدست

 چیه؟ نظرتون خب؟ -
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 پاسخ و کشید جلوتر را خودش داشت، برعهده را تولیدمدیریت س مَت که یعقوبیآقای

 :داد

 .موافقم کامال   تولید، مورد در شما یگفته با -

 سمتش به مهراب باصدای. کردم خم را سرم ادبرسم به و زدم رضایت روی از لبخندی

 .برگشتم

 .کاترین بودی بیست علومه؛م که نظر ما -

 :پرسید و برگشت امیرسام سمت   به کالمش یادامه در و

 میگم؟ درست -

 من صورت   محو که بود اشخیره نگاه   تنها و نشد شنیده پاسخی امیرسام سوی   از اما

 خودش به امیرسام که زد او به ایسقلمه دید، امیرسام به را همه نگاه   وقتی مهراب. بود

 مهراب به و کرد کوتاهایسرفه خیره هاینگاه دیدن با و انداخت اطراف به ینگاه. آمد

 .شد خیره

 :پرسید نبوده حوالیاین در حواسش امیرسام فهمید که مهراب

 موافقی؟ کاترین هایحرف با -
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 :داد پاسخ محوی بالبخند و کرد شکارم امیرسام یخیره نگاه   هم باز

 .موافقم هم خیلی. بله -

 :کردم زمزمه و دزدیدم ار نگاهم

 .ممنونم -

. برگشتم خود جای   به و گرفتم فاصله تابلو کنار   از و برداشتم را نوریقلم و هادفترچه

 :پرسیدم مهراب به رو موضوعی یادآوری با و کردم مرتب را وسایلم

 کردید؟ انتخاب رو انگلیس به عازم تیم   -

 :داد پاسخ امیرسام مهراب، جای به

 .بپرسی من از تونیمی -

. شود اشخنده شدن بلند مانع تا برد ان*ه*دداخل به را بش*ل مهراب

 داده تکیه اشصندلی به نه*ی*س به دست که دوختم امیرسام به را امعصبیچشمان

 .بود
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 فکر همه بود شده باعث عجیبش رفتارهای با مدتاین کرد؟می رفتار جوریاین چرا

 را عاشقانماندعوای   دوران حاضرحال در و داشتیم ایطه*اب*ر هم با ما که کنند

 .گذراندیممی

 .بگیرم آرام تا کشیدم عمیقینفس

 .بفرمایید. بله -

 .من و تو -

 بعداز و گزیدم را بم*ل. شد بلند همه ریز یخنده که کرد اَدا طوری را "من و تو"

 :پرسیدم کوتاهمکثی

 من؟ چرا -

 :داد پاسخ آرامی لحن با

 .میگم من چون -

 :گفتم بالجاجت و کردم اخمی

 .ندارم رو جدیدی سفر   یحوصله و اومدم سفر از تازگی به من -

 .گردهمی بر هم شما یحوصله بریم، بخواییم وقتی تا -
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 :گفت همه به رو و برخاست ازجا و کرد خاموش را میکروفن

 .نباشید خسته -

 من که زد بیرون اتاق از. برداشتم را وسایلم و ساییدم هم روی را هایمدندان حرص از

 .زدم بیرون اتاق از و رفتم دنبالش به سرعتبه هم

 کنی؟می لج من با چرا -

 :داد پاسخ کشیده درهم ابروهایی با و برگشت سمتم به و ایستاد حرکت از

 .کنیمی لج داری که تویی این -

 :گفتم کالم لرزش   همان با و لرزید هایمب*ل

 گفتی؟ بهم هاچی رفته یادت. کردی خرد رو من که تویی با ؛کنممی لج آره، -

 .گرفتم رو کالمت معنی   قشنگ و خوبه فارسیم

 پایین را صورتش. چسبیدم دیوار به و گذاشتم عقب قدمی که برداشت قدم سمتم به

 .آورد

 .متأسفم گفتم که من -

 .دوختم لباسش یدکمه به و کشیدم پایین را نگاهم
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 .ارزشمبی کنه ثابت بهم نفریک روزییک که کردممین فکر وقتهیچ -

 هم بودم ریخته صدایم درون که الکی بغض آن و کردممی رویزیاده داشتم دانستممی

 .بود زیادی فریبیدل برای

 .شکوندی رو قلبم تو -

 :کرد نوازش را گوشم گرمشصدای  

 بخشی؟می رو من بیارم دستش به اگه -

 :داد ادامه که شدم اشخیره متعجب و کردم ندبل سر سرعت به باحرفش

 که زدم هاییحرف عصبانیت روی از روزاون. باارزشه خیلی من برای   تو جایگاه -

 هوم؟ بخشی؟می رو من بگیره؛ آروم قلبت کنم کاری اگر. نداشتم قبول خودمم

 گذاشت؟می تاثیر من روی همهاین چرا بود؟ جذاب و زیبا همهاین نگاهاین چرا چرا؟

 که بود ممکن نوجوانیعشق یعنی بدهم؟ مثبتپاسخ   ناخواسته میشد باعث چرا

 باشد؟ داشته هیجان و شور هم باز هاسال بعداز و شود قوی چنیناین

 :شود خارج دهانم از داشتم شک خودم که دادم پاسخی ناخواسته هم باز

 .آره -
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 :کرد زمزمه و کرد کج را سرش و رفت باال لبخند ینشانه به بش*ل یگوشه

 .میدم قول -

 در غرق. شد دن*ب و تناین مهمان که بود گرفتن گُر و قلب نامنظم هایتپش و

 شدن پر و رفتنش متوجه اصال که شدم غرق قدرآن و شدم امیرسام تن   و نگاه حرارت

 .نشدم جمعیت از سالن

 وجود و کالمگرمای   درگیر هنوز من و بود رسیده رفتن زمان   که آمدم خودم به وقتی

 را وسایلم و رفتم اتاق سمت به. بردممی سر به دوپهلویش کالم  بهت   در و بودم امیرسام

 هابچه با که ندارم یاد به حتی که بودم گیج قدرآن و گذاشتم کیفم درون مرتب

 و زدم بیرون ساختمان از زمان ازکسری در و زدم بیرون اتاق از. نه یا کردم خداحافظی

 لعنت خودم به سوز سرد زمستانی برخورد   با. کردم حرکت روپیاده سمتبه زنانمقد

 نیاورده ماشین و بود زده سرم به رویپیاده هَوس سردی هوای   همچین در که فرستادم

 .بودم

 در که مشکی بلندشاسی. برگشتم خیابان سمت   به ماشینی بوق   صدای   شنیدن   با

 و آمد پایین رانندهیشیشه. بود امیرسام صاحبش نا  مطمئ داشت، قرار خلوت خیابان

 :گفت و کرد نثارم بزرگلبخندی. شد نمایان جذابش یچهره
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 .!شو سوار. بدزدمت خواممی -

 حرکت ماشینش سمت به میلم برخالف هم باز و آمد هایمب*ل روی خنده کالمش از

 :پرسیدم اشیطنتب و دوختم اشایقهوهچشمان به را نگاهم. شدم سوار و کردم

 داری؟ هم مخفیگاه -

 حرکتش از متعجب. زد را آفتیک دکمه سپس و کرد هدایت ایگوشه به را ماشین

 :داد را سوالم پاسخ   و برگشت سمتم به که شدم اشخیره

 .کنهمی مشخص دستمهم دیگه رو اون -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 دستت؟هم -

 .داد تکان مثبتینشانه به سری

 .پرستش. بله -

 :کردم زمزمه و زدم لبخندپررنگی

 .!ایندیوونه شما -
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 کاترین؟ -

 کلمهیک چگونه. گرفت دربر را تنم که بود گُرگرفتن و نامنظم هایتپش هم باز و

 باشد؟ تاثیرگذار همهاین توانستمی

 :داد پاسخ و چرخید اختیاربی زبانم

 جانم؟ -

 گُر بیشتر تنم شد باعث اشخیره نگاه   و رفت باال لبخند ینشانه به بش*ل یگوشه

 .کشیدم ترپایین کمی را نگاهم و گزیدم را بم*ل یگوشه. بگیرد

 :کرد نوازش را گوشم اشداشتنی دوست و گرمصدای  

 نسبتا   بد و خوب برخوردهای ما. کنیمی کار ما با و جاییاین که ماههچندین... تو -

 توی. هستی خالق و نجیب دختر  یک تو که فهمید میشه تراحخیلی و داشتیم زیادی

 و خواب از گذشتن و زیاد هایتالش با و بودی کنارمون همیشه تو مدتاین تمام  

 کماالت و اخالق هابراینعالوه کشیدی؛ بیرون اقتصادی چاه   اون از رو ما خودت، راحتی  

 . ...و زیبا مهربون، نجیب،یخیل تو. میده قرار تاثیر تحت   رو ما همه، از بیشتر تو

 :کرد زمزمه و کشید عمیقینفس
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 .هستی داشتنیدوست -

 شده تعاریفش از سرمست. اغ*د و بودند اغ*د که دوختم چشمانش به را لرزانمنگاه  

 و بیاورد زبان به را کالمشیادامه تا بودم منتظر. گنجیدمنمی خود ست*پو در و بودم

 .بشنوم را تعاریفش یادامه

 :داد ادامه و برگشت سمتمبه کامل

 سعی و گذشتی احساساتت و راحتی از ما خاطربه نبودی، ما دین هم کهاین با -

 من و کاترین هستی خوبیخیلی دختر تو. بشیم اذیت کمتر ما تا باشی ما مثل کردی

 .فهموندم بهت رو این غیراز چیزی رفتارم اون با که متأسفم خیلی

 .کشید پوفی کالفه و کشید اشکرده قعر پیشانی به دستی

 چی؟ استرس داشت؟ استرس

 :داد قرار خطاب را من بود نهفته درونش نامحسوسیلرزش که باصدایی

 کاترین؟ -

 :داد ادامه و کرد باز ب*ل خودش دادنم پاسخ از قبل
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 زده گند چیزهمه به که فهمیدم وقتی اما افتاد؛ اتفاق این ک ی و جوریچه دونمنمی -

 از وقتی تا بودم کرده ریزیبرنامه رو راههزاران. بودم رنجونده هامحرف با رو تو و بودم

 باعث دادی، من به امروز تو که ایدوباره فرصت   با اما کنم؛ اجرا یکییکی برگشتی سفر

 .بگیره قرار پام جلوی هااون تمام   از بهتر راهی که شدی

 به لبخندم. ترساندمی را من و کردمی یشترب را قلبم تپش نامفهومش و گنگ هایحرف

 تا شدم اشخیره ترس و نگرانی از مملو نگاهی با و رفت کنار هایمب*ل روی از آرامی

 .بیاورد زبان به را کالمش یادامه

 و گذاشت فرمان روی را لششدهمشت دست و داد تکیه صندلی به را اششانه

 :کرد رها را تیرخالص

 من، که دونممی فقط. ریخت بهم رو حالم همهاین و شد شروع ک ی از دونمنمی -

 باشی راضی تو و میشه اگر که خواممی. نیست دروغ هم حساین و دارم کشش بهت

 میدی؟ من به رو فرصتاین. بشناسیم بهتر رو دیگه هم تا باشیم هم کنار بیشتر

 اشتباه من !.نداشت امکان این احساس؟ کشش؟ گفت؟می داشت چی امیرسام! نه

 . ...و دروغ. نبود دروغ جز چیزی هااین یهمه و شنیدممی

 کاترین؟ میدی من به رو فرصتاین -



www.taakroman.ir  

 
  

 
320 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 کرده عوض کالمش از ناشی سرمای   با را خودش جای امیرسام وجود از ناشی گرمای

 دوختم؛ چشمانش به که را نگاهم. بود گرفته خفیفی لرزش تنمتمام طرزعجیبیبه و بود

 و هاچشم این. بردم پی کالمش درستی و صحت به و شد خیس سردعرق   از رم*م*ک

 و کشید جلوتر کمی را خودش. گذاشتنمی تمسخر و شوخی برای جایی جدیصورت  

 شوک از ناشی که بالکنتی و کردم باز هم از ب*ل که دوخت من به را اشسوالی نگاه  

 :دادم پاسخ بود،

 . ...امیر آخه، -

 :پرسید بود، کالمش و چهره در که یمشهود بانگرانی

 باشی؟ داشته حسی من به تونینمی کنی؟ اطمینان من به تونینمی چیه؟ -

 :گفتم کندنجان هزار با و دادم تکان طرفین به منفیینشانه به را سرم

 . ...منظورم نه، -

 . ...چرا چیه؟ پس -
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 قلبم روی را دستم. داد من به را شدنآرام مهلت   و کرد سکوت که آوردم باال را دستم

. داشتم را لرزش و هاتپشاین کردن   آرام در سعی درپیپی و کوتاههاینفس با و گذاشتم

 .کشیدم عمیقینفس  و کردم نوازش را دنم*گر انگشتانم سر با

 بهم را من چنیناین که بود کرده متعجبم و زدهشگفت چنانآن امیرسام هایحرف

 در تازگی به که بود من رویاهای شاید و آرزوها از یکی هاحرفینا شنیدن  . بود ریخته

 زودتر امخواسته به من. بود کرده امیرسام شیدای و شیفته مرا و بود زده جوانه وجودم

 بسیار برایم اولعشق ش*و*غ*آ و خانهآن به نزدیکی. رسیدممی داشتم توقع چهآن از

 .بود انگیزهیجان

 آرام همیشه برعکس   قلبم که شدم خیره منتظرش چشمان   به و کشیدم باال را نگاهم

 .شد تبدیل گرما به دوباره کمکم بدنملرزش و گرفت

 :گفتم صادقانه شد، کم تعجبم و بُهت شدت از کههمین

 .داریم فرق خیلی تو و من -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 مثال ؟ -
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 و شدم پیراهنشیدکمه ییرهخ پس ندوزم؛ چشمانش به را نگاهم که کردم سعی

 :دادم پاسخ

 . ...و کشور فرهنگ، دین، -

 .بشناسیم بهتر رو دیگههم تا بده فرصت بهم میگم همینه یواسه -

 سوزان و اغ*د باکالمی و کرد شکارم ایقهوه هایتیله آن با که کردم بلند را نگاهم

 :داد ادامه

 .بشم مرتکب گناهی کنم؛می نگاهت و دارم کشش بهت وقتی ندارم دوست -

 برایش مذهبش و دین قدرآن. کرد خوش جا هایمب*ل روی لبخند، کالمش، اتمام با

 .داشت قرار الویت در هم جااین که بود مهم

 :پرسیدم دیدم نگاهش درون را سوال وقتی

 میشه؟ چی کنم قبول اگه -

 :داد پاسخ و شد نمایان هایشب*ل روی رنگیکم لبخند

 و ذاریممی جریان در هم هاخانواده شد؛ ترجدی وقتی و کنیممی آمد و ترف هم با -

 . ...من
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 :کرد زمزمه و آورد ترپایین را صدایش

 .خواستگاری میام -

 چه باید. داشت زدن بیرون قصد و کوبیدمی اطرافش استخوانی حصار   به واردیوانه قلبم

 رد یا قبول از ترسیدممی حاال بودم؛ امیرسام داشتن   مشتاق   همهاین که منی کردم؟می

 .درخواستاین کردن  

 یغه*ی*ص باید بگیریم؛ قرار هم کنار و باشیم ترراحت که این برای هم مدت این -

 .بخونیم محرمیت

 تمام ازعصبانیت زمان ازکسری در و شد درهم صورتم "غه*ی*ص"یکلمه شنیدن با

 جلوتر را خودش متعجب دید، را بدنم و صورت حالت وقتی. لرزیدن به کرد شروع تنم

 :پرسید بود؛ هویدا اشچهره در کامال   که بانگرانی و کشید

 خوبه؟ حالت کاترین؟ -

 .ساییدم هم روی را هایمدندان

 کردی؟ فرض احمق رو من -
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. رساندم دستگیره به را دستم و برگرداندم را صورتم متعجبش چشمان   مقابل در

 حرکتشاین از. شد کشیده پایین تیکی باصدای قفل اما کردم؛ مس*ل را دستگیره

 را صورتم ازنیمی که طوریهمان. زدم قفل روی ضرب به را دستم کف   و شدم ترعصبی

 :زدم داد کردم،می مایل سمتش به

 .!کن باز رو در -

 :زد صدایم باآرامش من برخالف

 کاترین؟ -

 به را بالم و دست که پدر هایاستهخو به لعنت موقع؛بی هایشدن شُل این به لعنت و

 .کردممی طی جورههمه وقیح مرداین با باید و بستمی نوجوانی ضعیف احساس روی

 :پرسید و شد مایل سمتم به

 زدم؟ بدی حرف من تو؟ شدی چی -

 او از چنان هم ولی بود؛ شده کاسته عصبانیتم آن از زبانش از کلمهیک همان شنیدن با

 باعصبانیت و رفت ترعقب که زدم اشنه*ی*س تخت پس. دمبو عصبی و ناراحت

 :غریدم
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 خواست دلت هروقت یعنی هست؟ چی غه*ی*ص دونمنمی من کردی فکر -

 .بودی که انگارنهانگار و کنی رها رو من تونیمی

 :کرد بیان را اسمم تعجب با

 !کاترین؟ -

 که پیشنهادی از آورد هجوم گلویم به بغض. گرفتم جای صندلی روی مرتب و ثابت

 :دادم پاسخ بغض باهمان. بودم کرده تصورش جوردیگری

 کیانفر؟آقای میدی عذاب رو من چرا چیه؟ هوم؟ -

 .کنیمی اشتباه داری عذابی؟ چه آخه -

 .چکید امگونه روی   به چشمم گوشه از اشکایقطره

 .شنیدم خودم اشتباهی؟ چه -

 .شدی متوجه اشتباه -

 :زدم داد و کشیدم صورتم به دستی

 .!نده فریبم -
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 :زد داد متقابال   هم او

 .نمیدم فریبت من -

 ابهتش پر و بلندصدای  . بردم فرو گریبانم در را سرم و گذاشتم هم روی به را چشمانم

 هم امیرسام که این تصور. شد هایماشک گرفتن شدت باعث   و آورد در لرزه به را تنم

. کشیدمی آتش به را وجودم و آوردمی د*ر*د به را قلبم باشد؛ اهورا همانند کسی

 ایمقدمههیچ بدون و کردم بلند سر رسید؛ گوشم به عمیقشهاینفس صدای   وقتی

 :پرسیدم

 نیست؟ موقت ازدواج غه،*ی*ص مگه -

 :داد پاسخ کرد،می کنترل را صدایش لحن کهدرحالی و برگشت سمتم به

 .کنهمی فرق یهرفرد نیّت   اما همونه؛ معنیش گفت میشه -

 صورتم از را دستمال. کشید صورتم روی آرامی به و آورد بیرون کُتش جیب   از دستمالی

 خیسی به کوتاهنگاهی. رنگطالیی هایدوزی دور با سفید دستمالیک داد؛ فاصله

 .برگرداند اولش جای به و انداخت دستمال
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 تا کنیم آمد و رفت هم با راحتی به خواممی من. ماست هردو راحتی   فقط من نیت -

 رو امخونواده و من که تو. ندارم سوءاستفاده قصد کن باور. بشناسیم بهتر رو دیگههم

 .!شناسیمی

 :کردم زمزمه آرامبالحنی کوتاهمکثی بعداز و گزیدم را بم*ل یگوشه

 و موقته ازدواج  یک محرمیت یغه*ی*ص کهاین. شنیدم ایدیگه چیز من اما، -

 .میشه تموم هم طه*اب*ر اون بشه تموم موعدش هک هرزمان

 .داد تکان طرفین به "نه" معنی به را سرش

 غه*ی*ص این خواییممی دیگههم بیشتر شناخت   برای تو و من. داره فرق این. نه -

 .میشن کاراین به مجبور کنند؛ ازدواج نباشن قادر که وقتی افرادبعضی اما بخونیم؛ رو

 :پرسیدم وافرتعجبی با و مبرگشت سمتش به کامل

 میشه؟ خونده محرمیت یغه*ی*ص چی برای کنن؟ ازدواج تونننمی چرا -

 نگاهش که حالی در و نشست مرتب صندلی روی به و انداخت چشمانم به کوتاهنگاهی

 :داد پاسخ جلو، یشیشه و بود بیرون به
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 دائم طور به باهم دارن خیال مرد و زن اگر که اینه دالیل اون ازیکی. دلیل چند به -

 آزمایشی ازدواج عنوان به کنن، پیدا اطمینان دیگههم به نسبت نتونستن و کنن ازدواج

 ادامه کردن پیدا دیگههم به کامل اطمینان اگه کنن؛می ازدواج باهم موقتی مدتی، برای

 .میشن جدا هم از اگرنه میوفته، اتفاق دائم ازدواج و میدن

 .برگشتم سمتش هب کالمش یادامه با

 .همینه شما و من برای اصلی مورد اما داره؛ وجود دلیل چندین -

 :پرسید و برگشت سمتم به

 شدی؟ متوجه حاال -

 .کردم نوازش را گوشم یالله انگشتانم سر با. دادم تکان سری مثبت ینشانه به

 جدا باید میشه؟ چی نرسیم هم از کاملاطمینان به تو و من اگه... تو یگفته طبق -

 بشیم؟

 :داد پاسخ و زد لبخندی



www.taakroman.ir  

 
  

 
329 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 برای نه کنیم؛ جاری رو غه*ی*صاین خواییممی بیشتر آشنایی برای فقط ما! نه -

 و نیست شکی جای   تصمیمم توی و مطمئنم تو از من چون اطمینان؛ عدم و اطمینان

 . ...کهاین

 که رنگیکم ندلبخ ابروهایش، پیچیدن هم در و فرمان دور به انگشتانش شدن مشت با

 :پرسیدم رفتهتحلیل صدایی با و رفت بین از بود، نشسته هایمب*ل کنج

 چی؟ کهاین و -

 :داد پاسخ بیاندازد سمتم به نگاهی کهآن بدون و فرستاد بیرون کالفه نفسی

 تو چون... چون بیوفته؛ اتفاق دائمازدواج که نمیده رو اجازه این تو و من دین -

 .هستی مسیحی

 با آناهیتا یقیافه زمان، ازکسری در. شدم خیره صورتش به مبهوت و شد پاره دلم بند

 از ترس همیشه او همانند باید هم من یعنی. بست نقش چشمانم مقابل اشکی صورتی

 لحظهیک شناسنامه، در نامش داشتن بدون باید یعنی کردم؟می تجربه را دادن دست

 قبول باید من من، کنی؟ قبول را درخواستش ییخوانمی واقعا   که تو! کاترین کن صبر

 تن ازدواجاین به باید من،. کشورم نجات و پدرم یخواسته انجام برای کردم؛می

 دستم غه*ی*ص این و نبودم ماندنی من بمانم؟ امیرسام با ابد تا بود قرار مگر. دادممی
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 همان از که من فریب؟. دادممی فریب را او نباید اما اما، گذاشت؛می باز راحتی به را

 و ساختگی ازدواجی از ترواجب پدر یخواسته. دادم فریب هم را خودم اولروزهای

 که جهنم به. افتادمی اتفاق باید مدتکوتاه هرچند ازدواج این. بود نوجوانیدوران عشق

 را راهاین باید اما شد؛ خواهد خشمگین پدربزرگ که دانستممی!. شدممی مطلقهزنی من

 پدربزرگ به دیگرطرف از و بخواهم فرصت امیرسام از تا بود کافی فقط. دادممی ادامه

 باردیگر برای توانستممی. توانستممی من. هستیم ازدواج تدارک در که بگویم دروغ به

 .بدهم فریب را همه

 کنی؟ نگاهم میشه کاترین؟ -

 میشد وضوح به را استیصال. مدوخت چشمانش به را نگاهم و کردم بلند آرامی به را سرم

 .کردم روانه سمتش به رنگیکم لبخند. دید چشمانش در

 .کنی پیدا راهی تونستی شاید -

 .فرستاد بیرون غلیظیآه همراه به را عمیقشنفس

 درخواستم بخوایی شرایطاین با سخته برات خیلی دونممی. کنممی رو تالشم تمام -

 .بدم دستت از و بذارم رودستدست تونستمنمی که کن باور اما اما، کنی؛ قبول رو
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 تا کردمی تالش کلمات با همین برای. دلخور شاید و است غمگین لبخندم دانستمی

 هم را خودم حتی که بودم موجودی چه من نداشت خبر که او اما کند؛ آرام را دلم

 .بودم داده فریب

 .!کن اطمینان من به -

 با. کردم باز و دادم قرار هم روی کوتاه مدتی برای ار چشمانم درخواستش، مقابل در

 به را ماشین و بست را کمربندش. کرد رها آسودگی روی از را نفسش حرکتماین

 ماشین ریزهایتکان به توجهبی و دادم تکیه صندلی پشتی به را سرم. آورد در حرکت

 .کند مجاب را پدربزرگ بود قرار که کردم تمرکز هاییحرف روی به

 سرانگشت، با امنتیجهبی افکار و استرس شدن کم برای و کشیدم عمیقنفس چندین

 تاثیربی هم االن و کردمی بهتر را حالم موهایم نوازش همیشه کردم؛ نوازش را موهایم

 افکارم به و کردم روانه سمتش به را نگاهم امیرسام، یگفته با که بود بعدچندی. نبود

 .دادم پایان

 .بخوریم ناهار باهم تا پرستش بالدن میرم -

 سمت به که آوردم در حرکت به هایشقدم موازات به را نگاهم. شد پیاده و زد لبخندی

 .شد وارد و کرد پاتند مهدکودک
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*** 

 .کنم صحبت باهات باید! امیرسام -

 خندانش هایب*ل میان از. برگشت سمتم به و گرفت المیرا از را خندانش نگاه

 :پرسید

 شده؟ چیزی انم؟ج -

 .کردم اشاره کارش اتاق به سر با

 میایی؟ چندلحظه -

 مبل روی از اشخانواده از کوتاهی عذرخواهی   با و داد تکان سری مثبت ینشانه به

 :کرد زمزمه و کرد خم پایین به را سرش و ایستاد کنارم در. برخاست

 .میاد عاقد االن داری؟ مهمی کار جانم؟ -

 :دادم سخپا و جنباندم سری

 .کشهنمی طول زیاد -
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 .کرد اشاره اتاقش به بادست

 .خانم بفرمایید. باشه -

 وارد او از جلوتر و کردم حرکت اتاق سمت به رمقبی پاهای با و زدم رنگیکم لبخند

 به نه*ی*س به دست و منتظر و بست را در و شد اتاق وارد سرمپشت. شدم اتاق

 .دوخت چشم امکرده آرایش صورت

 .شنوممی خب؟ -

 آرامی به لبخند،. زدم گره هم در را امکرده عرق هایدست و چسباندم میز به را پشتم

 :پرسید آرامی به و کشید پر هایشب*ل روی از

 کرده؟ ناراحتت چیزی -

 بشینی؟ میشه -

 شال   به دستی. گرفت جای مبلاولین روی و داد تکان سر مؤدبانه درخواستم، مقابل در

 :گفتم چینیمقدمه بدون و شیدمک سفیدرنگ

 .کنیممی عقد امروز که نگفتم امخانواده به من -

 :پرسید باالپریده ابروهایی و مبهوت صورتی با و داد نشان العملعکس سرعتبه
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 . ...هااون کاترین؟ کردی کاری همچین چرا چرا؟ -

 :پرسیدم ناراحتی با و پریدم کالمش میان

 کنی؟می فراموش رو من تو نکنن قبول من یخانواده اگه -

 نگفتی؟ بهشون همین برای. کنممی راضی رو هااون من باش مطمئن. نه که معلومه -

 شکل هایشب*ل روی به رنگکم لبخندی که دادم تکان سری آویزان، هاییب*ل با

 .گرفت

 .!دیوانه -

 :کردم باز ب*ل و کردم کج عکسش قاب سمت به را سرم

 توی هنوز من پدربزرگ. قهاری نقاش مادرم و بود نامی به تاجر من پدر -

 از. ذاریممی احترام بهشون هم ما که داره عقاید و اصول سرییک و غرقه سابقاشرافیت

 و اشرافیت و تجمالت از بود پر اطرافم اومدم، خودم به و کردم باز چشم وقتی

 ا پتون و ایلیچ زرگب فامیل دخترهای تنها خواهرام و من. سخت و فت*س هایقانون

 منم. جذاب و بود زیبا کارولین مؤدب، و بود باهوش کالرا. توجه اوج در و بودیم

 اطاعت خاطربه گاهی. مادر با نقاشی یا مسافرت حال در مدام و اجتماعی دختریک
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 مثل تونستمنمی من آخه زندونی؛ گاهی و شدممی تنبیه پدربزرگ قوانین از نکردن

 بخورم؛ غذا تندتند بخندم؛ بلند گاهی بدوم؛ داشتم دوست. کنم فتارر زادهاشرافیک

 .بودم بیزار هاپرنس با ص*ق*ر از من!. نرم مهمانی

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقینفس

 موقع همون از و دادم دست از تصادفیک توی رو مادرم و پدر من که دونیمی -

 سراغم به نفستنگی این شوکه، یا بشم عصبی شدت به وقتی که اومد سراغم به بیماری

 .میاد

 :کردم زمزمه و دوختم جذابش صورت به و کشیدم زیر به را نگاهم

 !دونستی؟می رو هااین -

 :داد پاسخ و داد تکان سری

 تماس برای هست وقت هنوز. کردیمی پنهون پدربزرگت از نباید تو اما آره؛ -

 .گرفتن

 .!نه -

 .شدم خیره چشمانش در سباالتما من و کشید هم در ابرو
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 .بیوفته اتفاقی خوامنمی. شم وارد صلح در از و خودم روش به بذار! بده زمان بهم -

 .نیست درست این! عزیزم اما، -

 :گفت و داد سر کوتاهی یخنده که گرفت جان لبخندم عزیزمش از

 .!تو دست از -

 مبل روی از. کردم باز مه از را امخشکیده هایب*ل و دادم فرو سختی به را دهانم آب

 این از. ایستاد بدنم متریسانتی چندین در درست و آمد سمتم به زنان قدم و برخاست

 :کردم زمزمه متعجب را نامش و کشیدم ترعقب را خودم نزدیکی

 .!امیرسام -

 را دهانم آب. نشاند آتش به را تنم بدنشگرمای که حدآن در کشید؛ جلوتر را خودش

 زمزمه و آورد جلوتر را سرش. دوختم خواستنش از پر چشمان به را گاهمن و دادم فرو

 :کرد

 .!دختر خوبیخیلی تو -

 . ...امیر -
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 چشمانم ناخودآگاه و ماند دهانم در کالم یادامه صورتم، روی به سرش شدن   خم با

 .سوزاندمی را پوستم آتش همانند و خوردمی صورتم به هایشنفس. شد بسته

 .کردی اطمینان بهم هک ممنونم -

 آرامی به. شد امبینی وارد اکسیژن از عظیمیحجم و شد دور تنشگرمای آنیک به و

 و رنگکم لبخندیک با خودم از دورتر ایفاصله در را امیرسام و کردم باز را چشمانم

 .دیدم محو

 !.کشهنمی طول بده قول اما تو؛ به سپرمشمی -

 .قول -

 را نفرمان هردو که آمد خانمفاطمه صدای زمانهم و دادم اسخپ لبخند با را لبخندش

 :داد قرار خطاب

 .اومدن عاقد آقای -

 بود دشواری و سخت تصمیم آن منشأ که شد ایجاد درونم آشوبی خانم،فاطمه کالم   با

 حالی در و کرد باز را در و گذاشت پیش قدمی امیرسام. بودم گرفته احساس روی از که

 :پرسید و من به کرد رو بود، ستگیرهد به دستش که
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 خانم؟ نمیایی -

 :پرسید شوخی به و

 شدی؟ پشیمون نکنه -

 جدا میز از و دادم سر کوتاهی یخنده که کرد صورتم هایاخم یحواله چشمکی

 .شدم

 .ایدیوونه تو -

 نوازش را گوشم اشزمزمه گذشتممی کنارش از که حالی در و برداشتم قدم سمتش به

 :کرد

 .کنه تصاحب رو تو قراره دیوونه این-

 یخنده صدای. ایستادم حرکت از و شد حبس امنه*ی*س درون نفس کالمش از

 سمت از عملی هر از قبل اما برگشتم؛ سمتش به باحرص رسید گوشم به که کوتاهش

 به و دادم تکان سری. رساند سالن به را خودش سرعت به و گذاشت فرار به پا من،

 مرد و برگشتند سمتم به همه سالن، به ورودم با. گرفتم پیش در را النس مسیر آرامی

 :پرسید و انداخت امیرسام سمت   به نگاهی واردتازه
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 خانومن؟ عروس ایشون -

 :کرد زمزمه و برگشت سمتم به لبخند با امیرسام

 .ایشونن عروس. بله -

 مبل روی امیرسام رکنا و کردم طی را ماندهباقی دوقدم و گرفتم دندان به را بم*ل

 تنها دالرام و مهراب خانجون، جون، آقا پرستش، المیرا، خانم،فاطمه. گرفتم جای

 .برگردم سمتش به شد باعث عاقد آقای صدای. بودند جمعاین حاضرین

 شده؟ مشخص مهریه خب؟ -

 :داد پاسخ و کشید اشپیشانی به دستی امیرسام

 .متاسفانه نه -

 .داد تکان سری عاقد آقای

 .کنید اقدام کنم می تنظیم رو سند من تا کنید، تعیین دارید قصد اگر -

 .ممنون. بله -

 به کردم رو. شد نوشتن مشغول بزرگش دفتر درون و کرد باز را هاشناسنامه عاقدآقای

 :کردم زمزمه و امیرسام
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 چیه؟ مهریه -

 :کرد زمزمه و برگرداند سمتم به را سرش

 تعیین مهریه زن برای باید دائم یا موقت عقد از قبل که تهس اسالم توی قانونیک -

 .کنن

 هست؟ چی خب -

 .گیرهمی قرار زن اختیار در عاطفی و مالی یپشتوانهیک عنوان به مهریه -

 اجباره؟ -

 .آره -

 چرا؟ -

 بدون زن وقت اون بگیرن؛ طالق و نرسن تفاهم به مرد و زن ممکنه آینده در چون -

 بهش ناپذیری جبران هایخسارت و مونهمی تنها اجتماع توی یجایگاه و پول هیچ

 اجتماع توی تریحکم*م جایگاه بدنیش خاص استعداد دلیل به مرد چون میشه؛ وارد

 و جوونی یسرمایه گرفته، طالق که زنی اما نداره؛ مشکلی دوباره ازدواج برای و داره
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 این جبران عنوان به مهریه. رهکمت جدید همسر انتخاب برای امکاناتش تمام و زیبایی

 .اون یآینده تامین برای ایوسیله و هسته خسارات

 :گفتم اشفریبیدل برای و کردم اخم

 .بگیرم طالق خوامنمی که من -

 .زد لبخند

 .زن  یعهده به نگرفتنش یا گرفتن اما اجباره؛ یک. باشه باید این اما دونم؛می -

 .آها -

 خانم؟ باشه چی اتمهریه داری دوست خب؟ -

 :پرسیدم و زدم صورتش به لبخندی

 کرد؟ انتخاب میشه چیزهمه از! بگم؟ من هرچی پس -

 .بله -

 :کردم زمزمه و دادم تکان سری

 باشه؟ هم گل تونهمی. باشه -
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 :داد پاسخ قاطعانه و کشید هم در را ابروهایش

 اتمهریه اونو چیه رتنظ شمال، توی دارم گل پراز باغیک من،!. نه تنهایی به گل -

 بذاریم؟

 :دادم پاسخ و انداختم باال ایشانه

 .ندارم مشکلی منم داری دوست تو اگه -

 عاقد و گفت عاقد به را شده تعیین یمهریه. برگشت عاقد سمت به و داد تکان سری

 :پرسید و برگشت من سمت به باتعجب سند تنظیم بعداز

 هستید؟ مسیحی -

 .دادم تکان سری مثبت ینشانهبه

 هست؟ مشکلی. بله -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 مورد؟ در -

 .دین -
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 .خیر -

 :پرسید و امیرسام به کرد رو

 مدتش؟ -

 .ماه شش -

 .انداخت من به کوتاه نگاهی

 !شدن؟ فوت خانم عروس پدر -

 اضافه امیرسام کالفگی   شدت   به کمکم عاقد آقای هایکردن جواب و سوال همه این از

 .کشید اشپیشانی به دستی کالفگی با. میشد

 و بالغ دختریک هم ایشون. خدمتتون دادم شناسنامه همراه به رو فوت گواهی -

 .ازدواجاین برای داده بهشون رو اجازهاین هم دینشون. هستند رشیده

 کوتاهی یسرفه از بعد و بست را بزرگش دفتر و انداخت مدارک به دیگر نگاهی عاقد

 :کرد باز ب*ل و کرد باز دیگری دفتر

 ...المُدَّۀ  ف ی( امیرسام) مُوَکَّلی( کاترین) مُوکِّلَتی زَوّجتُ  -
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 اضافه من اضطراب و استرس شدت به و میشد بیان دیگری از پس یکی عربیکلمات

 .کرد بلند سر و بست را دفتر عاقد غه،*ی*ص مراحل   تمام گرفتن پایان با. کردمی

 .باشه مبارک -

 .داد امیرسام دست به را فترد

 .کنید امضاء -

 :گفت امیرسام به خطاب و بست را دفتر امیرسام و من از گرفتن امضا از پس

 .محضر بیایید فردا سند، دریافت برای -

 .شدیم بلند او احترام به همه که برخاست ازجا

 .بلدم رو راه. بشینید بفرمایید -

 و زدن دست به شروع همه عاقد رفتن با. ردک ترک را جمع و کرد خداحافظی همگی از

 .کشیدم آسودگی روی از نفسی و دادم سر ایخنده. کردند کشیدن جیغ

 اما بگیرم؛ جا مبل روی تا کشیدم ترعقب را خودم همه، هایتبریک به پاسخ از پس

 برگشتم عقب به سرعت به. شد مانع سوزانی و گرم دستان میان پهلویم شدن محصور

 .گرفت قاب را هایمب*ل بزرگی لبخند. شدم رو روبه براق یتیله دو با که
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 بخشیدی؟ پس -

 .دادم سر ایخنده

 !کردی؟ عملی رو قولت جوریاین پس -

 بسته ارادهبی چشمانم. کرد منتقل صورتم به را وجودش گرمای و آورد پیش را دستش

 :کرد نوازش را گوشم نظیربی موزیکالی همانند سالن، شلوغی میان هایشزمزمه و شد

 آوردم؟ دست به رو قلبت پس -

 که سپردم اشمردانه و گرمدستان به را خودم دادن پاسخ بدون و شد ترعمیق لبخندم

 .کردمی مس*ل دیگری ازپس یکی را صورتم اجزا

 بقیه؟ پیش بریم نیست بهتر -

 ضدحالی اهل همیشه. کردم باز را مخمورم چشمان و شدم پرت بیرون به رویا عالم از

 سر صداییبی یخنده دید، که را طلبکارم نگاه  . داشت را من کردن دیوانه قصد و بود

 سوق انگشتانم میان را اشکشیده انگشتان و برداشت صورتم روی از را دستش و داد

 با و نیاوردم خود روی به ولی شد؛ درهم صورتم حرکتش این از. فشرد حکم*م و داد

 از*گ را بم*ل که فشرد ترحکم*م را دستم. دادم پاسخ را لشسوا سر، دادن تکان
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 برداشتیم قدم شانهبهشانه. نامرد داشت زوری عجب. بشوم کشیدنم جیغ مانع تا گرفتم

 .شویم ملحق دوستان به دیگرسالن به تا

 هدفی به رسیدن و بود اتنوجوانی رویاهای که مردی زمانهم داشتن داشت لذتی چه

 به حد ازبیش نزدیکی و کیانفر امیرعلی یخانه به رسیدن. بودی انتظارش در هاسال که

 می آسمان از مرا پدر، کههنگامی برگرفت؛ در را وجودم تمام قدرتحس. اشخانواده

 نجات پلید افراد شر از را زیادی مردم کههنگامی. کردمی افتخار داشتنم به و دید

 و گرفت قرار پشتم من، به احترام قصد به یرسامام دست کههنگامی چنینهم و دادممی

 .کرد محافظت وجودم از

 .دادیم پاسخ دیگریک لبخندهای به و گرفتیم جای دونفره مبلی روی

 بخشیدی؟ رو من. ندادی رو سوالم پاسخ -

 :کردم زمزمه و گذاشتم هم روی مدتی برای را چشمانم

 . ...اما بله؛ -

 .کالمم یادامه بیان برای شد منتظر و کشید پر هایشب*ل روی از لبخند

 .خواستممی بیشتری چیز من اما -



www.taakroman.ir  

 
  

 
347 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .انداخت باال ابرویی

 چیزی؟ چه -

 :کردم نجوا گوشش زیر و بردم جلوتر را سرم

 .رو تو -

 عضالت انقباض که کردم رها گوشش و ردن*گ زیر به را داغمنفس کالمم یادامه در

 بارید،می آن از شرارت که بالبخندی. اشتد همراه به را هایشرگ تورم و ردن*گ

 .برگرداندم رو او به توجهبی و کشیدم عقب را خودم

 .عزیزم داره رو تو لیاقت امیرسام -

 ایوسه*ب را امگونه و گرفت جای مبلیدسته روی کنارم که برگشتم دالرام سمت به

 .کردم نوازش را بازویش بود آزاد که دستی با. زد

 .طورههمین حتما   -

 .کرد صورتم یحواله چشمکی

 .کنهمی تجربه رو انگیزیهیجان روزهای امیرسام وجودتو، با مطمئنم -

 انگیز؟هیجان چی؟ -
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 ترک سوالم به دادن پاسخ بدون را من نمادندان بالبخندی و برخاست مبل روی از

 .کرد

 نمیگی؟ اتخانواده به -

 درهم ابروهایم داشت که جدی یچهره دیدن با و برگشتم امیرسام سمت به سرعت به

 .شد

 .کنی دخالت موضوعاین توی نبود قرار امیرسام؟ -

 .میرممی دارم وجدانعذاب از من کاترین؟ میگی چی فهمیمی -

 :دادم را پاسخش عصبی شدم، مرتکب که اشتباهی یادآوری با و گزیدم را بم*ل

 رو من خواهرهام و مردن مادرم و درپ. امیرسام ندارم ایخانواده من. دونممی آره -

 .کن بس پس. کردن ترک

 به سرعت به و برخاستم ازجا و کشیدم بیرون انگشتانش میان از زور به را انگشتانم

 کاناپه به را خودم. کردم پرت آن در را خودم تقریبا   و کردم تند قدم امیرسام اتاق سمت

 .نشستم آن روی و رساندم



www.taakroman.ir  

 
  

 
349 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 پنهان اما نبود؛ اشتباه امیرسام با ازدواج چرا؟ شدم؟می عصبی هخانواد اسم آمدن با چرا

 را هاآن مخالفت ریسک توانستمنمی طرفی از اما بود؛ بزرگیاشتباه امخانواده از کردنش

 را بودم کرده شروع که بازی باید. دادممی انجام را حماقت این باید من. بخرم جان به

 زحماتم و هانقشه تمام میشد، ما مانع و کردنمی قبول را او پدربزرگ اگر. کردممی تمام

 صفتشیطان و هاگریحیله تمام برای ببخشند را من مسیح و خداوند. رفتمی هدر به

 .دادم سر ایسرفه گلویم، سوزش و نه*ی*س یقفسه کشیدن تیر با. هایمبودن

 .لعنتی نه -

 سمت به را متعجبم چشمان و کرد بلند را سرم گرفت، قرار امدیده مقابل آبیلیوان

 .کشاندم رشیدشقامت

 .کنم ناراحتت خواستمنمی -

 یسرفه. گذاشتم مجاورم کوچک میز روی و نوشیدم ایجرعه و گرفتم دست به را لیوان

 .دادم سر دیگری

 داره؟ درمان -

 .کردم بلند سر
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 .گذرونممی رو ندرما آخر روزهای که گفته دکترم و میشه کنترل داره دارو با. آره -

 .داد تکان سری

 .کنم بد رو حالت خواستمنمی. متأسفم -

 تو مقصر. میشم جوریاین میگم مادر و پدر مرگ از که هروقت. نیست مهم -

 .نیستی

 .نشست چهارزانو زمین روی مقابلم

 .هستم من داشتی، دل و د*ر*د به نیاز هروقت -

 .کرد هایمب*ل مهمان را لبخند جملهیک با بازهم

 .حتما  -

 خفیفیجیغ. کشاند خود سمت به را من ناگهانی، حرکتیک در و کرد بلند را دستش

 پهنش هایشانه روی که دستانی با و شدم پرت دوزانو روی مقابلش درست و کشیدم

 .کردم حفظ را تعادلم گرفت قرار

 .کشیدم عمیقینفس

 ای؟دیوونه -
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 کنی؟می فکر چی تو -

 .رساندم بازوهایش به وارنوازش و دمدا سوق را دستانم

 .اونی از بدتر -

 توانستممی آزادنه که این از. کردمی ا لقا من به را خوبی حس هایشعضله سفتی و گرما

 تمام خوشایندی حس نکنم، خودداری لمسش یوسوسه مقابل در و کنم مس*ل را او

 .بود برگرفته در را وجودم

 .چشمات -

 :داد ادامه او و شیدمک باالتر را نگاهم

 .جانی دوتااون -

 و حرص از مملو باکالمی و چسباند امپیشانی به را اشپیشانی و کشید پیش را سرش

 :کرد زمزمه ذت*ل

 .میارن در پا از رو من آخرش -

*** 

 «ششم فصل»
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 نداری؟ دوستم که کنی ثابت جوریاین باید حتما   -

 به را نحیفش مشت و ترکید بغضش او النیطوسکوت از. بود سکوت اهورا پاسخ تنها

 :نالید و زد او ینه*ی*س

 .اهورا بدی خیلی -

 نامزد به لحظاتی برای را آغوشش شدید وجدانیعذاب با و گذاشت پیش قدمی

 ایعالقه یکهیچ که درصورتی دادندمی ادامه را بازیآن باید کی تا. سپرد اشرنجیده

 تنها اهورا و بود او با پدرش دست از خالصی و پول برای تنها شیرین نداشتند؟ هم به

 .شرکتش از خود پدر مالیحمایت برای

 :پرسید ناباوری با و کشید عقب را خود شیرین،

 بیزاری؟ ازم هم هنوز نداری؟ عالقه بهم هم هنوز مدت همهاین بعداز -

 .کرد نوازش را خیسش صورت و برد پیش دست اهورا

 .یرینش نیستم بیزار ازت من -
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 هم هنوز و بشه جدی رابطمون ذارینمی زنی؟می پس رو من هم هنوز چرا پس -

 چرا؟ کنی؟می خردم پدرت جلوی

 !شیرین؟ -

 .کشید خفیفی جیغ و کشید ترعقب را خودش شیرین

 .بمیره شیرین ا ی -

 .کرد رها زمین روی به را خودش

 .شدم خسته من اهورا -

 .نشست دوزانو روی شیرین کنار

 .متأسفم -

 تا بود نمانده راهی. نشاند اهورا یمردانه یگونه روی به و برد پیش را ظریفش دست

 و پدرش گ*ن*چ از اشآزادی سند که مردی انداختن دام به برای باشد نکرده امتحان

 تمام ناخواسته مرداین. نبود او سهم روزاول همان از اهورا ولی بود؛ اشسنتی عقاید

 شانس و کند رها را تیر آخرین تا کشید جلوتر را سرش. بود شده شیرین یچارهراه

 و عشق از مُهری. کند خود آن از را او وجود و مردانه احساسات تمام و امتحان را خود
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 تکمیل برای را دستانش و نشاند اهورا صورت روی به را نمایشی و پوچ ایعالقه

 همراهی شیرین، ناگهانی حرکت. کرد رها او دن*ب روی به اشزنانه اغواگری

 .!باراولین برای تنها داشت؛ همراه به را اهورا یکنندهشوکه

 اهورا هاینفس گرمای وقتی. زیرک و فریبنده و بود دلربا. بود بلد را کارش شیرین

 نامی ″آنا″ دختر آن و اهورا بر باآلخره که کرد فکر خود با سوزاند را گلویش ست*پو

 کشیدن عقب با اما اوست؛ آن از پس این از او و شده پیروز ه،شد سیو اشگوشی در که

 یخلسه از و خورد اییکه او، نیرومند انگشتان میان دستانش ساعد شدن قفل و اهورا

 .آمد بیرون بود، شده غرق آن در که شیرینی

 کثیفی عمل به ناباور او و میشد اکو اهورا سر در ناقوسی همانند کاترین صدای

 .بود انجامش به نزدیک که اندیشیدمی

 .اهورا کاریخیانت تو -

 چشمانش جلوی آناهیتا غمگین یچهره کرد؟می چه داشت او. رفتمی کلنجار خود با

 را او این بیشتراز توانستنمی توانست؛نمی! نه. شد مچاله د*ر*د از قلبش و شد نمایان

 تنها و شناختمی خوبی به را شیرین او. نبود هااین از بیشتر شیرین لیاقت. دهد آزار

 آن در توانستنمی. بود مانده پدرش و او چنگال از همیشگی رهایی برای کوتاهیزمان
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 آن. کند ب*را*خ را بود ساخته ذهنش پستوهای در آناهیتا با که رویاهایی کوتاهزمان

 مهر برای که شیرین چون شیطانی و منفور زنی با بودن لحظاتی برای چه؟ برای هم

 برای. دادنمی تن کذاییازدواج آن به او کرد؟می کاری هر اششناسنامه درون طالق

 کمال در و بود ایستاده مقابلش و بود انداخته راه جنجالی پدرش با امشب که بود همین

 ازدواج برای اصرارش که بود فهمیده هم او گویا. بود کرده برخورد نرم هم پدرش تعجب

 .بوده محض اشتباهی ،مقام و پول به رسیدن یبرا تنها اهورا و شیرین

 .کشید عقب سرعت به و کرد دور خود از را شیرین هایدست

 .شیرین تونمنمی -

 .خراشید را گوشش شیرین ناامید صدای

 اهورا؟ -

 .دوخت او به را گرشطغیان نگاه

 که یگندکار یاد رو من. خورهمی بهم هاتدلبری این از حالم. شیرین شو خفه فقط -

 .اندازهمی داشتی برادرم با

 .کرد تغییر سرعت به شیرین یچهره حالت کالمش اتمام با
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 گندکاری؟ کدوم -

 ارسالن با اتشده کشیده لجن به و طرفهیک عشق از رفته یادت بیارم؟ یادت به -

 قدراون هم شاید بگیرم؟ ردن*گ به من رو چیزهمه که داشتی اصرار و گفتیمی

 .دادی من مقابل دیشب بزرگیگاف چه نمیاد یادت که بودی خورده

 .گفتم دروغ من -

 .سوزاند را او آشکارا اهورا پوزخند

 اهل دختر این که گفت بهم! نامزدی شب همون. گفت من به رو چیزهمه ارسالن -

 .نیست پاک. نیست زندگی

 .کرده لط*غ ارسالن -

 به و آورد باال را دستش و شد افهاض اهورا عصبانیت به داد، سر شیرین که فریادی با

 به توجهبی اهورا ولی شد؛ مایل دیگریسمت به باجیغ. نشاند شیرین یگونه روی شدت

 تند قدم خروجی در سمت به کردمی مرتب را لباسش که حینی و برخاست ازجا او

 .کرد سد را راهش شیرین یزنانه و نحیف جسم راه یمیانه. کرد

 .داشتم دوستانه یطه*اب*ریک ارسالن با من -
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 .گرفت قاب را هایشب*ل پوزخند

 .میگی دروغ داری خورممی قسم چی؟ بقیه با -

 اهورا؟ -

 و خودت سمت بکشونی رو من کهاین برای چیه؟ برای تالشت همهاین -

 خودت لجنی عقاید با و شی راحت پدرت شر از که این بپوشونی؟ رو هاتگندکاری

 کنی؟ زندگی

 .گشت روانه شیرین پلیدصورت   روی به شکا قطرات

 .گفته دروغ ارسالن -

 .خواست هوا به فریادش

 این به تن تا کردمی گریه مقابلم که بود مرد قدراون من برادر! شیرین کن بس -

 .!ندم خاری و خفت

 .اهورا عاشقتم من -

 :داد پاسخ را اشعالقه ابراز رحمانهبی
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 چی امشب نشنیدی. هاتکردن بازی این از بردار ستد خواهشا   و باشی نبود قرار -

 به بره اصال   و شنید پدرم. شنید پدرتم و گیرهنمی صورت عروسی این گفتم گفتم؟

 .!پوله هرچی جهنم

 .بره بابام پیش آبروم نذار فقط! اهورا میدم بهت رو پول اون من -

 .گرفت فریبنده چشمان آن از نگاه

 .نبینمت برگشتم که صبح اما بمونی؛ جااین ونیتمی رو شب. شیرین متأسفم -

 شیرین کالم شنیدن با اما برداشت؛ دیگرقدمی. برداشت قدمی و زد کنار را او دست با

 .کرد سست زانو

 . ...الهام و تو. پیش چندسال -

 .کرد فرو او قلب درون را زبانش شمشیر رحمانهبی شیرین و برگشت عقب به

 نداری؛ دوسش که گفتم من رفتی؛ کشور از اون خاطر به تو که گفتم الهام به من -

 .کنیم ازدواج هم با قراره تو و من گفتم که بودم من
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 این مقابل در شدن سست برای مناسبی زمان ولی آورد؛ د*ر*د به را قلبش الهام نام

 صورت عصبی پوزخند. رحمبی شیرین بود برده کار به را سالحش بهترین. نبود زن

 .گرفت قاب را هوراا مردانه

 با تو. کردم ترکش الهام یخواسته به من. شیرین دونینمی هاسال اون از هیچی تو -

 .کردی ثابت رو خودت بودن ارزشبی کارهااین

 باسرعتی. زد بیرون شده نفرین یخانه آن از و رساند در به را خودش و برگرداند رو

 که شد ایخانه راهی و شد دور جاآن از و رساند ماشین به را خود باورنکردنی

 .بود آرامششمنبع

 به. داد قرار هجوم مورد را اشمردانه گلوی بغض، الهام، و دیرینه خاطرات یادآوری از

 خطاب معشوق و عاشق را الهام و او همه نحس، هایسال آن در روزی داشت یاد

 رفتن اما اند؛شده اختهس دیگریک برای تولد بَدو همان از دو این گفتندمی و کردندمی

 چه کسی. کرد زدهشگفت را همه الهام گذاشتن تنها و آمریکا به اهورا ناگهانی

 ؟اهورا و الهام میان راز و او ناگهانی رفتن از نحس؟ یگذشته آن از دانستمی

 هم هنوز الهام ینوشکفته و معصوم یچهره و بود نکرده رهایش هم هنوز وجدانعذاب

 .بود تاریکش یهاشب کابوس
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 چندی. بود زنگ روی دستش و بود ایستاده آناهیتا واحد مقابل که آمد خود به وقتی

 که ایکشیده "هین". داشت قرار طبقه آن در که دیگری واحد در   اما شد؛ باز در بعد

 کاترین. شد ابروهایش پریدن باال و تعجب باعث   آمد، بیرون کاترین هایب*ل میان از

 .بازگشت او سمت به سرعت به و انداخت عقب به نگاهی

 .داخل برو. جاستاین امیرسام -

 .شد خانه داخل سرعت به کالمش دنبال به

 .صبرکن چندلحظه امیرسام؟ -

 .بست را در و رفت داخل سرعت به آناهیتا واحد در   شدن باز با. بست را در

 .سالم -

 فردی که هنگامی و شد بیرون تماشای مشغول چشمی از و گرفت آناهیتا از را نگاهش

 .برگشت عقب به و کشید عمیقینفس ندید، کاترین واحد اطراف در را

 .سالم -

 :پرسید و گرفت در از را درشتش چشمان او حرکت از متعجب آناهیتا

 اومدی؟ شب موقع این چرا افتاده؟ اتفاقی -
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 تعویض از بعد. گذاشت پاسخ بدون را او سوال اشتباه عادتی روی از و همیشه همانند

 .گرفت جای مبل روی و برد پناه سالن به و گذشت راهرو از هایشکفش

 .آنا بشین بیا -

 :پرسید و گرفت جای کنارش آناهیتا

 خوبی؟ -

 .کشید آناهیتا موهای خرمن زیر به و داد قرار مبل تاج روی را دستانش

 چطور؟ -

 .ایآشفته -

 صورت و کشید پیش را دیگرشدست ،کردمی بازی موهایش انتهای با کهدرحالی

 چرا. بود زیباتر و ترمعصوم هم الهام از او! لعنتی. کرد نوازش را معصومش معشوق

 به را داشتند دوستش که زنانی همیشه او که بود حکمتی چه داد؟می آزار را او همهآن

 رساند؟می درماندگی و دیوانگی مرز

 .خوبم -
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 سوال سختی به و شکفت گلش از گل سرش،هم ظریف توجه از سرمست آناهیتا

 :کرد بیان را دیگرش

 خوردی؟ شام -

 .خورممی باشه تو پختدست اگه -

 .گرفت قاب را آناهیتا جذاب هایب*ل لبخند،

 .کشممی االن. ستآماده -

 نخوردی؟ خودت مگه -

 .نه هنوز -

 ناگهانی حرکت یک در و بیاورد طاقت نتوانست او صادق و صاف لبخند مقابل در

 فرو بو خوش هایابریشمی میان را سرش و کرد حبس آناهیتا اندام میان را خودش

 .برد

 .آنا شدم خسته -

 :کرد نوازش را گوشش آناهیتا ظریف و زیباصدای

 چی؟ از -
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 .کنم تحملش خوامنمی دیگه. شیرین از -

 :پرسید وارزمزمه و کشید عقب متعجب آناهیتا کالمش اتمام با

 ؟نامزدت -

 .کشید عمیقینفس و نشاند اغ*د مهری را آناهیتا یجسته*ر*ب یگونه روی

 .تویی بهشت -

 اهورا؟ -

 .کنی تحملم جااین باید امشب -

 .خودته یخونه جااین حرفیه؟ چه این -

 :پرسید و کشید عقب را خودش

 بهتره؟ خواهرت -

 و کرد فراموش ار پیش یچنددقیقه گنگ هایحرف تمام آناهیتا اهورا، سوال با

 :داد پاسخ حالیباخوش

 .شده بهتر خیلی گفتمی دکترش -
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 نداری؟ نیاز چیزی. خوبه -

 .نه فعال   -

 .کنیا خبرم داشت چیزی عملی اگر. کنممی پر رو کارتت -

 .ممنونم -

 :پرسید و کرد جدا خود از را آناهیتا

 بدی؟ شام بهم خوایینمی -

 .میارم االن! حتما   -

 لباسش و گرفت آناهیتا رفتن مسیر از نگاه. رفت آشپزخانه داخل به و یستادا سرعت به

 با نواهم آناهیتا ظریف صدای. کرد رها مبل روی به و کشید بیرون ملتهبش تن   از را

 برایش زناین که کرد یادآوری او به باردیگر بود، پخشدرحال اشگوشی از که آهنگی

. رنجاندمی اشکذایی اخالق آن با را آناهیتا هک بود رحمبی چقدر او و بود زیادی

 مبل روی از سرعت به ناخودآگاه که بودند دلربا و جذاب قدرآن آناهیتا حرکات

 .کرد تند قدم آشپزخانه سمت به و برخاست

 



www.taakroman.ir  

 
  

 
365 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

*** 

 کوتاه راحتی به او ولی دادم؛ تکان راست و چپ به را خودم و دادم سر بلندی یخنده

 .نزند قولش زیر تا بود زبانم کردن هکوتا قصدش و آمدنمی

 .بکشید خجالت! کن نگاشون -

 .گرفتیم فاصله هم از سرعت به خانمفاطمه صدای شنیدن با

 .داد تکان تأسف از سری و زد لبخندی

 .عروسم جون به افتاده گرگیک عین -

 متمس به و شد ترمصمم کارش برای امیرسام که کردم درازیزبان و دادم سر ایخنده

 دستان گرفتن قرار با اما کرد؛ کج فرار قصد به را مسیرم و کشیدم جیغی. کرد یورش

 .شدم میخکوب جاهمان دورم، به قدرتمندش

 .دادم سر دیگری یخنده

 .کردم لط*غ! امیرسام -

 کرد؟می درازیون*ب*ز بود کی -

 .دارم گناه -
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 .گرفتیم جای هامبل روی هرسه و کرد رها را رم*م*ک

 :گفت و من به کرد رو خانممهفاط

 .عزیزم گذاشتم اتاق توی رو هاتچمدون -

 .بودم راحت هم جااون خدا به. جونمامان ممنونم -

 .کنی زندگی ایاجاره یخونهیک توی نیست درست و مایی عروس تو کاترین؟! وا -

 .بستم قرارداد تازه آخه -

 .پردازهمی هم رو جریمش کنه؛می لغو رو قرارداد میره امیرسام -

 .چشم -

 اوردی؟ که رو وسایلت تمام -

 .بله -

 .بخوابی خوب. عزیزم خودته یخونه دیگه جااین. خبخیلی -

 .کرد علم قد و سید*و*ب را امگونه و برخاست ازجا
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 نیست مشکلی بری امیرسام پیش خواب از قبل خواستی اگر راستی؟ -

 . ...فقط

 :داد ادامه ترآرام

 .باشه خانجون هب حواست -

 و فرستاد امیرسام برای ایوسه*ب هوا روی. دادم سر کوتاهی یخنده که زد چشمکی

 .کرد تند قدم هاپله سمت به

 .خانومی خوابه وقته خب؟ -

 اتاقی وارد و رفتیم باال طبقه به هردو و ایستاد کنارم. برخاستم ازجا و دادم تکان سری

 .شدیم بود، شده آماده من برای که

 :پرسید و ایستاد در نارک

 نداری؟ نیاز چیزی -

 .گرفتم جای آن روی و رفتم تخت سمت به عقبعقب

 .ممنون. نه -

 .خیربهشب پس -
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 :پرسیدم و کردم صاف ر*م*ک متعجب

 نمیایی؟ تو -

 .کرد صورتم نثار مهربانی لبخند

 .زیاده وقت -

 امگونه روی به را ملتهب اما کوتاه مُهری و کرد خم سر. ایستاد مقابلم و آمد جلوتر

 .شد گرم وجودمتمام و گرفت قاب را هایمب*ل بزرگی لبخند. نشاند

 .بخوابی خوب -

 :کردم تکرار را کالمش وارزمزمه

 .بخوابی خوب -

 همراه به را وجودش گرمای و زد را برق کلید. کشید عقب و گرفت فاصله صورتم از

. داشت سفید هایگل با قرمز دیزاین که نداختما اتاق به کوتاه نگاهی. برد اتاق از خود

 و کردم خارج تن از را هایملباس. بود زیبا رنگ همان به هاکفپوش حتی اتاق یهمه

 حضور از ماندهباقی گرمای وجود با. گذاشتم هم روی را چشمانم و خزیدم پتو زیر
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 بدون خوابی هب سریعخیلی بود، کرده رخنه پوستم زیر که خوشایندی حس و امیرسام

 .رفتم فرو عمیق و رویا

 از را امخسته چشمان و شدم پرت بیرون به رویابدون خواب   از گلو، سوزش احساس با

 روی و کردم جدا تشک گرمای از سختی به را سستم و کرخت دن*ب. گشودم هم

 یلیوان از دریغ اما گذراندم؛ نظر از را اتاق مهتاب، از ناشی روشنایی در. نشستم تخت

 بدون و زنانقدم که طورهمان. زدم بیرون اتاق از و پریدم پایین تخت از غرغرکنان. آب

 و بسیارزیبا صدایی شنیدن با کردم؛می طی دیگری ازپس یکی را هاپارکت صندل،

 و کوبیدمی واردیوانه قلبم. شد گرفته پاهایم از رمق و افتاد تاب و تب به قلبم آهنگین،

 تمام چنین این که بود کالم آن آهنگ   تنها حال به تا بگویم انمتومی اغراق بدون

 سمت به را لرزانم پاهای و برگشتم صداسمت به. بود داده قرار تاثیر تحت را وجودم

 آرامی به و کردم هدایت میزد، بیرون آن از زیبایی رنگآبی نور و بود بازنیمه که دری

 چشمانم مقابل اشکشیده و بلند قامت. دمایستا در چهارچوب میان و کردم باز را در

 یپنجره مقابل. آورد زبان به را عربی کلمات و گذاشت زمین روی به سر. بود شده خم

. نشست دوزانو روی مشکی یفرشینه روی رنگ،آبی هایهالوژن و مهتاب نور و بازنیمه

 سمت به ار بویش خوش عطر و شد روانه سویش به پنجره درگاه میان از خنکی نسیم

 بلند سر و گرفت دست به را زیبایش تسبیح و زد رانش روی دستی. کرد هدایت من
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 از که دادمی سر سرش باالی خدای با را هاییزمزمه. دوخت آسمان به را نگاهش و کرد

 تماشا ایران تلویزیونی هایفیلم از یکی در را نه*صح این. ماند پنهان من هایگوش

 مابین ساعتی در و بود گذشته شبش آخر آرامش و خواب از یرسامام چرا اما بودم؛ کرده

 اکثر من کهدرحالی نماز؟ آوردن جابه برای کردمی راست قامت شب نیمه و سحرگاه

 به راحتی به را سر و پرداختممی مسیح و خدا به نیاز و راز به خواب از قبل زمانی مواقع

 .دادممی قرار بالشت روی

 شدی؟ بیدار -

 مرا زیبایش و نورانی یچهره. برگشتم سمتش به و گرفتم یبا آسمان از نگاه رعتس به

 .شدم چشمانش یخیره و زدم لبخند وجودم اعماق از. کرد زدن لبخند به وادار

 .خونیمی نماز زیبا چقدر -

 .آورد هایشب*ل روی را جذاب لبخند همان کالمم

 .عزیزم داخل بیا -

 به دستی. نشستم رنگ زیبا نور آن زیر کنارش، در ستدر و رفتم جلوتر قدم چند

 .کشیدم زیبایش یقالیچه
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 .خوندننمی نماز زیبایی این به هافیلم توی -

 !نکن اغراق -

 .دادم سوق باالتر به را نگاهم و کشیدم تسبیح طالیی هایدانه روی را دستم

 .کنیمی درک رو من دیدی حالت این توی رو خودت وقت هر -

 .داد سر صداییبی یخنده

 .میشم خودم عاشق حتما   -

 .شدم دقیق چشمانش به

 .زیاد احتمال به -

 :داد سر ایزمزمه و کشید پر هایشب*ل روی از لبخند

 کنی؟می اعتراف ک ی -

 :پرسیدم مرموز بالحنی

 چیو؟ -

 :داد سر دیگرایزمزمه و داد تکان سری یافت نگاهم در را شیطنت وقتی
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 .هیچی -

 به کهدرحالی و دادم سوق سمت همان به را نگاهم هایم،گونه به نسیم رخوردب با

 :کردم بیان را سوالم پرداختممی کشیده فلک به سر درختان تماشای

 خونی؟می نماز موقعبی چرا -

 .نیست موقعبی -

 .برگرداندم را نگاهم

 .شده سحر نزدیک -

 .خوندم شب نماز -

 شب؟ نماز -

 .میکشه طول دیگه نمازهای از بیشتر. میشه خونده شب مهنی از بعد. آره -

 نمیشی؟ خسته -

 .داد تکان طرفین به سری

 .خودمه انتخاب. نه -
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 .زدم لبخند

 .چقدرخوب -

 :پرسید و انداخت زیبایش اتاق یایستاده ساعت به نگاهی و زد لبخندی

 .میشه صبح داره بخوابی؟ خوایینمی -

 :گفتم شدمیم بلند کنارش از که طورهمان

 ذاری؟می حواس من برای تو مگه. بخورم آب اومدم رفت یادم کل به -

 .داد سر کوتاهی یخنده

 داره؟ من به ربطی چه -

 :کردم زمزمه نشود، متوجه که ایگونه به ب*ل زیر

 .جذابی که بس -

 گفتی؟ چیزی -

 .نه -
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 و میز سفید؛ یهاپارکت رنگ؛ آبی-سفید خواب سرویس. دوختم اطراف به را نگاهم

 که بودند آورده وجود به را زیبایی و ساده اتاق همه و همه... و کوچک یمطالعه صندلی

 برابر چندین را آن زیبایی اتاق رنگ آبی نورهای و امیرسام حضور و مهتاب نور

 .کردمی

 .داری زیبایی اتاق -

 :کرد نوازش را گوشم کوتاه ایفاصله در صدایش

 .تو زیبایی به نه اما، -

 بودم ایستاده او به پشت که طورهمان. آمد هایمب*ل روی عمیقی لبخندی تعریفش از

 .برداشتم قدم در سمت به

 .  فعال   -

 آشپزخانه و پایین یطبقه سمت به زیبا یناشناخته حس همان با و شدم خارج اتاق از

 را بدنم باز و بازگشتم خودم اتاق به خنک آب لیوانیک خوردن از بعد و شدم روانه

 ینه*صح آن در را امیرسام و گذاشتم هم روی را چشمانم. کردم پتو گرمای مهمان

 .شد خواب در زیبا رویایی به تبدیل که کردم تجسم زیبا



www.taakroman.ir  

 
  

 
375 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 با که کردم باز آرامی به را چشمانم هایم،پلک پشت شدن اغ*د و هاگونه شدن گرم با

. کردم مایل دیگر سمتی به را صورتم و بستم را چشمانم سرعت به خورشید نور برخورد

 را چشمانم که حالی در و نشستم تخت روی بسته چشم طورهمان و کشیدم ایخمیازه

 :دادم سر زیرلب ایزمزمه دادممی ماساژ

 .چسبید چقدر -

 .بخیر صبح! به به -

 نشسته من از کم ایفاصله در. برگشتم صدا سمت به و کردم باز را چشمانم سرعت به

 .بود کرده آویزان تخت از را دیگرش پای و خم را پاهایش از یکی. دبو

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بخیر صبح -

 .شد چشمانم یخیره

 .کوچولو خانم بخیر صبح -

 :پرسیدم و کشیدم چشمانم به دستی

 خوابیدی؟ خوب -
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 با و کردم ریز کمی را چشمانم. رساند صورتم به را دستش و کشید جلوتر را خودش

 :کردم زمزمه مالیمش هاینوازش و صورتم روی به دستش ستننش

 .بلدی هم ایدیگه کار طراحی از غیر دونستمنمی -

 کاری؟ چه -

 .کردم خم را سرم کمی

 .دلبری -

 .برخاست تخت روی از. کشید عقب را خودش و داد سر ایخنده

 .است آماده صبحانه -

 :پرسیدم و پریدم پایین سرعت به

 خوابیدم؟ خیلی. اوه -

 .شد مانع برخاست سالن از که بلندی صدای اما دهد؛ پاسخ تا کرد باز ان*ه*د

 نشنیدی؟ -

 .شرهرن و زن هااون خانجون؟ حرفیه چه این -
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. میدی پسر این یاد رو ایمونی و دینبی داری خوب فاطمه؟ شوهری و زن چه -

 .باشن آشنا باهم تا شدن محرم فقط هااین

 هم با تونننمی شوهر و زن که گفته دین و قرآن کجای یمونی؟ا و دینبی کدوم -

 . ...و باشن خونه یه توی

 فهمی؟نمی. نیستن شوهر و زن اینا گفتم بهت -

 .!دیگه کنید بس خانجون؟ -

 به و کشید هم در ابرو. دوختم امیرسام عصبی چشمان به و گرفتم در از را نگاهم

 با سالن یمیانه را نفرهرسه که دربرداشتم متس به قدم چند. زد بیرون اتاق از سرعت

 .کردم مشاهده برافروخته هاییصورت

!. نگیم چیزی ما و بده انجام خواست دلش هرکار که نیست خودش کشور جااین -

 .بکشه خودش دین سمت به رو امیرسام نکنه سعی بگو بهش

 :داد قرا خطاب را خانجون محترمانه اما عصبی، بالحنی و گذاشت پیش قدمی امیرسام

 میگی؟ داری چی خانجون؟ -

 .برگشت سمتش به خانجون
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 زنی؟می گول داری رو کی اومدی؟ بیرون اون اتاق از چرا. میگم چی واضحه خیلی -

 خیلی من برای شما. کنید احترامیبی مادرم و کاترین به نمیدم اجازه شما به من -

 شما به ناکرده خدایی منم ات کنید برخورد درست کنممی خواهش پس باارزشی

 .نکنم احترامیبی

 دختر؟این خاطربه -

 .کنید بس کنممی خواهش خانجون؟ -

 دستی. بشوم هایماشک ریختن مانع تا کشیدم عمیقی نفس. بستم را در و رفتم جلوتر

 هایملباس صورتم، و دست شستن از بعد. رساندم توالت به را خودم و کشیدم صورتم به

 دم را موهایم و کردم تعویض مشکی گرد یقعه بلوز رنگ، سفید یراسته شلوار یک با را

 سرازیر ها پله از. زدم بیرون اتاق از و کردم پا به را اممشکی هایصندل. بستم اسبی

 را شانمکالمه کردم سعی و کردم کج گفتگو و خنده صدای سمت به را راهم و شدم

 .جابی هایتقضاو به داشتم عادت من. بگیرم نادیده

 .برداشتم قدم سمتشان به و نشاندم هایمب*ل روی رنگیکم لبخند

 .بخیر صبح -
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 .دادند را پاسخم محبت با و برداشتند خوردن از دست خانجون جزءبه همه

