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 . ل ی الوک   نعم   و   للا   حسبنا 
  شهروند   هر   است،   گناهكار   جامعه   كه   دنیایى   در )  

!  شود   سادیسمى   هیوالى   یك   به   تبدیل   تواند   مى   عادى 
 ) 
 
 
 

 "   واهمه . "  اول   صحنه 
 
 

  كرده   ایجاد   حصار   جسد   اطراف   كه   رنگى   زرد   نوار 
  عبور   آن   زیر   از   و   داد   سوق   باال   طرف   به   را   بود 
 . كرد 
  همان   و   چرخید   جسد   روى   دقت   با   گرش   كنكاش   نگاه 
  احساس   خود   نزدیك   را   نادرى   سروان   حضور   لحظه 
 . كرد 
 ! نبود   همراهش   چیز   هیچ !  نیست   مشخص   هویتش _  
 : گفت   تحكم   با   بگیرد   جسد   از   چشم   اینكه   بدون   



 ! باشه   صفر   نقطه   تو   كه   اى   پرونده   از   بیزارم _  
  ى   گوشه   و   دوخت   چشم   او   جدى   رخ   نیم   به   نادرى 
 . خاراند   را   لبش 
  دكتر   رسیدن،   تو   از   قبل   هویت   تشخیص   هاى   بچه _  

  صفر   نقطه   روى   اى   پرونده   هیچ .  اینجاس   هم   پناهى 
 . نمیمونه   ثابت 

  را   پناهى   آمد،   در   چرخش   به   فضا   در   نگاهش   باالخره 
  جسد   به   خود   تماِس   كردن   قطع   محض   به   كه   دید 

 . شد   معاینه   مشغول   و   نزدیك 
  باید   پرونده .  كنید   شناسایى   زودتر   و   جسد   هویت _  
 . بشه   خارج   معلق   حالت   این   از 

 : گفت   خاص   لحنى   با   نادرى 
  هویت   شناسایى   دنبال   نیست   نیازى   کنم ی م   فکر _  

 . باشیم   جسد 
  ى   چهره   عیان   خباثت   به   موشكافانه   و   برگرداند   سر 

 . ماند   خیره   نادرى 
 . بدهد   توضیح   نادرى   ماند   منتظر   و   نگفت   چیزى 
 . اونجاس   دخترش _  
  نادرى   كه   مسیرى   به   و   داد   گردنش   به   تابى   بار   این   

 . نگریست   كرد   اشاره 
  تكیه   درختان   از   یكى   قطور   ى   تنه   بر   جوانى   دختر 
  خیره   جسد   به   آمده   در   حدقه   از   چشمانى   با   و   زده 
 ! بود   مانده 



  بر   دختر   روى   از   را   اش   شده   تیز   نگاه   اینكه   بدون 
 : پرسید   كلماتش   تك   تك   روى   افكنده   سایه   شك   با   دارد 
  تو   دخترش   اصل !  شده؟   خبر   با   كجا   از   دخترش _  
 !  میكنه؟   چیكار   جنگل   این 

 . انداخت   باال   شانه   نادرى 
  بابام   میگه   دائم   فقط !  نمیزنه   حرف !  نمیدونم _  

 ! نُمرده 
  ى   چهره   خونسردى   میخ   را   نافذش   و   جدى   نگاه   فراز 
 . كرد   نادرى 
 داده؟   و   جسد   شدن   پیدا   خبر   خودش _  

 : داد   پاسخ   بلفاصله   نادرى 
 !  بوده   مرد   یه   داده   اطلع   كه   اونى !  نه _  

  همانند   نگاهش   و   شدند   نزدیك   هم   به   ش ی ابروها 
  اعتراف   متهم   یك   از   خواست   مى   كه   شد   زمانى 
 . سرد   و   ترسناك   همانقدر   بگیرد، 

 !  نیست   طبیعى   اصل   اینجا   دختر   این   حضور _  
  و   كرد   گرد   عقب   ترى   اضافه   حرف   بدون   نكرد،   تعلل 
 . برداشت   قدم   دختر   طرف   به 

 : شنید   سر   پشت   از   را   نادرى   صداى 
  نیست   شرایطى   توى   ترسیده،   االن   دختر   اون   فراز _  
 ! كنى   بازجویى   ازش   بخواى   تو   كه 

  گام   و   نكرد   همكارش   ى   بازدارنده   لحن   به   اعتنایى 
 . برداشت   تر   بلند   را   هایش 



  دختر   آن   مبهوت   ى   چهره   از   لحظه   یك   حتى   نگاهش 
 . شد   نمى   برداشته 

  جسم   كه   ایستاد   دختر   به   نزدیك   آنقدر   و   رفت   جلو 
  قرار   هیكلش   تنومند   سایه   زیر   او   لرزان   و   مچاله 
 . گرفت 
  نگاه   آهسته   نداشت   جسد   به   اشرافى   دیگر   كه   دختر 
  چهره   به   حال   پریشان   و   كشید   باال   را   اش   شده   تهى 
 . ماند   خیره   او   سخت   و   سفت   ى 
  سوال   ن ی تر   مهم   ی ا   اضافه   حرف   چ ی ه   بدون   و   ی جد 

 . آورد   زبان   بر   را   ذهنش 
 خانم؟   شدید   مطلع   چطور   شما _  

  خود   لرزان   بدن   دور   به   را   دستانش   جوان   دختر 
 : نالید   اى   ترسیده   صداى   با   و   پیچاند 
 نه؟   مگه   نیست،   من   باباى   اون _  
  اش   جدى   ى   چهره   عضلت   رفلكس   تنها   همیشه   اخم 
 ! بود 
  ما   با   باید   اما .  خانم   نیست   مساعد   حالتون   میدونم _  

   د؟ ی اومد   جرم   ی   صحنه   به   چطور .  كنید   همكارى 
  ناگاه   به   و   گرفت   شدت   دختر   هاى   مردمك   گشادگى 
 . زدن   جیغ   به   كرد   شروع 

  بابام !  نُمرده   من   باباى   نیست،   من   باباى   اون _  
 .  نُمرده   بابام .  نیست 



  خارج   زدگى   شوك   و   سكون   حالت   آن   از   باالخره 
 . گذشت   او   كنار   از   سراسیمه   و   شد   خیز   نیم   گشت؛ 
  بگم   مامان   به   باید   خونمون،   برم   میخوام _  

  خونه   برسم   تا   میدونم !  نكشتن   رو   بابا   بگم ... دروغه 
 . نیست   من   باباى   كه   این ... برگشته   بابام 
 . گشت   بر   خونسرد   فراز 
  عادت   یی ها   واكنش   و   رفتارها   چنین   دیدن   به   دیگر 
 . داشت 
  مى   حركت   جسد   جهت   خلف   خوران   تلو   تلو   دختر 
  مى   شدت   را   فضا   سنگینى   اش   گریه   صداى   و   كرد 

 . بخشید 
  را   او   نگاهش   با   داشت   قصد   فاصله   آن   از   نادرى 
  صدایش   تن   حال   همان   در   و   كرد   تند   قدم   كند؛   ملمت 

 . برد   باال   را 
 . بیارید   تشریف   میشه    دكتر؛   خانم _  
  نحیف   جسم   كه   نداشت   فاصله   دختر   تا   بیشتر   قدم   چند 
 . كرد   اصابت   زمین   با   او 

  نفسش   فراز   شد؛   قطع   هایش   گریه   و   ها   جیغ   صداى 
 . چرخید   عقب   به   و   فضا   در   كرد   فوت   را 

 . شود   پناهى   رخ   به   رخ   شد   باعث   چرخیدنش   ناگهانى 
  منتقل   باید   كنم   فكر   كنید،   رسیدگى   وضعیتش   به _  
 . بیمارستان   بشه 



  سعى   و   نیاورد   باالتر   فراز   گردن   از   را   نگاهش   پناهى 
 . بماند   مسلط   خود   بر    كرد 
 . سرگرد   جناب   چشم _  
 
  مقابل   از   پناهى   سفید   صورت   انداختن   گل   به   توجه   بى 
 . رفت   كنار   او 

  لحظه   همان   گریخت؛   سرعت   به   نكرد،   تعلل   نیز   پناهى 
 : گفت   سرزنشگرى   لحن   با   و   رسید   سر   نادرى 
  گوشه   یه   اول   از   بیچاره   این !  رئیس   میگم   تبریك _  

  آب   شدى   باعث   كه   كردى   لطف   بود،   نشسته   ساكت 
 . آوردى   در   و   جیغش   و   كنه   قاطى   روغن 

  نادرى   حرص   از   مملو   ى   چهره   به   چشم   ى   گوشه   از   
 . كرد   نگاه 
  مقتول   دختر   اومدن   هوش   به   تا   پرونده   فقط   رئیس _  
  و   افتخارت   پر   حضور   میمونه،   باقى   صفر   ى   نقطه   تو 
 ! میگم   تبریك   جرم   ى   صحنه   سر 
 . رفت   ماشینش   طرف   به   حوصله   بى   اما   فراز 
  این   استارت   و   بگو   للا   بسم   حرفا   این   جاى   به _  

  كن   ،سعى   بیمارستان   برو   دختره   با   بزن،   رو   پرونده 
  حل   و   قتل   ى   صحنه   سر   حضورش   بودن   مجهول   اون 
 . اداره   بیایى   پر   دست   با   فردا   و   كنى 
  با   نادرى   كه   نشنید   و   نشست   ماشینش   فرمان   پشت 
 : گفت   حرص 



 . رئیس   چشم _  
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  ی نوا   قلبش   و   شدند   باز   معمول   حد   از   ش ی ب   چشمانش 
 . نواخت   ی م   جانش   بر   را   وحشت 
  حرکات   و   د ی لرز   ی م   دستانش   نبود،   خوش   حالش 
  توانست   ی نم   را   اش   نه ی س   ی   قفسه   ی   شده   د ی شد 

 . کند   کنترل 
  نگاه   دلهره   با   تخت   ی رو   ده ی خواب   کوچک   جسم   به 
 . د ی پر   جا   از   و   کرد 

  و   بود   گرفته   درد   دن ی خواب   نشسته   حالت   آن   از   بدنش 
 . دهد   تکان   را   گردنش   توانست   ی نم   راحت 
  س ی سرو   به   را   خود   و   رفت   رون ی ب   اتاق   از   آهسته 
 . رساند   ی بهداشت 
  رها   قصد   که   ی کابوس   از   د ی لرز   ی م   جانش   ی   همه 

  که   ش ی ها   پلک   پشت   ر ی تصو   از   نداشت؛   را   کردنش 
 . داشت   نفرت   گذاشت   ی نم   راحتش 



  یی روشو   اطراف   به   دستانش   و   کرد   باز   را   آب   ر ی ش 
 . انداختند   چنگ 
  و   ست ی نگر   نه ی آ   در   خود   ی   ده ی پر   رنگ   ی   چهره   به 

 . انداخت   ارتعاش   به   را   اش   حنجره   ی جان   کم   ی صدا 
  متوقف   منو   ی تون ی نم   ی نجور ی ا   که   ی دون ی م ... کن   بس   ـ 
 . ی تون ی نم ... ی کن 
  به   پرقدرت   و   کرد   ی زندان   خود   مشت   داخل   را   آب 

 .   فرستاد   نه ی آ   سمت 
 . شدند   داغ   ش ی ها   پلک   و   گرفت   موج   رش ی تصو 

  چشم   و   داد   قرار   آب   قطرات   معرض   در   را   صورتش 
 . بست 

  كه   بود   نگذشته   حالت   آن   در   ماندنش   از   لحظاتى 
 !  شد   فشرده   کبار ی   تنها   واحدش   زنگ 

  ع ی سر   و   است   اش   خانه   در   پشت   ی کس   چه   دانست ی م 
 . کرد   راست   کمر 
  و   س ی خ   صورت   ی رو   تا   خورد ی م   ُسر   ش ی موها   از   آب 

 . ملتهبش 
  پوستش   ی داغ   از   بود   نتوانسته   آب   ی خنکا   ی حت 

 . بکاهد 
  به   توجه   ی ب   که   کرد   وادار   را   او   دوم   زنگ   تک 

 . کند   تند   قدم   صورتش   و   موها   کردن   خشک 



  تا   د ی کش   ق ی عم   نفس   چند   ستاد؛ ی ا   اما   خانه   در   پشت 
  و   بماند   ی مخف   ن ی زب ی ت   چشمان   آن   د ی د   از   اضطرابش 

 . گشود   را   در 
  همیشه   عادت   به   ایستاده،   عقب   قدم   یك   كه   دید   را   او 

  كرده   باز   هایش   شانه   عرض   ى   اندازه   به   را   پاهایش 
  خزیده   سرانگشتانش   و   بود   زده   كنار   را   كت   ،دستش 
 . شلوارش   جیب   درون   بودند 

 : گفت   ی وقت   کند   ی مخف   نتوانست   را   ش ی صدا   ارتعاش 
 . نباشید   خسته .  سرگرد   جناب   سلم _ 

 : گفت   خشن   نسبتا   و   سرد   اش   ذاتى   جدیت   با   فراز 
 . حنا   دنبال   اومدم .  سلم _  
  به   بود   مانده   خیره   غیرارادى   اما   گفت   چه   او   که   د ی شن 

  چ ی ه   که   ی مرد .  مقابلش   نفوذ   غیرقابل   مرد   ى   اسلحه 
 ! بود   ده ی ند   ش ی رفتارها   در   هرگز   ی انعطاف 
  قصد   اینكه   بدون   و   كرد   دنبال   را   او   نگاه   رد   فراز 
  به   دوباره   باشد   داشته   را   اش   اسلحه   كردن   مخفى 
 . ماند   خیره   او   صورت 

 . اس   اسلحه _  
 .  كرد   نگاه   او   چشمان   به   گیج   
 ! چى؟ _  
 . خاراند   را   لبش   ى   گوشه   فراز 
  شاید   گفتم   كردید   مى   نگاه   داشتید   دقت   با   خیلى _  

 ! چیه   اسمش   ندونید 



  بى   و   شد   فراز   كلمات   در   خفته   ى   كنایه   ى   متوجه 
 . كرد   اخم   اختیار 
  مرد   این   هاى   كنایه   و   كلم   صراحت   به   هم   هنوز 
 . نداشت   عادت 
  را   قدرت   این   تو   به   شغل   این   بگوید   خواست   دلش 
  هرگونه   و   بدانى   برتر   همه   از   را   خود   كه   است   داده 

 ! بگویى؟   سخن   دیگران   با   بخواهى 
  بى   حرف   تا   داشت   نگه   دندان   زیر   را   زبانش   اما 

 . نزند   ربطى 
 . كرد   مى   صبورى   همیشه   مانند   باید 
 بشید؟   خیره   جا   یه   به   بار   هر   دارید   عادت _  
 . شد   دستپاچه   ی کم   و   ایستاد   عقب   قدم   یك   زده   شوك   

  را   نگاهش   هم   بار   این   نتوانست   قبل   ى   دفعه   برخلف 
 . ماند   خیره   فراز   چشمان   به   همچنان   و   بچرخاند 

 . د ی ار ی ب   رو   حنا   كنید   لطف   ام،   خسته   خیلى   من _  
 . یابد   باز   را   صدایش   كرد   تلش   
 . خوابه _  
 .  بگوید   توانست   را   همین   فقط 

  مملو   وجودش   مرد   این   مقابل   در   میدانست   هم   خودش 
 ! شد   مى   ترس   از 
  است   بلد   مرد   این   اصل   اندیشید   خود   با   اختیار   بى 

  و   كنایه   بدون   بگوید   سخن   بار   یك   است   بلد   بخندد؟ 
   تمسخر؟ 



  او   به   نسبت   فراز   روزها   ن ی ا   که   کرد   ی م   گمان   اشتباه 
 ! کرد   خواهد   پیدا   ن ی د   احساس 

 . لطفا   بیاریدش . ست ی ن   ی مشکل _  
  را   اخم   اش   قدمى   چند   در   ایستاده   مرد   فكرى   بى 

 . كرد   صورتش   مهمان 
 ! میشه   بدخواب _  
 : گفت   خونسرد    فراز 
 ... که   کنم ی م   بغلش   آروم   داخل،   ام ی م   خودم   پس _  

 . شود   تمام   فراز   ى   جمله   نداد   اجازه 
 ! میشه   بیدار _  

 . آمد   در   خنثى   حالت   آن   از   فراز   ى   چهره 
  شد،   شتر ی ب   اش   چهره   ت ی جد   و   شدند   گره   هایش   ابرو 
  نداشت   عادت   كنند؛   قطع   را   حرفش   آمد   مى   بدش 
 . كند   عمل   او   نظر   مخالف   كسى 

  كرد،   خارج   شلوارش   جیب   داخل   از   آرام   را   دستش 
 . نبود   مشخص   دیگر   اش   اسلحه   و   افتاد   پایین   كتش 
 : پرسید   جدیت   با   و   پرید   باال   لبش   ى   گوشه 
 هستى؟   دخترم   فكر   به   من   از   بیشتر   شما   یعنى _  
 .  کرد   ی درماندگ   احساس   

  ی   حدقه   بود   قادر   نگاهش   با   که   مرد   ن ی ا   با   بحث 
  که   کس   هر   درون   ت ی واقع   به   و   بشکافت   را   ها   چشم 

 . بود   ده ی فا   ی ب   کند   نفوذ   بخواهد 



  راه   سر   از   گر ی د   ی اعتراض   بدون   و   ساکت   داد   ح ی ترج 
 . برود   کنار   او 
  کوتاه   ی   فاصله   بلند   یی ها   قدم   با   فراز   كار   این   با 
 . رفت   داخل   و   کرد   ی ط   را   انشان ی م 
 . برداشت   قدم   او   سر   پشت   و   گذاشت   باز   را   خانه   در 
  نرفت،   تر   جلو   و   داد   ه ی تک   اتاق   در   چهارچوب   به 

   به   حرکت   ی ب   ی ا   لحظه   و   نشست   تخت   ی   لبه   فراز 
 . ست ی نگر   دخترش   ی   چهره 
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  ر ی پذ   انعطاف   یی ها   لحظه   ن ی چن   در   فقط   را   مرد   ن ی ا 
 !  د ی د   ی م 

  و   شد   خم   ی وقت   تخت   ی رو   نشسته   نفوذ   رقابل ی غ   مرد 
  او   کرد   دا ی پ   ن ی ق ی   د، ی بوس   را   دخترش   صورت   آرام 
 . ندارد   کوچک   جسم   همان   جز   به   ی ضعف   نقطه   چ ی ه 
  نکه ی ا   مگر   بزند   ضربه   او   به   توانست   ی نم   چکس ی ه 

  فراز   ماهه   چند   دختر   حنا،   ی رو   میگذاشت   دست 
 . مهرجو 



  به   حرص   با   و   آورد   خود   به   را   او   حنا   ی   ه ی گر   ی صدا 
 . دوخت   چشم   فراز   ز ی خ   م ی ن   حالت 
  نظر   ر ی ز   را   او   العمل   عکس   و   نخورد   تکان   ش ی جا   از 

 . گرفت 
  دخترش   اط ی احت   شد،با   تر   تنگ   فراز   دستان   ى   حلقه 
  را   صورتش   هم   باز   و   کرد   بلند   تخت   ی رو   از   را 

 . د ی بوس 
 ؟ ی شد   دار ی ب   بابا؟   جانم   ـ 

  ر ی ز   وار   زمزمه   و   حنا   دادن   تکان   به   کرد   شروع 
 . رفت   ی م   اش   صدقه   قربان   او   گوش 
  باشد   متوجه   نکه ی ا   بدون   و   ی راراد ی غ   زد،   لبخند 
 . است   معمول   حد   از   شتر ی ب   اش   چهره   ی رو   آن   تداوم 
  ی ناگهان   گرفت   آرام   آغوشش   در   با ی تقر   که   حنا 

  او   چشمان   به   م ی مستق   و   صاف   ی نگاه   با   و   برگشت 
 . ماند   ره ی خ 

  فاصله   در   چهارچوب   از   قدم   ک ی   و   خورد   تکان 
 . آمد   سمتش   به   فراز   و   باخت   رنگ   لبخندش   گرفت، 
  کرده   تر   اخلق   خوش   را   او   دخترش   با   دار ی د   یقینا 
 : گفت   مت ی مل   با   که   بود 
  روزا   ن ی ا   من .  ی هست   دخترم   مراقب   نکه ی ا   از   ممنون   ـ 
 .  کنم   کار ی چ   رو   حنا   د ی با   دونم ی نم   گرفتارم،   ی ل ی خ 

  لحن   با   فراز   رفتار   در   مشهود   استقامت   و   ت ی قاطع 
 . داشت   ی ب ی عج   تناقض   مستاصلش 



  به   نمش ی بب   تونم ی نم   روز   طول   در   اده، ی ز   ی ل ی خ   کارم   ـ 
 . باشه   خودم   ش ی پ   و   شب   که   دارم   اصرار   ن ی هم   خاطر 
  ق ی تزر   ت ی حما   و   ی همدرد   حس   کلماتش   به   کرد   ی سع 
 ! نبود   موفق   چندان   اما   کند 

 !   بود   ی خال   ی حس   هر   از   لحنش 
  اونم   که   د ی دون ی م   دارم،   دوست   ی ل ی خ   رو   حنا   من   ـ 
  تا   گرفتم   ی مرخص   مدت   ه ی .  داره   عادت   من   به   ی ل ی خ 
  درک   دونم، ی م   و   ط ی شرا .  باشم   کنارش   بتونم   شتر ی ب 
 . کنم ی م 
  از   ی موج   فراز   ی   زده   خ ی   نگاه   در   بار   ن ی اول   ی برا 
 . د ی د   را   ی دان   قدر 
  چ ی ه   که   اونقدر   ، ی دار   علقه   کارت   به   چقدر   دونم ی م   ـ 

 . ی کرد   ی نم   استفاده   هات   ی مرخص   از   وقت 
 کرد؟   ی م   هم   ی کنجکاو   گاها   او   ی   درباره   پس 
 . شد   رنگ   پر   ذهنش   در   که   بود   ی سوال   ن ی ا   
  تایم   مدت   ه ی   ست ی ن   بد .  دم ی م   انجام   خونه   ی تو   نجا ی ا   ـ 

 . باشه   بیشتر   استراحتم 
  کوتاه   آغوشش   در   حنا   کردن   جا   به   جا   ن ی ح   فراز 
  او   کنار   از   گفتن   ر ی بخ   شب   محض   به   و   کرد   تشکر 
 . گذشت 
  کرد   ی م   ی تاب   ی ب   آغوشش   در   که   را   حنا   داشت   ی سع 
  بر   بلند   شه ی هم   مانند   را   ش ی ها   گام   و   کند   آرام 
 . داشت ی م 



  بدون   ،   کرد   ی همراه   اش   خانه   در   ی جلو   تا   را   او 
  گردد،   بدل   و   رد   میانشان   دیگر   ى   كلمه   یك   حتى   اینكه 

  باالخره   و   شود   ی کنار   واحد   وارد   فراز   تا   ستاد ی ا 
 . برگردد   اش   خانه   داخل   به   داد   ت ی رضا 
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  در   دهان   با   که   یی صداها   و   حنا   ی ها   خوردن   تکان 
 . کرد   ارش ی هوش   آورد   ی م 

  اما   بزند   لبخند   خواست   د؛ ی چرخ   و   کرد   باز   چشم 
 !  نتوانست 

  احساس   و   ماند   ره ی خ   دخترش   ی ها   زدن   پا   و   دست   به 
 ! ماند   ش ی گلو   وسط   ن ی سنگ   ی ا   توده   کرد 
  و   جرم   ی   صحنه   به   ها   ساعت   داد   ی م   ح ی ترج 

  خود   ی زندگ   ی   پرونده   اما   شد ی ند ی ب   ها   قاتل   یی شناسا 
 . نزند   ورق   را 
 .  انداخت   چنگ   ش ی موها   به   و   شد   ز ی خ   م ی ن 

  آن   درد   و   گرفت   شدت   لحظه   به   لحظه   ش ی گلو   تورم 
 . سوزاند   را   چشمانش 



  دهان   با   صدا   و   سر   پر   دخترش   که   ی نامفهوم   اصوات 
 . آورد   خود   به   را   او   کرد   ی م   جاد ی ا 

  و   داد   ماساژ   پرقدرت   بار   ن ی چند   را   چشمانش 
  صورت   و   حنا   ی رو   شد   خم   ناگهانى   سربرگرداند؛ 

 . برد   جلو   را   خود 
  سفت   عضلت   و   خورد   اش   گونه   به   حنا   کوچک   دست 
 . خوردند   تکان   دهانش   اطراف   ی   شده 
  بو   را   دخترش   تن   عطر   و   زد   ی رنگ   ی ب   و   محو   لبخند 
 . د ی کش 
  قول   بمون،   منتظرم   ، یی بابا   نخواب   زود   گه ی د   امشب   ـ 
 . ام ی ب   زودتر   دم ی م 

 . د ی خند   و   زد   پا   و   دست   شتر ی ب   حنا 
  وسط   کردند   فرو   را   ز ی ت   ی ا   زه ی ن   کرد   احساس 
 !  چشمانش 

 .  زد   پلک   و   د ی کش   عقب   ع ی سر 
  ی م   آتش   را   چشمانش   کرد،   ی م   زخم   را   ش ی گلو   بغض 
 . انداخت   ی م   جانش   به   شدت   با   را   غم   و   زد 
  سرکار   به   نبود   قادر   حال   ن ی ا   ،با   گرفت   ی م   دوش   د ی با 

 . برود 
  اتلف   بدون   و   زد   بغل   را   حنا   ی ز ی چ   هر   از   قبل   اما 
 . رفت   رون ی ب   خانه   از   وقت 
  و   فشرد   را   ی کنار   واحد   زنگ   کبار ی   شه ی هم   عادت   به 

 . ستاد ی ا   منتظر 



 .  بابا   کن   ی طون ی ش   کم   ـ 
 . داد   تکان   هوا   در   را   دستانش   و   د ی خند   حنا 
 .  چشمم   تو   ره ی م   انگشتت   ، یی بابا   نکن   ـ 

 . شد   خته ی آم   هم   در   دخترش   ی   خنده   و   غ ی ج   ی صدا 
  گه ی د   اگه   وقت،   ه ی   ی نکن   ت ی اذ   رو   خاله   یی بابا   جون   ـ 

 . شم ی م   بدبخت   من   باشه   مراقبت   نتونه 
 . آمد   باال   او   سر   و   شد   باز   در   لحظه   همان 
  شان ی پر   ی گر ی د   زمان   هر   از   مقابلش   ستاده ی ا   دخترِ 
 . آمد   ی م   نظر   به   تر   حال 
  ز ی ر   چشم   د ی ترد   و   شک   هنگام   به   اش   زه ی غر   ی رو   از 
 . کرد 
 . کردم   دارتون ی ب   د ی ببخش .  سلم   ـ 

  انگار   که   ی چشمان   با   و   زد   ی روح   ی ب   لبخند   دختر 
  صورت   به   بود   شده   ده ی در   درونشان   رگ ی مو   صدها 
 . ماند   ره ی خ   او 
 . نبودم   خواب .  سلم   ـ 

  کلفه   آغوشش   در   حنا   ی   وقفه   ی ب   ی ها   خوردن   تکان 
 . کرد   اش 
 د؟ ی خوب   ـ 
  آمد؛   ک ی نزد   و   کرد   اکتفا   سرش   دادن   تکان   به   ل ی آن 

  ممانعت   او   و   شدند   دراز   حنا   گرفتن   ی برا   دستانش 
 . نکرد 



  حنا   معترض   غ ی ج   و   سپرد   آنیل   آغوش   به   را   دخترش 
 . د ی چ ی پ   فضا   در 
  جسم   کرد   ی سع   اما   بود   برآشفته   و   حوصله   ی ب   ل ی آن 

 . کند   آرام   را   دستانش   ان ی م   کوچک 
 . شه ی م   رم ی د   داره   گه، ی د   برم   د ی با   من   ـ 

  وارد   نداد   اجازه   ل ی آن   تفاوت   ی ب   ی صدا   که   روبرگرداند 
 . بشود   اش   خانه 

 سرگرد؟   جناب   ـ 
 : گفت   خونسرد   و   چرخاند   سر 
 !  ست ی ن   ی آگاه   ی   اداره   نجا ی ا   ـ 
  که   ی حال   در   و   نکرد   ی ا   توجه   او   کلم   تمسخر   به   ل ی آن 
 . آمد   جلو   داشت   ی م   نگه   تر   محکم   را   حنا 
 . چهلم   روز   ـ 

 .  د ی نفهم   را   منظورش 
  ماند   منتظر   و   گرفت   خود   به   استفهام   رنگ   نگاهش 

 . بدهد   ح ی توض   ل ی آن 
  د ی بر   د ی خوا ی نم .  گذشته   اتفاق   اون   از   روز   چهل   ـ 

 د؟ ی کن   حل   و   مشکل 
 . شد   متوقف   چهل   ی   کلمه   ی رو   ذهنش 
   بود؟   کرده   فراموش   چطور 
  بر   محکم   و   یكباره   ن ی آهن   ی جسم   با   کرد   احساس 
 . نداد   بروز   را   درد   اما   دند ی کوب   زانوانش   پشت 

 .  د ی کن   حلش   و   د ی بر   حنا   خاطر   به   ـ 



  ی م   خته ی آم   اخم   با   ی وقت   ش ی ابرو   دو   ن ی ب   ق ی عم   خط 
  نشان   معمول   حد   از   تر   ی جد   را   اش   چهره   حالت   شد 
 . ترسناك   آنیل   نظر   به   و   داد ی م 

  به   برگشت   بلند   یی ها   گام   با   د ی بگو   ی ز ی چ   نکه ی ا   بدون 
 . د ی کوب   هم   بر   محکم   را   در   و   اش   خانه 
   زد؟   ی م   حرف   شدن   حل   کدام   از   ل ی آن 
  چه   نبود   او   دن ی د   به   حاضر   مادرش   ی حت   ی وقت 

 باشد؟   داشته   ه ی بق   از   توانست   ی م   ی انتظار 
  چگونه   دانست ی نم   و   شد   خواب   اتاق   وارد   مه ی سراس 
  ره ی چ   جانش   بر   ناخواسته   که   ی خشم   از   شود   خلص 
 . بود   شده 
  بشکند   را   خانه   آن   ل ی وسا   تک   تک   خواست   ی م   دلش 
 . بزند   آتش   را   اش   گوشه   به   گوشه   آخر   در   و 

  که   بود   کرده   غرق   ها   پرونده   ان ی م   را   خود   آنقدر 
 ! نداشت   اد ی   به   را   ها   ماه   و   روزها 
  نکه ی ا   بدون   و   شد   قدرتمندش   مشت   ر ی اس   لش ی موبا 
  سراغ   رفت   باشد   داشته   خود   احساسات   ی رو   ی کنترل 
 . ممنوعه   ام ی پ   آن 
  را   آن   کبار ی   فقط   روز   چهل   گذشت   از   بعد   که   ی ام ی پ 

  کردنش   حذف   به   قادر   مدت   ن ی ا   تمام   در   و   بود   خوانده 
 . نبود 

  رعشه   به   دستش   و   کرد   باز   را   تلگرامش   ی   صفحه 
 . افتاد 



  را   ام ی پ   آن   ی محتوا   گر ی د   کبار ی   چهلم   روز   در   درست 
 . خواند 
 .  اورد ی ن   خاطر   به   را   امروز   داد ی م   اجازه   ل ی آن   کاش 
 . د ی نبا ... کرد   ی م   ور   شعله   را   خاکستر   ن ی ا   د ی نبا 
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  قصد   درد   بود،   نگذاشته   هم   بر   پلك   را   گذشته   شب 
 . داشت   را   سرش   كردن   متلشى 

  و   دست   به   و   مخصوصش   كریر   داخل   خواباند   را   حنا 
 . نكرد   توجه   هایش   زدن   پا 

  خواست   دلش   و   هایش   شیشه   روى   دواند   نگاه 
  را   ها   بطرى   از   یكى   چیزى   هر   از   فارغ   ساعاتى 
 ! انتها   تا .  بنوشد 

  خواسته   با   نمیتوانست   دیشب   برخلف   شد،   وسوسه 
  اش   خانه   سالن   كوچك   بار   سمت   به   و   كند   مقابله   اش 
 . رفت 
  را   یكى   كدام   اندیشید   و   چرخاند   ها   بطرى   میان   نگاه 

 كند؟   انتخاب 



  دست   نرود،   جلوتر   بایستد،   داد   هشدار   مرموز   حسى 
   بیشتر   الكلش   درصد   كه   بطرى   طرف   به   نكند   دراز 
 . نكرد   اعتنا   اما   است 

  حنا   ى   گریه   صداى   كه   بكشد   بیرون   را   بطرى   خواست 
 ! كرد   متوقفش 

  سر   برافروخته   بعد   اى   لحظه   و   ماند   حركت   بى 
 . چرخاند 

 . باش   ساكت _  
 . زد   پا   و   دست   گریان   حنا   و   كرد   ناله 
 . گرفت   فاصله   اش   علقه   مورد   هاى   بطرى   و   بار   از 
 . شو   ساكت _  

  كلفه   او   و   شد   كبود   گریه   فشار   اثر   بر   حنا   صورت 
 . رساند   كریر   به   را   خود 
 . شو   ساكت _  
  خنده   با   كرد   شروع   گریه   وسط   او   دیدن   محض   به   حنا 

 . دادن   تكان   فضا   در   را   دستانش 
 . كرد   تمنا   را   آنیل   آغوش 

 چیه؟ _ 
 . نشست   درمانده   و   سرخورده 

 . خندید   و   زد   پا   و   دست   هیجان   با   حنا 
 ! بزند   لبخند   توانست   بد   حال   میان   چطور   نفهمید 

   بچه؟   دارى   دوستم   منو   تو _  



  آرام   و   گرفتند   قرار   حنا   شكم   روى   سرانگشتانش 
 . داد   قلقلكش 

   دارى؟   دوستم   منو   آره؟ _  
 ! انداخت   خنده   به   نیز   را   او   و   كشید   جیغ   خندان   حنا 
  كه   میشناسى   كوچولو؟   آره   میشناسى؟   منو _  

  گریه   میشى   آروم   میبینى   منو   تا   ببین .  برام   میخندى 
 ! نمیكنى 
 . شد   خم   صورتش   و   گرفت   را   حنا   كوچك   دست 

  بوسید؛   و   نرم   پوست   آن   به   چسباند   را   لبهایش 
 . وقفه   بى   و   بار   چندین 
 !  بود   آمده   در   نامیرا   حالتى   به   جانش   در   بغض 

 ! آور   عذاب   و   همیشگى 
 . افتاد   چین   اش   بینى   بلفاصله   و   كشید   نفس   عمیق 
 . دوخت   چشم   حنا   به   وسواس   با   و   رفت   عقب   سریع 
  بابات   پیش   چرا   كردى؟   كارى   خراب   باز   نیومده _  

 !  نمیگیره   دستشوییت 
 : كرد   غرولند   حرص   با   او   و   كشید   جیغ   زده   ذوق   حنا 
  تمیز   مراحل   اون   ى   حوصله   من   هستى؟   خوشحالم _  

 . ندارم   رو   تو   كردن 
  مانند   كند   رها   وضعیت   آن   در   را   بچه   نیامد   دلش   اما 
 . بود   حنا   مراقب   كه   گذشته   روزهاى   ى   همه 

  به   شروع   بود   مانده   كم   و   زد   بغل   را   او   عصبى 
 . كند   گریستن 



 .  گندو   بو   ى   بچه _  
  میان   شد   باعث   حنا   صداى   و   سر   پر   هاى   شیطنت 
 . بزند   لبخند   حرص   خروارها 

  باشى،   داشته   دستشویى   ندارى   حق   شب   تا _  
 فهمیدى؟ 

  وسایل   و   گذاشت   اتاقش   كف   احتیاط   با   را   بچه 
 . آورد   بیرون   دراور   از   را   مخصوصش 

  بینى   روى   را   اش   گیره   و   كرد   مچاله   را   اش   چهره 
 . زد   اش 

 . شد   مشغول   و   كرد   حبس   اش   سینه   وسط   را   نفسش 
  دستكش   كه   نداشت   احساسش   روى   كنترلى   هم   باز 

  طرف   به   و   كرد   بلند   را   بچه   پوشید،   مصرف   یكبار 
 . رفت   بهداشتى   سرویس 
  مرطوب   دستمال   از   زیاد   ى   استفاده   به   حنا   پوست 
  استرس   گذشته   روزهاى   برخلف   او   و   بود   حساس 
 . بچه   ى   تنه   پایین   شستن   براى   داشت   كمترى 

  مبتدى   حالت   از   حدودى   تا   روز   چهل   گذشت   از   بعد 
 . بود   شده   خارج 
 : زد   غر   و   فرستاد   بیرون   زده   شتاب   را   نفسش 

 . میشه   چندشم   میدى،   بو _  
 . آورد   در   نامفهوم   اصوات   دهانش   با   و   خندید   حنا 

  از   نیمى   سپس   و   كرد   تنظیم   را   آب   دماى   ابتدا   كلفه 
 . داد   قرار   روشویى   داخل   احتیاط   با   را   بچه   بدن 



 . نخور   تكون   اینقدر _  
  اش   نگه   سفت   و   كرد   رد   حنا   بدن   زیر   از   را   دستش 
 . داشت 
 . نخور   تكون   خدا   رو   تو _  
  قطرات   با   شدن   خیس   كه   دیگرى   وقت   هر   مانند   حنا 
 . كرد   گریستن   به   شروع   نبود   خوشایند   برایش   آب 
 . میشه   تموم   االن _  

  دستكش   از   استفاده   حتى    و   داشت   اش   نگه   تر   محكم 
 . دهد   انجام   را   كارش   راحت   نمیشد   مانع   هم 

 . بزند   عق   خواست   بار   چند   و   كرد   نمى   عادت 
  باالخره   و   شست   را   حنا   ى   تنه   پایین   سرعت،   با 

 . كرد   رها   را   نفسش 
  حین   را   ها   دستكش   كرد،   مى   اذیت   را   اش   بینى   گیره 
  داخل   و   آورد   بیرون   سختى   به   حنا   داشتن   نگه   محكم 

 . انداخت   روشویى 
  رفته   تحلیل   اش   انرژى   از   اعظمى   بخش   كرد   احساس 

  عرق   دستانش   میان   از   بچه   خوردن   لیز   استرس   و 
 . بود   انداخته   راه   به   كمرش   ى   تیره   بر   سردى 
 . خواباندش   حوله   روى   وقتى   شد   قطع   حنا   ى   گریه 
  بشم   بارون   تیر   اسلحه   با   اگه !  رفت   جونم   واى _  

  یادم   باز   من   نخور   تكون !  كارِ   این   از   كمتر   وحشتش 
  میگم،   نخور   تكون   اَه !  زدم   مى   كجا   و   چسب   این   رفته 



.  افتاد   چین   جا   این   ببین .  میشه   خراب   چسبش   االن 
 .  بزنى   تاول   رو   تو   نمیشورم   دیگه   ى   دفعه 
  او   و   میداد   ادامه   هایش   زدن   پا   و   دست   به   خندان   حنا 

 . برساند   اتمام   به   را   كارش   توانست   باالخره 
  چند   ى   بچه   یك   از   چنین   این   كه   اوست   كرد   نمى   باور 
 ! میكند   دارى   نگه   ماهه 
  او   و   میشد   خارج   كنترلش   از   داشت   چیزهایى   یك 

 ! كرد   مى   احساس   را   این   خوب 
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 ُمرده؟   وقته   چند _  

 ! نداشتند   یكدیگر   تا   اى   فاصله   هیچ   ابروهایش 
  هر   از   عارى   و   جدى   ى   چهره   اندیشید   خود   با   زن 
 . دارد   كه   ست   شغلى   ى   برازنده   شدت   به   او   حس 
  مى   خود   رفتارى   جدیت   و   نگاهش   سرماى   از   اگر 

  مى   چشم   به   العاده   خارق   مرد   یك   شك   بدون   كاست 
  را   زنى   هر   دل   بود   قادر   راحتى   به   كه   مردى .  آمد 

  را   بداخلقى   پارتنر   چنین   هیچكس   اما   برباید 
 . نمیخواست 



 ! بنده   نه   جسدِ   میشد   بررسى   دقت   با   باید   كه   اونى _  
  بازیافتن   براى   و   گرفت   فاصله   بیشتر   خورده   یكه   زن 

 . كرد   نمایشى   ى   سرفه   خود   تسلط 
 . نیست   ساعت   بیست   از   بیشتر   قطعا _  
  و   زد   تخمین   را   قتل   وقوع   احتمالى   ساعت   ذهن   در 

 . ماند   پناهى   هاى   صحبت   ى   ادامه   منتظر 
!  نبوده   تدافعى   حالت   در   مقتول   كه   طوریه   ضربات _   

  بوده   اى   دیگه   جاى   قتل   وقوع   محل   میدم   احتمال 
  صحنه   تو   بیهوش   كه   جورى   مقتول   نظرم   به   چون 
 ! كرده   وارد   و   ضربات   ضارب   افتاده   جرم 
 : پرسید   اش   همیشگى   پرصلبت   و   بم   صداى   با 
  آخر   در   و   افتاده   اتفاق   اى   دیگه   محل   در   قتل   یعنى _  

 شده؟   منتقل   اونجا   به   جسد 
 . كرد   تایید   سریع   پناهى 
  ،ناحیه   ُكشنده   ضربات .  میزنم   حدس   همینطور   بله _  
 .  بود   قلب   و   سینه   ى 
  زودتر   چى   هر   بفرستید،   برام   شد   تكمیل   كه   پرونده _  

 . بهتر 
  قطعا   نبود   انعطاف   بدون   اش   چهره   اندازه   آن   تا   اگر 

  را   لبخندش   آورد   زبان   بر   كه   چشمى   كنار   در   پناهى 
 . كرد   مى   هدیه   او   به   سخاوت   با   نیز 

  پناهى   اتاق   كردن   ترك   حین   خورد،   زنگ   موبایلش 
 . داد   را   نادرى   جواب 



 كجایى؟ .  رئیس   سلم _  
 . برداشت   محكم   همیشه   مثل   را   هایش   قدم 
 . قانونى   پزشك _  
 . اومده   هویت   تشخیص   جواب   اداره؟   میرسى   كى _  

 . زد   را   اش   آفتابى   عینك   و   نشست   فرمان   پشت 
 زد؟   حرف   چى؟   دختره _  

  حد   از   كمتر   را   ابروهایش   ى   فاصله   نادرى   جواب 
 . كرد   معمول 

  اومده   بهوش   وقتى   از .  نداره   خوبى   روحى   شرایط _  
 ! نزده   حرف   كلمه   یه 
 : گفت   كوتاه   و   شد   خارج   پارك   جا   از 
 . میام   دارم _  

 . كرد   قطع   را   تماس   و   نماند   نادرى   جواب   منتظر 
  شد   باعث   خیابان   سمت   آن   پلیس   ماشین   چند   دیدن 

 . بزند   دور   و   دهد   تغییر   را   مسیرش 
  سریع   و   كرد   توقف   شده   ایجاد   تجمع   از   تر   عقب   كمى 
 . شد   پیاد 
  سربازى   كه   رفت   جلو   و   كرد   باز   راه   جمعیت   میان   از 

 . كرد   سد   را   راهش 
 . وایستا   عقب !  آقا   جلو   برى   نمیتونى _  

  نمایان   مخصوصش   آرم   و   اسلحه   و   زد   عقب   را   كتش 
 . شد 



  راهش   سر   از   و   كرد   احترام   اداى   بلفاصله   سرباز 
 . رفت   كنار 
 . ماند   خیره   طلفروشى   به   تیز   و   شد   مهلكه   وارد 
 . منم   پرونده   این   مسئول _  
 . ندهد   را   حیدرى   جواب   داد   ترجیح   و   برگرداند   سر 
 . كرد   اكتفا   عینكش   قاب   پشت   از   خیره   نگاهى   به   تنها 
 . انداخت   تكاپو   به   را   دو   هر   شلیك   صداى   ولى 
  سفت   انگشتانش   و   آورد   بیرون   را   اش   اسلحه   سریع 
 . خوردند   پیچ   آن   اطراف 

 . بگیرید   پوششى   آرایش   سریع   سه   و   دو   واحد _ 
 : گفت   عملیات   فرمانده   به   كوتاه   و   سربرگرداند 

 . جلوتر   برم   بده   پوشش   منو _  
  تغییر   را   نگاهش   مسیر   فریادى   صداى   لحظه   همان 
 . داد 
 .  میكنم   سوراخشون   سوراخ   وگرنه   بریم   ما   میذارید _  

  نمیتوانست   و   بودند   شده   پوشانده   كاغذ   با   ها   شیشه 
 . باشد   داشته   داخل   به   اشرافى 
  وجه   هیچ   به   بود،   مشخص   تكلیفش   كه   حیدرى 
  پس   كند   دخالت   پرونده   این   در   او   نداشت   رضایت 
 : پرسد   همتى   سروان   از   داد   ترجیح 

 داخله؟   نفر   چند _  
  فاصله   عصبانیت   با   و   جوید   را   لبش   ى   گوشه   حیدرى 
 . گرفت 



  و   طلفروش   جز   به   و   هستن   نفر   دو   سارقین _  
 . داخلن   هم   زوج   یه   شاگردش 

  حالت   سرعت   به   شد،   باز   طلفروشى   در   لحظه   همان 
  را   جوانى   مرد   پوشى   نقاب   مرد   كه   گرفتند   دفاعى 
  قرار   او   پشت   و   فرستاد   بیرون   خودش   از   جلوتر 
 . گرفت 
  جوان   مرد   خونین   صورت   ى   شقیقه   بر   را   اش   اسلحه 
 . كشید   نعره   و   گذاشت 

  نفرشون   یه   حتى   جلو   بیایید   اگه   و   بریم   میخوایم   ما _  
 . نمیذارم   زنده   و 
  اعضاى   از   یكى   به   و   خورد   تكان   نامحسوس   

  فرماندهى   مسئولیت   كه   نوپو   سیاه   پوش   یونیفورم 
 . شد   نزیك   داشت   برعهده   را   اعضا   بقیه 
 شده؟   مستقر   كجا   تیرانداز   تك _  

 : گرفت   جواب   اضافه   كلمات   بدون   و   كوتاه 
 . طلفروشى   روى   به   رو   بانك   بوم   پشت _  

 : زد   لب   آرام   فضا   بر   حاكم   صداهاى   و   سر   میان 
  هماهنگ   من   با .  سراغش   میرم   دارم   كن   هماهنگ _  
 .  باش 

 . شد   مخالفت   پیشنهادش   با   میداد   احتمال   كه   همانطور 
 .  بدم    و   اینكار   اجازه   بهت   و   كنم   ریسك   نمیتونم _  
  یه   اگه .  میریم   و   میشیم   ماشینا   این   از   یكى   سوار _  

 . میبندم   رگبار   به   رو   همه   ببینم   اشتباه   حركت 



  حین   فراز   كه   میكشید   فریاد   همچنان   پوش   نقاب   مرد 
 . داد   اخطار   گرد   عقب 
  سوار   اگه   باال،   میرم   دارم   بده   خبر   نداریم،   وقت _  

 .  میشه   سخت   خیلى   كارمون   بشن   ماشین 
  به   كرد   شروع   و   نماند   آورد،   پایین   را   اش   اسلحه 
 . دویدن 
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  سینه   و   رسید   بانك   بام   پشت   روى   زنان   نفس   نفس 
  مستقیم   را   دار   دوربین   و   ویژه   تفنگ   كه   كسى   به   خیز 
 . شد   نزدیك   بود   گرفته   نشانه   طلفروشى   به   رو 

  كرد،   رها   اى   گوشه   را   اش   آفتابى   عینك   و   اسلحه 
  ى   همه   كه   مامورى   مانند   مخفى   و   صدا   بى   آرام؛ 

 . كرد   استتار   بود   هدف   به   حواسش 
 . بزنیش   باید _  
  بود   شلیك   ى   آماده   كه   شخصى   حالت   در   تغییرى   هیچ 
 . گردید   ناباور   و   متحیر   صدایش   اما   نشد   ایجاد 
  افراد   جون !  هستن   مسلح   دوشون   هر !  نفرن   دو _  

 . میفته   خطر   به   طلفروشى   داخل 



 . كرد   تكرار   دوباره 
 .  بزنیش   باید _  

  تا   شد   منحرف   دوربین   روى   از   مامور   نگاه   اینبار 
 . فراز   مصمم   و   جدى   ى   چهره   روى 
 .  ندارم   رو   اجازه   این   من _  

 : غرید   و   كرد   دراز   را   دستش 
 . من   بده _  

 . شد   متمایل   او   طرف   به   كامل   بار   این   مامور 
 ... ندار   اجازه _  
.  نداریم   وقت .  خودم   با   مسئولیتش   من،   بده   میگم _  
.  میبرن   خودشون   با   و   نفر   دو   حداقل   نمیرن،   تنها   اینا 

 .  میشه   سخت   كارمون 
  معمول   حد   از   بیش   كه   داشت   صدایش   كنترل   در   سعى 
 . نرود   باال 

  مامور   گوش   روى   هدفون   بلفاصله   و   گرفت   را   تفنگ 
 . خواست   را 

 . آزرد   را   گوشش   فرمانده   غریدن   صداى 
 ! سرگرد   میكنى   چیكار   دارى _  
  كرد   نگاه   اطراف   به   تفنگ   دوربین   با   مستمر   طور   به 
 . جست   را   هدف   و 
  به   اون   نكنید   شلیك   شكار   به   اگه   كه   خوندم   جا   یه _  
 ! میكنه   شلیك   شما 



  تخمین   را   مسافت   و   گرفت   نشانه   را   هدف   مهارت   با 
 . زد 
  من   براى   شدن   گرفته   گروگان   كه   آدمایى   اون   جون _  

 . پایین   بیا   و   صادقى   به   برگردون   و   تفنگ .  مهمه 
  روى   كرد   زوم   حركت   بى   و   خاموش   شكارچى   همانند 
  سارق   چون   كند   انتخاب   را   هدف   نتوانست   اش،   طمعه 
  میان   اسیر   گروگانِ   شخص   و   میخورد   تكان   دائم 

 . میكشید   اطراف   به   خود   همراه   را   دستش 
  افرادت   از   یكى   میزنمش،   من   میدید،   و   ماشین   بگو _  

  زدم   و   رفیقش   من   وقتى   بعدى،   نفر   روى   كنه   كمین 
 . كنه   شلیك   سریع   باید   اون   میشه   شوكه   ثانیه   چند 

 . كرد   اش   كلفه   دوباره   مخالفت   شنیدن 
  و   عملیات   نظم   دارى !  ندارى   دخالت   حق   تو   سرگرد _  
 . میزنى   بهم 
 : گفت   مصمم   و   سارق   پیشانى   وسط   كرد   زوم 
 . نداریم   وقت .  بهم   كن   اعتماد _  
 . نشنید   صدایى   دیگر   و 

  تفنگ   دوربین   تیرس   در   جوان   مرد   خونین   صورت 
  بخورد   تكانى   كوچكترین   اینكه   بدون   او   و   گرفت   قرار 
 . بگیرد   هدف   را   سارق   پیشانى   مجدد   كرد   سعى 
  گذاشتند   سارق   اختیار   در   را   ها   ماشین   از   یكى   كه   دید 
  خوردن   تكان   با   ماشین   به   شدن   نزدیك   هنگام   او   و 



  را   او   تفنگ،   دوربین   نمیداد   اجازه   وقفه   بى   هاى 
 . بگیرد   هدف 
  همراهش   و   ایستاد   راننده   به   مختص   در   كنار   سارق 

  ساك   كه   حالى   در   دیگرى   گروگان   جان   تهدیدِ   با 
  طلفروشى   از   داشت   دست   به   بزرگى   نسبتا   مشكى 
 . شد   خارج 
  مى   كار   به   را   مهارتش   تمام   باید   بود،   وقتش   حاال 

  و   نداشت   ،زمان   زدن   پلك   اى   ثانیه   براى   حتى   گرفت، 
 . بدهد   دست   از   را   فرصت   بود   ممكن 

 ! سرگرد _ 
 . آورد   زبان   بر   كلمه   یك   تنها 
 . میزنمش _  

  غفلت   لحظه   یك   ماشین   در   كردن   باز   هنگام   سارق 
  خواست   شتابان   شد،   نمایان   كتفش   و   صورت   كرد، 

  گرفت   نشانه   فراز   كه   بنشاند   صندلى   روى   را   گروگان 
 . كرد   شلیك   و 

  خارج   زدگى   شوك   حالت   از   دیگر   سارق   نداد   فرصت 
  ،فورا   بگیرد   پناه   خود   گروگان   پشت   دوباره   و   شود 
 . گرفت   نشانه   نیز   را   او   كتف 
  كرد،   استفاده   دوم   نفر   وحشت   و   حركات   شدن   ُكند   از 

 . كرد   شلیك   و   داشت   نگه   حبس   را   نفسش 
  دو   هر   كتف   طرف   به   هوشیار   و   تیز   ثانیه   چند   در 

 . بود   كرده   شلیك   سارق 



  دیگر   سارق   مهار   ماموریت   كه   شخصى   اینكه   بدون 
 ! كند   اقدامى   باشد   توانسته   داشت   برعهده   را 

  و   فرستاد   بیرون   را   اش   سینه   بر   شده   حبس   نفس 
 . نشست   زانو   دو   روى   دید   كنترل   تحت   كه   را   شرایط 
  روى   تا   اش   پیشانى   روى   عرق   درشت   هاى   دانه 

 . میخوردند   لیز   هایش   شقیقه 
  لباس   شد،   خیز   نیم   و   انداخت   زمین   روى   را   تفنگ 
 . برداشت   را   عینكش   و   اسلحه   تكاند،   را   هایش 
  خشكى   ُسراند،   اش   پیشانى   روى   را   دستش   پشت 

  كرده   پایان   بى   تشنگى   غرق   را   هایش   سلول   دهانش 
 . كرد   مى   تمنا   آب    از   مملو   بطرى   جانش   و   بود 

  مى   او   خونسردى   به   حرف   بدون   و   ساكت   مامور 
 . نگریست 
  روى   را   عینك   و   كرد   مخفى   كتش   زیر   را   اسلحه 

  انگشت   چرخید،   طمانینه   با   داد،   قرار   چشمانش 
 . داد   تكان   مامور   مقابل   و   هوا   در   را   اش   اشاره 
  شلیك   تو   به   اون   اینكه   از   قبل   كن   شلیك   هدف   به _  
 . كنه 
  او   و   افكند   سایه   مامور   ى   چهره   بر   تر   سنگین   بهت 
 . كرد   گرد   عقب   سرعت   به 
  وجودش   بر   وافر   شعفى   و   راضى   خود   عملكرد   از 