 :داد قرار خطاب مرا مهربانی و سخاوت با آقاجون

 .بشین جااین بیا. دلم عزیز سالم -

 سرعت به و افتاد تاب و تب به محبتش از قلبم. کرد رهاشا کنارش صندلی به دستش با

 و دادم پاسخ لبخند با پرستش زیبای نگاه به. گرفتم جای کنارش و رساندم او به را خود

 از و کردم پاک را دهانم. شدم ایرانی سبک به مزهخوش یصبحانه یک خوردن مشغول

 .کردم تشکر مهربانش خدمتکار و خانمفاطمه

 .یزمعز جان نوش -

 :پرسید و من به کرد رو کرد تمام را اشصبحانه که امیرسام

 شرکت؟ میایی امروز -

 :دادم پاسخ و انداختم باال ابرویی

 .رئیس آقای نیست روزکاریم امروز،. نه -

 .کن بازیتی*ر*پا حاال -

 .گیرممی کاریاضافه صورت اون در -
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 .خواست هوا به همه یخنده صدای

 :کرد زمهزم باتعجب امیرسام

 .!تو هستی موجودی عجب -

 در که کرد شکار را اندامش نگاهم. برخاست ازجا و داد تکان سری. انداختم باال ابرویی

 صندلی روی از را کت. بود شده معرکه شکالتی دوخت خوش شلوار و سفید بلوز آن

 :گفت همه به خطاب کردمی تن به کهدرحالی و برداشت

 .خداحافظ -

 ترک را سالن. کرد امحواله چشمکی و برگشت سمتم به زیبا،هایپاسخ شنیدن از بعد

 و برخاستند جای از نیز پرستش و المیرا که نکشید طولی. زد بیرون ساختمان از و کرد

. کردند ترک المیرا شخصی کار انجام و پرستش مهدکودک به رفتن قصد به را جمع

 :کرد رگشتنب به وادار مرا که آمد سر پشت از خدمتکار صدای

 خانم؟ کنم جمع رو میز -

 :داد پاسخ خانمفاطمه

 .کن جمع لطفا  . بله -
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 سالن به آن بعداز. کردم اشیاری میز کردن جمع در شدیدش هایمخالفت وجود با

 :گفتم هاآن به خطاب و بازگشتم

 .برسم کارهام به میرم من شما یاجازه با -

 :گفت اشذاتی محبت همان با آقاجون

 .تنهایی اتاق تو. باباجان جاهمین اربی -

 .کردم خم را سر و زدم لبخندی اشمهربانی مقابل در

 .چشم -

 هجوم اتاقم سمت به. کرد باز داشت دست در که را کتابی و زد چشمانش به را عینکش

 میز روی را وسایلم. بازگشتم سالن به و کردم جمع را نیاز مورد وسایل تمام و بردم

 شاد را وجودم موضوعاین و نبود خانجون از خبری. انداختم اطراف به هینگا و گذاشتم

 کمی. بود کتابش درگیر نیز آقاجون و تلویزیون تماشای مشغول خانمفاطمه. کرد

 :پرسیدم آرامی به و شدم نزدیکش

 نیستن؟ خانجون -

 :داد پاسخ و گذاشت کنارش احتیاط با و سید*و*ب را کتاب
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 .اشخونه فتر دنبالش اومد پسرم -

 نرفتید؟ چرا شما -

 .باباجان بود زنونه مجلس -

 را نگاهم سوال   پاسخ   که انداختم خانمفاطمه سمت به کوتاه نگاهی و انداختم باال ابرویی

 :داد

 .نیست چیزهااین اهل فاطمه -

 :گفت آقاجون به خطاب و بازگشت ما سمت به نامش باشنیدن خانمفاطمه

 .کننمی غیبت خیر کار عوض در آقاجون، آخه -

 :پرسیدم کنجکاو و گرفتم جای آقاجون کنار

 خیر؟ کار   -

 :داد پاسخ و بازگشت سمتم به خانمفاطمه

 برای کننمی جمع پول مهمونی، اون توی و گیرنمی مهمونییک هردفعه -

 .نیازمندان
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 بد ؟ کجاش حاال. چقدرخوب -

 اسم و زننمی تهمت زنن،یم حرف بقیه سر پشت هامهمونی این توی بعضیا -

 .خَی ّر گذاشتن هم رو خودشون

 .کشیدم هم در را ابروهایم

 .خانمفاطمه متنفرم هاآدم سر پشت کردن صحبت از منم -

 .خانم نگو من به دیگه... اما و طورهمین منم -

 :پرسید و کرد اخم

 .!دیشب عین. مامان بگو نیستم؟ مادرت مثل من مگه -

 :کردم مهزمز و زدم لبخندی

 .مامان چشم. طورههمین -

 :گفت و زد چشمکی

 .شد حاال آفرین -

 :گفتم قبل هایصحبت یادامه در
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 .میشد خوبخیلی کردیدمی کمک شما اگر اما میگم؛ رو این که شرمنده -

 .شوهرم خواهر آتنا، میدم رو خودم سهم همیشه من -

 کنم؟ کمک منم میشه -

 .کنیمی خوبیخیلی کار. عزیزم البته -

 به بدید هم شما کنم،می واریز شما حساب به رو مبلغی بعد به این از من! عالی چه -

 .جانعمه

 .عزیزم حتما   -

 .ممنونم -

 .برگشتم آقاجون سمت به و کردم صورتش نثار پررنگی لبخند

 آقاجون؟ -

 جانم؟ -

 :گفتم و گذاشتم امچانه زیر را دستم

 .!برده ارث به رو جذابیت این کی از امیرسام که ممفهمی کنممی نگاه که شما به -
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 .گزیدم را بم*ل یگوشه. خواست هوا به مامان و آقاجون یخنده

 .میگم جدی -

 .گرفت اشمردانه دستان میان را دستم و برداشت خنده از دست آقاجون

 .داده پسرم دست کار زبونیت شیرین -

 من؟ -

 .کوچولو خانوم شما بله، -

 کردم تمام را امخنده کرد، شکار را کتاب نگاهم کههنگامی. دادم سر صداییبی یخنده

 :پرسیدم و

 آقاجون؟ کتابیه چه اون -

 نوازش آرامی به را دستم و بازگشت سمتم به و انداخت کتاب به کوتاهی نگاه آقاجون

 .گرفت جای کنارما و کرد خاموش را تلویزیون مامان. کرد

 .دیگه کتاب   -

 .کنیدمی رفتار محترمانه باهاش شما اما -
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 :کرد زمزمه و زد مهربانی لبخند

 .قرآن -

 :پرسیدم وارزمزمه

 قرآن؟ -

 .مادینی کتاب. بله -

 انجیل؟ مثل -

 .درسته -

 گفته؟ زندگی سبک مورد در انجیل مثل هم قرآن -

 .داد تکان سری

 .ترصحیح و ترکامل اما بله؛ -

 تره؟کامل چرا تر؟کامل -

 .روزه به و جامع کتابیک قرآن. شده ابالغ خدا پیامبر آخرین توسط قرآن چون -

 روز؟به چقدر -
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 پیدا رواج امروزه که ایناشناخته هایبیماری از خیلی قرآن یمطالعه با. خیلی -

 .کرد درمان میشه رو کردن

 :کردم زمزمه و انداختم کتاب به کوتاه نگاهی

 رو جامع کتاب این دارم دوست باشن، اشتباه هاگفته و هاعقیدهاین اگر حتی -

 .کنم مطالعه

 .کرد هایشب*ل مهمان را انداختمی امیرسام یاد به مرا که مهربانش لبخند

 .کنهمی کمکت خیلی اشمطالعه اما دشواره؛ کمی قرآن درک -

 :پرسیدم حالیخوش با

 بگیرم؟ قرض ازتون میشه پس -

 .دخترم البته -

 را کتاب او همانند ناخداگاه. داد دستم به محترمانه را کتاب و کرد رها را دستم

 .فشردم امنه*ی*س به و گرفتم دست به آرامی به و محترمانه

 .کردید رفتار محترمانه همهاین کتابیک با که بود عجیب خیلی برام -

 .کشید عمیقی نفس
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 .شده حک دَر ش خدا کالم چون -

 وسایلم کنار دیگری میز پشت و برخاستم جا از ببخشید گفتن با و دادم تکان سری

 کودکی همان از. شدم خیره زیبایش جلد   به و گذاشتم میز روی را کتاب. گرفتم جای

 و مسیحیت هندو، بودایی،. داشتم مختلف ادیان در جو و جست به شدیدی یعالقه

 تحقیق دینشان و اسالم مورد در هیچگاه اما شناختم؛می بیش و کم را ادیان از خیلی

 که سختی و مصیبت همه آن با مسلمانان چرا که بود جذاب برایم همیشه. بودم نکرده

 درگیر سختی و فت*س باقواعد هم زندگیشان یساده روابط در و داشتند زندگی در

 هرکسی در بودنشان پررنگ یا رنگکم هرچند. بودند پایبند دینشان به هم باز بودند،

 و بود شده نوشته عربی زبان به. کردم باز را کتاب یبعج اشتیاقی با. بود متفاوت

 اشفارسی معنی دادم ترجیح اما داشتم؛ یاد خوبی به را عربی داشت؛ فارسی یترجمه

 :کردم خواندن به شروع پس. بخوانم را

 ... .مهربان یبخشاینده خداوند نام به. شده رانده شیطان شرّ  از خدا به برممی پناه -

 گاهی. نداشت اهمیتی برایم مکان و زمان و بودم شده غرق کتابآن یمهکل به کلمه در

 تفکر به وادار مرا علمی یمقاله یک همانند گاهی بود؛ جذاب برایم داستان همانند

 کسی از حتما   باید و بود بسیارمشکل جامعکتاب  این درک   که راستی به. کردمی عمیق
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 دلم که شدممی کالفه کلمات عمق از نچنا گاهی. گرفتممی کمک آقاجون چونهم

 قدرآن. کنم انتخاب مطالعه برای را تریراحت کتاب و بگذارم کنارش خواستمی

 آغاز را دیگری ازپس یکی وقفه بدون که داشت وجود آن در جذاب و متنوع موضوعات

 در تا کردممی یادداشت امدفترچه در را گنگ و نامفهوم موضوعات تمام و کردممی

 یادداشت را صفحه مشخصات. بپرسم را هاآن علل امیرسام یا آقاجون از مناسب فرصتی

 خطاب را آقاجون کردممی مرور را امدفترچه که طوریهمان و بستم را کتاب و کردم

 :دادم قرار

 .بود سنگینخیلی برام آخه کنم، مطالعه نتونستم زیاد. آقاجون ممنونم خیلی -

 .میدم قرض تریساده و تفسیر هایکتاب بهت. باباجان نداره عیبی -

 .ممنونم -

 :کرد نوازش را گوشم آشنایی و گرم صدای

 شدی؟ متوجه هم چیزی -

 .بازگشتم سمتش به سرعت به و افتاد ضربان به سرم صدایش شنیدن با

 اومدی؟ کی -
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 :کرد نجوا زیرگوشم و کرد خم را سرش و آمد جلوتر

 برای رو مهربونت صورت   باشم تونسته بهت دنش خیره با که هست قدریاون -

 .کنم حک ذهنم توی هاسال

 :کردم زمزمه و دادم سر ریزی یخنده کرد، بلند که را سرش

 کنی؟می حک خودم جایبه رو تصویرم که نباشم قراره مگه -

 .کشید عمیقینفس

 .میشم تنگدل و نیستم کنارت که هاییوقت برای -

 این از تنم تمام و سوزاند را پوستم داغش هاینفس که کرد وفر گریبانم در را سرش

 زبان به اعتراض با را نامش و دادم باال کمی را امشانه. شد مورمور نزدیکی و گرما

 :آوردم

 امیرسام؟ -

 هوم؟ -

 بافت نگاهم. کرد ایجاد مانمیان را ایفاصله و فهمید را حالم که کشیدم جلوتر را خودم

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی. کرد شکار را بود افتاده سرم روی که شالی و بلند
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 چین؟ اینا -

 جوریاین. سرده هوا!. نشدی بقیه و من اومدن متوجه که بودی درگیر قدراون -

 .نپوش لباس

 بقیه؟ -

 ابرویی. بود فردی هر از خالی که انداختم اطراف به نگاهی و برخاستم جا از سرعت به

 :پرسیدم و انداختم باال

 کو؟ بقیه -

 .دیگه سالن توی -

 .بود جاهمین االن که آقاجون -

 عجیبیه؟ چیز. رفت خب، -

 هاساعت بینممی االن اما شد؛می پرت اطراف از حواسم کردن طراحی موقع تنها -

 .نکردم حس رو گذرزمان و نشستم

 .کرد نوازش را صورتم گرمش دست

 .رو من ورود حتی و -
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 :داد ادامه که شدم اشخیره متعجب

 چرا؟ دونیمی. کردی حس رو من حضور... کردی می طراحی وقتی کاریت، اول روز -

 نگیرم اعتراف تا که نداشت خبر!. دیوانه مرد   من؟ از اعتراف گرفتن بود؟ چه قصدش

 قدمی و نشاندم هایمب*ل روی را امشیطانی لبخند. آوردمنمی زبان به را قلبم رازهای

 اشیقعه به را دستم. شد حل اشقوی و مردانهاندام در وجودم تمام که مگذاشت پیش

 :پرسیدم کردم،می مرتبش کهدرحالی و رساندم

 چرا؟ بگو تو -

 .کرد محصور اشاشاره و شصت انگشت دو میان را امچانه و کرد حرکت نیز او دست

 دونی؟نمی تو یعنی -

 .دارم یادآوری به نیاز و دونممی شاید -

 خم را سرش ببیند بهتر را چشمانم که این برای. شد چشمانم یخیره و کرد کوتس

 :کرد زمزمه و کرد

 .کردی حس رو کشش اون من مثل هم تو هم شاید -

 .دادم سُر بازویش روی به اشسرشانه از وارنوازش را اماشاره انگشت
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 بعدی؟ یگزینه خب؟ -

 :پرسید و شد کشیده پایین نگاهش

 کنی؟می انکار داری پس -

 چی؟ انکار   -

 با. بودم او از گرفتن اعتراف دنبال به من و آوردنمی زبان به کالمی که بود او حال و

 حلقه بازویش دور به دستم. آورد بند را نفسم و زد گ*ن*چ را رم*م*ک آزادش دست

 .کردم بلند را سرم بود، هیجان از ناشی که زناننفس و شد

 داری؟ شک -

 :رسیدمپ آرامی به

 چی؟ به -

 .قلبت توی حس   اون به -

 به وادار مرا کلمات طنازی و شیطنت این. نشستمی دلم به عجیب کلمات با بازی این

 .کردمی دادن ادامه

 :پرسیدم طنازی با



www.taakroman.ir  

 
  

 
394 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 حس؟ کدوم -

 .تونینمی -

 تونم؟نمی رو چی -

 .رو من از کشیدن حرف -

 .دادم سر صداییبی و کوتاه یخنده

 .تونیمین هم تو -

 رو؟ چی -

 .رو من کردن شیفته -

 مطمئنی؟ -

 هایحرف به و کشید پر هایمب*ل روی از خنده که پرسید حکم*م و جدی چنان

 او شیدای و شیفته حال و گذشته داشتن دوست مرز از نکند کهاین به کردم؛ شک خود

 ؟!باشم شده

 کردی؟ شک بازم -
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 .کرد سکوت به مجبور مرا نشمطمئ نهایتبی لحن   و گرفت نبض تنم تمام

 :داد ادامه بدجنسی با

 .کردی شک خودت به دفعهاین -

 :پرسیدم و کردم جمع را جسارتم و دادم فرو را دهانمآب

 کنم؟ شک چرا -

 .زد خندنیش

 ؟!نگفتی -

 رو؟ چی -

 مطمئنی؟ -

 چی؟ از -

 .کنم خودم عاشق رو تو تونمنمی که این از -

 :زدم ب*ل میناناطبدون و گزیدم را بم*ل

 .مطمئنم -
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 گوشم زیر به را اشبینی و رساند مترمیلی به را مانمیان مرز و آورد ترپایین را سرش

 :کرد زمزمه و کشید

 .باختی االن همین از. اشتباهی در سخت که بدون پس -

 برای من اما شد؛ ترحکم*م رم*م*ک دور   به دستانش که کشیدم ترعقب را خودم

 آخر در که دادم ادامه کردنم تقال به پس. نداشته فرار جز به راهی وضعیتنآ از رهایی

 :گفت معنادار بالبخندی و کرد رها را رم*م*ک

 .!کن فرار رو دفعهاین -

*** 

 .گرفتم دستانم میان را دستانش

 .بود شده تنگ برات دلم خیلی -

 .داد سر زیبایی یخنده

 .بوسیدست بیام من فتمگ شدی؛ موندگار یار ش*و*غ*آ در شما -

. کردم بازویش یحواله را مشتم و کشیدم بیرون دستش از را دستم و گزیدم را بم*ل

 :کرد اعتراض باخنده و کشید عقب را خودش
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 .رو من کُشتی! حاال خبخیلی -

 .بیافزایم کالمم جدیت به تا کردم اخم

 .خوابمنمی امیرسام کنار هم اصال   -

 :گفت باشیطنت و انداخت باال ابرویی

 .باشه نداشته تجربه که بگو کسی به. بابا بیخیال -

 و رفتم ریسه خنده از که کرد بیان را کالمش طنازی با قدر آن. دادم سر بلندی یخنده

 را امخنده مابقی و کشیدم عمیقینفس. نیاید باال تا گذاشتم شکمم روی به را دستم

 :سیدمپر و کشیدم نامرتبم موهای به دستی. خوردم

 خواهرت؟ خوبه؟ اهورا آنا؟ خبر چه -

 :داد پاسخ و شد غمگین ممکن زمان ترینکوتاه در اشچهره

 .خودمون شهر   گردیمبرمی کنه، تأیید رو بهبودیش دکترش اگه. بهتره آیدا -

 :کردم زمزمه و شدم متعجب کالمش از

 ؟!همیشه برای -
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 :داد پاسخ آمد،می گلوانتهای از که صدایی با

 .اوهوم -

 اهورا؟ بی -

 .اهورا بی -

 .شد درهم صورتم حالت ناراحتی، از

 آخه؟ چرا -

 جای هایشب*ل روی پدربزرگ مخصوص خدمتکار هایقهوه تلخی به لبخندی

 .گرفت

 بیشتر اهورا و شیرین کنممی احساس. شدم خسته سختی و بالتکلیفی همه این از -

 .اون و من تا باشن هم یوصله

 دارین؟ دوست رو دیگههم شما نگفتی مگه یفی؟بالتکل چه -

 :نالید و کرد پراشکی یخنده

 .اون مطیع شدم عوضش در و کردم معاملهیک من. بودم اشمعشوقه فقط من -
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 .شدم اشگونه روی به اشک، مرواریدهای آرام   حرکت   یخیره گردشده چشمانی با

 میگی؟ چی... چی -

 :گشود ب*ل و انداخت صورتم به عمیقنگاهی

. جااین بودم اومده خوندن درس یواسه که بودم یتیم شهرستانی دختریک من -

 خجالت هاوقت بعضی که بود زیاد قدراین غیره و خوابگاه و دانشگاه هایهزینه

 از یکی پشنهاد به. خوابیدممی گرسنه هاشب و بگیرم پول پدربزرگم از کشیدممی

 حقوق. بودم تایپیست جااون من. کردیم کار دیگه مباه و شرکت یک توی رفتم دوستام

 .کنم تامین رو مخارجم تونستممی فرستاد،می پدربزرگ که پولی با و دادنمی خوبی

 .کرد پاک را صورتش هایاشک و کشید عمیقینفس

 شرکت اون یمدیره هیئت رئیس اهورا؛ و من آشنایی یجرقه شد لعنتی کار   همون -

 و ریز توجهات با. برد رو من دل برخوردی، خوش و پوشیشیک همه اون با و بود

 خوشم توجه این از منم و کنه صحبت من با کردمی سعی اتاقش توی کوتاه دیدارهای

 عمیقیطه*اب*ر یک دلم و باختم دل بهش دیدم اومدم، که خودم به. اومدمی

 که امیدی تنها آوردن؛ ور پدربزرگم فوت   خبر   عشق، التهاب   و خواستن اوج تو. خوادمی

 ما تربزرگ همه چهلم بعداز. رفتیم شهرستان به و دادیم دست از رو داشتیم آیدا و من
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 به نیازی و بودیم شده بزرگ ما. گرفتندمی ما برای غریبی و عجیب تصمیمات   و شدن

 پسرعموی زن کمسن اون توی آیدا خواستمنمی. نداشتیم امعمه و عمو تصمیمات

 بعد چندروز. جااین به آوردم خودم با و گرفتم رو آیدا دست. بشه القبالمیک قبداخال

 و تنها و درمونده. بود گرفته رو بدنش تمام   بیماریش دکتر؛ بردمش و شد بد آیدا حال  

 .من خدای آه... تنها دختریک!. پولبی

 .داد فرو یسخت به را بود آمده باال کوچکش زبان   تا که بغضی و کشید پرسوزی آهی

 امتحان یا بود خدالطف دونمنمی!. نداشتم پولی هیچ من و میشد عمل باید آیدا -

 رو من. بزنه سر دوستاش ازیکی به بود اومده که دیدم بیمارستان توی رو اهورا ؟!الهی

 به زدم رو دل گردم؟برنمی کارم به چرا که پرسید هاحرف این و تسلیت از بعد و دید

 . ...که گفتم براش رو احوالم و اوضاع و دریا

 بهترین یا و اشتباه ترینبزرگ کردن   بازگو. گرفت بازی به هایشدندان میان را بش*ل

 :پرسید و کند جان سختی به. دردناک و بود سخت بسیار برایش اشزندگی یخاطره

 داد؟ بهم پیشنهادی چه دونیمی -

 :کردم زمزمه باتردید

 وقت؟م ازدواج ازای در پول، -
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 .کرد پر را صورتش سرعت به و زد حلقه چشمانش در اشک

 .وجدان عذاب و آیدا مرگ  ... یا خواهرم سالمتی و اهورا با بودن. آره -

 پاک دستمال با را اشبینی هایپره و کرد پاک را صورتش. کشیدم هم در را ابروهایم

 .کرد

. شد خوب و کرد عمل آیدا ولی، تنهایی؛ تحقیر، روز هر شد این و کردم قبول -

 زن  یک زندگی   توی ک ی تا اما، میده؛ اهمیت بهم زیرپوستی و کنارمه اهورا هاشب بیشتر  

 باشم؟ دیگه

 گرفتی؟ وجدان عذاب چرا تو. بوده اهورا یخواسته پنهانی یطه*اب*ر این -

 .اشتباهیه یخواسته این -

 .اشتباهه هم تو حرف اما، -

 چی؟ -

 نیاز بهش که موقعی چطور پس باشی؟ دیگه زنیک زندگی توی ک ی تا میگی -

 کردی؟نمی فکر جوراین داشتی

 .نکن فکر جوریاین! نه -
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 .کنهمی رو فکر همین اهورا مطمئنم -

 فاطمهمامان صدای با اما کرد؛ را حقوقش از دفاع قصد و گشود اعتراض به ب*ل

 .بازگشت اوسمت به و دوخت بهم را هایشب*ل

 .گذاشتم تنهاتون که ببخشید. دخترم اومدی وشخخیلی -

 :داد پاسخ مهربانی با آناهیتا

 .شدم مزاحم بدموقع که ببخشید باید شما حرفیه؟ چه این. ممنونم خیلی -

 عزیزم؟ حرفیه چه این -

 .مسافرت میرید انگار آخه -

 :دادم پاسخ فاطمهمامان جای به من

 یخونه بریم رو عیدنوروز قراره .میریم صبح فردا! کنیمنمی حرکت که شب -

 .آقاجون

 .بگذره خوش. عزیزم سالمتی به -

 .ممنونم -
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 .برخاست ازجا و کشید عمیقی نفس آناهیتا بعدچندی

 .برم باید من دیگه، خب -

 .شدیم بلند متعجب فاطمه مامان و من

 :کرد مخالفت سرعت به فاطمه مامان

 .!اومدی تازه که شما کجا؟ -

. بیمارستان از کردم مرخصش تازه. تنهاست خونه تو خواهرم. برم باید هدیگ. ممنونم -

 .بزنم سر بهش اومدم بود، شده تنگ کاترین برای دلم اآلنم

 :دادم پاسخ را اشمهربانی و زدم لبخندی

 .عزیزم کردی لطف خیلی -

 :گفت و فشرد دستش در را دستم

 .عزیزم بزن سر بهم کردی وقت -

 .باش خودت مراقب. حتما   -

 .هم تو -
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 صدایش که برداشت قدم ورودی در سمت به و کرد خداحافظی فاطمه مامان و من از

 :زدم

 ؟!آناهیتا -

 .ماند کالمم منتظر   و برگشت سمتم به

 .کن فکر خوب قبلش گیریمی تصمیمی هر -

 :کرد زمزمه آرامی به و داد تکان سری

 .حتما  -

 دستی و گرفتم نفسی. زد بیرون ساختمان از انتوکم و سست هاییقدم با و برگرداند رو

 .چرخیدم فاطمه مامان سمت به و کشیدم هایمچشم به

 .کنم استراحت برم من بااجازه -

 .عزیزم بخیر شبت -

 رفتم باال یکی دوتا را هاپله. دادم پاسخ را بخیرش شب و نشاندم ایوسه*ب را اشگونه

 دستان   و سپردم شانه به را موهایم موج  . دمرسان آرامشم از مملو اتاق   به را خودم و

 خاموش و خنکم و سفید خواب   لباس با هایملباس تعویض از پس. زدم کرم را سفیدم
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 قرار هم روی به را چشمانم و رساندم تشک و پتو گرمای به را خودم اتاق، المپ کردن  

 زیبای صدای. برگردم در سمت به شد باعث خورد در به که کوتاهی یتقه صدای. دادم

 :زدمی صدا مرا آرامی به که شنیدم در پشت از را امیرسام

 خوابیدی؟ کاترین؟ -

 :کردم دعوت را او لبخند با و دادم تکیه تخت پشتی   به

 .داخل بیا. نه -

 .کرد مایل داخل به و داد رد چهارچوب از را سرش و کرد باز را در آرامی به

 نیستم؟ مزاحم -

 .داخل بیا. نه -

 .زدم تشک به آرامی سیلی   دستم با. بست را در سرش پشت و شد خلدا

 .بشین بیا -

 از که نوری وجود با. کرد انتخاب نشستن برای را دادم نشانش که را جاییهمان

 چراغ کردن روشن به نیازی و دیدممی را صورتش راحتی به میشد، وارد اتاق یپنجره

. کشید باال آرامی به و داد سوق هایمشانه ویر به را سرکشش و شرورنگاه  . نبود خواب
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 روی به را موهایم از ایدسته و دادم قرار هایمدندادن هجوم مورد را بم*ل یگوشه

 .کردم رها امشانه

 .میاد بهت -

 .بود کافی من سرمستی   برای دوکلمه همان

 .ممنونم -

 دریغ بدنم اعضای   از یکهیچ از را نگاهش شالق   و رساند حداقل به را مانمیان یفاصله

 :پرسیدم و کردم کوتاهی یسرفه آمده وجود به فضای کردن عوض برای. نکرد

 میریم؟ ک ی فردا -

 .کنممی بیدارت خودم -

 کنه؟نمی زندگی جااین آقاجون چرا امیر؟. باشه -

 صدای و طبیعی هایبرکه و درخت پیشه دلش اون. نیست شهرنشینی اهل   آقاجون -

 داری؟ دوست رو جاها جوراین. استهپرنده

 .بشم عاشقش شاید اما بزنم؛ سر بهشون جااین نکردم وقت حاال تا -

 :کرد زمزمه و انداخت باال را ابروهایش تاییک
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 .نمیریم پس عاشق؟ -

 زیر و کرد نوازش را امگونه استخوان آرامی به هایشب*ل و کشید زیر به را نگاهش

 :کرد نجوا گوشم

 .کنم عاشق رو تو من، بود ارقر چون -

 دهانم آب. افتاد گزگز به بدنم و گرفت اوج قلبم ضربان که کرد رها گوشم زیر را نفسش

 با و گذاشتم هم روی به را چشمانم دنم*گر رگ سوزش   با و دادم فرو سختی به را

 :پرسید و کرد ایجاد میانمان کوتاهی یفاصله. گرفتم قاب را پهلوهایش دستانم

 ته؟یاد -

 :دادم پاسخ لرزان باصدایی و کردم باز هم از آرامی به را چشمانم

 .یادمه -

 این و داد کنار نم*یا*عر یشانه روی از را موهایم و آورد باال را اشمردانه و اغ*د دست  

 سوزانش، هایمس*ل و نزدیکی همه این از. شد گرمایش مهمان امتَرقوه استخوان   بار

 وقتی. گشت روانه پشتم روی به امکرده یخ تن   برعکس   اغ*د عرق و افتاد لرزه به بدنم
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 زبان بر را نامش و آمدم خود به تر،دیوانه مرا و کرد پیشروی صورتش و دستان گرمای

 :آوردم

 امیرسام؟ -

 .برگشت سمتم به و کرد بلند را سرش. کشید دست پیشرَوی از

 جانم؟ -

 ؟!نه یا بود درست حرکتم و رفتار دانمنمی .گرفتم فاصله او از و کشیدم عقب را خودم

 :گفتم و کشیدم صورتم به دستی. نبودم دادن ادامه به قادر دانممی اما

 .میاد خوابم -

 .کشیدم زیر به را نگاهم و خزیدم پتو زیر به

 ترسی؟می من از -

 :دادم پاسخ و برگشتم سمتش به سرعت به

 .نه -

 :پرسید و کشید مدره کمی را اشمردانه پرپشت ابروهای
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 کنی؟می فرار چرا پس -

 .بدهم پاسخ تا ماند منتظر و شد خم صورتم روی به

 اشرافیتش دوران در چنانهم که بودم پدربزرگی عقاید پایبند من، داشتم؟ جوابی چه

. داشت قرار اشاخالقی الویت در خاندان زنان نجابت و اصالت و بود کرده گیر

. کنم ناامید را او ذت،*ل لحظاتی برای و کنم رد را خواسته یک این توانستمنمی

 برای وجودم شدت به کهاین با. داشت امیرسام از باالتر جایگاهی من برای پدربزرگ

 .بود کالمم گواه قلبم هایتپش و کردمی قراریبی مرداین

 کاترین؟ -

 سمت به بخش اطمینان لبخندی که کشاندم باالتر را چشمانم و کشیدم عمیقینفس

 .کرد روانه

 .بشی اذیت ذارمنمی باش مطمئن! کن اطمینان من به -

 .کرد نوازش را امگونه

 .بخوابی خوب -

 .برد خود با نیز را گرمایش و کرد ترک را اتاق و شد بلند تخت روی از
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 هر از شود تخت خیالت و کرد اطمینان مردیک به کوتاه، یجمله همان با میشد مگر

 داشت را خصلتاین امیرسام مَردان، میان در حداقل. آره ؟!آید پیش ودب قرار که چهآن

 پتو زیر از را دستم. آرامش از لبریز را قلبم و کند رو و زیر را ذهنم تمام جملهیک با که

 را چشمانم و گذاشتم داشت، قرار او گرمای که جایی همان درست و آوردم بیرون

 .رفتم فرو شیرین وابیخ به او خیال با که نکشید طولی. بستم

 

 

*** 

 «هفتم فصل»

 صرف برای که راهیبین رستوران سمت به و شدند پیاده من ماشین   از پرستش و المیرا

 کردن باز قصد کههمین و کردم باز را کمربندم. برداشتند قدم بودند، کرده انتخاب ناهار

 استرس و گرفت اوج قلبم ضربان ناگهان به. شد بلند امگوشی صدای کردم، را در

 تنمتمام پدربزرگ نام دیدن با که آوردم بیرون جیبم از را گوشی. افتاد جانم به عجیبی

 گوشم کنار را گوشی. کردم مس*ل را سبز فلش و کشیدم عمیقی نفس. کرد یخ

 .گذاشتم
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 .پدربزرگ سالم -

 ازدواج من یاجازه بدون حقی چه به! کردی؟ فرض چی رو ما! احمق یدختره -

 کنی؟می ازدواج مخفیانه که شدیم حقیر و پست همهاین ی؟کرد

 :نالیدم و آورد هجوم گلویم به بغض کشیدمی که فریادهایی از

 . ...من کنید باور! پدربزرگ؟ -

 .!احمق یدختره. کاترین ندارم قبولت دیگه. ندارم باورت دیگه -

 .نیست کار در ازدواجی. بزنم حرف بدید فرصت من به کنممی خواهش -

 بدون اون اصال  . کنی معرفی من به رو خارجی یپسره اون داری فرصت چندروز -

 کنه؟ ازدواج تو با کرده جرأت چطور من با صحبت

 . ...و بذارم میون در شما با خواستم خودم من. نیست مقصر اون -

 .مقصری تو که معلومه -

 .میدم توضیح من -
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 از خودتم معلومه کردی؟ ازدواج بشنوم اهرتخو از باید دیگه حاال! کردی ناامیدم -

 ناامیدم. بگی خودت ون*ب*ز با نکردی جرأت که شرمساری اتوقیحانه عمل این

 .!کاترین کردی

 دقیقا  . پیچید گوشم در پرابهتش و مردانه صدای جای به ممتد هایبوق صدای و

 و رفتمی هم ناگهانی و کردمی تخریب آمد،می ناگهانی. بود طوفان همانند

 فرمان روی را سرم و دادم سر آزادانه را امگریه. گذاشتمی جای به مطلقسکوتی

 اما بیندازد؛ راه دادبی و داد کمتر بشنود، کالرا زبان از اگر کردممی فکر. گذاشتم

 از دیگر ادیان در هایمکنجکاوی و تحقیقات با کافی یاندازه به. بود ریخته بهم چیزهمه

 .بود شده اضافه هم دینش و مسلمانیک با ازدواجم حاال که ترسیدمی من دین تغییر

. برگشتم پنجره سمت به و کردم بلند سر سرعت به خورد شیشه به که ایتقه با

 :پرسید متعجب و کرد باز را در آلودماشک یچهره دیدن با امیرسام

 کنی؟می گریه چرا! افتاده؟ اتفاقی -

 :دادم سر ناله با را نامش

 .امیرسام -

 !جانم؟ -
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 .کردم هقهق

 .کردم ازدواج اشاجازه بدون من کنهمی فکر... پدربزرگم -

 . ...و گفتی بهش رو چیزهمه که نگفتی مگه اومد؟ کجا از دیگه این چی؟ -

 فشار با هایشب*ل و شد درهم اشچهره زمان از کسری در و کرد سکوت ناگهان به

 .گرفتند قرار هم روی

 .بگم زودتر نشد... یعنی نتونستم؛ اما، بگم؛ بهش بود قرار که دونمیم... من -

 :پرسید هم در ابروهایی با و کرد اشغال را کنارم صندلی سرعت به

 نگفتی؟ چرا -

 تار و شد منقبض عضالتش تمام. گذاشتم قطورش بازوی روی به و بردم پیش را دستم

 .گرفت بازی به را پارچه پود و

 .دادی فرصت بهم خودت -

 .فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 آشنا اتخانواده با باید رو من ترسریع چه هر.. .نیست خیالتم عین تو اما دادم؛ آره -

 .کنی
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 .باشه باشه -

 .کرد پاک را صورتم و کشید جلوتر را خودش آرامی به انتظارم، برخالف

 .کنممی راضی رو اونا من! نباش نگران -

 .زدم غمگینی لبخند

 .باشه راحتی همین به امیدوارم -

 .نکن شک طوره،همین -

 .کرد باز را در

 .نکنه یخ ناهارت که بریم -

 چندین و کردم پاک اشک از را صورتم. شدیم پیاده ماشین از هردو و دادم تکان سری

 گرفته صورتی با و داد قرار رم*م*ک روی را دستش. کشیدم تازه هوای در عمیقنفس

 :زد ب*ل

 .کنیممی درستش اما کردیم؛ هاشتبا -

 .نکند وجدانعذاب احساس او حداقل تا کردم روانه سمتش به رنگکم لبخندی
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 امتکیه و گرفتم جای نفره۱۵ بزرگ تخت   روی. پیوستیم جمع به و شدیم رستوران وارد

 هم او رفته سفارش برای اصرار به آقاجون کهاین فهمیدن با امیرسام. دادم پشتی به را

 .کرد ترک را جمع آقاجون همراهی قصد به

 دختر؟ -

 :پرسید که برگشتم سمتش به ون*خ دلی با و حوصلهبی خانجون، صدای با

 نداری؟ خانواده تو -

 بودند کرده پیله خانواده یمسئله به همه امروز. داشتم کم را یکی همین. من خدای اوه

 کردممی سعی حالی در و کشیدم چشمانم به دستی. داشتند را من آزار قصد و

 :دادم پاسخ کنم کنترل را عصبانیتم

 .دارم -

 .!نبودن آشنایی مراسم توی کجان؟ پس -

 صورت خواستگاری هیچ هنوز. بود امیرسام باخانواده من آشنایی مراسم مراسم، اون -

 .بشید آشنا امخانواده با شما که نگرفته

 .شد درهم ابروهایش سرعت به که کرد عصبی را او جوابم گویا
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 کنی؟می زندگی امیرسام پیش چرا پس -

 به تماس آن از که عصبانیتی و بدهم پاسخ اعصابشانبی خانجون که بود مانده همین

 ترجیح و دوختم هم به را هایمب*ل. کنم خالی زناین سر بر را بود شده تزریق جانم

 .بشوم جدل و دعوایک گرفتن باال مانع سکوتم، با دادم

 .کنی زندگی غریبه مردیک با دادن اجازه که داری ایادهخانو چه -

 درست. کردنمی رهایم راحتی همین به گویا و داشت را من کردن عصبانی قصد او! نه

 که کشید پیش را موضوعی همان درست بود؛ گذاشته من اتصالی ینقطه روی دست

 .بود سوزانده را دلم و بود کرده اشاره آن به پدربزرگ پیش یچندلحظه

 .نمیدن من به رو ایاجازه همچین هااون -

 .زد پوزخند

 که شماها برای چیزها این البته. خودسری همهاین که تو به آفرین پس -

 .عادیه کنیدمی کاریهرکثیف

 هاییدندان با و فشردم هم روی به لحظاتی برای را امنشسته ون*خ به چشمان

 :پرسیدم کلیدشده
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 عادیه؟ برام چی -

 بهش چسبوندی رو خودت و نکرده خواستگاری هنوز غریبه؛ مردیک پیش زندگی -

 . ...و

 :شد بلند فاطمه مامان متعجب صدای

 .کنه زندگی ما پیش خواستم کاترین از من حرفیه؟ چه این! خانجون؟ -

 :غرید کرد،می کنترلش که صدایی با خانجون

 .اشتباه. فاطمه کردی اشتباه -

 خداروشکر و دارم اعتماد امیرسام و کاترین به من. خانجون منکرد اشتباهی هیچ -

 تو بده، رخ خطایی بود قرار اگر. ندارن کنترل به نیازی که هستن عاقل قدراین هااون

 .دادمی رخ کاترین یخونه

 :کرد رها را خالص تیر و من به کرد رو فاطمه مامان کالم به توجهبی خانجون

 و بکشونی خودت دین به رو امیرسام نکن سعی هستن؛ اخداب و باایمان ما هایبچه -

 .کنی ب*را*خ رو زندگیش

 .کند تمام را کالمش دادم اجازه و فشردم هم روی را هایمب*ل
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 !خوایی؟می چی بگو رک! کنهنمی آدمیزاد با چکارا ثروت و مال حرص -

 :دادم پاسخ عصبی لبخندی و ساختگی آرامشی با

 .رو امیرسام یخانواده ثروت تمام -

 هایصورت و گردشده چشمان به توجهبی من و زدمی موج همه چشمان در تعجب

 و کشید هم در ابرو فاطمه مامان. کردم پا به را هایم کفش.برخاستم ازجا مبهوتشان،

 :پرسید باناراحتی

 دخترم؟ میری کجا -

 :دادم پاسخ و زدم لبخندی

 .کردید ثابت رو ایدیگه چیز اما هستن؛ زنوامهمان خیلی هاایرانی بودم شنیده -

 از. شدم مواجه امیرسام درهم ابروهای و آقاجون متعجب یچهره با که برگرداندم رو

 :پرسیدم امیرسام دیدن با که بود آمده جوش به خونم بودم، شنیده که هاییحرف

 کیم؟ من نگفتی خانجون به -
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 جوش به خونم. کرد خانجون یوانهر را دلخورش نگاه و شدند درهم بیشتر ابروهایش

 کهدرحالی و برگشتم خانجون سمت به. فهمکج زن این توخالی هایحرف از بود آمده

 :گشودم ب*ل و زدم پوزخندی بدهم جای را احترام نهایت کلماتم در کردممی سعی

 .نه کیم؟ من دونیدمی. نه شناسید؟می رو من شما -

 :مداد ادامه و شدم خم سمتش به کمی

 و خانهتجارت چندین صاحب ایلیچ؛ آیدن. امفرانسه تاجر ترینبزرگ دختر من -

 و سابق سیاستمدار پنج از یکی که آنسل لرد هستم؛ آنسل لُرد ینوه من. کارمند هزاران

 اسمشون با که کسایی هستم؛ آرتور و آلفرد یخواهرزاده من. ستفرانسه ثروتمند

 صاحب ایلیچ، کاترین کاترینم، من. کنید تامین رو تونخانواده تمام تونیدمی

 که دارایی همهاین با باید چرا وقتاون!. پول دالر هامیلیون و پدرم هایخانهتجارت

 رو شما کوچیک شهر تونهمی من دارایی تمام بدوزم؟ چشم امیرسام شرکت به دارم،

 .!خانجون بخره

 :دادم ادامه زناننفس و کشیدم عقب رو خودم

 انتخاب رو امیرسام و گذاشتم سرم پشت رو هااین یهمه من اما شدید؟ توجهم -

 امروز و میشه گرفته امیرسام با ازدواجم با گذاشته برام پدربزرگم که دارایی تمام. کردم
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 من از ایلیچ آنسل چی؟ یعنی فهمیدمی. شده ناامید ازم که گفت و زد زنگ بهم هم

 .مردن یعنی این و شده ناامید

 اشک هجوم و عصبانیت شدت از که چشمانی با و برگشتم عقب به سرعت به

 سیل. انداختم ماشین درون را خودم و زدم بیرون کذایی رستورانآن از سوختند،می

 ناامید من از بود گفته پدربزرگم. نکردم نریختنشان برای تالشی و افتادند راه هایماشک

 خدای. بود امیرسام دارایی رسید،می شذهن به که چیزی اولین حقیرزن این و شده

 با توانستممی که صورتی در داشتم؟ نیازی چه کوچک یخانه و شرکت آن به من! من

 داشت عادت شناخت؟می مرا اصال   بخرم؟ تربزرگ ایخانه خانه،تجارت یماههیک سود

 برای. اممقانهاح و کودکانه هایانتخاب با من به لعنت اش؟زنانه و جابی هایقضاوت به

 در چرا. بود فراری من از آرامش هم جااین اما کردم؛ فرار پاریس از آرامش ایجرعه

 ثروت و مال غارتگر   مرا که شدم مرتکب خطایی چه کرد؟می فکری همچین من مورد

 حرف همهاین حاال بودم، نشده امیرسام یغه*ی*ص خواستگاری بدون اگر دانست؟می

! چرا؟! نکردم؟ مطلع را پدربزرگ چرا. کردنمی احترامیبی من هب کسی و شنیدمنمی

 را چوبش باید حاال که نابخشودنی گناه بزرگترین. شدم مرتکب بزرگی خطای عجب

 مطلع را پدربزرگ اول همان از و بودم داده گوش امیرسام حرف به کاش ای. خوردممی

 .کردممی
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 برعکس  . دوختم امیرسام به را خیسم نگاه و چرخاندم چشم در، شدن بسته و باز با

 :گفت و زد لبخندی انتظارم

 .کرد دفاع حقش از خوب من وحشی   یگربه که بینممی -

 اومدی؟ چرا -

 :پرسید و گذاشت جواببی را سوالم

 شدی؟ ناراحت خانجون هایحرف از -

 :دادم پاسخ باعصبانیت

 نشم؟ داشتی توقع -

 زدم؟ حرفی همچین من -

 :گفتم تنها هایدختربچه همانند و کشیدم تمصور به دستی

 . ...رو تو خوامنمی من. کرد رفتار بد من با خیلی خانجون -

 کشیده باال به سرم و ماسید دهانم در حرف کرد، اسیر را امچانه که گرمش انگشتان  

 .شد
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 به و نشی عصبی هاشحرف این مقابل در میشه اما کنم؛نمی دفاع خانجون از من -

 کنی؟ رفتار باهاش خوبی

 :کردم زمزمه آرامی به

 .نکردم توهین بهشون من -

 امتحفهیک من کنهمی فکر و حساسهخیلی خانجون. نکن بعدم به این از دونم؛می -

 .افتاده آسمون از که

 .بست نقش هایمب*ل روی ریزی یخنده کالمش، از

 .!همین. بشه رفتار محترمانه باهام خواممی من -

 .کنممی صحبت هاشونبا من -

 باشم؟ تو ثروت دنبال باید چرا من -

 :گفت و داد سر ایخنده

 اگه که شناسهنمی درست رو تو هنوز اون. شده خیاالتی خانجون ثروت؟ کدوم -

 .!دوختم چشم تو دارایی به من کنهمی فکر بشناسه
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 رژه ذهنم در که را کالمی فکر بدون و کردم بغض. بخندم صدایش طنز به نتوانستم

 :آوردم زبان به را رفتمی

 ازدواج باهات و اومدم نمی اتخونه به کاش ای خودمه؛ تقصیر هااین یهمه -

 .کردمنمی

 جمع د*ر*د از صورتم که فشرد حکم*م را امچانه و شد درهم ابروهایش سرعت به

 .شد

 پشیمونی؟ پس -

 .گرفتممی نادیده رو هاتحرف نباید. نیستم پشیمون -

 :زد ب*ل و کشید عقب را ودشخ

 .کنیممی درستش -

 و قاطع لحنی با گرفت،می ایشماره که حینی و آورد بیرون جیبش از را اشگوشی

 :گفت حکم*م

 .پدربزرگت پیش میریم سال تحویل بعداز -

 :داد ادامه که بزنم حرفی تا کردم باز ب*ل و شدند گرد چشمانم تعجب از
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 .بزنی گند چیزهمه به ذارمنمی باراین -

 .نیاوردم زبان به کالمی و فشردم هم به را هایمب*ل

 را دیگر جدالی و بحث تحمل من میشد؟ چی کرد،نمی قبول را امیرسام پدربزرگ اگر

 .داشتم دوستش که مردی و پدربزرگ میان هم آن. نداشتم

 :شد بلند گوشی پشت فرد به خطاب امیرسام صدای

 بلیت برام دوتا هست امکانش... . ممنونم... . هستم کیانفر... . نباشید خسته سالم، -

 .پاریس برای. ممنون بله،... . کنید؟ رزرو

 :داد ادامه و انداخت سمتم به کوتاه نگاهی

... . ممنونم... . نیست مشکلی نه... . بهتر زودتر هرچه... . میشم تونممنون بله، -

 .شما خدانگهدار... . لهب... . کنممی پرداخت همیشه مثل رو اشهزینه

 .برگشت سمتم به و داد خاتمه را تماس

 .کردم رزرو بلیت چهارفروردین برای -

 .کشیدم عمیقینفس

 چی؟ باشه، نداشته صحیحی برخورد پدربزرگم اگر -
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 در نتونستم کهاین خاطر به من. مونممی چیزشهمه پای و کردم اشتباهی یک من -

 ارزشبی بشی؛ آبروبی اتخانواده پیش تو که کردم کاری باشم، خوددار و قوی تو مقابل

 جبران منم و منه تقصیر هااین یهمه. کنه اذیتت بده اجازه خودش به خانجون و بشی

 .کنممی

 از را هایمب*ل تواضع؟ همهاین ولی بود؛ اشتباهیک برایش من انتخاب کردممی فکر

 :زد تشر بدخلقی که دادم فاصله هم

 .نگو یچیه فعال   -

 را بود گذاشته منقلب روی بر امیرسام که تأثیری امیدوارم. فشردم هم به را هایمب*ل

 .بگذارد هم پدربزرگ روی

 شلوارم جیب از را امگوشی. بست را چشمانش و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش

 :کردم تایپ برایش و اوردم بیرون

 .بخور ناهار برو -

 که کردم نگاهش چشم یگوشه از. شد بلند اشگوشی صدای که کردم ارسال

 صفحه دیدن با. گرفت صورتش جلوی و آورد بیرون حالتهمان در را اشگوشی

 :کردم تایپ سریع و دزدیدم را نگاهم سریع که برگشت سمتم به و پرید باال ابروهایش
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 .نمیاد حساب به زدن حرف هم این. نزدم حرف که من -

 :کردم باز را پیام. شد بلند امگوشی صدای و کرد تایپ چیزی خواند، که را پیام

 .ندارم میل -

 :دادم پاسخ اخم با

 .!نخور خب -

 :کردم زمزمه ب*ل زیر آرامی به و

 .!بخور رو من بیا -

 خوبیهیگزینه این اتفاقا   -

 جیغی ناخودآگاه. برداشت خیز سمتم به که برگشتم سمتش به شده گرد چشمانی با

 کل نگاهش با و ایستاد صورتم متریمیلی چند در. چسباندم در به را خودم و کشیدم

 :پرسید و کرد رصد را صورتم

 کنم؟ عملی جوریچه رو اتایده -
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 را دستانم. رسید چشمانم به که آخر در که کردم می دنبال را چشمانش نگاهم، با

 :دادم پاسخ و کردم مشت

 .جورههیچ -

 اوج قلبم ضربان که کشید صورتم روی به را هایشتانگش پشت و آورد باال را دستش

 :گفت داد،می ادامه را دستش حرکت که حالی در. گرفت

 .من روش به اونم بشی؛ تنبیه باید... . نمیشه! نوچ -

 !امیر؟ -

 :کرد زمزمه و انداخت هایمب*ل به کوتاه نگاهی لرزید؟می صدایم چرا. لعنتی

 جانم؟ -

 :زدم ب*ل اروطوطی و بستم را چشمانم

 رو تو تنبیه دل و جون با رسیدیم وقتی میدم قول. نیست تنبیه جای ماشین توی -

 .کنم قبول
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 شد دور گرمایش که دادم هولش عقب به. دادم قرار مابینمان و آوردم باال را هایممشت

 با و نشاند هایشب*ل روی لبخندی. کردم ایجاد چشمانم شدن باز برای فرصتی و

 .نشستم مرتب و کشیدم عمیقینفس. کشید عقب یشیطان نگاهی

 .وحشی یگربه این ترسیده چه -

 مخالف سمت به و گزیدم هیجان از را بم*ل. آمدمی من به واقعا  ! وحشی؟ یگربه

 .صندلی روی شدنش پهن بعد چندی و آمد عمیقش هاینفس صدای. زدم چرخی

*** 

 «هشتم فصل»

 توانستمی کوچک شهر   این. گذراندم نظر از ار اطرف ذت*ل با و کشیدم عمیقی نفس

 مدرن سبک از ترکیبی ایخانه آقاجون، منزل. باشد خداوند هاینقاشی بهترین از یکی

 و میوه درختان از بود پر خانه یمحوطه. شیروانی سقف با آجری نمای بود؛ سنتی و

 خروش و جوش صدای. هانرده سراسر و بزرگ حوض   کنار در رنگارنگ هایگلدان

 در کاش ای. باشد دنیا الیت هایموزیک بهترین از یکی توانستمی پرندگان و رودخانه

 آن میان نه کردم؛می زندگی شهر این اهالی سادگی به و بودم آمده دنیا به خانه این

 .پاگیر و دست و سخت قوانین و زادهاشراف همه
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 داری؟ دوست رو جااین -

 :دادم پاسخ واقعی و پهن بخندیل با و برگشتم آقاجون سمت به

 .ستدهندهآرامش -

 کنارم در و داد جای چوبی تخت   کنار را عصایش. داد تکان مثبت ینشانه به سری

 بلند و نازک لباس آن با که داشت تن به سفیدرنگی یساده شلوار و بلوز. نشست

 .بود شده محشر ایقهوه

 آقاجون؟ -

 باباجان؟ بله -

 :پرسیدم و دهکر اشاره لباسش به

 چیه؟ این -

 :داد پاسخ و انداخت بلندشلباس به نگاهی

 ″روحانی پدر  ″ که لباسی مثل. پوشیدنمی ما پیامبر که لباسی عَبا؛ میگن بهش -

 .پوشهمی

 پوشید؟می چی برای شما -
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 که ما برای مقدسه لباس نوعیک بپوشم؛ رو لباس این عبادت موقع کردم عادت من -

 .پوشممی جدم از تبعیت به منم. پوشنمی رو لباس این دینی علمای بیشتر

 :پرسیدم تعجب با

 بودن؟ کسی چه شما جد مگه -

 رو میرسه(( ص) اکرم پیامبر دوم جدّ )مناف عبد بن هاشم با نسبتشون که کسانی -

 کرده، پیدا ادامه دخترشون طریق از نسلش نداشته، پسر چون ما پیامبر  . میگن "سید"

( ع)علی امام) دو هر پس بودن، پیامبر پسرعموی چون ،(ع)علی امام رشون،دخت همسر

 سید هم هااون هایبچه پس. میشن محسوب سید(( س) فاطمه حضرت پیامبر دختر و

 رسهمی پیامبر نوادگان و فرزندان به هااون جد و شجرنامه که کسانی تمام حاال. هستن

 .میگن سید رو

 میشید؟ خطاب سید و خورهمی پیامبرتون به شما ینامهشجره پس! باحال چقدر -

 اجدادمون از یکی کهاین مثل اما پیامبر؛ اوالد به خورهمی هم ما ینامهشجره. بله -

 .داده تغییر کیانفر به کیانفر حسینی از رو فامیلمون

 هسته؟ سید باشه حسینی فامیلش کسی هر یعنی -
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 .دیگه مورد چندین و هاشمی ی،طباطبای زارع، حسنی، حسینی، درصد نود -

 سیّده؟ امیرسام االن پس -

 .بله -

 !سیدم؟ یک همسر منم پس -

 :داد پاسخ و کرد کوتاهی یخنده که شدم خیره آقاجون به ذوق با و

 .امیرسامی دین نصف تو -

 :کردم زمزمه متعجب و آمد ک ش لبخندم

 دین؟ نصف -

 کنن؛می تکمیل رو شوندین نصف ننکمی ازدواج زنی یا مرد وقتی ما، دین   توی -

 .گذاشتن احترام پیامبر سُنت به و میشن دور فساد جمله م ن زیادی گناهان از چون

 :گفتم و دادم تکان سری

 .ممنونم. گرفتم یاد زیبایی موضوعات -
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 جاری زبان بر را امیرسام نام وارزمزمه و کردم جمع را زانوهایم. داد پاسخ محبت با

 :کردم

 .کیانفر امیرسام سید -

 .کردم بلند سر به آقاجون صدای با

 جان؟ کاترین -

 آقاجون؟ جانم -

 .داشتم درخواستییک ازت من -

 داشت؟ درخواستی من از آقاجون. شدم متعجب کالمش از

 :کردم زمزمه آرامی به

 .بفرمایید -

 :گفت شرمنده لحنی با و کشید عمیقی نفس

 ببخشی؟ رو من همسر میشه -

 .زدند بیرون امپیشانی از ابروهایم و شد گرد ممکن حدآخرین تا چشمانم
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 هاش؛حرف بابت کردم دعواش خیلی شاهده خدا. نیست دلش توی چیزی حوریه -

 .!شده حساس همهاین چرا دونمنمی اما

 و داشت بخشش درخواست من از و ببخشم را همسرس تا کردمی متقاعد مرا آقاجون

 من برای که کسی. کردممی رد را درخواستش من راگ بود، انصافیبی چقدر

 .بود باارزش و محترمخیلی

 این بشکنه رو تو دل که این برای دفعهاین ولی نمیده؛ اهمیت دنیا مال به وقتهیچ -

 .کرد تو یشرمنده رو خودش هم و من هم و زد رو هاحرف

 .زدم پهنی لبخند و کشیدم عمیقی نفس

 آقاجون؟ -

 بابا؟ جانم -

 شدم بزرگ ثروت و پول توی بچگی از من. شدم ناراحت خیلی خانجون از واقعا   من -

 .نداره ارزشی برام مقابلم طرف ثروت اصال که شدم تربیت ایگونه به و

 .داد تکان سری هایمحرف تأیید برای

 .باباجان داری حق -
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 :مگفت سرعت به همین برای آمد د*ر*د به قلبم انداخت، زیر به که را سرش

 .بترسن من دین از میدم حق بهشون چون بخشمشون؛می اما -

 .زد مهربانی لبخند و کرد بلند را سرش

 .دخترم داری بزرگی خیلی قلب -

 .دارید لطف -

 .میشه پشیمون رفتارهاش این از بشناسه خوبی به رو تو وقتی حوریه باش مطمئن -

 که این تا گذشت سکوت به مدتی. کردم اکتفا لبخندی به تنها کالمش به پاسخ در

 :پرسید آقاجون

 هستی؟ شطرنج اهل دختر، ببینم -

 نشد هم وقتی و نیستم بلد ایحرفه من ولی بود؛ بلد و داشت دوست خیلی بابام -

 .کنم بازی تونممی اما بگیرم؛ یاد ازش

 کنیم؟ بازی پس -

 :دادم پاسخ بالبخند
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 .البته -

 .جااین بیار کنارت از رو وسایل پس -

 و انداختم هامهره به نگاهی. دادم قرار مابینمان و برداشتم کنارم از را شطرنج وسایل

 :گفتم

 .سفید من -

 .کن شروع پس. باشه -

 .چشم -

 .دادم شطرنج بسیارسخت بازی به را حواسم تمام من و کردیم شروع را بازی

 :گفتم حرص با

 .آقاجون نیست قبول! نه -

 د:پرسی و کرد ایخنده آقاجون

 باختنت؟ نیست؟ قبول کدومش -

 .!که شدم مات و کیش. بله -



www.taakroman.ir  

 
  

 
436 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .دختر دیگه باختی -

 .کشیدم موهایم میان دستی

 .نیست عادالنه این و بودید ترقوی شما اما قبوله؛ -

 :گفت باخنده

 .جون بچه نیار بهونه همهاین -

 .باختم من بارسه هر و کردیم بازی بارسه. نامردیه آخه -

 .بجنگی بهتر خودت از ترقوی با یریگمی یاد -

 .بود توانم در قدرهمین -

 .نکردی رو هنوز تو! بال ای -

 .دادم سر ایخنده

 !آقاجون؟ وا -

 .باباجان واال -

 .ایستاد کنارمان در خودش بعدچندی و آمد امیرسام دلنشین و گرم صدای
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 .انداختین راه بخند و بگو دوتایی خوب! به به -

 .برداشت را عصایش و برخاست ازجا آقاجون

 .خودت مال. حسود خبخیلی -

 دنبالش نگاهم با. شد دور ما از عصازنان آقاجون و شد بلند امیرسام و من ی.خنده

 جای با. رسیدم زمین، روی بر شده پهن   فرش روی بر نشسته جمعیت به که کردم

 لبخند با و افتادم ونآقاج هایحرف یاد به. برگشتم سمتش به کنارم در امیرسام گرفتن

 :پرسیدم دلنشینی

 سید؟ آقا کردیمی چکار -

 :کرد زمزمه متعجب و پرید باال ابروهایش

 سید؟ آقا -

 .بله -

 .شدند باز هم از لبخند ینشانه به هایشب*ل

 گفت؟ بهت آقاجون -

 .بله -
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 :داد را قبلم سوال پاسخ و داد تکان سری

 .کنم درست رو اتاقت رفتم -

 .مممنون -

 .کنممی خواهش -

 .کشید جلوتر را خودش

 کارای دنبال زودخیلی باید شد، انجام خواستگاری و رفتیم که پدربزرگت دیدن به -

 .شنیدم تقلیدممرجع رایت مورد در چیزایی من. باشیم ازدواج

 :پرسیدم بودم واقف علتش از خود تنها که ترسی با و رسید صد به قلبم تپش

 دیگه؟ چندوقت یعنی زود؟ خیلی -

 تدارک لندن، به سفر از بعد و میشه انجام خواستگاری کنه، قبول پدربزرگت اگر -

 .بینیممی رو عروسی

 داری؟ عجله همهاین چرا -

 :پرسید و شد هم در ابروهایش
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 داری؟ مشکلی تو -

 و کردم مشت را دستانم. دادم تکان منفی ینشانه به سری اجبار به و گزیدم را بم*ل

 :کردم زمزمه کنی گم رد برای و انداختم زیر هب سر

 .گرفتم استرس... آخه -

 :پرسید و گذاشت هایممشت روی به را دستانش

 داری؟ شک من احساس به نکنه -

 :پرسیدم شیطنت با موضوع کردن عوض برای و انداختم باال ابرویی

 حس؟ کدوم -

 .نگفت هیچی و داد سر ایخنده

 کاترین؟ -

 :گفت و فشرد را دستانم. گفتم ″هومی″گیجی با

 بگی؟ برام بیشتر اتخانواده مورد در داری دوست -
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 روی به و آورد باال را دستش آرامشم حفظ برای. دادم تکان مثبت ینشانه به سری

 کردن فرار امدغدغه تنها که دورانی همان کودکی؛ دوران به شدم کشیده. نشاند بازویم

 روی به لبخند روزها آن یادآوری با. پدرم کار اتاق به رفتن و بود خدمتکار دست از

 فرو رویا عالم در که دوختم مقابلم سرسبز فضای به را نگاهم. کرد خوش جا هایمب*ل

 کنار در مادرش و بود بازی مشغول خدمتکار همراه به گیسوبلند دخترکی. رفتم

 .کردمی تماشا پنجره پشت از را او نقاشی هایبوم

 بود رویاهام مرد ترینقوی پدرم هادختربچه یهمه مثل داشتم؛ قشنگی بچگی. آره -

 بهونه مدام هادوری این از سفر؛ در مدام و بود تاجر پدرم. مهربونی یملکه مادرم و

 کنه آرومم کهاین برای مادرم. افتادممی بیماری بستر توی هاشب هم گاهی و گرفتممی

 تنم به سفیدی لباس و نشوندمی خودش کنار رو نم بده، نجات بد حال اون از رو من و

 .دادمی یاد بهم رو کشیدن نقاشی و کردمی

 هردو و نشستمی صورتم روی به مادر رنگی دستان. شد زنده مقابلم نه*صح همان

 من که بداند است کنجکاو موردم در هرکه تا کردم بلند کمی را صدایم. خندیدیممی

 .بزنم کنار را هایمترس روزها، آن رییادآو با که همین و هستم که
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 بهونه مدام نیست پدر وقتی دادنمی اجازه و دادمی آرامش بهم کشیدن نقاشی -

 مادر و پدر که شدیدی وابستگی خاطر به بود سالمده وقتی. کنم اذیت رو بقیه و بگیرم

 .گذاشتمی نمایشگاه کمتر مامان حتی. کردن کم کاراشون حجم از هردو داشتم،

 را کارولین یخنده وقتی شد ترعمیق لبخندم. گرفت شکل مقابلم ماننفر پنج جمع

 .دیدم

 مشغله پر روزهای. میده انسان به اول روز در خداوند که نعمتیه ترینبزرگ خانواده -

 .گذشتمی تند و تند من زیبای و

 :دادم ادامه و کردم رنگیکم یخنده هایمتنبیه یادآوری با

 اول روزهای خب،. شدممی زندونی پدرم دستورات از نکردن اطاعت خاطر به گاهی -

 بلند گاهی بدوم؛ باغ توی داشتم دوست. کنم رفتار هازادهاشراف مثل تونستمنمی من

 بیزار هاپرنس با ص*ق*ر از من نرم؛ مختلف هایمیهمانی بخورم؛ غذا تندتند بخندم؛

 .بودم

 ترعمیق لبخندش آخرم کالم با و داشت لبخند .برگشتم امیرسام سمت به و خندیدم

 .شد
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 بودن بلد رمانتیک ص*ق*ر فقط که بودن نچسبی و مغرور مردهای هاپرنس خب -

 .!بازی دیوونه و هاپ هیپ عاشق کالرا و من و

 .آمد کش لبخندم مهمانی ینه*صح دیدن با. شدم خیره مقابل به هم باز. خندید

 همچنان من یخانواده. تنبیه با و سختی به گرفتم؛ یاد من بود سخت هم چقدر هر -

 .پایبندن عقایدشون به و موندن اصالت و اشرافیت یدوره در

 .برگشت لبخندم. گرفت رنگ مقابلم هایمبازی و هاخواهرانه. کشیدم عمیق نفس

. اومد کالرا خواستگاری به داریان. بگیره فاصله هم از ما یخانواده بود وقتش دیگه -

 و بدزده رو کالرا قراره اون کردممی فکر اما بود؛ ما کودکی دوست داریان که تهدرس

 بعداز. کردممی استفاده کردنش اذیت برای هرراهی از و بودم شده بد باهاش اول روزای

 بماند. کشوند ایران به رو کالرا که کرد چکار کالرا با ایرانی دوست اون دونمنمی نامزدی

 داریان. بود ترقوی همیشه کالرا اما افتاد؛ اتفاق کالرا با داریان و ما میون جنگی چه که

 .شد راضی کالرا خاطر به و بود صبور همیشه

 .خواست هوا به خاکستر همچون رویاهایم میان از کالرا
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 بعد چندوقت و رفت دیگه شهر به دانشگاهش برای کارولین بود؛ کارولین بعدی نفر -

 خام رو اخمو و سیاستمدار دنیل اون تونست چطوری ونمدنمی که شد آشنا دنیل با

 .!کنند ازدواج باهم تا کنه

 .رفت بیرون رویاهایم از هم کارولین امیرسام، و من ریز یخنده با

 زندگی و محبت غرق من. نذاشتن کم برام چیزی وقتهیچ. پدر و مادر و موندم من -

 . ...که بودم مدرسه آخر سال. بودم شده

 :گفتم آرامی به و برگشتم شسمت به

 .نشی ناراحت من از امیدوارم -

 :پرسید آرامی همان به

 بشم؟ چرا -

 .سابقمه نامزد مورد در -

 :داد پاسخ طوالنی مکثی از بعد. شد هم در ابروهایش

 .مهمه االن نظرم به و داشتم نامزد تو از قبل منم -
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 کاسته هایشاخم از. شاندمن صورتش روی به و کشیدم بیرون دستش زیر از را دستم

 سمت به و آوردم پایین را دستم. ماند منتظر و داد سوق بازویم روی از را دستش. شد

 .برگشتم رویایی فضای همان

 که بااصالت مردی مَکس؛ اومد؛ خواستگاریم به پدرم دوستان از یکی پسر -

 و نبودم بلد هیچی داشتن دوست و عشق از من. بود پدربزرگم موردتایید اشخانواده

 برام رو هابهترین پدربزرگ کردممی فکر ؟!چیه مَکس به احساسم دونستمنمی حتی

 اما کرد؛ مخالفت پدرم. بذاریم احترام تصمیماتش به همیشه عین بهتره و خوادمی

 هایاخالق. بود سم من برای مکس. گرفت سر نامزدی اون و بود بیشتر زورش پدربزرگ

 قوانین به من. کردمی ایجاد روحی فشار یک من برای ردفعهه که داشت نقیضی و ضد

 عقایدش و پدربزرگم به دادمنمی اجازه هم مکس به و بودم پایبند پدربزرگم اشرافیت

 .کردمی خطاب نفهم و ایعقده رو من که هرچند. کنه توهین

 که همبد اخطار هم او به خواستممی گویی. برگشتم امیرسام سمت به هم در ابرویی با

 :دادم ادامه جدیت با
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 تا بمونن پاکدامن "مریم″ مادرمون عین باید اشراف زنان پدربزگم یگفته طبق -

 و گناهه خواستگاری از قبل ارتباطی هرگونه. بیاد خواستگاریش به سزاوارشه که مردی

 .خطا

 :ردک زمزمه آرامی به. شد امخیره ذت*ل با و انداخت باال ابرویی جدیتم از

 !میدی؟ اراخط -

 .برگشتم و زدم لبخند

 یدانشکده و کنم رشد داشتم عالقه که ایرشته توی تا کرد کمکم پدرم. درسته -

 عمو با صمیمی خیلی یطه*اب*ر که جاییاون از شدم قبول وقتی. بشم قبول هنر

 مَکس به آلفرد تلفن از. گرفتن جشن برام هااون و بیرون رفتیم داشتم آرتور و آلفرد

 اما کنم؛ تموم رو قهرمون و بدم بهش رو خوب خبر این و کنم اذیتش تا زدم زنگ

 .داد جوابم دوستم بهترین

 . ...مَکس و ماریا. گرفت شکل مقابلم خیانت ینه*صح

 بهم کنه ازدواج من با بود قرار که مردی با من دوست ترینصمیمی و بهترین ماریا؛ -

 .کردن خیانت
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 را او به توهین یاجازه و بودم بخشیده را مَکس من .دوختم هم به را هایمب*ل

 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس. دادمنمی

 به کهاین از. کشیدممی خجالت ازش چون بزنم؛ پدرم به حرفی تونستمنمی -

 پا به طوفان گفت، پدرم به رو چیزهمه آرتور عمو که همین اما ندادم؛ گوش مخالفتش

 حق مکس. افتادنمی زمین به اشخانواده و مَکس بودم نگرفته رو پدرم جلوی اگر. شد

 وقتی بود داده دستور که بود عصبی قدراون پدربزرگم چون نداشت؛ رو من به نزدیکی

 .نذارنش زنده شد نزدیکم

 .خندیدم

 .نوادگانش روی مخصوصا   هست؛ و بود حساس خیلی پدربزرگ -

 خیره بست، نقش چشمانم مقابل که ایدهدانشک به لبخند با و دادم فرو را دهانم آب

 .شدم

 دانشکده وارد بعد چندوقت و شد بسته ماریا با ازدواجش با مکس و من موضوع -

 .بود عالی زندگی شدم؛می طراحی عاشق بیشتر روز به روز شدم؛

 .زد حلقه لعنتی، شب آن دیدن با چشمانم در اشک
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 کابوس؛ شد که شبیک. ردک سیاه خودش مثل رو دنیام تمام لعنتی شبیک -

 شهر از داشتیم تاییسه. ترلعنتی شبیک توی لعنتی تصادفیک. وجدان عذاب د؛*ر*د

 بخاطر و زدممی حرف پدر با داشتم بود؛ افتاده تند دور   روی چیزهمه. شدیممی خارج

 !شد؟ چی نفهمیدم که دادممی دلداریش رفیقش بهترین مرگ

 .گذاشتم راستم گوش روی را دستم که دپیچی سرم توی مادر جیغ صدای

 رو ماشین کردمی سعی و کشیدمی فریاد رو من اسم پدرم کشید؛ جیغ مادرم -

 . ...اما کنه؛ کنترل

 جلوی نتوانستم کردم تالش چه هر. انداختم پایین را دستم و کشیدم عمیقی نفس

 .بگیرم را هایماشک ریزش

 که اومدم خودم به وقتی. افتادیم پایین دره از چطوری نمیاد یادم و بودم کرده قفل -

 خوردن تکون به قادر و بودم کشیده دراز پشت به ایصخره و فت*س زمین روی

 وجودم تمام با و دیدممی هامچشم جلوی رو مرگ و سوختمی شدت به قلبم؛. نبودم

 که گفتمی باشم؛ آروم که گفتمی و بود زده زانو کنارم پدرم. کردممی احساس

 ماشین سمت به ب*را*خ حالی با امنه، جام شد مطمئن کهاین بعداز. ایمزنده هممون

 . ...بده نجات رو مادرم تا برگشت
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 .بستم را چشمانم و گرفتم رو که شد تبدیل آتش به مقابلم زیبای فضای تمام