 . بود   شده   چیره 



  قصد   اینكه   بدون   و   گرفت   فاصله   بانك   ساختمان   از 
  ماشینش   طرف   به   باشد   داشته   را   بیشترى   ى   مداخله 
 . رفت 
 سرگرد؟ _  

  از   تر   عقب   اندكى   و   ماشینش   قدمى   چند   ایستاد، 
 . بودند   كرده   ازدحام   كه   جمعیتى 
  برافروخته   اى   چهره   با   و   گرفت   قرار   مقابلش   حیدرى 
 : غرید 
 . بودم   من   پرونده   این   مسئول _  

  با   و   نكند   تشدید   را   حیدرى   افزون   حرص   داد   ترجیح 
 : گفت   داشت   سراغ   خود   از   كه   لحنى   ترین   ملیم 
 . كنم   فكر   چیزا   این   به   نمیتونم   شرایطى   چنین   در _  

 . زد   پوزخند   حیدرى 
  تمجید   و   تعریف   انتظار   نمیتونى   رفتارها   این   با _  

 . اس   فایده   بى   تلشت !  باشى   داشته 
  اینكه   از   قبل   و   كرد   عبور   حیدرى   كنار   از   خونسرد 
 : گفت   تحكم   با   بگیرد   قرار   ماشینش   فرمان   پشت 

 . ندارم _    
  استارت   حیدرى   عصبانى   نگاه   زیر   و   نماند   منتظر 
  اداره   سمت   به   تعلل   بدون   و   چرخاند   را   فرمان   زد، 

 . كرد   حركت   آگاهى 
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 شده؟   چى _  

  كه   برداشت   قدم   كارش   میز   طرف   به   استوار   و   محكم 
 . كند   كج   را   مسیرش   شد   باعث   نادرى   هشدار 

  برى   اومدى   اینكه   محض   به   خواسته   سرهنگ _  
 ! اتاقش 
  اتاق   از   بگوید   چیزى   باشد   داشته   قصد   اینكه   بدون 
 . افتاد   راه   سرش   پشت   هم   نادرى   و   شد   خارج 
 ! شده؟   چى   نمیگى   چرا _  
   و   نگریست   او   ى   چهره   كلفگى   به   چشم   ى   گوشه   از 
 . برداشت   تر   محكم   را   هایش   قدم 
  ى   صحنه   سر   بریم   باید   باش،   منتظرم   ماشین   تو _  
 . قتل 

  موهایش   و   فرستاد   بیرون   صدادار   را   نفسش   نادرى 
 . زد   چنگ   را 

  در   گذاشت،   جاى   سر   پشت   را   او   و   برداشت   قدم   تندتر 
  زمان   چقدر   سرهنگ   شماتت   كه   زد   تخمین   ذهن 

 . نواخت   او   اتاق   در   به   اى   تقه   و   دارد   احتیاج 
  نظامى   احترام   شد،   داخل   گرفت   كه   ورود   ى   اجازه 
 . كرد   سلم   و   گذاشت 



  بیشتر   را   اش   چهره   جدیت   كه   غلیظى   اخم   با   سرهنگ 
 . داد   تكان   سر   تنها   كشید   مى   رخ   به 
 . رفت   جلو   قدم   چند   و   بست   را   اتاق   در 
 ! سرگرد   كردى   خاك   و   گرد _  

 . ایستاد   منتظر   و   نگفت   چیزى 
  محافظت   مردم   جون   از   كه   نیستیم   اینجا   ما   مگه _  

 كنیم؟ 
 : داد   جواب   صلبت   با   اما   كوتاه   اینبار 
 . دادم   انجام   و   كار   همین   منم _  

 ! سرزنشگر   نگاهش   و   بود   عصبانى   سرهنگ 
  اش   اسلحه   كه   كسى   به   میتونى   چطور !  اونجورى؟ _  
 كنى؟   شلیك   فاصله   اون   از   گروگانه   سر   رو 

  ایجاد   اش   چهره   خونسردى   در   تغییرى   اینكه   بدون 
  را   حرفش   سرهنگ   ملمتگر   چشمان   به   خیره   گردد 
 . آورد   زبان   به 
  میرفتن   و   میشدن   ماشین   سوار   گروگانا   با   اگه _  

 . میشد   سخت   كارمون 
 . شد   خیز   نیم   و   كوبید   میز   روى   را   دستش   سرهنگ 

  میرفت؟   خطا   تیرت   اگه !  كنى   ریسك   نداشتى   حق   تو _  
 میشد؟   عكس   نتیجه   اگه 
 . ماند   تفاوت   بى   و   سكون   حالت   همان   در 
  احتماالت   به   چندان   كردم   عادت   ساله   خیلى   من _  

 . باشم   ها   واقعیت   دنبال   و   ندم   اهمیت 



 . كرد   تشدید   را   سرهنگ   برافروختگى   اش   جمله 
  بهت   كه   اى   پرونده   تو   اینكه !  سرگرد؟   چیه   واقعیت _  

  مسئول   هماهنگى   بدون   و   كنى   دخالت   نمیشه   مربوط 
 بدى؟   انجام   خواست   دلت   كارى   هر   پرونده   اون 

  بماند   ساكت   داد   ترجیح   اما   داشت   زیادى   هاى   جواب 
 . نكند   عصبانى   را   سرهنگ   آن   از   بیشتر   تا 
  آخرین   این !  ببندم   سوابقت   رو   چشم   نكن   كارى   یه _  
  خلف   نمیتونیم   ما .  میدم   هشدار   بهت   كه   باره 

  تو   خاطر   به   اینجا   نمیتونم   منم .  كنیم   عمل   دستورات 
 . بدم   پس   جواب 

  حرص   با   و   نشست   اش   صندلى   روى   دوباره   سرهنگ 
 . دوخت   مقابلش   ى   پرنده   به   را   نگاهش 

 . برى   میتونى   هم   حاال _  
  احترام   هم   باز   آورد   زبان   بر   اى   كلمه   اینكه   بدون 
 . شد   خارج   اتاق   از   و   گذاشت   نظامى 
  را   تصمیم   همان   قطعا   میگشت   بر   عقب   به   دوباره   اگر 
  عمل   درست   داشت   اعتقاد   و   نبود   پشیمان   گرفت،   مى 
 . است   كرده 

  محض   به   و   بود   منتظرش   ماشین   در   نادرى   سروان 
  آماج   مورد   كرد   اشغال   را   راننده   كنار   صندلى   اینكه 
 . گرفت   قرار   او   هاى   سوال 
  كه   كردى   چیكار   باز   گفت؟   چى   سرهنگ   شد؟   چى _  
 !  عصبانیه؟   دستت   از 



 . داد   ماشین   در   به   را   اش   تكیه   و   چرخید   كامل 
  یا   شده   پیدا   جسد   كه   محلى   بریم   اول   نظرت   به _  

 مقتول؟   دختر   دیدن   براى   بیمارستان   بریم   اینكه 
  گرفتند،   آتش   مغزش   هاى   سلول   كرد   احساس   نادرى 

  با   بود   برابر   برایش   فراز   تفاوتى   بى   و   خونسردى 
 !  تروریستى   عملیات   یك   كردن   منحل 

 ! مخرب   و   فرسا   طاقت   همانقدر 
  چشمان   عیان   غضب   و   حرص   مقابل   بشكنى   فراز 
 . زد   نادرى 
 . كن   حركت .  جرم   ى   صحنه   سر   میریم   اول   پس _  

 . بست   را   اش   ایمنى   كمربند   و   نشست   صاف 
 . نكرد   اعتنایى   و   شنید   را   همكارش   غرولند 

  در   آدماى   به   بدن   باید   رو   ها   صبورترین   تندیس _  
 ! تو   با   ارتباط 
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  آنجا   جسد   قبل   شب   كه   محلى   از   تر   عقب   قدم   چند 
 . ایستاد   بود   افتاده 



  داشت   خاطر   به   كه   همانطور   را   چیز   همه   ذهن   در 
 . چید   هم   كنار   پازل   هاى   تكه   مانند 
  قدم   چند   و   كرد   نگاه   نادرى   عبوس   ى   چهره   به 

 . گرفت   فاصله 
  زمین   روى   از   نازكى   و   كوچك   چوب   و   شد   خم 

 . برداشت 
 . بوده   مقتول   قلب   به   ُكشنده   ى   ضربه _  
  و   بلند   گام   چند   با   آورد   زبان   بر   كه   اى   جمله   دنبال   به 

 . ایستاد   نادرى   مقابل   مصمم 
  فاصله   دوباره   و   داد   جا   او   دست   داخل   را   چوب   تكه 

 . گرفت 
  دستت   تو   تیز   سلح   با   و   كن   خالى   سرم   حرصتو _  
 . بگیر   نشونه   و   قلبم 

 . نكرد   اى   توجه   و   دید   همكارش   چشمان   در   را   تعجب 
 . بهم   كن   حمله   باش،   زود _  
 ! شدى   دیونه _  

 . زد   تشر   و   كرد   باز   شانه   عرض   به   را   پاهایش 
  فرو   قلبم   تو   و   سلحت   و   بهم   كن   حمله   میگم _  
 . باش   زود . كن 

  زیر   حركت   یك   در   فراز   كه   رفت   جلو   گیج   نادرى 
 . شكست   چوب   و   كوبید   دستش 

 ! كنى؟   حمله   میخواى   اینجورى _  



  و   برداشت   كنارشان   از   دیگرى   سالم   چوب   و   شد   خم 
 . داد   نادرى   دست   به   دوباره 

 . باش   زود _  
  طرف   به   پرقدرت   تا   آورد   خود   به   را   نادرى   فریادش 

 . آورد   هجوم   او 
 . شدند   درگیر   و   كشید   عقب   را   خود 
  حریف   و   بدهد   خالى   جا   كرد   سعى   ضربات   مقابل   در 
 . كند   مهار   را 

  و   بود   پخش   فضا   در   هایشان   زدن   نفس   نفس   صداى 
 . بگیرد   هدف   را   قلبش   نادرى   داد   اجازه   باالخره 
 . گذاشت   او   ى   شانه   روى   را   راستش   دست   و   ایستاد 
 . كردند   نگاه   یكدیگر   چشمان   در   بریده   نفس 
 . ام   سینه   تو   بزن   و   بعدى   ى   ضربه _  

  طرف   به   فراز   دست   كرد،   عمل   اعتراض   بدون   نادرى 
 . رفت   عقب   خوران   تلو   تلو    و   شد   متمایل   پایین 
  آن   از   بعد   و   قلب   در   تیزى   شى   كند   تصور   كرد   سعى 
 . است   شده   فرو   اش   سینه 
 . شدند   خم   زانوهایش   و   كرد   القا   خود   به   را   درد 
 . زد   چنگ   را   اش   سینه   ى   قفسه   و   خورد   زمین 
  و   نگریست   مى   خود   مقابل   نمایش   به   دقت   با   نادرى 
 . زد   نمى   پلك   حتى 
 . افتاد   زمین   ،بر   دمر   شبیه   حالتى   و   شد   كج   فراز 



  كرد   رها   را   دستش   داخل   چوب   نادرى   و   ماند   صامت 
 . شد   نزدیك   او   به   و 
  ضربه   بازم   گردون،   برم   منو   بردار،   و   سلحت _  
 . بزن 

  برداشتن   محض   به   و   كرد   حفظ   را   خود   سكوت   نادرى 
 . شد   ور   حمله   فراز   طرف   به   دیگرى   چوب 
 . گرفت   قرار   اش   سینه   روى   و   گرداند   بر   را   او 

  ضربات   و   كرد   حفظ   را   خود   جان   بى   حالت   فراز 
 . آمدند   فرود   بدنش   بر   آرام   نادرى 
 . كرد   القا   خود   به   را   دادن   جان   و   ُمردن   شد   كه   رها 
 . زد   چنگ   را   اش   سینه   هم   باز   و   شد   كج   كمى 
  تكاندن   حین   و   نشست   ناگهان   اما   بعد   اى   لحظه 

 : زد   لب   تحكم   با   دستانش 
 . دیگه   یكبار _  

 . آمد   حرف   به   باالخره   و   انداخت   باال   ابرو   نادرى 
 ! سرته؟   تو   چى   بگى   نمیخواى _  
 . كرد   حفظ   را   یشان   فاصله   و   ایستاد   حركت   یك   در 
  زمین   رو   میكنى   پرتش   و   دستته   جسد   یه   جلو،   بیا _  
  كردن   فرو   دستتو   تو   تیز   شى   اون   میكنى   شروع   بعد 
 . بكشم   دراز   من   بذار .  بدنش   تو 

  سینه   روى   مجدد   و   كرد   عمل   اش   خواسته   به   نادرى 
 . گرفت   قرار   او   ى 



  حالت   همان   در   فراز   رفت؛   عقب   و   زد   را   ضرباتش 
 . ماند 

  ذهنش   در   جسد   تجسم   محض   به   بست،   را   چشمانش 
 . نشست   و   داد   حالت   تغییر   درنگ   بدون 
  و   انداخت   پاهایش   كنار   را   دستش   درون   چوب   نادرى 

 . ماند   خیره   او   ى   چهره   جدیت   به   موشكافانه 
 : زد   لب   مصمم   حال   همان   در   و   شد   خیز   نیم 
 ! نبوده   اینجا   قتل   وقوع   محل _  
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 . انداخت   برق   نادرى   چشمان   در   تردید   و   شك 
 چطور؟ _  
  تعلل   دادن   جواب   در   و   ایستاد   پاهایش   روى   فراز 
 . نكرد 
  دوازده   حداقل   مقتول   ى   سینه   ى   قفسه   روى _ 

  راستش   پاى .  بود   شده   ایجاد   تیز   شى   یه   با   سوراخ 



  به   راستش   دست   بود،   مونده   پاش   یكى   اون   زیر 
 .  بود   بدنش   كنار   چپش   دست   و   باال   طرف 
  جمله   به   بگوید   چیزى   اینكه   بدون   و   دقت   با   نادرى 
 . كرد   مى   گوش   او   هاى 
  حالى   در   اونم   زمین   روى   بود   افتاده   باز   طاق   جسد _  
  وارد   ضربه   اش   سینه   و   قلب   به   تیز   شى   یه   با   كه 

 . مختلف   نواحى   از   و   شدید   ضربات   شده، 
  داخل   كشیدن   دست   حین   و   تكاند   را   هایش   لباس 

 . داد   ادامه   موهایش 
  حالت   هیچ   افتاده   صحنه   تو   مقتول   كه   اینجور _  

  جاى   یه   انگار !  نداشته   ضربات   اون   مقابل   در   تدافعى 
  اینجا،   به   جسد   دادن   انتقال   از   بعد   و   شده   كشته   دیگه 
 !  كردن   وارد   ضربه   به   كرده   شروع   قاتل 
  چشمانى   با   نادرى   و   برداشت   قدم   ماشین   طرف   به 
 . افتاد   راه   او   سر   پشت   تردید   از   شده   ریز 
   كرده؟   بیهوش   یا   كشته   و   اون   دیگه   جاى   یه   یعنى _  

  پشت   نادرى   اینكه   محض   به   و   شد   ماشین   سوار 
 . داد   را   جوابش   گرفت   قرار   فرمان 
 .  میرسه   نظر   به   اینجور _  

  كردن   مرتب   مشغول   و   آورد   پایین   را   گیر   آفتاب 
 . شد   موهایش 



  كه   پناهى   با   ولى   ام   قانونى   پزشكى   گزارش   منتظر _  
  دیگه   جاى   مقتول   كه   اینه   نظرش   اونم   زدم   حرف 
 ! نداشته   تدافعى   حالت   و   شده   كشته 
 . كند   منسجم   را   اش   ریخته   بهم   افكار   نتوانست   نادرى 
  اون   تو   داشته؟   چیكار   اینجا   دخترش   بنظرت _  

 ! فهمیده؟   كجا   از !  منطقه   این   تو   اینجا !  ساعت 
 . سرچرخاند   و   برگرداند   اول   حالت   به   را   گیر   آفتاب 
  به   كن   حركت .  بفهمیم   باید   ما   كه   چیزیه   همون   این _  

  بسترى   مقتول   دختر   كه   بیمارستانى   همون   سمت 
 . شده 

 . كرد   روشن   را   ماشین   و   داد   تكان   سر   تنها   نادرى 
  پزشكى   برو   دوباره   تو   برم،   زودتر   امروز   باید   من _  

 . نكرده   كامل   و   گزارشش   پناهى   ببین   قانونى 
 . ماند   درگیر   اول   ى   جمله   همان   روى   نادرى   ذهن 
  برایش   همیشه   پرونده   میشناخت،   خوب   را   فراز 

 . داشت   اولویت 
 شده؟   چیزى _  

 : گفت   حسى   هر   از   عارى   لحن   با   و   روبرگرداند 
 .  خانمم   مراسم   برم   باید _  

  رخ   نیم   به   متعجب   و   كرد   كم   را   ماشین   سرعت   نادرى 
 . نگریست   فراز   جدى 
 شد؟   روز   چهل   سرگرد _  



  چند   ى   اندازه   به   او   براى   چرا   پس !  بود؟   گذشته   زود 
 ! آمد   مى   نظر   به   قرن 
 ! بودم   كرده   فراموش   من   سرگرد   شرمنده _  

  نكرده   یادآورى   او   به   آنیل   اگر   كه   داشت   بدى   حس 
 ! برد   مى   یاد   از   را   امروز   هم   خودش   بود 
  هم   باز   بود   مى   عصبانى   و   دلخور   كه   هم   چقدر   هر 
 . ببرد   یاد   از   را   امروز   كه   نداشت   حق 
 . میام   همراهت   منم _  

  باتحكم   و   خشك   بگیرد   مقابل   از   نگاه   اینكه   بدون 
 : گفت 
 . قانونى   پزشكى   برو   تو   نیست؛   نیازى _  

  خدابیامرز   آن   به   كه   چیزى   هر   میدانست   نادرى   قطعا 
 ! فراز   براى   است   قرمز   خط   باشد   مربوط 
 . كند   سكوت   داد   ترجیح   پس 
  شخصى   زندگى   از   صحبت   با   نمیخواست   دلش   اصل 

 . دهد   قرار   او   خشم   معرض   در   را   خود   همكارش 
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  که   ی دختر   تخت   کنار   نشستن   ی برا   نبود   ی خوب   روز 
  او   آمد   ی م   نظر   به   و   بودند   رسانده   قتل   به   را   پدرش 
  قصد   اما   باشد   داشته   گفتن   ی برا   ی اد ی ز   ی ها   حرف 

 ! نداشت   را   سکوتش   شکستن 
  توانست   ی نم   بماند،   صبور   توانست   ی نم   را   امروز 

  کنترل   تحت   را   ط ی شرا   شه ی هم   مثل   و   باشد   خونسرد 
 ! رد ی بگ   خود 
 محترم؟   خانم   ـ 

  کوچک   دختر   صامت   و   تحرک   بدون   ی ها   مردمک 
 . نخوردند   ی تکان   ن ی تر 
  نشان   فراز   ی صدا   به   نسبت   ی واکنش   چ ی ه   واقع   در 
 ! نداد 
  قاتل   م ی تون ی م   زودتر   ما   د ی کن   ی همکار   ما   با   اگه   ـ 

 . م ی کن   دا ی پ   و   پدرتون 
  دلش   اش   ی ذهن   ی ها   ی آشفتگ   و   ی ناباور   ان ی م   دختر 

 . بکشد   اد ی فر   صال ی است   سر   از   خواست   ی م 
  بر   ی وحشتناک   طرز   به   ت ی واقع   د ی د   ی م   که   را   مرد   ن ی ا 

  غرق   جانِ   ی ب   جسم   ر ی تصو   و   شد ی م   ده ی کوب   صورتش 
 . ابهام   بدون   و   واضح   د؛ ی د   ی م   را   پدرش   خون   در 
  لطفا .  نداره   ی خوب   حال   ی روح   لحاظ   از   خواهرم   ـ 

  نو ی م   که   ی تر   مناسب   وقت   ی برا   د ی بذار   و   سواالتون 
 . بده   ح ی توض   بتونه 



  ی م   بو   را   شکار   اش   شامه   که   ی ا   ی شکارچ   مثل   فراز 
  کرد   ز ی ت   نگاه   مقتول   دختر   تخت   مخالف   جهت   در   کشد 
 . 
  بود   ستاده ی ا   ی نادر   ک ی نزد   که   ی جوان   مرد   دن ی د   با 
 . شد   بلند   ی صندل   ی رو   از   ع ی سر 
  فعل   اما   ت ی شکا   م ی تنظ   ی برا   ام ی ب   خواستم ی م   ـ 

  نجا ی ا   رو   شما   که   خوب   چقدر   نداشتم،   رو   طش ی شرا 
 . نم ی ب ی م 

  او   مقابل   مرد   تا   اندک   ی ا   فاصله   با   و   رفت   جلو 
 . ستاد ی ا 

 . کرد   دراز   دست   و   د ی کاو   دقت   با   را   اش   چهره   ی زوایا 
 . گم ی م   ت ی تسل   سلم،   ـ 

  و   فشرد   را   او   دست   درنگ   بدون   جوان   مرد 
 : داد   جواب   قدرشناسانه 

  شما   اومدن   ی   متوجه   بودم   رش ی پذ   من .  ممنون   ـ 
 . نشدم 
 : کرد   زد   گوش   و   د ی کش   عقب   را   دستش 

 . م ی اومد   تازه   ـ 
 م؟ ی بزن   حرف   هم   با   بیرون   م ی تون ی م   ـ 

  ی م   ی نادر   و   او   کنار   از   که   ی حال   در   و   داد   تکان   سر 
 : داد   جواب   گذشت 

  نجا ی ا   شما   ی ها   حرف   دن ی شن   ی برا   هم   ما   البته،   ـ 
 . م ی هست 



  ی   محوطه   به   قدم   سکوت   در   نفرشان   سه   هر 
 . بود   فراز   بحث   ی   کننده   شروع   و   گذاشتند   مارستان ی ب 
 . کنه   ی همکار   ما   با   د ی با   خواهرتون   ـ 

 . کند   ی مخف   را   اش   ی شان ی پر   نبود   قادر   مرد 
  شوکه   گه ی م   دکتر !  نزده   حرف   کلمه   ه ی   ی حت   منم   با   ـ 

 .  شده 
  ماند   منتظر   و   کرد   اکتفا   سرش   دادن   تکان   به   تنها 
 . باشد   مقتول   ،پسر   بحث   ی   دهنده   ادامه 

 .  بود   وابسته   بابا   به   ی ل ی خ   نو ی م   ـ 
  و   شلوارش   ب ی ج   داخل   کرد   فرو   را   راستش   دست 

 . ماند   خاموش 
  ی ها   ف ی تعر   جز   به   جز   ثبت   ی برا   اما   ذهنش   چراغ 
 . بود   روشن   مقتول   پسر 
  چکس ی ه   با   بود،   ی ر ی خَ   و   خوب   مرد   من   ی بابا   ـ 

 بکشن؟   و   اون   د ی با   چرا !  نداشت   ی اختلف   و   مشکل 
  بهتر   چندان   هم   مقابلش   ستاده ی ا   شخص   ی روح   حال 
  در   شده   ی بستر   ی   مانده   مسکوت   دختر   از 
 . نبود   مارستان ی ب 

  به   را   ش ی گلو   وسط   ن ی سنگ   ،بغض   مرد   صداى   لرزش 
  در   خفته   ی اشکها   بر   تسلط   ی برا   و   گذاشت   ش ی نما 

 . زد   پلک   تند   تند   چشمانش   کاسه 
 د؟ ی نشد   منزل   به   پدرتون   ومدن ی ن   ر ی گ ی پ   چرا   ـ 



  و   دوخت   مرد   ی   شده   رنگ   ی ب   ی ها   لب   به   چشم 
 . گرفت   زود   را   جوابش 

  خواهرم   به   و   بودم   برگشته   اصفهان   از   تازه   من   ـ 
  ی بعض   گفت   اونم   ومده؟ ی ن   خونه   هنوز   چرا   بابا   گفتم 
  به   هم   ما .  داره   د ی کل   خودش   اد، ی ب   ر ی د   ممکنه   وقتا 
  از   و   اد ی ب   ر ی د   گه ی د   ی شبا   از   ی ل ی خ   مثل   نکه ی ا   د ی ام 
  دار ی ب   ی وقت   صبحم .  م ی د ی خواب   کنه   استفاده   خودش   د ی کل 
  خونه   از   و   بود   ز ی سحرخ   شه ی هم   بابا   چون   م ی شد 
 . رفته   زودم   صبح   و   اومده   م ی کرد   فکر   زد،   ی م   رون ی ب 

  به   ی شتر ی ب   دقت   با   سوالش   دن ی پرس   ن ی ح   فراز 
 . ست ی نگر   مقابلش   ستاده ی ا   مرد   چشمان 

  خونه   به   وقت   ر ی د   پدرتون   که   بود   افتاده   اتفاق   پس   ـ 
 ان؟ ی ن   اصل   ا ی   ان ی ب 

 : داد   نشان   واکنش   ع ی سر   مرد 
  امکان   و   بود   دوست   خانواده   شدت   به   بابا   نه   ـ 

  شبها   خصوصا   بمونه،   خونه   از   رون ی ب   و   شب   نداشت 
 . رفت   ی نم   یی جا   و   شد ی نم   صحبت   هم   به ی غر   افراد   با 
  قرار   پدرتون   قتل   ان ی جر   در   ی ساعت   چه   قا ی دق   ـ 

 د؟ ی گرفت 
 . کرد   تعلل   دادن   جواب   ی برا   بار   ن ی ا   مرد 
  و   خودم   ی وقت .  زدن   زنگ   بهم   مارستان ی ب   از   ـ 

  بابا   گفت   فقط   من   دن ی د   با   نو ی م   مارستان ی ب   رسوندم 



  موقع   اون   از .  دن ی کش   غ ی ج   به   کرد   شروع   و   کشتن   رو 
 ! نزده   ی حرف   گه ی د 

 : د ی پرس   را   اش   ی ذهن   سوال   ن ی تر   مهم   باالخره   فراز 
 ! بودن؟   شده   مطلع   کجا   از   خواهرتون   ـ 

 . زد   چنگ   را   ش ی موها   کلفه   مرد 
 . بود   گفته   مامانم   ـ 

  جواب   ن ی ا   دن ی شن   انتظار   دند، ی پر   باال   فراز   ی ابروها 
 . نداشت   را 
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  اون !  كشتن   و   خادم   آقاى   گفته   زده   زنگ   نفر   یه _  

.  میده   جواب   و   تلفن   و   بوده   خونه   مامانم   فقط   موقع 
  فروشى   میوه   از   كه   میزنه   زنگ   خواهرم   به   اونم 
  و   خودش   خواهرمم !  كشتن   و   بابات   گفتن   زدن   زنگ 

 . فروشى   میوه   میرسونه 
  از   قبل   نادرى   كه   كرد   حلجى   ذهن   در   را   هایش   شنیده 

 : پرسید   شك   با   او 
 كرده؟   معرفى   و   خودش   گرفته   تماس   كه   اونى _  
 . نزد   پلك   حتى   و   مقتول   پسر   دهان   به   ماند   خیره   فراز 