 شدن پرتاب جاهمه به ماشین هایتیکه. آتیش و بود آتیش شد؛ جهنم جاهمه یهو -

 . ...مپدر و

. کرد باز را چشمانم و کردم کنترل سختی به را بود آمده باال کوچکم زبان تا که بغضی

 .بود آتش هم هنوز

 آتیش میون نازنینم مادر. خورد صخره به سرش و شد پرت پدر انفجار، شدت از -

. داشت د*ر*د خیلی داشت؛ د*ر*د. سوخت پدرم عشق   سوخت؛ و شد تیکهتیکه

 .!بکشم یغج حتی تونستمنمی

 :نالیدم و شکست بغضم. برگشتم امیرسام سمت به

 به بعد یدفعه و رفتم حال از وقتی اما داشت؛ د*ر*د مادرم و پدر دادن دست از -

 رو ماشینمون بود فهمیده رسید؛ دیر آلفرد. کشیدم بدتری د*ر*د اومدم هوش

 رو من. کنه عزادار سال سالیان تا رو ما خاندان قراره قدرت بازی   و کردن کاریدست

 .جدید قلب یک با اما اومدم؛ هوش به دادن؛ نجات

 اما بشم؛ مسلط خودم به کردم سعی و کشیدم عمیقی نفس. کشیدم صورتم به دستی

 .بود سخت یادآوری. شد خیس صورتم هم باز. نبودم موفق زیاد
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 چند فقط موندم زنده برای بود؛ شدن منفجر حال در داخل از قلبم تصادف موقع -

 ینوه من؛ به دن؛*ب من به رو پدرم قلب گفت دکتر به بزرگم پدر. بود وقت ساعت

 بود شده مغزی ضربه اون نبود پدرم به امیدی. نداشت ارزش جونش که احمقش

 . ...و

 .غمگین و ماندم تنها من و شدند خاکستر هم مادر و پدر مقابلم رویای از

 هردو االن بود؛ داده نجات رو مادرم اول پدرم اگه بیزاره؛ من از کارولین همینه واسه -

 هامدت تا و بود پدر و مادر عاشق کارولین. داشتن کمتر دختریک نهایتا  . بودن زنده

 .بیاد کنار مرگشون با نتونست

 درمان درحال هایمحمله. افتادمی سوزش به قلبم و شدندمی سنگین کمکم هایمنفس

 به را اسپری و بردم مانتوام جیب در دست. داشت د*ر*د یادآوری هم هنوز ولی بودند؛

 رویاهایم غمگین   و تنها کاترین   به و کشیدم عمیقی نفس. پاف و رساندم هایمب*ل

 چندین. بود کشیده ش*و*غ*آ در را زانوهایش و بود داده تکیه درخت به. شدم خیره

 تبدیل خاکستر هب بقیه همانند هم کاترین. کردم پاک را صورتم و کشیدم عمیق نفس

 ب*ل و شدم مقابلم یخیره متعجب. شد تاریک و تیره شب همانند رویاهایم و شد

 :زدم
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 .!نه -

 کاترین؟ -

 بود؛ غمگین اششرقی نگاه. برگشتم سمتش به و کندم دل امتیره رویای از سختی به

 .من هایسلول تمام همانند

 .سختهخیلی مادر و پدر دادن دست از -

 .شدم باعثش من که اینه اون از ترسخت -

 .داده مهلت تو به خدا! چی؟ باعث -

 دارغصه. خواستمنمی رو خواهرم نفرت من! امیر خواستمنمی رو مهلت این من -

 من یخانواده برای چقدر مادرم و پدر دونیمی که تو. خواستمنمی رو خاندانم شدن

 .!بودن باارزش

 که بود پدرت تصمیم این. میرهمی روشی یک به هرکسی... . نیستی مقصر تو اما -

 .نبوده اشتباه تصمیمش کن ثابت همه به پس بده؛ نجات رو تو اول
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 من جان مادرم و پدر برای که کنم ثابت کنم؟ ثابت بود؟ پدرم تصمیم من ماندن زنده

 و آیدن از من چونهم ایعرضهبی دختر چطور چطور؟! بود؟ خودشان از ترباارزش

 بود؟ تررزشباا دزیره

 :داد ادامه و کشید صورتم به دستی

. باشن کنارت مادرت و پدر داشتی دوست هم تو که بفهمونی خواهرت به باید تو -

 با یکی. امانته دنیا این توی مدتی هرانسانی. بمونی زنده تو که بود خدا خواست این

 .د*ر*د بی هم یکی میره؛می تصادف

 :کرد زمزمه آرامی به. دادم تکان سری

 .میده آزارم کنه کم دردت از تونمینم که این -

 من کنه؛می آروم خیلی رو من میدی گوش هامحرف به و کنارمی که همین امیر؟ -

 خوام؟می چی دیگه. کنممی تقسیم باهاش رو دردهام که دارم رو کسی

 .زد لبخند



www.taakroman.ir  

 
  

 
452 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 تو بودی؛ جونش از ترمهم تو. دادممی نجات رو تو اول بودم، پدرت جای اگر منم -

 حاضرن و دارن دوستت خیلی که داری رو کسایی تو کنی؛ افتخار خودت به باید

 .کاترین نگیر کم دست رو خودت. دن*ب تو برای رو جونشون

 لبخند و کشیدم عمیقی نفس. آمد بند امنه*ی*س سوزش که قدرآن شد؛ گرم وجودم

 تشویق خودم به افتخار به مرا و کردمی تزریق امید وجودم به پدرم همانند او. زدم

 .کردمی

 . ...پدرت -

 :گفتم بالبخند که ماند منتظر و کرد ریز را چشمانش

 .کردمی باز حساب خیلی تو روی. داشت دوست خیلی -

 .چرخیدیم سمتش به دو هر فاطمه، مامان متعجب صدای با

 دیدی؟ رو امیرعلی تو تو، -

 بله معنای به سری. لرزید صدایش تمام و هاب*ل آورد، زبان به که را همسرش نام

 :گفتم برایشان کیانفر امیرعلی از هم کمی و دادم تکان
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 و بود من پدر دوست بهترین که ایرانی ژنتیک دکتر و محقق کیانفر امیرعلی. بله -

 مادرم و پدر و من بود، تحقیقاتش مشغول فرانسه توی که هاییسال. بنده عموی البته

 تکتون به تک مورد در و میاورد رو خانوادگیتون عکس قاب یشههم. بودیم همراهش

 .کردمی صحبت

 .کردم بیشتر جمالتم با را نشست صورتش روی که اشکی یقطره

 المیرا از. صبوریتون و تحمل از. نظیرتونبی هایودستپخت گفتمی شما از -

 .اشهواییه به سر و الهام از. داشت دوستش پسرش عین که همسرش و گفتمی

 فاطمه مامان هایشانه بغض با المیرا که داد سرش پشت دیوار به را اشتکیه و زد هق

 و عمه یخانواده به کوتاه نگاهی. دوخت من به را نگاهش و کشید ش*و*غ*آ در را

 چشم اشزدهغم چشمان در. چرخیدم امیرسام سمت به و دوختم امیرسام عموی

 :زدم ب*ل و دوختم

 اذیتش چقدر هاتلجاجت با گاهی و هستی طراحی عاشق که این زا. گفتمی تو از -

 .کنیمی

 :پرسید و شد صورتش یروانه تلخ لبخندی

 بودین؟ صمیمی هم با -
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 سالی المیرا و داری حساسیت قرمز فلفل به تو دونم می که قدریاون! خیلی - لبخندم

 غصه با و بود ناراضی هفرانس به اومدنش از فاطمه مامان کهاین. خوردمی سرما دوبار

 کنی؟نمی دل که خوادمی رو فرانسه بور هایزن دلت حتما که گفتمی

 .چرخید سمتش به من صورت و شد بلند فاطمه مامان بغض پر یخنده

 گفت؟ هم رو هااین -

 جوریاین بود؟. نبود بد که گفتن کیانفر امیرعلی از بیشتر کمی. دادم تکان سری

 .بودم آشنایی هر از آشناتر من، که فهمیدمی هم خانجون

 هااون. بودیم جااون اوقات بیشتر و کردیممی کمک تحقیقاتشون برای پدرم و من -

 روزها دادممی ترجیح اما آوردم؛نمی در سر من که کردنمی تحقیق مواردی روی

 که هروقت گفتمی. بزنه حرف داشت شما برای که دلتنگی از و بشینم جااون

 رو جااین. کشورش به گردهبرمی و نمیده مجال هم روز یک بشه، تموم تشتحقیقا

 الهام با آخرشب که هایییخی بستنی مخصوصا  . داشت دوست هرجایی بیشتراز

 .خوردنمی

 دیگر و دوختم هم به را هایمب*ل نشست، سرخی به رفتهرفته که فاطمه مامان صورت

 .کنم باز ب*ل شدم مجبور سوالش با اما ندادم؛ ادامه
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 بودی؟ تو، مرگش، موقع -

 از را مادرم و پدر هم که شبی همان یادآوری از شد فشرده قلبم و باخت رنگ لبخندم

 .اشخانواده از را کیانفر امیرعلی هم و گرفت من

 رسیدیم وقتی اما گرفته؛ آتیش خونه فنی، نقص دلیل به که شدیم خبردار ما. بله -

 .بود شده دیر که که،

 بیرون امیرسام گلوی از که آهی با شد نوا هم آمد، بیرون هایمب*ل میان از هک آهی

 :زدم ب*ل و چرخیدم سمتش به. پرید

 .متأسفم -

 برای؟ -

 .بدیم نجات رو پدرت نتونستیم که این -

 .داد تحویلم زدهغم لبخندی

 .بود این بابا سرنوشت -

 فوت هم من مادر و پدر ب،ش همون. کنیم شناساییش حتی نداد مهلت ما به زمان -

 .شدن
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 کنارش در کاترینی نه دیگر که دوختم درختی به را چشمانم و کشیدم عمیق نفسی

 .دیگر کسی نه و بود

*** 

 داشتند هیجان قدرآن عید مراسم برای. بودم شده خیره همه جوش و جنب به تعجب با

 و نو هاییلباس با همه و بود شده آماده سینشانهفت یسفره. نبود کردنی باور که

 تحویل برای که بودند دوخته چشم تلویزیونی به و بودند نشسته سفره دور به خوشبو

 .کردمی شماریلحظه شمسی سال

 جذابش صورت یخیره لبخند با و برگشتم سمتش به کنارم، در امیرسام گرفتن قرار با

 .شدم

 کنی؟می نگاهم جوریاین چرا چیه؟ -

 .جوریهمین -

 خیلی ام،خانواده و امیرسام آشنایی و ماهچهارفروردین به شدن نزدیک تحقیق در

 خواستممی که چهآن به باید کوتاه زمان همان در تنها من اما بود؛ کرده امزدههیجان

 .نیامد چشمم به مدرکی هیچ و نیافتم امیرسام یخانه در که چیزی. رسیدممی
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 شدن بلند با. آمدمی پایین سرعت به شمارثانیه و میشد پخش آن از سال تحویل دعای

 زدم هاهیجان به لبخندی. کردند زدن دست به شروع و کشیدند جیغ همه توپ، صدای

. رفتم آقاجون سمت به آرامی به و شدم جدا امیرسام از. خندیدم جوششان و جنب به و

 راست قامت. نشاندم اشچروکیده دست روی به ایوسه*ب و کردم خم سر مقابلش

 :گفتم خودشان همانند و کردم

 .آقاجون مبارک نو سال -

 :گفت باتعجب

 .مبارک هم تو عید! باباجان؟ بود کاری چه این -

 نگاهم خنثی و نداشت اخم. رفتم خانجون سمت به دیگری حرف هیچبی و زدم لبخند

 کرد.می

 .مبارک نو سال -

 :زد ب*ل آرامی به و دزدید را نگاهش

 .همچنین -
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 که امیرسام مقابل. شدم بقیه با روبوسی مشغول و فرستادم بیرون آرامی به را نفسم

 با. کرد باران وسه*ب نگاهش با را صورتم جایجای. گرفت جان لبخندم رسیدم

 بیشتر روزروزبه که دادگیدل داد؛می دادگیدل بوی که زدیممی هاییحرف نگاهمان

 میشد

 :گفت و گشود هم از را هایشب*ل

 .خانم مبارک بودنمون باهم سال اولین -

 :کردم زمزمه و کردم بلند سر. رفتم جلوتر دیدنش بهتر برای و زدم نماییدندان لبخند

 .سید آقا مبارک جدید سال -

 عشق از گداخته مُهری را ردنش*گ و فک یتیغه میان جایی و رفتم پیش آرام

 به را تنم او ملتهب چشمان. شدم خیره چشمانش به و کشیدم عقب را سرم. نشاندم

 .کردمی برابر چندین را قلبم تپش و انداخت التهاب

 :کرد زمزمه و آورد باال را دستم ساق

 .!خب میاد در جونم کنیمی صدام جوریاین. سید آقا جون   ای -
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 کرد کج دستم روی به را سرش. کرد پرواز هاآسمان به جانم و افتاد پاهایم کف به قلبم

 .نشاند دستم رگ یرو به ایوسه*ب و

 .بابا کن س*و*ب منم -

 به. گرفتیم فاصله هم از سرعت به و خوردیم تلنگری هردو پرستش بلند صدای با

 و کشیدم موهایم به دستی. آمد جلوتر و زد نماییدندان لبخند که برگشتیم سمتش

 ش*و*غ*آ در را او و شد خم پرستش مقابل امیرسام. فرستادم شال زیر به را هاآن

 :گفتم و سیدم*و*ب را پرستش یگونه. ایستاد کنارم و کرد راست قامت. کشید

 .عزیزم مبارک عیدت -

 :داد قرار خطاب را من زبانیشیرین با

 .عشقم مبارک توهم عید -

 و نشاند ابروهایش روی ساختگی اخم امیرسام. کشیدم را اشگونه و کردم ایخنده

 :گفت

 .منه مال فقط کاترین دختر؟ هی -
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 لبخندم و گرفت گر صورتم کالمش از. دوختم حرفش از پر چشمان به را متعجبم نگاه

 :داد ادامه بود چشمانم یخیره که طورهمان. شد ترعمیق

 .عشقم بگه بهش نداره حق هم کسی -

 :گفت و کشید هم در ابرو که برگشتم پرستش سمت به و مداد سر ایخنده

 .حسودی تو چقدر -

 .دادیم سر پرستش هم در صورت به ایخنده هردو

 امیرسام. کرد عشق از لبریز را قلبم داشت، من به نسبت امیرسام که مالکیتی احساس

 مرا دست و گرفت جای مبل روی داشت ش*و*غ*آ در را پرستش که حالتی همان در

 به را امشانه و برگرفت در را ماشانه دستش. شدم پرت تقریبا   کنارش که کشید

 پرستش موهای روی بر و کشیدم عمیقی نفس آغوشش در. چسباند اش نه*ی*س

 .نشاندم ایوسه*ب

 .عیدیه نوبت باشه هم نوبتی خب؟ خب؟ -

 و برگشت المیرا سمت به فاطمه مامان. برگشتم المیرا سمت به و کشیدم عقب را سرم

 :گفت
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 .گذشته ازت سنی! دختر بکش خجالت -

 .برچید ب*ل و کرد گرد چشم المیرا

 .جوونم هنوز من! مامان؟ او -

 .آقاجون به کرد رو

 .یاال خواییممی عیدی -

 :کرد زمزمه و داد سر ایخنده آقاجون

 دختر؟ میشی بزرگ کی -

 کتاب سیدنش*و*ب از بعد و داد سر ایزمزمه. برداشت میز روی از را قرآن و شد خم

 امیرسام سمت به. دشدن گرد کتاب، میان در پول همه آن دیدن با چشمانم. کرد باز را

 :گفتم تعجب با و برگشتم

 .!پول امیرسام؟ -

 :پرسیدم و گزیدم را بم*ل. خنده زیر زدند همه کالمم این با

 گفتم؟ بدی چیز -
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 :گفت بالبخند و کشید را امگونه

 .دیگه پول  . عزیزم نه -

 .چرخاندم چشمی

 !قرآن؟ وسط اما پوله؛ دونممی -

 .کشید جلوتر را سرش

 .داره برکت میگن. رسم ه کی این -

 بشن؟ بیشتر هاپول میشه باعث یعنی داره؟ برکت چی_

 .میکنه زیاد رو روزی و رزق و زندگی به میاره برکت که میگن! نه -

 .آها-

 حتی هرکس که داد المیرا دست به را قرآن آقاجون. برگرداندم رو و زدم لبخندی

 مقابلم المیرا و برداشت را اشعیدی مه امیرسام. برداشتند را شانعیدی هم بزرگترها

 :شد مانع آقاجون که گرفت قرار

 .بدم عیدی عروسم به خواممی خودم. جااین بیا -
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 سید*و*ب را قرآن آقاجون. گرفت جای مبل روی و برگرداند آقاجون به را قرآن المیرا

 .گرفت سمتم به و برداشت دیگری کتاب. داد قرار میز روی و

 .خترمد مبارک عیدت -

 .آقاجون ممنونم -

 :پرسیدم متعجب و گرفتم دست به که فرستاد جلوتر را قطور تفسیرو کتاب

 منه؟ مال -

 یاد به و کشیدم جلوتر را کتاب. کرد باز و فشرد هم روی مثبت ینشانه به را چشمانش

 بسیار او و میزد هم کهنگی به دیگر که بود خودش مخصوص کتاب این که آوردم

 :زدم ب*ل ناباور. داشت دوستش

 .شماست مال که این اما، -

 .شد تو مال   دیگه -

 .ممنونم -

. کرد رخنه هایمسلول تمام در خوب احساسات تمام. دوختم کتاب به را مشتاقم نگاه

 اشتیاق خواندن؟ برای شدم مشتاق و آمدند سراغم به احساسات آن چرا دانمنمی حتی
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 این باارزشش یهدیه و آقاجون رفتارهای اما ؛بود شدید بسیار ادیان یادگیری در من

 پیشنهاد با بعدچندی و دادم قرار کنارم را باارزشم یهدیه. کردمی دوچندان را اشتیاق

 را خودم و بگذرم بخندشان و بگو درحال جمع از دادم ترجیح و رفتم باغ به بقیه،

 که انداختم معیتج میان نگاهی. بود نشسته تخت روی که کنم آقاجون آرامش مهمان

 را داشت دست در که ایجعبه. آمد سمتم به و زد بیرون ساختمان از. نیافتم را امیرسام

 :کرد زمزمه آرامی به و گرفت مقابلم

 .عزیزم ناقابل   -

 :پرسیدم و دوختم جعبه به چشم متعجب

 چیه؟ این -

 .ناقابل ایهدیه -

 :گفت و گرفت جای رمکنا. گرفتم دستاتش میان از را جعبه و زدم لبخندی

 .!کن بازش -
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 و برداشتم را جعبه سر  . کردم باز جعبه دور از را رنگ قرمز ربان   و دادم تکان سری

 فرط از. دوختم چشم جعبه محتوای به و زدم کنار را مخصوص یبرگه. گذاشتم کنارم

 .شدند درشت گردو اندازهی به چشمانم و شد باز دهانم تعجب

 کرده طراحی من برای را لباس این یعنی عشق؟ یالهه! نمیشد باورم! من خدای اوه،

 بود؟ رسانده دوخت به من برای حاال و بود

 :پرسیدم ناباور و کشیدم لباس روی را دستم

 منه؟ مال یعنی -

 .توئه مال که معلومه -

 .دوختم چشمانش به را قدردانم نگاه و کردم بلند سر آرامی به

 .امیرسام ممنونم خیلی -

 .نداره رو تو ابلق -

 .!خوشگله خیلی. ارزشه با برام خیلی -

 .!تو خوشگلی   به نه -

 :کردم زمزمه و گزیدم را بم*ل یگوشه
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 .باشه من مال کردمنمی فکر -

 .کردم شروع تو نیت به اول خط همون از اول، روز همون از -

 ایبر پیش دقایقی که جاییهمان. شدم خم سمتش به کمی و زدم عمیقی لبخند

 به را هایمب*ل. کردم رصد و دادم قرار هدف مورد را بودم زده مهر نو سال تبریک

 :کردم نجوا گوشش یالله از کم بسیار ایفاصله با و دادم سوق گوشش سمت به آرامی

 کردی؟ تصور توش منم -

 .کرد برانداز را صورتم ملتهب نگاهی با که کشیدم عقب را خودم

 .!نکن رو کار این -

 :پرسیدم و انداختم باال ییابرو

 کاری؟ چه -

 :کرد زمزمه تأکیدوار و آرامی به

 .!نکن دیوونه، رو، من -

 .کشاندم هایشب*ل روی به را گستاخم نگاه و شد ترعمیق لبخندم
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 .بلدم هم بهتری کارای نکنی، اعتراف اگر -

 .شد خیره چشمانم به تاببی چشمانی با هم او که کردم بلند را نگاهم

 چی؟ به اعتراف -

 .من به نسبت احساساتت به -

 .دارمعنی و عمیق لبخندی زد؛ لبخند

 کنی؟نمی احساس گفت؟ باید حتما   مگه -

 رو؟ چی -

 رو؟ من ب*را*خ حال -

 یسرفه. زدند دودو چشمانم و یافت تشدید قلبم ضربان صدایش درون التهاب ار

 به و بگیرم فاصله او از رعتس به شد باعث شد، خارج آقاجون گلوی از که مصلحتی

 را لباس و کشیدم زیر به سر سابقهبی خجالتی با که زد لبخندی. برگردم آقاجون سمت

 .گذاشتم کنارم در

. کرد تکمیل را روزهایم این خوشحالی که بودم کرده دریافت را زیبایی هدایای امشب

 .آقاجون کتاب عشق؛ یالهه
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 بسیار نکات که جاییآن از و افتادم نکته چند یاد به آقاجون، زیبای یهدیه یادآوری با

 :پرسیدم و برگشتم امیرسام سمت به پس. بشوم پرسیدنم مانع   نتوانستم بودند، مهمی

 بدی؟ جواب هامسؤال از چندتا به داری وقت -

 .سپرد پشتی به را اشتکیه و داد تکان سری

 .حتما . آره -

 .کشیدم هم در را ابروهایم یکم کالمم جدیت برای و کشیدم عمیقی نفس

 برده؟ مثل خرین؟می رو زن شما -

 :پرسید متعجب و شده گرد چشمانی با و شد خم جلو به

 زده؟ حرفی همچین کی برده؟ -

 ذاریدمی اسمشم. دینمی پول میده انجام که کارایی قبال در زن به شما. برده آره -

 کنن، برخورد باهاش ایرایهک جنس یک مثل و کنن خریداری رو زن که این! صداق

 .بزرگیه ظلم

 :گفت و شد کاسته تعجبش از

 .شدی متوجه اشتباه -
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 .بود همین خوندم هاکتاب توی من چیزی معنی خب -

. هستن ایکرایه آدمای... و کارگرها و دکترها یهمه میگی تو که جوریاین اگه* -

 به تنها صداق. نیست ایرایهک آدم کنه،می ازدواج مردی با خودش اختیار به که زنی

 نامزدی روز یادته. گیرهمی قرار زن اختیار در عاطفی_مالی یپشتوانه یک یعنوانه

 (اسالم در زن جایگاه کتاب از برگفته.* )است مهریه همون صداق شد؟ مشخص مهریه

 :گفتم و انداختم باال ابرویی

 هایکمپانی به سری یک باید هستی؛ ایکرایه هایآدم دنبال اگر ضمن، در* -ک -

 و حرکات و هنرنمایی تمام که اروپایی و آمریکایی کشورهای توی فیلمبرداری

 یاد هازن به چیزهایی چه که بماند دیگه. بزنی ذارن،می فروش برای رو زنان هایژست

 کرایه رو زن گرفته، رو زن از برداریبهره این جلوی که اسالم نظرت به حاال،!. میدن

 ها؟کمپانی و کشورها اون یا کرده

 و رفتمی رژه ذهنم در هایشگفته تمام. بود حقیقت عین و منطقی هایشگفته تمام

 معرض در را زنانگیشان که ایکرایه زنانی حماقت. میشد یادآور را مردمانم هایحماقت

 آن بر عالوه و کردمی جلوگیری برداریبهره این از امیرسام دین   اما گذاشتند؛می فروش
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 را اشزندگی ایدغدغه هیچبی تا گرفتمی نظر در برایش را عاطفی_مالی ایپشتوانه

 )اسالم در زن جایگاه کتاب از برگرفته.* )بسازد

 .برگردم مقابلم چوبی تخت   سمت   به شد باعث خانجون صدای

 کنجکاوی؟ چی برای -

 :دادم قرار خطاب را خانجون و انداختم امیرسام به کوتاه نگاهی

 چیزهایی هم دیگه ادیان مورد در شیرینه؛ خیلی چون دارم؛ عالقه اسالم به من -

 .دارم دوست هم رو مسیحیت. بلدم

 :آمد آقاجون صدای

 .دونیممی پیامبرانمون از یکی رو مسیح حضرت هم ما -

 :گفتم ناراحتی با و دوختم او به را نگاهم

 .جدان راه دو مسیحیت و اسالم اما، -

 .دخترم نیست طوراین -

 :آورد زبان به امیرسام را کالمش یادامه
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 دونستیمی تو. ادیانه یبقیه یکننده تکمیل اسالم کاترین؟. میرسن خدا به هردو -

 !ها؟مسلمون مثل! داشتن؟ حجاب هم مقدس مریم حتی

 .دادم تکان مثبت ینشانه به سری

 .مگیرمی حجاب میرم کلیسا به هروقت من همین برای. آره -

 .زد لبخند

 رفتی؟ هم جااین میری؟ کلیسا -

 :دادم پاسخ و دادم تکان سر لبخند با

 .میدم انجام رو اعمال خواب موقع برم؛ نتونم هم اگر. آره -

 .بریم هم با بیا باریک. خوب چه -

 .!حتما  -

 .برگشتم سمتش به آقاجون صدای با

 چند به و شدن تحریف مدتی زا بعد اما بود؛ اسالم مثل هم مسیحیت احکام بعضی -

 .شدن تقسیم دسته
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 اختالف احکام بعضی توی مذهبی هایدسته میون هم هنوز. میگین درست شما -

 .داره وجود

 به رسیدن برای ایبهونه دین. بشناسیم رو خدا باید همه است؛ بهانه یک دین -

 .خداست

 .بود خدا به رسیدن برای ایبهانه دین. بود درست

 :گفتم و نشاندم هایمب*ل روی یعمیق لبخند

 چیزی هر پایان که دارم اعتقاد گفته این به منم. آقاجون قشنگه خیلی حرفتون -

 و احکام آوردن جا به همون داری، نگه راضی رو خدا که کنی کاری کهاین. خداست

 .دینه هایتبصره

 :گفت و داد تکان سری

 .باباجان درسته -

 جعبه عذرخواهی، یک با و دادم پاسخ المیرا و فاطمه مامان زیبای هاینگاه به لبخند با

 تخت روی را جعبه و رساندم اتاقم به را خودم. کردم ترک را جمعشان دست به

 به. بود افتاده مورمور به تنم تمام که بودم زدههیجان آنچنان پوشیدنش برای. گذاشتم
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 یگیره. نشاندم تن بر را عشق یالهه احتیاط با و کردم خارج تن از را هایملباس سرعت

 به را لباس یگوشه. شد روانه هایمشانه روی به موهایم خرمن که کردم باز را موهایم

 به را خودم و دادم سر ایخنده زیادی هیجان از. چرخیدم دور یک و گرفتم دست

 بازی نهایتبی لباس آن در نم*یا*عر اندام دیدن   با. رساندم ایستاده یآینه به سرعت

 .چرخیدم خود دور به و کشیدم خفیفیجیغ

 

*** 

 جذاب و دلربا نهایتبی موجود آن یخیره ملتهب و اغ*د نگاهی و نامنظم هایتپش با

 گرفتن گر که کردمی نوازش را تنش و روح آنچنان دخترک زیبای هایزمزمه. بود شده

 باز بیشتر را در. ودب ارادی غیر کامال   که گذاشت پیش قدمی. داشت همراه به را تنش

 .بست سرش پشت را در آرامی همان به و انداخت اتاق درون را خودش و کرد

 هم آن داشت؟ را خود داشتننگه توان آیا کرد؟می چه دلبری و زیبایی همهاین با باید

 ؟! او به دختر آن جسم و روح تمام داشتن تعلق و بینشان ما محرمیت وجود با

 صیدن*ق*ر حال در او به پشت که دخترکش به را خودش و دش تمام طاقتش باآلخره

. کرد منتقل او تن به را گرمایش و وجودش قاب را دستانش و رساند بود خواندن آواز و
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 و فریبنده کامال   او نظر از نیز آمد بیرون کاترین هایب*ل میان از که آرامی "هین"

 را اشعاشقانه نجواهای و برد فرو او گریبان در و کشید پیش را سرش. بود انگیزوسوسه

 :کرد رها او گوش زیر

 بانوجان؟ دل این با کنیمی چه -

 هایشب*ل میان از سوزانش و گرم نفس و شد پیچیده ساعدش دور به کاترین دستان

 :داد پاسخ را او یزمزمه و شد خارج

 امیرسام؟ -

 طاقتبی. زد هم به ار هایشخودداری و معادالت تمام دلبرش زبان از کلمه یک همان

 سرخ هایب*ل بر را سوزان و اغ*د مهری و کرد بلند را سرش و برگرداند عقب به را او

 میان را خود گونهاین که بود او از ترطاقتبی محبوبش گویی. نشاند محبوبش لرزان و

 قصد و نشست هایششانه روی که دختر گرم دستان!. کردمی حل او وجود پود و تار

 را او نحیف ساعد زناننفس و کرد پرت عقب به را او ایجرقه همانند داشت یرو پیش

 اندازهبی دخترک مخمور چشمان. داشت نگه و گرفت اشقوی و مردانه هایمشت میان

 پیروز وسوسه آن مقابل در اما قوانین؛ و مرزها تمام شکستن برای کردمی وسوسه را او

 :کرد زمزمه و نشاند کاترین دستان روی به کوتاه ایوسه*ب و شد
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 .بیرون بریم باش آماده دیگه چنددقیقه تا -

 جاآن از واقعی معنای به و کرد دور انگیزوسوسه گرمای آن و او از را خود سرعت به و

 قاب دستانش میان را صورتش. سپرد آن به را اشتکیه و بست را اتاق در. گریخت

 به باغ، سوی از بلند هایخنده صدای شنیدن با. داد سر نامفهوم هاییزمزمه و گرفت

 حال همان با و کشید ملتهبش ردن*گ و صورت به دستی. کرد بلند سر و آمد خود

 به را خودش گر،نظاره چشمان اندک مقابل در و زد بیرون ساختمان از ب*را*خ

. داد سر پی در پی و عمیق هاینفس و گذاشت فرمان روی به را سرش. رساند ماشین

 هم باز و بود فایدهبی دلبر، دخترک آن از ذهنش کردن منحرف برای هایشتالش متما

 کامال   حرکات و فریبنده ص*ق*ر به میشد؛ کشیده سمت همان به ذهنش

 آن از وضع کرد؛نمی پیدا ایچاره راه اگر و بود بعید او از تابیبی همه این. اشاغواکننده

 .کرد بلند سر گوشش درون کاترین صدای پیچیدن و در شدن بسته با. میشد بدتر

 میریم؟ کجا -

 و انداخت باال ابرویی کاترین. زد لبخندی زیبایش صورت به و کشید عمیقی نفس

 :پرسید

 خوبی؟ -
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 از را کاترین "خوبم" یزمزمه با و کرد کمتر عمیق نفسی با را اشدرونی آشوب

 ساختمان از بیرون به را شینما و فشرد را استارت. کرد معاف دیگر هایسوال پرسیدن

 از یکی که بود اطراف آن سنتی هایباغ رستوران بهترین ازیکی مقصدش. کرد هدایت

 .کرد کج را مسیرش رستوران سمت به پس بود؛ جاآن قرص پا و پر طرفداران

 

*** 

 به ناباور و گرفت عمارت از را نگاهش. برگشتم امیرسام سمت به و کشیدم عمیقی نفس

 .رگشتب سمتم

 .!مونهمی قصر مثل بزرگه؛ خیلی -

 .زدم لبخند

 سرسبزی عاشق پدربزرگ که جاییاون از. پاریسه هایعمارت ترینبزرگ از یکی -

 .کرد بنا بزرگی این به مصنوعیجنگل این میون رو عمارت این بود

 کنی؟می زندگی جااین هم تو -

 .آره مردن، مادرم و پدر وقتی از -
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 :زدم ب*ل استرس با و انداختم عمارت در به نگاهی

 بریم؟ -

 به شانه و دادم سوق انگشتانش میان را انگشتانم. آورد جلو را دستش و زد لبخندی

 بزرگ سالن سمت به. شدیم راهرو وارد و کرد باز را در خدمتکار. برداشتم قدم اششانه

 جای کنارم در سامامیر. ایستادم درجا و کردند قفل پاهایم هاآن دیدن با که رفتیم

 :کرد زمزمه و گرفت

 .کنارتم من -

. برگشتند ورودی سمت به همه ورودمان با. فشردم را دستش و دادم فرو را دهانم آب

. میشد داریان و دنیل کارولین، کالرا، آرتور، عمو آلفرد، مادربزرگ، شامل که ایهمه

 که اشخیره نگاه کههمین و بود گرفته جای مخصوصش صندلی همان روی پدربزرگ

 .دادم سالم و کشیدم عقب را دستم آرامی به رسید، مانشده قفل انگشتان به

 .سالم -

 جاری زبان بر را فرانسوی زیبای کالم که کرد نوازش را گوشم امیرسام گرم صدای

 :کرد
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 .خوش روز. سالم -

 :داد پاسخ و برخاست اشذاتی مهربانی همان با مادربزرگ

 .عزیز سام   شدیم حالخوش خیلی دیدنتون از. اومدید خوش خیلی. سالم -

 .همچنین به. ممنونم خیلی -

 :گفت امیرسام با دادن دست از پس و رساند ما به را خودش آلفرد

 .میگم آفرین کاترین انتخاب به و بختمخوش دیدنت از -

 .دارید لطف خیلی -

 .اومدی خوش ما عمارت به -

 .ممنونم -

 :شد بلند پدربزرگ یاردهندهاخط و ابهت پر صدای

 آلفرد؟ -
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 توبیخگر چشمان مانعی هیچ بدون حال و کشید عقب را خودش حرفی هیچبی آلفرد

 نامحسوسی لرزش که صدایی با و گذاشتم پیش قدمی. شد دوخته من به پدربزرگ

 :دادم قرار خطاب را او داشت

 . ...من! آنسل؟ لرد -

 .گرفت رو

 .رینکات ندارم حرفی تو با من -

 صدای. برگشت امیرسام سمت به. مشت دستانم و شدند دوخته هم به هایمب*ل

 :گفت و شد جدی باراین داشت، من به نسبت که مهربانی برخالف که امیرسام

 .ایلیچ آقای نشده مرتکب اشتباهی هیچ کاترین -

 را پدربزرگ کسی که بود دفعهاولین این خورممی قسم سادگی؟ همین به ایلیچ؟ آقای

 .سپر نه*ی*س مقابلش در و کردمی صدا سادگی این به

 .کوبید زمین به را عصایش و شد هم در پدربزرگ هایاخم

 . ...و گرفته نادیده رو اشخانواده کاترین کهاین از تربزرگ اشتباهی چه -
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 نداره گناهی کاترین که گفتم کنم؛می قطع رو حرفتون که ببخشید رو من جسارته -

 .ندادم کاترین به آشنایی برای مهلتی که بودم من. بوده من از هاشتبا و

 :غرید عصبی و برخاست جا از پدربزرگ

 !کردی؟ مجبور رو اون تو پس -

 .برداشتم پدربزرگ سمت به قدمی و چرخاندم دو هر میان را نگرانم نگاه

 .نیست طوراین! نه -

 .!کاترین -

 و هم در ابروهای. برگشتم سمتش به اباورن و لرزید تنم که زد صدایم حکم*م آنچنان

 نگاه که کشیدم عقب آرامی به. نکنم ایمداخله که فهماند من به اشعصبی نگاه

 را همه نهایت بی من سکوت. برگشت پدربزرگ سمت به و گرفت من از را اشعصبی

 .بود بعید کاترین از سکوت این. را پدربزرگ حتی کرد؛ زدهشگفت

 :داد محترمانه را پدربزرگ پاسخ یش،پ چندلحظه برخالف

 .کنیم صحبت تنها بدید اجازه شما اگر. نیست و نبوده کار در اجباری هیچ -

 :گفت و شد باز هم از ابروهایش که این تا کرد سکوت را مدتی پدربزرگ
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 .جوان مرد بیا من همراه -

 و شدند اتاق ردوا. کرد یاری را او حرفی هیچبی امیرسام و برداشت قدم اتاقش سمت به

 را مضطربم نگاه و دادم بیرون صدا با را امشده حبس نفس. بستند سرشان پشت را در

 .گرفتم سمت آن از

 .!نباش نگران -

 :کردم زمزمه صادقانه و برگشتم دنیل سمت به

 .دنیل تونمنمی -

 .گرفت قرار مقابلم

 مرتکب بزرگی هگنا اما نگفتی؛ پدربزرگت به زودتر و کردی اشتباه که درسته -

 .ذارهمی احترام تصمیمت به و بخشهمی رو تو پدربزرگ. نشدی

 طوراین که صورتی در کردم؛ ازدواج اشاجازه بدون من کنهمی فکر پدربزرگ اما -

 .نیست

 .کنه متقاعدشون تونهمی سام مطمئنم -

 :کرد زمزمه آرامی به و کشید امشانه به دستی
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 .درسته انتخابت مطمئنم من -

 .زدم لبخند

 .دنیل ممنونم -

 .!نخور رو روزها این فریب داری؛ پیش در رو سختی روزهای تو -

 :پرسیدم و کشید پر لبخندم

 سختی؟ چه -

 :زدم صدایش که برداشت عقب به قدمی. گذاشت پاسخبی را سوالم لبخندش با

 !دنیل؟ -

 .ایستاد حرکت از

 بله؟ -

 :پرسیدم آرامی به. انداختم کارولین چشمان به کوتاه نگاهی و گرفتم نادیده را سوالم

 خوبه؟ رابطتون کارولین، و تو -

 :داد پاسخ بااطمینان و آرامی به. شد درهم ابروهایش
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 .کاترین نداریم مشکلی ما -

 به سری و نشاندم صورت روی عمیق لبخندی داشت، را دنیل کارولین، کهاین از

 .دادم تکان فهمیدن ینشانه

 .خترمد بشین بیا -

 در   به کوتاه نگاهی و نشستم اینفره تک مبل روی و زدم مادربزرگ به جانیبی لبخند

 .انداختم بسته

 نداره؟ مشکلی تو دین با سام -

 و پرسیدمی سوال من از آرامی به کارولین که بود باریاولین. برگشتم صدا سمت به

 نگران بیاید سرم به بود کنمم که ایآینده از. کردممی مشاهده چشمانش در را نگرانی

 .نبود کردنی باور خورد؟می غصه ازدواجم برای بزرگترم خواهر بود؟

 .نکرده صحبت من دین از حال به تا -

 .حساسن دینشون روی هامسلمون شنیدم من -

 .نداره کاری من دین به ولی آره؛ -

 چی؟ تو -
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 .مسلمونه اون که خوشحالم هم خیلی من -

 چرا؟ -

 هایمب*ل روی به لبخند آقاجون خصوص به رفتارهای و خصوصیات به دنکر فکر با

 .آمد

 .ارزشه با خیلی براشون زن هستند؛ داشتنی دوست و برخورد خوش -

 .آمد کالرا صدای

 چطورن؟ اشخانواده -

 .مهربونن خیلی واقعا   فاطمه مامان و پرستش المیرا، آقاجون، -

 آقاجون؟ -

 .امیرسام پدربزرگ -

 و شدم اشخیره متحیر افتاد، مادربزرگ خیس چشمان به که نگاهم. داد انتک سری

 :زدم صدایش

 مادربزرگ؟ -
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 .کشید صورتش به دستی

 مامان؟ میگی مادرش به -

 .خواست ازم خودش. بله -

 نداره؟ پدر. خوبه -

 .شده فوت پدرش. نه -

 داره؟ دوستت -

 :داد ادامه یتباعصبان و کشید پوفی. برگشتم کالرا سمت به سرعت به

 داری؟ دوستش واقعا   تو چی؟ تو -

 .مطمئنم خودم به من! نباش نگران -

 .نیستم تو نگران من اتفاقا   -

 :پرسیدم متحیر و متعجب

 چیه؟ منظورت -

 .کشید هم در ابرو
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 تنها هم دفعهاین مطمئنم و زنینمی آب به گداربی وقتهیچ تو هاایرانی قول به -

 .نیست عشق دلیلت

 :زدم ب*ل کالفه و کشیدم عمیقی سنف

 نیست؛ مکس مثل امیرسام چون نیستم؛ زدنم جا اهل. دارم دوست رو امیرسام من -

 .کنم مراقب ازش خواممی فقط من. خوبیه آدم امیرسام چون

 تغییر سرعت به نگاهشان رنگ. گزیدم ب*ل امپرتیحواس از آخرم، یجمله اتمام با

 .کرد

 تو گفتی؟ دروغ من به و شناختیمی قبل از رو امیرسام و،ت کاترین؟ میگی چی -

 .ایران اومدی کار برای گفتی

 کالرا؟ -

 .ایستاد مقابلم و برخاست جا از باعصبانیت

 سرته؟ توی اینقشه چه کنی؟می چکار داری. کاترین گفتی دروغ تو -

 .ایستادم مقابلش

 .نیست و نبوده کار در یانقشه هیچ نقشه؟ کدوم. نساز دیو یک من از! کالرا -
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 ها؟ بگی؟ دروغ خواییمی دیگه چقدر. کافیه دیگه -

 :غریدم عصبی فریادش از

 .!نزن داد من سر -

 :دادم ادامه من و پرید باال تعجب از ابروهایش

 .ندارم شما یمداخله به نیازی و شدم بزرگ من دارید؟ دعوا من با چرا -

 .برگشتم سمتش به آلفرد عصبی صدای با

 .!دیگه بسه -

 در کنی انتخاب رو داریهتل شغل نگرفتی تصمیم خودت مگه کنم؟ بس چیو -

 خودشون کارولین و کالرا مگه بشی؟ سیاستمدار خواستمی پدربزرگ صورتی

 داره؟ فرق چیزهمه من برای چرا نکردن؟ انتخاب رو همسرشون

 . ...اما میگی؛ درست تو -

 ذارید؟نمی اماحتر من تصمیمات به چرا چی؟ اما -

 .نیست این موضوع -
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 .!همینه دقیقا   -

 :کشید فریاد

 .!دیگه کن بس -

 .کنمنمی بس -

 :پرسید آرامی به و آمد جلوتر

 تو؟ چته -

 کنترل و بیشتر روزروزبه عصبانیت و کالفگی. فهمیدمنمی را خودم حال. دانستمنمی

 .میشد دشوارتر برایم کالمم و رفتارها

 :نالیدم و شیدمک صورتم به ستید

 .دونمنمی -

 و کردم پرت بیرون به را خودم. زدم بیرون سالن از سرعت به و کردم همه از عذرخواهی

 به را سرم و زدم تکیه بود، شده کاشته مادرم نام به که درختی به. دویدم باغ سمت به

 زا حفاظت برای من!. هیچکس کرد؛نمی درک مرا کسیهیچ. دادم قرار زانوهایم روی

 باورم. نبودند من قدردان کدامهیچ اما کردم؛می طی را پرخطر مسیر این باید هاآن
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 من با گونهاین باراین بود، برخوردار من هایحمایت از همیشه که کالرایی نمیشد

 در هامدت. بود شده نگرانم انتظارم برخالف کارولین که صورتی در. بود کرده برخورد

 .سپردم گاهم،تکیه تنها به را سرم و بستم را امزدهنم چشمان حالت همان

 ناراحتی؟ چرا خانم؟ چته -

 ازجا دیدم، را مبهوتش صورت که همین. کردم بلند را سرم امیرسام، صدای شنیدن با

 :دادم پاسخ و برخاستم

 .نیست چیزی -

 میگی؟ دروغ داری -

 :زدم ب*ل و کشیدم عمیقی نفس

 .سردرگم و امکالفه! چمه دونمنمی فقط -

 من؟ خاطر به -

 .نیست جوریاین! نه -

 .متأسفم -

 متأسف؟ چرا -
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 .بشی اذیت همه این باید من بخاطر -

 امیر؟ -

 .داد سر ایخنده هایماخم دیدن با

 .تو داری ایجذبه چه -

 گفت؟ چی پدربزرگ شد؟ چی -

 :داد پاسخ مهربانی با و داد فاصله هم از را هایشب*ل

 بم و زیر که گفت هم بعد. گفت جنابعالی وجنات از و گرفت ایراد ماز کلی که اولش -

 .نیست من به حواسش که نکنم فکر و آورده رودر زندگیم

 آخر؟ در و -

 .کشید زیر به دیدنم بهتر برای را سرش و کرد اسیر دستانش میان را دستانم

 شرایطی با نیست، کار در ازدواجی شد مطمئن و شنید رو من توضیحات که بعدم -

 .داد رضایت دینت نشدن عوض و کردنت خوشبخت چون

 :زدم داد خفیفی جیغ با و کشید پر بارهیک به امنگرانی و غصه تمام
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 سید؟ میگی راست -

 :داد پاسخ اشتیاق با و زدند برق چشمانش

 .عزیزم نباش نگران دیگه. میگم راست که بله! سید جان -

 .فرستادم بیرون راحتی به را امشده حبس سنف و دادم تحویلش نماییدندان لبخند

 .شد راحت خیالم -

 .حالمخوش -

 پر لبخندم جمالتش، ابتدای یادآوری با بارهیک به و کشیدم قلبم روی به دستی

 .کشید

 نشدی؟ دلخور پدربزرگ از -

 :داد پاسخ بالبخند و داد تکان منفی ینشانه به سری

 .نگرفتم دل به رو هاشعصبانیت از کدومهیچ و میدم حق بهشون من! هرگز -

 .خوبی خیلی تو -

 .!بیشتر تو -
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*** 

 «نهم فصل»

 و گذاشتم محوطه هایریزهسنگ روی به را هایمکفش یپاشنه و بستم آرامی به را در

 با سوخته ساختمان. دوختم مقابلم سیاه   و سوختهنیمه ساختمان به را غمگینم نگاه

 خانهاین کجای مدارک آن یعنی. داشتند ارواح یخانه هب زیادی شباهت سیاه دیوارهای

 داشتند؟ قرار

 وایستادی؟ چرا -

 بود، گرفته جای سنگی صندلی   روی که امیرسام سمت به و گرفتم ساختمان از نگاه

 .برگشتم

 ترسناکه؟ همهاین جااین چرا -

 :داد پاسخ گرفته حالی با و دوخت ساختمان به را غمگینش نگاه

 .بود قشنگ خیلی اینجا روزییک که باشه ادتی باید -

 .یادمه -

 :گفت و زد کنارش به را دستش و برگشت سمتم به
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 .بشین جااین بیا -

 و کشید عمیقی نفس. گرفتم جای صندلی روی و رساندم او به را خودم و زدم لبخندی

 :گشود ب*ل و دوخت مقابل به را نگاهش

 بخاطر اما بزنم؛ سر بهش تا بودم اومده. ودمب نکرده ترک رو خونه شب اون کاش ای -

 . ...بودم کنارش اگه. برگردیم ایران به شدم مجبور عروسی

 را دستم. آمد د*ر*د به صدایش درون غم   از قلبم که داد بیرون آه همراه به را نفسش

 .کردم وارد عضالتش به ریزی فشار خاطرش تسلی برای و رساندم بازویش به

 و، زدن بهم رو نامزدیشون اهورا و الهام که بود سخت بابا ادند دست از د*ر*د -

 شب،یک. اومد فرانسه به تحصیلیادامه یبهانه به و د*ر*د این از فرار برای الهام

 با من، یدردونه عزیز الهام،. اهورا نامزدی با شد مصادف که شبی ایران؛ اومد خبربی

 درخواست به اونم هاسال از بعد امروز. بابا پیش رفت و نیورد طاقت قلبش کم، سن اون

 هایسال اون یاد به رو من و نداره رو سابق آرامش اون دیگه جااین. اومدم جااین به تو

 فرانسه به حتی که کنه متقاعد چنان رو الهام تونستمی بود؛ بابا اگه. اندازهمی کذایی

 . ...اما ببره؛ یاد از رو اهورا و نیاد
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 به را گلویم درون بغض. کشید ایخسته نفس و نیاورد زبان به را کالمش یادامه

 :کردم زمزمه و دادم فرو سختی

 .جااین بیاییم کردممی اصرار نباید. متأسفم -

 .مهربانش لبخند همان زد؛ لبخند

 .برد یاد از رو گذشته نباید هاوقت گاهی. کردی خوبی کار اتفاقا   -

 .دارن آرومی زندگی دنیا اون توی پدرت و الهام مطمئنم -

 .طورههمین حتما -

 را موضوع آمده پیش وضعیت از رهایی برای. فشرد و گذاشت دستم روی را دستش

 :پرسیدم و کردم عوض

 داشتی؟ طه*اب*ر دختر تا چند با بودی، که جااین! بگو رو راستش -

 :داد پاسخ و کشید هایشب*ل روی به را زبانش نوک

 .چندتایی یه خب -

 :پرسیدم و کشیدم آه آمد، وجود به قلبم در که غمی با و برگرداندم را رمس
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 بود؟ جدی رابطتون -

 به باعصبانیت و برگشتم سمتش به سرعت به خواست، هوا به که اشخنده صدای

 هم روی به را هایمب*ل بود انداخته دست مرا کهاین از. شدم خیره خندانش صورت

 :نالیدم و زدم بازویش به محکمی بسیار مشت و فشردم

 .امیرسام لوسی خیلی -

 صدایش که کردم تند قدم روحبی ساختمان   سمت به و برخاستم جا از باعصبانیت

 :آمد

 .!دیگه کردم شوخی کاترین؟ -

 .برگشتم سمتش به و ایستادم

 کردم باورت من اما -

 .ایستاد مقابلم و رساند من به را خودش

 .کنم ناراحتت خواستمنمی. ببخشید -

 من. امیرسام داری فرق تو اما شدم؛نمی ناراحت اصال   بود تو جای ایدیگه مرد اگر -

 .بشم شریک کسی با رو تو خوامنمی
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 .بشی نیست قرارم -

 .رساند حداقل به را میانمان یفاصله و آمد جلوتر

 .منی مال تماما   تو که طوریهمون. تواَم مال من -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 میگم؟ درست -

 با و زد لبخند ناراحتم و اخمو صورت به. کردم تأیید سر دادن تکان با حرفی هیچبی

 را خود و شده سرمست اشمردانه و گرم دستان نوازش از. کرد نوازش را صورتم دستش

 داد سوق پایین سمت به چشمانم از را چشمانش و آورد ترپایین را سرش. سپردم او به

 امگونه متریمیلی چند در را صورتش گرمای. کشیدم زیر به را نگاهم و دمنیاور تاب که

. نشست پوستم روی به و شد تبدیل سوزان و اغ*د مُهری به گرما آن و کردم احساس

 کشید عقب آرامی به. شدند مشت لباسش روی به دستانم قراریبی و هیجان فرط از

 به و کردم جمع را تمرکزم. شتمبرگ ساختمان سمت به و دادم پاسخ را لبخندش که

 .پرداختم اصلی موضوع

 نمونده؟ چیزی خونه از -
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 .برگشت ساختمان سمت به و شد پرت حواسش سوالم با

 .مونده گلخونه و باغ فقط. سوخته ساختمون کل -

 نیست؟ تعمیر قابل حتی -

 .کرد تعمیر میشه. چرا -

 بدی؟ نشون بهم رو گلخونه خوایینمی -

 :داد پاسخ و گرفت مانساخت از نگاه

 .بریم. البته -

 و بزرگ بسیار یگلخانه سمت به و برداشتم قدم دنبالش به که گذاشت پیش قدمی

 :پرسیدم متعجب. رسیدیم سرسبز

 سرسبزه؟ هنوزم سال همه این بعداز چطوری -

 نفریک به گلخونه و باغ این به بابا یعالقه بخاطر فقط داره؛ باغبونیک جااین -

 .برسه اینا به همیشه دمسپر
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 کرده فراموش را اشداشتنی دوست یگلخانه چطور! من خدای امیرعلی؟ یعالقه

 این که بود آمده املعنتی یحافظه سر به چی بودم؟ برده یاد از را او عالیق چرا بودم؟

 چرا؟ بودم؟ کرده فراموش را سوخته یخانه از قسمت

 زده آب خاک   و گیاهان خوش بوی. رفتم بالشدن سرعت به شد، گلخانه وارد که همین

 گلخانه سراسر را نگاهم و گفتم زیرلب "اومی". کرد پر ذت*ل از را وجودم سراسر

 بسیار نمای صورتی، و سرخ هایگل آن با پیچیده هم در و سرسبز گیاهان. گرداندم

 .بودند بخشیده گلخانه آن به زیبایی

 .قشنگه خیلی -

 .دهندهآرامش البته و -

 بود، مقابلش فضای یخیره که طوریهمان و ایستاد کنارم که شدم خیره رخشنیم به

 :داد ادامه

 .جااین میومد داشت تحقیق هروقت بابا -

 :کردم تکرار را کالمش متعجب

 جا؟این میومد -
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 میومدم من مواقعی البته. کندنمی دل هم لحظهیک و بود جااین همیشه تقریبا  . آره -

 .بود جوریاین که پیشش

 باید. عاشقشه امیرعلی که داره گلخونه یه اشخونه توی» :پیچید گوشم در پدر صدای

 مطمئنم من. کنی رو زیرو رو گلخونه اون تمام و... کنی پیدا رو اونا و ایران بری

 ".زدمی پرسه جاها اون خیلی امیرعلی. جاستاون

 کاترین؟ -

 .برگشتم او سمت به انزننفس و شدم پرت بیرون به گذشته از

 تو؟ کجایی -

 :دادم پاسخ دستپاچه و دادم فرو را دهانم آب

 .جام همین... همین. هیچی -

 شده؟ چیزی -

 .کشیدم عمیقی نفس و دادم تکان طرفین به را سرم

 چندسال یعنی نرسید؟ ذهنم به جااین چرا هستن؟ ایران مدارک کردممی فکر چرا

 به رفتنم از منظور اما بود؛ همین مرگش از قبل پدر هایحرف آخرین بود؟ الکی تالشم
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 و بزرگ رئیس مقابل در و باشم کنارشان در تا بود؟ کیانفر امیرعلی یخانواده ایران،

 یاد به درستی به را پدر هایحرف آخرین چرا کنم؟ محافظت هاآن از اشدارودسته

 اوه بودند؟ کجا سال همه آن پس خوردند؟می وول ذهنم در باید حاال چرا نیاوردم؟

 .!من خدای

 کاترین؟ خوبی -

 یعنی این و رسیدم خواستممی که هرچه به باآلخره. واقعی لبخندی زدم؛ لبخند

 .پدر یخواسته به رسیدن

 .خوبم خیلی خوبم؛ -

 .گرداندم هاگلدان یهمه میان را نگاهم و گذاشتم پیش قدمی

 نشست؟می کجا همیشه... بابات -

 پاسخ و زد صندلی به دستی. رفت گلخانه انتهای صندلی و میز سمت به و دآم جلوتر

 :داد

 .بود جاهمین همیشه. جااین -

 :داد ادامه و کشید میز روی به فرضی هایخط اشاشاره انگشت با. رفتم جلوتر
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 .شب آخرین من؛ رفتن از قبل حتی -

 .گرفت جای صندلی روی

 .بشین -

 .شدم خیره مقابلم تنومند درخت به و فتمگر جای صندلی روی آرامی به

. آمدمی دستم به جدیدی هایسرنخ و شدمی اکو سرم در مدام امیرسام هایحرف

 جااین اما نزدم؛ سر اشگلخانه به و نگشتم را خانه این هم باریک حتی که بودم احمق

 کردن مخفی برای جایی اصال  . نبود مهم بسیار مدارک آن کردن مخفی برای مکانی

 صندلی و میز همین. درسته خاک؟. باشند شده پنهان خاک دل در که آن مگر نداشت؛

 .پایم زیر   زمین و

 برعکس خاکش. زدم زمین به آرام یضربه چند پام با کنم توجه جلب که آن بدون

 .بود ترنرم خیلی داشت قرار ورودی در که خاکی

 کنی؟می چکار -

 سمتم به که کردم ایسرفه میز زیر به اشخیره نگاه دیدن با و برگشتم سمتش به

 .برگشت
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 .بودم فکر تو. هیچی -

 :گفت مشکوک و کشید درهم ابرو

 .!شدیا جوری یه امروز تو -

 .کردم مصلحتی یخنده

 حرفیه؟ چه این! وا -

 .افزود هایشاخم شدت به

 .کاترین ج دیم من -

 :دادم پاسخ جدی و آمدند کش هایمب*ل

 میاری؟ در یباز پلیس چرا -

 که االن از نه جا،این بیاییم کردی پیله که صبح اون از نه. شدی مشکوک امروز تو -

 .!پاییمی رو وراون وراین و فکر تو میری هی اومدیم وقتی از

 .ایستادم و کشیدم درهم ابرو

 .!کنیمی توهین من به داری رسما   حرفیه؟ چه این -



www.taakroman.ir  

 
  

 
503 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .زدم بیرون و کردم تند قدم ورودی در سمت به و برگرداندم رو سرعت به

 . ...و بود کنارم سال همه این -

 کنی؟می زمزمه داری چی -

 :دادم پاسخ و کردم خیس زبان با را خشکم هایب*ل. برگشتم سمتش به

 .هیچی -

 کنی؟می زمزمه رو هیچی -

 :پرسیدم و کردم ریز را چشمانم

 داری؟ شک من به -

 :داد پاسخ تعارف بدون

 .کاترین مشکوکی خیلی. آره -

 به تعارفبی را گستاخش و خیره نگاه کهدرحالی. ایستاد مقابلم و گذاشت پیش قدمی

 :گشود ب*ل بود، دوخته چشمانم
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 کاریپنهون داری که نفهمیدم مدت این از بعد کردی فکر اگه. دارم شک. آره -

 .اشتباهی در سخت کنی،می

 .شدند گرد ممکن حد  رینآخ تا چشمانم و گرفت رعشه تنم کالمش از

 .رو چیزهمه بگی، بهم رو چیزهمه خودت شد قرار. کاترین نیستم احمق من -

 :داد ادامه و شد اضافه نیز عصبانیت اش،جدی حالت به کمکم

 ریخته؟ ب هَم رو تو همهاین خونهاین چرا ایران؟ اومدی چرا بگو بهم -

 :داد ادامه داشتمی بر قدم عقب به کهدرحالی و کشید سرخش صورت به دستی

 عروسی این که داره اصرار و میشه من عاشق اتفاقی و میاد فرانسه از دختریک -

 من از موردش در مدام و کنجکاوه شدت به پدرم فهمیدن برای. بگیره سر زود خیلی

. ترسونهمی رو من اطالعاتت و ایران یخونه توی شبت نصف هایپرسه. پرسهمی سوال

 یالهه و فرشته اون تو ببرم پی و بدم ادامه منفی فکرای اون به بخوام سخته برام واقعا  

 . ...و نیستی عشق

 .ایستاد در کنار   و فشرد هم روی به را هایشب*ل
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 و بود سکوت من پاسخ تنها. بگویم سخن او با چگونه و بدهم انجام باید چه دانستمنمی

 پاسخی چرا. نداشتم را زدن حرف توان و بودند شده دوخته هم به هایمب*ل. سکوت

 و مهربان نهایتبی که او از چی؟ از ترسیدم؟می نداشتم؟ او برای ذهنم پستوی در

 چی از بود؟ کرده شک من عشق به حال و بود قلبم صاحب که او از بود؟ منطقی

 و نبود واقعی چندان که واقعیتی از نبودنش؟ از دادنش؟ ازدست از ترسیدم؟می

 .آوردمی وجود به را زیادی هماتسوءتفا

 نمیایی؟ -

. میزد موج هاآن در اعتمادش دادن دست از و پشیمانی غم، که شدم خیره چشمانش به

 و دزدید را نگاهش که ایستادم مقابلش و رفتم سمتش به رمقبی و کوتاه هاییقدم با

 تمام با و اختماند گ*ن*چ بازویش به سرعت به که بزند بیرون خانه از تا کرد کج راه

 و کرد اصابت در به حکم*م و شد غافلگیر حرکتم این از. کشیدم عقب به را او توان

 و کردم ترنزدیک او به را خودم و چسبیدم ترحکم*م را بازویش. شد امخیره متعجب

 به را آزادم دست و گذاشتم قلبش روی به را سرم. سپردم تنش گرمای به را وجودم

 بیرون آه همراه به را امنه*ی*س در شده حبس نفس   و شتمگذا اشنه*ی*س روی

 .گرفت بر در را گلویم بغض، و شکست را مقاومتم که فرستادم
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 .گناهبی مردم و دادم انجام تو برای رو کارها این یهمه من... من -

 .پیچید سرم در و شد دوچندان قلبش ضربان صدای   و کشید عمیقی نفس

 گناه؟بی مردم -

 :کردم باز ب*ل و دادم فرو سختی به را نمدها آب

 .بندازم خطر به رو تو جون   تونمنمی من. نیست دروغ تو به من عشق   امیر؟ -

 و گرفت قاب را صورتم. کرد جدا خود از مرا آرامی به و دربرگرفت را بازوهایم دستانش،

 :پرسید نگران

 اومده؟ سرت بالیی چه کاترین؟ میگی چی داری -

 .کنم پنهون ازت چیزی خواستمنمی. ..من من، -

 انگشت دو هر با و شد درهم ابروهایش. شد خیس سرعت به صورتم و ترکید بغضم

 .کرد پاک اشک از را هایمگونه شصتش

 .هاتزدن حرف این با کنیمی دیونه رو من داری! نکن گریه -

 امیرسام؟ -
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 جانم؟ -

 :نالیدم و شد اضافه هایم اشک شدت به

 .!خیلی عاشقتم؛. ..من من، -

 کاترین؟ -

 :دادم ادامه بلندتر صدایی با

 .هستم و بودم اول روز همون از. عاشقتم من -

 :شد بلند نیز او صدای

 . ...منم. دونممی -

 . ...اما -

 چی؟ اما -

 .کردم کاریپنهون همهاین تو بخاطر فقط من. بدم دست از رو تو خوامنمی من -

 میگی؟ چی نمیشم متوجه -

 .کشیدم عمیقی نفس و کردم مس*ل را لبشق
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 همون از. آوردم رو مَکس به کردنت فراموش برای که منی اول عشق همون تو -

 از برگردی سالن سمت به کهاین بدون تو و خونتون اومدیم پدرم با وقتی که موقعی

 غافل و شدیمی رد من کنار از توجهبی پارک توی که موقعی همون رفتی؛ بیرون خونه

 .ورزش میام تو امید به صبح هر من کهاین از

 :زد ب*ل ناباور

 میگی؟ چی -

 نگه حکم*م را هایمشانه و داد نشان واکنش سرعت به او اما برداشتم؛ عقب به قدمی

 .داشت

 .کاترین بگو بهم رو چیزهمه -

 .بشی بازی این وارد نباید تو -

 بازی؟ کدوم -

 .مرگ بازی   -

 :دادم ادامه که اندم امخیره مبهوت و گیج

 . ...و مرگبار بازی -
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 :کرد زمزمه آرامی به

 .بدونم خواممی من اما، -

 مطمئنی؟ -

 .مطمئنم -

 .کشیدم خیسم صورت به دستی و کشیدم عقب را خودم شد، جدا تنم از که دستانش

 .حقیقته عین   میگم که اینایی -

 :کردم قایقح از بعضی کردن بازگو به شروع من و شد امخیره منتظر،

 .دزدیدن رو من که شد شروع روزی اون از هابدبختی این یهمه -

 :پرسید و پرید کالمم میان

 کیا؟ -

 :زدم تشر و دادم سر جانیبی یخنده

 .پیش سال   خیلی مال این. امیر بگیر آروم -

 .بدهم ادامه تا ماند منتظر و شد باز هایشاخم



www.taakroman.ir  

 
  

 
510 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 کشنمی رو من نده انجام رو شده محول بهش که کاری اگه که کردن تهدید رو پدر -

 من با امیرعلی عمو و پدر ولی خونه؛ برگشتم بعد ساعت چند که شد چی دونمنمی و

 یهمه ازقبل سالیک درست. بفهمه کسی ندادن هم اجازه و نزدن حرفی مورد این در

 شنیدم اهچی بزنی حدس تونینمی حتی. کرد دعوت اتاقش به رو من پدر، اتفاقات اون

 !.شد سپرده بهم هاییمسئولیت چه و

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس

 بدم؟ ادامه خوایمی مطمئنی -

 :غرید عصبی و کالفه

 .بده ادامه. مطمئنم -

 .آوردم باال تسلیم ینشانه به را دستانم

 .میگم خب،خیلی -

 .!زودتر -
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 به را اشلحظه به لحظه من که روزهایی آن یادآوری بود سخت. آوردم پایین را دستانم

 زبان به را تلخ خاطرات باز، تالش، همهآن از بعد بود سخت. سپردم فراوشی به سختی

 .نداشتم اطاعت جز راهی اما بیاورم؛

 پدر، داشت؛ ضلع چهار که قراردادی بود؛ رحمانهبی خیلی که گفت قراردادی از پدر -

 .کوچیک هایجنین و گناهبی مردم  ... و اصلی رئیس امیرعلی،

 میگی؟ چی چی؟ -

 یعنی کردن؛می کار خالفکار گروه یه برای تو و من پدر  . یرسامام شنویمی درست -

 به شونخانواد کردننمی همکاری اگه. بودن همکاری به مجبور هااون کردن؛نمی کار

 .افتادنمی خطر

 :دادم ادامه رحمانهبی من و بود شده امخیره مبهوت و مات

 وابسته هایبیماری یدرباره که کردمی کار ایپروژه روی کیانفر امیرعلی تو؛ پدر   -

 کرد؛ کسب بسیاری موفقیت پروژه این توی وقتی و بود ذهنی ناتوانی ویژه به x به

 .اومد سراغش به ضی*و*ع مرد   اون و آوردن ایمان استعدادش به همه

 بود؟ چی قرارداد اون... اون -
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 :دادم پاسخ و مداد فرو را دهانم آب

 و افرادجوان کندذهنی با طه*اب*ر در که ساختمی رو ویروسی باید تو پدر   -

 توسط باید ویروس این. بشه پیشرفته کشورهای پیشرفت مانع که دارویی و بود هانخبه

 و داخلی ریزیون*خ دار،تب هایریبیما موجب و کردمی پیدا انتقال موادغذایی

 کمک به ویروس این. "خاموش مرگ" نام به ویروسی. میشد درون از دن*ب یتجزیه

 جاهمه در که من پدر   توسط بود این بر قرار و شد ساخته ماهر داروساز چندین و پدرت

 کشورها به هم دارو اون و بشه منتقل داشت، هادستگاه در زیادی نفوذ و داشت آشنا

 .آوردمی در پا از رو ینجن و جوان هامیلیون و هزاران جنایت این. بشه فرستاده

 از را اشتکیه و کشید موهایش میان دستی. دادم او به را تحلیل یاجازه و کردم سکوت

 :نالید و گرفت در

 . ...پدرم که نمیشه باورم! نمیشه باورم -

 :پریدم کالمش میان

 .!صبرکن -

 .برگشت سمتم به
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 !هست؟ هنوزم که نگو -

 .دادم تکان سری

 .گفتم رو ماجرا نصف هنوز -

 .!من خدای -

 :کردم بیان ماجرا ی ادامه و کشیدم صورتم به دستی

 جااین. انتقال و کپی یعنی رسید؛ نهایی مراحل به و شد ساخته دارو و ویروس این -

 تمام و پادزهر دارو، هااون. برن پیش بیشتر نگذاشت پدرت و پدرم انسانیت که بود

 اعضای تمام تا داد دستور شد باخبر که سرئی. کردن پنهان و دزدیدن رو تحقیقات

 پاک ما خانوادگی اطالعات بودید؛ ایران شما بختانهخوش. ببرن بین از رو خانوادشون

 اون. دنیل لرد پیش کارولین و بود ایران کالرا بودن؛ امنی جای خواهرهام و بود شده

 تلفنیک ما، رسیدن زا قبل... ولی ولی، بیاد؛ ما همراه امیرعلی عمو بود قرار لعنتی شب

 .داد رو عمو مرگ خبر که شد پدر به

 جمع آن در نیز اشک یحلقه غم، و د*ر*د ، ابهام بر عالوه و کرد تغییر نگاهش رنگ

 :دادم ادامه رحمانهبی و کردم بغض دردناکش نگاه از. شده
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 یوقت رسیدیم؛ دیر خیلی ما و کشیدن آتیش به رو خونه سازینه*صح یک با هااون -

 به بیمارستان به جنازه تحویل از بعد. بود شده دفن خاکسترها میون عمو که رسیدیم

 اشک پدر. عمو دادن دست از د*ر*د همون با کردیم؛ فرار مهمونی به رفتن یبهانه

 تا اما کنم؛ آرومش کردم سعی. اونه عمو مرگ مقصر که کشیدمی فریاد و ریختمی

 سنگی یدره و شده کاری دست قبل از ماشین و ساختگی تصادف یک کردم باز ب*ل

 .!امیر بود دردناکی شب عجب. شد شب اون پایان  

 یاری گریستن در را او و نیاوردم تاب چکید، اشگونه روی به که اشک یقطره اولین

 .کردم

 امیر؟ -

 :نالید گرفته صدایی با و کرد هم در را صورتش اشمردانه بغض

 .!کن بس -

 .آورد باال را دستش و ایستاد من به پشت و گرفت رو سرعت به

 .!بسه! کاترین بسه دیگه -

 :شد مانع سرعت به هایمکفش صدای شنیدن با که گذاشتم پیش قدمی
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 .!نیا جلو -

 .ایستادم حرکت از

 .باشه. خب خیلی -

 .دادم درخت به را امتکیه دوباره و کشیدم صورتم به دستی

 .بدونی رو چیزهمه خواستی خودت -

 حالتش خوش و لَخت موهای میان دستی. بس و بود عمیق هاینفس او پاسخ   تنها

 :نالید و کشید

 .نمیشه باورم -

 . ...و بیارم مدرک تونممی. امیر نمیگم دروغ من -

 :پرید کالمم میان

 .نیست نیازی -

 هیچبی من و بود خودش کردن آرام درحال من به پشت او که شد مدت چه دانمنمی

 کهدرحالی و برگشت سمتم به آرامی به مدتی بعداز. بودم رشیدش قامت ییرهخ حرفی

 :پرسید کند برخورد منطقی و باشد سردون*خ کامال   کردمی سعی
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 دونی؟.می چیا دیگه -

 .نداریم خوبی، حال االن بعد؟ برای بذاریم میشه میشه، -

 باغ و ساختمان به هنگا بدون. کرد باز را در و داد سر ایخسته نفس حرفی هیچبی

 :داد قرار خطاب مرا و زد بیرون

 نمیایی؟ -

 ماشین و او به را خودم. زدم بیرون آرامی به و گرداندم باغ سراسر را امخسته نگاه

 عمارت سمت به را ماشین گرفته صورتی و درهم ابروهای همان با. شدم سوار و رساندم

 هم در ابروهایم افتاد، فرمان دور   به یشده حلقه دستان به که نگاهم. آورد در حرکت به

 بیرون اشمردانه هایرگ شدمی باعث کردمی وارد فرمان به دستانش با که فشاری. شد

 دستش روی آرامی به و بردم پیش را دستم. شود بلند هایشاستخوان یناله و بزنند

 هایمب*ل روی لبخندی. انداخت صورتم به کوتاه نگاهی و خورد اییکه. دادم قرار

 بش*ل یگوشه ملیحی لبخند. کردم روشن چشمانم درون را آرامش یفتیله و نشاندم

 سوق انگشتانم میان را اشکشیده انگشتان و آورد بیرون دستم زیر از را دستش و نشاند

 فرمان روی به و نشاند بررویش ایوسه*ب و برد صورتش سمت به را دستم. داد

 قفل هاآن در زور به انگشتانم که بودند کشیده و رگبز قدر آن انگشتانش. گذاشت
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 سر کوتاهی یخنده دادم، نسبت او به که زیبایی یکلمه از! من هیوالیی مرد  . شدندمی

 .دادم

 خندی؟می چرا -

 .خوردم را امخنده سرعت به

 خندیدم؟ کجا -

 .دیدم خودم -

 .رانندگیه به حواست که تو -

 :گفت و انداخت نگاهی چشم یگوشه از

 .توئه به حواسم فقط کنارمی، تو وقتی -

 وجودم و یافت التیام جمله همان با بود، آمده سراغم به گذشته یادآوری از که دردی

 هم روی به را امخسته چشمان و دادم تکیه صندلی به را سرم. شد آرامش از لبریز

 .گذاشتم
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 ترس گفته؟ بهش چیزی کسی یعنی بود؟ فهمیده کجا از بود؟ کرده شک چرا امیرسام

 دیگر امیرسام میشد، آشکار اگر که بود حقایق باقی از من ترس نیست؛ حقیقت از من

 .دادمی نشان همه به مرا واقعی یچهره که حقیقتی. آوردنمی زبان بر هم را نامم

 خودش با امیرسام کردن خلوت یاجازه و ماندم وضعیت همان در عمارت به رسیدن تا

 از و کند آرام را خود تا دادمی او به بیشتری زمان من سکوت شاید. مکرد صادر را

 باز را چشمانم ایستاد، ماشین و رسیدیم عمارت با که هنگامی. بکاهد اشدرونی د*ر*د

 را دستم. چرخید سمتم به رخ تمام و کشید عمیقی نفس. برگشتم سمتش به و کردم

 دستم پشت شصتش انگشت با و آورد پایین انگشتانش میان در شده محصور طورهمان

 .کرد نوازش را

 داری؟ مدرک گفتی -

 :دادم پاسخ و دمکر خیس زبان با را امخشکیده هایب*ل

 ببینی؟ خواییمی. آره -

 . ...باشن داشته حقیقت هاتحرف اگر. آره -

 :کردم تآکید درهم، ابروهای با و پریدم کالمش میان
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 .دارن که -

 :داد ادامه و داد تکان سری

 .بدیم اطالع پلیس به باید دارن، حقیقت که -

 .نداره امکان! نه -

 چی؟ -

 .ذارمنمی من -

 :پرسید درهم ابروهای با و کرد رها آرامی به را دستم

 چرا؟ -

 .کننمی ب*را*خ رو چیزهمه هااون چون -

 کنن؟می ب*را*خ رو چی -

 .رو من زحمات تمام -

 زحمتی؟ چه -
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 بیشتری مدارک و کنیم پیدا رو هااون باید اول. امیرسام شدم دیکنز هااون به من -

 .کنیم باز بازی این به رو دولت و پلیس پای افتادن گیر قشنگ وقتی و کنیم جمع

 میگی؟ چی فهمیمی -

 .گیرممی رو هااون انتقام من. فهمممی آره -

 شدی؟ دیوونه چی؟ انتقام   -

 .امدیوونه آره -

 کاترین؟ -

 . ...و کنن زندگی راحت هااون بذارم تونمنمی من ؟امیر -

 .خطرناکین هایآدم هااون میگی، تو که جوریاین -

 .گرفتم قرار صورتش مقابل و شدم خم سمتش به

 ترسی؟می تو -

 :داد پاسخ سریع و قاطع

 .نه -
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 .کن کمکم پس -

 کنی؟ چکار که کنم کمک -

 .بفرستیم جهنم به رو هالعنتی اون که -

 .بشیم وارد قانونی راه از باید -

 .نمیشه -

 .میشه -

 پدرت فهمید که ایلحظه همون بده، انجام کاری بود قرار پلیس اگه! نمیشه میگم -

 .دادمی انجام کشتن رو

 چی؟ -

 هاباالیی اون چون چرا؟ دونیمی. نکرد کاری و فهمید پلیس. شنویمی درست آره -

 .شریکن رکا این توی خودشونم چون. نذاشتن

 .نداره امکان -

 :غریدم و کشیدم جلوتر را سرم
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 .کن باور. داره -

 .طوالنی کمی شاید کرد؛ سکوت

 کنم؟ چکار باید -

 کنی؟می کمکم... یعنی -

 .آره -

 :گفتم و نشاندم هایمب*ل روی بزرگی لبخند

 کنی؟می اعتماد کنی؛ اعتماد من به باید فقط تو. هیچی فعال   -

 :کرد نجوا مچشمان در خیره

 .آره -

 :کشیدم فریاد و گرفتم جای صندلی روی آرامی به

 .عاشقتم -

 آسودگی روی از عمیقی نفس و شدم پیاده ماشین از نشدنیوصف خوشحالی با و

 سخاتمندانه. داد هدیه من به چندباره جانی لبخندش با و گرفت قرار کنارم. کشیدم
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 وارد و گذشتیم راهرو از. برداشتیم قدم ساختمان سمت به و دادم پاسخ را لبخندش

 سمتمان به و ماند ناتمام آلفرد و پدربزرگ گفتگوی ورودمان با. شدیم اصلی سالن

 به( آلفرد و پدربزرگ مادربزرگ،) سه هر که دادیم همه به باالیی و بلند سالم. برگشتند

 .دادند پاسخ گرمی

 :پرسید و انداخت سرتاپایم به نگاهی آلفرد

 رفتید؟ خاصی جای -

 .دیدیم رو امیرسام خونه رفتیم. بله -

 سام؟ یخونه -

 .پدرش خونه -

 .طوراین که -

 :پرسید پدربزرگ که گرفتیم قرار مقابلشان و رفتیم جلوتر

 میان؟ ک ی سام یخانواده -

 :داد پاسخ من جای به امیرسام

 .میان دیگه یهفته دو الی یک تا بشه، درست ویزاشون کارای -
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 :پرسیدم و شدم خیره امیرسام به متعجب

 میان؟ همه یعنی -

 .امخانواده فقط. آره -

 :کرد سازیشفاف پدربزرگ

 .باشه دختر زندگی محل در نامزدی که رسمه این -

 .برگشتم پدربزرگ سمت به

 .خوبه -

 ریزیبرنامه درگیر که انداختم جمعشان به کوتاه نگاهی و فرستادم بیرون خسته نفسی

 بودند.