  اون   مطمئنِ !  شناخته   رو   صدا   میگه   مامانم !  نه _  
 ! بوده   فروشى   میوه   صاحب   صداى 
  تحكم   با   و   نداد   كردن   سوال   فرصت   نادرى   به   بار   این 
 : زد   لب 
 هستن؟   كجا   مادرتون _  
  چند   همین   تا .  سرگرد   جناب   نیست   خوب   حالش _  

  فعل   خواهرم   و   مامان .  بود   سرم   زیر   پیش   ساعت 
 . بدن   جواب   سواالتون   به   نمیتونن 
  با   را   بازدمش   و   كند   پنهان   را   اش   كلفگى   كرد   سعى 
 . داد   بیرون   فشار 
  قاتل   میتونیم   زودتر   ما   كنید   همكارى   ما   با   اگه _  

 . كنیم   پیدا   و   پدرتون 
  نگاهش   رنگ   غم   و   شد   مچاله   مقتول   پسر   ى   چهره 
 . كرد   كدر   را 
  دوباره   من   چشم   ولى   ایم   شوكه   االن   ما   كه   میدونید _  

  هاى   گفته   به   فعل   شما   لطفا .  میكنم   صحبت   باهاشون 
  شرایط   حاضر   حال   در   كه   میدونم .  كنید   اكتفا   من 

 . نمیدن   و   سواالتون   جواب   و   ندارن   خوبى 
 : گفت   نارضایتى   با   و   داد   تكان   سر 
  آگاهى   اداره   بیارید   تشریف   صبح   لطفا   خب،   خیلى _  
 . كنیم   صحبت   باید 
  نگاه   ساعتش   به   و   شنید   ناواضح   را   چشم   ى   كلمه 
 . كرد 



  روى   ببندد   چشم   نمیخواست   را   امروز   رفت،   مى   باید 
  كه   مردى   قتل   ى   پرونده   و   اش   شخصى   مسائل 
  شده   پیدا   جنگلى   پاركهاى   از   یكى   در   قبل   شب   جسدش 

  اولویت   را   بود   ابهام   سراسر   ابتدا   همان   از   اتفاقا   و 
  لحظه   هیچ   سرنخ   كردن   پیدا   براى   شب   تا   و   دهد   قرار 
 . دهد   دست   از   را   اى 

  را،   قاتل   كردن   پیدا   را،   پرونده   بار   نخستین   براى 
  پسر   از   و   فردا   به   داد   ارجاع   را   همه   را؛   تحقیقات 
 . كرد   خداحافظى   مقتول 
  كه   عجیبى   هاى   حرف   به   نمیخواست   دلش   حتى 
  و   خاموش   را   ذهنش   چراغ   بیندیشد؛   بود   شنیده 
  كرده   متوقف   ناگهانى    ترمز   یك   با   را   افكارش   سرعت 

 . بود 
  پارك   اون   از   سر   چطورى   مقتول   دختر   بنظرت _  

  میوه   صاحب   سراغ   رفته   وقتى   آورده؟   در   جنگلى 
  رفته   و   افتاده   كجا   جسد   فهمیده   چطورى   فروشى 
 اونجا؟ 

  خود   كه   نادرى   متفكر   ى   چهره   به   چشم   ى   گوشه   از 
 . كرد   نگاه   بود   گشته   همقدمش   و   رسانده   او   به   را 
  هم   تو   بردارم   و   ماشینم   آگاهى   میرم   تاكسى   با   من _  
 . قانونى   پزشك   برو 

 . برداشت   قدم   تر   محكم   او   اما   ایستاد   نادرى 
 . میرسونمت   خودم _  



 . آمد   سراغش   نادرى   كه   ایستاد   خیابان   كنار 
 . میرسونمت   خودم   میگم _  

  كرد   عبور   مقابلشان   از   سرعت   با   كه   ماشینى   براى 
 . داد   تكان   دست 
 .  میرم   خودم   گفتم   منم _  

  جدى   رخ   نیم   به   ماند؛   ساكت   و   كرد   تر   لب   نادرى 
  حتى   آمد؛   مى   عصبى   و   كلفه   بنظر   شد؛   خیره   فراز 

  ى   پرونده   ى   درباره   او   حدسیاتِ   شنیدن   به   تمایلى 
 ! نداشت   جدید 

  حداقل   میداد   حق   او   به   باید   كه   بود   این   اش   منطقى 
  اگر   شاید   بگریزد؛   چیز   همه   از   بخواهد   را   امروز 
  نمى   اداره   به   را   امروز   اصل   میشد،   عوض   جایشان 

 . آمد 
  فراز   دست   و   كرد   توقف   مقابلشان   ماشینى   باالخره 
 . آمد   پایین 
  روى   صبح   بود   كرده   آماده   و   گزارشش   پناهى   اگه _  

 . باشه   میزم 
  راننده   كنار   سرعت   به   و   نماند   نادرى   جواب   منتظر 
 . گرفت   قرار 
  سوار   دیگرى   مسافر   كرد   تاكید   و   گفت   را   آدرس 
 . نشود 
  چشم   كوتاه   اى   لحظه   و   گردنش   پشت   كشید   دست 
 . بست 



  برخورد   حتى   كند   فكر   چیز   هیچ   به   نمیخواست 
 . او   دیدن   از   بعد   ها   خانواده 
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  درون   سستى   و   رخوت   میشد   نزدیكتر   چقدر   هر 

 . گرفت   مى   شدت   پاهایش 
  كرد؛   مى   متشنج   را   اعصابش   گریه   و   شیون   صداى 
 . ریخت   مى   فرو   داشت   درونش   چیزى 
  با   خواست   دلش   و   زمین   به   چسبیدند   هایش   كفش 
 . كند   مسدود   را   اش   شنیدارى   مسیر   دستانش   فشار 
 . بود   نمانده   محكم   و   قوى   بت   آن   شكستن   تا   چیزى 
  شد؛   هایش   پرونده   سرگرم   گریخت،   را   روز   چهل 
  دیر   شبها   آنقدر   و   میرفت   اداره   به   نزده   آفتاب 

  دست   از   نیز   را   دخترش   بودن   بیدار   كه   برمیگشت 
  به   ذهنش،   به   افكارش،   به   روز   چهل   میداد، 

  در   حاال،   و   نداد   یادآورى   ى   اجازه   احساسش؛ 
  خاكسپارى   روز   از   بعد   بار   دومین   براى   روز   چهلمین 
 ! بود   اینجا 
 . مرمر   سفید   سنگ   یك   قدمى   چند   درست 



  هایش   نوشته   میتوانست   نبود   آن   اطراف   ازدحام   اگر 
 . ببیند   هم   را 

  فرانك   شد   او   مسكوت   حضور   ى   متوجه   كه   نفر   اولین 
 . بود 

  دید   خواهرش   گریان   و   سرخ   ى   چهره   در   را   وحشت 
 . نخورد   تكانى   كوچكترین   و 
  ملمت   حضورش   براى   را   او   میخواست   كسى   چه 
 كند؟ 
  كند   جلب   را   كسى   ى   توجه   اینكه   بدون   و   آرام   فرانك 
  سرعت   هایش   قدم   به   و   گرفت   فاصله   جمعیت   از 

 . بخشید 
 . آزرد   را   گوشش   جیغ   صداى 
  بیچاره   دختر ... مادر   برم   قربونت   عزیزم، ... دخترم _  
 . نمیدیدم   رو   روزا   این   و   میمردم   كاش ... ام 
 ! فراز _  

  در   مشهود   ترس   به   حواس   بى   و   شد   منحرف   نگاهش 
 . دوخت   چشم   خواهرش   نگاه 
 ! اومدى؟   چرا _  

  بدى   ى   مزه   كلماتش   شد،   تر   تلخ   كامش   و   زد   نیشخند 
 ! بدطعم   و   بودند   گس !  میدادند 

 ! اومدم؟   مى   نباید _  
  را   او   كرد   سعى   و   گرفت   را   ساعدش   برآشفته   فرانك 
 ! شود   آنها   ى   متوجه   كسى   اینكه   از   قبل   بكشد،   كنار 



 . برم   قربونت   بیا ... داداش   بیا _  
  دستش   كشیدن   عقب   قصد   اینكه   بدون   شد   همراهش 

 . باشد   داشته   را 
 . اومدى   مى   میرفتیم   همه   اینكه   از   بعد   میذاشتى _  

  خواهرش   سر   پشت   خورده   گره   ابروهایى   با   و   ساكت 
 . برداشت   قدم 
 . میشد   بد   خیلى   میدیدن   رو   تو   اگه _  

 . بایستند   اى   گوشه   داد   رضایت   باالخره   فرانك 
  را   جایش   بست،   رخت   نگاهش   از   ترس   و   برگشت 
  قرار   فراز   صورت   اطراف   دستانش   و   كرد   پر   دلتنگى 
 . گرفتند 

   نمیكنه؟   تابى   بى   آنیله؟   پیش   خوبه؟   حنا   خوبى؟ _  
 . داد   ادامه   خود   مستقیم   و   ممتد   نگاه   به 
 میدونى؟   كه   منو   شرایط   اما   اتم   شرمنده   داداش _  
  را   خود   و   شد   روان   فرانك   صورت   روى   ناگاه   به   اشك 
 . كرد   رها   او   آغوش   در 
   تو؟   میكشى   چى   داداش،   برات   بمیرم _  

  داشت   خود   ى   جبهه   در   را   آنها   از   نفر   یك   كه   همین 
 . كرد   مى   كفایت   برایش 
  نوازش   را   فرانك   سر   روى   نماند،   حركت   بى   و   صامت 
 : خوردند   تكان   لبهایش   باالخره   و   كرد 
 نمیكنه؟   كه   اذیتت _  



  از   خجل   و   شد   متوجه   خوبى   به   را   منظورش   فرانك 
 . گرفت   فاصله   او 
 . نیاوردم   رو   تو   اسم   وقتى   تا   نه _  

 . خاراند   را   لبش   ى   گوشه 
 .  خوبه _  

  شانه   و   نداشت   را   سرش   آوردن   باال   قصد   فرانك 
 . بودند   گرفته   رعشه   هایش 
  كردم،   نمى   جرات   اما   دیدنت   بیام   خواستم   بار   چند _  

  پرینت   دائم .  برم   خودش   بدون   جا   هیچ   ندارم   اجازه 
  زنگ   تو   به   مبادا   میگیره   رو   خونه   تلفن   و   موبایلم 
 .  باشم   زده 
  لرزان   ى   چانه   دور   سرانگشتانش   و   رفت   جلو   قدم   یك 

  به   و   آورد   باال   را   سرش   آهسته   شدند،   حلقه   فرانك 
 . ماند   خیره   گریانش   چشمان 

  گوش   میگه   شوهرت   چى   هر   نباش،   من   فكر   به _  
 .  كن 
  اش   شده   سنگ   همچون   قلب   خواهرش   پردرد   هق   هق 
 . انداخت   ترك   را 
  منو   مراسم   بدون   میداد،   طلقم   منو   نبود   خاله   اگه _  
  خونه   در   جلوى   همون   اش؛   خونه   برد   سیاه   لباس   با 

 !  برادرت   یا   من   پرسید   ازم   اشم 
  شكایت   و   گله   میتوانست   كاش   بست،   را   چشمانش 

  روز   چهل   از   بعد   كه   نشنود   را   خواهرش   هاى 



  شكایت   مردى   مهرى   بى   از   و   بود   ایستاده   مقابلش 
  محفلى   هر   حرف   میانشان   عشقِ   روزى   كه   كرد   مى 
 . بود 
  فقط   میكنم   حس   نداره،   دوستم   دیگه   میكنم   حس _  
 . میكنه   تحملم   داره 
 
 #١٤ 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  زده   وحشت   فرانك   شد   باعث   سرشان   پشت   از   صدایى 
 . بزند   پس   را   او 
 . سرگرد   جناب   به   به _  

  گشودن   با   شد   همزمان   نفسش   فرستادن   بیرون 
 . چشمانش 

  مرد   دستان   اسیر   یكباره   اش   یقه   و   روبرگرداند 
 . شد   مقابلش   خشمگین 

 . ایستاد   صامت   و   نداد   نشان   واكنشى   هیچ 
 اومدى؟   حقى   چه   به _  
  چهره   نگاهش   در   كرده   رخنه   خشم   و   زد   فریاد   مرد 
 . گرفت   نشانه   را   فرانك   ى   پریده   رنگ   ى 



   میدونستى؟   تو _  
 . برداشت   خیز   و   كرد   رها   انزجار   با   را   فراز   ى   یقه 
 میدونستى؟   تو   آره؟ _  

  یك   درست   و   كرد   جلب   را   بقیه   ى   توجه   مرد   ى   نعره 
  گرفت،   را   گوشهایش   ترسیده   وقتى   فرانك   قدمى 

 . شد   فراز   پرقدرت   هاى   پنجه   اسیر   بازویش 
  مراسم   اومدم،   خودم   من .  نكش   وسط   و   فرانك   پاى _  

 . زنمه 
  باال   را   اش   شده   گره   مشت   و   چرخید   ناگهانى   مرد 
  را   اش   حمله   سریع   كه   بكوبد   او   صورت   بر   تا   آورد 
 . كرد   مهار 
   شده؟   عزیز   برات   ُمرده   كه   االن _  
  قفل   كمرش   پشت   و   پیچاند   را   او   دست   حركت   یك   در 
 . بخورد   تكان   نتواند   تا   كرد 
 . بیشرف   دستمو   كن   ول _  

 . كرد   ناله   التماس   با   و   شد   نزدیكشان   گریان   فرانك 
 . كن   ولش   داداش _  
  به   فقط   هم   روى   شده   چفت   هایى   دندان   با   اما   فراز 

 . بود   مانده   خیره   مرد   ى   گرفته   آتش   چشمان 
  آنها   كه   سمتى   همان   به   دویدند   سراسیمه   بقیه 

 . بودند   ایستاده 
 : شنید   بقیه   از   قبل   را   اش   خاله   صداى 
 . شكوندى   و   ام   بچه   دست   كن،   ولش _  



  تعلل   و   آمد   باال   كه   شد   مرد   پاى   حركت   ى   متوجه 
  پاى   دور   شد   قلب   سرعت   به   زانوایش   نكرد؛پشت 

 . آمده   باال 
  بلغزه   دستت   اگه   چون   دار   ام   نگه   همینجورى _  

 . میكنم   شلیك   بهت   خودت   ى   اسلحه   با   امروز 
  طرفش   به   كه   بود   نفرى   اولین   اش   خاله   هم   باز 

  سفت   عضلتِ   بر   را   جانش   كم   مشت   و   آورد   هجوم 
 . كوبید   او   بازوى 

 ! بكشى؟   قراره   پسرمم   كشتى،   كه   و   دخترم _  
 : زد   ضجه   و   كرد   مداخله   هم   مادرش 

 . كن   ول   و   آرش !  كردى   پا   به   آتش   نیومده _  
  را   خود   هایش   دایى   پسر   از   تا   چند   همراه   به   پدرش 

 . رفت   عقب   مخالفت   بدون   كه   رسانند   او   به 
  به   دوباره   خواست   دستش   مچ   درد   به   توجه   بى   آرش 

  راهش   سد   هایشان   دایى   پسر   كه   كند   حمله   طرفش 
 . شدند 
 .  كنار   برید   بكشم،   رو   مردیكه   این   امروز   من   بذارید _  

  یك   اما   بود   خونسرد   و   آرام   ظاهر   به   فراز   ى   چهره 
  مواد   كرد؛   مى   فوران   وجودش   در   مذاب   آتشفشان 

  گداختگى   و   بودند   آمده   باال   چشمانش   تا   مذاب 
 . بود   آشكار   مردمكهایش 

  از   را   نگاهش   و   اش   شانه   روى   نشست   پدرش   دست 
  تند   اش   سینه   ى   قفسه   كرد،   جدا   آرش   سرخِ   ى   چهره 



  میتواند   كجا   تا   نمیدانست   و   میشد   پایین   و   باال   تند 
  خرابه   چیز   همه   از   نكشد،   فریاد   نزند،   كند،   سكوت 
 . نسازد 

 
 #١٥ 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  نمیتواند   را   امروز   نیاید   كوتاه   آرش   اگر   میدانست 
 . كند   تحمل   و   بایستد   خوددار 

 . جان   بابا   برو _  
 . بود   نمانده   ابروهایش   میان   مرزى 
  مگه !  نبود؟   من   زن   آزاده   مگه   برم؟   باید   چرا _  

 باشم؟   داشته   حضور   مراسمش   تو   نباید   امروز 
  را   همیشگى   صلبت   آن   بود،   گرفته   و   خشن   صدایش 
 . نداشت 
  سعى   گریه   با   مادرش   و   نشست   زمین   روى   اش   خاله 
 . كند   بلند   را   او   كرد 
 . كنید   بس .  دیدم   فرزند   داغ   من   عزادارم،   من _  

 : زد   فریاد   و   كشید   عقب   را   خود   آرش 
 . كنید   ول   میگم   ندارم،   اون   به   كارى   كنید   ول _  



  مى   ضجه   مادرش   برود،   داشت   اصرار   هنوز   پدرش 
  و   كوبید   مى   خود   ى   سینه   بر   اش   خاله   برود،   زد 

  و   ریخت   مى   اشك   فرانك   بود؛   او   رفتن   خواهان 
 ! نماند   كرد   مى   ناله   ملتمسانه 

 . گفت   مى   ناسزا   میان   در   یكى   هم   آرش 
  اى   كوبنده   نبض   اش   شقیقه   و   بود   گرفته   درد   قلبش 
 . داشت 

  نگاهى   نیم   مرمر   سنگ   و   سمت   آن   به   غیرارادى 
  تا   گفت   مى   سخن   او   با   باید   میدانست   خوب   انداخت؛ 

 . گیرد   آرام 
 . بود   گلیه   و   غم   و   خشم   از   پر 
  مى   را   او   رفتن   فقط   كه   آنهایى   ى   همه   وقتى   تا   ولى 

  نزدیك   نمیتوانست   بودند   ایستاده   اطرافش   خواستند 
 !  بشود   سنگ   آن 

  دست   روبرگرداند؛   خاموش   و   آرام   اعتراض،   بدون 
  سنگین   هایش   گام   همیشه   برخلف   و   زد   كنار   را   پدر 

  زده   پاهایش   بر   كیلویى   چند   هایى   وزنه   بودند؛انگار 
 . بودند 
  سر   پشت   از   را   ها   شیون   و   فریاد   و   گریه   صداى 
  مستقیم   و   نخورد   هم   بر   تعادلش   داشت   سعى   میشنید؛ 

  اما   بودند   شده   سنگین   و   كند   هایش   قدم   برود،   راه 
 . كرد   مى   كفایت   برایش   نمیخورد   تلو   تلو   كه   همین 



  را   صدایى   هیچ   دیگر   تا   داد   ادامه   رفتن   راه   به   آنقدر 
 . نشنید 
  خم   زانو   غریبه   افراد   هاى   قبر   از   انبوهى   میان   جایى 
 . نشست   زمین   بر   و   كرد 

  پایین   سر   و   كرد   رنگى   مشكى   سنگ   بند   را   دستش 
 . انداخت 

  بدنش   در   انرژى   هیچ   كرد   حس   و   بست   را   چشمانش 
 ! است   نمانده 
  تحمل   دیگر   ولى   نیاورد   ابرو   به   خم   روز   چهل 

 . بود   زوال   به   رو   اش   صبورى   نداشت؛ 
  مى   سنگینى   قلبش   كشید،   مى   نفس   سطحى   و   تند 
  مى   وجودش   در   وصفى   غیرقابل   داغى   و   گرما   كرد، 
  امروز   حداقل   او   و   زد   مى   دامن   اش   ناتوانى   به   پیچید 
 . باشد   قوى   مرد   آن   نمیخواست   را 

  چیره   ى   اجازه   ضعف   به   آنقدر   داشت   قصد   اتفاقا 
  باور   نتواند   هم   خودش   كه   بدهد   را   جانش   بر   شدن 
 . را   خود   نشناسد   كه   آنجا   تا   كند؛ 
 دیگر؟   چقدر   بیاورد؟   دوام   میتوانست   كى   تا 

  دلتنگ   نشود؟   اش   خانواده   اعضاى   دلتنگ   میشد   مگر 
  شده   طرد   آن   از   رحمانه   بى   كه   مادرى   آغوش   گرماى 
 . بود 
   میشد؟   چه   دخترش   اصل 



  مى   اوضاع   شدن   درست   انتظار   در   باید   دیگر   چقدر 
   ماند؟ 
 . كرد   مى   منفجر   را   سرش   بمب   مثل   ها   سوال   این 
  درون   شد   چنگ   دیگرش   دست   حالت   همان   در 

 . زد   هم   بر   را   یشان   آراستگى   و   موهایش 
  حال   از   كاملى   توصیف   میتوانستند   حاال   موهایش 
 ! ریخته   بهم   و   آشفته   همانقدر   باشند؛   اش   درونى 

 
 #١٦ 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

 . تر   سنگین   پلكهایش   و   بود   سنگین   سرش 
  رفتن   از   چقدر   نمیدانست   و   بود   كرده   گم   را   زمان 
  سنگ   آن   كنار   زدنش   چمباتمه   و   خودش   آمدن   بقیه، 
 . میگذرد   كذایى   مرمر 
  و   سنگ   روى   هاى   نوشته   به   بود   زده   زل   فقط 

 ! خورد   نمى   تكانى   كوچكترین 
 . انداخت   طنین   فضا   در   همراهش   تلفن   ملودى 
  خارج   دستش   از   آن   خوردن   زنگ   دفعات   تعداد   حساب 
 . بود   شده 



  بى   و   سست   شد،   دادن؛خم   جواب   به   اعتنا   بى   هم   باز 
 . كشید   دراز   زمین   ،روى   سنگ   به   چسبیده   حال 
  در   ولى   آزرد   را   سرش   پوست   زبر،   و   ناهموار   سطح 
  كمرش   باشد   مهم   برایش   اینكه   بدون   ماند   حالت   همان 
  ها   ریزه   سنگ   گردد،   زخم   سرش   پوست   بگیرد،   درد 
 . شوند   خاكى   هایش   لباس   و   بروند   كتفش   در 
  دستانش   و   دوخت   چشم   آسمان   دستِ   یك   سیاهى   به 
 . كرد   قلب   اش   سینه   روى   را 
 آوردى؟   سرم   به   بلیى   چه   میبینى _  

 . بود   خفه   و   ضعیف   صدایش 
  اونم   كه   میبینى   نكردى؟   رو   حنا   فكر   درك،   به   من _  

  دختر   میگن !  توئه   و   من   دختر   نمیگن   نمیخواد،   كسى 
  رو   حنا   دقیقه   یك   حتى   نیست   حاضر   مامانت !  منه 
 !  ببینه 

 . شدند   خیس   پلكهایش   انتهاى 
  رو   حنا   كنم؟   چیكار   باید   االن   من !  تونستى؟   چطور _  

 كنم؟   چیكار   تو   بدون 
  و   بود   شكسته   سكوتش   باالخره   ها   ساعت   از   پس 
  مى   فرو   وقفه   بى   وجودش   در   شده   تلنبار   هاى   حرف 
 . ریختند 

  تلش   چقدر   هر   كه   زدى   زمینم   منو   جورى   یه _  
  انگار   میشم   بلند   و   میگیرم   زانوهام   به   دست   میكنم، 



  و   میشم   خم   پاهام،   پشت   كوبن   مى   چوب   با   یهو 
 ! میفتم   دوباره 

  داخل   تا   گرفت   راه   چشمانش   انتهاى   از   اشك   قطره   دو 
  اتفاقا   كند،   غلبه   ضعفش   بر   نمیخواست   موهایش، 
  را   او   شكستن   باید   مرمر   سنگ   آن   زیر   آرمیده   شخص 

 . دید   مى 
 .  خوندم   رو   پیام   اون   بار   دومین   براى   امروز _  

 . شد   بیشتر   پلكهایش   التهاب   و   لغزید   گلویش   سیبك 
 !  كردى   متنفر   خودم   از   منو _  

  شدت   را   گلویش   تورم   بغض   برداشت،   خش   صدایش 
  داخل   تا   را   مسیر   اشك،همان   قطره   چند   و   بخشید 

 . كردند   دنبال   موهایش 
  این   وسط   دادن   ادامه   از   كردى   بیزارم   اونقدر _  

  تو   گلوله   یه   نبود   حنا   اگه   كه   ساختى   برام   كه   جهنمى 
 . كردم   مى   خالى   خودم   سر 

  هایش   مژه   الى   به   ال   از   اشك   و   بست   را   چشمانش 
 . كرد   چكه 

  پلكهایش   پشت   دخترش   ى   چهره   خندانِ   تصویر 
 . شد   نمایان 
  رسیده   خط   آخر   به   چگونه   او   نداشت   خبر   هیچكس 
  حنا   خاطر   به   فقط   او   كرد   نمى   باور   هیچكس   است؛ 
  حال   شاهد   هیچكس   خدا   جز   به   و   مانده   پا   سر   هنوز 

 . نبود   شب   دل   در   مسكوت   قبرستانِ   آن   داخل   خرابش 



  بر   كشیده   دراز   مرد   كرد   مى   باور   كسى   چه   اصل 
  اشك   از   چشمانش   كه   حالى   قبرستان،در   آن   زمین 
 مهرجوست؟   فراز   سرگرد   است   لبالب 
  و   زانوان   شدن   خم   این   را،   بد   حال   این   را،   ضعف   این 

  نمى   باور   او   از   دید   نمى   تا   هیچكس   را   كمر   شكستن 
  او   از   سنگ؛   هچون   سخت   و   سفت   مردِ   آن   از   كرد؛ 
  هر   برابر   در   و   مستحكم   جنگى   ى   زره   همچون   كه 

 . بود   مصون   اى   ضربه 
  شناختنش   مى   كه   كسانى   ى   همه   را   خوردن   زمین   این 
 . كردند   نمى   باور   هرگز   دیدند   نمى   چشم   به   اگر 

 ! نداشت   باور   را   ضعف   همه   این   هم   خودش 
  باخته   را   اش   زندگى   تمام   او   كه   بود   این   حقیقت   اما 
  مى   مخوف   بست   بن   یك   تنها   خود   روى   پیش   بود؛ 
 ! دید 
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 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
  تا   یكبار   ساعت   نیم   هر   بود   كرده   عادت   شب   سر   از 

  پى   در   پى   را   زنگ   بار   چند   بیاید،   فراز   واحد   در   پشت 



  به   در   آن   اینكه   بدون   آخر   در   و   آورد   در   صدا   به 
 . بازگردد   واحدش   به   شود   باز   رویش 
  روبرگرداند،   و   زد   در   به   لگدى   حرص   با   اما   اینبار 
  شدن   باز   صداى   كه   بود   نگرفته   فاصله   قدم   یك   هنوز 
 . بچرخد   خورده   یكه   شد   باعث   در 

  در   ایستاده   مرد   جدى   ى   چهره   به   زدن   پلك   بدون 
 . شد   خیره   چهارچوب 
  نشان   اش   خاكى   هاى   لباس   و   فراز   سرخ   چشمان 
 . ندارد   خوبى   حال   كه   میداد 
 . بمونه   پیشت   امشب   حنا   لطفا _  

  حالت   و   گفته   انعطاف   اى   ذره   بدون   را   اش   جمله 
 . بود   نكرده   تغییرى   صورتش   جدى 
  نگرفت،   اش   ریخته   هم   به   حال   و   او   از   چشم 

  آمد   و   رفت   در   فراز   چشم   دو   هر   میان   مردمكهایش 
 . بودند 
  حرف   من   ى   خونه   بیایید   میخواید   خوابیده،   حنا _  

 بزنیم؟ 
  به   را   الزم   عواطف   و   احساسات   نمیتوانست   لعنتى، 
 ! كند   تزریق   صدایش 
  به   اى   لحظه   رفت،   جلو   قدمى   دید   كه   را   فراز   سكوت 
  نیم   بودند   مانده   باز   كه   او   پیراهن   باالیى   هاى   دكمه 
  چشمانش   در   شد   خیره   دوباره   وقتى   و   انداخت   نگاهى 
 : كرد   نجوا 



  اما   گوشیتون   به   زدم   زنگ   خیلى   بودم،   نگران _  
 ! ندادید   جواب 

  روى   دقتى   اما   فراز   بود   رسمى   لحنش   كه   او   برخلف 
 . نداشت   كلمات   انتخاب 

 . خوبم   من .  بخواب   برو   بدم،   جواب   نشد _  
  كم   آنقدر   را   فاصله   و   شد   نزدیك   دیگرى   قدم   احتیاط   با 

  مى   گردن   باید   فراز   سرخ   چشمان   دیدن   براى   كه   كرد 
 . كشید 
  تو   میدم،   اهمیت   آزاده   دختر   به   كه   همونقدر   من _  
 . میشم   شوهرشم   نگران   شرایط   این 
  اش   ریخته   بهم   موهاى   به   دستى   كلفگى   با   فراز 
 . ایستاد   تر   عقب   و   كشید 
  ى   گریه   صداى   و   نداشت   دوام   چندان   میانشان   سكوت 
  گوششان   به   اش   خانه   داخل   از   ضعیف   چند   هر   حنا 

 . رسید 
  سریع   را   هایش   قدم   و   گرفت   فراز   صورت   از   چشم 

 . برداشت 
  باال   احتیاط   با   را   او   و   رساند   حنا   كریر   به   را   خود 
 . كشید 
  پدر !  شدى   بیدار   آخه   چرا   كوچولو؟   شدى   بیدار _  
 . خوابوندمت   تا   آوردى   در   منو 

  وسط   حنا   شد   باعث   و   كرد   كوله   و   كج   را   اش   چهره 
 . بیفتد   خنده   به   گریه 



 . شیطون   وروجك   بخندى،   بایدم ... اوممم _  
 . افتاد   چین   اش   بینى   ناگهان 

 . نمیتونم   دیگه   من   شدى؟   اسهال   امروز   دوباره؟ _  
  اش   جمله   ى   كلمه   آخرین   روى   درماندگى   و   غیظ   با 

  كوچك   دست   كه   كشید   هم   در   را   ابروهایش   كرد،   تاكید 
 . آمد   فرود   اش   چانه   روى   محكم   حنا 
  كنم   كوتاه   رو   تو   ناخناى   این   نیستم   بلد   میبینى _  

 . كردى   داغون   و   صورتم   میكنى،   سواستفاده 
 . داد   بیرون   را   زبانش   او   و   خندید   حنا 

  دستانش   ى   حلقه   از   را   حنا   آرام   و   آمد   جلو   دستى 
 . كرد   خارج 
  سرفه   به   و   فرستاد   دهانش   داخل   را   زبانش   سریع 
 . افتاد 
 . بابایى   سلم _  
  بود   نشسته   او   نزدیك   زانوهایش   روى   كه   فراز   به 

  در   حنا   ى   زده   هیجان   ى   خنده   صداى   و   كرد   نگاه 
 . پیچید   اش   خانه   فضاى 
  خوبى   دختر   نگفتم   كردى؟   اذیت   رو   خاله   بابا؟   جانم _  

 بمون؟ 
  بلندتر   و   زد   ضربه   فراز   صورت   به   دستش   با   حنا 

 . خندید 
 . سوخته   پدر   نكن _  



  چشم   در   چشم   آنیل   با   و   چرخاند   سر   لحظه   همان 
 . شدند 
 ! شده   تیز   ناخناش   چقدر _  

 : داد   جواب   وقتى   نشست   هایش   لب   روى   محوى   تبسم 
  كوتاه   و   ناخناش   میترسم .  میندازه   خنج   منم   آره، _  
 . كوچیكه   انگشتاش   كنم، 
  در   و   شد   حنا   هاى   زدن   پا   و   دست   پرت   حواسش   فراز 
 : گفت   حال   همان 
  میكنم،   كمك   منم   كنیم،   كوتاه   خوابه   وقتى   باید _  

 . میكنه   زخم   خودشم   صورت   اینجورى 
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 . دوخت   چشم   فراز   مغموم   رخ   نیم   به   و   نداد   جوابى 
 كنیم؟   تمیزش   میكنى   كمك _  
 . ایستاد   تعلل   بدون   و   داد   تكان   سر 
 . میكنم   آماده   و   وسایلش   االن _  
 . شد   وارد   هم   فراز   بعد   لحظاتى   و   رفت   اتاقش   به 



  حین   و   اش   شانه   روى   انداخت   را   حنا   كوچك   ى   حوله 
  هاى   زدن   جیغ   فراز   آغوش   از   او   كشیدن   بیرون 

 . كرد   تحمل   را   اش   آزردهنده 
  بیرون   را   حنا   لباس   كرد   سعى   و   زمین   روى   نشست 
 . آورد 
  پر   دلش   و   بود   افتاده   چین   ناخواسته   اش   بینى 

  مواقع   این   در   روز   هر   كه   اى   گیره   آن   براى   میكشید 
 . میشد   ضعیف   آن   ى   وسیله   به   اش   بویایى   قدرت 
  تكان   و   بود   داشته   نگه   اش   سینه   وسط   را   نفسش 
 . كرد   مى   اش   عصبى   حنا   ى   وقفه   بى   هاى   خوردن 

 . میدم   انجام   من   بده _  
  اگر   اصل   رفت،   عقب   و   كرد   استقبال   فراز   پیشنهاد   از 

 . ماند   نمى   هم   اتاق   در   میشد 
  روزش   بد   حال   تمام   و   نگریست   مقابلش   ى   صحنه   به 
 . كرد   فراموش   را 
  و   بود   كرده   استقبال   پدرش   از   گشاده   روى   با   حنا 
 . كرد   باز   را   پوشك   هاى   چسب   خونسردى   با   فراز 
 . شد   غافلگیر   فراز   نگاه   با   كه   خورد   فرو   را   اش   خنده 
 كنم؟   عوض   بچه   پوشك   نمیاد   بهم _  

 . موقع   بد   ى   خنده   آن   كنترل   بود   سخت 
 . بیاریم   درش   سرویس   تو   بریم   نكنید،   بازش   اینجا _  
 . زد   باز   سر   او   سوال   به   دادن   پاسخ   از   جمله   این   با 



  كش   هایش   لب   و   كرد   ترك   را   اتاق   فراز   از   جلوتر 
 . آمدند 

  اى   لحظه   شود،   صحنه   آن   جذابیت   منكر   نمیتوانست 
  اش   بچه   پوشك   چسب   دقت   با   مهرجو   فراز   سرگرد   كه 
 . كرد   مى   باز   را 

  بهداشتى   سرویس   وارد   و   داد   قورت   را   اش   خنده 
 . شد 

  نگه   را   حنا   محكم   فراز   كه   حالى   در   بعد   لحظاتى 
 . بودند   او   شستن   مشغول   بود   داشته 
  انجام   را   كار   این   دستكش   بدون   بار   نخستین   براى 
 . بلعید   مى   تند   تند   را   دهانش   بزاق   و   میداد 
  و   كرد   مى   مبارزه   احتمالى   آوردن   باال   و   زدن   عق   با 

 . كند   تمامش   زودتر   داشت   سعى 
  ماده   یك   دنبال   ذهن   در   و   بود   شده   منزجر   دستانش   از 
 . گشت   مى   كردنشان   تمیز   براى   قوى   ى 

 . تر   قوى   هم   آن   از   اما   وایتكس   مثل   چیزى 
  كننده   مرطوب   هاى   كرم   یا   هایش   عطر   از   یك   كدام 
  شر   از   را   او   و   بو   خوش   را   دستش   میتوانستند   اش 
 كنند؟   خلص   نامطبوع   بوى   آن 

  مى   گیج   سرش   كه   بود   كرده   حبس   را   نفسش   آنقدر 
 . رفت 
  چنگ   فراز   بازوى   به   خیس   دست   همان   با   اختیار،   بى 

 : نالید   و   انداخت 



 . میارم   باال   دارم ... نمیتونم _  
  فاصله   سستى   با   و   شنید   را   فراز   تفاوت   بى   صداى 
 . گرفت 
 . دیگه   شده   تموم   باشه، _  
  كرد   نگاه   او   لباس   ى   شده   خیس   و   چروك   قسمت   به 
 . گزید   لب   و 
 . میخوام   معذرت _  
  به   انزجار   با   و   بگوید   را   جمله   همان   توانست   فقط 

 . شد   خیره   دستانش 
 . بده   رو   حوله   لطفا _  

 . آمد   باال   فراز   چشمان   تا   نگاهش 
 . كثیفه   دستام _  
  كرد   مى   تحمل   باید   اما   داشت   زدن   عق   به   شدیدى   میل 
 . شود   تنها 
  جلو   بود   حبس   دستانش   میان   حنا   كه   حالى   در   فراز 
  پیچاند   كشید،   پایین   اش   شانه   روى   از   را   حوله   و   آمد 
  بیرون   دیگرى   حرف   بدون   و   دخترش   پاهاى   دور 
 . رفت 
  روشویى،   طرف   به   برد   هجوم   و   نكرد   درنگ 

  در   را   صورتش   و   شدند   فشرده   آن   طرف   دو   دستانش 
 . داد   قرار   آب   قطرات   معرض 

  را   قبل   لحظات   كرد   سعى   و   بست   را   چشمانش 
 . نكند   فكر   شدنشان   كثیف   و   دستانش   به   كند،   فراموش 
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  بارها   و   بارها   كه   آنقدر   میسوخت   دستانش   پوست 
 . بودشان   شسته 
  و   بود   بسته   را   حنا   پوشك   فراز   شد   كه   اتاقش   وارد 
 . بود   او   شلوار   كشیدن   باال   حال   در 
  این   از   متفاوتى   تصویر   چقدر   اتاق،   در   به   زد   تكیه 
  وقت   دخترش   با   كه   لحظاتى   تك   تك   در   دید   مى   مرد 

 . میگذراند 
  غیب   میشناخت   كه   انعطافى   بدون   و   جدى   مرد   انگار 
  مهربان؛   پدرى   جدیت،   همه   آن   جاى   به   و   میشد 
 . گرفت   مى   قرار   مقابلش   رو   خوش   و   دلسوز 

 . ممنون _  
 . ایستاد   صاف   و   شد   جمع   حواسش 

  دوخته   او   چشمان   به   مستقیم   را   نافذش   نگاه   فراز 
 . بود 
  اى   چاره   دادم،   قرارت   شرایط   این   تو   كه   ببخش _  

 میدونى؟   كه   خودت .  ندارم 



 . نكرد   قطع   را   یشان   چشمى   مسیر 
  وجود   در   را   میخواست   كه   دینى   احساس   آن   باالخره 
 . بود   كرده   ایجاد   اتاقش   داخل   نشسته   نفوذناپذیر   مرد 
  هر   برخلف   بود   ملیمت   با   امشب   حداقل   فراز   رفتار 
 . دیگرى   زمان 
 . نشست   او   مقابل   زانوهایش   روى   و   رفت   جلو 
 . شود   برقرار   سكوت   نمیداد   اجازه   حنا   صداى   و   سر 
 شد؟   چى _  
 ! هیچى _  
 ! نبود   جوابش   این 
  و   نگوید   چیزى   نپرسد،   سوال   دیگر   داد   ترجیح   ولى 
  ادامه   مشكى   چشم   جفت   یك   به   خیره   نگاه   آن   به   فقط 
 . دهد 
  بدونم   میخوام   امشب   اما   پرسیدنش   براى   شده   دیر _  

   بود؟   زده   حرف   تو   با   اتفاق   اون   از   قبل   آزاده 
  شدن   كدر   و   اش   پیشانى   خوردن   چین   اخمش، 
 . بود   غیرارداى   نگاهش 
  باشد،   آرام   لحنش   بود   حواسش   و   شد   بلند   ناگهانى 
 . احساسى   القاى   و   تغییر   هیچ   بدون 
 !  نه _  
  گریه   به   و   زمین   روى   خواباند   را   حنا   احتیاط   با   فراز 
 ! نكرد   توجه   اش 



  اش   قدمى   یك   درست   شد،   نزیك   او   به   و   برخاست 
 ! بماند   خونسرد   نتوانست   و   شد   متوقف 

 !  بودى   دوستش   نزدیكترین   تو !  نمیكنم   باور _  
 . رفت   عقب   قدم   یك   نامحسوس 

  این   وقت   از   و   شده   دیر   گفتى؛   خودت   كه   همون _  
 ! گذشته   روز   چهل   سوال 
  او   بیشتر   دخترش   ى   گریه   صداى   شد،   عصبانى   فراز 
  مسلط   خود   رفتار   بر   نمیتوانست   و   ریخت   مى   بهم   را 

 . باشد 
 .  بدونم   میخوام   االن _  

 : گفت   و   برود   بیرون   اتاق   از   روبرگرداند 
 ! نمیدونم   چیزى   من _  

  دور   یكباره   فراز   ى   كشیده   و   قدرتمند   انگشتان 
 ! برگرداند   حركت   یك   در   را   او   و   پیچیدند   بازویش 
  برافروخته   نگاه   و   شد   او   ى   سینه   به   سینه   زده   شوك 
 . زد   نیش   مردمكهایش   به   فراز   ى 

 : پرسید   وقتى   بود   زیاد   فكش   انقباض 
   آنیل؟   گفت   بهت   چى   اتفاق   اون   از   قبل   آزاده _  
  سنگینى   وجودش   در   مرموز   و   ناشناخته   حس   یك 
 ! كرد 
  از   بار   اولین   براى   نامش   شنیدن   آن   منشا   كه   حسى 
 ! بود   فراز   زبان 
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 ! بگو   ــ 

 : بدهد   جواب   شد   باعث   فراز   محکم   و   ی دستور   لحن 
  تو   به   دونستم ی م   اگه   من   بنظرت   ؟ ی کن   ی نم   باور   ــ 
   گرفتم؟   ی نم   و   جلوش   خودم   گفتم؟   ی نم 

 . دواند   صورتش   در   چشم   مشکوک   و   کاونده   فراز 
  حنا   فقط   اومد   بودم؛   برگشته   کار   سر   از   تازه   من   ــ 
  دم ی ند   ی رعاد ی غ   ز ی چ   چ ی ه !  رفت   منو   ش ی پ   گذاشت   رو 
 ! نگفت   من   به   هم   ی ز ی چ !  بشم   مشکوک   که 

  دور   بودند   ده ی چ ی پ   که   ی ا   مردانه   و   ده ی کش   انگشتان 
  دن ی لغز   مانند   خوردند؛   ز ی ل   ن یی پا   طرف   به   ش ی بازو 
  همانقدر !  گرفته   بخار   ی ا   شه ی ش   ی رو   باران   ی ا   قطره 
 ! وزن   بدون   و   سبک 
 . ستاد ی ا   عقب   و   گرفت   فاصله 
  آزاده   ی ها   دل   و   درد   و   ها   ه ی گل   از   کرد   باز   دهان 
 . فشرد   لب   د ی د   که   را   فراز   ی شان ی پر   اما   د ی بگو 



  ن ی چن   در   داد ی نم   اجازه   او   به   مرموز   حس   ک ی 
 . کند   بدتر   را   اتاق   داخل   کلفه   مرد   حال   ی ط ی شرا 
  هدف   ی ب   د، ی کش   ی م   ش ی موها   داخل   پنجه   که   ی مرد 

  ی صدا   به   و   بود   کرده   اتاق   داخل   رفتن   راه   به   شروع 
 ! داد   ی نم   نشان   ی واکنش   دخترش   ی   ه ی گر 
  و   د ی بگو   ی ز ی چ   باشد   داشته   قصد   نکه ی ا   بدون   و   آرام 
  با   رساند؛   حنا   به   را   خود   بشکند   را   سکوت   آن 
  دادن   خاتمه   صرف   اش   ی انرژ   و   کرد   بغلش   اط ی احت 
 . شد   اش   ه ی گر   به 
  که   داشت   نظر   ر ی ز   هم   را   فراز   اما   بود   مشغول   حنا   با 
 . کرد   ی م   ی ط   را   اتاق   عرض   و   طول   قرار   ی ب 

 ! بود   ده ی ند   حال   آشفته   اندازه   ن ی ا   به   تا   را   او   هرگز 
  زمان   ی حت   روز،   چهل   آن   از   شب   ن ی اول   ی حت 

 !  ی خاکسپار 
 ! یی کذا   ام ی پ   آن   خواندن   از   بعد   ی حت   ا ی 

  رقابل ی غ   و   ی جد   سرگرد   وجود   کرد   ی م   احساس 
  آب   وان ی ل   ک ی   همانند   درست   شناخت   ی م   که   ی نفوذ 
 ! بود   شده   ز ی لبر   باشد؛   شده   پر   تش ی ظرف   از   شتر ی ب   که 
  سرد   اش   بدنه   كه   اى   شیشه   با   جانش   هم   د ی شا   ا ی 

  بشكند   و   بخورد   ترک   ی ناگهان   شدن   داغ   با   و   باشد 
 ! نداشت   تفاوتى 

  و   من !  نذاشته   برام   ی راه   چ ی ه !  شم ی م   ونه ی د   دارم   ــ 
 ! کرده   بدبخت   رو   بچه   ن ی ا 



  حواسش   تمام   حاال   و   بود   گرفته   آرام   آغوشش   در   حنا 
 . بود   کرده   فراز   معطوف   را 
 ! دونن ی م   مقصر   و   من   همه   ـ 

 ! د ی د   ی م   ی ع ی رطب ی غ   را   ط ی شرا 
  و   برود   راه   اتاقش   در   ناآرام   و   برافروخته   فراز   نکه ی ا 
  سخن   او   با   وجودش   بر   شده   تلنبار   ی ها   ی شان ی پر   از 

 ! نبود   ی ع ی طب   اصل   د ی بگو 
 ! شه ی م   ی نجور ی ا   کردم   ی نم   فکرشم   من   ــ 

  ی رو   نقطه   همان   در   و   ستاد ی ا   باالخره   فراز 
 ! نشست   ش ی زانوها 

 ! رد ی بگ   ده ی ناد   را   ذهنش   ی ها   هشدار   نتوانست 
  گشت   ی م   دنبالش   که   بود   یی طل   فرصت   همان   امشب 

 . داد ی م   دستش   از   د ی نبا   او   و 
 کنم؟   کار ی چ   من   بگو؟   تو   ــ 

 !  بود؟   ده ی پرس   ی درماندگ   با   را   او   نظر 
  ره ی خ   فاصله   آن   از   مثل   کرد؟   ی نم   نگاهش   چرا   پس 
  تو   بپرسد   خراب   حال   آن   با   و   او   چشمان   به   شود 
 کنم؟   چکار   من   بگو؛ 

  ل ی دل   و   د ی کش   ن یی پا   حنا   صورت   ی رو   تا   را   نگاهش 
 . شد   متوجه   را   گرفتنش   آرام 

 ! بود   ده ی خواب   ی ناگهان 
  داشت   آرزو   خورد،   غبطه   بچه   خاطر   ی آسودگ   به 

 ! باشد   داشته   را   حنا   مثل   خوابى   آرامش 



  به   و   خواباند   تخت   سط   و   را   حنا   برخاست؛   آهسته 
  قدم   بود   گرفته   دستانش   ان ی م   را   سرش   که   فراز   طرف 

 . برداشت 
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  كجا   تا   كه   نمیدانست   زد،   زانو   او   نزدیك   و   مقابل 
  مى   آب   به   گدار   بى   نباید   بشكند؛   را   ها   مرز   میتواند 

  كه   بود   آن   از   تر   بینى   بیش   غیرقابل   مرد   این   زد، 
 . كند   ریسك   بخواهد 
 : زد   لب   كوتاه   و   رسا   آرام، 
 سرگرد؟ _  

 . آمد   باال   سرش   و   افتادند   پایین   فراز   دستان 
  حد   از   بیش   او   مردمكهاى   سیاهى   كرد   احساس 
 ! اند   شده   معمول 
  مشكى   گوى   دو   میان   گرفت   اش   بازى   نگاهش 
 ! مقابلش 

 داشتى؟   دوست   رو   آزاده _  



  شود،   متعجب   افعالش   شدن   عوض   از   آنكه   از   بیشتر 
 ! كرد   حیرت   بود   پرسیده   او   از   ناگهانى   كه   سوالى   از 
!  شد   برق   و   رعد   بیكران   سیاهى   آن   میان   كه   دید 

 ! شد   سونامى !  شد   طوفان 
 ! دارد   نفرت   سوال   این   از   چقدر   او   نمیدانست 
  سقوط   جهت   در   را   قدم   اولین   بود،   كرده   اشتباه 

 ! بود   برداشته 
  جوابى   اینكه   بدون   و   شد   بلند   جایش   از   ناگهانى   فراز 
 . كرد   تند   قدم   اتاق   در   طرف   به   بدهد 
  ى   احمقانه   رفتار   از   كه   حالى   در   و   ایستاد   سرعت   به 

 . دوید   فراز   دنبال   تقریبا   بود   گرفته   حرصش   خود 
  انداخت   او   مقابل   را   خود   سالن   به   منتهى   راهروى   در 
 . كرد   متوقفش   و 
 . میخوام   معذرت _  
 : غرید   محكم   لحنى   و   انعطاف   بدون   اى   چهره   با   فراز 
 . كنار   برو _  
 . داد   قورت   را   دهانش   آب 
  و   سوال   اون   كه   شد   چى   نفهمیدم   نداشتم،   منظورى _  

 ! پرسیدم 
 . بود   آشفته   و   ناآرام   كلفه،   فراز؛ 
  امشب   حنا .  ام   خونه   برم   میخوام   كنار   برو   باشه _  

 . بمونه   اینجا 



  جور   هر   باید   و   بود   كرده   خراب   را   آمده   پیش   موقعیت 
 . ساخت   مى   جدیدى   موقعیت   میتوانست   كه 

 ! نماند   اى   فاصله   و   رفت   جلو   قدمى 
 ! كرد   احساس   را   یكدیگر   به   تنشان   اصطحكاك 
  كرده   انتخاب   را   اقیانوس   وسط   كشتى   ى   لبه   ایستادن 

 ! بود 
  شود،   كج   كشتى   و   بیاید   موجى   داشت   امكان   لحظه   هر 

 ! خروشان   هاى   موج   میان   شود   پرت   و   بلغزد   پایش 
  شدن   حلقه   از   مانع   چیز   هیچ   و   آمدند   باال   هایش   دست 
  سیاهى   حتى   نشدند   فراز   ى   یقه   دور   به   آنها 

 ! او   مردمكهاى 
  از   نیمى   و   داشت   جریان   راهرو   آن   در   كمى   نور 

 ! بود   مانده   تاریكى   اسیر   اش   چهره 
 ! وجودش   تاریك   ى   نیمه   مانند   درست 
  همان   در   و   كرد   مرتب   را   فراز   لباِس   نامرتب   ى   یقه 
  لب   او   اخمِ   خط   زیر   مانده   هاى   چشم   به   خیره   حال 

 : خوردند   تكان   هایش 
 بگم؟   نگفتى   مگه _  

  تر   پایین   دستانش   و   داد   خود   به   بیشترى   جسارت 
 : داد   ادامه   و   بست   را   مانده   باز   ى   دكمه   اولین   آمدند، 
 كنى؟   چیكار   بگم   من   نگفتى   مگه _  
  خوب   بوى   یك   از   مملو   هایش   ریه   و   گرفت   عمیقى   دم 
 . شدند   ملیم   و 



 ! بست   هم   را   بعدى   ى   دكمه 
 . بزنیم   حرف   تا   بمون   پس _  
 
 #٢٢ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  هیچ   كه   هایى   چشم   پس   از   كردن   نگاه   به   فراز 
  آنیل   و   كرد   اكتفا   نداشتند   خود   در   را   احساسى 
 ! كند   معنا   چگونه   را   سكوت   آن   نمیدانست 

  به   نزدم،   ها   شیشه   اون   به   لب   وقته   خیلى   من _  
  تو   با   پیك   به   پیك   امشب   بخواى   اگه   اما !  حنا   خاطر 

 . بدت   حالِ   این   به   میكنه   كمك   میخورم، 
  و   شد   خارج   بودن   صامت   حالت   آن   از   باالخره   فراز 

 ! او   مچ   دو   هر   دور   كرد   حلقه   را   دستانش 
 نمیخورم؟   من   كه   نمیدونى   مگه _  

  تقریبا   كه   آورد   پایین   را   او   دستان   نرم   و   آرام   آنقدر 
 ! بودند   شده   كشیده   اش   سینه   ى   قفسه   روى 
  بگو   بهم   بودى   كرده   خوردن   هوس   وقت   هر   هم   تو _  
 . بكنم   حنا   براى   فكرى   یه   روز   اون 



 . حقیقى   و   محو   زد؛   لبخند 
!  گذاشتى   پا   زیر   رو   قوانینت   ى   همه   امشب   كه   تو _  
 . باشه   امشب   جدید   اتفاقاتِ   از   دیگه   یكى   اینم   بذار 
  برق   تر   واضح   فراز   تا !  عمدا   رفت؛   عقب   قدم   یك 

 . ببیند   را   اش   خنده   و   چشمان 
  كه   ببینم   جدیدت   رفتارهاى   كنار   در   امشب   من   بذار _  
  میخورى   اونقدر   و   كنم   پر   رو   لیوانت   میخواى   من   از 
  و   چیز   همه   بزنى   مست   بد   مردهاى   مثل   بعدش   كه 

 ! بشكونى 
  نزدیكى   شباهت   نیشخند   به   فراز   هاى   لب   انحناى 
 . ملیم   لبخند   یك   تا   داشت 
  كه   میشم   مستى   بد   مرد   اون   من   میدونى   كجا   از _  
 بخواد؟   و   وسایل   شكستن   دلش   فقط 
  و   بشود   فراز   منظور   ى   متوجه   كه   بود   باهوش   آنقدر 
  با   بخواهد   دلش   تا   كرد   ترغیبش   مرد   بودن   پروا   بى 

  كه   میشود   مستى   بد   مرد   به   تبدیل   مثل   بپرسد   وقاحت 
 میكند؟   تجاوز   همسایه   دختر   به 
 . كرد   غلف   را   كلمات   اما 

 . بردارد   پروا   بى   را   قدم   اولین   نمیتوانست   هم   آنقدرها 
  از   یكى   كدوم   به   تبدیل   تو   كنیم   امتحان   تا   بمون   خب _  

 . میشى   جهان   مست   بد   مردهاى 
  در   خیره   و   كرد   پر   دوباره   را   فاصله   قدم   یك   آن   فراز 

 : گفت   خود   مختِص   خونسردى   با   او   چشمان 



  و   بدم   شب   جوریه   هر   و   ام   خونه   برم   میدم   ترجیح _  
  باشم   آگاهى   ى   اداره   سرگرد   فردا   صبح   و   بگذرونم 

  و   شناسایى   رو   جدیدش   ى   پرونده   قاتل   قراره   كه 
 . كنه   دستگیر 
  یكدیگر   با   هایشان   ،شانه   كنارش   از   كردن   عبور   حین 