 .پایین میام شام رایب -

 بود، من به متعلق که اول یطبقه اتاق   تنها به را خودم و زدم امیرسام به چشمکی

 و داشت قایقی و گشاد بسیار ییقعه که رنگی آبی کشی پیراهن   با را هایملباس. رساندم

 .کردم رها تخت روی به را خودم و کرده عوض بود، زانوهایم روی تا



www.taakroman.ir  

 
  

 
525 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 یحمله گذشته یادآوری از باراین که بود خوشایند برایم و کردممی سبکی احساس

 ایحمله گرفتم، قرار امیرسام کنار که روزی از حقیقت در. بود نیامده سراغم به عصبی

 و رسیده نهایی یمرحله به درمانم که یعنی این. هست و بود خوب دلم حال و نداد رخ

 .نبود خبری حمله از دیگه دیگه، مدتی تا

 پیش در که سفری یاد به کوچکم چمدان دیدن با و انداختم اتاق اطراف به نگاهی

 عالی پیشرفت به منجر که داشتیم سفری لندن مقصد به صبح فردا. افتادم داشتیم،

 به من که ضرری که بودم خوشحال. میشد پوشاک یحیطه در مهراب و امیرسام

 .شود کاسته من وجدان عذاب از و جبران راحتی به بود قرار بارآوردم،

 خواب به سرعت به که شد چی دانمنمی و گذاشتم هم روی به مدتی برای را چشمانم

 . ...عالی و رویا بدون خواب یک رفتم؛ فرو

 .نشستم تخت روی هراسان و پریدم خواب از میزد، در به که فردی و در صدای با

 .رسیده شام وقت خانم؟ -

 .پریدم پایین تخت از سرعت به شام م  تای دیدن با و انداختم ساعت به نگاهی

 .میام االن -
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 منتظر صندلی روی همه. رساندم شام میز به را خودم و زدم آب را صورتم و دست

 خم کوتاه سری. بود عصبانی یعنی این و بود درهم پدربزرگ ابروهای و بودند نشسته

 .پدربزرگ به کردم رو سارشرم و کردم

 .موندم خواب. ببخشید -

 .نیست شام میز به توهینت و اومدن دیر برای موجهی دلیل ب،خوا -

 .خواممی معذرت. میگید درست شما -

 .کرد اشاره صندلی به دست با

 .بخشممی رو دفعهاین. بشین -

 .ممنون -

 دیر و بود سنت یک شام میز سر موقع به حضور. گرفتم جای امیرسام کنار صندلی روی

 که خداروشکر. بود مهمانی و خانه آن صاحب به یاحترامبی و شکنی سنت یک کردن

 من برای عالی امتیاز یک این و شکستمی را هاسنت از بعضی من، مقابل در پدربزرگ

 .بود
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 شام خوردن مشغول مخصوص، دعای خواندن از پس و کردم گره هم در را دستانم

 .شدیم

 :رسیدمپ امیرسام از آرامی به و سرکشیدم را امدنی*شی*نو از مقداری

 ان؟آماده وسایلت -

 :پرسید و داد فرو را دهانش درون غذای

 چی؟ برای -

 .لندن بریم باید فردا -

 .شد درهم صورتش

 .متنفرم پی در پی اونم کاری هایمسافرت از -

 :گفتم جانببه حق و زدم لبخندی

 .!نکردی جمع رو وسایلت میشه معلوم -

 :داد پاسخ و کرد پاک را دهانش دستمال با

 .نه -
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 .شدم بلند میز پشت از تشکر با و دادم تکان سری

 .میدم کمکت من -

 :پرسیدم پدربزرگ به خطاب

 .لندن بریم باید فردا بریم؟ زوتر ما نیست مشکلی -

 :گفت و برخاست هم امیرسام

 .خواممی معذرت واقعا   -

 :داد را پاسخش میشد بیشتر و بیشتر روز چند این که محبتی با پدربزرگ

 .برید تونیدمی. نیست مشکلی -

 .ممنونم -

 باال طبقه به. کردیم تند قدم هاپله سمت به و گفتیم "بخیر شب" سه هر به خطاب

 .ایستاد کنار و کرد باز را در. ایستادیم امیرسام اتاق مقابل و رفتیم

 .بانو داخل بفرمایید -

 .شدم خم زانو روی به و گرفتم را لباسم یگوشه
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 .رمسرو ممنونم -

 و در شدن بسته با. بلعیدم را امیرسام عطر تمام و کشیدم عمیقی نفس و شدم اتاق وارد

. برید نفسم و لرزید تنم امیرسام، بزرگ و گرم دستان در پهلوهایم شدن محصور

 یشانه روی به را امآشفته موهای. کرد مماس تنش به و کشید عقب به را رم*م*ک

 کرد، وارد سرم به که ریزی فشار با. کرد خم امانهش روی به را سرش و انداخت دیگر

 دنم*گر گودی در عمیقی نفس. چسبید اشپیشانی به و شد خم شانه روی به سرم

 سرمست نجوایش و زیرگوشم به اشبینی شدن کشیده با و گرفت رعشه تنم که کشید

 .شدم

 .شدی خوشگل چقدر -

 .یدلرز قلبم و خورد گوشم یالله به هایشنفس گرمای

 .میاد بهت آبی -

 و کردم سفر دیگر دنیایی به اش،سخاوتمندانه هاینوازش مقابل در و زدم بزرگی لبخند

 قدم با و داد سوق پهلوهایم روی به را دستانش. سپردم او به را خود مسیر این در

 آغوشش در من و ایستاد تخت مقابل. کرد حرکت به وادار مرا تخت سوی به برداشتنش

 در. بودند شده تبدیل ماهر شیطان دو به باراین مهربانش همیشه چشمان. چرخیدم
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 روی به را معروفش لبخند بود، برگرفته در را وجودم تمام که شیرینی اضطراب مقابل

 :پرسید و نشاند هایشب*ل

 .میشم موفق من که گفتم بهت خونه، توی روز اون یادته؟ -

 روز؟ کدوم -

 .نشدی من متوجه و بودی وندنخ قرآن مشغول که روزهمون -

 نجواکنان گوشم زیر به گرمش و آرام صدای. زیبا روز آن به شد کشیده ذهنم سرعت به

 .کردمی تخت روی به خوابیدن و نشینیعقب به وادار مرا هرکلمه با و گشت رها

 .کنم خودم یشیفته رو تو تونمنمی گفتی بهم -

 دوطرف در را دستانش و زد خیمه بدنم روی به نرم، تشک روی به سرم گرفتن قرار با

 کردم: زمزمه و گزیدم ب*ل. داد قرار صورتم

 .یادمه -

 :پرسید و آورد پایین را سرش

 گرفتی؟ اینتیجه چه خب؟ -

 .دادم سر ایخنده
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 پرسی؟می دوباره چرا گرفتی، اعتراف که تو -

 قلبم انضرب انداخت، سوزش به را هایمب*ل ست*پو که هایشنفس اغ*د هرم

 .کرد آغاز را اشتابیبی و شد چندبرابر

 .بشنوم بازم خواممی -

 .شدم محو اششرقی چشمان در و نشاندم اشگونه روی به و بردم باال را دستم

 نمیگی؟ بهم چرا -

 متوقف چشمانم روی آخر در و شد مشغول صورتم اعضای تمام در کنکاش به نگاهش

 .شد

 بگم؟ رو چی -

 .دونممی من -

 عزیزم؟ چیو -

 . ...کهاین که،این -

 :کردم زمزمه و کشیدم تیغش شش صورت روی را انگشتانم
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 .نیستی عاشقم کهاین -

 .کشید پر هایشب*ل روی از لبخند

 . ...و نیستی عاشقم دونممی -

 .کاترین نیست جوراین -

 ایج کنارم که نشستم تخت روی. شد نشینیعقب به مجبور که کردم بلند را سرم

 :آورد زبان به را نامم و گرفت

 کاترین؟ -

 .کردم هایمب*ل مهمان رنگیکم لبخند

 .امیر بگی دروغ نیست نیازی -

 .کشید درهم را ابروهایش

 .کاترین نمیگم دروغ من -

 قاب دستانش با را صورتم و شد مانع او اما برگرداندم؛ را صورتم و کشیدم عمیقی نفس

 :داد قرار خطاب مرا دستورانه لحنی با هک کردم دریغ را نگاهم. گرفت
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 .کاترین تواَم با! کن نگاه من به -

 :گشود ب*ل هم در ابروهایی با و جدی کامال   که دوختم او به را چشمانم

 دادی،می جون داشتی هامچشم جلوی و کردی گیر آسانسور توی که روزی همون -

 زود خیلی کهاین از عصبی بودم؛ کالفه و عصبی همین برای لرزیده؛ دلم فهمیدم

. شدم جوراین ک ی و چطور و چرا دونمنمی اصال  . نفهمیدم خودم و شدی قلبم صاحب

 بینمتمی وقتی کهاین دونمنمی! نداشتی تفاهمیهیچ من با که تویی ؟!تو چرا اصال

 رو این ولی،! نه؟ یا ذارنمی عشق رو پرونیمی سرم از هوش و روهزار میره قلبم ضربان

 گفتم بهت اول روز که کششی   اون از بیشتر من االن احساس   که دونممی خوب

 .شدم دچارش

 :پیچید اتاق در اشعاشقانه نجواهای و کشید جلوتر را خودش

 تازه برام که خواستن یک بود؛ ساده کشش یک فقط کردم خواستگاری ازت وقتی -

 وقتی از! چیه؟ دردم بفهمم تا بشیم محرم خواستم و کنم گناه ترسیدم همین برای بود

 شد قوی احساسم قدر اون. ترآشوب حالم و شد عوض دنیام انگاری دادی من به رو بله

 گاهی و کردممی دفاع خودم مقابل در تو از هاتکاری پنهون تموم مقابل در حتی که

 .باشمت داشته که این برای فقط چی؟ برای دونیمی. زدممی راه اون به رو خودم
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 :داد سر دلبرانه را اشعاشقانه نجوای میزد، موج آن در عشق گرمای که اییصد با

 .تو جسم و روح تمام داشتن و خواستن توئه؛ خواستن از پر وجودم تمام -

 "توئه خواستن از پر وجودم تمام": شد اکو ذهنم در آخرش جمالت

. دکر چشمانم مهمان را شوق اشک و کرده سرمست را جسمم و روح اعترافاتش

 غرق کالمش گرمای در قدرآن. نداشتم را وصفش توان و دارم حالی چه دانستمنمی

 .شدم او یمتوجه نامم آوردن زبان به با که بودم شده

 کاترین؟ -

 بغض از مملو ایخنده با و کردم رها درآغوشش را خودم و کشیدم چشمانم به دستی

 :گفتم

 .آقا خوردی گول -

 .داد سر جذابی یخنده

 .!زرنگ یا -

 میان مرا ترحکم*م دستانش. چسباندم اشنه*ی*س به بیشتر را سرم و خندیدم

 :کرد زمزمه و کرد محصور بازوانش
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 .شیطون کوچولوی خانم -

 .کشیدم عقب آرامی به و کشیدم وجودش در عمیقی نفس

 کنیم؟ جمع رو وسایلت بریم -

 :داد پاسخ و زد شیطانی لبخند

 .کوچولو انمخ خوردی گول. کردم جمع -

 :پرسیدم ومتعجب انداختم باال ابرویی

 گفتی؟ دروغ -

 .زدم گولت فقط! نه دروغ -

 دنم*گر رگ روی به آتشین ایوسه*ب و کرد فرو موهایم خرمن میان در را سرش

 به نیز او که بگیرم آرام تخت روی تا کشیدم عقب به را خودم و گزیدم ب*ل. نشاند

 دلدادگی از سرشار و لبریز را وجودم و داد ادامه را شهایوسه*ب و شد کشیده همراهم

 .کرد مستی و

*** 

 .نشسته تنها جااین یکی -
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 به جدی نگاه همان که ماند خیره را مدتی و دوخت دختر به را اشعصبی و خسته نگاه

 و رفت کنار هایشب*ل روی از لبخند. نیست دلبری برای مناسبی زمان که فهماند او

 و کرد لبریز بطری محتوای از را ات*ش. گذاشت تنها را او و برخاست صندلی روی از

 گذاشت بار پیشخوان   روی ضرب به را ات*ش. گرفت گر تنش تمام و سرکشید الجرعه

 .گذاشت هم روی به را ملتهبش چشمان   عمیق نفسی با و

 آلفرد؟ -

 به چشم ینقطه ترینایگوشه از را گستاخش نگاه و کرد باز آرامی به را چشمانش

 .بدهد ادامه تا ماند منتظر و دوخت دختر

 جا؟این میایی هنوزم -

. کرد خود مهمان را دیگری ات*ش و کرد دریغ او از را نگاهش دادن، پاسخ بدون

 صدای و کرد مس*ل را صورتش گونهنوازش دختر، ظریف و کشیده انگشت

 .کرد قبل از تراغ*د را او هایشنفس اغ*د هرم و پیچید گوشش در اشاغواکننده

 .تو پیش. عزیزم برگشتم من -

 سمت به فریاد با و زد پیشخوان به ضرب به را داشت قرار هایشب*ل مقابل که شاتی

 .برگشت او



www.taakroman.ir  

 
  

 
537 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .!شو خفه -

 به. کشید عقب لرزان و ترسان دختر و برگرفت در را بار بارمرگ سکوتی فریادش از

 :زد ب*ل و شد خیس صورتش سرعت

 ودی؟نب منتظرم -

 بار مسئول به را مشروبش پول. کرد تن به را چرمش کت و برخاست جا از او به توجهبی

 .برداشت قدم ورودی در سمت به و کرد پرداخت

 .کنممی خواهش آلفرد؟ -

 میشد، نزدیک او به کمکم آتش یجرقه و بود باروت از مملو که ایبشکه همانند. ایستاد

 دستانش کهدرحالی. داد او به را جرقه و بهانه آن دختر مکال و بود کردن فوران یآماده

 :کرد باز ب*ل کردندمی نوازش را او یشانه و ردن*گ حریصانه

 . ...و اتخونه بیام امشب تا بده اجازه بهم -

 انگشتان میان را دختر یکشیده ردن*گ و برگشت سمتش به فراوان عصبانیت   با

 :داد سر شیر چونهم غرشی و گرفت قدرتمندش



www.taakroman.ir  

 
  

 
538 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 اتخفه خودم هایدست با خورممی قسم وگرنه. نشی من نزدیک نفعته به -

 .کنممی

 دلش کبودش، صورت و افتاد سرفه به دختر که کرد وارد او ردن*گ به بیشتری فشار

 را گلویش دستش با و رفت عقب به تلوتلوخوران. کرد رها را او و آورد رحم به را

 و گرفت قاب را آلفرد ارغوانی هایب*ل شیطانی ندلبخ. افتاد سرفه به و چسبید

 .زد بیرون بار از او به توجهبی

 آلفرد؟ -

 :پرسید و برگشت نیک سمت به سرعت به

 داخل؟ نیومدی چرا افتاده؟ اتفاقی -

 .نداشتم رو صدا و سر یحوصله. نه -

 نهخا به هنوز او و بود گذشته هم دو از ساعت. انداخت اشمچی ساعت به نگاهی

 :کرد زمزمه و دوخت درخشانش هایستاره و آسمان به را نگاهش. بود برنگشته

 بزنیم؟ قدم -

 .بزنیم -
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 به توجهبی و انداخت خلوت خیابان به نگاهی و برد فرو شلوارش جیب در را دستانش

 به و گشت هوشیار ناگهان به اما برداشت؛ قدم بود، ایستاده جاده میان که دختری

 آالرم رسید گوش به خیابان انتهای از که ماشینی از  *گ صدای. تبرگش دختر سمت

 هیچ بدون و کرد باز طرفش دو را دستانش دختر،. کرد روشن مغزش در را هشدار

 با که بود آمد و رفت در دختر و ماشین میان نگاهش. شتافت مرگ پیشواز به ترسی

 :کشید فریاد و دوید او سمت به سرعت به ماشین شدن نزدیک

 .!کنار برو -

 :داد قرار خطاب اورا سر پشت از نیز نیک صدای

 آلفرد؟ -

 شدن کشیده و پیاپی های.بوق صدای. بردند یورش او دنبال به نیک و دختر سمت به او

 در درست. رساند او به را خود و کرد اضافه سرعتش به آسفالت، روی به هاالستیک

 را او آلفرد قدرتمند دستان ،کردمی نجوا دختر گوش زیر به مرگ که ایلحظه

 یگوشه به هردو زیادش سرعت از. کشید خیابان دیگر سمت به خود با و دربرگرفت

. ایستاد حرکت از نیک قدمییک در درست فراوان تالش با ماشین و شدند پرت خیابان

 لرزان نگاه. شد سکوت مهمان باز خیابان، و شدند خفه بطن در نیک و هاالستیک فریاد
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 چونهم بازوانش میان در که ایترسیده دخترک به آرامی به و شد گرفته نیک از ردآلف

 چشمانی با و لرزیدمی دخترک سفید هایب*ل. شد دوخته لرزید،می ایگربه بچه

 :کرد نجوا را او نام هوشیار نیمه

 .!نمیشه باورم ایلیچ؟ آلفرد -

 .نشاند حالت همان در را او و کرد جدا خیابان کنار جدول   از را دردناکش یشانه

 خوبه؟ حالت -

 آلفرد؟ -

 :پرسید و انداخت دخترک اندام تمام به گذرا نگاهی

 نشده؟ چیزیت -

 .نه -

 آن یا بود کرده ست*م او. شد خیره دخترک معصوم چشمان به و داد سر عمیقی نفس

 اشگونه روی به که دختر دست. بلعیدمی را او صورت ابعاد تمام گونه این که دختر

 بود، شده تزریق او وجود از که آرامشی با و کرد منتقل او به شدیدی گرمای نشست،

 :پرسید
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 چیه؟ اسمت شناسی؟می رو من -

 :داد پاسخ و آمد جلوتر او، کالم شنیدن بهتر برای دختر صورت

 .امیلی -

 امیلی؟ -

 .بله -

 چندبرابر وجودش گرمای هایشب*ل روی بر دختر، سوی از سوزانی گرمای نشستن با

 طورهمان سرسختانه اطرافش زنان مقابل در هاسال که ایخفته هایحس تمام و گشت

 دعوت همراهی به را او و گسیخت هم از او حرکتیک همان با بود، داشته نگه خاموش

 .کرد

 آلفرد؟ آلفرد؟ -

. شد تپر زمین به دیگر دنیایی از و شد کشیده عقب سرعت به نیک قدرتمند دستان با

 ابروهای با نیک. گرفت رو سرعت به و داد بیرون ایکالفه نفس اشتباهش به بردن پی با

 :گفت و شد خم زانو دو روی کنارش درهم

 .بریم باید! مستی؟ تو -
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 را اششانه. شد روروبه او جانبی جسم با اما برگشت؛ امیلی سمت به و داد تکان سری

 :زد صدایش و داد تکان چندبار

 امیلی؟ لی؟امی -

 شناسیش؟می -

 :داد پاسخ و کشید امیلی یپریده رنگ صورت به دستی

 .بیمارستان ببریمش باید ولی نه؛ -

 .کرد بلند دستانش روی را امیلی و نشست دستش کنار نیک دست

 .شده هوشبی ترس از. نیست نیازی بیمارستان به -

 .برخاست جا از نیک همراه به و کرد صداییبی یخنده

 نیک؟ -

 بله؟ -

 .نیستم ست*م من -

 .معلومه آره -
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 .!هی -

 به را خود و کرد طی عصبانیت با را خیابان عرض و شد درهم نیک یمردانه ابروهای

 آلفرد سمت به و بست را در و خواباند عقب صندلی روی بر را امیلی. رساند ماشین

 نیک،. بود شده خیره یامیل با برخوردش محل به و بود ایستاده جاده میان در. برگشت

 :زد صدا را او و برد باال را صدایش

 آلفرد؟ -

 ماشین سمت به خیابان، کف برروی شده ساییده هایالستیک مسیر از آلفرد نگاه

 ینه*صح و گشتمی امیلی خودکشی دلیل دنبال به خود ذهن در. شد کشیده

 ضربان و بود داده تدس از را اختیارش چرا. کردمی مرور را پیش لحظه چند احساسی

 داده را شکنیقانون یاجازه امیلی به چرا بود؟ کرده چه خود با بود؟ باال هم هنوز قلبش

 روی. کرد تند قدم ماشین سمت به و کشید حالتش خوش موهای میان دستی بود؟

 .آمد در حرکت به ماشین و گرفت جای رول پشت هم نیک و گرفت جای صندلی

 برم؟ کجا -

 :داد پاسخ و انداخت سرش پشت به هکوتا نگاهی

 .دونمنمی -
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 به را اشاشاره انگشتان بود آمده سراغش به پیش یچندلحظه از که ناگهانی سردرد از

 :داد ادامه کالفه و فشرد هایششقیقه روی

 رفت؟ میشه کجا وضع این با اصال  . هتل یا عمارت برو -

 .باشی داشته عمارت توی اییج دختر این و حال این با نکنم فکر. هتل میرم -

 :غرید عصبی و کرد بلند را سرش نیک یکنایه از

 .نزن کنایه قدراین -

 ب*را*خ حال با و مسخره بار اون به رفتی دوباره مدت همهاین بعداز. نیست کنایه -

 .کردم جدات دختره این از زور به بدتر، اون از خیابون؛ وسط انداختی رو خودت

 :نالید و فشرد ترحکم*م را هایششقیقه

 .نیک بردار دست -

 :کرد باز ب*ل و داد تکیه صندلی پشتی به را سرش

 برای تهدید یک یعنی این و خوردم شکست گروه اون کردن پیدا توی بازم -

 هم رو سوفیا تازه. باشم داشته خوبی حال باش نداشته توقع پس. کاترین و امخونواده

 .رسیدم انفجار مرز به یکاف یاندازه به و کردم مالقات
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 :داد ادامه و پوشاند را صورتش دست با

 !شد چی نفهمیدم اصال   دخترم، این -

*** 

 دست با که حالی در امیلی. برگشت تخت سمت به و بازکرد را پیراهنش دوم یدکمه

 بود شده خیره او به طلبکارنهنگاه همان با نیک. گذراند نظر از را اتاق فشرد،می را سرش

 :پرسید و کشید درهم بیشتر را ابروهایش نگاهشان برخورد با و

 سرته؟ توی اینقشه چه تورو؟ ببینم -

 آلفرد سمت به طلبکارانه و گرفت عصبانیت رنگ امیلی یمعصومانه نگاه او، سوال با

 نگاه و سپرد دیوار به را اشتکیه و برگرداند رو او حضور به توجهبی او اما برگشت؛

 هم در ابرو امیلی او، توجهیبی با. سپرد شب سکوت و خالی خیابان به را اشخسته

 .برگشت نیک سمت به و کشید

 بدید؟ نجاتم خواستم من مگه -

 .!نیار در پرروبازی هی؟ -

 کیم؟ من فهمیمی! محترم آقای کن صحبت درست -
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 انسمتش به عصبانیت با و شد بیشتر آلفرد تابیبی و سردرد دو، آن میان جدال از

. انداخت تاب و تب به را قلبش و افتاد آلفرد هایدکمه مابین به امیلی نگاه. برگشت

 در که واقعیتی به و گرفتمی گر قبل بیشتراز میشد ترنزدیک او به آلفرد که هرلحظه

 و تیزبین چشمان از امیلی خواستن از پر نگاه. بردمی پی گشت،می دنبالش به رویاها

 در آلفرد نشستن با. نشاند هایشب*ل روی به بزرگی پوزخند و نماند دور نیک دقیق

 .کشید اشملتهب صورت به دستی و داد سر عمیقی نفس کنارش،

 شناسی؟می رو من -

 نشینیدل لبخند با و کرد تزریق روانش و روح به را آرامش آلفرد جذاب و گرم صدای

 :داد پاسخ

 نشناسم؟ میشه مگه. زادهاصیل و فمعرو دارهتل دیگه؛ هستین ایلیچ آلفرد شما -

 در را دختر کوچک دستان و گرفت قاب را هایشب*ل ایمردانه و رنگکم لبخند

 .انداخت تاب و تب به را امیلی قلب جا،همه از خبربی و گرفت دست

 کنی؟ خودکشی خواستیمی چرا -

 فریاد بود، لشمقاب دیگری فرد اگر. انداخت پایین را سرش و شد هم در امیلی ابروهای

 در که مردی. رویاهایش مرد همان و بود آلفرد او اما گفت؛می دردهایش از و کشیدمی
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 دوخته هم به هایشب*ل و پُر اشک از چشمانش. کردمی تماشا دور از را او هامهمانی

 .شد ترنزدیک آلفرد صدای. شد

 .کنم کمکت خواممی. کن اطمینان من به -

 :کرد زمزمه و داد فرو را بود آمده شکوچک زبان تا که بغضی

 .برم باید. خوامنمی کمک -

 در را او که بود امیلی باراین کرد،می دور خود از را زنان آلفرد، که همیشه برخالف

 هایظرافت یخیره که طوریهمان. شد عصبانیتش به منجر که خواستنمی کنارش

 :گفت نیک به خطاب بود؛ او یدخترانه

 بذاری؟ تنها رو ما چندلحظه کنم خواهش همیش نیک؟ -

 سرعت به بود، دیده را امیلی خواستن پراز چشمان و آلفرد نامعلوم حال که نیک

 :کرد اعتراض

 . ...تو آلفرد؟ -

 .کنممی خواهش نیک؟ -



www.taakroman.ir  

 
  

 
548 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 نام آلفرد در، شدن بسته با. کرد ترک را اتاق سرعت به و انداخت امیلی به عصبی نگاه

 کرد نجوا را او

 امیلی؟ -

 شنیدن و کلمه همان با امیلی یعقیده به شد؟ زنده و مُرد کلمه یک با میشد مگر

 .داد خواهد دوباره جانی او به آلفرد زبان از نامش

 .کشید ش*و*غ*آ در را او اششیفته نگاه با و کرد بلند سر

 .خوبیم رازدار من کنم؟ کمکت خوایینمی چرا -

 .جذاب و کشیده طورهمان زد؛ صدا را او دیگر بار نشنید، امیلی از پاسخی وقتی

 امیلی؟ -

 :شد مانع آلفرد کالم اما بدهد؛ پاسخ تا کرد باز ب*ل

 .نداشتم خوبی حال من. متأسفم افتاد خیابون توی که اتفاقی بابت -

 آرزویش به بود مرگ یآماده که ایلحظه در درست. نبود تاسف جای او نظر از اما

 .رسید

 :آورد خود به را وا آلفرد صدای
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 .برسونه رو تو میگم نیک به -

 .شد مانع امیلی التماس اما شود؛ بلند تا کشید عقب را خود کمی

 .!نه -

 خیس سرعت به صورتش. شد رفتنش مانع و گرفت دستش در را آلفرد لباس یگوشه و

 ماا بکشد؛ درآغوش را او تا رفت پیش آلفرد دست. پوشاند را صورتش دستانش با و شد

 .کشید هم در پیش ازبیش را ابروهایش و انداخت پایین سرعت به

 رفتارهایش روی کنترلی چرا ریخت؟می هم به همهاین را آلفرد که داشت چی امیلی

 نداشت؟

 .گردمبرنمی خونه اون به من -

 :کرد بیان را سوالش آرام بسیار صدایی با و کشید صورتش به دستی

 ؟ چرا -

 .نیست انمام... چون چون، -

 :داد ادامه بلندتر و خواست هوا به دختر هقهق
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 رو من کسهیچ نداره؛ دوست رو من کسهیچ نباشه، مامان وقتی و مُرده مامان -

 .خوادنمی

 :نالید و آورد پایین را دستانش

 رو؟ ناخواسته یبچهیک داره؟ دوست رو معشوقهیک دختر کی آخه -

 .مادرش نبود و دنبو معشوقه دختر بود؟ این دردش پس

 نداره؟ دوستت کسی کنیمی فکر چرا -

 مزاحم یک چشم به رو من هم خدمتکارها حتی نداره؛ دوستم پدرم وقتی -

 .بیننمی

 .شد خیره چشمانش در احساسات نهایت با و گرفت دستش در را امیلی دست

 خیلی زندگی. گیرنمی کم دست رو تو هم بقیه نذاری احترام خودت به خودت اگر -

 .ببازی راحت و بشی تحقیر بذاری نباید تو و باارزشه

 :آمد امیلی آرام اما ضعیف صدای

 .ندارم امیدواری برای هیچی من. تونمنمی -
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. کنی فکر داری که چیزهایی به باریک فقط کافیه. نکردی فکر بهشون حاال تا چون -

 و نداشته به داری که چیزایی با باید تو. کنی توجه هاتنداشته به کهاین جای به

 .برسی رویاهات

 :کرد تعریف زنیک از عمرش تمام در باراولین برای و گرفت پایین را سرش

 . ...و زیبایی تو -

 .شد دادن ادامه مانع و کشید دندان میان را هایشب*ل سرعت به

 تعریف شناخت،می را او بود چندساعت تنها که دختری از گفت؟می داشت چی

 ؟ چی از بود؟ عصبی. است ریخته هم به گونهاین که دختر آن و او به عنتل کرد؟می

 . ...یا سوفیا دیدن از ازخودش؟امیلی؟

 قالب به و کشید موهایش میان دستی. شد بلند تخت روی از و کشید کالفه پوفی

 و خشک خیلی و کرد جمع نگاهش در را مردانگی و جذبه همان. برگشت اشهمیشگی

 :پرسید سرد

 چیه؟ فامیلیت -

 :کرد دادن پاسخ به وادار را امیلی اشجذبه و جدیت
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 .برونته -

 :پرسید ناباور و کرد متعجب را او پاسخش

 برونته؟ مطمئنی؟ -

 .داد تکان سری

 .برونته فردریک دوم فرزند. بله -

 خواهر او پس. شد نمایان چشمانش جلوی سوفیا انگیزنفرت صورت و آمد بند نفسش

 بود؟ نزده او از حرفی سوفیا و بود نکرده مالقات را او وقتهیچ چرا بود؟ سوفیا

 و فرستاد عقب به را سرش. کرد رها مبل روی به را خود و کشید اشپیشانی به دستی

 از امان. فشرد انگشتانش با را هایششقیقه و بست را چشمانش. داد تکیه تختتاج به

 .موقعشبی سردرد

 آلفرد؟ -

 :داد پاسخ گلو در حالت همان در و کرد باز را شمانشچ امیلی صدای با

 هوم؟ -
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 بیشتر را سردردش و میشد کوبیده سرش بر پتکی همچون امیلی هایقدم صدای

 مقابلش نقش، ریز سن کم دختر. آورد پایین را سرش و کشید عمیقی نفس. کردمی

 :پرسید بانگرانی و ایستاد

 کردم؟ تونناراحت من -

 از سوفیا. بود دوخواهر آن میان تفاوت چقدر. کرد مقایسه سوفیا با را وا ذهنش در آلفرد

 حتی که بود تنها و ساده قدر آن او اما مردها؛ یهمه توجه مورد و بود تکمیل نظر هر

 کجا؟ او معصوم چشمان و کجا سوفیا کننده ست*م چشمان. خواستنمی هم را زندگی

 سوفیا با هم ظاهر به اوحتی! نه دارد؟ را فریبش قصد خواهرش همانند هم او نکند

 .بود متفاوت

 زیر به سر زدهخجالت و گرفت کالمش درستی ینشانه به را او یخیره نگاه امیلی

 :گفت دردناک بغضی با. انداخت

 .کمکتون از ممنون. کنم اذیت رو شما خواستمنمی. ببخشید رو من -

 :داد ادامه و کشید صورتش به دستی

 .نمیشم تونمزاحم دیگه -
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 قدرتمند دستان آخر یلحظه در اما بگذارد؛ تنها را او تا برداشت در سمت به قدمی

 و تب به قلبش آلفرد قدرتمند و ناگهانی عمل از. کشاند عقب به را او و شد مانع آلفرد

 به و کشید باال را نگاهش. کرد اصابت آلفرد ینه*ی*س به اششانه و افتاد تاب

 .دوخت او چشمان

 تنها مقصر. نبود مقصر که او. امیلی بخاطر نه ولی داشت؛ اخم و بود عصبی هم نوزه

 خود جان دیگر باری تا کردمی رها حال این با را او نباید. کار در شکستش و بود سوفیا

 .کند محافظت او از باید که دانستمی خوب ولی چرا؛ دانستنمی. بیاندازد خطر به را

 میری؟ کجا -

 .هم در د*ر*د از صورتش و شد فشرده آلفرد دستان نمیا بازویش

 میدی؟ قول. بدی قول بهم باید -

 سر، دادن تکان با. باشد خواهدمی که هرچه بدهد؟ منفی پاسخ او به توانستمی مگر

 :داد ادامه آلفرد و داد را تاییدیه

 .نزنی آسیب خودت به دیگه که بدی قول باید -
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 چقدر قول همین دانستنمی که او. بود آورتعجب شبرای امیلی چشمان مردمک لرزش

 و دایی از غیر به کسی که بود بار اولین. آوردمی وجد به را او و کردمی شاد را او دل

 .باشد خودش مراقب که خواستمی او از مادرش

 .شد خیره جذابش چشمان در و برگشت آلفرد سمت به کامل

 .میدم قول -

 آسمان هفت به را قلبش کوبش صدای نشست، آلفرد هایب*ل روی به که لبخندی

 .رساند باالتر

 .ببینیم رو دیگههم بازم تونیممی بخوایی تو اگر. نباشه آخرمون دیدار امیدوارم -

 :داد پاسخ بااشتیاق و نشست امیلی هایب*ل روی به دلنشینی لبخند

 .حتما  -

 .کنیممی مالقات رو دیگههم فردا پس، -

 فردا؟ -

 ه؟زود -

 .خوبه هم خیلی. نه نه، -
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 :گفت و زد جذابی لبخند

 .زنممی زنگ بهت پس -

 دارین؟ رو شمارم -

 وجد به اشمردانه غرور و نشست آلفرد دل در عجیب آرامش اشدستپاچگی همهآن از

 اشکودکانه رفتارهای سرعت؟ همین به داشت؟ را آلفرد با گذاشتن قرار قصد عمال  . آمد

 .بود نمانده دور او تیزبین چشمان از احساساتش و بود جذاب ربسیا آلفرد برای

 .گرفت امیلی سمت به و برداشت میز روی از را کارتش

 .منه یشماره این -

 .فشرد انگشتانش میان را کارت

 .بری تونیمی -

 خداحافظی با و داد تکان سری بود، سخت برایش رفتن که اشباطنی میل برخالف

 و داد تکیه دیوار به عصبانیت با که ایستاد نیک مقابل. کرد ترک را اتاق کوتاهی

 .بود او به یورش حال در اشوحشی چشمان

 .نداشتم خوبی حال. خواممی معذرت خیلی هامبدرفتاری بابت من، -
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 :آمد سر پشت از آلفرد صدای که داد تکان سری حرفی هیچبی

 برسونی؟ رو خانم تونیمی نیک؟ -

 .حتما  -

 :گفت امیلی به رو و برد آسانسور سمت به را دستش

 .بفرمایید -

 .ممنونم خیلی -

*** 

 به دستی و کرد پرت مبل روی را گوشی شیرین، با اشکاری پیامک از خسته و عصبی

 بود، کتاب خواندن حال در که آیدا به خطاب و کرد بلند را سرش. کشید چشمانش

 :پرسید

 نخوردی؟ شام چرا -

 :داد پاسخ و اشتبرد کتاب روی از سر

 .میشه بد حالم خورممی غذا وقتی. تونمنمی -

 :پرسید و کشید جلوتر را خودش نگران
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 چطوری؟ االن دکتر؟ ببرمت تا نگفتی چرا -

 پاسخ و گرفت قاب را آیدا هایب*ل پررنگی لبخند اش،برادرانه توجهات و محبت از

 :داد

 .شدم جوریاین سُرُم و بیمارستان غذای به عادتم بخاطر. خدا به خوبم -

 بدم؟ سفارش برات خوایی می ایدیگه چیز -

 نه -

 مطمئنی؟ -

 .بله -

 :پرسید و داد تکیه میل پشتی به

 بدی؟ ادامه رو درس خوایینمی -

 تنگ خوندن درس واسه دلم. درس دنبال میرم بشم، بهتر وقتی گفتم هم آناهیتا به -

 .شده

 .!نباش ناراحت. میشه درست چیزهمه -
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 سرخ لباس آن در او یفریبنده اندام به را اششیفته نگاه کنارش، در آناهیتا نشستن با

 :پرسید و نشاند موهایش روی به ایوسه*ب. نشاند آغوشش در را او و انداخت آتشین

 خانمم؟ چطوری شما -

 متعجب و کشید عقب را سرش شد، خارج اهورا هایب*ل میان از که ایکلمه از

 راخانم او. واضح همه این هم آن پرسید؛می را او احوال که بود باراولین. دش اشخیره

 بود؟؟ کرده خطاب

 .خوبم -

 .کرد باز را پیامک و شد کالفه که شد بلند باز اشگوشی پیامک صدای

 .شیم جدا بیا -

 :داد پاسخ بالفاصله که بود شیرین سوی از که پیامکی

 .باشه -

 .برگشت آناهیتا سمت به و کرد رتابپ مبل یگوشه به را گوشی و

 کردی؟ چکار امروز -
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 بود؛ خبر چشم سرخی از نه اما! نداشت؟ خبر او و بود کرده ست*م اهورا امروز شکبی

 لبخند و آورد خود به را او اهورا منتظر نگاه. نامتعادل حالت نه و کل*ل*ا بوی نه

 .نشاند اشخورده ترک هایب*ل روی بر را دلنشینی

 .رستوران و خرید رفتیم آیدا با -

 گرفتی؟ چی خودت برای. خوب چه -

 پرسید؟می خریدهایش مورد در او از داشت؟ قصدی چه اهورا

 بود؟ شده ترجوان همه این چرا. دوخت اهورا شاداب صورت به را لرزانش نگاه

 .تنمه که لباسی همین -

 نجوای اولین و برد اآناهیت گوش سمت به را سرش و کرد ترنزدیک را خودش اهورا

 :برد آناهیتا سر از هوش که کرد ادا ایگونه به را اشعاشقانه

 .میاد بهت خیلی -

 .نشاند ایوسه*ب را شگو یالله

 .شدی جذاب خیلی -
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 را تصمیمش او اما افتاد؛ تاب و تب به باردیگر قلبش و خورد فریب راحتی همان به

 .برد پناه اتاقش به و گذاشت تنها را دوآن خواب یبهانه به آیدا. بود گرفته

 اهورا؟ -

 جانم؟ -

 جاری زبان بر را تصمیمش اشقلبی و باطنی میل برخالف و کشید عقب را خودش

 :کرد

 .کنیم تموم رو چیزهمه خوام می -

 هایاخم همان با. شد تبدیل جدی و عبوس مرد همان به مهربان اهورای نور، سرعت به

 .بدهد ادامه تا شد خیره او به حرفی هیچبی ترسناک

 شد رد پل روی از خرم تا کنیمی فکر! کنیمی فکری چه موردم در اآلن دونممی -

 . ...برم؛ولی و چی همه زیر بزنم خواممی

 ادامه لرزان صدایی با و شد شکستنش مانع عمیق نفس با اما بود؛ بریده را امانش بغض

 :داد
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 دیگه زنیک زندگی توی خوامنمی. کنم گیزند خواممی. شدم خسته دیگه ولی، -

 .باشم

 :پرسید دورگه و بم صدایی با و شد تنیده درهم بیشتر اشمردانه ابروهای

 اونی؟ زندگی توی گفته کی -

 :پرسید و زد پوزخند

 زندگی؟ کدوم اصال   منه؟ زندگی توی اون چی؟ پس -

 :خواست هوا به اهورا یدورگه و عصبی صدای

 گذاشتم؟ کم برات چی مگه -

 روانه اشجسته*ر*ب هایگونه روی به هایشاشک و شکست مقاومتش فریاد، همان با

 .گشت

 . ...فقط. خدا به هیچی -

 مقابلش در که دیوی دیدن از و شد محصور اهورا قدرتمند دست میان نحیفش بازوی

 ون*خ در اشخاکستری چشمان که اهورایی. کرد یخ تنش و شد گرد چشمانش بود،

 .نداشت کم چیزی دیو از کشید،می نعره مقابلش ترسرخ صورتی و بود ستهنش
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 ها؟ چی؟ فقط -

. حد این در نه اما بود؛ دیده را او عصبانیت. لرزیدمی ترس از و بود آمده بند زبانش

 و آمد جلوتر اهورا صورت. داد سر دردی پر یناله و گرفت آتش قلبش همانند بازویش

 :غرید

 .!بزن حرف -

 بلند صدایی با و گرفت شدت هایشاشک سیل که داد اششانه به شدیدی انتک

 شده جانبی و پریده رنگ چنان. رسید نیز رحمبی دیو آن گوش به که صدایی شکست؛

 و کرد کم هایشپنجه فشار از. بود هویدا صورتش اجزای تمام در مرگ احساس که بود

 تن به را کت و دادمی جای جیبش درون را اشگوشی کهدرحالی. کشید عقب را خود

 :داد قرار خطاب را او کرد،می

 .!بدصفت و پرستپول. همید یلنگه همتون -

 میان از و شد خم سمتش به. ایستاد و شد پشیمان سرعت به که گذاشت پیش قدمی

 :غرید کردند،می تحمل را اهورا ب*را*خ اعصاب که اششده کلید هایدندان

 ی؟آورد کم پول چیه؟ -
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 :داد ادامه و خواست هوا به فریادش

 ها؟ بمونی؟ تا گیریمی چند چند؟ بگو -

 عقب. بس و کرد اهورا یبرازنده را دیو یکلمه جمله،یک همان بود؟ چی حقارت مگه

 :گفت و شد خیره معشوقش خیس چشمان به همتابی و عجیب نفرتی با و کشید

 . ...فقط. برو. آزادی تو -

 ادامه ترآرام و انداخت بود، مانده مات چهارچوب میان در که ترسیده آیدای به نگاهی

 :داد

 .برنگرد دیگه رفتی-

 کرد ترک را آرامش یخانه آن و گذاشت زمین به حکم*م را اشعصبی و بلند هایقدم

 میان دستی. برگشت عقب به سرگردان و ایستاد هاپله میان. زد بیرون سرعت به و

 :کرد زمزمه ب*ل زیر و کشید موهایش

 ذارم؟می راحتت کردی فکر -

 یدکمه و شد سوار. رساند ماشین به را خود و رفت پایین میان در یکی را هاپله

 با. نداشت هم رفتن پای و نبود رفتن به دلش کرد تالش هرچه اما فشرد؛ را استارت
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 ماشین. تادفرس نفرین و لعن شیرین و آناهیتا روح به و کوبید فرمان به مشتی عصبانیت

 شیرین با اشروزه چند دعوای یاد به. گذاشت فرمان روی به را سرش و کرد خاموش را

 با را او داشت سعی هرطریقی به و بود کرده احساس را آناهیتا حضور شیرین که افتاد

 تمام آناهیتا. شیرین نه داشت تعهد آناهیتا به او اما بکشاند؛ خیانت بستر به خود

. بود طال دستمالی همانند شیرین کهدرحالی بود؛ کرده او مردانگی خرج را اشپاکی

 چیزهمه به گرفت، باال که جدالشان و دعوا. بود تیره هایلکه از پر اما طال؛ اگرچه

 علنا   را جدایی درخواست و کرد آشنا جایگاهش با را شیرین همیشه برای و کرد اعتراف

 تالش با هم شرکتش هایبدهی به و بود شده تمام شیرین با کارش دیگر. آورد زبان به

 پاهای روی دیگر. نداشت پدرش تهدیدهای از ترسی دیگر و بود داده خاتمه زیاد، کار و

 .نداشت پدرش به دینی و بود خودش

 :داد پاسخ باعصبانیت شد بلند که اشگوشی صدای

 چیه؟ -

 دیدن با و داختان گوشی یصفحه به نگاهی. کرد متعجبش شنید، که هقیهق صدای

 :پرسید سرعت به"آیدا" نام

 کنی؟می گریه چرا شده؟ بد حالت آیدا؟ -
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 اهورا؟ -

 شده؟ چی دختر؟ چیه -

 .شده بد حالش آناهیتا. بیا خدا تورو -

 چی؟ -

 .کنم بلندش تونمنمی. رفته حال از -

 و حالبی که را آناهیتا. رساند واحد به سرعت به را خود و داد خاتمه را تماس

 :زد صدا را او ناباور و شد گرفته پاهایش از جان دید، مبل پخش   پریدهرنگ

 عزیزم؟ آنا؟ -

 یورش آناهیتا سمت به کرد، مشاهده عینه به را آیدا یگریه و نشنید او از پاسخی وقتی

 :گفت آیدا به خطاب و کرد بلند دستانش روی به را او. برد

 .آیدا بدو. بیار رو شالش مانتو برو -

 و هراسان هردو آناهیتا، به مانتو و شال پوشاندن از بعد و کرد اطاعت سرعت به آیدا

 .رفتند بیمارستان سمت به و رساندند ماشین به را خود سرگردان

***
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 .شده رفع که بوده عصبی فشار و فشار افت یه. نباشید نگران -

 نیست؟ خاصی مشکل مطمئنید؟ -

 .نباشید نگران اصال  . مطمئنم بله -

 .ببینم رو دکترش خواممی -

 .حتما  بله -

 .دوخت او به را اشبرادرانه نگاه و رفت آیدا سمت به زد، بیرون که پرستار

 .خوبه حالش گفت که دیدی. دخترگل نکن گریه -

 مطمئنی؟ اهورا؟ -

 .مطمئنم -

 اهورا؟ -

 جانم؟ -

 نکنی؟ ترک رو آناهیتا میشه -

 :گفت رفتهتحلیل یصدای با و کشید درهم را ابروهایش
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 .خوادنمی رو من دیگه که اونه. کنم ترک رو آناهیتا خوامنمی من -

 وجدان عذاب فقط اون. گممی راست خدا به داره؛ دوستت خیلی. کنیمی اشتباه -

 .بشه اذیت کاراش بخاطر مادرمون و پدر روح خوادنمی. داره

 .من محرم. همن محرم آنا! نکردیم خالف که ما وجدان؟ عذاب چرا -

 :گفت بغض با و داد تکان سری

 .میگی درست تو -

 به را نگاهش. ایستاد کنارش و برداشت قدم آناهیتا سمت به و کشید عمیقی نفس

. بودند شده بود*ک هایشب*ل و زدمی سفیدی به صورتش که دوخت آناهیتا صورت

 دست. شد مچاله قلبش اشبدرفتاری همهازآن و دانستمی محبوبش حال مقصر را خود

. شد نوازشش مشغول آرامی به و نشاند اشگونه روی به و رساند او صورت به را سردش

 :داد سر ایناله و لرزید آناهیتا هایپلک

 اهورا؟ -

 :داد پاسخ و شد گرم وجودش تمام

 جانم؟ -
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 تهدیدهایش و هاحرف برخالف که شد نگرانش همسر یخیره و زد رنگیکم لبخند

 :پرسید و رساند دوآن به سرعت به را خود آیدا. بود بانمهر بسیار

 خوبی؟ آبجی؟ -

 .خوبم -

 .خداروشکر -

 .برگشتند سمتش به هرسه ایزنانه صدای آمدن با

 خبره؟ چه جااین -

 و برگرداند اهورا سمت به را نگاهش و آمد جلو دست به برگه بود، جوان زنی که دکتر

 :پرسید

 هستید؟ همسرشون شما -

 .بله -

 با و داد جای کنارش را آزمایش یبرگه. شد آناهیتا یخیره و زد عینکش به دستی

 :گفت هردو به رو داشت، جمله این بیان برای همیشه که شوقی
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 .!هاشانسهخوش خیلی کوچولوتون. شیدمی بابا و مامان دارید شما. میگم تبریک -

 :گفت دهخن با و انداخت هرسه یزدهبهت هایصورت به نگاهی

 .کنن تست دوبار رو آزمایش گفتم تازه! هامیگم جدی -

 :داد ادامه و کرد گردعقب

 .باشن مراقب خیلی باید فقط مرخصن؛ همسرتون. نیست شکیهیچ جای -

 .کرد رها عجیب شوکی با را سه آن و زد بیرون ایده*پر حصار از

*** 

 «دهم فصل»

 خط مقابلش یبرگه روی مخصوصش خودکار با و بود کشیده هم در را ابروهایش

. بود اشعصبانی و مشغول ذهن یدهندهنشان این که کردمی رسمنامفهومی هایخطی

 دستش حرکت که دادم قرار پایش روی به آرامی به را دستم و کشیدم دامنم به دستی

 رنگ سرعت به لبخندم. برگشت سمتم به نشسته ون*خ به چشمانی با و شد متوقف

 را دستم ضرب به و آورد پایین میز روی از را دستش. شدم اشخیره عجبمت و باخت

 :گفت مکندی آقای به خطاب و زد کنار
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 .کنیمنمی قبول رو ریسک این ما چی؟ نرسید فروش یمرحله به اگر -

 به و برگرداندم رو دلخور و انداختم بود، افتاده آویزان کنارم در که دستم به نگاهی

 :داد پاسخ آرامش با که گشتمبر مکندی آقای سمت

 استقبال خوبی به جدید هایطرح از لندن هایزادهاشراف. باشه راحت خیالتون -

 .هستن ما همیشگی هایمشتری و کننمی

 :گفت و داد تکان سری

 شماست؟ مدنظر کدوم ما هایطرح میون از. خبخیلی -

 :داد پاسخ و انداخت حضار مابقی و همسرش به نگاهی مکندی آقای

 . ...فقط شدن؛ قبول هاطرح یهمه -

 :کرد صحبت به وادار مرا بود، کالمش یادامه در که تردیدی

 اومده؟ پیش مشکلی چی؟ فقط -

 :داد پاسخ تردید با و چرخید من سمت به مکندی آقای نگاه

 .داریم درخواست یک نه، که مشکل -
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 بفرمایید؟ -

 :گفت بریده بریده و کرد اشریه مهمان کوتاهی یسرفه

 .عشق... یالهه -

 :داد ادامه که شدم اشخیره متعجب

 .بشه ما اصلی برند باید اون -

 :شد مانع سرعت به امیرسام

 .نداره امکان -

 چرا؟ -

 .همه نه داره، تعلق صاحبش به عشق یالهه چون -

 :زدم صدایش و برگشتم امیرسام سمت به

 امیر؟ -

 :گفت آرامی به درهم ابروهای همان با و برگشت سمتم به

 .!نکن دخالت تو -
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 :زدم ب*ل ناباور و خوردم جا حرفش از

 . ...که حرفیه چه این امیر؟ -

 .!ساکت گفتم؟ چی نشنیدی -

 گلویم در اشغره چشم از که بغضی. برگشت مکندی آقای سمت به و رفت ایغره چشم

 .شدم هاآن رگنظاره حرفی هیچبی و دادم فرو سختی به را بود کرده خوش جا

 .کاترین  به متعلق عشق یالهه -

 .بست را دفترش و شدند باز هم از لبخند به مکندی آقای هایب*ل

 شروع ما همکاری فردا از. کنید فکر ما پیشنهاد مورد در بیشتر شما نظرمبه خب؟ -

 .تولید خط به بیایید ما همراه تا منتظریم فردا پس،. آغاز تولید و میشه

 .شما از خبر. حتما   -

 .دیممی اطالع رو مکان و ساعت. بله -

 دادن دست از بعد و ایستادم کنارش حرفی هیچ بی برخاست، جا از که امیرسام

 شدن بسته با که شدیم آسانسور سوار. زدیم بیرون جلسات اتاق از و کردیم خداحافظی
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 با و کرد دستیپیش او که بپرسم را رفتارهایش دلیل تا برگشتم امیرسام سمت به در،

 :گفت و برگشت سمتم به عصبی چشمان همان

 .!کاترین نکن شروع -

 :زدم ب*ل ناباور

 . ...آخه -

 میگم؟ چی فهمینمی! هیس -

 :غرید و کرد بلندتر را صدایش

 .!نه االن. هتل برسیم بذار فقط -

 لوترج را سرش که شدند اشک از لبریز چشمانم ناخودآگاه و لرزید تنم تمام فریادش از

 :گفت دستورانه لحنی با و آورد

 .!کنی گریه نبینم -

 هاینفس با و کشیدم چشمانم به دستی. گرفتم رو دلخور و کشیدم هم در را ابروهایم

 .شدم بغضم شکستن مانع عمیق
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 را او و کردمی فرق عصبانیت این باراین اما بودم؛ دیده را امیرسام عصبانیت من

 در را ابروهایش گذاشتیم معارفه یجلسه به پا که زمانی از .بود کرده ترسناک نهایتبی

 این هرحال به. بود دلخور چیزی از هم شاید. نزد من با حرفی هیچ و کشید هم

 کوره از زودخیلی و بود شده تند اخالقش سفر ابتدای همان از. بود بعید او از برخوردها

 غم رنگ چشمانش شدمی امخیره هامدت که گاهی و بود کالفه خیلی رفت،می در

 اذیت همه این را او که بود چی نامعلوم حال این. میزد موج هاآن در تردید و گرفتندمی

 !کرد؟می

 بیرون به خود دنبال به مرا و گرفت انگشتانش میان را انگشتانم شد باز که آسانسور در

 سرعت به که ردک باز را ماشین در مکندی آقای یراننده. کشاند هلدینگ ساختمان از

 .درآمد حرکت به ماشین و گرفتیم جای هاصندلی روی

 :زدم صدایش و برگشتم امیرسام سمت به آرامی به

 امیر؟ -

 :داد پاسخ برگردد سمتم به که این بدون

 بله؟ -
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 . ...رو عشق یالهه چرا -

 :کرد بیان را کالمم یادامه

 نمیدم؟ -

 :داد پاسخ خودش و

 .خوامنمی چون -

 نیست؟ من مال اون مگه ر؟امی -

 .آره -

 .کنم قبول رو پیشنهادشون خواممی من خب،خیلی -

 :پرسید و برگشت سمتم به بار این

 کی؟ یاجازه با -

 .خودمه مال -

 !.نیار در بازیبچه -

 :گفتم و شدم عصبانی من بارین
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 .میاری در بازیبچه داری تو -

 بازی.بچه چه -

 .رفتارهات همین -

 .رفت ترسناک ایغره چشم

 فهمی؟نمی. هتل برسیم بذار گفتم -

 :غریدم عصبی و فشردم هم روی به را هایمدندان

 .کنیمی عصبیم داری خوام،نمی -

 :پرسید و برگشت سمتم به کامل

 چرا؟ وقت اون کنم؟می عصبیت دارم -

 یعنی نکن؛ دخالت گفتی هم آخرش. بزنم حرف هم کلمه یک نذاشتی جلسه اول از -

 کنی؟می رفتار جوریاین امیر؟چرا چی

 بگیری؟ قرار توجه مورد تو فقط خواستیمی نکنه زدم؟ بدی حرف مگه -

 .آمد د*ر*د به قلبم اشکنایه از و شدم خیره روحشبی چشمان به
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 .!نمیشه باورم -

 .کشید جلوتر را سرش و شد کالفه

 .واقعیش خود  . کیانفر  امیرسام بینی،می داری که اینی. بشه باورت -

 باقی. بست را دهانم و شد کوبیده سرم بر پتکی همانند دوکلمه همین "واقعیش خود"

 را خودم سرعت به رسیدنمان از بعد و گذشت امیرسام عصبانیت و من سکوت   در مسیر

 خشمگین مرد به. نشستم تخت روی و کردم تعویض را هایملباس. رساندم اتاقمان به

 چشمانی با و فشردمی مشت در را بودم پوشیده امروز که باسیل که شدم خیره مقابلم

 :پرسیدم و انداختم لباس به کوتاهنگاهی. بود شده امخیره ون*خ رنگ به

 افتاده؟ اتفاقی -

 شد،می وارد آن به که زیادی فشار از فکش و بود زدهبیرون اششقیقه و ردن*گ رگ

 .بود شده فت*س

 ها؟ کنی؟می اذیت رو من چرا کاترین؟ پوشیدی رو این چرا -

 :پرسیدم و شدند درشت چشمانم تعجب فرط از

 چشه؟ مگه -
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 ؟!نیست چش -

 :گفت و کشید صورتش به دستی عصبانی

 .کنم مجبورت خوامنمی چون ندارم؛ تو فرهنگ و دین به کاری اصال   من کاترین؟ -

 .ادمایست مقابلش و گرفتم قرمز مجلسی تاپ و چرم کوتاه دامن از نگاه

 شده؟ چی مگه -

 فهمی؟می. کنیمی بش و خوش همهاین دیگه مردهای با تو نمیاد خوشم اصال   من -

 را امچانه شصتش و اشاره انگشت با. آمد جلوتر عصبی و کرد پرت ایگوشه به را لباس

 :غرید اششده کلید هایدندان میان از و کرد اسیر

 .بفهم رو این. ببوسی رو مردیهیچ نداری حق و منی مال تو که باشه یادت رو این -

 که داد امچانه به تکانی. شد درهم صورتم چانه، د*ر*د از و بسته چشمانم فریادش از

 .شدم خیره او به ترسیده و کردم باز را چشمانم

 دیدم اما بپوشی؛ مناسب لباسیک امروز برای که هستی عاقل قدراون کردممی فکر -

 سمت به رو هانگاه دقیقه به دَم که بود لباسی چه این. داشت توقع نباید تو از! نه
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 جوش به رو خونم پاهات روی مردها اون یز*ه هاینگاه باید چرا ها؟ کشید؟می خودش

 همهاین چرا خندیدی؟می بلند قدراین چرا کردی؟ روبوسی مردها اون با چرا بیاره؟

 دارجریحه رو غرورم چرا زدی؟می قهقهه و بودی ایستاده مرد تا چهار میون راحت

 کردی؟

 از. بست فرو را سرخش چشمان و کشید موهایش میان دستی و کرد رها را امچانه

. بودند افتاده لرزه به دستانم و بود نشسته تنم روی به سردیعرق فریادهایش

 قرار خطاب را او ضعیف بسیار صدایی با و کردم خیس زبان با را خشکم هایب*ل

 :دادم

 .نکردم اشتباهی کار من امیر؟ -

 شدند ون*خ دریای اششرقی چشمان بارهیک به که گرفت چه به را منظورم دانمنمی

 .کرد خودنمایی بیشتر اشپیشانی کنار رگ و زد سرخی به صورتش و

 نکردی؟ اشتباهی کار -

 .گذاشتم هایمگوش روی به را دستانم و رفتم عقب به فریادش از

 .!نزن داد -
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 :غرید و آورد پایین را دستانم ربض به

 .خیلی کاترین، شرمیبی و وقیح خیلی -

 .داد تکان مقابلم تهدید ینشانه به را اشاشاره انگشت

 حل فریاد و داد با بشه تکرار اگر که بینممی ازت رفتارها این از باشه آخرت یدفعه -

 .نمیشه

 رفتمی بیرون اتاق از که حالی در و کرد تن به را اشمشکی کت و برگرداند رو

 :گفت تأکیدوار

 .نمون منتظرم -

 که گذاشتم قلبم روی را دستم. پریدم هوا به متریک که بست حکم*م را اتاق در

 را خودم. داد قرار فشار تحت را امنه*ی*س یقفسه و شد بلند کوبشش صدای باآلخره

 .فرستادم احیجر تیغ زیر به ذهنم در را کلماتش تکتک و انداختم تخت روی

 و شدمی غیرتی خودشان قول به یا کردمی حسادت دیگر مردان به من نزدیکی از

 سمتم به نگاهی ترینکوچک از که بودم مهم برایش همهآن یعنی دار؛جریحه غرورش

 خوشحال باید شد؟می کشیده جنون به کوتاه هایلباس پوشیدن از شد؟می عصبی
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 به بیشتر و انداختم کوتاهم لباس به نگاهی دعوا؟ آن از عصبی یا توجه همهآن از باشم

 غرور که کردم اشتباه من و بود او با حق صورت هر در. کردم فکر امیرسام هایحرف

 هم زادهاشراف یک از که کاری گرفتم؟ گرم هاآن با چرا. گرفتم تمسخر به را اشمردانه

 .بود بعید

 چکار باید. دادم قرار نفرین و لعن مورد را خودم و کشیدم موهایم میان دستی

 .!من خدای کردم؟می

 آمدم خودم به خورشید غروب با. دوختم سقف به را نگاهم و افتادم تخت روی پشت به

 به سرعت به و نشستم تخت روی گرفته و کالفه. دادم سوق پنجره سمت به را نگاهم و

 اتاق از پوشیدنش از دبع و کردم انتخاب مناسبی لباس. رفتم هایمانلباس کمد سمت

 با باشد، قهوه یک نوشیدن مشغول و باشد نشسته کافه در که این احتمال. زدم بیرون

. نشاند هایمب*ل روی به عمیق لبخندی و شد تبدیل یقین به هتل یکافه در دیدنش

 پایین را تلفن. ایستادم بود، تلفنی یمکالمه حال در که او به پشت و رفتم سمتش به

 :کرد زمزمه گرفته بسیار لحنی با و آورد

 .بگم دروغ دیگه تونمنمی من. بیوفته اتفاق نبود قرار هم دیگه چیزهای خیلی -

 .دادم فرو را لبخندم و انداختم باال ابرویی
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 میگه؟ چی دیگه این بشه؟ کارت وارد احساسات نبود قرار -

 را سرش و کشید یعمیق نفس. گرفت غم را وجودم سراسر و کشید تیر دلم ناخودآگاه

 .گذاشت میز روی به

 که بود چی امیرسام شغل مگه بود؟ ریخته بهم همه این که کردمی صحبت کسی چه با

 چی پس بود؛ عشق و احساس سراسر لباس طراحی بود؟ ضعفش نقطه احساسات

 گفت؟می

 .برگشتم سمتش به زبانش از نامم کردن زمزمه با

 .کاترین! کاترین آخ -

 صدایش و شدم اشمکالمه خیالبی افتادم، که جدالمان یاد به و دادم فرو را دهانم آب

 :زدم

 امیر؟ -

 ترآرام کمی و کاسته هایشاخم شدت از. برگشت سمتم به و کرد بلند سر سرعت به

 .گرفتم جای صندلی روی مقابلش و نشاندم هایمب*ل روی رنگیکم لبخند. بود شده

 .کردم ناراحت خیلی تورو همه از بدتر و کردم هاشتبا خیلی امروز. ببخش رو من -
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 :داد پاسخ و کشید انگشتانش میان آرامی به را بود افتاده میز روی به که جانمبی دست

 و کنهمی فرق من با تو دین و فرهنگ هرحال به. رفتم تند خیلی کنم فکر. متأسفم -

 نداشتی. خبر هاحساسیت این از

 تو به حواسم اصال   که شدم عصبی کارهام از خیلی مه خودم. کردم پرواییبی من -

 .کردم ناراحتت و نبود

 .شد بلند قامتم موازات به نگاهش که ایستادم مقابلش

 تو که بشم همونی میدم قول. نکنم ناراحتت دیگه میدم قول! امیر ببخش رو من -

 .داری دوست

 .ایستاد مقابلم و کشید درهم را ابروهایش

 کار ربات یک عین که کسی نه دارم؛ دوست رو خودت من کاترین؟ میگی چی -

 .کنهمی

 . ...امیر اما، -

 کسی با رو تو خوامنمی فقط من. بدی تغییر رو خودت تو خوامنمی من کاترین؟ -

 .کنم تقسیم
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 .رساند حداقل به را میانمان یفاصله و زد دور را میز

 خیلی من. منه مال همه و همه. زیبات هایلباس هات،دلبری هات،عشوه هات،خنده -

 بیشتر خواستنم توی و خوامتمی خیلی. منی خود   از قسمتی تو و کاترین خودخواهم

 فهمی؟می. خودخواهم همه از

 و انداخت هیجان به را قلبم که نشست دلم به عجیب اششاکی و عصبی یزمزمه

 .کشاند سرخی به سرخ هایگل چونهم را صورتم

 آشتی؟ پس -

 دستم قراربی و تاببی و کرد تغییر نگاهش رنگ که کردم ادا را کلمات چگونه انمدنمی

 که فرستاد داخل مرا اتاق به رسیدنمان با. کشاند خود دنبال به و گرفت دست در را

 و بست حکم*م را در. آمد جلو قراربی و جدی طورهمان او و برگشتم عقب به باخنده

 و شد دیوار مماس تنم که داد هول دیوار سمت هب و کشید را دستم. آمد سمتم به

 باز با که بودم شده جذابش بازی غرق قدرآن. کرد من آن از را هایشب*ل گرمای

 آرامی به را سرش. شد گرد چشمانم تشک روی موقعیتمان دیدن و چشمانم کردن

 :کردم نجوا را نامش که کشید عقب

 امیر؟ -
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 :کرد بیان را سوالم پاسخ و ددا تکیه امپیشانی به را اشپیشانی

 .آشتی -

 را سرم چشمانش در تردید دیدن با. شدم خیره چشمانش به و دادم سر بلند ایخنده

 :کردم نجوا گوشش زیر به و بردم جلوتر

 .کنار بذار رو تردید -

 گرمایش، با و گذاشت کنار را تردید که نشاندم ردنش*گ روی به ایگداخته مهر

 .کرد بلند واه به را قلبم صدای

*** 

 عزیزم؟ بهتری -

 اهورا؟ -

 جانم؟ -

 ست؟بچه خاطربه -

 چی؟ -
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 .توجه همهاین -

 .کرد پاک دست پشت با را آناهیتا خیس صورت

 آنا؟ -

 :کرد ادا عاشقانه طورهمان را اهورا پاسخ و کشید باال را اشبینی

 جانم؟ -

 .دارم دوستت خیلی -

 به را قلبش و آورد زبان به را اشعالقه ابراز اولین هک شد خیره اهورا به مبهوت و مات

 :نالید و شد خیس سرعت به صورتش. انداخت تاب و تب

 .میگی دروغ -

 .داد تکان طرفین به را سرش

 .نیست کار در دروغی هیچ نه، -

 . ...همهاین بچه خاطربه تو -

 کیه؟ شکم تو بچه این آنا؟ -
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 .من -

 .منه عزیز تو خاطربه بچه این -

 .داد سر هقیهق

 زجر چقدر بهت رسیدن واسه دونیمی اهورا؟ کنممی باورت کنیمی فکر چرا -

 .خورمنمی فریب دیگه من و میدی فریبم هم باز داری کشیدم؟

 کار عصبانیتش کردمی سعی کهدرحالی و آمد جوش به اهورا ون*خ او هایحرف با

 :غرید اشدهش کلید هایدندان میان از ندهد، دلبرش دست

 همین. کنیممی سقط رو بچه میریم امروز همین نداری باورم اگه. میدم فریبت آره، -

 .امروز

 :کرد جاری زبان بر شوکه را نامش و ماند متحیر و مات اهورا هایحرف از

 اهورا؟ -

 برقراری بعداز و برخاست ازجا. آورد بیرون را اشگوشی و کشید درهم را ابروهایش

 .داد قرار گوشش کنار را یگوش تماس،
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 جانم؟ -

 .جان مجید سالم -

 خوبی؟. داداش سالم -

 کنی؟ پیدا برام دکتر مطبیک تونیمی. بیخیال رو پرسیاحوال فعال   -

 چی؟ دکتر -

 .سقط برای. زنان -

 شیرین؟ سقط؟ -

 .نه -

 .!آناهیتا که نگو -

 .!هاپرسیدم سوال یه مجید؟ -

 .میدم خبر بهت خب،خیلی -

 .باشه مطمئن -

 .اُکی -
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 .فعال  -

 به آناهیتا ب*را*خ حال به توجهبی. کرد پرت مبل روی را گوشی و داد خاتمه را تماس

 هایدکمه. برگشت سالن به خنک آب لیوان یک نوشیدن بعداز و رفت آشپزخانه سمت

 .نشست مبل روی به و کرد باز دیگری از پس یکی را پیراهنش

 اهورا؟ -

 :کشید فریاد و برگشت سمتش به عصبی

 .کردی امخسته آناهیتا. کردی امخسته چیه؟ دیگه -

 را صورتش که آناهیتا یکردهیخ دست. برگرداند رو و کشید اشپیشانی به دستی

 رنگ دیدن با و برگشت سمتش به سرعت به بدنش سردی همهآن از کرد، مس*ل

 .کرد فروکش عصبانیتش زردی

 عزیزم؟ شدی چی آنا؟ -

 .اهورا نیست خوب المح -

 دکتر؟ بریم -
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 .نه -

 چی؟ باشه جدی اگه -

 .!نباش نگران. نیست جدی -

 :گفت و کشید آناهیتا صورت به دستی

 . ...و کنیممی کم رو بچه این شر و دکتر میریم. میشه درست چیزهمه -

 .کنممی خواهش. نه اهورا؟ -

 :غرید و آورد پایین را دستش

 .گفتم که همینی -

 به و کرد آماده را پرتقال آب و کیک حاوی سینی و رفت آشپزخانه به و برخاست اازج

 .برگشت اولش جای

 .باشه خالی سینی گردمبرمی -

 میری؟ کجا -

 :داد پاسخ بستمی را هایشدکمه که حالی در و کرد تن به را کتش
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 می رفته یادت. کنیمی جواب سوال رو من نیستی؛ من زن دیگه که تو چیه؟ -

 کنی؟ ترکم خواستی

 :کشیدمی فریاد که بود او باراین

 اهورا؟ -

 :داد پاسخ آرامی به و کشید عمیقی نفس کالفه

 .آمریکا رفت شیرین شیرین؛ پیش نمیرم! نترس -

 چی؟ -

 .زد پوزخند

 و بدم انجام رو پدرم سهام انتقال کارهای تا وکیلم پیش میرم دارم. شد تموم شیرین -

 .مکن کم رو شرش

 :زد ب*ل ناباور

 رفت؟ -

 .ندارم داشتنت برای مانعی دیگه حاال آره، -
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 .کرد مصنوعی ایخنده و برداشت را اشگوشی

 .بشیم جدا قراره هم تو و من که نبود یادم ببخشید اوه -

 .کرد باز را در و رفت راهرو سمت به

 .درخشان آناهیتا سالمت به -

 .گذاشت تنها تعجبش و شوک با را او و زد بیرون ساختمان از

 او به رسیدنش برای مانعی را شیرین اهورا چرا. بود پا به غوغایی آناهیتا ذهن در

 میان در او پس بودند خوشبخت اگه نبودند؟ خوشبخت هاآن مگر دانست؟می

. کشیدمی جنون به او بود؛ کم او برای شدن دیوانه!. من خدای کرد؟می چه زندگیشان

 در شدنش، باردار از ترقبل حتی اهورا، اخیر روزهای این هایقهعال ابراز و هاحرف

 .ساختمی روشن را هاواقعیت دیگری ازپس یکی و بودند آمده در ص*ق*ر به سرش

 و کیک اجبار روی از اشمعده پود و تار پیچیدن با که گذشتمی اشتنهایی از هاساعت

 و انداخت دیواریساعت به گاهین. کشید دراز مبل روی و خورد آخر تا را آبمیوه

 .گرفت را آیدا یشماره و برداشت را اشگوشی

 جونم؟ الو؟ -
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 عزیزم؟ کجایی -

 .درم پشت شدن، تموم خریدام -

 .باشه -

 آشپزخانه درون را خریدش وسایل. شد وارد آیدا و شد باز در که داد خاتمه را تماس

 .گرفت جای آناهیتا کنار و داد قرار

 چطوره؟ نینی ی؟خوب. سالم -

 :داد پاسخ و زد لبخندی

 خوبی؟ تو. عزیزم خوبیم. سالم -

 .عالیم که من -

 .گرفت جای مقابلش مبل روی و نشاند خواهرش پیشانی به ایوسه*ب

 کجاست؟ شوهرخواهر -

 .بیرون رفت -

 آناهیتا؟ -
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 جونم؟ -

 بودی خواب تو موقعی ای،حامله فهمید وقتی داره؟ دوستت خیلی اهورا دونیمی -

 .زنهمی حرف تلفن با و کنهمی گریه داره دیدم

 و هاحمایت تمام. شد خیره آیدا ان*ه*د به و نشست مبل روی هاگرفته برق همانند

 .درآمدند ص*ق*ر به چشمانش جلوی اهورا هایعاشقانه

 .گرفت قاب را آیدا صورت بزرگی لبخند اهورا شدن نمایان و در شدن باز با

 .خواهر شوهر سالم -

 :کرد ادا برادرانه را او پاسخ و زد غمگینی لبخند

 تو؟ بودی کجا. دخترگل سالم -

 .گرفت جای کنارش و رساند آیدا به را خودش صندل، با هایشکفش تعویض از بعد

 .بود بهتر بیکاری از. خرید رفتم -

 .ستیه باهوشی دختر تو! شدیا قبول شاید. کن امتحان رو شانست و بده کنکور یه -

 . ...هزینه -
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 مردم؟ من مگه -

 .شهرستان برگردم من بهتره باشم؟ آناهیتا و تو سربار من ک ی تا. اهورا خدانکنه -

 :زد تشر و کشید هم در را ابروهایش آناهیتا

 .بری بذارم عمرا   حرفیه؟ چه این آیدا؟ -

 .کند دل او از سختی به و دوخت آناهیتا به را اششیفته نگاه اهورا

 ما بری؟ خواییمی کجا اصال  . منی یبچه یخاله تو. بزنی هاحرف این از نبینم یگهد -

 .داریم نیاز بهت

 :کرد تأیید سرعت به آناهیتا

 .موندی برام که هستی کسی تنها تو. میگه راست اهورا -

 :گفت و داد سر زیبا ایخنده آیدا

 داریم؟ رو شما وقتی آخه برم کجا! جانم ای -

 :گفت و دزدید را اشکش زا خیس نگاه

 .اتاقم میرم من -
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 او رفتن مسیر از را نگاهش آناهیتا. برد پناه اتاقش به و کرد ترک را دوآن سرعت به و

 :پرسید و کرد اخم که برگشت اهورا سمت به و گرفت

 چیم؟ من پس! مونده؟ برات کسی تنها -

 ش*و*غ*آ در ظرهغیرمنت حرکتیک در و برخاست جا از و زد لبخندی حسادتش به

 .گرفت جای اهورا

 اهورا؟ -

 :داد پاسخ و کند دل سختی به زیبایی همهآن از و داد فرو سختی به را دهانش آب

 جانم؟ -

 .بودید خوشبخت که شما شدی؟ جدا شیرین از چرا -

 :داد پاسخ و شد درهم ابروهایش

 چکار؟ خواستم می رو تو بودم خوشبخت اگر خوشبختی؟ کدوم -

 .دادینمی نشون که جوریاین اما، -

 .کرد ظاهرسازی باید هاوقتبعضی -
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 اهورا؟ -

 چیه؟ دیگه -

 . ...من خاطربه نکنه -

 کاری خاطرتبه نداشت دلیلی پس داشتم کمال و تمام رو تو من،. بود خودم خاطربه -

 کنم.