  خم   اندكى   ایستاد؛سرش   اى   لحظه   فراز   و   كرد   اصابت 
  نجوا   بود   شده   سلح   خلع   كه   او   گوش   زیر   و   شد 
 : كرد 
 . هستى   حنا   مراقب   كه   ممنون _  

  از   نمیتوانست   كه   بودند   متناقض   آنقدر   احساساتش 
  فراز   رفتن   به   نسبت   بتواند   حتى   و   كند   تفكیكشان   هم 

 ! دهد   نشان   واكنشى 
  بیرون   اش   خانه   در   از   كه   وقتى   تا   و   چرخید   فقط 
 ! كرد   نگاهش   برود 
 ! بود   كرده   اصابت   سنگ   به   تیرش 
 ! گرفت   مى   كم   دست   نباید   را   مهرجو   فراز 
  شناخت   مى   كه   مردانى   تمام   با   او   بود   فهمیده   خوب 
 ! داشت   فرق 
  زیرك   تر؛   باهوش   كرد   مى   گمان   كه   چیزى   از   مرد   آن 
 ! بود   تر   انعطاف   بدون   و   تر 
 
 #٢٣ 
 



 
 اِقتباس 

 مرادى . ص 
 
 

  داده   دست   از   او   براى   را   خود   واقعى   معناى   زمان 
 ! بود 

  و   حركت   بى   نمیدادند،   نشان   رفلكسى   هیچ   عضلتش 
 ! بود   مانده   جایش   سر   بر   ساكن 
 ! باشد   ُمرده   ایستاده   كه   شخصى   مانند 

  و   كرد   تحریك   را   قلبش   عضله   موبایلش   زنگخور 
 . شدند   خارج   انقباض   حالت   از   آن   هاى   ماهیچه 
 ! خاموش   مغزى   با   و   گیج   خورد،   تكان 
  زنگ   صداى   شد،   جلو   و   عقب   قدم   چند   هدف   بى 

  كدام   و   خط   كدام   میدانست   حتى   شنید،   مى   را   موبایلش 
  پاسخ   در   متمركز   كنترل   آن   مغزش   اما   است   موبایل 
 ! نداشت   را   محیط   تغییرات   به   هماهنگ   و   سریع 
  مى   خود   دور   به   فرضى   ى   دایره   یك   در   و   هدف   بى 

 ! بردارد   قدم   سمت   كدام   به   باید   نمیدانست   و   چرخید 
  پیچید   فضا   در   كه   بار   دومین   براى   موبایلش   زنگخور 

  به   هدف   بى   هاى   چرخیدن   و   حیرانى   گیجى،   آن   از 
 . كرد   پیدا   خلصى   خود   دور 



  قدم   سریع   برود؛   سمت   كدام   به   باید   میدانست   حاال 
  خوب   كه   تماس   آن   به   دادن   جواب   براى   و   برداشت 
 . نكرد   درنگ   است   خط   پشت   كسى   چه   میدانست 

 . سلم _  
 ! لرزید؟   مى   صدایش 

 . سلم _  
 : شنید   و   ماندند   ساكت   دو   هر   اى   لحظه 
 چطوره؟   هوا _  
   بود؟   شده   مرگش   چه 
  تاریك   نیمه   راهروى   در   بود   كرده   قفل   ذهنش   چرا 
 ! فراز   و   اش   خانه 
 ! آنیل _  

  هم   شاید   بود   دهنده   هشدار   خط   پشت   صداى 
 ! تهدیدكننده 

 بود؟   فهمیده   را   حالش 
   بیاید؟   خود   به   كه   میداد   هشدار 

  مى   خود   به   باید   او   و "    آنیل "    بود   گفته   تهدید   با 
 . آمد 
 ! ابرى _  

 ! میداد   آزارش   صدایش   ارتعاش 
 نیومده؟   بارون   ابرى؟   فقط _  

 ! بود   خشك   گلویش 
 . بود   كرده   را   هایش   شیشه   هوس   دلش   چقدر 



 ! نزده   بارون   ولى !  برقه   و   رعد   ابریه، _  
 ! كرد   احساس   خط   سوى   آن   را   لبخند 
 ! دارى   دوست   تو   كه   همونه   هوا   پس _  

 !  زد   نیشخند 
  مى   را   امشب   گفت   مى   فراز   به   و   برد   مى   را   حنا   باید 

 . باشد   تنها   خواهد 
 نمیدونى؟ !  دارم   دوست   بارون   من _  

  و   پیچید   اش   شنیدارى   مسیر   در   اى   مردانه   ى   خنده 
 ! پیچید 
  یه   كه   برقى   و   رعد   دارم،   دوست   برق   و   رعد   منم _  

  بارونى   یا   كنه،   خراب   و   برج   یه !  بزنه   آتیش   و   شهر 
  جز   به !  نمونه   زنده   هیچكس   و   بشه   سیل   كه 

 . خودمون 
 ! شد   قطع   تماس 
 ! باشد   داده   پاسخ   ى   اجازه   او   به   اینكه   بدون 
 . سرچرخاند   و   كانتر   روى   انداخت   را   موبایل 
 . زد   دو   دو   اى   شیشه   هاى   بطرى   روى   نگاهش 
  نفس   و   كرد   جمع   طرف   یك   دست   با   را   موهایش 
 . ممتد   و   عمیق   كشید؛ 

 
 #٢٤ 
 

 اِقتباس 



 مرادى . ص 
 
 

 . كشید   مى   سر   را   ها   آن   از   یكى   باید 
 ! شد   مى   رفع   اینگونه   فقط   وجودش   عطش 
 ! كند   مى   خوابگردى   كه   انسانى   مانند   رفت   جلو 
 ! پرید   پلكش   و   رفت   جلو 
  هایش   لب   روى   را   اش   خشكیده   زبان   و   رفت   جلو 
 . كشید 
 خواهد؟   مى   را   بطرى   كدام   دلش   كرد   فكر   و   ایستاد 
 ! فكر   بدون   و   آنى   برداشت؛   را   یكى   و   كرد   دراز   دست 
 . كاناپه   روى   تا   آمد   عقب   عقب   دست   به   بطرى 
 . نشست   و   كرد   خم   زانو 
 . بود   گذرانده   را   بدى   روز 
  لب   میان   را   بطرى   ى   لبه   و   كاناپه   پشتى   به   داد   تكیه 
 . داد   قرار   هایش 
 . گرفت   آتش   گلویش   و   نوشید 
  ُشره   هایش   لب   اطراف   از   بطرى   محتواى   و   نوشید 
 . كرد 

 . زد   نیش   چشمانش   به   اشك   و   نوشید 
 . افتاد   سرفه   به   كه   جایى   تا   نوشید   و   نوشید 

  روى   دهانش   از   بطرى   ،محتواى   شد   خم   جلو   به 
 . شد   سرریز   هایش   لباس 



 ! افتاد   گریه   به 
  چهلمین   در   باالخره   و   داشت   طوالنى   قدمت   بغضش 
 ! بود   شكسته   گذشت   مى   آزاده   مرگ   از   كه   روز 
  مقابله   كوچكش   بار   طرف   به   بطرى   كردنِ   پرت   میلِ   با 

 . گذاشت   پاهایش   كنار   زمین   روى   را   آن   و   كرد 
 . بود   هولناكى   آتش   اسیر   تنش 
 ! میمرد   و   میشد   خاكستر   سوخت،   مى   داشت 
 . زد   چنگ   موهایش   به 
 . بخوابم   بذار   بیاى،   نباید ... بخوابم   میخوام _  
 . كشید   مى   نفس   سطحى   و   تند 
 ! نبود   غم   و   درماندگى   ى   گریه   هایش   اشك 
 ! بود   نفرت   و   انتها   بى   خشم   یك   اش   گریه   دلیل 
   كنى؟   دیونه   منو   میخواى _  
 . رفت   صدایش   از   جان 
  گرما،   شدت   از   كرد   حس   و   شد   مچاله   كاناپه   روى 
 ! است   شدن   ذوب   حال   در   تنش   گوشت 

  تو   اینجا   اگه   میشنوى؟ !  كنى   متوقف   منو   نمیتونى _  
  كه   بفهم   میشونى   منو   صداى   اگه   منى؛   ى   خونه 

 . نمیتونى !  آزاده   كنى   متوقف   منو   نمیتونى 
 
 #٢٥ 
 
 



 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  از   آتش   و   زد   مى   وقفه   بى   اش   شقیقه   روى   نبضى 
 . كشید   مى   شعله   بدنش   پوست 
  دوش   زیر   آورد   در   را   هایش   لباس   اینكه   بدون 
 . بست   چشم   و   نشست 
  چه   هر   زد؛   مى   تازیانه   صورتش   و   سر   بر   آب   قطرات 
 ! پرید   مى   داشت   اثرش   بود   خورده 
  ى   چهره   بیدارى   در   و   هوشیار   نبود،   خواب   بار   این 

 . بود   پلكهایش   پشت   آزاده   خونین 
 ! زد   قهقه 
 ! خندید   بلندتر   او   و   كشید   جیغ   پلكهایش   پشت   زن 

  اش   خانه   فضاى   در   حمام   ى   مانده   باز   در   از   صدایش 
 . خورد   نمى   تكان   دوش   زیر   از   و   پیچید   مى 
 ! شنید   او   اما   شد   حل   آب   قطرات   در   حنا   ى   گریه 
  پیشانى   كه   آنجا   تا   كشید   هم   در   ابرو   كرد،   باز   چشم 
  حركت   دیوار   سطحِ   روى   را   دستش   و   افتاد   چین   اش 
 . داد 
  راست   كه   زانوهایى   با   ایستاد؛   و   بست   را   آب   شیر 
 ! كرخت   بدنى   و   ماندند   نمى 
 . شنید   مى   بهتر   را   حنا   ى   گریه   صداى   حاال 



 : غرید   و   برداشت   قدم   خوران   تلوتلو 
 . شو   خفه _  
 : كشید   نعره   و   انداخت   چنگ   اتاقش   در   چهارچوب   به 
 . شو   خفه ... نكن   گریه ... شو   خفه _  
 . زد   پا   و   دست   بیشتر   و   شد   كبود   گریه   از   حنا 

  زمین   روى   و   فشرد   هایش   گوش   روى   را   دستانش 
 . زد   زانو 
 . نكش   جیغ   مامانت   مثل _  

  انگشتانش   الى   به   ال   از   و   شد   نمى   قطع   حنا   ى   گریه 
 ! میداد   قرار   تاثیر   تحت   را   اش   شنیدارى   مسیر 
  تخت   نزدیك   تا   زمین   روى   را   خودش   و   كرد   بلند   سر 

 . كشاند 
 . لرزید   مى   جانش   ى   همه 

   ابریست؟   هوا   بود   گفته   چطور 
  گفت   مى   باید   ست،   طوفانى   او   براى   هوا   گفت   مى   باید 
 ! شود   مى   سونامى   دارد 
 ! بود؟   نگفته   چرا 
  بلند   تخت   روى   از   افتاده   رعشه   به   دستانى   با   را   حنا 
 . چسباند   خیسش   هاى   لباس   به   خود   آغوش   در   و   كرد 
 . نكن   گریه _  

 . بود   حال   بى   و   خفه   صدایش 
 ! گرفت   آرام   لحظه   در   حنا 



  جیغ   دیگر   و   بود   گرفته   آرام   او   آغوش   در   آزاده   دختر 
 . كرد   نمى   گریه   و   زد   نمى   پا   و   دست   كشید؛   نمى 
 
 #٢٦ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
  معصوم   ى   چهره   به   و   داد   تكیه   تخت   ى   لبه   به 

 . ماند   خیره   بود   بسته   چشم   حاال   كه   نوزادى 
  شباهت   كسى   چه   به   حنا   كرد   فكر   بدش   حال   میان 

 ! دارد   بیشترى   ظاهرى 
  به   و   كاوید   را   اش   چهره   زوایاى   كرد،   نگاهش   خوب 
  فراز   به   را   شباهت   بیشترین   كه   رسید   نتیجه   این 
 . دارد 
  تاریك   نیمه   راهروى   در   كه   كرد   فكر   اى   لحظه   به 

  خواست   او   از   و   بود   ایستاده   فراز   مقابل   اش   خانه 
  هم   با   را   اى   شیشه   هاى   بطرى   از   یكى   تا   بماند 

 . بخورند 
 ! بود   كرده   رد   را   درخواستش   او   اما 



  كه   جور   هر   را   بدش   شب   دهد   مى   ترجیح   بود   گفته 
  اداره   سرگرد   فردا   صبح   و   بگذارد   سر   پشت   میتواند 

  جدیدش   ى   پرونده   قاتل   است   قرار   كه   باشد   آگاهى   ى 
 كند؟   دستگیر   را 
  رد   را   دعوتى   چنین   كه   داشت   وجود   دنیا   در   مرد   چند 
 كنند؟ 
 دادند؟   مى   اهمیت   اخلقیات   به   اینقدر   مرد   چند 
 بودند؟   نزده   مشروب   به   لب   هرگز   دنیا   در   مرد   چند 
 ! آزاده   براى   فقط   و   تاسف   روى   از   داد،   تكان   سر 
  را   زندگى   و   همسر   چنین   لیاقت   زن   آن   نظرش   از 

 . نداشت 
  ترین   احمق   جزء   آزاده   كند   ادعا   میتوانست   شك   بدون 
 ! است   جهان   زنان 
  روى   احتیاط   با   را   بود   برده   خوابش   ناگاه   به   كه   حنا 
 . رفت   بیرون   اتاق   از   و   خواباند   تخت 
 ! قرار   بى   و   حیران   هدف،   بى   چرخید؛   مى   خود   دور 
  و   اختیار   بى   اندیشید،   حنا   هاى   لباس   گرفتن   نم   به 

 ! ناگهانى 
 خورد؟   مى   سرما   بچه   اگر 

 . كرد   كج   واحدش   در   طرف   به   را   راهش 
  بیاید   و   نیست   خوب   حالش   میداد   اطلع   فراز   به   باید 

 . ببرد   آنجا   از   را   دخترش 



  خوب   حالش   ها   وقت   بعضى   كه   داشت   حق   هم   او 
 . بماند   تنها   بخواهد   و   نباشد 
 ! نرفت   تر   جلو   ایستاد،   و   گشود   را   واحد   در 
 ! بود   نحسى   شب   چه   بود،   نحسى   روز   چه 
  آمده   و   بود   شده   آواره   روز   چهلمین   در   آزاده   روح 
 ! سراغشان   بود 

 ! خرافاتى   انسانى   به   شد   مى   تبدیل   داشت 
 . بست   آهسته   را   اش   خانه   در   و   آمد   عقب 
  دراز   تخت   روى   حنا   كنار   و   بازگشت   را   رفته   مسیر 
 . كشید 
  حركت   حنا   لطیف   پوست   روى   نرم   را   انگشتانش   سر 
 . داد 

  حنا   پشت   كم   موهاى   به   را   اش   بینى   شد،   نزدیكتر 
 . كشید   نفس   و   چسباند 
  باور   آرامش   كرد   اشباع   را   هایش   ریه   كه   خوبى   بوى 

 ! انداخت   جریان   به   هایش   سلول   در   نكردنى 
 ! بودند   ها   شیشه   آن   از   بیشتر   تاثیرش   كه   آرامشى 
 . شد   متمایل   حنا   طرف   به   كامل   و   گرفت   فاصله 

  و   بست   مى   رخت   وجودش   از   داشت   كم   كم   پریشانى 
 ! شدند   مى   سنگین   پلكهایش 
  خلء   یك   در   روحش   و   كرده   رهایش   سرگردانى 

 ! بود   آمده   در   اسارت   به   عجیب 
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  و   بود   مقابلش   میز،   روى   پناهى   دكتر   خانم   گزارش 
 ! زد   مى   پرسه   دیگرى   جاى   ذهنش 
  مى   حركت   ها   نوشته   روى   تمركز   بدون   هایش   چشم 
 . كردند 
  با   و   داد   ماساژ   را   هایش   شقیقه   تمركزش   حفظ   براى 
 . كرد   ها   نوشته   خواندن   به   شروع   بیشترى   دقت 

 ! كرد   نافرمانى   ذهنش 
  آنیل   پیشنهاد   به   اندیشید؛   بود   گذرانده   كه   بدى   شب   به 
 ! دختر   آن   ناگهانى   رفتار   تغییر   و 

 . داد   تكیه   اش   صندلى   پشتى   به   و   برد   عقب   را   سرش 
 . كردند   كم   فاصله   پلكهایش 

 . بخوابد   دغدغه   بدون   را   ساعتى   توانست   مى   كاش 
  سروان   صداى   آن   متعاقب   و   خورد   در   به   اى   تقه 

 . شنید   را   نادرى 
 . اومده   خادم   عباس _  



 آشفتگى   میان   و   ماند   خنثى   حالتِ   همان   در 
  خاطر   به   را "    خادم   عباس "    كرد   سعى   اش   ذهنى    

 . آورد 
 بزنى؟   حرف   باهاش   میخواى   خودت _  

  را   نظر   مورد   فرد   و   شد   روشن   كه   ذهنش   چراغ 
 . گشود   تاخیر   با   را   پلكهایش   كرد   شناسایى 

 . داخل   بفرستش _  
  پزشكى   ى   پرونده   بستن   حین   و   شد   خم   میز   سمت   به 

 : شنید   واضح   را   نادرى   صداى   قانونى 
  بر    اون   از   بعد   دارم،   كار   سرهنگ   با   من   چشم، _  
 .  گردم   مى 

  اتاق   باز   نیمه   در   به   را   اش   خسته   نگاه   نگفت،   چیزى 
 . نماند   مقتول   پسر   شدن   وارد   منتظر   زیاد   و   دوخت 
 . سلم _  
  حال   همان   در   و   برود   تواند   مى   كرد   اشاره   نادرى   به 
 . داد   جواب   تحكم   با 
 . بفرمایید .  سلم _  

  نشان   را   كارش   میز   به   صندلى   ترین   نزدیك   دستش 
  بسته   با   شد   زمان   هم "    خادم   عباس "    نشستن   و   داد 

 . نادرى   توسط   اتاق   در   شدن 
  نگاه   جوان   مرد   ى   چهره   به   دقت   با   و   ماند   ساكت 
 . كرد 
 . باشد   گو   و   گفت   ى   كننده   شروع   نداشت   قصد 



  موضوعى   كه   الزمه   میكنم   فكر   چیزى   هر   از   قبل _  
 . بگم   بهتون   رو 

 . ابتدا   همان   از   بود؛   اى   جمله   چنین   شنیدن   منتظر 
  جوان   مرد   ناآرام   و   قرار   بى   ى   چهره   روى   نگاهش 
 . ماند   ثابت 
  روز   یه   اگه   كه   بود   گفته   من   به   فوتش   از   قبل   پدرم _  

 !  زنه   یه   سر   زیر   بیفته   براش   اتفاقى 
  ترجیح   و   دوخت   مرد   دهان   به   را   خود   تیزبین   نگاه 
 . كند   حفظ   را   سكوتش   داد 
  كنار   پدر   دیدم   بودم   برگشته   كار   سر   از   كه   روز   یه _  

  گفت   پرسیدم،   رو   حالش   و   رفتم   جلو   نشسته،   حوض 
 . بزنه   حرف   من   با   كه   میخواد   نیستم   خسته   اگه 
  حس   خواست   مى   شد؛   خیره   مرد   چشمان   به   بار   این 
 . دهد   تشخیص   نگاهش   از   را   او   هاى 
  ،مردمكهایش   ناآرام   و   عصبى   بود،   كلفه   جوان   مرد 
 ! بودند   گردش   در   طرف   هر   به 

   دید   مى   ها   چشم   آن   در   فراز   كه   حسى   بیشترین 
 . بود "    آشفتگى "  
  روز   یه   گفته   و   كرده   تهدیدش   زن   یه   میگفت _  

 ! میكشه   رو   اون   باالخره 
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  اش   صندلى   گاه   تكیه   به   را   كمرش   و   رفت   عقب 
 . چسباند 
 . نزد   هم   بر   را   مرد   تمركز   و   ماند   ساكت 
  حتى !  ندارم   یاد   به   روز   اون   از   زیادى   چیز   من _  

  این   از   محدوده   كدوم   گفت   پدرم   كه   آدرسى   نمیدونم 
  زن   این   پاى   شدم   كشته   من   اگه   گفت   فقط !  بود   شهر 
  حدودى   آدرس   یه !  نبرد   زن   اون   از   اسمى !  وسطه 
 ! همین   داد، 
  كشید   دست   صورتش   به   كلفگى   با "    خادم   عباس "  
 . افكند   سایه   كلماتش   روى   بر   اش   پریشانى   و 

  به   سر   داره   پدر   كردم   فكر !  نگرفتم   جدى   اصل   من _   
  با   باره   این   در   میتونه   گفتم   یادمه   حتى !  میذاره   سرم 
  این   ریز   به   ریز   اون   قطعا   و   كنه   صحبت   مامان 
  شب   گفتم   و   خندیدم   نمیكنه،   فراموش   رو   مكالمه 
  كف   رو   حقش   و   میكنه   پیدا   و   زن   اون   مامان   نشده 
 . میذاره   دستش 

 : پرسید   را   سوال   نخستین   محكم   و   رسا   صدایى   با 
 میگذره؟   مكالمه   این   از   مدت   چه _  



  فكر   اى   لحظه   و   رفت   فرو   هم   در   مردجوان   ى   چهره 
 . آورد   یاد   به   را   روز   آن   تر   دقیق   تا   كرد 
 . پیش   ماه   سه   حدودا _  

  داغ   و   ملتهب   عجیب   داد،   ماساژ   را   هایش   پلك   پشت 
 ! بودند 
 نزدن؟   حرفى   مورد   اون   در   دیگه _  

 . شنید   و   كرد   باز   چشم 
 ! بود   یكبار   همون   فقط !  نه _  
  پرسیدن   به   كرد   شروع   جدیت   با   و   شد   خم   جلو   به 

 . هایش   سوال 
  در   زیادى   هاى   ابهام   پرونده   این   كه   میدانست   خوب 
 ! دارد   خود 
 نداشتن؟   اختلف   اى   دیگه   شخص   با _  

 : گرفت   جواب   سریع 
  من   كه   جایى   تا   یعنى !  نداشت   اختلف   كسى   با   پدر _  

 . نداشت   مشكلى   كسى   با   دارم   اطلع 
  رفتن   بیرون   خونه   از   پدرتون   كه   بارى   آخرین   از _  

 دارید؟   یاد   به   چیزى 
 . داد   تكان   سر   جوان   مرد 
  دارم   نقد   پول   گفت   من   به   كه   بود   شب   هشت _  

  بخواد   اگه   و   نه   گفتم   كه   تومن   صد   چهار   ،حدودا 
  گفت   و   كرد   مخالفت   بگیرم،   بانك   عابر   از   میتونم 



  بیرون   خونه   از   و   پوشید   لباس   موقع   همون !  نمیخواد 
 . رفت 

 . داد   ماساژ   را   پلكهایش   دوباره 
 . بگید   فروشى   میوه   از _  

  پسر   حیرانِ   ى   چهره   به   كردن   نگاه   با   كرد   سعى 
 . كند   تلش   تمركزش   حفظ   راستاى   در   مقتول 
  صاحب   دقیق   ما .  كرد   مى   كار   اونجا   یكسال   تقریبا _  

  اصل .  شناختیم   نمى   رو   شاگردش   و   فروشى   میوه 
  احتیاجى .  كنه   كار   اونجا   پدر   كه   نبودیم   راضى 
  شان   در   میگفتیم   چقدر   هر !  دستمزد   اون   به   نداشتیم 

  كنه   كار   فروشى   میوه   داخل   پدرمون   كه   نیست   ما 
 ! كرد   نمى   توجه 
  كرد   مكث   اى   لحظه   و   كشید   هم   در   ابرو   جوان   مرد 
 . ناپایدار   و   كوتاه   اما 
  اونم   از   قبل !  شب   هفت   تا   میرفت   صبح   هفت   از _  
 . كرد   مى   كار   دیگه   فروشى   میوه   یه   داخل   ماه   چند 
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  مى   خوابى   بى   از   چشمانش   افتاد،   چین   اش   پیشانى 
  آنها   وقفه   بى   فشردن   به   شدیدى   میل   و   سوختند 
 . داشت 
  خاصى   دلیل   فروشى   میوه   تو   كردنشون   كار _  

 داشته؟ 
 . كند   پنهان   را   اش   كلفگى   توانست   نمى   جوان   مرد 
  موندن   خونه   ى   حوصله   بازنشستگى   از   بعد _  

 . نداشت 
 . كند   مقابله   چشمانش   فشردن   میل   با   نتوانست 

 : پرسید   حین   همان   در 
 داشتن؟   موبایل   پدرتون _  

 : شنید   و   كرد   رها   را   چشمانش 
 . نه _  

  این   به   و   داد   تكیه   اش   صندلى   پشتى   به   رفت،   عقب 
  را   خودش   و   نماند   شود،   بلند   لحظه   آن   اگر   كرد   فكر 
  بخوابد   پریشانى   هر   از   فارغ   تا   برساند   اش   خانه   به 
   شود؟   مى   چه 
  با   اش   چهره   در   مشهود   خستگى   و   افكار   برخلف   اما 

 : گفت   تحكم 



  خودشون   همراه   وسایلى   چه   همیشه   پدرتون _  
 داشتن؟ 

  او   و   گرفت   خود   به   متفكرى   حالت "    خادم   عباس "  
 . ماند   خیره   مقتول   پسر   دهان   به   جواب   انتظار   در 
 . نبود   همراهش   خاصى   چیز   معموال !  نمیدونم _  
  یا   چك   كسى   از   بود؟   چطور   نقدیشون   هاى   معامله _  

   داشتن؟   سفته 
 ! نگرفت   را   دلخواهش   جواب   هم   باز 
  پدر   شخصى   مسائل   از   زیاد   ما   كنم،   بررسى   باید _  
 . نداشتیم   خبر 
  مى   تشدید   را   چشمانش   سوزش   و   ،التهاب   سرش   درد 
  قتل   به   مربوط   ى   پرونده   روى   را   دستانش   كرد، 
 . اش   شقیقه   روى   ننشینند   تا   كرد   مشت "  خادم " 
 داشت؟   آمد   و   رفت   كجا   به   بیشتر   پدرتون _  
 ! فروشى   میوه   فقط _  

  مردجوان   ى   چهره   در   اش   تازه   سوال   پرسیدن   براى 
 . ندهد   دست   از   را   او   جانب   از   حالتى   هیچ   تا   شد   دقیق 
 داشتن؟   اختلف   خانواده   با   پدرتون _  

  ى   فاصله   شدن   كم "  خادم   عباس "   آنى   رفلكس   اولین 
 ! بود   ابروهایش   میان 
  به   دوخت   چشم   مرد   و   كرد   حفظ   را   اش   خیره   نگاه   او 

 !  زمین 



  سوال   ى   درباره   صحبت   به   تمایلى   بود   مشخص 
 : داد   پاسخ   كوتاه   و   ندارد   شده   پرسیده 

  هر   تو   اختلف   البته   بودیم،   صمیمى   ى   خانواده   ما _  
 . داره   وجود   اى   خانواده 