 میشه؟ چی شیرین -

 کنم؟ عقدش برم خواییمی ناراحتی؟ چیه؟ بشه؟ چی که داری شیرین شیرین هی اَهَ  -

 نجوا گوشش زیر به و خزید سمتش به کرد نوچی اهورا که گرفت رو رنجیده و ناراحت

 :کرد

 کنه؟می اذیتت داره چی -

 :داد پاسخ او چشم در چشم و برگشت اهورا سمت به

 .کردم ب*را*خ رو زندگی یه که این -
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 مهلتش که بود قراردادیک این. بودیم شوهر و زن اسمی شیرین و من! زندگی؟ کدوم -

 .شد تموم

 قرارداد؟ -

 .بشنوم چیزی موردش در خوامنمی دیگه. آره -

 . ...اما -

 .!هیس -

 اهورا؟ -

 .اهورا و د*ر*د -

 .!اهورا -

 اهورا؟ جان -

 :غرید و کرد بازویش یحواله مشتی

 .بگی بهم رو چیزهمه باید -

 بگم؟ رو چی -
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 بود؟ چی قرارداد -

 مهمه؟ -

 .رهآ -

 :داد پاسخ و کشید پوفی

 .ایحامله حیف -

 بعداز اهورا که ماند منتظر و زد لبخندی داشت، اهورا مقابل در ایبرنده برگ کهاین از

 .کرد باز ب*ل طوالنی چندان نه مدتی

 تا کنم نامزد شیرین با تا خواست من از و داشت زیادی ثروت و پول طمع پدرم -

 از زیادی سهام که چرا کنم قبول بودم مجبور. بگیره شدت پدرامون کاری یطه*اب*ر

 وضعش بود مدت یک شرکت. کردمی تهدیدم همین با مدام و بود اون برای شرکت

 .بود رسیده ورشکستگی مرز به و نبود خوب

 :داد ادامه و کشید موهایش میان دستی

 مناسبهم یبرا اصال   شیرین و من اما شد؛ درست زود خیلی چیزهمه و کردم قبول -

 کنسل رو نامزدی اون کنم، جبران رو زیان کشیوقت کمی با تونستم وقتی. نبودیم
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 یبنده فقط و نبود عاشقی و عشق اهل شیرین. کوتاه شرکت از رو پدرم دست و کردم

 جبران اششناسنامه توی من اسم با رو بود ریخته که آبرویی خواستمی اون. بود هوس

 .شد رو پدرش رایب دستش و نشد که کنه

 :گفت و زد رنگیکم لبخند

 رو احوالت همیشه دونیمی داره؟ خبر حضورت از مادرم دونی می. هااین بیخیال -

 فهمید وقتی دونیمی برم؟نمی پیشش رو تو که کنهمی دعوام خیلی دونیمی پرسه؟می

 کرد؟ گریه کلی ایحامله

 :کرد بیان را او نام باورنا و شد باز هم از آناهیتا یخشکیده هایب*ل

 اهورا؟ -

 جانم؟ -

 تو؟ میگی داری چی -

 .کنممی تعرف برات رو خودم کوفتی زندگی! نمیگم که مجنون و لیلی یقصه -

 :گفت و کشید صورتش به دستی
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 .مشتاقن خیلی که هااون. کنیم زندگی خواهرم و مامان با بریم بخوای تو اگه -

 چی؟ پدرت پس، -

 .نشاند صورت ویر تلخ لبخندی

 دیگه. عالی یخونوادهیک شیممی بریم؛می هم رو آیدا. شدن جدا وقتهخیلی هااون -

 .شده تموم سخت روزهای

 .!نمیشه باورم -

 رو؟ چی -

 .رو قصه این یهمه -

 .نگفتم حقیقت جز چیزی من آنا؟ -

 .کنم فکر باید -

 .گرفت قاب دستانش میان را آناهیتا صورت

 .عاشقتم من! نکن ترک رو من فقط... فقط کن؛ فکر ایخومی هرچی-
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 و شد شکسته آناهیتا بغض نشست، اهورا یمردانه چشمان درون در که اشک یحلقه

 :کرد التماس

 .میشم داغون که نریز اشک! اهورا نه -

 نمیگم؟ دروغ که بخورم قسم کی به -

 اهورا؟-

 :نالید اشک، یقطره یناول ریختن با و داد قرار آناهیتا شکم روی را دستش

 .خورممی قسم امبچه جان به -

 پیچ دلش. شد پاک ذهنش از تردیدی هر و گرفت آرام بارهیک به آناهیتا قلب. شد شل

 بود، داده دست او به اهورا دست گرفتن قرار با که خوشایندی حس از متحیر و خورد

 .گذاشت دستش روی را دستش

 کنی؟می باورم -

 :داد پاسخ و فشرد را دستش

 .کنممی باور -
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. کرد اطمینان فرزندش و خود عشق به و زد لبخندی که خورد پیچ دلش هم باز

 :گشت رها گوشش زیر به اشعاشقانه نجوای و شد باران وسه*ب اهورا توسط صورتش

 .بخوره تکون دلت تو آب نذارم خورممی قسم. آنا بشی پشیمون ذارمنمی -

 .نمیشم پشیمون -

 میانشان یفاصله کردمی سعی کهدرحالی و گرفت قاب را آناهیتا ر*م*ک نشدستا با

 صورت. شد خم آناهیتا شکم سمت به و کرد مبل پخش را او نزند ایصدمه جنین به

 موجود یصدقه قربان پدرانه، عشقی با و گذاشت آناهیتا شکم روی به را خیسش

 .رفت آناهیتا شکم درون داشتنی دوست

 !اوهوم -

 خندانصورتی با آیدا که نشستند مبل روی سرعت به هردو آیدا، مصلحتی یسرفه با

 :گفت

 .خواباتاق میگن بهش که دونفره هایخلوت واسه هست جایییک -

 .کشید صورتش به دستی و خواست هوا به اهورا یخنده

 .!دختر اتاقت تو برو -
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 .ببینم فیلم خواممی من. خب برید شما! بابا ای -

 آناهیتا به رو و برخاست ازجا و داد تکان سری اهورا. کرد پرت مبل روی را شخود و

 :گفت

 .پیشت میام بزنم تلفن یه -

 شب؟ 9ساعت شب؟ موقع این -

 .بگم کاترین یا امیرسام به رو موضوعی یه باید -

 الهام؟ درمورد -

 .نه -

 خبر نیز اهورا ولا و دیرینه عشق از حتی که بود باارزش اهورا برای قدرآن آناهیتا

 :گفت و زد لبخندی. بود گریسته خلوت در او هایناراحتی برای و داشت

 .عشقم باشه -

 خواب اتاق تلفن از. برد پناه خواباتاق به و نشاند اشگونه روی به ایوسه*ب اهورا

 .کرد برقرار را تماس و گرفت را ایشماره
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 سوی از که پیامی و رفت سمتش به آناهیتا شد، بلند که اهورا گوشی پیامک صدای

 .کرد باز را بود مجید

 .سهیلی سودابه دکتر مطب)...(  خیابان -

 :داد پاسخ سرعت به و کشید درهم را ابروهایش

 .بای نیست، نیازی دیگه -

 دراز مبل روی به و فرستاد اهورا روح بر ایجانانه فحش و کرد پرت مبل روی را گوشی

 کشید. 

*** 

 «یازدهم فصل»

 و بود شده متوجه رفتارهایش روی از راحتی به را امیلی شیفتگی و احساسات یمهه

 کرد؛می دور خود از را دختران قطعی و محترمانه برخوردی با که همیشه برخالف

 .بود غافلگیرکننده بسیار هم خودش برای که بود داده امیلی به پیشنهادی باراین

. بردمی را ذت*ل نهایت اشوانیلی بستنی خوردن از و بود نشسته او مقابل امیلی

 .آلفرد دگرگون حال ازغافل
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 :کرد زمزمه و گرفت امیلی از را اشخیره نگاه

 .سوفیا عین هم این آلفرد؟ شده چت -

. شد دوخته امیلی سفید صورت به ناخواسته باز نگاهش و کشید صورتش به دستی

 به قاشق با را لیوان انتهای کالتش ذت*ل با آلفرد، هایدرگیری آن از خبربی امیلی

 .دوخت آلفرد به را نگاهش و کرد پاک را دهانش دستمال با. برد ان*ه*د

 .ممنونم بود، مزهخوش خیلی -

 :داد ادامه و انداخت اطراف به نگاهی

 .نکردم دقت اصال   شباون. داری هم خوشگلیخیلی هتل -

 همان. داشت فرق خیلی کرد؛ اره را او پیش چندسال که سوفیایی آن با او!. نه

 عشقش روی پا قدرتمند، خاندانی با ازدواج و سیاست به پیوستن برای که سوفیایی

 امیلی با او. بود آمده او سراغ به بود، رفته دنیا از سالشمیان همسر که حال و گذاشت

 و خوردمی غذا وسواسی هیچبی داشت؛ فرق او با هم رفتارهایش امیلی. داشت فرق

 گاهی که کوتاه زمان مدت این در. نداشت رفتارهایش در تظاهری هیچ و خندیدمی
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 به را این بودند، ارتباط در مجازی فضای در گاهی و کردندمی مالقات بیرون را دیگریک

 .بود شده متوجه خوبی

 آلفرد؟ -

 :داد پاسخ و گرفت امیلی گلگون هایگونه از نگاه. بود تاببی و عصبی

 بله؟ -

 .رفتی خواب کردم رفک -

 .جامهمین -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 غمگین بالبخندی و کرد تعبیر موقعیتش بودن ناراضی به دید؛ را او کالفگی که امیلی

 گفت:

 .گذاشتی برام که وقتی بابت ممنونم -

 :پرسید امیلی، تشکر به توجهبی و کشید عمیقی نفس
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 امیلی؟ مرتبه چیزهمه -

 :داد پاسخ بسیارضعیف صدایی با و کشید زیر به را نگاهش

 فهمیدم بهش فکرکردن با که بدم انجام خواستممی خریتی یه. بهترم روز اون از -

 .زدممی جا راحت قدراین نباید. فرستاد نجاتم برای رو تو خدا. بود بزرگی اشتباه

 .کرد بلند را نگاهش و داد فرو را بغضش

 که هااین. نداره دوستم کسهیچ کنه؛می محلیبی بابا کنه؛می اذیتم سوفیا چنانهم -

 رو یکیرتبه نقاشی رشته توی دانشکده، توی من ها،این یهمه عوض در. نیست مهم

 که دارم رو دایی من. شد استقبال خیلی که گذاشتم نمایشگاه استادم کمک با. دارم

 .گردش میریم هم با و داره رو هوام همیشه

 :داد ادامه آرامی به و کشید صورتش به دستی

 .شدم آشنا تو با من -

 :داد ادامه و گرفت قاب را هایشب*ل عمیق لبخند باراین
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 بابا با شب اون. شدممی پشیمون خیلی وگرنه دادی؛ نجات رو من شدها خوب میگم -

 اشتباهی تصمیم غصه و ناراحتی روی از و کنم تحمل نتونستم دیگه و کردم دعوا

 .گرفتم

 :گفت و کشید عمیقی نفس آلفرد انی،سخنر آن بعداز

 .میشن کردن فکر منطقی مانع مشکالت گاهی -

 .درسته -

 .شد خم جلو به و گرفت مبل از را اشتکیه آلفرد

 امیلی؟ -

 نه،! کرد؟ می ایجاد درونش در آشوبی چه دخترک، زدن صدا گونهاین با دانستنمی

 .دانستنمی

 :داد پاسخ و داد فرو سختی به را دهانش آب امیلی

 بله؟ -

 .اومدی خودت به که حالمخوش -
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 . ...که تلنگری. داشتم نیاز تلنگر به -

 بودم؟ من -

 .درسته -

 دوشش روی به را کیفش و برخاست ازجا کرد، مشاهده را او حوصلگیبی که امیلی

 .انداخت

 .برم باید دیگه من. ممنونم خیلی -

 .ایستاد مقابلش

 .!باش خودت مراقب -

 رفتارهای برای دلیلی دنبال به ذهنش در و شکست تفاوتیبی همه آن از تردخ دل

 شب آن آلفرد که بود این واقعیت. کردنمی پیدا واقعیت جز چیزی و گشتمی آلفرد

 وقت او با ترحم روی از مدتاین و نداشت خود هایحرف روی به کنترلی و بود ست*م

 او؟ به چه را آلفرد وگرنه گذرانده

 .گرفت پیشی خداحافظی در و داد فرو را بغضش
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 .دیدار امید به -

 . ...میشه -

 هدف را جانش برنده تیری همچون آلفرد کالم یادامه که انداخت باال ابرویی متعجب

 .گرفت

 .باشه دوست دوتا عنوان به مونمالقات آخرین این امیدوارم -

 کهاین تا شد مقابلش رحمبی و جدی مرد یخیره متعجب و حرکتبی طورهمان مدتی

 لرزشش کنترل در سعی که صدایی با و کرد ظاهر حفظ سختی به و آمد خود به

 :پرسید داشت،

 چیه؟ منظورت -

 سوزان و اغ*د مهری و برد جلو را سرش باورغیرقابل و نشده بینیپیش حرکت یک در

 نیهچندثا آن و شد حبس امیلی ینه*ی*س در نفس. کرد امیلی هایب*ل مهمان را

 و ببیند را الفرد اغ*د چشمان توانست رفتنش، عقب با. داد جان واقعیمعنای به را

 .شود روشن دلش در عجیب امیدی

 .شیم آشنا بیشتر خواممی -
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 :کرد زمزمه دگرگون باحالی و داد تکان سختی به را لرزانش هایب*ل

 .برم باید من، -

. کرد ترک را هتل البی سرعت به نامتوازن هاییقدم با و کرد گردعقب سرعت به و

 را لرزانش هایقدم سختی به کردند،می خیس را صورتش اشک هایقطره کهدرحالی

 .انداخت ماشینش درون را خودش و برداشت قدم جاده سمت به و کرد حفظ

 یدهندهنشان قلبش تحمل غیرقابل کوبش و بود شده ایجاد آلفرد درون در که التهابی

 امن حریم در را ترسیده و لرزان دخترکی که ساعتی همان او ود؛نب زودگذر هوسی

 درست باخت؛ را قلبش و روح و فکر شد، خیره چشمانش به و بود داده جای بازوانش

 .بود آورده پناه او به امیلی که ایلحظه همان

 گفتی؟ بهش آلفرد؟ شد چی -

 .برگشت نیک سمت به مبهوت و گیج

 چی؟ -

 نگفتی؟ -

 چیو؟ -
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 اومده؟ خوشت ازش نگفتی مگه! رو؟ بذارید قرار کهنای -

 :داد پاسخ کامل تسلط با اش،درونی دگرگونحال برخالف و کشید هم در را ابروهایش

 .زدم گند کنم فکر -

 چرا؟ -

 .بوسیدمش -

 .داد قرار صورت روی را دستانش و کرد پهن مبل روی را خود کالفه و

*** 

 .کشید موهایش میان دستی و کرد تپر مبل روی عصبانیت با را گوشی

 شده؟ چیزی امیر؟ -

 :داد پاسخ و برگشت سمتم به آرامی به

 کردم؟ بیدارت. عزیزم متأسفم -

 افتاده؟ اتفاقی ناراحتی؟ همهاین چرا شده؟ چی. شدم بیدار خودم -

 :داد پاسخ و کشید صورتش به دستی
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 .کنم چکار دونمنمی افتادم، گیر ایمخمصه بد تو -

 شده؟ چی -

 :داد پاسخ آرامی به و آمد در ص*ق*ر به چشمانم در نگرانش نگاه

 .ایران بریم باید -

 :پرسیدم ترس با و شد خالی دلم ته

 امیر؟ شده؟ چیزیش کسی -

 :گفتم و کشیدم موهایم به دستی کالفه. غمگین و بود دودل

 .زنممی زنگ خودم نمیگی بهم اگه -

 . ...آقاجون -

 :داد ادامه لرزان صدایی با هک شد گرد چشمانم

 .بیمارستانه شده، بد حالش -

. افتادم کنارم مبل جان به انگشتانم با و بستمشان سرعت به رفتند سیاهی که چشمانم

 .کردم باز چشم سختی به و دادم فرو را دهانم آب
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 .ایران بریم باید ما -

 .نشستم مبل روی به و دادم تکان سری تآییدش برای

 خوبی؟ تو -

 چطوره؟ آقاجون حال. آره -

 .نگرانم من اما کرده؛ رد رو سکته خطر که گفت المیرا یعنی خوبه؛ -

 :داد ادامه درهم ابروهای با و انداخت اشمچی ساعت به نگاهی

 .بخور رو اتصبحانه موقع اون تا. میده خبر دیگه ساعتنیم تا گفت المیرا -

 و کشیدم موهایم به دستی. برگشتم متشس به و انداختم صبحانه میز به کوتاهنگاهی

 :پرسیدم

 چی؟ خبراز -

 .آقاجون حال -

 مگه؟ شده چی آقاجون امیر؟ -

 .بخوری چیزی یه اول میشه کاترین؟ -
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 دندان به و برداشتم ظرف درون از را ایآماده ساندویچ و بردم پیش دست کالفه

 :گفتم جویدممی را آن کهدرحالی. کشیدم

 .دیگه رمخومی دارم خب؟ -

 :داد پاسخ و شد خیره هایمجویدن به دقت با

 بردنش و کرده سکته گفت. نیست خوب آقاجون حال گفت. زد زنگ المیرا -

 .بیمارستان

 اشگوشی هنگام درهمان. کردم رها ظرف درون را ساندویچ و کشیدم ایترسیده هین

 :داد پاسخ سرعت به که آمد در صدا به

 شد؟ چی -

 در که کرد دعوت سکوت به را او ایدقیقهپنج بود، المیرا احتماال   هک گوشی پشت فرد

 :کرد باز ب*ل و کشید آسودگی روی از عمیق نفسی آخر

 حالی چه ما فهمیمی!... گفته؟ آقاجون چیو چی... چی؟ یعنی... ایران میاییم ما -

. خبخیلی... ترهمهم آقاجون اما دارم؛ آره... گفته خودش برای آقاجون... داریم؟

 .خدافظ. باشه... باشیا مراقبش... میام کردم مرتب رو چیزهمه... دیگه خبخیلی
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 .کشید عمیقی نفس و داد خاتمه را تماس

 شده؟ چی -

 .کاشت امپیشانی روی بر ایوسه*ب و نشاند هایشب*ل روی رنگیکم لبخند

 .خوبه حالش خداروشکر -

 :گفتم و کشیدم آسودگی روی از نفسی

 .شد راحت خیالم. شآخی -

 .گیرهمی قلبش خوندهمی نماز داشته. بود خفیف یسکته یک -

 گفته؟ چی دکترش خب؟ -

 .رسیدن موقع به و بوده خفیف خداروشکر گفته -

 بهتره؟ حالش اآلن -

 .خوبه حالش ولی مراقبته؛ تحت -

 مطمئنی؟ -

 .آره -
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 .دیگه ایران بریم خب؟ -

 .نمیایی ندادی، انجام رو کارهات تا گفته آقاجون. نمیشه-

 کاری؟ چه -

 .دیگه میگه رو جااین -

 .بندازه جلو رو چیزهمه تا کنم صحبت مکندی آقای با تونممی من خب. آها -

 .خوبه. آره -

 . ...فقط. کنممی شونراضی من. عزیزم نباش نگران -

 :پرسید و داد تکان طرفین به سری

 چی؟ فقط -

 . ...که مطمئنم بدیم، نبهشو رو عشق یالهه اگه -

 کاترین؟ -

 نیست؟ من مال لباس اون مگه -

 خب؟ -
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 . ...به بدم رو اون دارم دوست من -

 .!نکن فکرشم کاترین؟ -

 :گفتم و کشیدم پوفی کالفه

 .نیستی خوب مدتیه ای؟دندهیک همهاین چرا -

 :داد پاسخ و کشید درهم را ابروهایش

 .خودمم من اتفاقا   -

 و کرد باز را لباسش هایدکمه. کشید دراز و رفت تخت سمت به و برگرداند رو

 :پرسیدم و زدم ر*م*ک به دستی. دوخت من به را چشمانش

 نمیدی؟ گوش -

 .میاد خوابم -

 نزنم؟ حرف یعنی -

 :غرید و بلعید را وجودم عصبی چشمان با و کرد بلند کمی را سرش
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 بدو. برسیم کارمون به تا کنم تراحتاس بذار. دارم استراحت وقت ساعتنیم من یعنی -

 .!جااین بیا

 در و رفتم سمتش به سرعت به ترس با که کرد ادا حکم*م چنان را آخر یجمله

 .گرفتم آرام کنارش

 امیر؟ -

 .بخوابی خوب -

 یادآوری با اما بستم؛ را چشمانم فراوان هایاخم با و کشیدم پوفی شو؟ خفه یعنی

 :گفتم و نشستم تتخ روی آقاجون ناخوش احوال

 .بزنم زنگ مکندی آقای به باید -

 .نشست مقابلم و داد تکان سری

 .زنممی من بذار -

 .باشه -

 .برگشت سمتم به و رفت پایین
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 .نکن صحبت طرح مورد در دیگه درضمن، -

 :گفتم بدخلقی با و کشیدم هم در را ابروهایم

 .خبخیلی -

 .باش جورهمین همیشه. آفرین -

 جور؟ چه -

 .کن گوش حرف -

 و رفت ایغره چشم. شدم اشخیره بازان*ه*د با که بود مصمم و جدی قدرآن

. گذاشت گوشش کنار را گوشی و گرفت را مکندی آقای یشماره زنانقدم طورهمان

 کشیدممی ش*و*غ*آ در را دستانم کهدرحالی. رفتم پنجره سمت به و برخاستم ازجا

 .شدم خیره بیرون فضای به

 بود جدی اما مسلمان؛ مردی، است؛ واقعی امیرسام داشت اعتقاد خودش که رسامیامی

 .بود ترسناک کمی و مرموز بسیار که داشت اخالقیاتی و خشن کمی و

 .انداختم سمتش به نگاهینیم
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. کردمی عمل قبل از ترمحتاط و رفتنمی کنار ابروهایش روی از اخم روزسه دو،این

 رازآن کاش ای. میشد عصبانی و عجیب گاهی و نداشت ارهایشرفت روی کنترلی دیگر

 برهم را ذهنش کاش ای. کردمنمی اذیت را او گونهاین و بودم نیاورده زبان به را

 .بدهم ادامه باید هم هنوز و گفتممی باید اما ریختم؛نمی

 کنی؟می نگاه چی به -

 :دادم پاسخ بودم؛ ایستاده بلندهایساختمان تماشای به کهدرحالی

 .هیچی به -

 هیچیه؟ این-

 .آره -

 نفسی طوالنی بسیار مدتی بعداز. ایستاد هیچی تماشای به هم او و گرفت قرار کنارم

 :پرسید و کشید عمیق

 بگی؟ خوایینمی -

 رو؟چی -
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 .رو بازی اون یادامه -

 .برگرداند سمتم به را صورتش متقابال   هم او که برگشتم سمتش به آرامی به

 دونی؟می چیا دیگه -

 امیر؟-

 :گفتم که ماند منتظر و انداخت باال ابرویی "چیه؟" ینشانه به

 .متاسفم -

 بابت؟ -

 .هامکاری مخفی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 .نکردم هضمش هنوز -

 .بعد برای بذار. آقاجون بخاطر نیست مساعد حالت اآلن. دونممی -

 .نیست نیازی -

 :داد ادامه و برگشت پنجره سمت به
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 بستم؛ رو چشمم تو بخاطر من. ببندی چیزهمه روی رو چشمت باید هاوقتگاهی -

 . ...اما

 .انداخت رعشه به را تنم تمام سردش کالم و برگشت سمتم به جدیّت با

 کاری،پنهون بعدم ن. میگی رو بگی باید که هرچی. بندمنمی رو چشمم دیگه اما، -

 . ...باشه اگه که نیست ودروغ بازی خودسر

 :پریدم کالمش میان

 . ...من باشه -

 نشده تموم حرفم هنوز -

 .رفت صورتم به ایغرهچشم و آورد پایین بود، شده بلند که را صدایش

 .مشترکی زندگی نه و کاره در بخششی نه دیگه باشه اگه که -

 .شدم اشخیره گردشده چشمانی با و بردم یاد از بارهیک به را کشیدن نفس
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 بگویم؟ را واقعیت تمام گفت! کردن؟ ترک به تهدید! کرد؟می نداشتنش به تهدید مرا او

 یمسئلهیک هم نگفتن و است مسئلهیک گفتن کردم؟می باید چکار چگونه؟ چطور؟

 .دیگر

 .شنوممی -

 . ...که خوامنمی و دارم دوستت من امیر؟ -

 سعی. دیگه یمسئله یه کاریپنهان و دروغ ست؛مسئله یه داشتن دوست کاترین؟ -

 چیزهمه باید داری دوست رو من اگر. کنی توجیح رو هاتدروغ یهمه جوریاین نکن

 .!رو چیزهمه فهمی؟می. بگی بهم رو

. شد مرور ذهنم در مدتمان این یعاشقانه هاینه*صح و آورد هجوم گلویم به بغض

 .شدندنمی تکرار دیگر که هاییعاشقانه

 کنی؟ ترک رو من خواییمی -

 .برگشت سمتم به کامل

 .شنوممی گفتم -
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 قطرات و رساندم پنجره به را سرانگشتانم. برگرداندم رو و دادم فرو سختی به را بغضم

 .کردم مس*ل شیشه پشت از را باران

 و تپهمی من ینه*ی*س توی پدرم قلب. که دونیمی رو شدنم زنده دوباره یقصه -

 و افسردگی تا گرفته عصبی هایحمله از افتاد؛ برام اتفاقی چه نگم بهتره اون بعداز

 رو کارولین که خوند رو اینامهوثیت و ماپیش اومد پدر وکیل بعد، سالیک. بیمارستان

 به رو اموالش دوسوم پدر گفتمی که اینامهثیتو کرد؛ بدبین من به نسبت شدت به

 دوخواهرم بین مساوی نسبت به وقتی مابقی و نداشتم فروش حق که بود کرده نامم

 اصلی ینامهوصیت نبود؛ اصلی ینامهوصیت این اما کنن؛ ازدواج که میشد تقسیم

 پیدا رو کیانفر امیرسام نام به مردی بود خواسته من از پدر. رسید دستم به مخفیانه

 که بود اشخانواده و امیرسام به متعلق اموالم از نصفی و برسم دارو به اون با و کنم

 به افتاد؛ براش اتفاقی کهصورتی در تا بود سپرده پدر به امانت کیانفر امیرعلی

 نشون خودی و شدممی سرپا باید من و بود داده ماموریتی پدرم. برسه اشخانواده

 ادامه طراحی به هم خودم و گرفتم نظر در الیقی مدیر بابا یخونه تجارت برای. دادممی

 تمام که ایلحظه درست. کنه پیدا رو کیانفر امیرسام سپردم ستانمدو ازیکی به. دادم

. گفتممی نجاتیفرشته بهش من که شدم آشنا فردی با بود؛ تو کردن پیدا ذکرم و فکر

 .الهام
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 چشمانی با و برگرداند رو سرعت به الهام اسم آمدن با که برگشتم سمتش به آرامی به

 .شد امخیره متعجب

 وقتی. بود خوندم،می درس من که ایدانشکده همون توی الهام... واهرتخ الهام؛. آره -

 به را خودم کمکم. دادن بهم رو دنیا کنارمه در درست کیانفر یخانواده از.یکی فهمیدم

 رازی و بود ارزش با برام خیلی الهام. رفیق دوتا شدیم کهاین تا کردم نزدیک الهام

 .داشتمی نگه کنارش بیشتر رو من که داشت

 :دادم ادامه و دادم قرار اششانه روی را دستم و برگشتم سمتش به آرامی به

 .بود بیماریش دلیلش تنها. نبود روحیش حال فرانسه، به الهام اومدن دلیل -

 بیماری؟ چه، چه، -

 .سرطان -

 چی؟ -

 :دادم ادامه رحمانهبی. باخترنگ و کشید فریاد

 د*ر*د این تنهایی تا فرانسه بیاد بذارید کرد مجبور رو شما اون داشت؛ سرطان الهام -

. هیچی اومدید؟ دیدنش به چندبار بود فرانسه الهام که سالییک توی. کنه تحمل رو
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 زدنبهم از که ایضربه و عشقی شکست گذاشتید؟ چی پای به رو جونشبی صورت

 از خودش الهام. نبود این حقیقت اما بود؛ خورده آمریکا به رفتنش و نامزدیش ناگهانی

 که تو. کنه فرار کشورش و الهام از تا کرد مجبور رو اون اصل در و بود شده جدا اهورا

 از تا کنه راضیش تونست تا داد قسمش و کرد اذیت رو اهورا چقدر الهام دونینمی

 درمان دیگه فهمید الهام بعد سالیک. باشی متنفر ازش تو ابد تا و نگه تو به بیماریش

 تموم از خداحافظی برای گرفت تصمیم. بشه مرگ یآماده باید و نمیده بجوا هم

 اهورا همه ازاول تا بود رفته شباون. اهورا نامزدی با شد مصادف که ایران بیاد عزیزانش

 ایدیگه زن و بود سوار عشقش که دید رو عروسی ماشین خونه اون جلوی اما ببینه؛ رو

 .تو و اهورا برای بزرگی د*ر*د میشه این، و ستهایمی قلبش جاهمون. بوده کنارش

 نگاه و داد دیوار به را اشتکیه. شد گرفته تنش از رمق و افتادند پایین به هایششانه

 غیرقابل برایش که بودم داده خوردش به را حقیقتی. دوخت زمین به را لرزانش و ناباور

 .را عشقش و خودش حتی بود؛ داده فریب خوب را همه الهام. بود باور

 به و گذاشتم تنها را او داشت، تنهایی به نیاز که جاییآن از و کشیدم عقب آرامی به

 که انداختم اتاق درون را خودم. رفتم داشت، قرار سوئیت در که دیگر اتاقی سمت
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 یشماره پیش. آوردم بیرون را گوشی و رفتم کیفم سمت به. شد بلند امگوشی صدای

 :دادم پاسخ عتسر به پس. بود ایران

 .بفرمایید -

 :پیچید گوشم در آشنا بسیار صدایی

 .سالم -

 اهورا؟ -

 .مطلباصل سر میرم راستیک. بله -

 شده؟ چی -

 تمام بخاطر اما بگم؛ رو حقیقت یهمه و بزنم زنگ امیرسام به خودم خواستممی -

 خودت تا مبد بهت فرصت یه خواممی کردی امیرسام و من آناهیتا، به که هاییکمک

 .بگی بهش رو چیزهمه

 حقیقت؟ کدوم میگی؟ چی -

 .داری مهلت روز10 فقط. بگی امیرسام به باید -
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 بگم؟ رو چی -

 .میشه مربوط امیرسام ورشکستگی به که ایمسئله هر و سوئد مهمانی -

 اهورا؟ -

 .خدانگهدار -

 مبل روی و آوردم پایین را گوشی متحیر و پیچید گوشم در ممتد هایبوق صدای

 .انداختم

 حقایق یهمه شدن برمال روز و بود شده تبدیل من روز   تریننحس به امروز! من خدای

 .بود

 خشمگین و عصبی. فرستادم خودم و اهورا روح به لعنتی و انداختم مبل روی را خودم

 که بود رسیده آن وقت دیگه. فرستادم نفرین بدم بخت بر و گرفتم دستانم میان را سرم

 .کنم خداحافظی خوشبختی با

*** 

 «دوازدهم فصل»

 چطوره؟ شوناالن وضعیت -
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 .کرده تجویز استراحت براشون دکتر. خوبه -

 .ایخانواده اون عروس االن تو. دخترم باش شونمراقب -

 .چشم متوجهم، -

 کرد موافقت که دادم توضیح پدربزرگت به رو چی همه من. نباش هم هیچی نگران -

 .باشه ساده بسیار جشن یک و بگیریم ایران یا نگیریم نامزدی

 !خوبین خیلی شما! مادربزرگ؟ -

 !کنه؟ اذیتت چیزی یا کسی بذارم میشه مگه. منی داشتنی دوست ینوه تو -

 .دارم توندوست خیلی -

 .عزیزم دارم دوستت هم من -

 .باشید خودتون مراقب -

 .هم تو -

 .بوسمتونمی. چشم -

 .بای. بوسمتمی -
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 .بای -

 خشک پرپر هایگل به نگاهم. گذاشتم جیبم درون را گوشی و دادم خاتمه را تماس

 را مقابلم هایگلدان. شدند باز هم از لبخند به هایمب*ل افتاد، که نرگس یشده

 هامدت گذشت از بعد حتی. بوییدم را خشکیده هاینرگس ذت*ل با و آوردم ترنزدیک

 فیلم تلویزیون در که روزی آن از. دادندمی وبیخ بوی هم هنوز شان،شدن خشک از

 یعالقه دیدم، را داشت مسلمان یک به که عشقی و کردم مشاهده را خاتون نرگس

 بود شده بزرگ مردی عاشق خواب در مسیحی ملیکای. کردم پیدا اسم این به شدیدی

 رومئو رمان از رتجذاب آنان زندگی یقصه که بود روزها آن از. نامیدندمی امام را او که

 به تا خواندم قدرآن و نشد مختوم قرآن کتاب به تنها تحقیقاتم و خواندن. شد ژولیت و

 در و بود کرده عروج هاآسمان به مسیح همانند که مردی همان. رسیدم امام آخرین

 و تبار یک از هردو گویی. بود مسیح همان موعود من نظر از که بردمی سر به غیبت

 هاییشبهه هم هنوز اما بودم آموخته را اسالم هایشیرینی از نیمی تقریبا .بودند ریشه

 بسیار هایجواب به هایمسوال بیشتر اما بود؛ توضیح نیازمند که داشت وجود ذهنم در

 علی امام. بود مسلمانان پیامبر و( ع) علی امام من عالیق از دیگر یکی. رسیدند شیرین

 در که هنگامی. بودند واقعی هایانسان از اینمونه دندکر ازدواج کم بسیار سنی در که

 خدا با الهی یفرشته طریق از مسیح همانند هم او فهمیدم و کردم تحقیق پیامبر مورد
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 سوی از پیامبران تمام که جایی آن از و شد بیشتر او به اعتقادم کردند،می برقرار ارتباط

 مسیح. است پیامبر آخرین که هاستنآ ترینکامل ها،آن بهترین مسلما   آمدند خدا

 اما رفتند؛نمی بیرون من قلب از هرگز او و مقدس مریم و داشت واال ارزشی من برای

 در مسیح همانند نیز( ص) محمد پس. نداشت مشکلی من برای او، برای شریک انتخاب

 او که مکرد برخورد( ع)علی امام با پیامبر رفتار به تحقیقاتم میان در. گرفت جای قلبم

 آسانسور در وقتی که مردی همان. مسلمانان واالی و دانستمی خود دوست بهترین را

 .آمد بیرون امیرسام زبان از بودم، مانده

 کاترین؟ -

 مبل روی. کردم مشاهده قوهکم و دست به عصا را آقاجون که کشیدم عقب سرعت به

 سجده مرد این که ستیرا به. زدم اشنورانی صورت به لبخندی که نشست کنارم در

 از قلبت که شود عزیز برایت قدرآن مدتکوتاه در فردی گاهی شودمی مگر! داشت؟

 بگیرد؟ آرام دیدنش

 بهترین؟ -

 ناراحتی؟. باباجان خوبم -

 چی؟ از -
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 خورد؟ بهم نامزدیت که این از -

 :دادم پاسخ و دادم تکان منفی ینشانه به سری

 .نیست مهم اصال   مهمونی. آقاجون رزشینا با خیلی برام شما اصال ، -

 :گفت آرامی به و کشید پی در پی هاینفس

 .دخترم متأسفم -

 .نزنید هاحرف این از کنممی خواهش -

 .چشم -

 :کرد اعتراض که نشاندم دستش روی به ایوسه*ب

 باباجان؟ کاریه چه این -

 :گفتم و انداختم رنگش خوش چشمان به نگاهی خیس چشمانی با

 .باشید خوب همیشه کنممی خواهش -

 .مرا کرد ب*ل به جان اشمهربانی با و زد لبخند

 .چشم -
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 :آورد هایمب*ل روی به لبخند که پرسید سوالی. کشیدم چشمانم به دستی

 داری؟ عالقه نرگس گل به -

 .خیلی -

 چرا؟ -

 تمام او و دمکر نقل برایش مو به مو را بودم آورده زبان به ذهنم در که هاییحرف تمام

 :گفت و کشید عمیقی نفس آخر در و کردمی تماشا مرا لبخند با مدت

 .باشه جوری این که ندیدم رو کسی حاال تا -

 :پرسیدم و انداختم باال ابرویی

 جوری؟ چه -

 .اراده با و کنجکاو همه این -

 .میشم اسالم عاشق که رسممی جایی به دارم کم کم من -

 عاشق؟ -

 .عاشق آره، -
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 :پرسید و زد عمیقی لبخند

 بشی؟ مسلمون رسیده فکرت به حاال تا جان؟ کاترین -

 :دادم پاسخ و دادم تکان سری

 دور مسیح از رو من اسالم کنممی احساس و دارم دوست رو مسیح من اما بله؛ -

 .کنهمی

 الهی پیامبران از یکی عنوان به رو مسیح حضرت هم ما. باباجان نیست طور این -

 ازمسیح رو تو یا بشه دیگه ادیان بین جدال باعث که نیست دینی اسالم. داریم دوست

 .کنه دور

 .داره متفاوتی عقاید اما -

 که هست ایشده تکمیل دین اسالم دین. انسان  تکامل برای هااین یهمه و درسته -

 جهانی پروفسوران االن که داره وجود قرآن توی راز هزاران. کرده تکمیل رو قبلی ادیان

 شده، نوشته پیش سال هزاران که کتابی توی طورچه که عجبن در و رسیدن هااون به

 و هاکتاب یکننده تکمیل قرآن و اسالم ؟!داره وجود روز به قوانین و هافرمول این

 .اندیگه ادیان
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 .چسبدل و بینانهواقع سخنانی بود؛ الزم آقاجون سخنان در تعلل کمی

 خسته ازش وقت هیچ واقعی مسلمون که چسب  دل و شیرین قدر اون حقیقی اسالم -

 مسلمون کننمی اغراق که هاییاون حتی بینیمی برت و دور که هاییآدم این. نمیشه

 که کسایی دیدم خودم چشم به من. نچشیدن رو واقعی اسالم طعم وقت هیچ واقعین،

 .بشی کالم هم باهاشون دادمی ایمزه چه که وای و بودن مسلمون واقعا  

 یآماده کم کم و بودم شدن ذوب حال در آقاجون کالم آتش در سخت فلزی همانند

 .جدید شکلی شدم،می گرفتن شکل

 مسیحیته؟ از بهتر اسالم -

 :داد پاسخ د*ر*د از مملو صدایی با و کرده کوتاهی یسرفه

 میگم طفق من کنم،نمی گناهی همچین من. بدتر کدوم و بهتره کدوم نمیگم من -

 .ست دیگه ادیان یبقیه یکننده تکمیل اسالم

 دستش به و کردم آب از لبریز را میز روی لیوان سرعت به که داد سر دیگری یسرفه

 و گذاشت میز روی را لیوان. سرکشید الجرعه و گرفت را لیوان و کرد تشکری. دادم

 :داد ادامه
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 نباشه؛ توش نقصی که باشه، شده تکمیل که هستن چیزی اون دنبال همیشه هاآدم -

 رعایت رو قانون این هم دین توی چرا خب. باشه توش خوب حس یه که چیزی اون

 نباشیم؟ نقصشبی و کامل دنبال چرا نکنیم؟

 :گفتم و کشیدم شالم به دستی. ماند امخیره منتظر و کشید عمیقی نفس

 قول به و پردازهمی مرد به فقط که هست دینی اسالم اما آقاجون؛ ببخشید منو -

 .ساالره مرد خودتون

 :پرسید و شد درهم سفیدش ابروهای

 شنیدی؟ کی از میگی؟ رو این چرا -

 .فهمیدم رو این خودم هیچکس، از -

 طوری؟چه فهمیدی؟ خودت -

 :دادم پاسخ و فرستادم گوشم پشت را صورتم روی موهای

 و خوبه نسبتا   ربیمع من. بود مردها مخاطبش خوندم قرآن دفعه هر که این از -

 ؛"ون"از شده پر قرآن بیشتر که میره کار به مذکر جنس برای"ون"حروف دونممی

 .مذکرن هااین یهمه "هم" و "یؤمنون" ،"الذین" مثال  
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 :زد برهم مرا معادالت تمام کالمش با و زد مطمئنی لبخند

 وجود موارد رد مگر داره؛ داللت عموم بر مذکر یغه*ی*ص و ضمیر عربی زبان توی -

 وجود تفاوتی که آیات از خیلی توی. محدوده خیلی هم اون که مذکر یاراده بر قرینه

 شبهه تا شده مشخص ومرد زن تمایز وجه آیه همون یا بعدش یآیه توی درست داشته

 .بره بین از

 مرد به بازم چرا هانعمت و بهشتی توصیفات توی اما قبول؛ حرفاتون این. خب خیلی -

 و پاکی قبال در داده قرار حوری همون یا بهشتی زنانی مردان، برای که این داده؟ وعده

 .داشتن دنیا در که عفتی

 

 :داد پاسخ و سپرد گوش هایمحرف به دقت با

 مثال   داره؛ وجود مرد و زن از اعم بشر هایخواسته با متناسب توصیفات قرآن در -

 جنسی" هاینعمت توصیف توی فقط اما «االَنهار تَحتها م ن تَجری جنات  » :گفته

 با متناسب اما گفتی؛ تو همینی مثال  . شده گفته مردان هایخواست با متناسب "بهشت

 به مربوط "جنسی امور" حکیم خداوند چون چرا؟ دونیمی. نگفته چیزی زنان اشتهای

 خدا شپی و مقدسه بسیار زن جایگاه چون داده؛ قرار ادب و عفاف یده*پر توی رو زنان
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 مردان تمام برای اونا ″اشتهای و نیاز" نباید پس. برخورداره باالیی مقام و عزت از

 حرف شونملکه نیازهای از دنیا کجای کن؛ تصور ملکه یه رو زن هر تو. بشه آشکار

 از ملکه که چون چرا؟. هیچکس مسلما   میده؟ ایاجازه همچین خودش به کی زنن؟می

 و وزیر نخست اگه حتی. نداره اونو به جسارت حق هیچکس و برخورداره باالیی مقام

 .باشه بهمان و فالن

 .شدم خیره صورتش به عشق با

 برای هم شما من؛ برای شد تلنگری امیرسام. کنینمی متقاعد رو آدم راحت چقدر -

 .تسبیح جنس از و اسالم از تندیس یک شدین من

 :گفت و گرفت اشچروکیده دست در را دستم

 .بابا عزیز مقدسی مریم، عین تو. منی نجا تو -

 .هستین پدربزرگم شبیه شما چقدر -

 .خندید

 .من خدای اوه آنسل؟ لرد -

 .خندیدم ترسناکش ظاهر به لحن از
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 هم خیلی. نیست ترسناک کنن،می فکر همه که قدری اون اما آنسل؛ لرد. بله -

 .مهربونه

 .طوره همین حتما   -

 .فشرد را دستم

 .داری سوال هنوزم دونممی. انباباج بپرس -

 :گفتم شرمسار و کشیدم عمیقی نفس

 .شینمی اذیت خیلی آخه -

 .خوبه حالم من. نباش چیزی نگران -

 :پرسیدم و دادم تکان سری

 من به بتونید راحت رو موضوع این کنم فکر. بودین قاضی شما گفتمی امیرسام -

 قراره مرد انگاری که شده زده فحر جوری کشورتون قانون توی چرا که بدین توضیح

 بخره؟ رو زن

 بودن؟ زن خریدار -
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 .بود نوشته همینو عین. درسته -

 :داد پاسخ و کرد فکر کمی

 .اسدیگه بُعد یک از خریدن. نیست پول با خریدن اون که منظورش. باباجان نه -

 بُعدی؟ چه -

 خریدار هنرجو لمه؛ع خریدار دانشجو مملوکیته؟ و مالکیت نوع از خریدنی هر مگه -

 این. خودش خریدار نه زنه وصال خریدار مرد... نه مالکیته؟ اینا یهمه یعنی هنر؛

 یهمه با همه که ست زنده هایدل در زن مقام و احترام ترینعالی مظهر خریداری

 رو خوش و کنهمی خشوع و خضوع زن جمال و زیبایی پیشگاه در مردونگی و مردی

 .هدونمی عشق نیازمند

 در شما هایگفته این یهمه اصال  . داره فرق بینممی من که چیزی یهمه با اینا اما -

 احترام مورد موجودی رو زن که این با اما دارم؛ قبول رو مردساالری یمسئله رد   مورد

 فاقد و نداره مردها مقابل در برابری حقوق شما اجتماع توی زن! نه رو دونیدمی

 یاجازه حتما   و کنه انتخاب رو همسرش نداره حق خودش مثال   اجتماعیه؛ استقالل

 .پذیرنمی مرد فقط هامشغل از بعضی و الزمه پدرش
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 .نیست هم زن جایگاه بودن پست اینا دلیل. نیست ساالری مرد اینا دلیل -

 چیه؟ پس -

 معنی این به کنن، ازدواج مردی با پدرشون موافقت با بهتره هادوشیزه میگیم اگر -

 بود جوری این اگر. شهمی حساب مرد از کمتر اجتماعی رشد لحاظ از دختر که نیست

 از دختر اگر عالوه به. نداشت وجود ساله 16 یبیوه و ساله18 یدوشیزه بین تفاوتی

 و صحیح اونو میلیونی چندصد معامالت اسالم چرا قاصره، کارش یاداره توی اسالم نظر

 دونه؟می شوهر و ادربر یا پدر موافقت از مستغنی

 :داد ادامه و کرد رها آرامی به را دستم

 .ببخش صراحتم بابت منو -

 یادامه بود، شده خیره مقابلش میز به که حالی در و گرفت چشمانم از نگاه آرامی به

 :کرد بیان را کالمش

 مقابل در بیشتری استقامت و صبر روانشناسان اعتراف به زن و شهوته یبنده مرد -

 محبت، عاشقونه، هایزمزمه همون میاره در پا از رو زن که چیزی اما داره؛ ت*و*ه*ش

 که زمانی تا زن و مورد این توی باورهخوش زن. شنوهمی مرد از که عشقه و رفاه
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 به رو مردا محبت هایزمزمه نخورده، شجامه به مردی هیچ صابون و هست دوشیزه

 خبر بهتر مردا احساسات از که پدرش با دختر هالزم که جاست این. کنهمی باور راحتی

 زن جا این. کنه مشورت خواد،می رو دخترش صالح و خیر مواقع بیشتر در و داره

 .هسته دختر هایشونه روی که حمایته دست همون این بلکه نشده، تحقیر

 مقداری و کرد چاق نفسی بینانه واقع و مفید بسیار اما طوالنی؛ هایصحبت از خسته

 .برگشت سمتم به و نوشید آب یگرد

 بعضی انجام از داره مردها به نسبت جسمانی ضعف چون زن... مشاغل مورد در حاال -

 کسهیچ. بشه تضمین بیارن، دنیا به قراره که فرزندانی و اونا سالمت تا شده منع کارا از

 شدی؟ متوجه. جانم نمیدونه زن از برتر رو مرد

 کردن متقاعد در او که راستی به. نداشتم نظیربی انیسخنر آن مقابل در حرفی هیچ

 :دادم پاسخ سوالش مقابل در. بود خبره فردی هاانسان

 .شدم متوجه کامال   بله -

 :نالید و کرد خشکی یسرفه

 .بریده رو امونم هامسرفه این -
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 :پرسیدم و شدم خیره اشپریده رنگ ی چهره به نگران

 خوردید؟ رو قرصاتون -

 قلبم به که کمه اکسیژن از اس؛ آلوه هوای از ضعفه؛ از هامسرفه این. اباجانب بله -

 .میرسه

 :گفتم و شد درهم ابروهایم

 .خودتون شهر گشتینبرمی کاش ای -

 .نیست مجهز بیمارستان اونجا و دارم نیاز دکتر به اما کاش؛ ای -

 .پاریس بیایین من با آقاجون؟ -

 :گفت و داد سر ایخنده

 و هاسرفه این. سالمه خداروشکر قلبم! که نیس درمونبی دردم بشه؟ چی که بیام -

 جا این هوای خوبم؛ جام این که االن. بیرون بودم نرفته کاش ای که هواست مال دردام

 .عالیه گیاه و گل و درخت همه اون با

 مطمئنید؟ -
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 آره -

 :آمد المیرا یخسته صدای

 گذره؟می خوش ما بدون. به به -

 آقاجون کنار و رساند ما به را خود آلود خواب و خسته که برگشتیم سمتش به ود هر

 :گفتم و زدم صورتش به لبخندی. گرفت جای

 .نباشی خسته -

 :داد پاسخ مهربانی با و کشید صورتش به دستی

 .ممنونم -

 :پرسید و برگشت آقاجون سمت به

 بزرگ؟ کیانفر چطورین -

 .جان بابا خوبم -

 زدین؟ سپریا. خداروشکر -

 .بله -
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 :گفت و برخاست جای از المیرا آمد، که آیفون صدای

 .شد جمع مونجمع -

 به سالمی. شد پذیرایی وارد بقیه یهمهمه صدای با بعد مدتی و رفت ورودی سمت به

 باز کودکش مهد تازگی به که پرستش. کردم دریافت متفاوتی های جواب که دادم همه

 خسته فاطمه مامان. نشست آغوشش در و رساند آقاجون هب را اشخسته تن بود، شده

 امروز و بود شرکت مسائل به رسیدگی مشغول که امیرسام. نشست مبل روی خرید از

 پزان نذری مراسم از که خانجون... آخر در و بود رسانده ناهار به را خود زودتر

 .گشتبرمی

 اضطرابی با و افتاد پایم فک به و لرزید قلبم شد، بلند که امگوشی اس ام اس صدای

 .کردم باز را اس ام مورد،اسبی و عجیب

 میشه تموم مهلتت امروز -

 :کردم تایپ عصبانیت با و خواندم را کذایی اس ام اس

 .دونم می خودم -
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 عذاب تا خودته نفع به حقیقت این و منی دوست تو. کاترین نشو عصبی من از -

 .باشی نداشته وجدان

 حقیقت او. آمد تنگ به اهورا مهربانی از دلم و کرد فروکش بانیتمعص سرعت همان به

 را امزندگی مابقی و داشتم بهتری احساس حداقل گفتممی را چی همه اگر گفت؛می را

 .گذرانمنمی دلهره و ترس با

 :نوشتم و لغزید کیبورد روی دستانم

 .میشه درست چی همه شب تا. ممنونم -

 .امیدوارم -

 ترک اتاقم مقصد به را شانجمع کوتاهی عذرخواهی با و گذاشتم میز روی را گوشی

 شانمتعجب هاینگاه به و برگشتم قبل جای به موردنظر پوشه برداشتن از بعد. کردم

 :دادم پاسخ

 .بدم شما به رو امانتی باید من ناهار صرف از قبل -

 :پرسید متعجب المیرا

 کی؟ از عزیزم؟ امانتی چه -
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 :دادم پاسخ المیرا به رو و انداختم هایشانصورت به نگاهی

 .پدرت از -

 بیرون را مختلف سندهای و کردم باز را پوشه. کرد تغییر سرعت به شاننگاه رنگ

 نام که سندی. برگشتم اولم جای به و دادم دستش به را فرد هر مختص سند. آوردم

 .کردم بلند بغض با را بود شده ذکر آن روی الهام

 ...بود الهام لما... این -

 .گرفتم رو خانم فاطمه اشکی صورت از و فروخوردم را بغضم

 .میشه تقسیم تونهمه بین قانونی و مشخص هاینسبت به که -

 :گفتم و دادم آقاجون دست به را نامه وصیت یبرگه

 ...و گفته هاامانتی این مورد در که اصلی ینامهوصیت اینم -

 :دادم مهادا و برگشتم امیرسام سمت به

 .بشه داده من به باید که امانتی -

 .برخاستم جا از
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 تنها رو شما... ببخشید تأخیرم بابت منو. نخورده دست و هستن شده مُهر شونهمه -

 هم امیرسام و هست نامه وصیت اون داخل پاسخش داشتید سوالی هر چون ذارم؛می

 .داره خبر

 کردن درست مشغول خدمتکار. اندمرس آشپزخانه به را خود و شدم جدا شانجمع از

 :گفتم ب*ل به لبخند که بود ناهار

 کنم؟ تونکمک تونممی -

 :داد پاسخ مهربانی با و برگشت سمتم به

 ...می خودم. نیست نیازی -

 :پریدم کالمش میان

 

 .کنممی خواهش. میره سر امحوصله -

 :گفت خودش با رفتن کلنجار مدتی از بعد

 .راحتین طور هر -
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 .کنممی آماده رو هاظرف من پس -

 .ممنون -

 تدارک در. شدم هاآن کردن آماده مشغول و رفتم هاظرف سمت به خسته لبخند با

 جَو آن از دقیقه پنج و چهل گذشتن و میز چیدن از بعد و کردم کمک ناهار دیدن

 :گفتم خورده شکست لشکر آن به خطاب و رفتم پذیرایی سمت به سنگین،

 بفرمایید. ستدهآما ناهار -

 :کردم تکرار شدم، ناامید که آخر در و چرخید سختی به هانگاه یهمه

 .ستآماده ناهار -

 :گفت و شد بلند آرامی به آقاجون همه از اول

 .دیگه شید بلند -

 اما پیوستند؛ ما به هم بقیه مدتی از بعد. گرفتیم جای میز پشت و رفتیم سالن به هردو

 .گذشت ها چنگال و قاشق صدای و همه سکوت در ناهار که نداشتند وجود انگار
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 به حرفی هیچ بی و بودیم نشسته کارش اتاق در امیرسام و من که بود وقت خیلی

. بود جدی و ساکت مردی روزها این امیرسام. بودیم پرداخته جانبی وسایل تماشای

 نجواهای نآ از دیگر و بود شده مشکوک اما بودم؛ عاشقش حال، این با که مردی

 چند عرض در فردی شدمی مگر. سردرگم و بود کالفه بیشتر. نبود خبری اشعاشقانه

 باقی شوک در هامدت بودم او جای من اگر آن از ؟جدای کند تغییر همه آن روز

 را انتظارش که چنان آن امیرسام. آمد کنار موضوع این با من از ترراحت او اما ماندم؛می

 شاید. گرفت فاکتور را الهام یقضیه اگر البته آمد؛ کنار راحت خیلی و نکرد عمل داشتم

 بود الهام واقعیت د*ر*د دیدم، چشمانش در که دردی و شوک جدیدترین و ترینواقعی

. کردممی تحلیل را او رفتارهای تمام و بودم شده حساس خیلی من هم شاید. بس و

 .آمدندنمی در ص*ق*ر به ذهنم در پوچ افکار آن وگرنه بودم شده دیوانه حتما  

 :زدم را استارت خوشبختی به دادن پایان برای و کردم آرام را ذهنم عمیق هاینفس با

 امیر؟ -

 :داد پاسخ و گرفت مقابلش تابلوی از را اشخسته نگاه

 جانم؟ -
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. شد مانع اشگوشی صدای که بگویم کالمی تا کردم باز ب*ل و شد گرم وجودم

 .آورد باال متعجب را گوشی و کرد کوتاهی عذرخواهی

 شده؟ چیزی -

 :کرد زمزمه و کشید درهم ابرو

 .ست اهورا -

 :پرسیدم و دادم فرو سختی به را دهانم آب. کرد یخ و گرفت رعشه تنم تمام

 داره؟ چکار -

 .دونمنمی -

 .گذاشت گوشش کنار را گوشی و کرد وصل را تماس

... گفت مهراب... دیگه شدنت پدر... میگم تبریک... خوبی؟ تو ممنون،... سالم... الو؟ -

 ...شیرین با اتطه*اب*ر و مخفی همسر... بودی نگفته

 :داد ادامه صدایش در عجیب دردی با و کشید عمیقی نفس

 الهام... چی همه برای متأسفم که میگمهم باز. مقصرم من میگی، درست -
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 د*ر*د اوج ی دهنده نشان عمیقش نفس و شد پایین و باال سختی به گلویش سیبک

 .بود اش ناراحتی و

 لطف. زدی؟ زنگ چی برای تو. نه... آها چیو؟ همه چی یعنی. گفت بهم کاترین! نه -

 .داداشته نامزدی. دعوتی که معلومه. کردی

 :نهایی کلمات سپس و شد ایجاد طوالنی سکوتی

 .خدافظ. ممنون. اهورا؟ بخشیدی منو -

 که کشیدم آسودگی روی از نفسی. کرد پرت مبل روی را گوشی و داد خاتمه را تماس

 .برگشت سمتم به متعجب امیرسام

 !شدها طوریت یه چیه؟ -

 .کردم گره درهم را دستانم و دادم فرو سختی به را دهانم آب

 امیر؟ -

 .کرد باز و فشرد هم روی مدتی را چشمانش کالفه

 کاترین؟ چیه -
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 .بگم بهت چیزی یه باید من -

 کنی؟می چینی مقدمه همه این چرا. دیگه بگو خب -

 گویی. کردم حک ذهنم در را وجودش تمام نگاهم با و کشیدم جلوتر را خودم

 .دید نخواهم را او دیگر که دانستممی

 .اینه بدم اجام تونممی که کاری بهترین کردممی فکر لحظه اون -

 ذهنم در را بدنش تمام که حینی. انداختم پایین را نگاهم و کشیدم عمیقی نفس

 :کردم برمال را دروغم آخرین و کردم باز ب*ل کردممی ترسیم

 از یکی با سوئد که مهمانی توی. بود شرکتت شد، نزدیک بهت شدمی که راهی تنها -

 نظرم و شرکتش هایطرح به شد کشیده هامونصحبت و کردم مالقات پدرم دوستان

 کپی هاطرح از یکی دیدم اتفاقی کردممی لدنبا رو شرکتت که جایی اون از. پرسید رو

 دستور و شد عصبی سخت که گذاشتم میون در رئیس با. هست سوئدی شرکت از شده

 اعالم بهتره که کردم متقاعدش آرامش و صحبت کمی با اما بشه؛ شکایت شرکت از داد

 رآخ در و کرد فکر خیلی. کنه شکایت لباس اون طراح از شرکت جای به و کنه خسارت

 داشتی نیاز کسی به تو و ریخت بهم شرکتت توی چی همه راحتی همین به. کرد قبول

 اون از و کردم مالقات مشاورتون با من که بود جا این. کنه درست رو آشفتگی این که
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. شد آروم دادم که پیشنهادی با و شد باخبر امنقشه از بود، باهوش خیلی که جایی

 شرکت نتونستم سال یک مدت در من اگر که این بر مبنی شد امضا ما بین قراردادی

 از همه جلوی باید من و کنهمی شکایت من از هم اون برسونم، اوج ینقطه به رو

 و شد امضا که قرارداد. بگیرم برعهده رو چی همه و کنم عذرخواهی ققنوس شرکت

 پس رو خسارت تا دادم دستور پدرم دوست به هم من هماهنگ، مهراب با چی همه

 فردی وسط این. شرکت نه بوده طراح اصلی مقصر که فهموندم بهش مدرک با و بگیره

 بهت رو ها این وقت هیچ من شدنمی اگر که شد باخبر امنقشه از مشاور و من از غیر به

 وقت هیچ نبود، مهم براش زندگیت و نداشت دوست همه این رو تو اون اگر. گفتمنمی

 همه اتفاقی خیلی و بود مهمونی اون توی اهورا آره... هوراا. شدینمی باخبر امنقشه از

 .فهمید رو نفشه بندی جمع چندتا با و بود شنیده رئیس منشی ون*ب*ز از رو چی

 هایپره. بود دادن رخ حال در داشتم را انتظارش که چیزی. کردم بلند را نگاهم

 سرخی به انشچشم سفیدی و شدمی بزرگ اشعصبی و کشدار هاینفس از اشبینی

 که زیادی فشار از هایشب*ل و زدمی سرخی به که گفت نباید صورتش رنگ از. زدمی

 خشمگین و عصبی شیری همانند دقیقا  . بودند شده بود*ک بود شده وارد هاآن به

 خشمش یجرقه که دادم قرار ساعدش روی و بردم پیش را دستم. بود یورش یآماده
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 فریاد عصبانیت همان با و برخاست مبل روی از و زد نارک را دستم ضرب به و شد زده

 :کشید

 !نمیشه باورم. کاترین نمیشه باورم -

 آمده در ص*ق*ر به بدنم همانند که صدایی با. ایستادم مقابلش دن*ب لرزش همان با

 :دادم قرار خطاب را او بود،

 جان؟ امیر -

 تموم؟ چی همه یعنی یگهد دروغ یه نگفتم بهت بگی؟ مونده چی دیگه امیر؟ چیو -

 نه؟ یا گفتم

 واکنش سرعت به. برداشتم قدم سمتش به ترس با و شد بیشتر بدنم لرزش فریادش از

 .شد مانعم و گرفت باال را دستش و داد نشان

 .کافیه دیگه نگو، هم هیچی. نیا جلو -

 :کشید فریاد که کردم باز ب*ل

 !خفه. ساکت -
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 :زدم صدایش و دویدم دنبالش به سرعت به. زد یرونب اتاق از و برگرداند رو سرعت به

 .بدم توضیح بهت بذار! وایستا امیرسام؟ -

 .برگشت سمتم به و ایستاد حرکت از

 بگی؟ داری چی اصال   بدی؟ توضیح رو چی -

 .ایستادم مقابلش

 .نشدم مرتکب اشتباهی کار من -

 :غرید اششده کلید هایدندان میان از

 .کاترین وقیحی خیلی -

 :داد ادامه فریاد با و کرد انگشتانش اسیر را امچانه

 به سختی یضربه نموند؛ برام احترام و آبرو رفت؛ ورشکستگی مرز تا من شرکت -

 ها؟ نشدی؟ مرتکب اشتباهی میگی هم هنوز. شد وارد کارمندام یهمه

 :کشیدم فریاد متقابال   و آوردم در چنگش از را امچانه

 .بود تو اطرخبه ها این یهمه -
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 !تموم. شد تموم چی همه. ایلیچ خانوم نداری هم من دیگه االن -

 .شدند باز هم از هدف بدون هایمب*ل و شد جدا تنم از روح

 تو هدف تنها. نبود کار در عاشقی و عشق!نشدم؟ اتنقشه یمتوجه کردی فکر -

 .بس و بود داروها اون به رسیدن

 :ادد ادامه و کشید ترپایین را سرش

... و نیستن گلخونه اون توی و منن دست دیگه هااون. کنم راحت رو خیالت بذار حاال -

 .رسننمی تو دست به هرگز

 :کشید فریاد و برگرداند را نفرتش سراسر نگاه

 خانم؟ سمیه -

 :آمد خانوم سمیه هراسان صدای

 آقا؟ بله -

 .میرن اینجا از دارن. کن جمع رو خانم وسایل -
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 بیرون خانه از مرا او بیاورم؟ زبان به کالمی و کنم دفاع خود از توانستممین چرا چرا؟

 شده تمام را مانخاطرات یهمه که ایلحظه آن از من و... و کشیدمی فریاد کرد،می

 .مُردم کرد، خطاب

 ...آقا... بله -

 امهگون روی به اشک یقطره اولین و رفت باال یطبقه به متعجب نگاهی با خانم سمیه

 .چکید

 میگی؟ داری چیه هااین امیرسام؟ کنیمی چکار داری -

 بقیه، یزده ماتم و متعجب هاینگاه مقابل در آقاجون که برگشتم پذیرایی سمت به

 :کشید فریاد امیرسام سر بر عصبانیت با و آمد جلو

 !غیرتت به حاشا کنی؟می بیرون رو زنت داری دستی دستی -

 .آورد د*ر*د به را قلبم دز امیرسام که پوزخندی

 .جادوگره یه دختر این... اصال   منه؟ زن این -

 دلیلش کرده، پنهون رو چیزها خیلی کاترین گیریم! میگی داری چی بفهم امیرسام؟ -

 .کن قضاوت بعد و بشنو رو
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 .بوده من خاطربه اشهمه میگه خانوم دلیلش؟ -

 :پرسید و برگشت من سمت به

 نبودن؟ اتخانواده دادی نشون بهم هاییاون نکنه گفتی؟ دروغ اسمتم نکنه ببینم؟ -

 هم از را لرزانم هایب*ل. خیس را چشمانم و کرد می فرو قلبم در تیغی اشکلمه هر

 :گفتم و کردم باز

 .کردم کارو این تو خاطربه فقط من -

 داری؟ تشویقم توقع چیه؟ -

 :داد ادامه آمیز تمسخر لحنی با و زد دست

 .شدید انتخاب سال زن گرترینحیله عنوان به شما. ایلیچ خانم آفرین. امرحب -

 :کشیدم فریاد و کردم مشت کنارم در را دستانم ضعفم، یهمه وجود با

 !دیگه کن بس -

 .تمومه چی همه دیگه بسه، دیگه. کنممی بس حتما   -

 :گفتم بلند صدای همان با و دادم قرار عشقم مقابل را غرورم و جسارت
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 رو داشتم که هرچی تمومه، دیگه رسیدی، چی همه به که حاال... تمومه دیگه. آره -

 !تموم؟ حاال و گرفتی

 :داد پاسخ آرامی به

 .بودم داده اخطار بهت -

 :نالیدم و کشیدم باال را امبینی

 .نبود دروغ عشقم اما پیشت؛ اومدم داروها خاطربه من -

 .ندارم باورت دیگه -

 نمیدی؟ زدن رفح فرصت بهم چرا -

 .بشه رو درغات از دیگه یکی ترسممی چون -

 .کردم جهنم رو زندگیم تو خاطربه من فهمی؟نمی چرا -

 !دیگه کن بس ؟!خاطرمنبه چیه؟ االن پس جهنم؟ -

 کردی؟ فراموش رو هاتحرف یهمه شده؟ چت تو امیر؟ -

 .جهنم به برن شونهمه -
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. بود گیری شکل حال در چشمانم مقابل در مامیرسا واقعی شخصیت. افتادم تقال از

 با را بدنم لرزش و کشیدم صورتم به دستی پس بود نمانده زدن برای حرفی دیگر

 .کردم کم عضالتم، داشتن نگه حکم*م

 .من به بده رو داروها اون -

 .زد پوزخند

 عمرا   -

 .خطرن در اتخانواده تمام باشن، تو دست اگه -

 !نکن تهدید منو -

 .تشکیالته اون رئیس قانون این. کنمنمی هدیدتت من -

 .نه االن اما کردم؛می کارو این هاتگفتن دروغ همه این از قبل تا شاید -

 !بیارن در چنگت از زور به نکن سعی -

 .شد درهم بیشتر دید،ابروهایش که را نگاهم جدیت

 زور؟ تو؟ -
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 چه اون دونیمی توکه. شهب عمل وارد اون و بشه رئیس با تماس یه کافیه. نه من -

 .باشن من دست بهتره پس! حیوونیه

 بشه؟ چی که -

 .نبینه آسیب کسی تا -

 .نبود ما ینقشه جزو این. ایلیچ خانم متأسفم -

 :زدم ب*ل وناباور شدم متعجب کالمش از

 نقشه؟ -

 :کرد زمزمه و خوردند پیچ هم در ابروهایش آیفون درآمدن صدا به با

 .اومدن هباالخر! لعنتیا -

 سمیه.شد نگاهم در غرق حرفی هیچ بی او و شدم خیره صورتش به مبهوت و گیج

 آمد جلوتر امیرسام. رفت ورودی سمت به و گذاشت در کنار را چمدانم سرعت به خانوم

 .آورد پایین را سرش و
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 بد همین خاطربه شاید. کاترین نبودم خوبی آدم کردیمی فکر که اونقدرهام من -

 خودم چون ت؛اولیه هایکاری پنهون حتی اومدم؛ کنار کارهات خیلی با که دبو بودنم

 دروغ خیلی حقیقت پازل کردن تکمیل برای نفرمون دو هر. نداشتم پاکی یصفحه هم

 .تمومه بازی و شده تکمیل پازل این دیگه اما. شدیم هم زندگی وارد نقشه با و گفتیم

 روی به ایوسه*ب. آورد باال و گرفت اشکشیده انگشتان میان را راستم دست ساعد

 :داد ادامه شرمنده کمی شاید و ترآرام لحنی با و نشاند ساعدم

 پا امروز توهم پس. بذاری احساساتت روی پا ترمهم اهداف به رسیدن برای باید گاهی -

 .کردم کارو این من که طوری همون بذار، قلبت روی

 .آمدم بیرون شوک از ایمردانه بم صدای با

 سرگرد؟ جناب -

 .کشید کنار و کرد باز دوباره و گذاشت هم روی مدتی را چشمانش امیرسام

 کیانفر؟ امیرسام سرگرد؟ جناب! نداشت امکان! نه

 سرم بر آهنین پتکی همچون را واقعیت گذاشتند، امیرسام به زن دو و مرد که احترامی

 :شد اکو سرم در بازی این نهایی ی نتیجه و کوبید
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 (ایلیچ خانم خوردی دست رو. داروها اون به رسیدن برای بودی طعمه یک وت)

 خبره؟ چه اینجا -

 اشنه*ی*س روی که دستی و عصبی صورتی با که برگشتیم آقاجون سمت به همه

 واقع در و بودند شده قفل هم به هایمب*ل. بود کرده قدعلم مانمقابل داشت، قرار

 طورهمان که بود دشوار برایم قدرآن خرابم الح تحلیل. نداشتم گفتن برای حرفی

 .چرخیدمی و چرخیدمی شانمیان نگاهم متحیر و سرگردان

 .برگشتم سمتش به ناباور طور همان من و شد اکو سرم در امیرسام صدای

 .کنید همراهی رو ایلیچ کاترین خانم هستین؟ چی منتظر -

 .قربان بله -

 قرار که مقابلم. گذاشتم هم روی به مدتی ایبر را چشمانم و برگشتم زن سمت به

 دستانم مقابل را دستبند. دادم فرو سختی به را دهانم آب و کردم باز را چشمانم گرفت،

 :شد مواجه امیرسام قاطع دستورانه با که گرفت

 .نیست نیازی -
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 و،جل به حرکتش با. کرد اسیر را بازویم و آورد باال را دستش محترمانه و داد تکان سری

 لرزان و رمقبی که طوری همان. برداشتم قدم سرش پشت زیر به سر و خوردم تلو تلو

 د*ر*د همه آن زیاد حجم از امنه*ی*س و شدمی زده قلبم بر تیری داشتم،می بر قدم

 .کشیدمی تیر

*** 

 «سیزدهم فصل»

 

 

 اظهاراتم یبرگه موحد سرهنگ جناب. دادم قرار میز روی و کردم گره هم در را دستانم

 :گفت و داد دستم به را

 .کنید امضاء رو برگه این زیر لطفا   -

 .کردم امضاء را اظهاراتم زیر و برداشتم را خودکار

 .کننمی مراقبت ازتون ما مأموران هستید، ایران که وقتی تا -

 .خوردم فرو را بغضم و کشیدم عمیقی نفس
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 .نیست تمراقب به نیازی. ندارم کاری ایران توی دیگه من -

 کشورتون؟ به گردیدبرمی -

 .بله -

 ...قضایا این از کسی امیدوارم -

 .هست امنیتی موضوع این که دونممی. بله -

 .درسته -

 .شدم خیره اشمشکی چشمان به

 .داشتم خواهشی یه -

 .بفرمایید -

 .شدم خیره دستانم به و انداختم پایین را سرم

 .نکنید بازی ینا وارد رو امیرسام یخانواده لطفا   -

 چشمانم سوزش. زد بیرون اتاق از حرفی هیچ بی آخر در و طوالنی سکوتی کرد، سکوت

 بلند را صدایم و شکست را بغضم چکید، امگونه روی به که ایقطره اولین و شد بیشتر
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 اسم به که نگاهم. کردم بلند سر و زدم میز روی ضرب به و کردم مشت را دستانم. کرد

 را امدیده و درآمد خروش و جوش به چشمانم اشک افتاد، اشکذایی لقب نآ با امیرسام

 دامن و گشتبرمی هم باز شکستنش با بار هر و بود بریده را امانم لعنتی بغض. کرد تار

 حکم*م را راستم مشت و بریدم کف از طاقت. چسبیدمی حکم*م و فت*س را گلویم

 هاآسمان به را امضجه و گرفتم دهانم مقابل را دیگرم مشت و زدم چوبی میز روی به

 .کردم بلند

 !متنفر. متنفرم ازت -

 تمام که دوختم مقابلم یپنجره به را نگاهم. ایستادم سرعت به و کردم هقی هق

 کشیدن تیر با. درآمد ص*ق*ر به پنجره یشیشه در فیلم نواری همچون امزندگی

 شکم روی به ارادی غیر و شد مشت امنه*ی*س روی دستم چپم سمت یشانه و قلبم

 :دادم سر ایناله و شدم خم

 !آخ -

 .کردم بلند آرامی به را درهمم صورت و فشردم دستم درون در را قلبم

 خوبی؟ -
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 تمام. گرفت قرار عشق یبرنده تیغ هجوم مورد قلبم دیگر بار و کرد یخ تنم تمام

 پایین را قلبم یرو دست. کردم مشتش و کردم جمع دستم در را ضعفم و د*ر*د

 فرستادم گلویم ینقطه ترینانتهایی به را امکهنه بغض. کشیدم صورتم روی به و آوردم

 ینه*صح یخیره جدی و خونسرد و بود داده تکیه در به. برگشتم عقب به آرامی به و

 برداشتم قدم در سمت به و گرفتم هایش شرقی از را نگاهم سختی به. بود شده مقابلش

 دستم. کردم حک ذهنم در و بلعیدم را عطرش بوی بارآخرین برای. ایستادم کنارش و

 عقب سرعت به و شد اسیر هایشپنجه میان بازویم که بردم دستگیره سمت به را

 حرفی هیچ بی صورتم از کم بسیار ایفاصله با او و چسبیدم دیوار به. شدم کشیده

 مانع غرورش اما غم؛ جنس از حرفی داشتند، حرف چشمانش. شد چشمانم یخیره

 و شد غرق هایششرقی در خیسم و سنگین نگاه. شدمی هایشب*ل گسیختن ازهم

 اشگونه روی به و آمد باال من یاجازه و اراده بدون دستم. افتاد تاب و تب به قلبم

 در سرخی به چشمانش سفیدی و شد پایین و باال سختی به گلویش سیبک. نشست

 اشک یحلقه به عجیبی شباهت که شد ایجاد زیرینش پلک زیر در ایحلقه. آمد

 من برای خوب اشواقعی یچهره که امیرسامی از پشیمانی و ریختن اشک اما داشت؛

 به را نفسش. بلند هقم هق و شد خیس صورتم ارادهبی باز،. بود بعید بود، شده رو

 :شدم مانع هق هق و بغض همان با اما کرد؛ باز ب*ل باالخره و داد بیرون سختی
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 !بدهکاری؟ بهم خداحافظی یه فقط کنم فکر! هیس -

 ایساده خداحافظی من حق بود، که هرچه. بردم جلوتر را سرم و کشیدم باال را امبینی

 مدتی و کردم قفل ردنش*گ دور را دستانم و چسباندم اشچانه به را امپیشانی. نبود

 .ماندم طور همان

 .بخشمتنمی وقتهیچ -

 اتاق از و برگرداندم رو سرعت به متعجبش چشمان مقابل در و کشیدم عقب را سرم

 از زیر به سر طور همان و گرفتم موحد سرهنگ از را دارمتب و خسته نگاه. زدم بیرون

 تند قدم خیابان دیگر سمت به و کردم بلند سر. زدم بیرون معمولی کامال   ساختمان آن

 هاینفس آن دیگر اما کشیدم؛ قلبم گرفتن آرام برای پی در پی عمیق هاینفس. کردم

 که سنگدلی مرد همان خواستمی را قلبش مالک و امیرسام فقط او. نبود کارساز عمیق

 .کرد اهدافش قربانی و بازیچه مرا

 !باش مواظب -

 به را چشمانم ماشین، از*گ و هاالستیک صدای پیچیدن و عقب به شدنم کشیده با

 د*ر*د از صورتم و کرد برخورد دیوار به امشانه. کشیدم یفیخف جیغ و بستم سرعت

 .شد درهم
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 خوبی؟ کاترین؟ -

 قربانی سرگرد. دوختم چشم اطراف به زنان نفس نفس و کردم باز آرامی به را چشمانم

 و لرزاند را تنم آخرش نگاه. پیچید بزرگراه درون توجهبی او اما داد؛ ایست راننده به

 .شد گرد چشمانم

 قصد باید چرا چرا؟! خطر زنگ یعنی این و نبود او برای جایی ایران! نداشت انامک

 و من نوبت بار این و بود فهمیده را چی همه او! من خدای باشد؟ داشته مرا ترساندن

 .است امیرسام

 .فهمیده -

 کی؟ -

 مگه. داشتند نگرانی رنگ که چشمانی دوختم، چشمانش به را نگاهم صدایش شنیدن با

 !من؟ برای هم آن بود؟ بلد هم نینگرا

 عقب طورهمان سرهنگ و قاسمی سرگرد او، چشمان مقابل در و کشیدم عقب آرامی به

 :نالیدم و رفتم رو پیاده سمت به عقب

 .مونسراغ میان زود یا دیر و فهمیدن هااون. باشین خودتون مراقب -



www.taakroman.ir  

 
  

 
674 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 اگر. رفتم تاکسی ایستگاه سمت به سرعت به و برگشتم عقب به و انداختم را آخر نگاه

 دروغ نداشتم یاد به خانم، سمیه از چمدانم مخفیانه گرفتن جز چیزی رفتنم از بگویم

 .رفتم فرودگاه سمت به و برده بین از را ردم تمام! نه؟ یا بودم گفته

*** 

 .انداختم آتش درون دیگری از پس یکی را هاعکس و زدم ضجه

 

 ازت باید لعنتی من   عاشقتم؟ همه این چرا اصال   ؟دارم دوستت هم هنوز چرا. نامرد -

 .باشم متنفر

 اما انداختم؛ آتش درون را آخر عکس هق هق با و گذاشتم دردناکم قلب روی را دستم

 کشیدن نفس و بود بریده را امانم د*ر*د باز. فشردم را قلبم کنم؟ چه هایشخاطره با

. فشردم بیشتر را امنه*ی*س و کشیدم عمیقی نفس سختی به. بود شده سخت برایم

 سختی به را امشده حبس نفس و شدم خم درهم صورتی با و کشید تیر چپم کتف

 .دادم بیرون
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 از نه است؛ کرده مرگ هوای چقدر دلم که آخ. بمیرم بگذارید. نبود مهم برایم دیگر

 چی را قلبم جواب! لعنتی. خواستمی را خاطراتش مرگ دلم! جسم مرگ جنس

 .بود امانت من پیش قلب این دادم؟می

 !ببخش رو من. نکردم مراقبت خوب شما امانتی از پدر؟ -

 کاترین؟ -

 :نالیدم عقب، به برگشتن بدون

 .ندارم دیگه رو تو هایحرف یحوصله. کارولین بردار سرم از دست -

 :نالیدم و زدم هق و کردم راست ر*م*ک آرامی به

 .میدم گوش تونهمه دعوای و اهکنایه به وقتش به. بذارید تنهام -

 هایمب*ل به را اسپری. شد بیشتر د*ر*د اما کشیدم؛ پی در پی عمیق هاینفس

 .کشیدم عمیقی نفس آن پشت و زدم پاف دو و چسباندم

 اما داشتم؛ دوستش قسم مسیح به. داشتم دوستش اما گفتم؛ زیاد دروغ من. آره -

 ...اون... اون
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 .ریختم فریادم در را بغضم

 !خدا... آآآ -

 :کشید فریاد را نامم

 کاترین؟ -

 :غریدم و برخاستم زمین روی از و برگشتم سمتش به هادیوانه همانند

 بیاری؟ یادم به رو اشتباهاتم خوایمی خوای؟می جونم از چی ذاری؟نمی تنهام چرا -

 خواستی؟نمی رو همین مگه! میرم؟می دارم بینینمی مگه

 مقابلم و آمد جلوتر. شد خیس صورتش و شکست دلش ینکارول همیشه، برعکس  

 :نالید و کشید صورتم به دستی. ایستاد

 کرده؟ چکار باهات اون -

 .کردم رها آغوشش در را خودم و شدم ترآرام نوازش همان با

 .نابود کرد، نابود رو من -

 :زدم هق
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 ...رو من -

 شده قلبم نصیب که فرسایی طاقت و عجیب د*ر*د از. ماند دهانم در کالمم یادامه

 به و شد مچاله امنه*ی*س عضالت تمام. حسبی تنم تمام و شد درهم صورتم بود،

 :آوردم زبان به را نامش سختی

 کارولین؟ -

 به را بودن تهی احساس و شد جدا وجودم از روح که شد فرسا طاقت چنان آن د،*ر*د

 ...جانی بی و خأل احساس آن یک و گشت تیره چشمانم. بخشید جانم

 فایده؟ چه. کنم باز را چشمانم خواستنمی دلم اما شنیدم؛می خوبی به را دکتر صدای

 دارد؟ دیدن مگر او بدون دنیای

 .بودن شده خوب که کاترین عصبی هایحمله افتاده؟ اتفاقی چه -

 بوده؟ عصبی یحمله بازم یعنی -

 .پاشهمی هم از کم کم داره دیگه قلب این عصبی؟ یحمله -

 زنی؟می حرف کی مورد در داری هست حواست دکتر؟ میگی داری چی چی؟ -
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 لرد؟ -

 خوشم اصال   هم پزشکی اصطالحات از. نده من تحویل پرت و چرت! دکتر؟ ببین -

 شده؟ چی دخترم بگو بهم. نمیاد

 ...که لرد ببخشید رو من گستاخی -

 .دکتر بزن رو حرفت -

. باشن هیاهویی هر از دور به باید. نداره رو هیجان و د*ر*د استرس، تحمل قلب این -

 بر مبنی فوری درخواست و کردم اعالم رو ایشون حاد شرایط پزشکی کمیسیون به من

 ...اما فرستادم؛ رو اهداء

 چی؟ اما -

 .کردن مخالفت قلب پیوند با ایشون اما گفتم؛ بانو به اول رو هااین یهمه -

 چی؟ -

 حال اول. دارن مشاوره به نیاز و نیست خوب اصال   نشوروحی حال نظرم به -

 کنید؛ عجله... فقط. کنید صحبت باهاشون پیوند برای بعد کنید خوب رو شونروحی

 .نمیاره دوام زیاد قلب این چون
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 و شد ایجاد اتاق در طوالنی سکوتی. دادمی دکتر رفتن از نشان در، شدن بسته صدای

 .پیچیدمی آن در ریز هایناله و عمیق هاینفس صدای تنها

 :شد بلند صدایش باالخره طوالنی سکوت آن از بعد

 کاترین؟ خودت با کردی چکار تو -

 تحت را گلویم هایماهیچه تمام بغض و شد روانه چشمم یگوشه از اشک ایقطره

 .کردم باز را دارم نم چشمان آرامی به. داد قرار فشار

 اصلی مقصر. نبودم من من، حال این مقصر دم؟بو کرده کاری من مگر بودم؟ کرده چه

 که قلبی بود؛ داده هدیه من به پدر که قلبی. است من قلب مقصر اصال   بود؛ امیرسام

 .بود ناسازگار من دن*ب با عاشقی این و بود عاشق

 از اندوه از زیادی حجم با و داد تکان سری. شد بارانی مقابلم مرد نگاه بار اولین برای

 و کارولین یگریه بودند، زجرآور و دردناک چقدر امزندگی هایاولین. زد بیرون اتاق

 حالم به دلش هم کارولین که کردی چه دلم و من با ببین! مرا ببین امیر؟. پدربزرگ

 .سوزدمی
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 از بود پر شاننگاه حتی. گرفتم شانخیس و گرتوبیخ چشمان از را خیسم و خسته نگاه

 به چرا کردم؟ ترک را امیرسام چرا. امگذاشته جواببی را هاآن هاستمدت که چراهایی

 .نداشتم را عظیم د*ر*د آن کردن بازگو برای توانی من و افتادم؟ حال این

 ها؟ چیه؟ یواسه اَداها این پس کردی، ترکش خودت اگه -

 ادامه و کشید جلوتر را خودش مادربزرگ مقاومت مقابل در. برگشتم آلفرد سمت به

 :داد

 چرا چیه؟ دردت. نبود خیانتکار مکس عین که این زدی؟ بهم چرا داشتی دوسش اگر -

 زنی؟نمی حرف ما با چرا ضعیفی؟ همه این

 خیس را بالشت اشک قطرات. کردم باز خشک یسرفه یک با را امخشکیده گلوی راه

 :کردم باز ب*ل باالخره و نداشتم هاآن روی کنترلی هیچ و کردندمی

 شدم؟ خر بگم بود؟ دروغ چی همه بگم بگم؟ چی -

 یلوله و کشیدم پی در پی هاینفس و افتادم تنگی نفس به فریادهایم، دنبال به

 .کردم تنظیم را اکسیژن

 :گفت و آمد جلو سرعت به مادربزرگ
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 هر. دخترم نباز رو خودت هستی؟ کی تو کردی فراموش. عزیزم نکن اذیت خودتو -

 .کنارتیم ما باشه افتاده هم اتفاقی

 باال را سنگینم دست. رفت بیرون کارولین و کالرا همراه به و سید*و*ب را امپیشانی

 :دادم قرار خطاب را آلفرد و گرفتم دستم رگ در رفته فرو سوزن از را نگاهم. آوردم

 .کنم استراحت باید بیرون؟ نمیری -

 شده؟ چی -

 و خوردم فرو را بغضم. مدت این تمام همانند داشتم؛ بغض. کردم پاک را صورتم

 .ندادم پاسخی

 زنی؟نمی حرف -

 .آلفرد ندارم حوصله -

 بگم؟ خودم از داری حوصله -

 به ولی بود؛ بریده را امانم پی در پی هایزدن نفس نفس. برگشتم سمتش به آرامی به

 پاسخ هازدن نفس همان با. کردم فرو امبینی درون بیشتر را لوله و نیاوردم خود روی

 :مداد
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 .البته -

 .دوخت چشمانم به را نگاهش و نشست تخت روی کنارم

. دادم نجاتش که بندازه ماشین جلوی رو خودش خواستمی. دیدمش پیش چندماه -

 سریع خیلی اما! کنه ضعیفم ممکنه و سوفیا عین یکیه هم اون کردم فکر چرا دونمنمی

 وقتی چرا دونمنمی و دمکر پیدا احساس بهش کمکم. دارن فرق هم با خیلی فهمیدم

 شونمخونه حتی من. گیرهنمی ازم خبری حتی و نمیده رو جوابم دیگه بوسیدمش،

 .نبود ازش خبری اما رفتم؛

 :پرسیدم ناباور و کردم ایسرفه

 اونه؟... خواهر   سوفیا؟ خواهر -

 داره؟ هم دیگه دختر یک برونته یخانواده دونستیمی. آره -

 .نه -

 .اسمعشوقه همون دختر هم این و داشته شوقهمع یه برونته -

 .طور این که -
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 خوبی؟ -

 .دادم تکان وسری کشیدم عمیقی نفس

 .خوبم -

 همه نشده دیر تا بهتره کردی ب*را*خ خودت اگه زدی، بهم خودت اگه کاترین؟ -

 ...و بری بهتره. نکنی ستیز و ظلم همه این خودت حق در و کنی جبران رو چی

 نفس که کشید هایماشک به دستی. بست فرو ب*ل دید، که را شکما از خیس صورت

 :کردم باز ب*ل زنان

 .بود... دروغ... چی همه... بود... دروغ... اون -

 .کالمم دادن ادامه مانع و شد بیشتر هایمزدن نفس نفس

 کاترین؟ -

 .بلعیدم حریصانه را هوا و کردم باز آب از مانده بیرون ماهی همانند را دهانم

 کاترین؟ کاترین؟ -

 .کمتر اکسیژن و شدمی بیشتر من هایزدن نفس اد،دمی تکان چه هر
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 و عمیق هاینفس و گرفتم باال کمی را سرم. کرد ترک را اتاق و رفت پایین سرعت به

 سیاهی به چشمانم زیاد فشار از. کردم اضافه شانسرعت به و کشیدم سرهم پشت

 چشم و بلند قد مردی ذهنم پستوهای در. فتادا سوزش به امنه*ی*س و افتادند

 رسیدممی او به نه کردممی تالش هرچه ولی کرد؛می قراریبی کردنم آرام برای ایقهوه

 .زندگی تازه هوای به نه

 بدنم به دیگری از پس د*ر*د یک و رسیدمی گوشم به وارپارازیت اطراف صداهای

 با و گذاشتم سر بالشت روی آرامی به چشانم، و هارگ شدن گرم با. شدمی اضافه

 .رفتم فرو عمیق و د*ر*د بدون خوابی به دادم، سر که ایناله

*** 

 امبینی روی را اکسیژن یلوله و فرستادم میز زیر به را همراه کپسول چرخی کیف

 .کردم تنظیم

 

 :کردم زمزمه آرامی به

 .کردم دیر... ببخشید -
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 :گفت و زد لبخندی مادربزرگ

 .دخترم نیست لیمشک -

 از نباید که ارزشبی و کم هرچند لبخندی. نشاندم هایمب*ل روی کمرنگی لبخند

 هاآن تقصیر من روزهای آن حال نبود، هاآن حق من ب*را*خ حال. کرد دریغ هاآن

 .نبود

 هاینگاه مقابل در. برخاستم جا از آرامی به و خوردم مخصوصم سوپ از مقداری

 سالن سمت به. کردم ترک را شانجمع و گرفتم دست به را چرخی کیف شانگرفته

 ورق و برداشتم مبل روی از را امطراحی یدفترچه. گرفتم جای مبل روی و رفتم بزرگ

 چشم مرد همان یاد به. آورد هجوم گلویم به بغض ماندونفره طرح اولین دیدن با. زدم

 برای و باشد امنیتی سرگرد من، مهربان امیرسام   کردمی فکر کسی چه. افتادم ایقهوه

 که باشد رحمبی حد این در او کردمی باور کسی چه! داشته؟ سر در هابرنامه من ورود

 راحتی به مرا و گرفت را اطالعات تمام. کند مجبور احساسات کردن فراموش به مرا

 .زدندمی قدم ایران زیبای هایکوچه در دلربا با هم االن حتما  . گذاشت کنار

 .کشیدم طرح روی را انگشتم و زدم هق کشید، تیر که لبمق
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 دونیمی... نشنیدم؛... صداتو... ندیدمت؟... که گذشته... مدت چه دونیمی... امیرم؟ -

... دونیمی... دارم؟... حالی چه... دونیمی...  شدم؟ دیوونه... دوریت از... مدته چه... که

... ک ی... اصال  ... عاشقته... همه این که... قلب... این به لعنت... باشم؟ متنفر... ازت نتونستم

 شدم؟ عاشقت... همه این

 و زدم هق "عشق الهه". رسیدم امیرسام یعالقه مورد طرح به. زدم ورق و زدم ورق

 :نالیدم

 رو... بود دروغ... هم عشقت...تو... لعنتی؟... عشق کدوم... عشق؟ یالهه -

 !بد خیلی... شدم خُرد... خوردم...دست

 .گرفتم مقابلم و کردم پاره را دفتر ی برگه

 واکنش... کاریام پنهان یهمه...به چرا... که فهمممی خوب... حاال... عشق؟ کدوم -

 برای... هااون از و... دونستیمی خوب... رو چی همه... تو... ندادی نشون... سختی

 .بودی خبربی... هامال از... فقط... تو... کردی استفاده... من به نزدیکی

 هم باز! شماها به لعنت. افتاد سوزش به گلویم و شدند شروع موقعمبی هایزدن نفس

 .موقعبی
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 :دادم ادامه و کشیدم عمیقی نفس

 !گرسوءاستفاده... دونستیمی... رو چی همه -

 .کردم خشکی یسرفه

 .شده تموم... چی همه... اما ...عاشقتم... هنوزم... من... اما... شکوندی... رو قلبم... تو -

 چند به چشمانم مقابل در را برگه و کشیدم عمیقی هاینفس. کردم برانداز با را برگه

 رسانیاکسیژن یدرجه و دادم سر دیگری یسرفه. انداختم میز روی و کردم تبدیل تکه

 .کردم بیشتر را

 ...اشک نه... خوادمی مرگ د*ر*د این... نیست بس!... نه... کردن گریه... هرچی بسه -

 کاترین؟ -

 روی را مهربانش لبخند. برگشتم کارولین سمت به و کشیدم صورتم به دستی

 :پرسید و نشاند هایشب*ل

 داری؟ وقت -

 .آزاده... وقتم... که وقته... خیلی -
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 .گرفت جای کنارم و آمد جلوتر نگران

 ...داری که بازم بهتری؟ -

 :پریدم حرفش میان و کشیدم عمیقی نفس

 خوبم -

 مطمئنی؟ -

 .آره -

 .کرد خوش جا هایمب*ل روی لبخند که انداختم دستش درون کتاب به نگاهی

 کارولین؟ -

 :داد وپاسخ زد پهنی لبخند

 .کشید طول سال سه نوشتنش که کتابی همون... آره -

 باالخره؟ -

 .امکتابخونه توی رفت و شد چاپ -

 .مشگرفت ش*و*غ*آ در و شدم خم سمتش به
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 .خوشحالم... خیلی -

 .هم من -

 :گفت و داد دستم به را کتاب. کشیدم عقب و سیدم*و*ب را صورتش

 خواستم و دارم دوسش خیلی. برام داره فرق یکی این ولی نیست؛ کتابم اولین درسته -

 .بدم تو به رو چاپ اولین از جلد اولین

 .فشردم امنه*ی*س به عشق با را کتاب

 .ارزشه با ...خیلی... برام -

 .فشرد انگشتانش میان غمگین بسیار لبخندی با و کرد جدا کتاب از را دستم

 .ببینم غمگین رو تو نداشتم دوست وقت هیچ من کاترین؟ -

 .خوبم... من -

 !کن نگاه خودت به. نیستی -

 :داد ادامه آلودبغض صدایی با و شدند خیس چشمانش

 کنی؟نمی عمل رو قلبت چرا -
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 خودم به که را حرفی همان کردم؟می قانع را او چطور. کشیدم هم در را ابروهایم

 :آوردم زبان به زدم،می

 .شدم خسته... کنم... زندگی... خوام نمی -

 چی؟ ماها پس -

 :داد ادامه و زد هق

 .نداریم رو کسیهیچ ما. میریممی تو بدون کالرا و من -

 .فشردم را دستش

 .هستن همه... لفامی... مادربزرگ... پدربزرگ -

 .گیرهنمی رو تو جای کسی اما -

 .کرد نوازش را صورتم دیگرش دست با

 همه این اون یعنی گرفتی؟ رو تصمیم این سام خاطربه. کاترین دارم دوستت ما -

 بمیری؟ خوایمی خاطرشبه که کرده اذیتت

 .ندارم من... که... نیازه... امید... زندگی... برای -
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 .دیممی بهت ما خوشبختی؟ خوای؟می چی زندگی از مگه. یمشمی امیدت ما -

 ...من... کارولین -

 .کشید جلوتر را وخودش پرید کالمم میان

 به کن، فکر خودتم به. داریم حالی چه تو ز بعدا که مایی به کن، فکر ماهم به -

 از باید نشده، که حاال. بود عاشق که پدر قلب از کردیمی داری امانت باید تو. آرزوهات

 .خودت حق در امانتی یک هم تو. کنی مراقبت خودت

 نگاهم. برخاست مبل روی از و نشاند امگونه روی به ایوسه*ب و کرد پاک را صورتش

 کارولین صدای با. بودند نشسته من مقابل و اطراف در که افتاد خانواده اعضای همه به

 .برگشتم سمتش به

 .بری دست از یدنبا تو. کاترین کن فکر خودت به -

 میان را نگاهم. گرفت جای کنارش در و رفت دنیل سمت به و برداشت عقب به قدمی

 .هستم هاآن عاشق چقدر که گفتم بار هزارمین برای دل در و گرداندم هاآن یهمه

 :پرسیدم و کشیدم عمیقی نفس

 خواد؟می چی...دلم... دونینمی -
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 :پرسید سرعت به پدربزرگ

 باباجان؟ خوایمی چی -

 .کردمی خطاب گونه این مرا همیشه... آقاجون! آخ ″باباجان"

 کاترین؟ -

 :دادم پاسخ و گرفتم را چشمانم نم

 ...دورهمی... یه -

 :کرد تایید مادربزرگ

 .ببینم رو مهمونی یه تدارک خواستممی هم من. دخترم آفرین -

 :گفت ایخندهتک با پدربزرگ

 !خانوم بودی منتظر هم شما -

 .بود اشرافی و بزرگ هایمهمانی اهل همیشه مادربزرگ. خواست هوا به خنده صدای

 ...من... ولی -

 :دادم ادامه و دادم فرو را دهانم آب سختی به و کردم ایسرفه



www.taakroman.ir  

 
  

 
693 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .خواممی... خانوادگی... دورهمی... یه -

 .من با اون خب، خیلی -

 ممنونم-

 !جانم. دخترم منی جان تو، -

 سوالی هم امیرسام با امطه*اب*ر درمورد حتی. بود پایانبی هایشانتمحب. زدم لبخند

 به و شد بد حالم وقتی. است نداشته خارجی وجود اول روز همان از گویی و نپرسیدند

 کردم، تالش هرچه و آمدند پاریس به سرعت به اشخانواده و دایی رفتم، بیمارستان

 گذشتند داشتند هرچه از من خاطربه فقط و طفق. برگردانم آمریکا به را هاآن نتوانستم

 آمریکا اهل که این با دایی زن. داشتند را همیشه برای هم آن ما، کنار در ماندن قصد و

 آن خاطربه و کردمی شرمنده مرا هاآن یهمه محبت. گذشت جاآن از من خاطربه بود،

 دگرگون را هاآن من، حال که شدممی بیزار تربیش خودم از روز به روز محبت همه

 .دریغ هاآن از را لبخند و کرده

 .دارم خبر دوتا من -

 .گرفت دستانش میان را دنیل دست. دادم سوق کارولین سمت به را نگاهم
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 به ذت*ل با و گذاشتم کنارم را کتاب. بود کتابش چاپ خبرهایش آن از یکی مطمئنم

 .شدم خیره آن

 .کاترینه دست به اولش چاپ و شد چاپ باالخره کتابم که این یکی -

 خبر با اما نشاندم؛ هایمب*ل روی عمیقی لبخند هاآن هیجانی هایتبریک مقابل در

 .کردم بلند سر ناباور و شدم شوکه داد که دومی

 

 .شیممی مادر و پدر داریم دنیل و من... امحامله من -

 آن بقیه از زودتر و کردم ایسرفه. تعجب و بهت جنس از سکوتی سکوت، و بود سکوت

 :گفتم ناباور و خوشحالی با و کردم تحلیل را خوب خبر

 !نمیشه... باورم...  دنیل؟... میگم... تبریک... وای -

 .خندید دنیل

 .سالمه شیش و سی دیگه نمیاد؟ بهم -

 .دلچسب و واقعی ایخنده خندیدم،
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 .میاد... خیلی... میاد -

 .شد روانه امگونه روی به کوچک یاقطره و کردم بغض فراوان خوشحالی از

 شیدمی... خوبی... مادر... و پدر -

 .میشی خوبی یخاله هم تو -

 جای کنارم و آمد سمتم به و کرد کنکاش را سراپایم نورانی چشمان همان با کارولین

 .کرد نوازش را پشتم دستش با و شدم کشیده آغوشش در. گرفت

 شهب تو شبیه امیدوارم. عزیزم ممنونم -

 :گفت جدی و کشید عقب سرعت به که کردم ایخنده

 .هامیگم جدی -

 شدم، خیره هاآن شاد هایصورت به جدید امیدی با من و شد آغاز بقیه تبریکات سیل

 مدت چه دانمنمی. "خاله" نام به زیبا لقبی شدن اضافه. کارولین فرزند دیدن امید

 :آمد در کالرا صدای که بودم اشادیغیرار و محتاط بسیار حرکات و کارولین یخیره

 ندیدی؟ باردار زن کنی؟می نگاهم جوریاین چرا -
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 نگاه. زدم کمرنگی لبخند و کردم پاک را صورتم. خواست هوا به خنده شلیک

 :بدهم پاسخ ام،خواسته برخالف که شد منجر شانسوالی

 .کردممی.... حفظ... رو تونهمه... صورت... داشتم -

 .کردم لعنت را خود دیگر بار من و کشید پر هایشانب*ل روی از لبخند

 بینم؟می... رو... بچه... من... یعنی -

 :داد پاسخ توبیخگر لحنی با و کشید هم در ابرو دنیل

 .بینیمی که معلومه حرفیه؟ چه این -

 .قلبم... اما -

 دنیا به نییع دیدم؟می را آمدنش باال یعنی شدم؛ خیره کارولین شکم به. شد سکوت

 دیدم؟می را آمدنش

 همین از. داشتنی دوست کوچولوی. شد گرم آن یک وجودم و گرفت شدت قلبم ضربان

 یعنی این و بود دیدنت تاببی قلبم و رفتمی ضعف هایتگریه و هاخنده برای دلم االن

 تاب اگر کرد؟می تحمل دیگر چقدر قلبم اما داشتند؛ را احساس همین هم مادر و پدر
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 بازی تو با و ببوسم ببویم؛ را تو ببینم؛ را تو زیبای و گرد صورت باید من چه؟ نیاورد

 .کنم

 هیجان به قلبم. کرد مس*ل را چپم یشانه کالرا دست و راست یشانه کارولین دست

 و زنده که من... ولی مرده؛ او اما بود؛ کودک آن دیدار مشتاق هم پدر. بود افتاده

 بپاشد هم از قلب این که فرداست یا امروز. نداشتم زمان ماه نه من... نیستم نه. حاظرم

 دو آن کودک آمدن منتظر سال چندین من. خواهمنمی من اما نبینم؛ را او دیگر و

 محروم دیدنش از را خودم چرا. بودم شانخوشختی دیدن منتظر سال چندین. بودم

 جدید آرزوی یک امید، کی من. بگیرم ش*و*غ*آ در را کودک آن باید من کردم؟می

 .کودک آن دیدن برای امید داشتم؛

 ذوق کودکان همانند. گذاشتم کارولین شکم روی را دستم و کشیدم زیر به را نگاهم

 :پرسیدم زده

 میشم؟... خاله... من -

 :گفت لبخند با کالرا

 .شیممی خاله هردوتامون. عزیزم آره -
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 .زد لبخند صورتم به و فشرد را امشانه. برگشتم کالرا سمت به

 ...کنیمی بازی باهاش بینی،می رو اومدنش دنیا به تو -

 :داد ادامه زیبایی بسیار یخنده با

 از که هاییوقت. تو پیش میاد میشه، خسته کارولین غرغرای دست از که هاییوقت -

 .تو پیش میاد هم باز میشه، خسته پیرش مادر و پدر دست

 .دل ته از و شاد بقیه؛ همانند. خندیدم

 :کرد تایید کارولین

 .میری خرید و مهمونی باهاش. میای کنار باهاش تربیش و تریجوون تو. دیگه آره -

 خطاب مورد را جنین و گذاشتم کارولین شکم روی را دستم هم باز. خندیدم هم باز

 :دادم قرار

 شدم؟ عاشقت... نیومده... دونیمی -

 :دادم ادامه لبخند با و نداختما کارولین چشمان به کوتاه نگاهی

 .ببینم... رو تو... تا... بمونم... زنده... خواممی -
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 .برگشتم پدربزرگ سمت به و فروخوردم را بغضم

 .بمونم... زنده... خواممی -

 .پیچید گوشم زیر کارولین و کالرا یگریه صدای

 ...خواممی -

 :دادم ادامه و فروخوردم را بغضم

 .کنم... عمل -

 .دادم سر راحتی به را امگریه و گذاشتم صورتم روی و آوردم باال را تانمدس

 من و بوده من یدیرینه رویای این. دیدممی را کارولین یبچه باید. کردممی عمل باید

 او از اما گرفت؛ داشتم هرچه از مرا امیرسام. بگذرم امیدم و عشق از توانمنمی

 قلبم در که جدیدی امید برای. ماندممی زنده یدبا او برای فقط. بگیرد توانستنمی

 .است زده جوانه

********** 

 «چهاردهم فصل»
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 برقصیم؟ -

 .کردم اشاره کپسولم چرخ به و خندیدم

 این؟ با -

 و گذراندم نظر از را غمگینش رخنیم. گرفت جای کنارم و کرد غمگینی یخنده

 :زدم صدایش

 آلفرد؟ -

 .سرکشید الجرعه و رساند هایشب*ل به را ات*ش

 چیه؟ -

 برخالف که بود عصبانی همه آن چیزی چه از بود؟ خورده که بود شاتی چندمین این

 .هامهمانی در دنی*شی*نو منع قانون! کرد؟می عمل قوانینش

 هستی؟... عصبانی... چرا -

 .برگشت سمتم به

 .نیستم -
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 .هستی -

 :گفت و کشید عمیقی نفس کالفه

 .شدم خسته دیگه -

 چی؟ از -

 شده راضی که حاال! کاترین میشم ترشتاببی دارم روز به روز. بودن دور همه این از -

 !چرندیات این از و نیست من الیق که میگه و کنهمی برخورد ترمحتاط بده، رو جوابم

 .زدم لبخند

 .کنه فکر... جوراین... شدی... باعث... رفتارهات با... خواستی... خودت -

 .کردم لط*غ من -

 کنترل را هایمسرفه سختی به و افتادم سرفه به که بلند قدر آن. دادم سر ایخنده

 .برگشتم سمتش به سرخ صورتی با و خوردم آب مقداری. کردم

 خوبی؟ -

 .خوبم -
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 خندی؟می چرا -

 خوای؟می... چی...معلومه -

 ...اما ببینمش مدام خواممی. کاترین فهممنمی رو حالم ولی آره؛ -

 .ببینیش... باید... نداره اما -

 .بخواد خودش نکنم فکر -

 .کنیممی... مجبورش... خب -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 چیه؟ منظورت میگی؟ چی -

 .من به... بسپارش -

 .هانکنی درست برام دردسر -

 .راحت... خیالت -

 :پرسیدم زنان نفس و آوردم بیرون امبینی از را لوله. کردم کوتاهی یسرفه

 برقصیم؟ -
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 ...اما -

 .کنممی... خواهش -

 همیشه همانند. پیوستیم جمع به و زد صورتم به لبخندی. ایستاد و گرفت را دستم

 تذکر بهم مدام همه. گرفتم ریتم آرام خیلی و کردم حلقه ردنش*گ دور را دستانم

 شادتر خانوادگی یمهمان. زدممی لبخند هایشاننگرانی به من و باشم مراقب تا دادندمی

 یادآوری من به که امزندگی هایشب بهترین از یکی. بودم ندیده مهمانی این از بهتر و

 .است جریان در زندگی و دارند دوستم اطرافیانم چقدر کردمی

 امبینی به را هالوله و برگشتم جایگاهم به آلفرد، با آرام و الیت ص*ق*ر یک بعداز

 پایکوبی و ص*ق*ر و بلند هایخنده از دل و شدند سالن وارد همه کم کم. کردم وصل

 سوال دیگر یک احوال از و شدیم جمع هم دور هاخانواده یهمه همانند. کندند

 .کردیممی

 .برگشتم جمع سمت به و زدم لبخندی

 .کردیم... فراموش... رو... سنت... یک... ما -
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 به و انداختم آلفرد به شیطانی نگاهی. برگشتند من سمت به و کردند سکوت همه

 .برگشتم جمع سمت

 :ورسید مادربزرگ

 عزیزم؟ سنتی چه -

 :دادم پاسخ و کردم تنظیم را کپسول یدرجه

 .سالگی سی... از... قبل تا... ما مردهای... ازدواج -

 در و کردم تکرار را عمل همین هم من که برگشتند آلفرد سمت به همه حرفم این با

 :گفتم آرامش با اش،عصبی نگاه مقابل

 .عموجان... نداری فرق... بقیه با... تو -

 .سایید هم روی به را هایشدندان

 کاترین؟ -

 .شده تموم... وقته خیلی... مهلت اون که... خواستی مهلت... چندسال... شما -

 .برگشتم پدربزرگ سمت به
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 .بشه اجرا... سنت... باید دیگه -

 !کاترین کن بس -

 

 :کردم زمزمه آرامی به و برگشتم سمتش به

 باشی؟ داشته... رو امیلی... خواینمی مگه -

 :برگشتم مادربزرگ سمت به و گرفتم رو اخم با که پرید باال ابروهایش

 مادربزرگ؟... نمیگم... درست -

 :داد پاسخ اشتیاق با مادربزرگ

 .میگی درست که معلومه -

 :پرسید و برگشت آلفرد سمت به

 نداری؟ مشکلی تو -

 :دادم پاسخ او جای به من گستاخی نهایت با

 .مثبته عمو نظر -
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  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :گشود ب*ل پدربزرگ و شد امخیره زدهتعجب

 .خانم شماست یبرعهده موضوع این. میگه درست کاترین -

 :پرسید و برگشت مادربزرگ سمت به

 متوجهید؟ -

 :داد پاسخ مادربزرگ

 .بله -

 :زد ب*ل تعجب آلفردبا

 ین؟پرسنمی رو من نظر -

 :دادیم پاسخ هرسه

 .نه -

 .لوکاس همانند درست شود، خندیدنش مانع تا گرفت دهانش مقابل را دستش هوگو

 :گفتم که برخاست جا از عصبی آلفرد

 .کنمنمی... برات... کاری... دیگه... بری اگر -
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 شد، مواجه درهمم ابروهای و کالم جدیت با که هنگامی و برگشت سمتم به خشمگین

 او که بود درست. کرد پرت مبل روی را خودش و فشرد هم روی به را هایشب*ل

 نداد اجازه بچگی همان از که مردی بود، آلفرد او اما بود؛ فهمیده را رفتارهایم منظور

 .بگیرد تصمیم برایش کسی

 :زد ب*ل بااشتیاق مادربزرگ

 خوب یهدوشیز یک انتخاب مناسبت به و گیریممی مهمانی هفته همین آخر... خب -

 دید؟نمی پیشنهاد رو کسی شماها. آلفرد پسرمون برای

 و شناختندمی خوبی به را او چون ماندند؛ دور آلفرد عصبانیت از "نه" گفتن با همه

 .آوردندنمی زبان به داشتند، سراغ مناسبی مورد اگرهم

 .برونته... یخانواده -

 :پرسید درهم ییابروها با مادربزرگ و برگشتند سمتم به همه سرعت به

 سوفیا؟ -

 .شد هم در صورتم

 .اصال ... نه -
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 است؟ معشوقه یک از که امیلی اشدیگه دختر کی؟ پس -

 .بله -

 چی؟ -

 :گفت و داد سر ایخنده مادربزرگ که دادم سر ایسرفه

 اون؟ چرا! نمیشه باورم -

 بگم؟ چی دیگه... اجتماعی... نقاش... مؤدب... خوشگل... هنرمند -

 .میدی پیشنهاد تو که خوبیه دختر نظرم به! عالیه که این. هاو -

 !البته -

 :گفت و زد عصبی پوزخند آلفرد

 .بخونید هم رو عقد پیمان یهویی -

 عصبی کند کمکش کسی که این از اما بود؛ امیلی خواهان. برگشتم سمتش به عصبی

 .شدمی

 :گفت و انداخت باال ابرویی دید، که را امعصبی نگاه



www.taakroman.ir  

 
  

 
709 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .خب یلیخ -

 .برگشتم مادربزرگ سمت به و کشیدم ایکالفه پوف

 :پرسید بااشتیاق مادربزرگ

 هوم؟ بشیم؟ آشنا باهاش اول چیه نظرت -

 هیچ هم باراین و خواستمی مشورت من از اشراف زنان مسائل در همیشه مادربزرگ

 .نداشت سابق روزهای با تفاوتی

 .موافقم -

 .زنممیزنگ بهش پس -

 !کاترین -

 میان. شدم اشخیره ترسان و برگشتم سمتش به سرعت به کشید، کارولین که جیغی با

 گوشی گونه این که داشت مهمی تلفن گویی. ریختمی اشک و بود ایستاده چهارچوب

 و نگران و رساند او به را خودش دنیل. فشردمی ارزشی با شی همانند دستش میان را

 :پرسید ترسیده
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 کارولین؟ شده چی -

 :داد پاسخ و خندید گریه میان

 .دارم خوبی خبر -

 :گفت و گرفت جای کنارم در و آمد سمتم به سرعت به

 خاص شرایط با قلب یه. شده پیدا برات قلب یه -

 .شدم خیره صورتش به ناباور من و شدند تبدیل سیل به هایشاشک

 .بدی شآزمای تا میریم فردا از. من به بسپاریدش که گفتم کنی؟نمی باور -

 :پرسیدم و دادم فرو را دهانم آب

 میگی؟... راست -

 .آره -

 چرخی کیف همراه به و برخاستم جا از آرامی به. کردم بغض بزنم، لبخند نتوانستم

 به تعجب با و نشستم تخت روی به و رساندم اتاقم به را خودم. کردم ترک را شانجمع

 .شدم خیره مقابلم یآینه
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 داره... نفر یه... یعنی... شده پیدا... قلب یه... حالم بی... و شتز... چقدر منم؟ این -

... رو امیرسام... که کنهمی کاری... جدید قلب... یعنی...بده زندگی... من به تا... میرهمی

 کنم؟ فراموش

 .داشت قرار میز روی زیبا قابی در امیرسام عکس. برگشتم میزم سمت به

 کنم؟می... فراموش... رو چی همه... کنم؟می فراموش... رو تو -

 :زدم صدایش ضجه با و ترکید بغضم

 گول... رو خودم... بخندم؟ الکی...چقدر... ندارمت؟... که وقته چند... االن!... امیرم -

 دوست... رو تو... جدید قلب این... اما...بینممی... رو کارولین... ی بچه... کنم عمل...بزنم؟

 داره؟

 :شد دادنم ادامه مانع صدایی

 .نه نخوای خودت تا -

 به دستی. ایستاد مقابلم و آمد جلوتر که ایستادم احترامش به. برگشتم صدا سمت به

 :داد ادامه و کشید امشانه
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 غلبه عقلت به میشه، عجین آدم ون*خ و گوشت با عشق. نمیره بین از عمل با عشق -

 .وجودت تمام میشه و کنهمی

 :زدم هق

 پدربزرگ؟ -

 .فشرد را امشانه حمایتگرش دست

 !شد این چرا دونمنمی اما نبود؛ زدن جا مرد دیدم، من که مردی -

 .کشیدم باال را امبینی

 .کردمی تظاهر... شاید -

 .ندیدم تظاهری من اما -

 .کنهمی عمل... آرزوهات... برخالف...دنیا... هاوقت گاهی -

 .کشید ش*و*غ*آ در مرا و آمد جلوتر

 !باخت احتر نباید -

 .اشنه*ی*س امن حریم در زدم هق
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 .انداختن... بیرون... بازی از... حیله با... رو من... نباختم -

 .کرد نوازش را سرم

 .نیست تو ون*خ تو باخت،. بجنگ و برگرد بیشتر قوای با -

 :پیچید گوشم در صدایش

 "نیست تو ون*خ تو باخت"

*** 

 عکس به. انداخت تخت روی به را خود و کشید موهایش میان دستی کالفه و عصبی

 :کرد زمزمه و ماند خیره کاترین

 کنم؟ تحمل رو دوریت چقدر کنم؟ تحمل چقدر دیگه -

 فرو سختی به را بود آمده باال کوچکش زبان تا که اشمردانه بغض نشست تخت روی به

 بقا. شد کشیده استخوانش مغز تا د*ر*د که کوبید میز روی به محکمی مشت و داد

 .شد تکه هزار و افتاد زمین روی به عکس

 بود، کرده درهم را صورتش که فرسایی طاقت د*ر*د همان با و کرد مشت را دستش

 :داد سر را اشناله
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 نگرفتم؟ رو جلوت چرا چرا؟ -

 خندان صورت. گرفت مقابلش و کشید بیرون هاشیشه میان از را عکس و شد خم

 با. بود کرده ادا کاترین حق در را رحمیبی نهایت او. آورد د*ر*د به را قلبش کاترین

 و تیره او بدون دنیایش که بود فهمیده تازه کاترین رفتن از بعد بود؟ کرده چه خود

 .کندنمی خوشحال را او دخترکش هایخنده جز به چیز وهیچ است تاریک

 به و زد بیرون اتاقش از سرعت به حالت آن از رهایی برای و گذاشت میز روی را عکس

 پذیرایی به را خود. کرد ملتهبش تن مهمان خنک آب ایجرعه و برد پناه آشپزخانه

 به توجهبی که شد مواجه خانه اهالی طلبکار همیشه هایچهره همان با که رساند

 به و دیدنمی سابق چشم به را او خانجون حتی. پرداختندمی کارهایشان به او حضور

 به را او امیرسام عمل اما نداشت؛ دوست را دختر آن که است درست» :خود یگفته

 کالفگی همان با. «بود شده مرتکب نابخشودنی عمل نظرش از و بود کرده عصبی شدت

 .شد خیره تشتیره یصفحه به و نشست تلویزیون مقابل

 !آقاجون -

 مبل روی را اشگوشی المیرا. برگشت سمتش به آرامی به المیرا، آلود بغض صدای با

 .رساند آقاجون به را خود و نداختا
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 .زدم زنگ -

 باباجان؟ شد چی خب؟ -

 .برگشت امیرسام سمت به و کرد پاک دست پشت با را اشکش از خیس صورت

 امیرسام؟ -

 زمزمه و برخاست جا از و برگرفت در را وجودش تمام نگرانی صدایش، و چهره حالت از

 :پرسید وار

 زدی؟ زنگ کی به شده؟ چی -

 .بگیرم خبری کاترین از تا گرفتم رو کاترین خواهر یهشمار -

 خب؟ -

 ...کاترین -

 داد فرو سختی به را دهانش آب.افتاد پاهایش کف ناگهان به و افتاد تاب و تب به قلبش

 :پرسید ترسیده و

 چی؟ کاترین -
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 .میرهمی داره... داره... یعنی... نیست خوب حالش -

 از را تعادلش و شدند خم آوار آن زیر به اشمردانه هایشانه و شد آوار سرش بر دنیا

 یخ تنش و سنگین سرش. شد افتادنش مانع و رساند مبل به را لرزانش دست. داد دست

 بریده بریده صدایی با و داد تکان را لرزانش هایب*ل. شدند فروغبی چشمانش و کرده

 :پرسید توان کم و

 المیرا؟ میگی چی -

 و آمد سمتش به سرعت به المیرا که بود هویدا چنان آن صورتش رنگ و بد احوال

 با و انداخت امیرسام صورت به نگاهی. کشید نحیفش انگشتان میان را اشمردانه بازوی

 :داد را او پاسخ وار طوطی نگرانی

 منظورم... شدم هول که بس دادم؛ خبر بد من. نیست خاصی چیز خدا به داداشی؟ -

 .خدا به نبود این

 سختی به را سنگینش نفس. شدند جمع او دور به و ایستادند نگران همه او تحال از

 :پرسید درماندگی با و داد بیرون

 گفته؟ بهت چی کالرا بگو درست خدا به رو تو المیرا؟ -
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 .کرد نوازش را او یپریده رنگ و سرد صورت دیگرش دست با و فشرد را بازویش

 .کنه عمل خوادمی که داد توضیح بعدش اام گفت؛ من به رو همین اول زدم، زنگ -

 :زد تشر و شد عصبی آقاجون هایشزدن حرف گنگ از

 شده؟ چی کاترین بدی؟ خبر درست گیرینمی یاد چرا المیرا؟ -

 به رو و برنداشت او بازوی روی از را دستش اما گرفت؛ فاصله امیرسام از آرامی به

 :گفت آقاجون

 .کرده پیدا شکلم که مدتیه قلبش گفتمی کالرا -

 در را اششانه و نه*ی*س هایعضله تمام د*ر*د و گرفت اوج امیرسام قلب ضربان

 .شد فشرده بیشتر مبل تاج دور به مشتش و شد درهم صورتش که برگرفت

 .بمونه زنده بتونه چندماه تا نهایتا   گفته دکتر و کنه عمل خواستهنمی اصال   که گفت -

 :داد ادامه و برگشت امیرسام سمت به نینگرا با و داد فرو را بغضش
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 وقتی. کنه عمل خوادمی میگه و میشه عوض نظرش یهو کارولین یبچه خاطربه اما -

 ضعیف خیلی که شنیدممی که رو کاترین یبریده بریده صدای زدیممی حرف داشتیم

 .خیلی. بود

 :گفت و کرد نوازش را برادرش صورت

 .میشه خوب حالش و میشه عمل کن باور. داداشی نباش نگران -

 :گفت گرفته بسیار صدایی با و کشید زیر به سر و فشرد هم روی به را هایشب*ل

 .بشه جوری این کردمنمی فکر -

 :زد سیلی گوشش به آقاجون توبیخگر صدای

 دعا فقط پسر؟ کنی چکار خواییمی وجدانت با کردی؟ فکر ک ی تو کردی؟نمی فکر -

 و دنیا نبخشه، ناکرده خدایی اگه که ببخشه رو تو و بشه خوب حالش دختر اون کن

 .باختی مفت به رو آخرتت

 سرش کوبید،می حماقت دیوار به را سرش و خوردمی گوشش به که هاییواقعیت از

 اتاق سمت به د*ر*د پر قلبی و افتاده هایشانه همان با و حرفی هیچ بی و گرفت نبض

 دیوار کنار جا همان و کرد قفل را در. انداخت اتاق ندرو را خود و برداشت قدم کارش
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 د*ر*د تمام و کشید اشآشفته موهای به چنگی. نشست و خورد سر زمین روی به

 .فرستاد بیرون سختی به را اشمردانه بغض و کرد خالی آنان سر بر را قلبش

 این! گ؟مر به! رسیده؟ کجا به زندگیت عشق تنها کاترین؛ چکار؟ امیر؟ کردی چکار -

 احمق؟ کردی چکار زندگیت با بود؟ این حمایت همه اون حق غیرت؟بی بود حقش

 .خواست هوا به اشمردانه هق هق و کشید خیسش صورت به دستی

 مردمم؟ کشورم؟ شد؟می چی اموظیفه پس -

 :کشید فریاد و کوبید دیوار به را مشتش

 عشقم؟ چی؟ خودم پس -

 و چرخید خود دور به هادیوانه همانند. رفت میزش تسم به زنان قدم و برخاست جا از

 :داد ادامه

 طعم من عین هاخیلی تا کردممی کارو این باید. شدمی پایمال پدرم ون*خ اما -

 .کردممی قربانی رو خودم باید. نیارن دنیا به معلول هایبچه یا نچشن؛ رو پدر نداشتن

 :زد فریاد و کشید را موهایش
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 لعنتی؟ کردی قربانی رو کاترین چرا پس -

 قرار خطاب را او که بیرون صداهای و چرخیدمی سرش دور اتاق. ایستاد حرکت از

 بازی بود، داده اخطار او به که موحد سرهنگ صدای. شدمی اکو سرش درون دادند،می

 ناجوانمردانه بس زن یک احساسات با بازی گفتمی که قاسمی سرگرد صدای نبازد، را

 .بارشنفرت نگاه حتی و کاترین یخنده صدای. است

 میان را سرش. آمد فرود زمین روی به زانو دو روی سرگیجه و فریادها حجم از

 :کشید فریاد و گرفت قاب دستانش

 .کنممی خواهش! کنید بس -

 از و کرد آزاد را سرش. شد ایجاد مطلق سکوت و خوابید صداها یهمه باره یک یه

 که بود مدت چه. لرزید دیگر باری برای قلبش. شد خیره آسمان به اتاق یپنجره

 گویی شد؛می منحرف ذهنش نمازهایش میان در بود؟ نکرده اَدا درستی به را نمازش

 هاشب بود هامدت که کردنمی آرامش هم نماز حتی که بود گرفته رو او از هم خدا

 .آوردنمی جا به را نمازش

 .انداخت پایین را سرش و زد هق
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 برای رو تلخی پایان و کردم بازی باهاش چرا. برم پیش صداقت با تونستممی را؟چ -

 و دروغ داشت؛چرا وجود کاترین از گرفتن کمک برای راه هزارتا ساختم؟ مونعشق

 نیرنگ؟

 هایشاستخوان تمام دیگر بار د*ر*د که کوبید زمین بر فریاد با را مشتش و زد ایضجه

 .داد قرار فشار تحت را

 :آورد در لرزه به را خدا عرش فریاد و د*ر*د با

 !خدا. کردم لط*غ. کردم لط*غ -

 به نشسته ون*خ به و گریان چشمانی با و کرد مشت نه*ی*س روی به را دستش

 .شد خیره آسمان

 !خدا -

********** 

 

 بریم؟ باید... بازم -

 !کاترین نزن غر قدر این -
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 .شدم ساختمان وارد و کشیدم ایکالفه پوف

 .شدم... خسته -

 .دادم انجام رو کارهات یهمه من خوبه -

 .هادادم... ون*خ من -

 سوفیا دیدن با هایمب*ل روی یخنده. شدیم سالن وارد هردو و داد سر بلندی یخنده

 جای نقش ریز دختری او کنار در و بود نشسته اشهمیشگی تکبر و غرور با. ماسید

 قدر آن دختر آن اما بودم؛ متنفر زیادش، و جابی ورغر و سوفیا از همیشه. بود گرفته

 .گفتم آفرین متانتش به دل در که بود نشسته متین و آرام

 به لبخندی مادربزرگ. شد جلب من سمت به شانتوجه که کردم مصلحتی ایسرفه

 :گفت و نشاند هایشب*ل روی

 .اومدین خوش -

 ادب رسم به. برخاستند جای از یامیل و سوفیا که رفتیم جلوتر و کردیم تشکر هردو

 برخورد اشرافی و سنگین سابق همانند سوفیا با. دادند سالم و کردند خم کوتاه سری

 که شد امخیره استرس با و بود زده گره درهم را دستانش. رفتم امیلی سمت به و کردم
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 و گرفتم دستانم میان را دستانش. رفتم جلوتر و نشاندم هایمب*ل روی لبخندی

 :فتمگ

 درسته؟... باشی... امیلیا... باید تو -

 :داد پاسخ آرامی به و داد فرو را دهانش آب

 .خانم بله -

 .کن صدا... کاترین... منو -

 .زد آرامی لبخند

 حتما   -

 !هاتیعکس... از زیباتر... تو -

 :پرسید و انداخت باال ابرویی متعجب

 هام؟عکس -
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 و کردم نشستن به دعوت را هاآن. کردم رها را دستانش و دادم را پاسخش لبخندم با

 دیگر سمت در کارولین. نشستم کنارش در و بردم مادربزرگ سمت به را امچرخی کیف

 :گفت مادربزرگ به خطاب و گرفت قرار من

 .بودن عالی آزمایشات یهمه -

 :پرسید باخوشحالی مادربزرگ

 دخترم؟ میگی جدی -

 .بشه بستری میره کاترین ماه آخر تا باشن خوب هم نهایی هایآزمایش اگر. بله -

 .عالیه که این -

 خوشحالش صورت به لبخندی. گرفت دست در حکم*م را دستم و برگشت سمتم به

 ایاجازه با و برگشتم سوفیا و امیلی سمت به آرامی به. گرفتم حکم*م را دستش و زدم

 :گفتم سوفیا به رو بودم، گرفته مادربزرگ از قبل از که

 چیه؟... توندعوت... دلیل... دونیدمی -

 به العملم عکس دیدن با. شد درهم ابروهایم که انداخت دیگر پای روی را راستش پای

 :داد پاسخ و نشست مرتب سرعت
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 .بمونیم شما منتظر که گفتن ایلیچ، خانم تون،مادربزرگ. نه -

 :گفتم و دادم تکان سری

... رو مهمانی... یک درخواست... شما یخانواده از ...همسر انتخاب... برای من... بله -

 .داشتم

 و رفت فرو خود در بیشتر امیلی. شد خیره من به خوشحالی با و شد باز صورتش

 امیلی سمت به و کردم نازک برایش چشمی پشت. کرد گره درهم بیشتر را دستانش

 :زدم صدایش آرامی به و کردم ایسرفه. برگشتم

 عزیزم؟... امیلی؟ -

 :داد پاسخ ضعیف صدایی با و کرد بلند سر آرامی به

 بله؟ -

 .بشی... ما خاندان... عروس... تو... مایلیم... ما -

 چشمانش. برگشتم سوفیا سمت به و گرفتم امیلی مبهوت صورت از نگاه آن دنبال به و

 :فتمگ و انداختم باال ابرویی. کردمی وارد فکش به زیادی فشار و بودند نشسته ون*خ به
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 دخترانی...گردیممی... مونمردان... برای... سالم و پاک... ایدوشیزه... دنبال به... ما -

 .باشن ما... خانوادگی نام... الیق... که

 :دادم ادامه که شد امخیره نفرت با و فشرد هم روی به را هایشب*ل

 .دیدیم... امیلی در... رو شایستگی این... ما و -

 الجرعه را محتویاتش و آورد باال را مقابلش یآبمیوه لیوان و تانداخ زیر به سر

 میز روی را لیوان. بودم باخبر او حال از من تنها و زدمی سرخی به صورتش. سرکشید

 :شدم مانع که بگوید کالمی تا کرد باز ب*ل و گذاشت

 .بدید اطالع... تونخانواده به... رو خبر این... و برید... تونیدمی شما -

 در نفرت با و کرد خم کوتاه سری. برخاست جای از آرامی به و کرد مشت را دستانش

 .شد خیره چشمانم

 .خوش روز... تونلطف از ممنونم خیلی -

 رفتنش مسیر از نگاه. کرد ترک را سالن سرعت به و برداشت میز روی از را کیفش

 :برگشتم مادربزرگ سمت به و گرفتم

 ین؟شد... آشنا... امیلی با -
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 :داد پاسخ و زد دلنشینی لبخند

 و آداب سری یک به فقط که منه تأیید مورد کامال   و نجیبیه بسیار دختر امیلی. بله -

 .کارولین و کالرا ردن*گ به افتهمی اون مسئولیت و نیست آگاه اشرافی رسوم

 .گفت زیرلب ″حتما″رضایت با کارولین

 :پرسیدم و برگشتم امیلی سمت به

 چیه؟... آلفرد... مورد در نظرت. ..امیلی؟ -

 :داد ادامه لرزان صدایی با و شد امخیره تعجب، و بهت همان با

 .کنم فکر باید من -

 مهربانی لبخند اما شد؛می محسوب ما خاندان به بزرگی توهین حرف این که دانستممی

 :گفتم و نشاندم هایمب*ل روی

 قرار... زدیم حرف... مورد این در... قبال  ما. ..اما... توهینه یک... حرفت این... اگرچه -

 .بدین پاسخ... مهمانی... از بعد... شد

 :گفت مضطرب صورتی با
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 .نداشتم توهین قصد من -

 موافقی؟... مهمانی با... عزیزم... دونممی -

 .بله...بـَ  -

 ممنونم -

 :کرد زمزمه و انداخت زیر به را سرش

 .بزرگوارید خیلی شما -

 :پرسید نگرانی با و کرد بلند را سرش. شد بدل و رد نفرمان هرسه میان خاص نگاهی

 

 میشه؟ چی پدرم -

 :داد پایخ لبخند با مادربزرگ

 .زنهنمی پس رو قدرت هرگز پدرت که دونیمی خوب خودت. نیست نگرانی جای -

 :پرسیدم هوابی. داد تکان سری مادربزرگ هایحرف تأیید برای

 شدی؟... فردآل عاشق... ک ی از -
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 هم آلفرد که این گفتن با تنها امروز همین. شد امخیره ناباور و پرید رخش از رنگ

 امیلی دادن پاسخ از وقتی. کردم آسوده را مادربزرگ خیال است دلباخته امیلی همانند

 :زدم صدایش شدم، ناامید

 امیلی؟ -

 :داد پاسخ و کند جان سختی به و خورد تلنگری

 .رفتم دزدکی که مهمونی شون؛دیدم مهمونی توی بار اولین -

 .شد کاسته اضطرابش از و کرد صمیمیت احساس خندیدیم، که نفرمان هرسه

 .برسم سالگی بیست به که این تا برم مهمونی ذاشتنمی پدرم -

 :پرسید متفکر حالتی با مادربزرگ

 بودی؟ ساله نوزده هجده، زمان اون پس -

 .درسته -

 نیافتنیش دست عشق به که باشه داشته وجود دختری هم وزهن کردمنمی فکر -

 .بود نیافتنی دست من برای هم آنسل لرد زمانی یک. باشه پایبند
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 .غمگین لبخندی زدم؛ لبخند

 "بود هانیافتنی دست آوردن دست به از دشوارتر هایافتنی دست داشتن نگه گاهی"

 داشتین؟ دوست رو لرد خیلی شما -

 تمام بگم، رو حقیقت بخوام اگر و من برای بود آلیایده بسیار مرد لرد. خیلی -

 .خودشن عین هم پسرهاش

 .کردممی تحسین رو شما خانواده همیشه من. گیدمی درست شما -

 :پرسید متعجب کارولین

 چرا؟ -

 پیروی قدیمی و سخت قوانین از دیگه اشراف عین.هستین هم کنار همیشه چون -

 .احترامه مورد و جالب خیلی برام تونانخاند قوانین و کنیدنمی

 .سختن هم خیلی من نظر از اما -

 .برگشتم کارولین سمت به و خندیدم

 .نکردی عمل... بهشون... وقت هیچ... که چون -
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 سمت به همه ناهار، میز آمادگی اعالم و خدمتکار ورود با. شد بلند شانخنده صدای

 .رفتیم غذاخوری سالن

********* 

 

 همراه به عمیقی نفس. گرفت گلخانه و ساختمان آن از را اشنشسته ون*خ به چشمان

 گلخانه سمت به قدمی. کرد فرو شلوارش هایجیب در را دستانش و داد بیرون آه

 به محبوبش که داشت یاد به. ایستاد معروف، درخت همان به رسیدنش با اما برداشت؛

. نشاند درخت روی به و برد پیش دست. ریختمی اشک و بود داده تکیه درخت همین

 نظر از که ساختمانی داد، سوق ساختمان سمت به درخت از را نگاهش سختی به

 جدایی کذایی روز همان که بازسازی دستور با. بود زیبا حال عین در ترسناک کاترین

 آفتاب هایروزنه میان در و بود بازگشته سابق زیبایی به ساختمان آن حال بود، داده

 به موحد سرهنگ امنیتی، نیروی در خدمت چندسال از بعد آورد یاد به. رخشیددمی

 پدرش، مرگ از بعد که ترسناک یخانه همین. خانه همین در درست آمد، سراغش

 را واقعیت موحد سرهنگ که هنگامی. رفتمی جاآن به دلتنگی رفع برای هاشب بعضی

 یک اصلی یوظیفه و کردمی فکر امانتق به تنها کوبید، سرش بر آهنی پتکی چون هم
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 که رسیدنمی ذهنش به گاههیچ. انسانیت نام به ایوظیفه سپرد؛ فراموشی به را پلیس

 است بار چندمین نداشت یاد به. بدهد دست از را او گونه این و شود عاشق بازی این در

 پنهان تمام با گاه آن. دیدنمی را موحد سرهنگ وقت هیچ کاش ای کردمی آرزو که

 غرور و انتقام. کردمی خود آن از را او همیشه برای و آمدمی کنار کاترین هایکاری

 این که حال. زد افکارش و عقاید تمام زیر به و گرفت را است مردانه عشق هرچه جلوی

 ترروشن و بهتر را واقعیت نفرت، و انتقام حس و دلگیری هیچ بی بود؛ ایستاده جا

 خوشبختی برای هایشفرصت تمام به و بود کرده پشت عقایدش به حتی او. دیدمی

 ...دیر...بود دیر دیگر اما بود؛ زده پا پشت

 .شده قشنگ خیلی -

 ب*را*خ حال دیدن با فاطمه. برگشت خانم فاطمه سمت به و گرفت را چشمانش نم

 :گفت و نشست دلش در عالم غم پسرش،

 تو کاترین که کنممی هرکاری اما ودم؛ب ناراحت ازت خیلی درسته. پسرم بزرگه خدا -

 .ببخشه رو

 همه انداخت، اطراف به نگاهی. کرد اکتفا سر دادن تکان به وتنها بزند لبخند نتوانست

 :کرد باز ب*ل و داد تکیه درخت به. مادرش و بود مانده او تنها و بودند رفته داخل به
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 .دیره دیگه -

 باشه؟ دیر چرا -

 .بخشهنمی رو من توق هیچ گفت بار آخرین -

 چی؟ -

 .کشید آه

 .داره حق -

 .باشه جوری این تونهنمی اون امیرسام، نیست جوری این کاترین -

 به زدم گند! من خدای دادم؟ رو جوابش چی من و کرد هرکاری من برای نتونه؟ چرا -

 احساساتش یهمه

 امیرم؟ -

! زد؟می صدا گونه این ار او هم کاترین. شدند کشیده آتش به چشمانش و لرزید قلبش

 .بود داده جان و بود شنیده زبانش از چندباری
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 نرم هم کاترین دل باش مطمئن بمونی، اشتباهت پای مردونه اگه. بزرگه خدا پسرم؟ -

 .تونیمی هم دوباره پس اوردی، دست به رو دلش بار یه تو. شهمی

 :کرد زمزمه و داد بیرون ایخسته نفس

 .امیدوارم -

 .کنیممی رو مونتالش ومتم ما -

 .کرد دعوت ساختمان داخل به را او و زد پسرش یشانه به دستی

 .عزیزم داخل بریم -

 از را اشخسته نگاه. شد ساختمان وارد و گرفت پیش در را شنی مسیر آرامی به

 پوف. شد بلند اشگوشی صدای که برداشت گلخانه سمت به قدمی و گرفت ساختمان

 به کردن نگاه بدون و آورد بیرون را گوشی حوصلهبی و خسته و کشید ایکالفه

 :داد پاسخ نمایش، یصفحه

 بله؟ -

 :پیچید گوشش در موحد سرهنگ صدای
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 تصمیم چه این صادقانه خدمت همه این از بعد سرگرد؟ بود اینامه چه این -