 . كرد   مى   اش   عاصى   داشت   سرش   درد 
 . باشن   حد   چه   در   اختلفات   اون   داره   بستگى   و   بله _  
 . بازگشت   او   چشمان   به   دوباره "  خادم   عباس "   نگاه 
 . نداشتیم   خونه   تو   بینمون   خاصى   اختلف   ما _  
 . داد   تكان   سر 
  بیشتر   محل   اهالى   از   یكى   كدوم   با   پدرتون .  صحیح _  
  خاصى   افراد   با   نزدیكش   ارتباط   داشت؟   آمد   و   رفت 
 بود؟ 
 . گرفت   جواب   قاطع   و   سریع 
  رفت   هیچكس   با   پدر .  فروشى   میوه   رفتن   مى   فقط _  
 . نداشت   آمد   و 

  و   اش   شقیقه   روى   نشستند   سرانگشتانش   باالخره 
 . كردند   وارد   خفیفى   فشار 
  امضا   و   بنویسید   كامل   رو   ها   این   همه   كنید   لطف _  

 . بزنید 
  عباس "   دست   به   كاغذى   آورد،   پایین   را   دستش 
  نوشتن   مشغول   گفتن   چشم   محض   به   او   و   داد "  خادم 
 . شد 



  داد   او   دست   به   را   اظهاراتش   و   شد   تمام   كه   مرد   كار 
 : كرد   زد   گوش 
 بدونیم؟   باید   ما   میكنید   فكر   كه   هست   اى   دیگه   چیز _  

 : نالید   برآشفته   و   شد   مایل   جلو   به   مردجوان 
  قاتلش   بشه،   مال   پاى   پدرم   خون   نذارید   فقط   نه، _  
 . كنید   دستگیر   رو 

  كشوى   پرت   حواسش   و   داد   جا   پرونده   داخل   را   كاغذ 
 . شد   آن   داخل   مسكن   و   میز 
  ناحق،   از   حق   كردن   جدا   براى   هستیم   اینجا   ما _  

  زودتر   كه   میكنیم   رو   تلشمون   ى   همه   راحت   خیالتون 
 . كنیم   دستگیر   رو   پدرتون   قاتل 
  روى   را   قرص   ى   بسته   او   و   برخاست "  خادم   عباس " 

  به   شده   دراز   دست   و   ایستاد   ناچار   كرد،   رها   میز 
 . فشرد   را   خود   سمت 
 برم؟   میتونم   زحماتتون،   از   ممنون _  

 : گفت   محترمانه   و   كرد   رها   را   مردجوان   دست 
  با   باید   ما   فقط   ببرید،   تشریف   میتونید   بله _  

  این   زودتر   چقدر   هر   و   كنیم   صحبت   هم   خواهرتون 
 . گیره   مى   بیشترى   سرعت   پرونده   ،روند   بیفته   اتفاق 
  اتاق   از   و   كند   گرد   عقب   اینكه   از   قبل   جوان   مرد 

 : گفت   شود   خارج 
 . اجازه   با .  میكنم   صحبت   خواهرم   با _  
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  اینكه   محض   به   و   نكرد   تعلل   قرص   خوردن   براى 
  نادرى   گذاشت   میزش   روى   را   آب   از   خالى   لیوان 
 . شد   اتاق   وارد 
   شد؟   چى _  
 قبل   لحظاتى   كه   صندلى   روى   حوصله   بى 
  كرد   رها   را   بدنش   بود   نشسته   آن   بر "  خادم   عباس "   
 . شد   خیره   نادرى   كنجكاو   ى   چهره   به   و 
  كرده   مى   كار   اونجا   مقتول   كه   فروشى   میوه   صاحب _  
 .  اینجا   بیاد   باید   اون   اما   ببینم،   میخوام   رو 

 . كرد   اشغال   را   او   مقابل   صندلى   نادرى 
 . میدم   خبر   بهش   باشه، _  

  پارچ   كه   اى   شیشه   میز   زیر   از   و   كشید   را   پاهایش 
 . داد   عبور   داشت   قرار   آن   روى   آب 
  را   دستانش   و   داد   دردناكش   بدن   به   قوسى   و   كش 
 . كرد   قلب   گردنش   پشت 



  رو   پدرش   كه   زد   مى   حرف   زن   یه   از   پسرمقتول _  
 ! نداره   اون   از   اطلعاتى   اما   كرده   مى   تهدید 
 . پرید   باال   نادرى   ابروى 

 خب؟ _  
 ! است   داغ   تنش   و   دارد   تب   كرد   مى   احساس 

 . بوده   ارتباط   در   زن   یه   با   مقتول   میكنم   فكر   من _  
 : گفت   سریع   هم   باز   نادرى 
 خیانت؟ _  

 ! آمد   مى   خوابش   عجیب 
 . احتماال _  

 : پرسید   پرونده   به   ربط   بى   سوالى   نادرى 
 ! نیستى   راه   به   رو   انگار   خوبى؟   تو _  

 . بست   چشم 
 !  كند   كتمان   نمیتوانست   و   نبود   خوب 
 . هستم   من   خونه،   برو _  
  اتاقش   در   بدهد   را   نادرى   جواب   بتواند   اینكه   از   قبل 
 ! شد   باز   شدت   به 

 .  نشست   صاف   و   كرد   باز   چشم 
  محض   به   اما   بودند   شده   شوكه   نادرى   هم   و   او   هم 

 . شدند   گشاد   چشمانش   سرچرخاند   اینكه 
 ... داداش _  
  كامل   را   اش   جمله   نداد   اجازه   فرانك   به   گریه   هق   هق 
 . كند 



  به   را   خود   بلند   گام   چند   با   و   برخاست   سریع 
 . رساند   خواهرش 

 میكنى؟   چیكار   اینجا   شده؟   چى _  
  بلند   صداى   با   و   انداخت   او   آغوش   در   را   خود   فرانك 
 ! گریست 
  كرد   سعى   و   گذاشت   خواهرش   كمر   پشت   دست   نگران 

 . كند   آرام   را   او 
  محض   به   و   كرد   ترك   را   اتاق   حرف   بدون   نادرى 
  اسیر   خواهرش   لرزان   هاى   شانه   بست   را   در   اینكه 

  كبودى   تازه   و   كرد   جدا   خود   از   را   او   شدند،   دستانش 
 . گرفت   قرار   نگاهش   تیررس   در   فرانك   صورت 

  گریان   صورت   كه   كرد   لمس   را   كبودى   و   كرد   اخم 
 . شد   مچاله   درد   از   خواهرش 
 . شد   مشت   و   افتاد   پایین   دستش 
  روى   هایش   دندان   به   فكش   انقباض   و   بست   چشم 

 . آورد   فشار   یكدیگر 
  به   فرانك   صداى   و   پرسر   ى   گریه   كشید،   نفس   عمیق 
 . بود   شده   تبدیل   ریزى   هاى   هق   هق 

  و   كرد   باز   چشم   شد،   بیشتر   وجودش   داغى   و   التهاب 
 : غرید 
 . میشكنم   و   دستش _  
  از   بازویش   كه   گذشت   فرانك   كنار   از   بلندى   گام   با 

 . شد   كشیده   عقب 



  رو   تو   كه   اینجا   نیومدم   من   نكن،   بدتر   و   شرایط _  
 . آرش   سراغ   بفرستم 

 . نرود   باال   صدایش   تن   كرد   سعى   و   برگشت   خشمگین 
 ! كنه؟   بلند   تو   روى   دست   كرده   جرات   چطور _  

  كنترل   و   نشست   زمین   روى   همانجا   طاقت   بى   فرانك 
 . نداشت   را   اشكهایش 

 . زمین   خوردم   نزده،   آرش _  
 : غرید   خشم   و   ،باحرص   زد   زانو   خواهرش   مقابل 
   احمقم؟   من _  
 : غرید   و   كرد   اشاره   فرانك   گریان   صورت   به 
 ! میگى؟   من   به   مسخرگى   این   به   دروغ   كه   احمقم _  
 . اندیشید   مى   آرش   گردن   شكستن   به   فقط   لحظه   آن 
.  بودم   همیشه ...  عاشقشم   فراز،   دارم   دوستش _  

 . دارم   دوست   آرش   كنار   و   زندگیم 
  مچاله   فرانك   لرزان   انگشتان   میان   ناگاه   به   اش   یقه 
 ! شد 
  نمیدونى   مگه   اومدى؟   چرا   اومدى،   دیروز   چرا _  

  غیرقابل   آرش   براى   هستم   تو   خواهر   من   كه   همین 
 ! میكنى؟   بدتر   رو   اوضاع   چرا   تحمِل؟ 
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  قلب   دور   اندازه   هم   غم   و   خشم   ،   بست   را   چشمانش 
 . خوردند   تاب   و   پیچ   اش   زده   یخ 
  خواهرش   بماند،   تفاوت   بى   و   خونسرد   توانست   نمى 

  سلخى   را   او   كلماتش   تك   تك   هایش،   حرف   با   داشت 
 . كرد   مى 
  خانواده   میدونى   اصل   هستى؟   من   فكر   به   اصل   تو _  

 !  كردى   فكر   خودت   به   فقط   همیشه   چیه؟ 
  و   كرد   باز   را   چشمانش   اما   ماند   حالت   همان   در 

 . نگریست   فرانك   طوفانى   نگاه   به   مستقیم 
  بار   اولین   براى   شوهرم   ؟   چیه   من   تقصیر   فراز _  

  در   تو   با   من   میكشه   عربده   و   كرده   بلند   من   رو   دست 
 .  هستم   تو   خواهر   چون   نامهربونه   من   با !  ارتباطم 
  و   خوردند   لیز   او   ى   یقه   اطراف   از   فرانك   دستان 
 . افتادند   پایین 
  براى   و   صداش   حتى   یكبار   بود،   من   عاشق   آرش _  
 !  بود   نكرده   بلند   من 
 . بكشد   فریاد   مبادا   فشرد   هم   روى   را   هایش   لب 
  صبورى   دیگر   و   است   آورده   كم   كه   فهمیدند   نمى   چرا 

 ندارد؟   را   گذشته 



 ! نداشت   خود   سنگر   در   را   مادرش   حتى   او 
  بود،   گرفته   قرار   تیر   و   موشك   ى   حمله   ،مورد   تنها 

  ،پیروز   تنها   توانست   نمى   نداشت،   جنگیدن   توانایى 
 . توانست   نمى .  شود 
  من   با   نمیخواد   گفت !  داداشت   پیش   برو   گفت   بهم _  

 ... میمیرم   من   فراز !  كنه   زندگى 
 . انداخت   چنگ   او   ى   یقه   به   دوباره   و   زد   هق   فرانك 
 . شوهرم   پیش   ام   خونه   برگردم   میخوام _  
  مى   متلشى   داشت   درون   از   داد،   قورت   را   دهانش   آب 
  اى   گوشه   بدنش   از   تكه   هر   كه   مجروحى   مانند   شد، 
  بدن   در   جان   كشید   مى   را   آخر   هاى   نفس   و   بود   افتاده 
  نداد   اجازه   و   ایستاد   گرفت،   زانو   به   دست   اما   نداشت 

 . بیاید   چشم   به   شكستش 
  به   اشك   ى   پرده   پس   از   و   گرفت   باال   را   سرش   فرانك 
 . شد   خیره   او   انعطاف   بدون   صورتِ 
 . خواهرش   طرف   به   كرد   دراز   دست 
 . ات   خونه   برسونمت   شو   بلند _  

  گذاشت،   او   دست   در   دست   اشك   و   تردید   با   فرانك 
 . آمد   بند   اش   گریه   لحظه   همان   و   برخاست 
  كتش   و   سویچ   رفت،   میزش   طرف   به   و   گرفت   فاصله 

  صورت   كبودى   به   همانجا   از   و   چرخید   برداشت،   را 
 . كرد   نگاه   خواهرش 

 . شد   خارج   اتاق   از   حرف   بدون   و   رفت   جلو 



  و   شنید   مى   سر   پشت   از   را   خواهرش   هاى   قدم   صداى 
  به   را   فرانك   ى   رحمانه   بى   هاى   جمله   كرد   مى   سعى 
  این   به   و   بگیرد   نادیده   را   او   كبود   صورت   نیاورد،   یاد 
 . ست   كبودى   آن   مسبب   آرش   كه   نكند   فكر 
  هم   مسكن   ،   بود   شده   بیشتر   چشمانش   و   سر   درد 

 ! نداشت   حالش   به   تاثیرى 
  حتى   او   و   گذاشتند   نظامى   احترام   دیدنش   با   نفر   چند 

 ! نشد   متوجه 
  و   پوشید   را   كتش   بنشیند   فرمان   پشت   اینكه   از   قبل 

 . شد   سوار   گردن   روى   شده   خم   سرى   با   فرانك 
  هایش   فین   فین   و   صدا   بى   اما   كرد   مى   گریه   هم   باز 

 . ساخت   مى   متشنج   را   او   روان 
 . فشرد   دستانش   میان   خشم   با   و   محكم   را   فرمان 
 . نكن   گریه _  
  به   چرخید   كامل   فرانك   كه   دید   چشم   ى   گوشه   از 

  شعله   را   جانش   به   افتاده   آتش   هایش   ضجه   و   طرفش 
 . كرد   تر   ور 
  اصل   بمونم؟   نكنه   قبول   اگه   بده؟   طلقم   بخواد   اگه _  

  بدتر   ببینه   رو   تو   اون !  بگى؟   بهش   چى   میخواى 
 . كنه   مى   قاطى 

  از   سرعت   با   و   كرد   گاز   پدال   ى   روانه   را   خشمش 
 . گرفت   سبقت   كنارى   ماشین 



  نگو،   چیزى   نرسیدیم   كه   وقتى   تا ... فرانك   بسه _  
 . نكن   هم   گریه 

 : زد   هق   اما   خواهرش 
  زنده   تو   خاطر   به   آزاده   كردى،   نابود   رو   ما   ى   همه _  

 ... خاطر   به   من   زندگى   نیست، 
  جمله   و   بگزد   لب   فرانك   شد   باعث   اش   ناگهانى   فریاد 
 . ندهد   ادامه   را   اش 
 . بسه   گفتم _  

  و   كشید   خیابان   ى   حاشیه   طرف   به   را   ماشین   ناشیانه 
 . شد   بلند   دیگر   هاى   ماشین   بوق 
 
 #٣٢ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  خواهرش   طرف   به   برگشتن   محض   به   و   كرد   ترمز 
 : كشید   فریاد   دوباره   كرد   مى   نگاهش   زده   وحشت   كه 
  رو   بچه   یه !  كرد   نابود   منو   و   رفت   خودش   آزاده _  

  تا   آنیل !  بكنم   غلطى   چه   باید   نمیدونم   كه   مونده   دستم 
  دیشب   كنه؟   دارى   نگه   من   ى   بچه   از   میتونه   كى 



  جهنم   به   من !  بیاره   باال   میخواست   حنا   شستن   موقع 
   كردید؟   طردش   كه   چیه   دخترم   گناه 

  بزند   پلك   نخواست   و   شد   بیشتر   چشمانش   سوزش 
 . شود   تر   صورتش   مبادا 
  و   اخلق   مگه   چیه؟   كارم   من   نمیدونست   مگه   آزاده _  

   بود؟   ندیده   منو   رفتار 
 ! نداشتند   تمامى   فریادهایش   اما   كرد   مكث 
  از   بهتر   كى   بگیرى   سامون   و   سر   باید   گفتید _  

  داد   چشماش   كه   آزاده   از   بهتر   كى   ات،   دخترخاله 
  درست   گفتم ... باشه   گفتم   میخواد؟   و   خاطرت   میزنن 
 .  كنم   ازدواج   وقتشه   میگید 
  او   و   چسباند   ماشین   در   به   را   خود   ترسیده   فرانك 

 : كشید   مى   فریاد   همچنان 
  كم   بود،   كرده   سخت   دومون   هر   براى   رو   زندگى _  

  نكنه   محكوم   منو   نگفتم   بهش   كم   نزدم،   حرف   باهاش 
  زدم   حرف   باهاش   بار   هزار   بودن،   احساس   بى   به 

 .  كنه   دركم   زیاده   من   كار   فشار 
 : آمد   پایین   صدایش   تن   و   كرد   فرو   موهایش   در   پنجه 
  كه   اونقدر   شدم   خسته   میفهمى؟   دیگه،   شدم   خسته _  
  محكوم   چیزهایى   به   منو   كه   اونقدر !  دیدم   انصافى   بى 

 . بودن   ناحق   كه   كردید 
  فرمان   به   و   گرفت   فرانك   غمگینِ   چشمانِ   از   نگاه 
 . انداخت   چنگ 



 : نالید   و   او   بازوى   دور   كرد   حلقه   دست   اما   فرانك 
 ... داداش _  

 . بود   افتاده   گریه   به   دوباره 
  بارانى   نگاه   به   برگشت   و   كشید   نفس   عمیق 

 . كرد   نگاه   خواهرش 
  یه   بود   خرد   اعصابم ... كردم   غلط ... میخوام   معذرت _  

  فكر   حنا   و   تو   به   كم   من   برم،   قربونت ... گفتم   چیزى 
  چیزى   اگه ... نیست   ساخته   دستم   از   كارى   اما   نمیكنم 
 . نگیر   دل   به   میگم 
 . باشد   تنها   میخواست   دلش   فقط   لحظه   آن   نداد،   جواب 
 . پیچید   خیابان   در   و   چرخاند   را   فرمان   گرفت،   نگاه 
  الى   به   ال   حرص   جایگزین   غم   و   رفت   عقب   فرانك 

 . شد   كلماتش 
  اونم   نشده؟   تنگ   برات   دلش   مامان   میكنى   خیال _  

  پسر   و   خواهر   بین   مونده   نیست،   خوش   حالش 
  خاله   از   داره   روزه   چهل   دلخوره،   تو   از !  خودش 

  میكنه،   تحمل   و   هاش   ناله   و   اشك   و   میكنه   پرستارى 
 .  فراز   نیست   خوب   حالش   هیچكس 

   كرد   اضافه   خواهرش   ى   جمله   ى   ادامه   و   دل   در 
 !" دانند   مى   بد   حالِ   این   مقصر   را   او   تنها   همه   و " 
  كه   زمان   به   دلخوشم   فقط   بشه   چى   قراره   نمیدونم _  

 . كنه   درست   و   چیز   همه   بتونه   شاید 



  بود،   كشیده   را   فریادهایش   نداشت،   گفتن   براى   حرفى 
  به   فقط   خاموش   اكنون   و   بود   كرده   را   هایش   گلیه 
 . راند   مى   آرش   ى   خانه   سمت 
 . فراز   شده   تنگ   خوبمون   روزاى   براى   دلم _  

 . رفت   هم   در   بیشتر   اش   چهره   و   كشید   نفس   عمیق 
 ! نكرد؟   فكر   حنا   به   كرد؟   و   كار   اون   چرا   آزاده _  

  آن   شنیدن   از   بود   متنفر   بشنود،   نمیخواست   دلش 
 . داشت   كشیدن   فریاد   به   تمایل   هم   باز   و   كلمات 
  اون ... فراز   داشتى   رو   زنت   هواى   بیشتر   كاش _  

 . میخواست   رو   تو   ى   توجه   و   عشق   فقط   همیشه 
 : غرید   باالخره 

 . فرانك   نده   ادامه _  
  و   كشید   دست   اشكهایش   روى   عصبى   خواهرش   و 

  مسیر   ى   ادامه   داد   اجازه   ،   شد   ساكت   روبرگرداند، 
 . شود   طى   كلمه   یك   حتى   شدن   بدل   و   رد   بدون 
  درستى   تصمیم   نبود   مطمئن   و   بود   آشوب   دلش   اما 

 . نه   یا   است   رفته   فراز   سراغ   كه   گرفته 
 . ترسید   مى   آرش   و   فراز   شدن   رو   به   رو   از 
  زمانى   هر   از   تر   درمانده   و   داشت   واهمه   دیدار   آن   از 
 . بود 
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 : پرسید   بلفاصله   فراز   كرد   توقف   كه   ماشین 
 دیگه؟   اس   خونه _  

 . داد   تكان   سر   بود   شده   تشدید   كه   اضطرابى   با   فرانك 
 . آره _  
  خواهرش   صورت   ى   پریده   رنگ   و   صدا   لرزش   به 

 : گفت   تحكم   با   شدن   پیاده   حین   نكرد،   توجه 
 . ماشین   داخل   بمون   تو _  

  بدون   و   گرفت   نادیده   را   او   دستورى   لحن   اما   فرانك 
  در   زنگ   روى   دستش   كه   او   به   را   خود   درنگ 
 . رساند   بود   نشسته 

  چیزى   داد   ترجیح   و   كرد   نگاه   خواهرش   به   اخم   با 
 . نگوید 
 ... دعوا   خدا   رو   تو   داداش _  
  جمله   فرانك   نداد   اجازه   بود،   عصبى   و   حوصله   بى 
 : زد   تشر   و   كند   كامل   را   اش 



 ! نیستم   من   داره   دعوا   كه   اونى _  
  دوربینِ   لنز   مقابل   كه   همانطور   او   و   گزید   لب   فرانك 
 . فشرد   را   زنگ   دوباره   بود   ایستاده   آیفون 
  شد   باز   رویشان   به   در   داشتند   انتظار   آنكه   از   زودتر 

 . ایستاد   مقابلشان   برافروخته   اى   چهره   با   آرش   و 
  فراز   سر   پشت   و   رفت   عقب   قدم   یك   اختیار   بى   فرانك 
 . ایستاد 

  خواهان   شده   خرد   اى   زنانه   غرور   با   و   دلشكسته 
  طرد   آن   از   رحمانه   بى   كه   بود   اى   خانه   به   بازگشت 

 .  بود   شده 
  نزدیك   شود   فراز   ى   سینه   به   سینه   كه   جایى   تا   آرش 
  شدت   را   گردنش   رگ   تورمِ   فكش   انقباِض   و   شد 

 . بخشید 
  خونه   در   آوردى   گرفتى   رو   نامرد   این   دست   رفتى _  
 من؟   ى 

  و   مقابلش   مردِ   ى   افتاده   چین   چشمانِ   به   آرش   نگاهِ 
 . بود   فرانك   هایش   جمله   مخاطب 

   ام؟   خونه   جلو   اومدى   خواهرم   قاتلِ   با _  
  كه   هایى   حرف   به   و   بماند   مسلط   خود   بر   كرد   سعى 
  شدن   مشت   با   كرد   سعى   نكند،   اى   توجه   شنید   مى 

  فریادِ   اما   بماند   خاموش   و   كند   مقابله   دستانش 
  آرامِش   آن   به   ثبات   ى   اجازه   آرش   خشمِ   سراسر 
 . نداد   اى   عاریه 



  داشته   خواهرم   قاتل   با   نسبتى   هیچ   خوام   نمى _  
 .  ببینم   رو   كدومتون   هیچ   خوام   نمى   باشم، 
  اسیر   فریادهاى   میان   عصبانیت،   با   و   ناگهانى   آرش 
  جلو   و   گرفت   را   او   ى   ،یقه   انتها   بى   خشم   یك   در 

 . كشید 
 . زد   چنگ   را   كیفش   بند   و   رفت   عقب   عقب   فرانك 
  من   و   نداشت   آرامش   ات   خونه   تو   خواهرم _  

  من   و   بود   بد   ات   خونه   تو   حالش   خواهرم !  نمیدونستم 
 !  نمیدونستم 

  دیوار   سمت   به   شد   كشیده   آرش   پرقدرتِ   دستانِ   میان 
 . شد   كوبیده   آن   به   محكم   كمرش   و 
  خواهر   به   تو   و   دادم   مى   عشق   تو   خواهر   به   من _  
  چشمام   روى   میذاشتم   رو   تو   خواهر   من ... بد   حال   من 
 !  كردى   له   پا   زیر   منو   خواهر   تو   و 

  آرش   مشت   روى   گذاشت   دست   آمد،   حرف   به   باالخره 
  چشمانِ   آن   در   ور   شعله   آتِش   به   خیره   و   اش   یقه   بر 

  خش   و   گرفته   صداى   داد،   تكان   را   هایش   لب   توز   كینه 
  بر   را   كلمات   بتواند   تا   سوزاند   را   گلویش   اى   افتاده 
 . آورد   زبان 
  غیرتم   رو   پا   من   و   كردى   بلند   فرانك   رو   دست _  

  رو   پا   من   و   كردى   بیرونش   خونه   از   میذارم، 
  از   پر   چشماش   و   كبوده   صورتش   میذارم،   مردونگیم 

  رو   پا   میذارم،   خواهرى   و   برادر   مهرِ   رو   پا   من   اشك 



  و   میذارم   اى   دیگه   چیز   هر   و   مردونگى   و   غیرت 
 ... گم   مى   بهت 
 ! بود   نمانده   در   چنین   این   كلمات   بیان   براى   هرگز 
  از   را   اش   یقه   اینكه   بدون   و   خورد   تكان   گلویش   سیبك 
 : گفت   كوتاه   بكشد   بیرون   آرش   مشت 
 . خونه   برگرده   زنت   بذار _  
 
 #٣٤ 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 

  به   هایش   رگ   درونِ   را   خون   آرش   لب   روى   پوزخند 
 . انداخت   خروش 

 ام؟   خونه   بدم   راه   و   خواهرم   قاتلِ   خواهرِ _  
  حركت   یك   در   كند،   مدارا   آن   از   بیشتر   نتوانست 
  در   آرش   ى   یقه   بعد   اى   لحظه   و   شد   عوض   جایشان 
 . بود   مچاله   او   دستانِ 

  مى   خواستگار   اسم   تا   مگه   نبودى؟   عاشقش   مگه _  
  نوازش   تو   لگد   و   مشت   با   یارو   اون   حتما   نباید   اومد 
  همه   كردى؟   فراموش   بگیرى؟   آروم   تا   شد   مى 

.  هستى   تو   اونم   باشه   فامیل   تو   عاشق   مرد   یه   میگفتن 



  اما   گید   مى   شما   چى   هر   باشه   هستم؟   آزاده   قاتلِ   من 
 . نكن   تلفى   فرانك   با 

 : كشید   فریاد   و   آرش   قلب   روى   كوبید   را   دستش 
 .  نكن   تلفى   اینجا   با _  

 . زد   چنگ   موهایش   به   و   رفت   عقب 
  حل   مشكلت   اینجورى   اگه   ندارم،   خواهرى   من _  

 .  ندارم   خواهرى   امروز   از   من   میشه 
  قدرتِ   كلمات   كرد   حس   و   شنید   را   فرانك   آرام   هق   هق 

  اش   سینه   ى   قفسه   در   مهلكى   دردِ   ایجادِ   براى   زیادى 
 ! دارند 
  تقاص   باید   من   گناهكارم،   من   باشه   ام   گناهى   اگه _  
 .  نكن   ماجرا   این   قاطى   و   فرانك .  بدم 

  مستقیم   نكرد،   نگاه   هم   فرانك   به   حتى   و   روبرگرداند 
 : زد   صدایش   آرش   كه   رفت   ماشین   طرف   به 
 فراز؟ _  
  روى   آمد   فرود   محكمى   مشتِ   برگشت   اینكه   محض   به 

  نبض   هایش   گوش   در   فرانك   ى   خفه   جیغ   و   دهانش 
 . گرفت 
  سرش   و   خورد   سختى   تكان   ناگهانى   ى   ضربه   آن   از 

 . اش   شانه   سمت   شد   متمایل 
  و   تر   خطرناك   هم   یهویى   مشت   این   از   من   خشمِ _  

  بگیر   و   خواهرت   دست   پس   تره،   بینى   پیش   غیرقابل 
 ... من   خونه   تو   بمونه .  ببر   خودت   با   و 