 گرفتی؟استعفا؟ که بود ایمسخره

 .فرستاد بیرون کالفه را نفسش

 .شدم پیر وظیفه انجام واسه دیگه باختم، بد رو خودم. سرهنگ ندارم نایی دیگه -

 کردیم؛ اشتباه که دارم قبول هم من آره گرفته؟ بازیت حسابی؟ مرد میگی داری چی -

 .جبرانه قابل اما

 .ندارم رو کردن کار و ستاد یحوصله االن. سرهنگ امخسته من -

 .کنممی رد مرخصی مدت یه برات. کردم پاره رو اتنامه -

 سرهنگ؟ -

 ؟!کنیمی کار چه داری بفهم! مرد کن بس -

 ادامه فراوان عصبانیتی با سرهنگ. کرد اختیار سکوت و شد سرهنگ،متعجب فریاد از

 :داد

 .کننمی شک بهت همه بدی، استعفا االن اگه -
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 کنن؟ شک چی برای -

 .شدن تموم هاتآزمایش -

 خب؟ -

 .بودن قالبی فرموال و داروها -

 :کشید فریاد تقریبا  

 .نداره امکان -

 .داره امکان -

 فهمیدم پرسید، سوال گلخونه مورد در و خونه اورد رو من کاترین که روزی همون -

 مدت تمام. دادم اطالع هابچه به لندن، رسیدیم بالفاصله موقع همون. کجاست جاشون

 .بود من کنار کاترین هم

 .شدن ب*را*خ مونامهبرن یهمه اما شده؛ چی دونمنمی -

 .کنمنمی باور -

 .خوردیم دست رو. کن باور -
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 کی؟ از آخه -

 فهمیدی؟. نکن کاری فعال   میگم که همینه برای. دونمنمی -

 .قربان بله -

 .داروها کردن پیدا برای پاریس میان فردا از که کرده آماده امنیتی تیم یه من -

 .بدید خبر من به پس. باشه -

 یاعلی. خب خیلی -

 ...یا -

 ...شرم داشت؛ شرم. آورد زبان به را مقدس یکلمه آن نتوانست نتوانست؛

 .خدافظ -

 .گذاشت جیبش درون را گوشی و داد خاتمه را تماس

 خودش کار زیاد احتمال به اوست؟ کار یعنی آمد؛می ذهنش در که بود او تنها کاترین؟

 :رسید واقعی بسیار اینتیجه به آخر در و نتوانست کرد تالش هرچه. بود

 طوری؟چه اما برسه؛ آسیبی ما به ذارینمی تو. کاترین خودته کار -
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 ...شد وارد سرعت به و کرد تند قدم گلخانه سمت به

*** 

 روی از را اشگوشی. برخاست تخت روی از و نشاند آناهیتا موهای روی به ایوسه*ب

 که را آناهیتا تا آمد پایین هاپله زا خرامان خرامان. کرد ترک را اتاق و برداشت میز

 23:30 که انداخت ایستاده ساعت به نگاهی. نکند بیدار داشت سبک بسیار خوابی

 که گرفت نظر در شب 9 را پاریس زمان انگشتی سر حساب یک با. دادمی نشان را شب

. داد قرار گوشش کنار را گوشی و گرفت را ایشماره. بود تماس برای مناسبی زمان

 :پیچید گوشی در ایخسته صدای بعد ندیچ

 .پدر آقای! به به -

 .نشست مبل روی و زد لبخندی

 .سالم -

 .سالم -

 .نداری مساعدی حال شنیدم خوبی؟ -

 .میشم بهترم... خوبم االن -
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 .شدم خوشحال -

 خوبه؟... خانومت -

 .عالی -

 کوچولوت؟ -

 :گفت اشتیاق با و داد سر زیبایی یخنده

 .دختره -

 .میگم تبریک... عالی چه -

 .ممنونم -

 .میام... شوندیدن برای... تونستم اگر -

 .شیممی خوشحال -

 خب؟ -

 چی؟ خب -

 زدن؟ زنگ... برای... دلیلت -
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 رسید؟ امانتی -

 !انداختی... خطر به...رو خودت... خیلی تو... ممنونم... رسید امشب. آره -

 کاترین؟ -

 بله؟ -

 .کردم کارو این تو هایمهربونی برای من -

 .اهورا ممنونم -

 .بیوفته دیگه کسی دست به دارو اون نذاری بده قول -

 .کنم... مراقب... خوب ازش... خورممی قسم -

 .دارم اعتماد بهت -

 .ممنونم -

 ندادی؟ عموت به چرا من؟ چرا! سوال یه -

 این به... که دیبو کسی... تنها تو... بیوفته... خطر به... شونجون... خواستمنمی -

 .کردنمی شک... بهت کسی... نداشتی ربطی... داروها
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 .درسته -

 !نگو چیزی... امیرسام حتی... کسی به و... کن فراموش... رو چی همه... امروز از -

 .راحت خیالت -

 .خدانگهدار... ممنونم... چی همه برای -

 .خدانگهدار -

 پاریس به کاترین رفتن از روز یک وز،ر آن به کشاند را ذهنش و داد پایان را تماس

 یهمه کاترین نامه آن در. نامه یک همراه به رسید دستش به ایبسته که گذشتمی

 همانند و نکند باز را جعبه گاههیچ بود خواسته او از و بود داده توضیح برایش را ماجرا

 به که میهنگا که کرد تعریف برایش کاترین بعد روزهای. کند مراقبت آن از جانش

 میز آن زیر و برود گلخانه به تا سپرد پدرش اطمینان مورد افراد از یکی به رفتند، لندن

 جا از پس هادوربین انداختن کار از با و مخفیانه طور همان و بگردد را معروف صندلی و

 در کاترین که روزی همان تا دارو. کند ترک را جاآن قالبی، مدارک و داروها کردن ساز

 داد دستور پاریس به آمدنش با که این تا بود شده سپرده امانت مرد آن نزد بود، نایرا

 برای قالبی مدارک و داروها جایگزینی. برسد فرا مناسبش زمان تا بسپرد اهورا به را آن

 مرد، آن سر پشت درست که دانستنمی او اما بود؛ جنایتکار گروه آن پیش کنی گم رد
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 شانبودن قالبی یمتوجه حال و بردند خود با را هاآن و ندرسید سر امیرسام نیروهای

 کسی که آن بدون و بود داده فریب را امیرسام آخر ی.لحظه تا زیبا نمایشی با او. شدند

 اهورا نزد به شد مطمئن هاآن بودن از که همین و رساند پاریس به را خود شود متوجه

 .فرستادشان

 نخوابیدی؟ -

 و زد لبخندی آناهیتا صورت به. برگشت صدا سمت به و پرید ونبیر ازگذشته سرعت به

 :پرسید

 شدی؟ بیدار چرا -

 .بودم تشنه -

 .نوشید آب مقداری و آورد باال را بود دستش به که لیوانی و

 زدی؟می حرف کی با -

 .گرفت جای اهورا کنار و گذاشت میز روی را لیوان

 .کاترین با -
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 چی؟ قلبش بود؟ خوب -

 .کنه عمل خوادمی واقعا   گویا و ترهبه گفت -

 .خداروشکر -

 .کرد بلند آرامی وبه گرفت را آناهیتا دست و برخاست جا از

 .عزیزم بخوابیم بریم -

 .کرد هدایت هاپله سمت به را او و انداخت آناهیتا ر*م*ک دور به دستی

*** 

 به لباسی و رنگ قرمز و یر*حر روبندی با هاآدم از انبوهی میان دلبرش دخترک

 .کردمی تکه صد را او جان و داشتمی بر قدم ممنوعه، هایگل سرخی

 !کجاست؟... فهمیدی... پس -

 ها،لوله آن وجود با حتی. برگشت کاترین سمت به و گرفت دلبرش از نگاه سختی به

 تربرازنده همیشه از را او داشت تن به که دوختی خوش دامن و کت. بود جذاب و زیبا

 .کردمی
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 .شدی خوشگل -

 .زد لبخند

 .ممنونم -

 :گفت و دوخت امیلی به باز را نگاهش

 بزنه؟ دور رو من تونهمی روبند یه با کرده فکر. کردم حفظ خوبی به رو نگاه اون من -

 :گفت و خندید

 .بگردی... دنبالش کمی... خوادمی.. که گفت -

 شده طاق طاقتش که جایی آن از و داد قورت را دهانش آب کاترین، کالم به توجهبی

 :گفت بود

 .گردمبرمی االن -

 امید یجوانه داشت،برمی که قدمی هر. رفت امیلی سمت به و کرد تند قدم سرعت به و

 از پس یکی زیبایی، و برازندگی همه آن به توجه بی او اما کاشت؛می دختران دل در را
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 و ایستاد مقابلش. کردمی دنبال را او دل و سر چشم با تنها و گذاشتمی کنار را دیگری

 .شد خیره چشمانش در و کشید باال سختی به را خواهانش و گستاخ نگاه

 برقصیم؟ -

 دراز و مردانه دست در را ظریفش دست و کرد اکتفا سر دادن تکان به تنها دلبرش

 ص*ق*ر پیست به را او و نشاند امیلی دست روی به ایوسه*ب. داد قرار آلفرد یشده

 ردن*گ دور به امیلی دستان و کرد محصور دستانش میان را امیلی ر*م*ک. ندکشا

 .گرفتند ریتم الیت، موزیک با هماهنگ و گرفت قرار اشکشیده

 .شدی خوشگل خیلی -

 تغییر با. کرد خم کوتاه سری و شدند باز هم از لبخند به یر*حر زیر امیلی هایب*ل

 و کشید ایدایره نیم و کشید جلوتر را راستش پای و شد خم کمی آهنگ، موزیکال  

 جلوتر را خودش دلبری نهایت با و انداخت باال ابرویی. داد قرار حیرت در را حضار

 را آلفرد هایب*ل زیبایی لبخند. گرفت قرار آلفرد صورت متری میلی چند در و کشید

 که کشید باال را دخترک دست. کرد اجرا امیلی با هماهنگ را زیبا رقصی و گرفت قاب

 دست در را راستش دست. زد او چپ یشانه به را راستش یشانه و آمد باالتر امیلی

 امیلی و خوردند تکان راست و چپ به. داد قرار بازویش روی را دیگرش دست و آلفرد
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 بود، آلفرد جهت خالف در اشتنه نیم که حالی در و زد چرخی او ش*و*غ*آ در

 آلفرد، پای آمدن جلو و شدن خم با و کرد مماس او ینه*ی*س به حکم*م را اششانه

 باال به را دیگرش پای آلفرد هدایت با و کرد حلقه او ر*م*ک دور به را چپش پای

 صدای و انداخت همهمه به را سالن دو آن جذاب بسیار و فریبنده ص*ق*ر. کشید

 قامت با و آمد پایین به و داد سر دلفریبی یخنده. خواست هوا به بسیاری دستان

 دیگر دور دو و شد جدا او از و زد چرخی او ش*و*غ*آ در دیگر بار آلفرد، کردن راست

 خود ش*و*غ*آ در و کشید را او دست آلفرد و شد بیشتر هادست صدای که زد چرخ

 نگاهش. کرد مایل او سمت به را اشتنه نیم و کرد خم پایش روی به را امیلی. انداخت

 :کرد نجوا و کشید باال او یفریبنده چشمان سمت به یر*رح پشت هایزیبایی از را

 .بودم هاچشم این منتظر بود وقت خیلی -

 :داد قرار خطاب را آلفرد لرزان صدایی با و لرزید قلبش

 !ببر جا این از رو من -

 مقابل را امیلی و کرد راست قامت. افتاد هیجان به قلبش و خندیدند آلفرد هایب*ل

 همراه به و کشید را دستش و نشاند امیلی دست روی به دیگر ایوسه*ب. داد قرار خود

 خود دنبال به را او خندان و متعجب نگاه همه آن میان در. کشید پایین پیست از خود
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 و بست را در. داد تکیه دیوار به را او و برد پناه اتاقش به. زدند بیرون سالن از و کشاند

 به را نگاهش. انداخت ایگوشه به و کشید پایین و برد امیلی روبند سمت به را دستش

 .دوخت چشمانش به و گرفت امیلی سرخ هایب*ل از سختی

 داری؟ طه*اب*ر سوفیا با -

 :داد پاسخ قاطع و کشید درهم ابرو سرعت به ولی شد؛ متعجب امیلی، ناگهانی سوال از

 .منه یگذشته از جزئی سوفیا. اصال   -

 .گفتمی هدیگ جور یه که اون اما -

 .شد مانع امیلی آلود بغض صدای اما کند؛ مخالفت تا کرد باز ب*ل

 باشه؟ اون مال باید خوام می من چی هر همیشه چرا -

 .هست و بوده من اشتباه اون عزیزم؟ امیلی؟ -

 روی که کمرنگی لبخند. نیاورد میان به اشازعالقه کالمی اما اشتباهش؛ به کرد اعتراف

 مردانه لبخندی که نشاند خواستگاری پای به را رضایت مُهر ست،نش امیلی هایب*ل

 پس عقب به ناگهان به اما کشید؛ جلوتر را خودش و شد خم امیلی صورت روی به و زد

 .رفت عقب به و شد زده
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 امیلی؟ -

 سمت به او ناگهانی حرکت از صورتش که نشست اشگونه روی به امیلی ظریف مشت

 .برگشت جسور دخترک سمت به ناباور و کشید اشگونه یرو به دستی. چرخید مخالف

 .داشتی سوفیا با که هاییعکس برای این-

 دلی با. زد بیرون اتاق از و برگشت سرعت به و کشید خود خیس صورت به دستی

 ورودی از که همین. رفت ورودی سمت به و زد بیرون مهمانی از سرعت به شکسته

 سرعت به و افتاد رعشه به تنش اطراف، فضای یناگهان سکوت از زد، بیرون عمارت

 اشنه*ی*س در نفس مقابلش، در هیکل قوی مردی گرفتن قرار با اما کرد؛ گرد عقب

 .شد قفل زمین به پاهایش و حبس

 هستین؟... کی... شما... شما -

 و برگشت عقب به ترس با و سرعت به. کرد برخورد فردی به که برداشت عقب به قدمی

 را وجودش تمام خطر احساس و کشید خفیفی جیغ تر،هیکل قوی ردیم دیدن با

 برساند؛ آلفرد به را خود و کند فرار مرد دستان زیر از تا کرد کج مسیر سرعت به. گرفت

 روی به ایپارچه دیگر دست با و کشید خود سمت به را او مرد نیرومند دست اما

 هرچه ولی نکند؛ رمقبی را او دهما آن بوی تا نکشد نفس کرد سعی. شد کشیده دهانش
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 میان در عمیق هاینفس و شد تسلیم آخر در و نتوانست کرد، مقاومت و زد پا و دست

 ....شد بسته چشمانش روی به دنیا و یافت پایان تقالهایش که کشید پارچه پور و تار

.... 

 چشمان بار چندین. داد سر ایناله سردردش از و گشود هم از آرامی به را چشمانش

. رفت بین از هایشپلک سنگینی و مطلق سیاهی که این تا کرد بسته و باز را سنگینش

 و مجلل بسیار اتاقی چرخاند؛ وسایل تک به تک میان و دوخت اطراف به را نگاهش

 کرد؟می چه جا آن او اصال   نبود؛ مناسبی مکان او برای اصال   که اشرافی

 تمام ترس هیکل، قوی مرد دو آن و آخر ینه*حص یادآوری با آورد، فشار که ذهنش به

 به. نشست تخت روی به سرش، سنگینی و سردرد به توجهبی و برگرفت در را وجودش

 با اما داد؛ دست از را تعادلش ناگهانی، یسرگیجه از که پرید پایین تخت از سرعت

 و گنگ نگاه اش،سرگیجه گرفتن آرام با. شد افتادنش مانع اشرافی، تخت ستون   گرفتن

 سر را لرزانش یناله و آورد هجوم چشمانش به اشک. گرداند اتاق سراسر را ترسناکش

 :داد

 نیست؟ اینجا کسی -
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 باز و کرد مس*ل را دستگیره که دستش. برداشت در سمت به را سستش هایقدم

 :کشید فریاد ترسان و کرد یخ وجودش تمام نشد،

 .نینک باز رو در نیست؟ جا اون کسی! کمک -

 کف عصبانیت و زیاد حرص از. بود قفل اما کشید؛ را دستگیره پیاپی بار چندین و

 :غرید و کوبید در روی به ضرب به را دستش

 شنوه؟می صدامو کسی آهای؟ جا؟؟ این اوردین چی برای منو -

 خیسش نگاه و کشید عقب سرعت به در، قفل   درون کلید چرخش و پا صدای آمدن با

 چهارچوب میان درشت هیبتی با مرد و شد باز در که نکشید طولی. دوخت در به را

 .شد نمایان

 .اومدین هوش به باالخره -

 دیگری از پس یکی اشک قطرات. انداخت اندامش به لرزه مرد، یگرفته و بم صدای

 :پرسید و کشید باال را اشبینی. کردندمی خیس را زیبایش صورت

 دارین؟ کار چه من با -

 :پرسید و نداد را پاسخش
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 بیارم؟ براتون دارید میل چیزی -

 :غرید و شد عصبی بود، نداده را سوالش پاسخ که این از

 هستین؟ کی شماها گفتم؟ چی نشنیدی -

 مرد.داد تکیه تخت ستون به و کشید تر عقب را خود مردها، آن از دیگر یکی آمدن با

 :گفت و اول مرد به کرد رو دیگر

 .شونببینن نخوامی گفتن ارباب -

 سمت به. کرد ترک را هاآن دوم مرد که داد او به را رفتن یاجازه و داد تکان سری مرد

 :پرسید امیلی که برگشت امیلی

 کیه؟ دیگه ارباب -

 :غرید و کشید جیغی که آمد سمتش به مرد

 .کننمی اتتیکه تیکه بفهمن ایلیچ یخونواده اگه کیم؟ من دونیمی! نیا من سمت -

 :گفت و گرفت دست در را بازویش و آمد جلوتر امیلی هایحرف به توجه.بی

 .تونمیندازم دوشم روی کنید، تقال اگر -
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 خود شأن و شود حمل مرد آن دوش روی به نداشت دوست بود که هرچه. گرفت آرام

 .بگذارند پا زیر به را

 :افتاد التماس به و گرفت شدت اشگریه

 .نکردم کاری که من. دنکنی اذیت منو خدا رو تو -

 :زد تشر و کشید درهم ابرو

 .بفرمایید -

 تلو تلو مرد دنبال که طور همان. زدند بیرون اتاق از و شد کشیده مرد توسط بازویش

 مرد آن دستان اما کند؛ پیدا فرار برای راهی تا گرداند سالن سراسر را نگاهش خوردمی

 با را او مرد و شد کشیده اتاقی داخل به. بگذارد فرار برای راهی که بود آن از ترقوی

 سر ای ناله شده، بسته در دیدن با و برگشت عقب به ترس با. گذاشت تنها در، بستن

 :داد

 هی؟ رفتی؟ کجا -

 تماشای به مقابلش یپنجره از به پشت که مردی دیدن با و انداخت اطراف به نگاهی

 .گذاشت پیش قدمی و گرفت شدت رهبا یک به قلبش ضربان. افتاد بود، ایستاده بیرون
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 ...منـ جواب   شما میشه آقا؟ -

 گرم وجودش و خشکید اشک مرواریدهای و ماسید دهانش در حرف مرد، برگشتن با

 مرد. ماند متحیر و مات جا آن در هم آن مرد، آن دیدن از و شد شوکه حقیقت در. شد

 :گفت و نشاند هایشب*ل روی به مهربانی لبخند

 .باشه مونخونه قراره داری؟ دوست رو جا این. عزیزم دیاوم خوش -

 کردن صحبت به قادر اما شدند؛ باز هم از هایشب*ل آب از مانده بیرون ماهی همانند

 خیس یگونه روی به و کشید پیش را دستش. ایستاد مقابلش و آمد جلوتر مرد. نبود

 :پرسید و آورد ترپایین را سرش. گذاشت امیلی

 بری؟ ذارممی راحتی همین به کردی فکر نشدی؟ خوشحال دیدنم از -

 :زد ب*ل ناباور

 ...تو آلفرد؟ -

 به را تمامش نیمه کار و کرد خم سر آلفرد که بود نشده خارج دهانش از کالم هنوز

 مملو را وجودش و نشاند امیلی صورت جای جای عاشقانه و گداخته مُهری. رساند اتمام

 .کرد خواستن و التهاب از
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 :کرد زمزمه و کشید عقب را سرش

 .ایلیچ امیلیا اومدی خوش خونه به -

 و انداخت اشمردانه و پهن هایشانه روی به را او و گرفت او از را تحلیل و تجزیه مجال

 :کشید فریاد را او نام و خواست هوا به امیلی یخنده. برداشت قدم اتاق دیگر سمت به

 !آلفرد؟ -

*** 

 «پانزدهم فصل»

 

 

 به بخشی اطمینان لبخند. دوختم کارولین به و گرفتم شانجمع از را متعجبم اهنگ

 :زد ب*ل و زد صورتم

 !باش آروم -

 :گفتم و زدم تلخی لبخند. برگشتم شانسمت به و دادم تکان سری
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... مهربون... کنید می فکر... که قدری اون... من... کردین؟... فرض چی... رو من شما -

 .نیستم

 :شد بلند آمدنش، یلحظه از بار اولین برای المیرا یفتهگر صدای

 ...خدا به اما زیادیه؛ یخواسته دونیممی کاترین؟ -

 .کرد سکوت که کردم بلند را دستم

 حتی که... کرد بازی... نقش...خوب... قدر این... امیرسام... زیادیه... یخواسته... آره -

 .بودن... اشساله چند... رفیق... که بماند... الرامد... و مهراب... خوردین گول... هم شما

 :گفت و شد شرمنده فاطمه مامان

 انجام طوریچه متعجبه هم خودش حتی که کرد کارایی امیرسام. دخترم دونیممی -

 خیلی اتخانواده جون حفظ برای هم خودت. کنیمی درک رو اون تو دونممی اما داده؟

 .کردی کارها

 .نبود دروغ..عشقم... ندادم بازی... رو امیرسام... من... اما -

 من چون بودند؛ رسیده بستبن به حال و بودند زده را هایشانحرف تمام. کردند سکوت

 .خوردمنمی شکست دیگر بار و نداشتم جایی قلبم در امیرسام برای دیگر
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 :داد قرار خطاب مرا اشذاتی مهربانی همان با و کشید جلوتر را خودش المیرا

 حالیه؟ چه در عملت خوبی؟ خودت -

 .دادم تکان سری و زدم لبخندی

 .بشم... بستری... باید... دیگه... روز چند... خوبم آره -

 عمل؟ برای -

 .آره -

 .شیمی خوب زود که شاهلل ان -

 .ممنونم -

 .کردم اشاره پذیرایی وسایل به دستم با

 !جان نوش... بفرمایید -

 به و کردم رو. شدند مشغول و بردند پیش دست میزبان احترام به اجبار، به و میلیبی با

 :پرسیدم و المیرا

 کجاست؟... پرستش -
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 .ایران خانجون؛ پیش -

 .ببوسش... من... طرف از... برگشتی... وقتی -

 .شده تنگ برات خیلی دلش. حتما   -

 .هم من -

 و بودند کنارم در هردو راکال و کارولین. نوشیدم ایجرعه و برداشتم را امآبمیوه لیوان

 ماجرا یهمه از هردو که حال و گذاشتندنمی تنها بد، و خوب لحظات تمام در مرا

 :گفتم و هاآن به کردم رو بودند، باخبر

 .بفهمه... نباید... پدربزرگ -

 :غرید صورتم در درهم ابروهای با بود، گفته را دهانش جلوی موقع آن تا که کالرا

 .بدونه باید هم آلفرد عمو. کاترین دادی کشش زیادی دیگه. بفهمه باید اتفاقا   -

 !نه -

 :کشید فریاد سرم بر و شد عصبی بار این

 !کافیه دیگه -
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 :داد ادامه و ایستاد مقابلم

 سیاست این قربانی دمنمی اجازه من. دیگه بسه کردی، فدا رو خودت هرچی بسه -

 .کنی زندگی باید تو. بشی

 .مُردم مدتی برای لحظه آن در که رسید گوش به مسر پشت از صدایی

 .کالرا میگی درست -

. دردناک اما و شیرین دروغی. نبود بیش دروغی صدا، آن. نداشتم اعتماد هایمگوش به

 از لبریز را وجودم و شکست امنه*ی*س در که دادم فرو سختی به را دهانم آب

 او و افتادند قراریبی به خواستنش از تنم تمام و افتادند لرزش به چشمانم. کرد د*ر*د

 جایگاه واقعیت، روی به چشمانم بستن و دستان کردن مشت با اما کشیدند؛ فریاد را

 درون بغض و نکردم توجهی قلبم و دستان هایضجه به. کردم یادآوری را شاناصلی

 .دادم فرو سختی به را گلویم

 کاترین؟ -

 از را لوله و فرستادم هایمگوش پشت را ایمموه. گرفت شدت قلبم ضربان و زد صدایم

 نفسم. ایستادم آرامی به و کردم پنهان نگاهم پشت را احساساتم تمام. کردم جدا امبینی
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 پشت از احساساتم گریختن و همانا برگشتنم اما برگشتم؛ سمتش به و دادم بیرون را

 اما هایم؛ب*ل یدنلرز و شد منجر چشمانم سوزش به احساساتم تقالی. همانا هایمپلک

 مشت کنارم در را دستانم. بود کرده قدعلم مقابلم مقتدر و صالبت با من، برخالف او

 .کشیدم درهم ابرو سختی به و شدم شکستنم مانع و کردم

 و آمد جلوتر. بود شده مشت کنارش در من همانند دستانش و داشت لرزش نگاهش

 .ایستاد مقابلم در کمی بسیار یفاصله رد و مبل طرف آن.رسید هاآسمان به قلبم فریاد

 .شدی ضعیف چقدر -

 .نیست کار در ضعفی و هستی قوی همیشه هستی، قوی تو! کاترین نه

 جلو آرامی به را دستش و خوردند گره درهم کامال   که شدند درهم قدر آن ابروهایم

 را دستش. رفتم نگرانش صورت به ایغره چشم و کشیدم عقب سرعت به که آورد

 .انداخت کنارش در و کرد مشت

 .متأسفم -

 :دادم پاسخ بود، که کندنی جان هر با و کردم باز ب*ل

 .دیره -
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 .بشه جوری این آخرش کردمنمی فکر -

 .کشید درهم ابرو ناراحتی با که زدم پوزخند

 .بودم مجبور -

 مجبور؟ -

 ...مردمم برای بودم مجبور. آره -

 :پریدم کالمش میان عصبی

 !کنی؟... قربانی... رو من... مردمت.. .برای -

 بود؟ نگران. باخت رنگ نگرانی از صورتش که شد امنه*ی*س نصیب خشکی یسرفه

 گذاشتن پا خواست؟نمی را حال همین خودش مگر شد؟می هم نگران سنگدل مرد این

 .را احساسات روی

 .کردیم انتخاب رو راه یه ما دوی هر -

 .بودم داده فریب را او مه من گفت؛می درست بار این

 ...من...اما -
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 :دادم ادامه و دادم فرو سختی به را بغضم

 .کنم... محافظت... تو از... خواستممی -

 بودند، شدن ذوب حال در که چشمانم به دستی و فرستادم بیرون کالفه را نفسم

 .کشیدم

 .بود تو. ..از حفاظت... برای... فقط... شدم مرتکب... که خطاهایی... یهمه -

 :دادم ادامه و کشیدم ملتهبم یگونه به دستی

 .بدی... بازی... رو من... خواستیمی... اول روز... همون از... تو اما -

 :داد پاسخ قاطعانه و سرعت به

 .نه -

 :کشیدم فریاد

 .آره -
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. کردم نوازش دست با را امنه*ی*س یقفسه و دادم سر خشکی یسرفه آن دنبال به

 صدایی با اششده کلید هایدندان میان از و کشید جلوتر را سرش و ییدسا دندان

 :گفت حکم*م اما آرام؛ بسیار

 رو اعتمادت و باشم دوست باهات خواستممی فقط. کنم اذیت رو تو خواستمنمی من -

 مردم هم نیوفتی خطر توی تو هم تا بگیرم رو داروها اون دردسری هیچ بی و کنم جلب

 تردیوونه روز به روز من و شد رو هاتکاری پنهون. ریخت بهم چی همه اما ام؛خانواده و

 وجود تو تو، هایحرف و کارها با انتقام آتش... اعتمادتربی روز به روز شدم؛ ترعصبی و

 .دیدمنمی انتقام جز چیزی هیچ و کشیدمی شعله بیشتر من

 :داد ادامه و کشید ملتهبش صورت به دستی. زد نفس نفس

 کردممی فکر. گناهبی مردم قضیه سر یک و بودم عاشقت که بودی تو سرقضیه یک -

 گناهبی مردم به پس. ذاریمی برگشت راه برام و هست وقت همیشه تو داشتن برای

 .بودی شده نیست هم تو و نبود برگشتی راه دیگه اما کردم؛ کمک

 .فشرد روی به را هایشدندان

 .دادمی انجام بود، من جای کسی ره اگر که کردم رو کاری من -
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 :کرد نجوا سنگین و شده بم بسیار صدایی با و شد باال و پایین گلویش سیبک

 .کاترین کشمنمی دست ازت من -

 سالن از زیر به سر طور همان و کرد دریغ چشمانم از را اشعصبی و سرخ چشمان

 .برد فرو عجیب سرمای در را سالن هم باز و زد بیرون

 فریاد و بود کرده اعتراف من به اشعالقه به عمال   او. نداشتم گفتن برای فیحر هیچ

 من فریب برای جدید ایشیوه این اگر اما است؛ من خواهان هم هنوز که کشیدمی

 داروها گرفتن پس برای راه یک این بخوری؛ فریب نباید بار این. کاترین نه چی؟ باشد

 حق اما دادم؛می او به را حق که درسته. اوریزودب و حماقت هرچه بود بس. بس و است

 .هرگز. شدمنمی خام دیگر گذشته تکرار برای من. نداشت کند، ترک مرا که این

*** 

 .عالیه و عادی عمل برای عالئم یهمه -

 

 :پرسید و کرد امضا را برگه

 ایلیچ؟ خانم خوبه حالت -
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 :دادم پاسخ و برداشتم دهانم روی از را اکسیژن ماسک

 .ترسممی -

 عمل؟ چی؟ از -

 .بله -

 :گفت و زد نگرانم صورت به مهربانی بسیار لبخند اَندرسون دکتر آقای

 و بخوابی آروم مدتی یه قراره فقط! بیوفته خاصی اتفاق که نیست قرار. نداره که ترس -

 نداری؟ اطمینان من به مگه ببینم؟. شی بیدار خوب حال با بعد

 :دادم پاسخ و زدم بغض با لبخندی

 .شده تنگ... آروم خواب یه... برای دلم... دارم -

 :گفت طبعی شوخ با

 .بشه مزاحمت کسی که این بدون بخوابی راحت جا این تونیمی روزعمل تا -

 ایستاد کنارم در. آمد سمتم به و گذاشت میز روی را پرونده. دادم سر غمگینی یخنده

 :گفت و کشید سرم روی به دستی پدرانه محبتی با و
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 !کن استراحت خوب عمل روز تا -

 .حتما  -

 خواهرانم و من به نسبت سرشار، محبتی که پدر هایدوست بهترین از یکی. زد لبخند

 .داشت

 .خوش روز -

 .خوش روز -

 شرایط خاطربه کارولین. کرد رها غم و تنهایی از موجی با مرا و کرد ترک را اتاق

 عجیب دلم اما نبود؛ امهمراهی به ادرق اشباطنی میل برخالف اش،بارداری

 روز تا. خواستمی را هوا به سر و مهربان کارولین همان خواست؛می را هایشمحبت

 که ایویژه و حاد شرایط دلیل به و شود مستقر جا این در توانستنمی کسهیچ عمل

 تربیش دلم آقاجون، و خانواده مدت کوتاه هایمالقات از بود، شده گیرم گریبان

 دلم خواست؛می را پدربزرگ و آقاجون دلم. کردممی تنهایی احساس و گرفتمی

 .خواستمی را آقاجون خواندن قرآن دلم خواست؛می را پدربزگ امن ش*و*غ*آ

 داخل؟ بیام تونممی -
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 طور همان. کرد شکار را لبخندش نگاهم اول یوحله در و برگشتم سمتش به سرعت به

 پنجره سمت به و گذاشت میز روی را گل و آمد جلوتر دست به گل و ب*ل به لبخند

 از مملو اتاق تمام که کرد باز را پنجره و کشید کنار را سراسری هایده*پر. رفت

 مقابلم که اشکشیده قامت به و کشیدم تازه هوای آن در عمیقی نفس. شد روشنایی

 قاب روی به را تدس دو هر کف و برد سرش پشت را دستانش. شدم خیره داشت، قرار

 .سپرد هاآن به را اشتکیه و داد قرار پنجره

 .هستی عالی عمل برای گفت زدم حرف که دکترت با بانو؟ حالی چه در امروز -

 و هاحرفیبی تمام مقابل در. گل یشاخه یک با و موقع به سابق؛ روزهای تمام همانند

 .زد لبخند هم باز هایم،محلیبی

 .نیست مشکلی خب، خیلی ی؟بزن حرف خواینمی -

 را هایشب*ل. نشست فاصله با تخت، روی کنارم در و آمد جلوتر و گرفت را اشتکیه

 :کرد باز ب*ل و کشید عمیقی نفس کندن، جان ازمدتی بعد و فشرد هم روی به

 .داد گوش رو هامحرف آخر تا کردم؛ صحبت پدربزرگت با -
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 و نشاند هایشب*ل روی غمگینی لبخند. مشد اشخیره متعجب و پرید باال ابروهایم

 :داد ادامه

 شغلم مرگ، بازی هات،کاری پنهان من، هایدروغ خطاهامون، از گفتم؛ رو چی همه -

 و گذاشت تنها رو من حرفی هیچ بی هم اون و رو چی همه. پدرت و پدرم یگذشته و

 .رفت

 .کشیدم درهم را ابروهایم و کشیدم عمیقی نفس

 .پدربزرگت مخصوصا   دونستن،می باید همه. هدیگ نکن اخم -

 :وپرسید کرد مایل راست یشانه روی به را سرش تخس هایبچه پسر همانند

 کردم؟ بدی کار -

 .دادم قرار دهانم روی به را ماسک و کردم نازک چشمی پشت

 نه؟ یعنی این -

 تمام. گرداندم باال به منفی ینشانه به را چشمانم و زدم لبخند ماست پشت از ارادهبی

 هربار. شد کشیده آتش به اشخوشحالی همه آن از دلم. آمد جلوتر و شد شاد وجودش

 .کشیدممی د*ر*د و سوختممی او از بیشتر کردم،می محلبی را او که
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 :پرسید و کشید ایخسته نفس

 نبود؟ برام این از بدتر مجازاتی کاترین؟ -

 رفتنش، از ترس و کشیده دنبالش به نگاهم. برخاست تخت روی از و کشید کالفه پوفی

 .دربرگرفت را وجودم تمام

. نکن دردسر خودت برای. بودن تقلبی داروها اون که فهمیده موحد سرهنگ کاترین؟ -

 به یا بسپر پدربزرگت به نداری، اطمینان من به اگه... ننداز خطر به رو خودت جون

 .ندار نگه خودت پیش اما آلفرد؛

 .برداشتم را ماسک و زدم پوزخندی

 برگشتی؟... این برای.. پس -

 :داد نشان واکنش سرعت به

 .قالبین هااون که فهمیدم جا این به اومدنم از بعد من... اصال  ! نه -

 !قبل عین! میگی؟ دروغ -

 .آمد جلوتر و کشید ابرودرهم
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 کنی؟ باور بخورم قسم کی به. خورممی قسم -

 :غریدم

 .قرآن به -

 آمد جلو. دوختم هایششرقی به را منتظرم چشمان و کردم ایسرفه. افتاد ابت و تب از

 به خوشبویش و غ*دا س*نف که رساند مترمیلی به را مانفاصله. کرد خم را سرش و

 :کرد نجوا و دوخت چشمانم به را لرزانش نگاه. خورد صورتم

 اون خاطربه گشتنمبر و پشیمونم و عاشقتم که خورممی قسم خورم؛می قسم قرآن به -

 .نیست داروها

 کرد؟می چندان دو من پیش را او اعتبار خواندن قرآن قسم کردم؟می باورش چرا چرا؟

 و عشق همه این من خواستم،نمی من اما! ستاییدمی را او هم هنوز قلب این هم شاید

 .خواستمنمی را اعتماد

 .خوش روز -

 به و کشید عقب سرعت به او و شد گرد انمچشمان مردانه، و غریبه صدایی شنیدن با

 به اسلحه سر برد، اشکمری یاسلحه سمت به را دستش که همین. برگشت مرد سمت
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 و نشستم تخت روی سرعت به. گشت رها زمین روی به و خورد اششقیقه روی

 :زدم صدایش

 امیر؟ -

 از را خودم. دچکیمی ون*خ اشپیشانی از و بود افتاده اتاق کف بر حالبی و جانبی

 به که صورتی با و کردم دراز سمتش به را دستم و کشیدم پایین سمت به تخت روی

 .زدم صدایش بازهم آلود بغض صدایی و شد خیس سرعت

 امیر؟ امیر؟ -

 .نمرده نترس، -

 روی سرعت به که آمد سمتم به و انداخت باال ابرویی. برگشتم صدا سمت به و زدم هق

 .کشیدم عقب را خودم و نشستم تخت

 .عزیزم نترس -

. بردم فرو تخت پشتی در بیشتر را خودم و انداختم امیرسام حالبی جسم به نگاهی

 .کرد خم کوتاه سری و گرفت قرار مقابلم

 .ایلیچ خانم بخیر روز -
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 :گفتم گریه با و کشیدم جیغی که آورد سمتم به را دستش

 .نزن دست... من به -

 عملش اتاق هایلباس به نگاهی. آورد پایین و کرد شتم صورتم نزدیکی در را دستش

 :پرسیدم و انداختم

 داری؟ چکار... من با -

 :گفت و زد ان*ه*د روی به را ماسکش

 .هستم جرج من کنم؛ معرفی رو خودم بذار اول -

 :گفت و کرد مایل در سمت به را سرش

 !پسرا بیایید -

 هایماشک سیل و لرزید تنم تمام که آمدند داخل دکتران قالبی هایلباس با مرد دو

 سرعت به. کشیدند رویش به را ملحفه و دادند قرار تختی روی را امیرسام. گرفت شدت

 بازویم که دهم نجات را او و بروم پایین تخت از تا زدم کنار را او و رفتم جرج سمت به

 :پیچید گوشم در صدایش و شد مبحوس جرج دستان میان
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 .نباش نگران بریم،می خودمون با هم اون -

 :زدم ضجه و دادم تکان را خودم

 !باش نداشته... کاری... اون با... کن ولم -

 :غرید عصبانیت با و برگرداند خود سمت به مرا و فشرد بیشتر را بازویم

 .کنم سالخی رو همه که این از قبل. کنی همراهیم خودت که بهتره -

 و بود اشراف دختران زد زبان که سرسختی و خشن مرد همان. جرج بود؛ خودش

 .کردننمی ها چه برایش

 .شدم اشوحشی نگاه آن یخیره لرزان چشمانی با و فشردم هم روی به را هایم ب*ل

 .نمیام.... جا هیچ... من -

 .مجبوری -

 :داد ادامه و کرد اشاره امیرسام به

 .میای اون خاطربه -
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 نامش ضجه با ضعیف بسیار صدایی با و دوختم خونی صورت آن به را نگاهم و زدم هق

 :کردم ادا را

 امیر؟ -

 :گفت دومرد آن به رو و کرد جدا بدنم از را دستگاه یگیره و ماسک و سُرُم بزرگ لوله

 .بریم باید دیگه -

 را یر*حر شالی و بلند لباسی. کردند هدایت بیرون سمت به را تخت و دادند تکان سری

 به را دستش. پریدم پایین تخت از که کشید را دستم و انداخت سرم و دن*ب روی به

 :گفت و گرفت در سمت

 .ایلیچ خانم بفرمایید -

 هایقدم. کشیدم زیر به سر و رساندم هم به را هایشلبه و کشیدم بلند لباس به دستی

 روی به هایمب*ل فشردن با را هایمهقهق و برداشتم در سمت به را رمقمبی و سنگین

 .دمکر خفه هم،

*** 
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 همانند. آورد در لرزه به را عمارت هایستون و برگرفت در را عمارت تمام فریادش

 به مرد صورت. زد مرد صورت به سنگینی سیلی دست پشت با و آمد جلو عصبی شیری

 به سر طور همان و برگشت سرعت به سیلی شدت به توجهبی اما شد؛ مایل چپ سمت

 .ایستاد آلفرد مقابل زیر

 

 باشه؟ بهش حواست نگفتم بهت مگه -

 :داد پاسخ مؤدبانه و آرام بسیار صدایی با و کرد بلند را سرش

 هرچی هم من و ندادن من به رو اجازه این بیمارستان حراست. قربان ببخشید رو من -

 .ندادید جواب رو تونگوشی زدم زنگ شما به

 .گذاشت دهانش مقابل و کرد مشت را دستش

 بود؟ نشده هماهنگ کوفتی بیمارستان اون با مگه! لعنتی -

 بادیگاردها مابقی و مرد آن به را رفتن دستور و آمد جلوتر نیک اش،قراریبی همه آن از

 :گفت و فشرد را آلفرد یشانه. کردند ترک را سالن سرعت به که کرد صادر

 !آلفرد باش آروم -
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 :کشید فریاد عصبانیت با و برگشت نیک سمت به سرعت به

 باشم؟ آروم ریچطو -

 :کشید فریاد متقابال   هم نیک

 .دیگه کن بس شن،نمی پیدا هااون جوری این -

 .کشید هم در را ابروهایش و گرفت آرام نیک، تشر   از

 آنسل؟ لرد چیه برای صدا و سر همه این -

 بادیگارد دو. برگشتند بادیگاردش دو و مرد سمت به همه مرد، خشن و مقتدر صدای با

 را سالن تمام مرگبار سکوتی تعجب فرط از. آمد جلوتر او و ایستادند سالن دایابت همان

 پر و ترجذاب چرم هایدستکش و اشمشکی دوخت خوش بارانی آن با مرد. برگرفت در

 مقابل و کشید باال به زمین از را ترسناکش و مقتدر نگاه. بود شده سابق از ترابهت

 :گفت و برخاست جای از سختی به آنسل لرد. ایستاد متعجب هاینگاه

 ...اینجا شما قربان؟ -

 او کالم میان گیرا و بم صدای همان با و انداخت دستش روی به و آورد در را اشبارانی

 :پرید
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 .کردین درست زیادی دردسرهای شنیدم -

 :غرید هم در ابروهایی با و کرد باز را کتش یدکمه

 .لرد بودم داده اخطار بهت -

 :گفت و گذاشت پیش قدمی سختی به آلفرد

 .میدم توضیح بهتون من -

 .برگشت آلفرد سمت به

 کجاست؟. خواممی رو کاترین. آلفرد خوامنمی توضیح -

 فاطمه و آقاجون میان نامفهوم نگاهی و شد گرد او یجمله شنیدن از شانچشمان

 خواست؟می چی برای را کاترین. شد بدل و رد خانم

 آنسل لرد اما بود؛ کرده قفل را همه زبان و انداختمی حاضرین نداما بر لرزه مرد ابهت

 :داد قرار خطاب را او محترمانه و نباخت را خودش

 .بشینید کنممی خواهش -
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. رفت مقابلش مبل تک سمت به و داد تکان سری آنسل لرد یمؤدبانه درخواست به

 در را هایشدستکش. گرفت جای مبل روی و انداخت مبل یدسته روی را اشبارانی

 :داد پاسخ و نشست او مقابل آنسل لرد. داد جای اشبارانی جیب در وسواس با و آورد

 .نامزدش همراه به دزدیدن؛ رو کاترین -

 .انداخت باال ابرویی و کشید باال سرعت به را نگاهش

 راحتی؟ همین به دزدیدن؟ -

 ندیده کسهیچ و شدن ب*را*خ یاتفاق طور به هادوربین تمام. بیمارستان توی. بله -

 .رفتن بیرون کی و طوریچه

 یخانواده از اعم حضار تمام میان را نگاهش حرفی هیچ بی و سپرد مبل به را اشتکیه

 که کرد خم احترام ینشانه به سری افتاد، دنیل به که نگاهش. گرداند ایلیچ و امیرسام

 دوست انسان حزب و سیاست ارانوفاد از یکی دنیل. کرد تکرار را او عمل هم دنیل

 .بود هاآن

 دایی؟ -
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 از امیلی. برخاست جای از سرعت به امیلی دیدن با و برگشت صدا سمت به سرعت به

 :گفت بغض با و رفت فرو آغوشش در. رساند او به را خود و آمد پایین هاپله

 ...خیلی نامزدش و اون. بده نجات رو کاترین کنممی خواهش دایی؟ -

 عزیزم؟ یلی؟ام -

 داشت، تعلق دخترک آن به تنها که مهربانی با و کرد جدا خود از را امیلی آرامی به

 :گفت

 .اینجام همین برای من! عزیزم نباش نگران -

 .کشید ترعقب و شد خیس امیلی صورت

 واقعا ؟ -

 .آره -

 .کشید صورتش به دستی و زد لبخندی

 .جک دایی ممنونم -
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 آلفرد متعجب صدای که بگوید کالمی تا کرد باز ب*ل و یدکش امیلی صورت به دستی

 .آورد خود به را دو آن

 دایی؟ -

 :پرسید متعجب آنسل لرد بار این و برگشتند آلفرد سمت به دو هر

 ...یخانواده از که امیلی مادر -

 :گفت و داد تکان سری جک لرد

 برای. بود کرده ازدواج تهبرون با پدرم یاجازه بدون و بود ایدیگه مادر از خواهرم -

 .بمونه دور هم ما از جوری این تا گذاشت رو مادرش فامیلی همین

 .برگشت امیلی سمت به دلگیری با و کشید درهم ابرو آنسل لرد

 دخترم؟ دونستمنمی ما چطور -

 و گرفت دست در را لرد دست. رفت آنسل لرد ست به و کشید باال را اشبینی امیلی

 :گفت

 ...من. بود دایی خواست این پدرجون؟ -
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 :پرید کالش میان جک لرد

 باید سیاست توی... شدم مجبور من اون از حفاظت برای. نیست مقصر امیلی لرد؟ -

 .دونیدمی خوب که رو این. داری نگه دور خودت از رو مهمن برات که کسایی

 .فشرد گرمی به را امیلی دست و داد تکان سری لرد

 و خواهرم شدم مجبور دشمنانم از کردنش پنهون و امیلی از حفاظت برای من -

 .دارم نگه دور خودم از رو فرزندش

 .جنباند سری آنسل لرد

 .گیدمی درست -

 :پرسید و پرید شان کالم میان داشت، کاترین به نسبت که عجیبی نگرانی با امیلی

 میشه؟ چی کاترین -

 .برگشت سمتش به هانگاه یهمه

*** 
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 و کرد بلند را سرش. گذاشت شکمش روی به را دستش و داد سر د*ر*د از ایسرفه

 در و نداشت مساعدی حال نیز او. دوخت کاترین خیس و ترسیده چشمان به را نگاهش

 با و کشید درهم ابرو. شدمی دیده سطحی خراش چندین گلبرگش همچون صورت

 :داد ار دخترک نگران نگاه پاسخ بود، رسیده هایشب*ل به که دردی همان

 

 .خوبم من -

 سرد هایکفپوش روی به را خودش. کرد هایشریه مهمان دردناک ایسرفه دیگر بار و

 پاک را او صورت سرآستینش با و برد پیش را دستش. نشست دخترک کنار و کشید

 .کرد

 شدی؟ جوری این چرا -

 :داد پاسخ خفه صدایی با و کشید عقب آرامی به را صورتش

 .خوبم -

. دردی هر از خالی را وجودش و کرد روشن امیرسام دل در را امید نور کلمه یک همان

 :پرسید و انداخت اطراف به نگاهی



www.taakroman.ir  

 
  

 
782 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 کین؟ اینا کجاست؟ اینجا -

 :داد پاسخ و کشید باال را اشبینی

 نیست؟... مشخص... یعنی -

 :کرد زمزمه و انداخت کاترین ب*ل یگوشه در ون*خ رد به نگاهی

 جا؟ این اورده رو ما گفتی،یم که رئیسی همون -

 :پرسید و کشید درهم ابرو امیرسام که داد تکان تأیید ینشانه به سری

 خواد؟می چی -

 :داد پاسخ و زد مردانه غیرت آن به لبخندی خرابش، حال برخالف

 .دارو -

 .کرد جدا هم از را هاآن مسنی نسبتا   و مردانه صدای

 .اومدین خوش خیلی خیلی -

. افزاییدمی اشمردانه ابهت به بلندش، ریش و سفید دست یک موهای که راستی به

 .بود هاآن ون*خ در جذابیت حقیقتا  
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 .کردن پذیرایی ازتون خوبی به دوستان کنم فکر -

 که مردی دیدن با کاترین، کاره نیمه قلب. نشاند هایشب*ل روی به مضحکی لبخند و

 رعشه عصبانیت از تنش تمام و افتاد تاب و تب به داشت، را مرگش آرزوی هاسال

. بود هم ترعصبانی و بدتر دوچندان بلکه نبود؛ بهتر او از که امیرسام حال. گرفت

. بزند هم بر را چیز همه و شود زدنش حرف مانع تا ساییدمی هم روی به را هایشدندان

 تپش که مردی. کرد حک ذهنش در را مرد صورت و کرد مشت کنارش در را دستانش

 هردو. بود آورده سنگی یخانه این به را هاآن که بود کسی همان داشت، قرار سرش

 که او با پا سرتا مرد آن که داشت خبر کسی چه اما داشتند؛ عصبی و سرد نگاهی

 کرد؟می فرق بود، پدرش

 .مایکل... ندارم... هیچی... من -

 :غرید و شد عصبی مایکل، مسن، مرد جمله، یک همان با

 !نگو وغدر -

 :پرسید و برگشت پسرش سمت به

 جرج؟ ها؟ اینه؟ پیش مطمئنی نگفتی مگه -
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 :داد پاسخ مایکل به رو و انداخت هاآن نفر هردو به تفاوتیبی نگاه جرج

 .طوره همین -

 .آمد جلوتر و برگشت امیرسام سمت به مایکل

 دونستی؟می. پدرتی شبیه خیلی. جوان مرد سالم -

 هم روی به دندان پدرش مرگ ینه*صح یادآوری با و شد هم رد امیرسام ابروهای

 .سایید

 !ضی*و*ع -

 :گفت و داد سر ایقهقهه بود، شده او به که توهینی به توجه بی مایکل

 صدا رو خدایی و زدمی پا و دست آتیش میون احمقت پدر   وقتی بود قشنگی یلحظه -

 .نیومد کمکش به هم لحظه یک حتی که زدمی

 را مایکل ییقعه وقت فوت بدون و کرد راست قامت و آمد جوش به خونش بارهیک به

 :غرید و برد جلوتر را صورتش. کرد اسیر نیرومندش دستان میان

 .نبستمش خودم تا آشغال ببند رو دهنت -
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 دست آمدن باال با که آمدند جلو بادیگار دو و نشست امیرسام دست روی به دستش

 تمام بدجنسی با وحشی، نگاه آن به توجه بی مایکل. دندایستا جا در دو هر جرج،

 :پرسید

 کنی؟ حس هم تو رو کشید پدرت که دردی خوادمی دلت -

 :داد ادامه و برگرداند کاترین سمت به را نگاهش و زد پوزخندی

 .نمیده مزه دیگه جوری این اما -

 او بود گفته. شتبرگ کاترین سمت به و شد شل مایکل، نگاه رد دیدن با امیرسام دست

 کشیدن زجر راه تنها که دانستمی خوب مایکل اما نه؛ است؟ ضعفش نقطه تنها

 سمت به مایکل یاشاره با پیکر غول دومرد همین برای. بود مقابلش دختر امیرسام،

 با. گرفتند اسارت به نیرومندشان بسیار دستان میان در را او و بردند یورش امیرسام

 و داد تکان طرفین به را خود بازوهایش، و کتف روی به مرد دو آن دستان نشستن

 :کشید فریاد

 بینی؟نمی رو حالش مگه! ضی*و*ع باش نداشته اون با کاری -
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 به دیگر مردی و رفت کاترین سمت به امیرسام تقالهای و فریادها به توجهبی مایکل اما

 با و ایستاد لرزانش ایپاه روی به. داشت نگه مایکل مقابل را او و رفت کاترین سمت

 مایکل انگشتان میان اشچانه. کرد حفظ را اقتدارش نامساعد، و ب*را*خ حال همان

 :پیچید کاترین سر در منحوسش صدای و شد کشیده

 خوشگلی؟ خیلی دونستیمی -

 را دهانش آب اختیاربی. شد سیخ تنش به مو او، تعریف با و شد درهم کاترین ابروهای

 با سرعت به را صورتش. شد روروبه او عصبی واکنش با که کرد تف مرد صورت در

 فریاد با که نشاند کاترین یگونه روی به محکمی سیلی و کرد پاک لباسش آستین

 به و داد دست از را تعادلش شد، خارج هایشب*ل میان از که ایناله و امیرسام عصبی

 به و کرد خارج تن از را کتش نکاتری ب*را*خ حال به توجهبی مایکل. افتاد زمین روی

 :گفت امیرسام به رو و انداخت ایگوشه

 زنن؟می زمین به چی با رو ایرانی مرد یه دونیمی -

 از که خورد شکمش در مردها از یکی مشت مایکل، یاجازه با که داد تکان را خود

 :نالید و شد خم شکم روی به د*ر*د شدت

 !ضی*و*ع نخوره اون به دستت -
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 با و ایستاد نشسته، ون*خ به چشمانی با امیرسام که خواست هوا به مایکل یقهقهه

 .شد خیره محبوبش صورت به مردانه غیرت از سرشار نگاهی

 عزیزم؟ کاترین؟ -

 :شنید او زبان از را نامش هامدت از بعد بار این و خواست هوا به دخترک یناله

 امیر؟ -

 :ددا پاسخ و کرد تف را دهانش درون ون*خ

 مرد این باش مطمئن و کنهمی مونکمک خدا. کاترین نباش نگران امیر؟ جان -

 .هاستحرف این از ترعرضهبی

 که برگشت امیرسام سمت به عاشقانه نگاهی با و پیچید خود به د*ر*د از کاترین

 تن روی به محکمی لگد و شد ترعصبی هانگاه آن و امیرسام هایحرف شنیدن با مایکل

. خواست هوا به امیرسام غیرت روی از فریاد با کاترین فریاد که نشاند کاترین زیبای

 مرد دو آن بار این و نشد بردار دست خورد، لگد و مشت و گفت ناسزا کرد؛ تقال هرچه

 پیچیدن با هربار اما دادند؛ قرار حمله مورد نیز را او و نکردند رهایش هیکل قوی

 را خودش غیرتش برای و کردمی زمزمه را خدا نام تنها بدنش، اعضای تمام در د*ر*د
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. دهد نجات مرد آن وحشی یحمله از را او و برسد کاترین به تا کشاندمی زمین روی به

 انسانی نجات برای شان،محرمیت یغه*ی*ص پایان زمان نداشتن یاد به توجهبی

 از حفاظت برای و کرد حل اندامش میان در را دخترک و کشید جلوتر را خود گناهبی

 ...خرید جان به را لگدها و مشت ناموسش و غیرت

*** 

 :نالید و برگرداند دیگرش سمت به آرامی به را چشمانش

 

 کاترین؟ -

 امیر؟... خوبی؟... امیر؟ -

 .شد رو روبه کاترین خیس نگاه با که کرد بلند را نگاهش

 کرد؟ رها را او رحمانهبی که مردی همان امیرش؟ کی؟ برای کرد؟می گریه

 ضخیم، بسیار هایطناب با او همانند که دوخت مقابلش دخترک به را اششده تار نگاه

 خود به بود*ک رنگ هایشب*ل و زدمی زردی به صورتش. بود شده بسته صندلی به

 برای مرهمی و شود کاترین نزدیک که تا داد تکان بار چندین را خودش. بودند گرفته
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 باقی گریز برای راهی که بود شده بسته حکم*م چنان آن ماا باشد؛ دخترک دردهای

 سالمتی جزء به چیز هیچ لحظه آن در اما کرد؛می د*ر*د تنش تمام. بودند نگذاشته

 آن.بود برده یاد از را رزمی و امنیتی حرکات و فنون تمام و نبود مهم برایش کاترین

 .بس و بود مهم کاترینش فقط لحظه

 :پرسید کاترین جواب در و داد فرو سختی به را دهانش آب

 خوبی؟ تو -

 .خوبم -

 :پرسید بغض با و شد چکیده کاترین یگونه روی به اشک ایقطره

 برگشتی؟... چرا -

 .تو خاطربه -

 .اومدیمی... نباید -

 .نتونستم -

 .انداخت امیرسام جان به شعله که زد عصبی پوزخند
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 تونستیمی... هم باز... کردی ترک... رو من... هم قبال  ... تو -

 در را بدنش داخلی اعضای تمام که دردی از هم و کاترین حرف از هم کشید، درهم ابرو

 شده دورگه د*ر*د شدت از که صدایی همان با و کشید پردردی نفس. برگرفت

 :داد بود،پاسخ

 .بودم مجبور من -

 .نبودی -

 .دارم دوس ت هم هنوز من کاترین؟ -

 .شد شل بدنش و افتاد تاب و تب از کاترین ضعیف قلب

 .کن قضاوت بعد. میگم بهت رو چی همه من -

 :گفت اشقلبی یخواسته برخالف

 .بشنوم... خوامنمی -

 کاترین؟ -

 .افتاد زیر به سرش و شد نرم دلش کلمه، یک همان حرارت از
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 :نالید و کرد گلویش مهمان ایخشکیده یسرفه امیرسام

 .بگم برات اول از بذار اما کردم؛ رفتار تو با شغلم و تانسانی خالف من. آره -

 آیا. هست هم هنوز و بود عاشقش که مردی حق نبود؟ بود؟ او حق صحبت دقیقه چند

 !داشت؟ را فرصت یک حرمت عشقش

. زد او هایگفته پای به را رضایت مهر سکوتش و دار نم چشمانی با و کرد بلند را سرش

 :گفت و برگرفت در را رسامامی هایب*ل غمگینی لبخند

 رفاقت طرح باهاش گفتم گرده،می دنبالم داره ایلیچ آیدن دختر فهمیدم وقتی -

 .بینهنمی آسیب دخترم اون و میشه تموم خوشی و خوبی به چی همه و چینممی

 :کرد جاری زبان بر را نامش و شد مچاله کاترین نگران قلب که داد سر دیگر ایسرفه

 امیر؟ -

 :گفت و شد دختر دریایی چشمان یخیره قعش با

 .عزیزم خوبم -

 .شد هم تراضافه هیچ، که نشد کم او نگرانی از اما
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 عادی؛ روال روی و بود خوب چی همه جاهایی یه تا. نبود یار من با دنیا همیشه اما -

 و رفتارها احساسات، ابراز تمام که خورممی قسم. کنهنمی خبر که عشق از امان اما

 اون وقتی... مونممی هم همیشه و کاترین عاشقتم من. هست و بود حقیقت کاتمحر

 به و بردی داروها محل از بوهایی یه فهمیدم زدی حرف گلخونه توی برانگیز شک همه

 صندلی و میز همون زیر درست. کردن رو و زیر رو جا اون که دادم خبر گروه به سرعت

 هاینمونه هااون و بودی شده عمل وارد زودتر وت که این از غافل و داشتن قرار معروف

 و روح که شد سرهنگ از تماسی بودیم لندن وقتی هااین یهمه از جدای. بودن قالبی

 خودم به. شدم ترمصمم بگیرم خواستممی که تصمیمی به و ریخت هم به رو روانم

 ترجیح پس پیشم؛ گردهبرمی و بخشهمی رو من صورت هر در و عاشقمه کاترین گفتم

 من. خورد رقم کذایی روز اون که شد این و بدم قرار الویت توی رو مردمم دادم

 با راحت خیلی که بود همین برای. کنیمی پنهون ازم رو چیزها خیلی تو دونستممی

 کار ورشکستگی یقصه فهمیدم وقتی اما دادم؛می فرصت بهت و اومدممی کنار قضیه

 .آخر سیم به زدم و شدم عصبی خیلی بوده، تو

 و کند دفاع خود از عشق دادگاه در نتوانست دیگر برگرفت، در را وجودش که دردی با

 به پهلویش کشیدن تیر با. شد قطع صدایش و شدند دوخته هم روی به هایشب*ل
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 صدا را او گریه با و شد خم جلو به کاترین که داد سر ریز ایناله و شد خم شکم روی

 :زد

 شدی؟ چی... امیر؟ -

 هایلکه اما آورد؛ در نگرانی از را کاترین تا کرد بلند سر و داد سر پیاپی یسرفه چندین

 نگرانی پیش از بیش و کرد شوکه را کاترین دهانش، اطراف و لباس روی ون*خ

 یشانه روی به را سرش ون،*خ هایلکه به توجهبی امیرسام. برگرفت در را وجودش

 به. شود پاک دهانش اطراف ون*خ تا کشید اششانه هب را دهانش و کرد مایل چپ

 .کرد آرامش به دعوت را او آرام نگاهی با و برگشت کاترین سمت

 ...بدنم توی سطحی زخم تا چند خورده، ضربه شکمم چون. نیست چیزی -

 .میگی دروغ... همیشه... دروغگو -

 :یدغر و شد عصبی نشست، کاترین یگونه روی به که اشک درشت قطرات

 بدی؟ کشتن به رو خودت خوایمی خرابه؟ حالت بینینمی مگه. نکن گریه... کن بس -

 .کاترین کن بس
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 تری بلند صدای با و داد تکان طرفین به را سرش امیرسام، فریادهای به توجهبی او اما

 :پرسید زنان نفس و زد گریه زیر به

 آخه؟ چرا... برگشتی؟ چرا... لعنتی -

 وجود با و شدند اشک از لبریز پرغرورش چشمان دلبرش ناتوانی اوج دیدن با امیرسام

 .شدند روانه هایش گونه روی به و نشد موفق هم باز فراوان مقاومت

 بودم دور ازت که مدتی تمام. کاترین میرممی تو بدون من. برگشتم خودم دل برای -

 .کشیدممی جنون به داشتم من و بود گرفته رو ازم هم خدا حتی

 .خواست هوا به دخترک هق قه

 امیر؟ -

 امیر؟ جان -

...  کردی ترک... راحت رو من... که این... برای اما... دادم حق... تو به... مدت تمام من -

 ...حاال... اما... ببخشمت... نتونستم

 :داد ادامه و زد هق



www.taakroman.ir  

 
  

 
795 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

... برسه آسیبی. ..تو به... خواستم نمی... فقط... من... امیر...نیست توضیح... به نیازی -

 ...چرا؟... برگشتی... باز اما... کنم دورت... خودم از... کردم سعی

 نهایت و هاحرف با کاترین. شدند کشیده آتش به اشمردانه چشمان و خیس صورتش

 :کشید فریاد و کشاند شدیدتر وجدانی عذاب به را جانش و روح اشمهربانی

 .انداختم روز این به رو تو که من به لعنت. من به لعنت -

 :گفت و داد تکان طرفین به سری. رسید هاآسمان به کاترین هق هق

 ...بمونی زنده... بده قول... امیر؟... اما... دلگیرم ازت... هم هنوز من... آره -

 :پرسید گریه و بغض از سرشار صدایی و بچگی نهایت با و

 میدی؟... قول -

 :شد مانع او صدای باز که بدهد را کاترین جواب تا کرد باز ب*ل

 بخشمتمی... همیشه برای... که صورته... اون در -

 کاترین؟ -
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 خواهان نگاه از را زیبایش صورت تمام موهایش خرمن و انداخت زیر به را سرش

 :داد ادامه حالت همان در. کرد پنهان امیرسام

 قبل تا... کردم... قبولت... هم باز... چرا دونمنمی... ضعیفم خیلی... عشق... توی... من -

 ...اما... کنم... فراموشت... و نبخشمت... بودم خورده... قسم... دیدنت... از

 همانند را او که بودند چسبیده خیسش صورت به موهایش از ایتره. کرد بلند سر

 .داد می نشان دفاعبی یساله ده دختران

 تونم؟نمی چرا... چرا؟... کردی؟ چکار... من با -

 :نالید و زد هق

 ...تو به لعنت... تو به لعنت -

 :کشید فریاد را او نام و

 .امیر -

 خوش جا گلویش در سنگین بغضی و شد مچاله کاترین، درون د*ر*د از امیرسام قلب

 برای حرفی و بود شده مات و کیش کاترین مقابل در او بگوید؟ که داشت چه. کرد

 .بود نهایی یبرنده کاترین و دبو کرده قبول را باخت زیرا نداشت؛ گفتن
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 دارشانتب هاینگاه و برگشتند در سمت به هردو ورودی، بزرگ در   آمدن در صدا به با

 به و بست را در و گذاشت پیش قدمی. کرد شکار را آرام حال عین در جدی مردی

 :کرد شروع ایمقدمه هیچ بی و ایستاد امیرسام مقابل. آمد هاآن سمت

 کجان؟ داروها -

 :پرسید او جواب در و سایید هم روی به دندان

 کنی؟ کاری همچین گناهبی آدم همه اون با تونیمی چطور -

 :داد پاسخ گذار تاثیر بسیار و آرام صدای همان با و شد هم در جرج ابروهای

 .کنممی عمل موظیفه به فقط من. ندارم هاآدم اون به کاری من -

 هاست؟آدم کشتن تو یوظیفه -

 .نمیشه و نشده آلوده کسی ون*خ به دستم وقت هیچ من -

 .کنیمی بازی رو جهانی عام قتل یه توی بزرگی نقش االن اما -

 عام؟ قتل -

 !نداری خبر بده، انجام خوادمی مرد اون که جنایتی از تو گویا -
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 نگاهی و برگشت عقب به درهم صورت همان با که دربرگرفت را جرج وجود تمام تردید

 :پرسید و انداخت دو هر صورت به

 دارین؟ رو من زدن گول قصد -

 :زد صدا را او حالبی و زنان نفس نفس کاترین

 جرج؟ -

 .بدهد ادامه تا شد اشخیره حرفی هیچ بی

 .کنه... قربانی... رو گناهبی... آدم... مشت یه... خوادمی... پدرت -

 

 .کرد جمع نه*ی*س روی به را دستانش و چرخاند کاسه درون چشمی

 بشه؟ چی که -

 :داد پاسخ امیرسام بار این

 .برسه پول به و باشه کرده خدمت رئیسش و باالییا اون به که -

 :گفت و زد پوزخند



www.taakroman.ir  

 
  

 
799 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .دارهنمی بر دن،*ب بهش هم رو دنیا که داره پول قدر این اون احمقم؟ من -

 جرج؟ -

 :آمد د*ر*د به قلبش و شد سرد بدنش سوالش، با که برگشت کاترین سمت به بار این

 کشت؟... رو... مادرت... کی -

 :داد پاسخ سرعت به و داد فرو آرامی به را دهانش آب

 کاترین؟ بگی چی داری قصد -

... براش... خودش... از غیر به... چیز هیچ... کنهنمی... رحم... اشخانواده به... که کسی -

 .نیست... مهم

 به مادرش که سالی همان. سال آن به شد هکشید ذهنش و آورد پایین را دستانش

 ترشبزرگ برادر ش*و*غ*آ در خیسش و جانبی جسد و بود شده کشته پدرش دست

 مادرش گناهیبی انتقام روزی که خوردمی قسم و کشیدمی فریاد که برادری. بود افتاده

 اعمال از شدنش باخبر او گناه بود؟ چه مادرش گناه راستی به. گرفت خواهد را

 اعمال کدام اما داشت؛ را دولت به او دادن تحویل قصد که بود همسرش نابخشودنی
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 مادرش که اعمالی همان به زنندمی جوان دو آن که هاییحرف نکند نابخشودنی؟

 .ماندند خفا در و نشدند برمال گاه هیچ که شوند؟اعمالی مربوط گفتمی

 .میشن کشته زیادی گناهیب هایآدم بیوفتن، پدرت دست به داروها اون اگر -

. برگشت امیرسام سمت به و شود پرت بیرون به زجرآورد روز آن از تا داد تکان سری

 :پرسید او، هایحرف تحلیل از بعد

 بشن؟ قربانی آدم همه اون باید چرا -

 :داد پاسخ و کرد ایسرفه

 .احمق مشت یه منافع برای -

 رسه؟می بهشون چی آخه -

 .میشه باز قاتل مشت یه برای عرصه. پیشرفته و مسلمون کشورهای نابودی -

 .نداره امکان -

 .داره -

 .برگشت کاترین سمت به و کشید موهایش میان دستی عصبی
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 کاترین؟ میگه چی این -

 صدایش درون را توانش تمام اما بدهد؛ او به پاسخی که بود آن از ترحالبی دخترک

 :داد پاسخ سختی به و کرد جمع

 .حقیقت -

 قلب که رفت امیرسام سمت به حرفی هیچ بی و فشرد هم روی به را چشمانش عصبی

 دستان دور طناب شدن باز با اما شد؛ خم جلو به و ایستاد حرکت از کاترین، تاببی

 عقب و انداخت ایگوشه به را طناب جرج. ماند متعجب و شد خشک جا در امیرسام،

 .کشید

 :گفت هردو به خطاب همیشگی جدیت همان با و انداخت هردو به نگاهی

 ...نیست مهم برام زنیدمی که هاییحرف از کدوم هیچ -

 .دربرگرفت را وجودشان تمام ناامیدی و رفت هردو رخسار از رنگ

 هم او که بود جرج بود، مانده باقی برایشان هنگام آن در و ساعات آن در که راهی تنها

 گناهبی انسان هزاران جان و گرفته نشنیدن به را دو آن هایگفته تمام ناباوری کمال در

 .کرد تلقی ارزشبی را
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 اما کنم؛ جلوگیری تونشدن کشته از حداقل و بیام خودم اون، اومدن از قبل خواستم -

 .نیستید بیا کوتاه شما

 :داد ادامه و کرد باز نیز را او دور طناب و رفت کاترین سمت به

 این غیر در کنید؛ پیدا توننجات برای راهی و باشید همبا تا میدم وقت بهتون عصر تا -

 .طرفید مایکل با صورت

 دیگر کالمی تا کرد باز ب*ل و انداخت هردو متعجب صورت به یخی و سرد نگاهی

 :داد قرار خطاب را او و شد اتاق داخل مردی که بگوید

 .دارین تماس یه قربان؟ -

 دردناک و پیاپی هایسرفه. رفت بیرون اقات از مرد با حرفی هیچ بی و داد تکان سری

 .شد کشیده سمت همان به امیرسام نگران نگاه و شد کاترین هایریه نصیب بار این

 خوبی؟ عزیزم؟ کاترین؟ -

 حال دیدن با. شد خم شکم روی به د*ر*د با و افتاد زدن نفس به شدید هایسرفه از

 و رفت سمتش به سرعت به اشت،د که دردی با و برخاست جای از امیرسام او ب*را*خ

 صورتش که دربرگرفت را شکمش تمام د*ر*د اش،ناگهانی نشستن از. زد زانو مقابلش
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 بلند سر بود، برگرفته در را عضالتش تمام که شدیدی د*ر*د به توجهبی اما شد؛ درهم

 :زد صدا را او و کرد

 کاترین؟ -

 با و کشید عمیقی هاینفس و کرد بلند سر نزدیک، ایفاصله از امیرسام صدای با

 .بود حسرتش در هامدت که شد شرقی نگاه آن یخیره دارنم چشمانی

 امیر؟ -

 :داد پاسخ لرزان صدایی با و برید نفسش دخترک، آلود بغض صدای از

 جانم؟ -

 .فرستاد بیرون را نفسش سختی به و زد ایسرفه

 .مونمنمی... زنده... زیاد... من -

 :کشید فریاد برسرش و کشید درهم ابرو

 احمق؟ آخه زنیمی که حرفیه چه این! شو ساکت -

 امیر؟ -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .ساکت! هیس -

 امیر؟ -

 یادامه او تا شد منتظر و فشرد هم روی به را هایشب*ل کاترین، بلند تقریبا   صدای از

 .کند جاری زبان بر را کالمش

 زنینمی... دور... رو من... بار این... بده قول... بهم -

 .افتاد تاب و تب از و شکست دلبرش اعتمادیبی از شکست؛

 ...بدی انجام... رو میگم... که هرچی... باید... تو -

 :داد ادامه که شد اشخیره حرفی هیچ بی

...  هستن کسایی... جا اون... عمارت... به بری... و بدی نجات... رو خودت جون... باید -

 ...تا کنن کمکت... توننمی که

 :غرید و داد نشان واکنش رعتس به

 .نداره امکان این -

 ...اما -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .کاترین کشمنمی دست تو از دیگه من -

 :نالید و زد گریه زیر به کودکان همانند ناتوانی اوج از

 .کنممی خواهش -

 !نخواه من از چیزی همچین -

 :کشید جیغ را نامش

 امیر؟ -

 و برخاست جا از پس کند، تمقاوم او ش*و*غ*آ یوسوسه مقابل در توانستنمی

 :گفت د*ر*د با و کشید صورتش به دستی. ایستاد او به پشت

 .تونمنمی دیگه من! کاترین کن بس -

 :داد ادامه سنگین بغضی با و برگشت سمتش به بودند شده خیس که چشمانی با

 .تونمنمی تو بدون دیگه خدا به -

 :پرسید بود آمده کوچکش زبان تا که بغضی همان با

 بیارم؟ دووم چطور تو بی! نباش انصافبی آخه؟ خوایمی چی من از -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 او نبودن فکر از و کشید موهایش میان دستی عصبی و فشرد روی به را هایشب*ل

 با و رفت اشصندلی سمت به که آمد سطح به خشمش و کشید شعله وجودش تمام

 صندلی برخورد با. کرد تپر دیوار سمت به دردناک فریادی با و کرد بلندش توان تمام

 به نیز او هق هق و شد تنیده درهم کاترین قلب مهیبش، صدای بلندشدن و دیوار به

 زانو دو روی به بود آمده سراغش به که ناتوانی و د*ر*د اوج از امیرسام. شد بلند هوا

 گریه شدت از که هاییشانه با و کشید دستانش میان را سرش و نشست زمین روی

 .شد خم جلو به د،لرزیدنمی

*** 

 .کنه... قربانی... رو گناهبی... آدم... مشت یه... خوادمی... پدرت -

 

 .کرد جمع نه*ی*س روی به را دستانش و چرخاند کاسه درون چشمی

 بشه؟ چی که -

 :داد پاسخ امیرسام بار این

 .برسه پول به و باشه کرده خدمت رئیسش و باالییا اون به که -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :فتگ و زد پوزخند

 .دارهنمی بر دن،*ب بهش هم رو دنیا که داره پول قدر این اون احمقم؟ من -

 جرج؟ -

 :آمد د*ر*د به قلبش و شد سرد بدنش سوالش، با که برگشت کاترین سمت به بار این

 کشت؟... رو... مادرت... کی -

 :داد پاسخ سرعت به و داد فرو آرامی به را دهانش آب

 ؟کاترین بگی چی داری قصد -

... براش... خودش... از غیر به... چیز هیچ... کنهنمی... رحم... اشخانواده به... که کسی -

 .نیست... مهم

 به مادرش که سالی همان. سال آن به شد کشیده ذهنش و آورد پایین را دستانش

 ترشبزرگ برادر ش*و*غ*آ در خیسش و جانبی جسد و بود شده کشته پدرش دست

 مادرش گناهیبی انتقام روزی که خوردمی قسم و کشیدمی فریاد که ریبراد. بود افتاده

 اعمال از شدنش باخبر او گناه بود؟ چه مادرش گناه راستی به. گرفت خواهد را

 اعمال کدام اما داشت؛ را دولت به او دادن تحویل قصد که بود همسرش نابخشودنی
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 مادرش که اعمالی همان هب زنندمی جوان دو آن که هاییحرف نکند نابخشودنی؟

 .ماندند خفا در و نشدند برمال گاه هیچ که شوند؟اعمالی مربوط گفتمی

 .میشن کشته زیادی گناهبی هایآدم بیوفتن، پدرت دست به داروها اون اگر -

. برگشت امیرسام سمت به و شود پرت بیرون به زجرآورد روز آن از تا داد تکان سری

 :پرسید ،او هایحرف تحلیل از بعد

 بشن؟ قربانی آدم همه اون باید چرا -

 :داد پاسخ و کرد ایسرفه

 .احمق مشت یه منافع برای -

 رسه؟می بهشون چی آخه -

 .میشه باز قاتل مشت یه برای عرصه. پیشرفته و مسلمون کشورهای نابودی -

 .نداره امکان -

 .داره -

 .برگشت کاترین سمت به و کشید موهایش میان دستی عصبی
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 کاترین؟ میگه چی این -

 صدایش درون را توانش تمام اما بدهد؛ او به پاسخی که بود آن از ترحالبی دخترک

 :داد پاسخ سختی به و کرد جمع

 .حقیقت -

 قلب که رفت امیرسام سمت به حرفی هیچ بی و فشرد هم روی به را چشمانش عصبی

 دستان دور طناب شدن باز با اما شد؛ خم جلو به و ایستاد حرکت از کاترین، تاببی

 عقب و انداخت ایگوشه به را طناب جرج. ماند متعجب و شد خشک جا در امیرسام،

 .کشید

 :گفت هردو به خطاب همیشگی جدیت همان با و انداخت هردو به نگاهی

 ...نیست مهم برام زنیدمی که هاییحرف از کدوم هیچ -

 .دربرگرفت را دشانوجو تمام ناامیدی و رفت هردو رخسار از رنگ

 هم او که بود جرج بود، مانده باقی برایشان هنگام آن در و ساعات آن در که راهی تنها

 گناهبی انسان هزاران جان و گرفته نشنیدن به را دو آن هایگفته تمام ناباوری کمال در

 .کرد تلقی ارزشبی را
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 اما کنم؛ جلوگیری توننشد کشته از حداقل و بیام خودم اون، اومدن از قبل خواستم -

 .نیستید بیا کوتاه شما

 :داد ادامه و کرد باز نیز را او دور طناب و رفت کاترین سمت به

 این غیر در کنید؛ پیدا توننجات برای راهی و باشید باهم تا میدم وقت بهتون عصر تا -

 .طرفید مایکل با صورت

 دیگر کالمی تا کرد ازب ب*ل و انداخت هردو متعجب صورت به یخی و سرد نگاهی

 :داد قرار خطاب را او و شد اتاق داخل مردی که بگوید

 .دارین تماس یه قربان؟ -

 دردناک و پیاپی هایسرفه. رفت بیرون اتاق از مرد با حرفی هیچ بی و داد تکان سری

 .شد کشیده سمت همان به امیرسام نگران نگاه و شد کاترین هایریه نصیب بار این

 خوبی؟ عزیزم؟ کاترین؟ -

 حال دیدن با. شد خم شکم روی به د*ر*د با و افتاد زدن نفس به شدید هایسرفه از

 و رفت سمتش به سرعت به داشت، که دردی با و برخاست جای از امیرسام او ب*را*خ

 صورتش که دربرگرفت را شکمش تمام د*ر*د اش،ناگهانی نشستن از. زد زانو مقابلش
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 بلند سر بود، برگرفته در را عضالتش تمام که شدیدی د*ر*د به توجهبی اما شد؛ درهم

 :زد صدا را او و کرد

 کاترین؟ -

 با و کشید عمیقی هاینفس و کرد بلند سر نزدیک، ایفاصله از امیرسام صدای با

 .بود حسرتش در هامدت که شد شرقی نگاه آن یخیره دارنم چشمانی

 امیر؟ -

 :داد پاسخ لرزان صدایی با و برید شنفس دخترک، آلود بغض صدای از

 جانم؟ -

 .فرستاد بیرون را نفسش سختی به و زد ایسرفه

 .مونمنمی... زنده... زیاد... من -

 :کشید فریاد برسرش و کشید درهم ابرو

 احمق؟ آخه زنیمی که حرفیه چه این! شو ساکت -

 امیر؟ -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .ساکت! هیس -

 امیر؟ -

 یادامه او تا شد منتظر و فشرد هم روی به را هایشب*ل کاترین، بلند تقریبا   صدای از

 .کند جاری زبان بر را کالمش

 زنینمی... دور... رو من... بار این... بده قول... بهم -

 .افتاد تاب و تب از و شکست دلبرش اعتمادیبی از شکست؛

 ...بدی انجام... رو میگم... که هرچی... باید... تو -

 :داد ادامه که شد اشخیره حرفی هیچ بی

...  هستن کسایی... جا اون... عمارت... به بری... و بدی نجات... رو خودت جون... باید -

 ...تا کنن کمکت... توننمی که

 :غرید و داد نشان واکنش سرعت به

 .نداره امکان این -

 ...اما -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 .کاترین کشمنمی دست تو از دیگه من -

 :نالید و زد گریه زیر به کودکان همانند ناتوانی اوج از

 .کنممی خواهش -

 !نخواه من از چیزی همچین -

 :کشید جیغ را نامش

 امیر؟ -

 و برخاست جا از پس کند، مقاومت او ش*و*غ*آ یوسوسه مقابل در توانستنمی

 :گفت د*ر*د با و کشید صورتش به دستی. ایستاد او به پشت

 .تونمنمی دیگه من! کاترین کن بس -

 :داد ادامه سنگین بغضی با و برگشت سمتش به بودند شده خیس که چشمانی با

 .تونمنمی تو بدون دیگه خدا به -

 :پرسید بود آمده کوچکش زبان تا که بغضی همان با

 بیارم؟ دووم چطور تو بی! نباش انصافبی آخه؟ خوایمی چی من از -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 او نبودن فکر از و کشید موهایش میان دستی عصبی و فشرد روی به را هایشب*ل

 با و رفت اشصندلی سمت به که آمد سطح به خشمش و کشید شعله وجودش تمام

 صندلی برخورد با. کرد پرت دیوار سمت به دردناک فریادی با و کرد بلندش توان تمام

 به نیز او هق هق و شد تنیده درهم کاترین قلب مهیبش، صدای بلندشدن و دیوار به

 زانو دو روی به بود آمده سراغش به که ناتوانی و د*ر*د وجا از امیرسام. شد بلند هوا

 گریه شدت از که هاییشانه با و کشید دستانش میان را سرش و نشست زمین روی

 .شد خم جلو به لرزیدند،می

*** 

 دعوت آرامش به را او و کشید اششانه روی به دستی و رفت کارولین سمت به کالرا

 :کرد

 

 .اتبچه خاطرهب کارولین؛ باش آروم -

 :گفت گرفته صدایی با و کشید اشبینی روی به را دستمال

 فرصت سال یک تنها کاترین که گفتم دروغ من دونستیدمی شما باشم؟ آروم چطور -

 داره؟
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :داد ادامه و داد تکان طرفین به را سرش

 چهل فقط قلبش و بمونه زنده تونهمی دیگه روز چند فقط کاترین. دونستیدنمی نه -

 .کنهمی کار درصد

 .شد رها مبل روی به و شد جدا کالرا تن از روح او، هایازگفته

 کارولین؟ میگی چی... چی -

 و گذاشت دهانش مقابل را دستش. بس و بود کارولین بلند هق هق پاسخش تنها

 :کرد زمزمه

 .دروغه این...نه -

 :کرد تکرار بلندتر صدایی با و افتاد گریه به

 .دروغه -

 آتش به ترشکوچک خواهر حال به دلش و چکیدند اشگونه روی به اشک راتقط

 .شد کشیده سمتش به کارولین صدای با. شد کشیده

 .کرد بدی خیلی کاترین حق در بابا... بابا -
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 :داد ادامه و کشید صورتش به دستی

 .کردمی کاری همچین نباید اون. گرفت کاترین از رو زندگی حق بابا -

 :کشید ریادف و زد هق

 .نیست تونخیال عین حاال و کردین خودتون قربانی رو کاترین که تونهمه به لعنت -

 آنسل، لرد: داشتند حضور ناجوانمردانه جنگ آن در که بودند کسانی تمام مخاطبش

 .پدرش حتی و جک لرد آلفرد، دنیل،

 .نداشتند گفتن برای حرفی و بودند زیر به سر او هایحرف مقابل در که مردانی

 :داد ادامه و برخاست جا از

 !کردین؟ فراموش رو کاترین رسیدین، خواستینمی که هرچی به که حاال -

 .زد هق و کرد مشت را دستانش

 رو آرزو همون شما اما باشه؛ داشته امیرسام با ساده زندگی یه خواستمی دلش اون -

 .گرفتین ازش هم

 :وگفت کشید باال را اشبینی
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 .بدید نجاتش ناال حداقل -

 :کشید فریاد بلند صدای با نشنید حرفی وقتی

 !تونهمه به لعنت -

 فاطمه. گرفت اشکرده یخ دستان میان را سرش و کرد رها مبل روی به را خودش

. گرفت جای کنارش در و رساند کارولین به را خود داشت، که خرابی حال وجود با خانم

 که اشمادرانه دست. گرفت شدت اشگریه و فتادا کاترین یاد به او دیدن با کارولین

 به و داد قرار او ینه*ی*س روی به را سرش ناخوداگاه کرد، مس*ل را کارولین دست

 .بخشید شدت اشگریه

 قربان؟ -

 کنار در دیدنش با که کرد بلند را سرش و رفت بیرون جک لرد گلوی از ایخسته نفس

 .گرداند وجودش سراسر را نگاهش و ایستاد سرعت به بادیگاردانش از یکی

 .برادر... بودی؟ فرستاده پیغام -
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 خفه نطفه در کارولین یگریه و برگشتند صدا سمت به همه ایمردانه و سرد صدای با

 مهر تنها علتش که دیدمی ضعیف طور آن را جک لرد کسی که بود باری اولین. شد

 .سوخت می حسرتش در هاسال که بود ایبرادرانه

 .اومدی پس -

 :زد یخ را او وجود سردش کالم با و داد تکان سری تنها لرد، گرم کلمات مقابل در

 .بگی رو درخواستت تا اومدم -

 برای را احساستش کرد سعی. مشت بدنش کنار در دستانش و شد هم در ابروهایش

 شتبردا برادرش سمت به قدمی پس. بدهد قرار اولویت را کاترین و بگذارد دیگر زمانی

 یکدیگر مقابل بودند، همگان زد زبان که سیما خوش و برازنده مرد دو. ایستاد مقابلش و

 .شدند یکدیگر یخیره تنیده درهم ابروهایی با و کردند علم قد

 .مطلب اصل سر میرم راست یه پس اومدی، این برای اگر -

 .شنوممی -

 .یسرد همه آن از آمد د*ر*د به قلبش و شد مشت بیشتر دستانش

 .کنیم معامله باهم خواممی -
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 :پرسید و انداخت باال ابرویی

 من؟ با معامله؟ -

 .درسته -

 .ندارم کردن معامله برای چیزی من -

 .داری -

 :پرسید و زد پوزخندی

 چی؟ مثل خب؟ -

 .نامزدش و کاترین -

 :پرسید تمسخر با و زد نیشخندی

 کنن؟ می چکار من پیش هااون وقت اون -

 .دوخت هم به را او هایب*ل جدیت با و شد درهم بیشتر ردل ابروهای

 !جرج امجدی کامال   من -
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 سپری امیرسام و کاترین کنار در را پیش لحظاتی که یخی مرد همان. بود درست جرج؛

 .ماجرا این کلید تنها و بود کرده

 :گفت و شد جمع نه*ی*س روی به جرج دستان

 کنم؟ خیانت پدر به داری توقع -

 .زد پورخند که بود لرد بار این

 پدر؟ میگی حیوون اون به تو پدر؟ -

 جک؟ -

 جرج؟ -

 .سایید دندان عصبی و کرد سکوت ترشبزرگ برادر پرابهت صدای از

 ...هم رو من وهمسر کرد خفه استخر توی رو مادرمون اون کردی؟ فراموش -

 دوش به هاسال که بزرگی د*ر*د یادآوری با و شد فشرده هم روی به لرد هایب*ل

 .شد روانه رش*م*ک تیرک روی به سرد عرق و آمد د*ر*د به قلبش کشید،می

 :پرسید تردید با و افتاد تکاپو از بود، خبربی قضیه آن از که جرج
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 چی؟ داداش زن -

 حیوان مرد آن که بود ایفاجعه اوج یدهنده نشان لرد ینشسته ون*خ به چشمان

 .بود مقصرش صفت

 ...و کرده ترک رو تو اون فتگ پدر جک؟ -

 افتاد افرادش و ضی*و*ع اون چنگال تو زدی،می صداش مقدس مریم تو که زنی -

 ...و

 :غرید و سایید هم روی به را هایش دندان

 ...و کرد پرت چندم یطبقه از رو خودش پاکیش، نجات برای -

 :داد ادامه شده بم صدایی با و خورد فرو را بغضش

 که داره تو از چی کنارشی؟ هم هنوز تو و گرفت رو داشتیم که چیهر ضی*و*ع اون -

 بمونی؟ کنارش مجبوری

 بود اشخانواده به اشعالقه اوج یدهنده نشان جرج، یشده سرخ رنگ و ناباور صورت

 .کردمی پنهان روحشبی و سرد یپوسته زیر در که
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 .نداره امکان -

 .همینه حقیقت -

 .نیست این -

 :خواست هوا به جک لرد فریاد

 .همینه -

 :کشید فریاد متقابال   هم جرج

 .داد قول من به اون -

 :پرسید و شد خیره او به زنان نفس لرد

 قولی؟ چه -

 :کرد زمزمه و کشید موهایش میان دستی جرج

 .نمیاد شما سمت دیگه بمونم پیشش اگه داد قول -

 پاش آخرش تا داد قول ونمادرم به که مردیه همون اون کردی؟ باور رو قولش تو و -

 !شد؟ چی اما مونه؛می



www.taakroman.ir  

 
  

 
823 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 را بودند افتاده برایش مدت این که اتفاقی از کدام هیچ. سردرگم و کالفه بود؛ عصبی

 .نداشت را کدام هیچ هضم توان و کردنمی باور

 جرج؟ -

 :گرفت او از را کردن صحبت یاجازه و کرد بلند را سرخش نگاه

 خوای؟می ازم چی بگو بهم! دیگه بسه -

 ...هم هنوز چرا جرج؟ -

 خوای؟می من از چی بگو گفتم نشنیدی؟ -

 بلند را دستش. کرد بازشان کالفه و شد گذاشته هم روی به مدتی برای لرد چشمان

 سمت به و برخاست جای از آلفرد که داد آلفرد به را الزم دستورات دست تکان با و کرد

 شدن نمایان و در شدن باز با و کرد دنبال را آلفرد جرج نگاه. شد وارد و رفت اتاقی

 سمتش به. شد کشیده سمت همان به اختیاربی و آورد هجوم صورتش به ون*خ دختر،

 :گفت اششده کلید هایدندان میان از و ایستاد مقابلش و رفت

 .شد پیدات باالخره پس -
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 حسادت برق چشمانش که برداشت آلفرد سمت به قدمی و انداخت زیر به را سرش

 گلوی میان از خفیفی جیغ. کرد نیرومندش دست اسیر را بازویش سرعت به و زدند

 .ایستاد جرج مقابل در ترسیده و آمد بیرون دختر

 .نکردم فرار... من جرج؟ -

 :کرد زمزمه عصبی لبخندی با و گرداند دختر وجود سراسر را خشمگینش نگاه

 درسته؟ کردی؟ انتخاب ور مرگ هم تو... مرگ یا من یا بود گفته بهت -

 :آمد سالن سوی آن از جک صدای

 .کنی بودن به مجبور رو کسی تونینمی تو -

 :غرید بود دختر صورت یخیره که طور همان و سایید هم روی به را هایشدندان

 کنی؟ معامله خواستیمی این جون با -

 :داد ادامه تمام رحمیبی با و فشرد را دختر بازوی

 .بشه گرفته خودم هایدست به قراره جونش -

 .برگشت جک لرد سمت به ترس با و گرفت شدت دختر یگریه
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 .دادم قول بهش من چون امانه؛ در اون -

 سمت به او نحیف جسم به توجهبی و کرد برخورد دیوار به که داد هل عقب به را دختر

 .برگشت جک لرد

 .یرمگمی تصمیم براش من و منه مال دختر اون دادی؟ قول -

 .نیست تو یبرده اون-

 :کشید فریاد

 .کاترین قبال در دختر این مرگ کنی؟ معامله خواستینمی مگه -

 :زد صدا را او گریه با و لرزید دختر وجود

 .نکردم خیانت بهت من جرج؟ -

 :غرید و برگشت سمتش به

 !شو خفه -

... گفت بهم. مکرد فرار پدرت دست از... فقط من. نکردم خیانت بهت خورممی قسم -

 ...هم و من هم بمونم اگه گفت
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 جک لرد به را کالمش مابقی و نداد ادامه. زد هق و فشرد هم روی به را هایشب*ل

 .کرد واگذار

 رحمیبی اشنتیجه که یافت دست حقیقتی به و کرد زدهشگفت را او دختر هایحرف

 .بس و بود پدرش

 ونوس؟ برسی خوایمی چی به -

 :داد را او پاسخ لرد. انداخت زیر به سر و نیاورد زبان بر کالمی ونوس

 .کنیم معامله هم با سرش قراره که چیزی به -

 :پرسید برگشتن بدون

 چی؟ به -

 .اتبچه به -

 و ریختند سرش روی به یخ آب سطلی کرد، جاری زبان بر جک لرد که کالمی با

 و برد یورش ونوس سمت به و سایید هم روی به را هایشدندان. گرفت رعشه وجودش

 و لرد و آلفرد فریاد صدای با. کوبید دیوار به و کشید انگشتانش میان را دختر ردن*گ

 :غرید کشیدمی باال به را ونوس طور همان و شد ترعصبی زدندمی صدا را او که مابقی
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 ها؟ کیه؟ یبچه اون -

 کرد تقال هرچه و پیچید او دست دور به را اشکشیده انگشتان دفاع،بی دخترک

 هم جک لرد و آلفرد دست. نشست بودی*ک به صورتش و کند آزاد را خود نتوانست

 :آورد خود به را او جک لرد یدستورانه صدای که این تا کند جدا را او نتوانست

 .جرج دستوره یه این! کن رهاش -

 زمین یرو به خشکیده و پیاپی هایسرفه با ونوس که آورد پایین آرامی به را دستش

 عقب سرعت به صدای که برساند ونوس شکم به تا آورد باال را پایش زنان نفس. نشست

 سمت به متعجب و پرید سرش از برق. افتاد سوزش به صورتش طرف یه و شد کشیده

 .برگشت جک لرد

 کنی؟می چکار داری. جرج بیا خودت به -

 :کشید فریاد و انداخت ونوس سمت به عصبی نگاهی و کشید اشگونه به دستی

 کردی؟ فرار این برای -

 :داد پاسخ گریه با و برداشت گلویش روی از را دستش

 .کردم فرار... مونبچه جون... نجات.. برای -
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 :داد ادامه و کرد ایسرفه

 خورممی قسم... توئه یبچه خورممی قسم -

 .کشید پیاپی هایسرفه و گرفت را گلویش دستش با دوباره و

 نه؟ یا داری باور ور من حرف -

 :گفت جوابش در و برگشت جک لرد سمت به شده فت*س فکی با و سایید دندان

 !جک بردار سرم از دست -

 رفتن قصد و گذشت هاآن کنار از بود افتاده که اتفاقی تمام به توجه بی آن دنبال به و

 .ایستاد جا در جک لرد صدای با که کرد

 بشنوی؟ رو قلبش صدای خواینمی -

 نقطه تنها برادرش که راستی به. کرد فروکش سرعت به عصبانیتش و لرزید بدنش

 که بود زبان شیرین فرزندی داشتن آرزویش تنها هم هنوز. دانستمی خوب را او ضعف

 .کند کالفه را او هایششیطنت با
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 از و برد گوشی سمت به آرامی به را دستش و برگشت سمتش به لرد پای صدای با

 که زیبا بسیار موسیقی. رساند گوشش به و کرد پلی را صوت. گرفت جک لرد دست

 .کردمی آرام را وجودش و نرم را دلش

 بگم تونممی حتی و دادم بهش رو حواسم تمام سراغم، اومد ونوس که روزی همون از -

 من به. باش مطمئن. جرج توئه یبچه اون. بشه نزدیک بهش مردی هیچ نذاشتم

 !کن اطمینان

 روی به را خودش و رفت مبلی تک سمت به آرامی به و گرفت جک لرد از را نگاهش

 تمام با و بست آرامی به را چشمانش و کرد بیشتر را صوت صدای. کرد رها آن

 آن به بودند، کرده فوران جا یک حال و بودند شده خاموش روزگاری در که احساساتی

 هایشب*ل روی به واقعی لبخند رازد سالیان از بعد. سپرد گوش دلربا نهایتبی موزیک

 :داد کلمه چند با تنها را جک لرد هایتالش تمام پاسخ و کرد خوش جا

 .کنممی قبول -

*** 

 عجیب آرامشی با و چسباند امیرسام یمردانه گرم و امن حریم به بیشتر را سرش

 :کرد زمزمه
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 .بود شده... تنگ... دلم -

 :پیچید گوشش در امیرسام جذاب و آرام صدای

 چی؟ برای -

 .آرامش...این -

 :کرد نجوا و زد غمگین لبخندی

 .متأسفم -

 .هیس -

 به را نگاهش کاترین و کرد جدا هم از را هردو آمد،می بیرون از که فریادی صداهای

 :گفت و دوخت امیرسام سرخ چشمان

 .ترسممی... من -

 .بده انجام رو گفتم که کاری همون. نباش نگران -

 دادی قول. ..بهم -
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 .هستم قولم سر -

 خارج ردن*گ از را زیبایش گردنبند. برگشت امیرسام سمت به و انداخت در به نگاهی

 دستش درون که گرفت قرار دستش از ترپایین امیرسام دست. گرفت سمتش به و کرد

 :گفت و انداخت

 .بطریه... توی -

 همراه به داشت قرار آن در رنگ قرمز مایعی و بود بطری شبیه که زیبایی گردنبند

 و بود ساده دیگر گردنبندهای همانند ون،*خ نام به انگلیسی کننده گمراه اینوشته

 گردنبند امیرسام. باشد خطرناک داروی همان درونش مایع که کردنمی فکر کس هیچ

 :گفت و انداخت خود ردن*گ به را

 .کن اطمینان من به -

 در چهارچوب درون زنان نفس و آشنا مردی و آمد دیوار به در برخورد مهیب صدای

 .شد نمایان

 !کنید عجله. کمه وقت -

 :شد بلند صدایش که شدند جرج یخیره ناباور
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 .مونیدمی جا همین وگرنه! کنید عجله -

 شدن بلند در و گرفت را کاترین بازوی زیر. برخاست جا از و آمد خود به زودتر امیرسام

 .ایستاد جرج مقابل و کرد کمکش

 !کنیم باور رو دریغتبی کمک که نداری توقع -

 .کنم ثابت شما به رو خودم من نیست این وقت االن -

 :غرید عصبانیت با و انداخت عقب به نگاهی

 !کنید عجله. شماست نجات قصدم خورممی قسم خانوادگیم نام به -

 که داد ناطمینا او به امیرسام، دست کشیدن با و گذاشت پیش قدمی کاترین بار این

 اتاق از سرعت به سه هر و کرد اعتماد کاترین به پس. است اعتماد قابل جرج قسم

 گذاشتند فرار به پا هراسان آمدمی بیرون از که تیراندازی صدای مقابل در. زدند بیرون

 با. رساندند دیگر سالنی به را خود و گذشتند بود ترسناک و بزرگ بسیار که سالنی از و

 به را اشتکیه. داد قرار خود از ترعقب را هردو دست با جرج ورودی، در به شانرسیدن

 بسیار صدایی با و برگشت عقب به آرامی به و کشید سرک بیرون به و داد کنارش دیوار

 :گفت ضعیف
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 ... و بیایین من دنبال فقط. درگیریه بیرون -

 صدا سمت به سرعت به هرسه و شد کالمش دادن ادامه مانع عصبی بسیار صدایی

 .برگشتند

 برید؟می تشریف کجا! به به -

 ایستاده هاآن از زیادی نسبتا   یفاصله در بادیگاردش دو با خشمگین و عصبی مایکل

 .داد قرار جرج صورت مقابل و آورد ترباال را اشکمری یاسلحه. بود

 .پسرم دیدی زیاد اکشن فیلم -

 مرز به و شد فشرده روی به هایشدندان و درهم جرج ابروهای عصبانیت، شدت از

 .رسید انفجار

 .برن هااین بذار -

 .پیچید سرشان در مرگ، ناقوسی همچون مایکل یقهقهه

 .نشدم احمق هنوز -

 :گفت جرج به خطاب و شد جدی اشقیافه
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 دیدی؛می آرزوهات توی که برسونمت جایی به و بکشم باال خودم با رو تو خواستممی -

 .احمقی یه رادرتب مثل هم تو اما

 :کشید فریاد

 !احمق یه -

 مایکل زبان از آخر کالم و آوردند باال را اسلحه هردو که کرد اشاره بادیگاردها به سر با و

 :شد جاری

 .کنممی آرزوم براتون رو دردیبی مرگ! دارو یا مرگ یا بودم گفته -

 فریاد با و ددا نشان واکنش سرعت به امیرسام که پیچید سالن در شلیک صدای و

 آغوشش در را کاترین سر. انداخت کنارش در را خود و کرد پرت ایگوشه به را کاترین

 سر از دستانش با که طوری همان. شدند پنهان بار متری چند دیوار   پشت در و کشید

 با ستون پشت در گرفته کمین را او که برگشت جرج سمت به کردمی محافظت کاترین

 با و شد برداشته اشخونی بازوی روی از جرج دست. کرد شاهدهم آلود ون*خ بازویی

 شروع سرهم پشت و شد متمایل مایکل سمت به کمی داشت، دست در که ایاسلحه

 :زد صدا را امیرسام فریاد با و شلیک، به کرد
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 !کن عجله. باره توی اسلحه سام؟ -

 با طور همان و شد جدا لرزید،می خود به هاگربه بچه همچون که کاترینی از سرعت به

 میان از و رفت وب*ر*ش*م هایشیشه از بود پر که کمدی سمت به خمیده کمری

 فاصله دیواره از کمی را سرش. برگشت اولش جای به و برداشت کمری یاسلحه هاآن

 بود شده پنهان ستونی پشت که بادیگاردهایی از یکی سمت به را اشاسلحه و داد

 صدای شدمی خارج اسلحه خشاب از که تیری هر با. کرد ازیتیراند به شروع و گرفت

 افتادن زمین به زمان هم. رفتمی فرو خود در بیشتر و شدمی بیشتر کاترین هایجیغ

 تکیه ستون و دیواره به زنان نفس و کشیدند عقب جرج و امیرسام بادیگارد، هردو

 سختی به را دهانش آب و فشرد بازویش روی د*ر*د با را سالمش دست جرج. دادند

 :کرد بلند را صدایش د*ر*د همان با و کشید عمیق نفسی. داد فرو

 !کن گوش خوب! میگم چی ببین کن گوش -

 ادامه مایکل به خطاب عمیق نفسی از بعد و سایید هم روی به د*ر*د از را هایشدندان

 :داد

 خوردم قسم روز همون کردی، خفه آب توی رو مادرم خودت هایدست با که روزی -

 ...اما شدی؛ مانع کردیمی که هاییمحبت با هربار اما کشمت؛می خودم هایدست با
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 :کشید فریاد و کرد عوض را کُلت خشاب

 بکشی، خواستیمی رو مبچه و ونوس و کشتی تو رو داداش زن فهمیدم وقتی -

 .ندارم بر سرت از دست نکشمت تا خورممی قسم و شدم ترمصمم

 گذراند نظر از را اطراف نشسته ون*خ به چشمانی با و آمد جلو و گرفت لهفاص ستون از

 :کشید فریاد و

 .کثیف موش بیرون بیا -

 :آمد دیواری پشت از مایکل پرقدرت صدای

 !بفهم رو این کنن،می ضعیف رو آدم عشق و زن. باشی ضعیف نباید تو -

 .تویی اشبازنده و تمومه بازی دیگه. بیرون بیا گفتم -

 ستونی سمت به و گذشت کاترین کنار از آرامی به جرج، یاشاره با امیرسام سو آن از

 به مایکل حواس تمام که جایی آن از و داشتبرمی قدم داشت، قرار طرف آن در که

 سمت به را اشتکیه و رساند ستون به پاورچین پاورچین را خود بود، پسرش با جدال

 که جایی آن از و انداخت مایکل یسایه به هینگا چشم یگوشه از. سپرد آن دیگر
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 سمتش به را اسلحه فاصله با و کشید جلوتر را خودش بود، دیگری سمت به صورتش

 :گفت و گرفت

 !مایکل سرت روی بذار رو هاتدست -

 ناباور و لرزید امیرسام عصبی و دار خش نهایتبی صدای از مایکل پرابهت و بزرگ تن

 روی را اشاسلحه آرامی به دید، خود سمت به را اسلحه یوقت و برگشت او سمت به

 سوی آن به سر با و راند عقب به را اسلحه کفش، سر   با امیرسام که کرد رها زمین

 ستون دیگر سمت به آرامی به و کرد مشت کنارش در را دستانش. کرد اشاره ستون

 را اشاسلحه و تگرف قاب را جرج هایب*ل عمیق لبخندی. ایستاد جرج مقابل و رفت

 :گفت و آورد باالتر

 .رسید روز اون باالخره -

 کارش پایان راحتی همان به که کردنمی باور و لرزیدمی خود به ترس از که آن با

 هم در عصبانیت شدت از که ابروهایی همان با و نیاورد خود روی به اما است؛ رسیده

 :گفت بودند شده پیچیده
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 من سر پشت که همینی. مسلمونان این دشمنته که اونی. پسر کنیمی اشتباه داری -

 تونننمی هااون. هامونبچه و خودمون سراغ میاد اول داروها اون گرفتن با ایستاده

 .ببینن رو ما موفقیت

 :غرید و کشید تیغ اعصابش روی امیرسام پوزخند

 یا کننیم خودشون دین هم رو تو یا باش مطمئن و دارن مشکل ما دین با هااون -

 .نابود

 حکم*م مشتی همچون را کننده قانع جوابی و شد کشیده هم روی به جرج هایدندان

 :کوبید مایکل ان*ه*د در

 مرد این سگ. زنهمی رو اول حرف انسانیت اینجا. نیست مهم من برای ملیت و دین -

 و ودیب پدرم که تویی به نداشتی؛ انسانیت و بودی من دین هم که تویی به داره شرف

 .کردی پیشکش خودت از ترضی*و*ع افراد به رو اون و نکردی رحم پسرت همسر به

 هایپره و آورد هجوم چشمانش به ون*خ و شد سرخ صورتش شب آن تصور از

 .شدند گشاد اشبینی

 ها؟ فهمی؟می چی انسانیت از تو -
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 شده بسته یکلما ان*ه*د. داد قرار مایکل ینه*ی*س مقابل و کرد آماده را اشاسلحه

 نشان او به را راه آن جرج کالم که کردمی فکر فرار، برای راهی به تنها ذهنش در و بود

 .داد

 .سام من به بسپر رو این -

. گرفت جای کنارش در و رساند کاترین به را خود سرعت به و داد تکان سری امیرسام

 کشیده ش*و*غ*آ در را زانوهایش و بود رفته فرو خود در لرزان و ترسیده دخترک،

. کشید عقب را خود و داد سر بلندی جیغ بازویش به امیرسام دست رسیدن با. بود

 سمت آن به سرعت به جرج صدای از که بگوید کالمی تا کرد باز ب*ل امیرسام

 هاآن سمت به حواسیبی روی از و ناخوداگاه جرج کاترین، جیغ صدای از. برگشت

 خود و زد او زخمی بازوی به محکمی مشت و کرد ادهاستف فرصت از مایکل که برگشت

 میدان و افتاد زمین روی به د*ر*د از جرج و برداشت را اسلحه. رساند اشاسلحه به را

 تیری و آورد باال را اشاسلحه سرعت به امیرسام که کرد خالی امیرسام و مایکل برای را

 خارج نیز مایکل یاسلحه از که تیری و گذشت مایکل گوش کنار از دقیقا   که کرد رها

 به دیگر تیری کردن رها برای امیرسام تالش و کرد برخورد دیوار به کنارش در شد

 لبخند. رفت فرو تمام ناامیدی در و کرده تمام خشاب فهمید که بود آنجا و خورد سنگ
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 همچون اشخالی دستان به توجه بی و کرد چندان دو را عصبانیتش مایکل، مضحک

 از پس یکی گوشش کنار از که تیرهایی. کرد یورش مایکل سمت به یزخم شیری

 مایکل روی به را خود بلند جستی با و کرد رد تمام مهارت با را شدندمی رد دیگری

 فک زیر به امیرسام حکم*م مشت و افتادند زمین روی به ضرب به هردو و انداخت

 تمام پیش، یلحظه چند شپر از. شد زمین بر نقش بلند فریادی با که نشست مایکل

 دست با و افتاد زمین روی به د*ر*د با و شدند پیچیده هم در شکمش عضالت

 :زد صدا را جرج و گرفت را شکمش

 !جرج شو بلند -

 سوزش به شکمش و شد ریخته زمین روی به دهانش از ون*خ که داد سر ایسرفه

 .افتاد

 

 امیر؟ -

 کاترین سمت به و کرد باز ممکن دح آخرین تا را بازش نیمه چشمان سرعت به

 :کشید فریاد دید مقابلش را او زده حیرت و لرزان قامت وقتی و برگشت
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 .برو جا این از -

 را او تا کرد باز ب*ل و داد تکان طرفین به را خیسش صورت امیرسام یگفته مقابل در

 روی به امامیرس بلند فریاد با و پیچید سالن در شلیک صدای با صدایش که بزند صدا

 رساندمی ب*ل به را جانش و شدمی بیشتر هرلحظه که دردی به توجهبی. افتاد زمین

 پرت جرج سمت وبه کرد خارج ردن*گ از سرعت به را گردنبندش و برخاست جا از

 .کرد

 .داشتی نیاز که همونیه این -

 او نحیف جسم و افتاد زانو دو روی مقابلش در. رساند کاترین به را خود آن دنبال به و

 از ترروحبی کاترین، روحبی صورت. داد قرار ساعدش روی به را سرش و برگرداند را

 خیس، و لرزان چشمانی با. بود برگرفته در را لباسش تمام ون*خ و بود شده سابق

 فریاد دردناک ایناله همچون را دلبرش نام و گذراند نظر از را او دن*ب جای جای

 :کشید

 !کاترین -

 .کرد خفه او ش*و*غ*آ در را فریادش و شد خم صورتش روی به
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 سمتش به مایکل که آن از قبل بود، آمده خود به امیرسام صدای با که جرج سو آن از

 چپ یشانه به که کرد رها تیری و آورد باال را اشاسلحه بزند، او به را آخر تیر و برگرد

 بود، شده بازویش نصیب که دردی وجود با. افتاد زمین روی به بافریاد و برخورد مایکل

. بست ر*م*ک به و برداشت را اسلحه و رساند مایکل به را خود سریع هاییقدم با

. شد خم مایکل صورت روی به و نشست زانو یک روی و کشید عمیقی هاینفس

 طرف دو اشاره، و شصت انگشت دو با و کرد خالی صورتش در را داغش هاینفس

 صورت به بار نفرت نگاهی. شد باز دهانش که فشرد حکم*م و فتگر را او ان*ه*د

 :غرید اششده کلید هایدندان میان از و انداخت او درهم

 .کنممی آرزو برات رو سختی مرگ من اما -

 را خود و کرد خالی او ان*ه*د در را دارو و کرد باز دندان با را بطری اسفنجی سر و

 و داد تکیه ستون به سختی به و داد تکان را خود د*ر*د و سرفه با مایکل. کشید عقب

 :غرید

 چیه؟ این ضی؟*و*ع کردی چکار -

 مایع، آن بود زده حدس. نشاند هایشب*ل روی به عریض لبخندی و برخاست جا از

 .بود دنبالش به هاسال مایکل که باشد خطرناکی داروی همان
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 :آمد سو آن از امیرسام دردناک و گرفته صدای

 .دنبالشی هاسال که چیزی همون -

 جرج اما رسید؛ هاآسمان به فریادش و شد باز ممکن حد آخرین تا مایکل چشمان

 دو روی کاترین نحیف جسم کنار در و رساند کاترین و امیرسام به را خود او به توجهبی

 او، سرخ چشمان دیدن با و کشاند امیرسام سمت به را متحیرش نگاه. گرفت جای زانو

 :پرسید رناباو

 شده؟ چی کاترین؟ -

 :زد ضجه و شد فشرده بود، ون*خ از خیس که قلبی روی به امیرسام دست

 .خورده تیر -

 :گفت ضعیف بسیار صدایی با و شدند باز کمی کاترین، هوشیار نیمه چشمان

 امیر؟ -

 :داد پاسخ دار خش صدایی با و شد بلند امیرسام هق هق

 امیر؟ جان -
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 .باشی... خودت... مراقب... ادید... قول... بهم -

 امیرسام ش*و*غ*آ میان نحیفش جسم. بلعید سختی به را هوا و کرد خونی ای سرفه

 :نالید و شد فشرده

 ...من. عزیزم ببخش رو من -

 .داشتم... دوست... همیشه... من -

 .رسید هاآسمان به اشمردانه هایگریه صدای و آمد د*ر*د به امیرسام قلب

 ...ایدب... تو -

 و نشد موفق اما گرفت؛ باالتر کشیدن نفس بهتر برای را سرش و بلعید سختی به را هوا

 بازوی به را دستانش. دوید صورتش به ون*خ و شد شکسته اشنه*ی*س درون هوا

 از. کشید زمین روی به را پاهایش هردو کف و کشید گ*ن*چ به و رساند امیرسام

 .گذاشت زمین روی به و داد تکان را او و شد دستپاچه امیرسام، تقالهایش،

 کاترین؟! عزیزم بکش نفس کاترین؟ -

 تا آورد فشار و کشید او ینه*ی*س یقفسه روی به را انگشتانش و شد خم او روی به

 را او وخیم حال کاترین هایکشیدن خرناس صدای اما کند؛ کمکش کشیدن نفس برای
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 برای تقالهایش و شدمی بیشتر اشمردانه یگریه صدای لحظه به لحظه و دادمی نشان

 .بیشتر دلبرش به بخشیدن زندگی

 !بکش نفس لعنتی؟ بکش نفس -

 آخر تقالهای اما کوبید؛ او ینه*ی*س روی به بیشتر فشاری با و کرد مشت را دستش

 زیبای چشمان و شد پیچیده درهم اشنه*ی*س عضالت تمام و ماند جواببی کاترین

 فرو امیرسام گوشت و ست*پو در انگشتانش و شدند معمول حد از تردرشت اشدریایی

 و جانبی امیرسام، نیرومند دستان میان در و شد شل بدنش تمام باره یک به. رفت

 به همیشه برای زیبایش چشمان و کرد رها آرامی به را آخرش نفس و شد رها حسبی

 .شد بسته ناجوانمرد، و سیاه دنیای روی

 :کشاند او سمت به را امیرسام جرج، یزده بهت و ناباور صدای

 کاترین؟ کاترین؟ -

 مواجه او جانبی دن*ب با اما برداشت؛ خیز سمتش به و کشید فریاد را دخترک نام

 :کرد بلند را صدایش و شد

 !جک! کمک -
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 لرزان، دستانی با و افتاد سوختن به وجودش تمام و افتادند لرزش به امیرسام هایب*ل

 :زد صدا را او ضعیف صدایی با و کرد نوازش را اترینک صورت

 عزیزم؟ کاترین؟ -

 بازوهای به را دستانش. خفیف تکان یک از دریغ اما زد؛ سیلی صورتش به چندبار

 به اندوه و د*ر*د زیاد فشار از صورتش. شد خم صورتش روی به و رساند دخترک

 توان تمام با و گرفت شدت هک اشگریه. بود گرفته ضربان تنش تمام و زدمی سرخی

 :کشید فریاد و داد تکان را کاترین

 !نه نه، نه، نه،. کنممی خواهش کاترین؟. بمیری نباید تو -

 :ریخت صدایش درون را دردش تمام و کرد بلند را سرش و داد تکان را او

 !خدا -

 به را نحیفش جسم و کرد پنهان آغوشش در را او و شد خم دخترک صورت روی به

 :داد قرار خطاب را او فریاد و ضجه با و چسباند خود

 !کاترین کردم لط*غ. کردم لط*غ کاترین؟ -

 :کرد حل وجودش در بیشتر و داد تکان را او



www.taakroman.ir  

 
  

 
847 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 !شو بلند! کاترین! شو بلند... بمیری نباید تو... نه نه نه...  شو بلند -

 هایش،ب*ل بودی*ک و صورت سفیدی دیدن با و کرد دور خودش از را دختر صورت

 .داد سر مردانه فریادی و زد هق

 در و کشاند داخل به سرعت به را خود جرج فریاد و گریه صدای آن با آلفرد و جک

 و جرج دیدن با و شدند روبه مایکل فریادهای و سوختن حال در بدنی با اول یوهله

 با و جان بی بود، امیرسام عشق یالهه که کاترینی. شدند خشک جا در امیرسام

 به را آسمان و زمین مرد فریادهای و بود آرمیده مرد ش*و*غ*آ در بسته چشمانی

 برداشت هاآن سمت به آرامی به را سستش و رمقبی پاهای آلفرد. بودند آورده در لرزه

 چون هم و افتاد رش*م*ک روی به دنیا سنگینی کاترین، سفید صورت دیدن با و

 صورت سمت به را لرزانش دستان. افتاد زانو دو و شد رها زمین روی به هامجنون

 :زد بیرون نه*ی*س از قلبش امیرسام فریاد شنیدن با و برد کاترین

 !بکش نفس! من خدای! کاترین -

 .کرد حل خود در بیشتر را او و زد هق

 بلند. خورم می قسم. میدم قول اصال  . نکنم اذیتت دیگه خورممی قسم! شو بیدار -

 ...و شو بلند... امیر شوعزیز  
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 از ناباوری و بهت. کرد گریه بلندتر صدایی با و ماند جا اشضجه در کالمش یادامه

 فریاد. کند فکر حتی دخترک آن نبودن به توانستنمی و رفتنمی کنار آلفرد صورت

 هجوم صورتش به ون*خ و آورد در بهت از را آلفرد صورت شد، بلند که امیرسام آخر

 .آورد

 !کاترین -

*** 

 کمری به توجهبی و زدمی اشخمیده ر*م*ک بر را سنگینش هایتازیانه رحم،بی باران  

 به را سرخش و خسته نگاه. افزاییدمی هایشتازیانه شدت به شد،نمی راست دیگر که

 هایلباس. انداخت نظری حاضرین تمام به و کشید باال و گرفت قبر سنگ از سختی

 فضای همه و همه بزرگ، چترهایی و داشتند سر بر نزنا که حریری هایشال و تیره

 به روحانی پدر صدای با. کردمی سابق از دلگیرتر را کذایی قبرستان آن مخوف و دلگیر

 :گفت که برگشت سمتش

 .کنیممی سکوت لحظاتی برای احترامش به -

 ات که بغضی. دربرگرفت را قبرستان بارمرگ سکوتی و شد کشیده زیر به سرها یهمه

 به را رمقش کم و لرزان هایقدم و داد فرو سختی به را بود آمده باال کوچکش زبان
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 به تیره و خیس هایلباس همان با. رساند ماشین به را خود و کشاند خروجی سمت

 این از بیشتر. کرد روشن را ماشین و گرفت جای ماشین چرم هایصندلی روی

 زیر به و کند تحمل را برانگیز خوف مکان آن دردناک و سنگین فضای توانستنمی

 که پاریس انتهایبی هایجاده همان شد مسیرش و کرد روشن را ماشین. نزند گریه

 تا ایستندمی او منتظر مشخص ساعاتی در روز هر و شناسندمی را او که هاستماه

 .بنشینند تماشا به را خمیده ر*م*ک پوش مشکی مرد همان

 :کرد پلی را آهنگی تصادفی کامال   و برد ضبط سمت به را دستش

 کوتاه یقصه یه... شهر این یگوشه یه» -

 ایستگاه یه کنار... بست بن یکوچه یه

 همراه من با تو تنها،... همراه من با تو تنها،

 حالم باشه خوب تا... گرفتی دردامو

 خیالم یهوایه... بگیره نذاشتی

 «داد آرامشم دستات،... داد آرامشم دستات،

 .کرد روشن را کن پاک برف و کرد بیشتر را سرعتش و پیچید اصلی خیابان روند
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 پاشممی تو از بعد... بینهنمی هیشکی» -

 باشم خودم شکل تونم،نمی دیگه... خالی از شممی پُر

 از دستاتو... برداری که این از دوریت، از ترسممی... فروشممی ندیده تو،بی آیندمو

 «دوشم

 

 کرده خوش جا گلویش در هامدت که بغضی و شد فشرده قلبش آخر هایبیت همان با

 به را اششده مشت دست. زد گریه زیر به بلند صدایی با و کرد آزاد راحتی به را بود

 چشم و موبلند دخترک یاد به. داد سر بلندتر را اشضجه و کوبید فرمان روی

 آخرین یاد به. کردمی پاره را او دل بند و خندیدمی طناز و مستانه که افتاد اشدریایی

 اششده بود*ک هایب*ل و سفید صورت و بود کشیده ش*و*غ*آ در را او که باری

 .بود آمد و رفت در صورتش جلوی در مدام

 پاشممی تو از بعد... بینهنمی هیشکی» -

 باشم خودم شکله تونم،نمی دیگه... خالی از شممی پُر

 «آغوشم از نرو دوریت، از ترسممی... فروشممی ندیده... توبی آیندمو
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 .کرد خفه از،*گ بلند صدای در را فریادش و کرد بیشتر را سرعتش

 دفترم تموم... اسمته تکرار» -

 سرم رو ریزهمی... تو بعد خونه این

 شممی بارون... شه کم تسایه

 آتیشم... شهمی خاموش

 پاشممی تو از بعد... بینهنمی هیشکی

 باشم خودم شکل تونم،نمی دیگه... خالی از شممی پُر

 دوشم از دستاتو... برداری که این از دوریت، از ترسممی... فروشممی ندیده تو،بی آیندمو

 یراحی مهدی" «بعد روز یک و بیست آهنگ»"

 :کشید فریاد و کرد خالی فرمان جان به پی در پی را سنگینش هایمشت

 !خدا -

 :نالید و وبیدک ضبط روی به را مشتش

 !لعنتی شو خفه! شو خفه -
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 همیشگی جای همان مقابل را خود باران، امانبی هایشالق و ضبط شدن خاموش با

 ساختمان سمت به ناباور و ایستاد جا همان در عادت طبق. ایستاد سرعت به و دید

 .برگشت

 عمارت مقصدش که داشت یاد به خوب اما دانست؛نمی را آمده جا آن به چطور و کی

 برود بود، آمدنش منتظر هامدت که کاترین یخواهرزاده تنها دیدن برای بود آنسل لرد

 :زد تلخی لبخند و کشید صورتش به دستی. آورد در سر جا آن از حال و

 بینی؟می رو عذابت بانی هرروز شینمی خسته اینجا؟ کشوندی رو من هم باز -

 را پوستش که باران درشت قطرات. شد هپیاد ماشین از و کشید موهایش میان دستی

 آهی. آورد یاد به سرعت به را دردهایش تمام و کشید پر لبخندش انداختند، سوزش به

 اشنه*ی*س روی به چندکیلویی سنگی همیشه همانند و شد خارج گلویش از غلیظ

 مانساخت وارد و رفت باال هاپله از زیر به سر طور همان و زد را ماشین ریموت. افتاد

 به و کشید پالتویش به دستی. رساند سوم یطبقه به را خود و شد آسانسور سوار. شد

 حضور خاطربه لبخندهایی مقابل در و برداشت قدم معروف راهروی همان سمت

 به بتن، از ترسنگین قلبی با و کشید درهم بیشتر را ابروهایش شد،می زده اشهمیشگی

 .رساند معروف اتاق همان به را خود و رفت راهرو سمت
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 و کردمی روشن دلش در را امید نور همیشه اکسیژن دستگاه حرکت و هادستگاه صدای

 :بازکرد ب*ل و کشید شیشه روی را دستش. کاستمی غم و د*ر*د همه آن از

 بهتری؟ امروز. خانم سالم -

 بزرگی یهالوله به را نگاهش و کرد نوازش را او یرفته رو و رنگ صورت شیشه پشت از

 ظریف اندام دنبال به سیم و سرم و لوله همه آن میان از و دوخت بود، دهانش در

 :پرسید و کرد نوازش شیشه روی از را بدنش جای جای سرانگشتانش با. گشت دخترک

 بشی؟ الغر نباید گفتم بهت اول روزای رفته یادت شدی؟ الغر همه این چرا -

 :کرد توبیخ را او و کشید درهم ابرو

 نگاش حاال... نمیشه ب*را*خ هیکلت که دادی قول من به تو! بنداز خودت به نگاه یه -

 ...و ضعیف دن*ب روح، بی هاچشم بود،*ک هاب*ل! کن

 .شدمی خیس صورتش و رفتمی تحلیل صدایش لحظه به لحظه

 !جوان مرد اینجایی که هم باز -

 پاسخ حالت همان در و زد لبخند بغض همه آن میان همیشگی، صدای همان شنیدن با

 :داد
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 .میشه کشیده اتاق همین سمت به فقط قلب این. نیست من دست -

 .نمیشه فراموش همینه؛ عشق خاصیت -

 :پرسید و کشید شیشه روی را دستش. زد لبخند

 ببینمش؟ تونممی -

 .البته -

 :گفت و زد ترعمیق لبخندی اندرسون، دکتر مهربانی مقابل در و برگشت عقب به

 .ممنونم خیلی -

 تخت روی محبوبش، کنار در و شد اتاق وارد مخصوص، هایلباس پوشیدن بعداز

 کالمی با و ایستاد صورتش از کوتاه ایفاصله در. شد خم صورتش سمت به و نشست

 :کرد دادن گوش به وادار را اغ،او*د بسیار

 رفتم تو جای به من و موندی خواب وقت دیر تا امروزم خوشگل؟ خانم چطوری -

 .مادرت و پدر پیش و کلیسا

 :گفت طبعی شوخ با و نشاند دخترک گیسوان روی به ایوسه*ب
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 .اوردم خدا چشم از دور یواشکی هم این -

 و زد عمیقی لبخند. شد خیره او روح بی صورت به عشق با و کشید عقب را سرش

 را شده مشخص یصفحه و آورد بیرون را کوچکش قرآن کتش، جیب از. رفت ترعقب

 :کرد خواندن به شروع و بازکرد

 ....الرَحیم الرَحمن   اهلل ب سم   -

. داد جای جیبش درون را کتاب کوتاه ایوسه*ب با و کرد قرائت قرآن ایصفحه چند

 :کرد زمزمه بود، دستگاه حرکات یخیره که طور همان و کشید آهی

 کنی؟نمی باز رو هاتچشم. شد سال یک نزدیک -

 .کشید ترغلیظ آهی

 نبض که میگه دروغ داره جک و مردی کردممی فکر بیمارستان رسوندیمت وقتی -

 عمل به موقع به درست داد؛ من به دوباره رو تو. کاترینم مهربونه عجیب خدا... داری

 اتنه*ی*س توی رو بود کرده انتخاب برات که قلبی همون دکتر و رسیدی خودت

 من فکر به جونم؟ به دردت موندی کجا. نیستی تو و هست قلب فایده؟ چه اما گذاشت؛

 !شم؟می آب دارم جا این که نیستی



www.taakroman.ir  

 
  

 
856 

 

صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 به قلبش و شد باز ممکن حد آخرین تا چشمانش رسید، گوشش به که ضعیفی یناله با

 خیال و نداشت اعتماد هایشگوش به. افتاد پایش هردو کف به و افتاد تاب و تب

 :گفت و داد سر عصبی یخنده. است زده توهم کردمی

 .رفت شدم دیوونه -

 به آرامی به و کرد حس وجود تمام با را رسید گوشش به که ضعیفی یسرفه صدای

. کشید پایین را لرزانش نگاه و داد فرو سخی به را دهانش آب. برگشت صدا سمت

 .خدا یهدیه زیباترین و بود اشزندگی قاب زیباترین لبخند، آن حقیقتا  

 و باز چشمان آن ولی بپرد؛ سرش از توهمات تا بازکرد و بست بار چندین را چشمانش

 .حقیقتی هر از ترحقیقی بلکه. نبود توهم زیبا صورت

 :کشید فریاد و رساند در به را خود و پرید پایین تخت از چطور که نفهمید

 !دکتر. بازه چشماش خدا به اندرسون؟ دکتر -

 ساله ده هایپسربچه همانند. رساند نکاتری به را خود و برگشت عقب به سرعت به

 :کرد زمزمه لرزان هاییب*ل با و کشید چشمانش به دستی

 !اومدی خوش! عزیزم اومدی خوش -
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 و دکتر تکاپوی و هیجان و کاترین یشیفته هاینگاه مقابل در و زد گریه زیر به

 .گذاشت زمین روی به سر و نشست زانو دو روی به پرستاران،

 شکرا هلل -

 و رعد صدای. رساند هاآسمان هفت به را او شاکر صدای و کرد نجوا پایش زیر به مینز

 نشان این و ریختمی زمین بر بیشتری شدت با الهی نعمت و کرد پر را فضا تمام برق

 زمان سال یک. بود کشیده سختی جوان آن حق در خداوند لطف و شادی اوج یدهنده

 با و نشستن زنی بالین بر هاهفته و نبود شدن، هزند و مُردن بار هزاران برای کمی

 را خدا و خواندن فراوان نماز و دعا. نبود کمی زمان کردن، پرستاری او از خمیده کمری

 و بود نکرده دریغ کاترین برای داشت که هرچه از او. نیست کاری کم آوردن ستوه به

 مشخص زمانی در روزهر که بود شده معروف مجنون عاشقی به بیمارستان آن در حتی

 فراوان خستگی از که محبوبی کرد؛می صحبت محبوبش با هاساعت و آمدمی جا آن به

 حقیقتا  . بود آرمیده سرد و نرم تختی روی به را تمام سال یک به نزدیک دنیا، از

 زمین بر را مرد این چنان آن که بودند کشته کار گرانیافسون کاترین، چشمان

 .انداختند

*** 
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 طنازی با که شد خیره هاشبنم به لبخند با و کشید عالی هوای آن در عمیقی نفس

 زمین به هاآن روی از را خود بازیگوشی با آخر در و رقصیدندمی هابرگ روی بر تمام

 را زندگی زیبایی و کشید خیس هایبرگ روی به و برد جلو را انگشتانش. انداختندمی

 سر درختان سوی به را هایشقدم و کرد بلند را نگاهش. کرد احساس وجودش تمام با

 روی را دستش و ایستاد هاآن از یکی مقابل در و کشاند عمارت یکشیده فلک به

 دستور خاندان، آن به مادرش آمدن با پدربزرگش که بود درختی همان. گذاشت اشتنه

 و تر سر غبا دیگر درختان یهمه از مادرش درخت که حقیقتا  . بود داده را کاشتنش

 قلب صدای تا داد قرار تنه روی به را گوشش و گذاشت پیش تربیش قدمی. بود زیباتر

 تب صدای که راستی به شنید؛می. بگیرد آرام و بشنود درخت یتنه میان از را مادرش

 از ترگرم وجودش. کردمی حس کنارش در را گرمایش و شنیدمی را مادرش قلب تاب و

 در را خود و بست لحظاتی برای را چشمانش. گرفت را سراپایش و شد همیشه

 از کودکی در که دریغیبی و گرم ش*و*غ*آ همان کرد، تصور مادرش ش*و*غ*آ

 .بردمی پناه آن به تاریکی ترس

 عزیزم؟ اینجایی -
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 دوست را او هم مادرش یعنی تر؛عمیق او لبخند و شد سابق از بیشتر درخت گرمای

 زد؟می او برای قلبش چنین این که داشت

 شانخواستن از پر نگاه. برگشت عقب به و بازکرد را چشمانش و کشید عقب آرامی به

. افتاد پایش کف در و لرزید داشت نه*ی*س در که جدیدی قلب خورد، گره هم در که

 در که قلبی. شود نصیبش توانستمی که بود هاییقلب ترینپاک از یکی قلب این

 زندگی اش،زندگی لحظات آخرین تا که مردی. بود مهربان و شقعا مردی آن   از گذشته

 .بود کرده

 .نیست خوب تو برای هوا این داخل؟ بریم -

 هم االن که آسمانی. دوخت ابری آسمان به و کرد بلند را سرش و کشید عمیقی نفس

 جای در چی همه. شدنمی آن از زیباتر زندگی اصال  . بود آسمان زیباترین برایش

 .کردمی دادبی اشزندگی پود و تار در عشق و بود خودش

 دوش به دوش و داد تکان سری مهربانش، مرد نگرانی مقابل در و گرفت پایین را سرش

 شانرسیدن با. شدنمی کم آن از کودکان و هاخنده صدای که گذاشت عمارتی به پا او

 حرف بدون که زوجی شد، نظیربی زوج دو آن نصیب زیبایی لبخندهای هم باز سالن به

 .خواندندمی را عشق دیگریک نگاه از هم زدن
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 به بود، امیدش تنها روزی که چندماهه نوزادی با کارولین و گرفتند جای هامبل روی به

 :گفت و نشاند آغوشش در را او و آمد سراغش

 .کنهمی اذیت اشهمه و شیطونه خودت عین -

 و زد لبخندی که برگشت امیرسام سمت به صخا نگاهی با و داد سر صداییبی یخنده

 :گفت

 .تو عین نمیشه؛ بند جا یه. خدا به میگه راست -

 بازی به را مرد روان و روح که زد امیرسام خواستن از پر چشمان به زیبا چشمکی

. چسباند خود صورت به را نرمش و گرد صورت و فشرد آغوشش در را نوزاد. گرفت

 در شد،می منتقل وجودش به کودک از که عجیب آرامشی با و بست را چشمانش

 پیش یلحظه چند در که نوزادی ناباوی، کمال در و پرداخت او با صحبت به ذهنش

 هم روی به را چشمانش آرامی به و افتاد زدن پا و دست و گریه از نداشت، قرار و آرام

 اشزندگی و امید یصدقه قربان دل در دادمی تکان را او که طور همان. گذاشت

 .داشت خدا جنس از آرامشی که رفتمی

 روی به که زمانی از بود؟ شده چه را او که راستی به. دربرگرفت را او همه ناباور نگاه

 به که عجیب آرامشی بود؛ عشق و آرامش وجودش سراسر بود، کرده باز چشم دنیا این
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 انسانی بود، گذاشته دنیا این به پا زمانی از که راستی به. شدمی منتقل هم دیگران

 .فهمیدمی را ایجنبنده هر زبان گویی که انسانی. بود شده دیگر

 ش*و*غ*آ در را او و داد سر صدابی نجوایی نوزاد گلوی زیر به و کشید عمیقی نفس

 آرام لرزش و نوزاد عمیق هاینفس که تا ماند حالت همان در را ایچندلحظه. فشرد

 هاینگاه به زیبایش لبخند با و کرد باز آرامی به را مانشچش. آورد خود به را او بدنش

 در را او ناباوری با که گرفت کارولین سمت به را گرفته آرام نوزاد و داد پاسخ هاآن

 :گفت و کشید ش*و*غ*آ

 کردی؟ جادو گرفت؟ آروم چطور -

 ارهاش سر با و برگشت امیرسام سمت به. برخاست جای از آرامی به و داد سر ایخنده

 .کند همراهی را او که کرد

 عزیزم؟ کجا -

 :گفت و ایستاد سرعت به که کشید درهم ابرو

 .بریم. چشم -
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 و شوق با و رفت دیگر سالن سمت به سرعت به و داد سر ایخنده ابهتش همه آن از

 شده تنگ هم عمارت درون هایدوییدن برای دلش. شد اتاق وارد عجیب ذوقی

 :پرسید متعجب و شد اتاق وارد سرش پشت امیرسام که ادایست کنار زنان نفس.بود

 جا؟ این اومدی چرا -

 روی به. داد دستش به و کشید بیرون را بهایشگران کتاب و رفت اشکتابخانه سمت به

 کتاب، به رسیدن با امیرسام سوالی نگاه. دوخت چشم او به منتظر و کشید دراز تختش

 :پرسید لبخند با و گرفت آرام

 بخونم؟ قرآن تبرا -

 یاد به و کرد باز را قرآن آخر یصفحه. گرفت جای کنارش در امیرسام و داد تکان سری

 از و شود بهتر حالش که تا بخواند دلبرش برای آیه چند روزی بود کرده نذر که آورد

 و بود آخر یصفحه حال. برسد نذرش به قرآن ختم با و بیایید بیرون کذایی کمای آن

 .خواستنمی خدا از هیچ دیگر و بود شده اَدا زیبایی به که نذری

 را آخر یصفحه زیبا و جذاب لحنی با و کرد صاف مصلحتی ایسرفه با را صدایش

 و رویا بدون خوابی به را خود و گرفت قرار هم روی به کاترین چشمان که کرد قرائت

 .سپرد آرام
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***** 

 ورودی به قدم. داد جای یفشک درون را گوشی و کرد ارسال را موردنظر پیامک

 :گفت انگلیسی به و برخاست صندلی روی از که گرفت قرار زن مقابل و گذاشت

 .اومدین خوش جمکران به -

 یروزه بود، کرده باز چشم که روزی آن از بعد بار اولین برای و زد زیبا لبخندی

 :گفت و شکست را سکوتش

 .بلدم فارسی من. سالم -

 :گفت رویی خوش با و پرید باال او بایزی صدای از زن ابروی

 !عالی چه -

 :آورد زبان به را درخواستش و شد ترعمیق لبخندش

 بگیرم؟ قرض چادر یه تونممی -

 .البته -
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 و وسواس با. سپرد کاترین دست به و کشید بیرون کنارش سبد از را چادری زن،

 که آن از بعد. گرفت دست یک با را گلویش زیر و کرد سر را چادر باالخره تمام نابلدی

 جا از یافت، اطمینان او کیف در ممنوعه شی نبودن از نامید،می خادم را خود که زن

 :گفت و برخاست

 .کنم همراهیت تونممی باشی داشته دوست اگه -

 .ممنونم البته، -

 در هامدت که عجیبی آرامش آن ورودش با و شد بزگ بسیار صحن وارد زن خادم با

 عمیقی نفس. ایستاد حرکت از ایلحظه برای و شد چندان دو کرد،می اساحس درونش

 سبز نور که صحنی. گرداند صحن سراسر را نگاهش و کشید خالص و ناب هوای آن در

 رفت مسجد سمت به کوچک هایقدم با. بود بخشیده چندان دو ایجلوه آن به سفید و

 و دوخت چشم رنگ ایفیروزه گنبد به بود شده خیس یار، به وصالش از که صورتی با و

 :کرد زمزمه بغض با

 !هاکردم عمل قولم به اومدم؟ دیدی -

 :داد ادامه و ایستاد مسجد ورودی از زیادی یفاصله در
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 تو عین درست. نبود قشنگی این به خواب توی -

 مهربانی همه آن به لبخندی. بود شده او یخیره محبت با که انداخت خادم به نگاهی

 :گفت و زد

 .داشتم رو مهربونی هایخادم همچین توقع آقا از -

 :پرسید متعجب و انداخت باال ابرویی

 آقا؟ -

 هم خادم که گرفت جای داشت، قرار کنارشان در که حوضی روی به و داد تکان سری

 .بدهد پاسخ تا ماند منتظر و نشست کنارش در

 جا اون آخه ترسیدم؛می یلیخ. بود هامخواب یهمه توی بودم خواب وقتی. درسته -

 .ترسوندمی رو من هم اندازه همون به اما بود؛ آرومی دنیای که درسته

 چی؟ -

 امیرسام خوند؛می قرآن برام مدام که شنیدممی رو صداش. بودم کما توی که وقتی -

 .نامزدم میگم، رو
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 .سپرد گوش زیبایش داستان به لبخند با و برگشت سمتش به زن خادم

 و بود نور فقط دیدم رو آقا بار اولین برای وقتی. کردمی کم دردم از خیلی صداش -

 همین هرروز. نترسم من که تا ایستادمی تاریکی اون توی فقط و گفتنمی هیچی. نور

 آخر روز... که این تا. کردمی گوش امیرسام خوندن قرآن صدای به من با و بود جور

 :گفت چی دونیمی. کرد صحبت مباها بار اولین برای روز اون. رسید

 گفت؟ چی -

 :داد پاسخ و کرد پاک را چکیدندمی اشگونه روی به که اشکی قطرات

 اینجا گفت خودش. اینجا بیام... و ببخشم رو امیرم خواست من از. ببخشش گفت -

 .نمیگم دروغ خورممی قسم. مونهمی منتظرم

 .گرفت قرار خادم دست درون لطیفش دست

 همینه؟ جمکران به اومدن برای دلیلت پس... نمگی دروغ که معلومه -

 :داد پاسخ و دوخت گنبد به را نگاهش

 .موعود میگین بهش شما که شدم دیگه مسیحی عاشق من -
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 کشک؟ هم من پس -

 و شد زده شگفت مقدس، مکان آن در هم آن دیدنش با و برگشت عقب به سرعت به

 .ایستاد

 امیر؟ -

 امیر؟ جان -

 کنی؟می چکار اینجا -

 .خب کردم تعقیبت جا این تا. بشم صدات قربون -

 صورتش به را چادر یگوشه. شد کشیده زیر به نگاهش و انداختند گل هایشگونه

 :کرد زمزمه و کرد نزدیک

 .خدانکنه -

. کرد نگاهش کردن بلند به وادار را او و شد برداشته امیرسام توسط شانمیان یفاصله

 .بود شده مقدس هایالهه همانند نورانی، نگاه و مشکی چادر با که راستی به

 کاترین؟ -
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 هایدیواره به را خود و گرفت هیجان قلبش رسید، گوشش به که امیرسام نجوای

 .برساند صاحبش به را خود و بیاید بیرون تا کوبید اش نه*ی*س یقفسه

 بله؟ -

 !شدی مسلمون بودی نگفته -

 اشخیره بازنیمه ان*ه*د با و انداخت باال ابرویی فهمیده، را راز این که این از متعجب

 .شد

 ...کجا از... کجا از -

 .شدی بلند صبح نماز برای که دیدمت -

 ...من... من -

 بود؟ چی دلیلش -

 :زد ب*ل و برگرداند مسجد سمت به را اشگرفته نم نگاه

 .عشق -

 .بود شده جاری کاترین زبان بر که عشقی آن کرد تعبیر زیبا چه امیرسام و
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 کنی؟می ازدواج من با -

 مقابل را دستش و کشید آرامی "هین" اش،ناگهانی درخواست و امیرسام صدای از

 آرامی به را دستش و بلعید هایش،ب*ل گرفتن دندان با را لبخندش. گذاشت دهانش

 .آورد پایین

 امیر؟ -

 بشی؟ کشیدنم نفس دلیل کنیمی قبول -

 بود او تنها که رساند گوشش به را صدایی و شد روانه صورتش سمت به خنکی نسیم

 :شنیدمی که

 .باشه مبارک -

 :پرسید و کرد آزاد هایش دندان بند از را هایشب*ل

 بدم؟ پاسخ باید االن -

 .االن همین -

 :داد را درخواستش پاسخ زیبا ایخنده با و داد فرو را دهانش آب
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 .معلومه. آره که معلومه -

 سر ب*ل زیر ایزمزمه و گرفت خود به را لبخند زیباترین امیرسام یمردانه هایب*ل

 :داد

 .شکرت خدایا -

 .باشه مبارک -

 نگاهی کاترین. کرد ترک را هاآن و زد زیبایی لبخند که برگشتند خادم سمت به هردو

 تلفیق و بود شده کردمی فکر که چه آن از زیباتر شب، تاریکی در که انداخت مسجد به

 به. کردمی همگان نصیب را العاده خارق آرامشی سفید و سبز ای،فیروزه هایرنگ

 :داد پاسخ و برگشت امیرسام سمت

 .دارم دوست رو اینجا -

 :پرسید و برداشت کاترین سمت به بیشتر قدمی

 بودیش؟ دیده خواب توی -

 :پرسید و نشست کنارش در فاصله با امیرسام. گرفت جای زمین روی و داد تکان سری
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 چرا؟ -

 چشم مقابلش معنوی فضای به عمیق لبخندی با که شد متوجه خوبی به را منظورش

 :داد حرکت را هاشب*ل و دوخت

 کمکم به رو مردانش ترینمقدس و واالترین از یکی که شدم دینی عاشق من -

 .فرستاد

 دیدیش؟ -

 :کرد زمزمه و گرفت جان لبخندش

 .دیدمش دلم با. سر چشم با نه -

 .مبارکه -

 :زد ب*ل و نشاند صورتش روی بزرگ لبخندی که برگشت امیرسام سمت به باتعجب

 .باشه مبارک عاشقی این -

 در قلبش امانبی کوبش صدای و گرفت قاب را ظریفش هایب*ل کوچکی یخنده

 .پیچید صحن



www.taakroman.ir  
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صلیب شکسته رمان    

  کاربر انجمن تک رمانسیف الهی مهدیه  
 

 ...پایان

 

 پیگرد برداری کپی هرگونه. است شده منتشر و تایپ رمان تک سایت در فایل این

دارد قانونی . 

کنید مراجعه رمان تک سایت به خود آثار کردن منتشر برای . 

TaakRoman.IR 

Forums.TaakRoman.IR 