  زمین   روى   ضرب   به   را   دهانش   در   انباشته   خون 
  چشمانِ   به   خیره   تهدیدآمیزى   لحن   با   آرش   كه   ریخت 
 : رساند   اتمام   به   را   اش   جمله   او   عاصى 

  میگن   و   میزنن   زنگ   بهت   شب   یه   هوا،   بى   یهو، _  
 !  كرده   خودكشى   خواهرت 
  هایش   رگ   در   قبل   لحظاتى   تا   كه   خونى   كرد   احساس 
 . رسید   انجماد   از   اى   نقطه   به   بود   كرده   طغیان 
  ى   چهره   روى   از   اش   زده   شوك   و   ناباور   نگاهِ 

  گشاد   چشمانِ   به   شد   خیره   كرد،   عبور   آرش   خشمگینِ 
 . نكرد   تعلل   و   فرانك   ى   شده 
  الى   به   ال   آرش،   چشمانِ   در   را   انتقام   آتش   و   خطر 
  از   بیشتر   نباید   و   بود   كرده   حس   بود،   دیده   او   كلمات 
 . داد   مى   خواهرش   دلِ   به   دل   آن 
  برنداشته   را   دوم   قدم   هنوز   گرفت   را   فرانك   دست   مچ 
 ! شد   متوقف   كه   بود 

 . كند   پنهان   را   خود   عصبانیت   نتوانست   و   برگشت 
  خونه   تو   بمونى   خواى   مى   شنوى؟   نمى   و   حرفاش _  
 ! بیاد؟   بیرون   ازش   ات   جنازه   قراره   میگه   داره   كه   اى 

  رو   زد،   پس   را   بغض   زد،   پس   را   اشك   فرانك 
  قدم   خانه   باز   در   طرف   به   آهسته   و   برگرداند 
 ! برداشت 
 : كشید   فریاد   و   داد   دست   از   را   كنترلش 

 !  چى   به   كردى   خوش   دل !  من   خواهرِ   نكن   حماقت _  



  قدم   هر   با   كرد   حس   شود،   مى   دیوانه   دارد   كرد   حس 
  مى   تیر   قلبش   دارد   مى   بر   خانه   آن   سمت   به   فرانك   كه 
 . كشد 
  بود   دیده   آرش   نگاه   در   را   چیزى   و   بود   مرد   یك   او 
  آن   با   مبارزه   قدرتِ   هم   عشق   حتى   میدانست   خوب   كه 
 ! ندارد   را 

 : كشید   فریاد   دوباره 
  ندارم   خواهرى   دیگه   بذارى   جهنم   اون   تو   قدم _  

  به   خواست   دلش   بلیى   هر   تا   زنم   مى   و   قیدت   فرانك، 
 .  بیاره   سرت 
  حداقل   تا   كرد   مى   استفاده   داشت   اى   حربه   هر   از 

  آن   از   شده   كه   ام   كوتاهى   مدت   براى   را   خواهرش 
 . كند   دور   خانه 
  بعدى   هاى   گام   اما   كوتاه   و   اى   لحظه   ایستاد،   فرانك 
 ! برداشت   زده   شتاب   و   بلندتر   را 
  دیگه   من   نمیاى   من   سراغ   دیگه   شد   كه   چیزى   هر _  

  ندارم   خواهرى   دیگه   شنوى؟   مى   ندارم،   خواهرى 
 . كنه   چالت   خونه   اون   تو   اگه   حتى 
  سریع   شد   خارج   نگاهش   تیررس   از   كه   فرانك 
  و   زد   مى   نفس   نفس   آرش،   طرف   به   برگشت 

 . كرد   بدتر   را   حالش   شد   نثارش   كه   پوزخندى 
 . زد   چنگ   را   اش   یقه   و   آرش   طرف   به   كرد   حمله 
 ... شه   كم   سرش   از   مو   تار   یه   فقط _  



 : كرد   كامل   آرش   را   اش   جمله 
 كشى؟   مى   منو _  
 
 #٣٥ 
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  خود   جوارح   و   اعضا   در   را   نامحسوس   لرزشى 
 . كرد   مى   احساس 
 : غرید   و   داد   هل   عقب   به   آرام   را   آرش 
  از   اینو؟   میفهمى   بود،   ام   بچه   مادر   بود،   زنم   آزاده _  
  آواره   ام   بچه   شده،   سیاه   روزگارم   لعنتى   شب   اون 
  با   هنوز   نكردم،   باور   هنوز   من   میفهمى؟   اینو   تو   شده 
 ! كرد   و   كار   اون   چرا   كه   نیومدم   كنار   خودم 
  عضلت   انقباضاتِ   به   و   زد   چنگ   موهایش   به   محكم 

 . نكرد   اعتنا   آرش   صورت 
  و   مرگ   حتى   ببین .  نكن   خالى   فرانك   سر   حرصتو _  

  طرف   از   شدن   طرد !  تو   كردن   ترك   به   داد   ترجیح 
 ! نشه   جدا   تو   از   تا   خرید   جون   به   و   برادرش 



  فریاد   میانشان   حایل   ى   فاصله   اندك   همان   از   آرش 
 : كشید 
  كردى   چیكار   كرد؟   مى   خودكشى   باید   چرا   خواهرم _  
  پل   از   خودشو   كه   صبور   و   مهربون   ى   آزاده   اون   با 

 نامرد؟   خواهرم   با   كردى   چیكار   پایین؟   كنه   پرت 
  ایستادن   قرارِ   نداشت،   ماندن   تاب   آن   از   بیشتر 
 . نداشت   شنیدن   تحملِ   نداشت، 
  چشمانِ   در   كه   خشمى   از   نگاه   و   كرد   گرد   عقب   سریع 
  بر   و   شد   اشك   درخشید،   و   شد   تكه   هزار   آرش 

  تند   قدم   ماشینش   طرف   به   گرفت،   چكید   او   صورت 
 . نشست   فرمان   پشت   و   كرد 

  را   آن   عظمتِ   فرسایش   كه   اى   كوه   مثل   و   زد   استارت 
  و   شد   مى   خرد   داشت   وجودش   پاشند،   مى   فرو   آنى   به 
 ! ریخت   مى   فرو 
  از   قبل   كرد،   نافرمانى   نگاهش   ولى   آخر   ى   لحظه 
  ها   خیابان   ى   آواره   را   خود   و   بگیرد   عقب   دنده   اینكه 
  عیان   خشمى   شده،   مشت   دستانى   با   آرش   كه   دید   بكند 

 . است   خیره   او   به   چشمانش،   در   معلق   اشكِ   با   آمیخته 
 . فشرد   را   گاز   پدال   و   روبرگرداند 

  با   وقتى   ،   كشید   نفس   عمیق   شد   دور   كه   مسلخ   آن   از 
  از   اى   درجه   به   كرد   نمى   باور   راند   مى   باال   سرعت 

  ادعا   و   كشیده   فریاد   كه   است   رسیده   احساسى   بى 
 ! ندارد   خواهرى   دیگر   بود   كرده 



  فریاد   و   كوبید   فرمان   روى   بار   چندین   اختیار   بى 
 . كشید 

  خونسردى   توانست   نمى   دیگرى   زمان   هر   برخلف 
  داشته   را   همیشگى   درایت   آن   و   كند   حفظ   را   خود 
 . باشد 
 . كشید   فریاد   و   اندیشید   آزاده   به 
 . كوبید   فرمان   بر   مشت   محكم   و   اندیشید   حنا   به 
  گاز   پدال   روى   بر   را   خشمش   و   اندیشید   فرانك   به 

 . كرد   خالى 
  بر   مشت   كشید،   فریاد   و   اندیشید   اش   كینه   و   آرش   به 

 . فشرد   را   گاز   پدال   و   كوبید   فرمان 
  و   اش   خاله   به   اندیشید،   هایش   دلخورى   و   مادرش   به 
  و   اندیشید   مصیبت   آن   ى   همه   به   اندیشید،   او   بد   حال 
  و   فشرد   دست   در   فرمان   راند،   بیشترى   سرعت   با 

  طعم   فریادش   سوزاند،   را   چشمانش   بار   این   فریادش 
 . داشت   خون 
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  عقربه   به   و   گرفت   حنا   سفیدِ   و   گرد   صورتِ   از   نگاه 
 . شد   خیره   ساعت   هاى 

 . رفت   بیرون   اتاق   از   حوصله   بى   و   كشید   خمیازه 
  امید   و   بزند   زنگ   فراز   به   دوباره   داشت   تصمیم 
  بدون   تماسش   بشنود،   را   صدایش   بار   این   داشت 
  زنگِ   صداى   شنیدنِ   محِض   به   اما   نشود   قطع   جواب 
  داشت   مى   بر   قدم   كه   جهتى   خلف   اش   خانه   در 

  و   رساند   اش   خانه   در   به   را   خود   شتابان   چرخید، 
  انعطافى   بدون   مردِ   از   جدید   تصویرى   با   بعد   اى   لحظه 
 ! شد   رو   به   رو   شناخت   مى   كه 

  و   فشرد   مى   خود   كنار   دیوار   از   قسمتى   به   دست   فراز 
 . كرد   تعلل   اندكى   سرش   آوردنِ   باال   براى 

  درشت   چشمانش   و   كند   پنهان   را   خود   تعجب   نتوانست 
 . شدند 
  مرد   سرخِ   چشمانِ   روى   از   اش   موشكافانه   نگاهِ 

  شد   دوخته   و   كرد   گذر   مقابلش   ایستاده   حالِ   پریشان 
 ! او   لب   گوشه   زخم   به 
 . بیار   برام   رو   حنا _  

  آورد   باال   نگاه   دوباره   شد   باعث   فراز   ى   گرفته   صداى 
 . گردد   خیره   او   چشمان   به   و 
 خوبى؟ _  



  و   عجیب   حسى   با !  بود   پرسیده   اختیار   بى   را   كلمه   آن 
  مى   بهم   را   ها   ضمیر   كه   حسى !  بود   پرسیده   ناشناخته 
  لحنِ   با   صمیمانه   آنگونه   او   شد   مى   باعث   و   ریخت 
 "  خوبى؟ " بپرسد   خاصى 

 . لطفا   بیار   رو   حنا _  
  سردرد   با   روزش   بود،   نگذرانده   را   خوبى   شب 

  بدخلق   اكنون   و   فراز   مانند   درست   بود   شده   شروع 
 . بود 
 !  سرگرد   نبود   من   سوال   جواب   این _  
  فرو   پنجه   و   ایستاد   صاف   كرد،   راست   كمر   كلفه   فراز 
 . اش   ریخته   هم   به   موهاى   درونِ   كرد 
 . نیستم   خوب   نه _  
  اى،   لحظه   كوتاه،   و   نخورد   جا   فراز   كلمِ   صراحتِ   از 
  او   لب   زخم   و   كبودى   بینى،   كنار   خشكیده   خونِ   به 

  آن   به   نگاهش   برگرداندن   محض   به   و   نگریست 
 : كرد   نجوا   سرخ   چشمانِ 

 . داخل   بیا _  
  مقابل   در   شنیدن "  نه "   به   بود   دیگرى   وقت   هر   اگر 

  مى   فرق   شرایط   اكنون   اما   داشت   اطمینان   پیشنهادش 
 . كرد 

  چنین   در   هرگز   را   بود   ایستاده   مقابلش   كه   مردى 
  فروپاشیده،   آنقدر   داغان،   آنقدر   بود،   ندیده   حالى 
 ! آشفته   آنقدر 



  مى   فراز   نگاهِ   در   واضح   را   استیصال   و   درماندگى 
  آمدنِ   جلو   براى   انتظارش   و   كشید   عقب   را   خود   دید، 
  خانه   به   گذاشتن   قدم   و   كنارش   از   كردن   عبور   فراز، 
 . نداشت   قدمتى   اش 
  هم   در   را   صورتش   تفاوتِ   بى   حالتِ   محوى   تبسم 
 . بست   را   در   آرام   و   شكاند 
  دید،   مبل   ترین   نزدیك   روى   نشسته   را   فراز   و   چرخید 

  سرش   و   باز   شانه   عرض   به   پاهایش   كه   حالى   در 
 . بود   گشته   پرقدرتش   دستانِ   اسیر 
  كه   آنقدر   نزدیكش،   او،   كنار   و   رفت   جلو   طمانینه   با 
 . نشست   ماند،   نمى   شكافى   هیچ   گشت   برمى   فراز   اگر 
 شده؟   چیزى   بزنى؟   حرف   من   با   میخواى _  

  بُعدِ   مقابلِ   در   بود،   آورده   زبان   بر   احتیاط   با   را   كلمات 
  شناخته   مدت   آن   در   كه   مردى   ى   ناشناخته   و   پنهان 
 . كرد   مى   عمل   محتاط   باید   همچنان   بود 
 : داد   جواب   حالت   همان   در   فراز 
 ! آوردم   كم _  
  سرش   اطراف   دستانش   فشار   كه   او   به   خورده   یكه 

  درست   كرد   نمى   باور   و   كرد   نگاه   بود   شده   بیشتر 
 ! است   شنیده 
  مردى   ترین   احساس   بى   و   ترین   قوى   مهرجو،   فراز 
  بود   گفته   مرتعشى   و   گرفته   صداى   با   شناخت   مى   كه 
 "  است؟   آورده   كم " 



  هیچ   مقابل   در   كه   رحمى   بى   و   خشن   سرگردِ   همان 
  به   تا   كه   حالى   ترین   داغان   با   نداشت   عطوفت   قاتلى 
  آورده   كم "   بود   گفته   پروا   بى   بود   ندیده   او   از   امروز 
 !" است؟ 
  میانشان   سكوتِ   ندهد   اجازه   و   بیاید   خود   به   كرد   سعى 
 . باشد   داشته   دوام 

  شده    خم   ى   شانه   روى   دست   و   داد   خرج   به   جسارت 
 ! گذاشت   فراز   ى 
  شرایط   ترین   سخت   تو !  میگى؟   اینو   كه   شده   چى _  
 ! آوردى   كم   بگى   نشنیدم   هم 

  فرصت   آن   نمیخواست   چون   نزد   مثال   را   آزاده   مرگ 
 . كرد   مى   عصبانى   را   فراز   نباید   بدهد،   دست   از   هم   را 

  شانه    به   خفیفى   فشار   شد   طوالنى   نسبتا   كه   سكوت 
 . برخاست   و   آورد   او   ى 
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 . بازگشت   نیازش   مورد   وسایلِ   با   زود   خیلى   و   رفت 



 . فاصله   اندك   همان   با .  نشست   خود   قبلى   جاى   سر 
 . بچرخ _  

  رها   را   سرش   و   آمدند   پایین   فراز   دستانِ   باالخره 
 . كرد 
 . كرد   عمل   او   و "  بچرخ "    بود   گفته   آنیل 

  گرفت   قرار   یكدیگر   به   نزدیك   آنقدر   هایشان   صورت 
 . كرد   مى   تلقى   هم   با   هایشان   نفس   كه 

  را   حواسش   كند   نگاه   فراز   چشمان   به   اینكه   بدون 
  روى   خون   ى   مانده   جاى   بر   اثر   كردنِ   تمیز   معطوف 
 . كرد   او   صورت 
  پاك   مشغول   او   آوردند،   نمى   زبان   بر   حرفى   كدام   هیچ 
 . كرد   مى   نگاهش   مستقیم   فراز   و   بود   خون   رد   كردن 
  تكان   مردمكهایش   باالخره   شد   تمام   كه   كارش 

 . كرد   میخ   فراز   چشمانِ   به   را   نگاهش   خوردند، 
  مرد   این   نگاهِ   كه   بود   كرده   اعتراف   خود   به   بارها 
  نگاه   آن   با   وقت   هر   است،   تیز   و   نافذ   حد   از   بیش 
  لحظه   هر   فراز   كرد   مى   احساس   شد   مى   اش   خیره 
 ! شود   متوجه   را   نباید   آنچه   هر   دارد   امكان 
 ! آوردم   مى   كم   ها   این   از   زودتر   نبودى   اگه _  

  از   را   كلمات   آن   تك   تك   كرد   نمى   باور   شد،   شوكه 
 ! است   شنیده   مهرجو   فرازِ   زبانِ 
  قلبش   به   و   دواند   ریشه   جانش   در   مرموز   حسى 
 ! رسید 



  دوباره   كه   كسى   و   نتوانست   اما   گفت   مى   چیزى   باید 
 ! بود   فراز   شكاند   را   سكوت 

  چطور   تو !  آنیل   برگردونده   رو   من   از   مادرم   حتى _  
  از   چطور   بودید   صمیمى   خیلى   آزاده   با   نشدى؟   متنفر 
 نمیاد؟   بدت   من 

  دست   از   را   فرصت   این   هرگز   بود،   وقتش   باالخره 
 . نمیداد 
  چطور   دیدم   كه   هستم   كسى   تنها   من   چون   شاید _  

  هیچ !  بزنه   زمینت   تونست   نمى   چیز   هیچ !  شكستى 
  خم   رو   تو   هاى   شونه   نداشت   قدرت   دنیا   تو   نیرویى 

 ! كنه 
  فراز   گوش   كنار   را   هایش   لب   برد،   جلو   را   صورتش 

  نفسش   كه   كرد   زمزمه   را   كلمات   جورى   و   داشت   نگه 
 ! بیاید   فرود   او   گردن   روى 
  حتى !  بودم   ندیده   نگاهت   تو   رو   ترس   وقت   هیچ _  
  بودم   مطمئن   من   میذاشتن   سرت   روى   اسلحه   اگه 

  من   اما !  است   غریبه   نگاهت،   با   تو،   چشماى   با   ترس 
  مى   نگاهت   تو   رو   ترس   دارم   كه   روزِ   یك   و   چهل 
 ! بینم 
  شده   خم   طرفش   به   او   كه   مردى   كنارش،   نشسته   مرد 
  قرار   هایش   نفس   هدف   مورد   را   گردنش   تعمدا   و   بود 
 ! خورد   نمى   تكانى   ترین   كوچك   بود   داده 



  سینه   ى   قفسه   نه   و   بود   شده   غیرعادى   تنفسش   نه 
 ! بود   گرفته   خود   به   هیجان   تحركِ   اش 
  قرار   از   حتى   و   بود   نشسته   جایش   بر   سنگ   مثل 

  تنش   گوشش   كنار   آنیل   فرم   خوش   هاى   لب   گرفت 
 ! ببندد   چشم   تا   بود   نشده   مور   مور 
  مى   رو   سختى   روزاى   چه   دارى   تو   میدونم   من _  

  بشم   متنفر   ازت   تونم   نمى   همین   خاطر   به   گذرونى 
 . فهمم   مى   خوب   رو   دردت   چون 
  یك   در   هم   باز   چشمانشان   كه   آنجا   تا   آمد   عقب   اندكى 
 . بگیرند   قرار   مستقیم   مسیر 
  ترس   همین   دادم   دست   از   رو   ام   خانواده   وقتى   منم _  
  خالى   پاهام   زیر   كردم   حس   وقتى   منم ... بود   نگاهم   تو 
 ! ترسیدم   قدر   همین   شده 
  و   چرخاند   او   ى   زده   یخ   صورتِ   در   را   نگاهش   فراز 
  لب   كرد   نگاه   آنیل   منجمد   چشمانِ   به   دوباره   وقتى 
 : خوردند   تكان   هایش 
  ام   دیونه   حنا   به   كردن   فكر   كنم،   نمى   فكر   خودم   به _  

 . میكنه 
  اغواگرى   بالحنِ   با   او   و   فشرد   را   اش   شقیقه   فراز 
 : چید   هم   كنار   را   كلمات 
  و   فكر   هر   از   چطورى   ها   موقع   اینجور   من   میدونى _  

 كنم؟   مى   فرار   خیالى 



  بار   به   روبرگرداند،   او   و   كرد   نگاهش   فقط   فراز 
 : زد   نیشخند   و   شد   خیره   كوچكش 

 . میكنن   كمك   بهم   ها   شیشه   اون _  
  نگاهش   و   برگشت   سرعت   به   فراز   ى   جمله   شنیدنِ   با 

 . كرد 
  كنه،   آرومم   نمیتونه   هم   حنا   حتى   امشب   میكنم   فكر _  
  تر   سریع   كه   كدومش   هر ... میشم   دیونه   صبح   تا 

 . بیار   رو   میكنه   نابود   حواسمو   و   هوش 
  جمله   با   داشت   نكردنى   باور   طرزِ   به   امشب   مرد   این 

 . كرد   مى   غافلگیر   و   زده   شگفت   را   او   هایش 
  بود،   شكافته   باالخره   دریا   كه   بود   افتاده   اتفاقى   چه 

  آسمان   و   ریخته   فرو   كوه   بود،   شده   خاموش   خورشید 
 بود؟   آمده   زمین   به 
  ى   چرخه   كه   بود   عجیب   برایش   همانقدر   فراز   حالِ 

 ! بشود   قیامت   و   بخورد   هم   به   ناگاه   به   جهان   طبیعى 
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  مسیر   در   قدم   د ی نبا   کند،   عمل   هوشمندانه   کرد   ی سع 

 . گذاشت   مى   اشتباه 
  بلند   ش ی جا   از   حرف   بدون   و   کرد   را   خود   انتخاب   پس 
 .  شد 
 . برداشت   قدم   نه ی طمان   با   و   آرام 

  ی برا   که   بود   دار   دنباله   و   ن ی سنگ   آنقدر   فراز   سکوت 
  سربرگرداند؛   ار ی اخت   ی ب   اش   خانه   در   او   حضور   اثبات 

 ! است   گرفته   دستانش   ان ی م   را   سرش   هم   باز   که   د ی د 
  سرعت   ش ی پاها   به .  د ی بخش   سرعت   دستانش   به 

  را   آمده   ش ی پ   فرصت   نداد،   دست   از   را   زمان   د، ی بخش 
  که   ی ا   شه ی ش   با   بعد   ی لحظات   و   شد   ادآور ی   خود   به 

 . بود   نشسته   فراز   کنار   داشت   ی شتر ی ب   الکل   درصد 
  دستانش   درون   جامِ   دو   د، ی کش   جلو   را   مقابلشان   ز ی م 
  فراز   که   داد   قرار   آن   ی رو   را   محبوبش   ی   شه ی ش   و 

 . نکرد   نگاه   آنیل   به   اما   نشست   صاف 
 . م ی بخور   همراهش   ارم ی ب   هم   ی ز ی چ   ه ی   کن   صبر   ـ 
  دور   به   دند ی چ ی پ   هوا   ی ب   فراز   انگشتانِ   که   شد   ز ی خ   م ی ن 

 ! شد   ستادنش ی ا   از   مانع   و   داشت   نگه   را   او   ش، ی بازو 
  ی   گرفته   ی صدا   و   کرد   ی تلق   هم   با   نگاهشان   بار   ن ی ا 

  تحت   را   اش   ی دار ی شن   ر ی مس   کنارش   نشسته   مردِ 
 . داد   قرار   ر ی تاث 
 .  خواد   ی نم   ـ 



  به   عادت   فراز   دانست   ی م   چون   د ی شا   نکرد   مخالفت 
 ! ندارد   ش ی ها   خواسته   دادنِ   ر یی تغ 

  عوض   نظرش   بود   محال   و "    خواد   ی نم "    بود   گفته 
 ! گردد 
  جلو   را   خود   اعتراض   ا ی   مخالفت   بدون   حرف،   بدون 
 . شد   رها   ش ی بازو   موقع   همان   و   د ی کش 
  ی ک ی   برگشت   عقب   ی وقت   و   کرد   پر   مه ی ن   تا   را   ها   جام 
 . شد   دراز   فراز   طرف   به   دستانش   از 
  د ی د   جام   گرفتن   هنگام   فراز   مکث   و   نگاه   در   را   د ی ترد 
 ! نداد   نشان   ی واکنش   اما 
  دستش   از   جام   آن   باالخره   تا   ماند   منتظر   آنقدر   فقط 

 . شود   گرفته 
 حاال؟   تا   ی نخورد   ـ 

  بش ی فر   دل   چشمان   دام   به   را   فراز   نگاه   ش ی صدا 
 . انداخت 
  آن   ی باال   از   و   کرد   ک ی نزد   ش ی ها   لب   به   را   خود   جام 
 . شد   ره ی خ   او   انعطاف   بدون   صورتِ   به 

 . د ی نوش   ی ا   جرعه   و   ماند   جواب   ی ب   سوالش 
  و   خوردند   تکان   فراز   دست   همراه   به   ش ی ها   مردمک 

  جام   آن   زِ ی انگ   هوس   ی محتوا   از   شتر ی ب   ی م ی ن   او   ی وقت 
 . د ی پر   باال   لبش   ی   گوشه   ار ی اخت   ی ب   د ی سرکش   را 
 ! ست ی ن   اولت   بار   پس   ـ 



  فراز   دستِ   درون   که   ی جام   شدنِ   ی خال   پاسخش 
 . بود   شد   ی م   فشرده 

  ح ی ترج   لحظات   آن   در   فراز   که   نبود   سخت   فهمیدنش 
  حرف   ک ی   د ی با   دانست   ی م   ل ی آن   اما   است   سکوت   اش 

  هرگز   بود   ممکن   آمده   ش ی پ   فرصت   کند،   دا ی پ   مشترک 
 . نشود   تکرار 
  نگرانِ   نکه ی ا   بدون   بنوشد   را   دوم   ی   جرعه   خواست 

  به   تا   باشد   خود   کنار   یِ اخمو   مردِ   کِ ی پ   ماندنِ   ی خال 
  را   اش   توجه   حنا   ی   ه ی گر   ی صدا   که   دهد   نظم   افكارش 
 . كرد   جلب 

 . آمد   ن یی پا   و   شد   متوقف   راه   ی   انه ی م   دستش 
  ی بازو   سرعت   به   او   دفعه   ن ی ا   که   شد   ز ی خ   م ی ن   فراز 

 . گرفت   را   فراز   قدرتمند 
  ن ی آست   که   ی راهن ی پ   ا ی   شرت ی ت   دن ی پوش   به   عادت   اگر 
  او   پوست   با   سرانگشتانش   قطعا   داشت   نباشد   بلند   آن 

 . کردند   ی م   دا ی پ   تماس 
  لبخند   د ی د   را   نگاهش   ی ران ی ح   و   برگشت   که   فراز   سر 
 . زد   ی رنگ   کم 
 . ن ی بش ... رم   ی م   من   ـ 
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  خم   کرد،   شتر ی ب   را   لبخندش   عمق   فراز   ی شنو   حرف 
  اضافه   حرف   بدون   داد،   قرار   میز   روى   را   جامش   شد 
  به   را   خود   زده   شتاب   و   برخاست   ش ی جا   از   ی تر 

 . رساند   اتاق   داخلِ 
  در   را   حنا   نکه ی ا   محض   به   و   نشست   تخت   ی   لبه 

 ! شد   او   تب   متوجه   فورا   کند   آرامش   تا   گرفت   آغوش 
  را   ز ی چ   همه   و   شد   چشمانش   درون   حِس   تنها   ی نگران 
 ! را   یی استثنا   فرصتِ   آن   ی حت   برد   خاطر   از 
 : د ی نال   او   و   کرد   ی م   ی تاب   ی ب   حنا 
 ؟ ی داغ   چرا   ـ 

  تخت   ی رو   دوباره   را   حنا   کرد،   گم   را   ش ی پا   و   دست 
  اتاقش   از   مه ی سراس   اش   ه ی گر   به   توجه   ی ب   و   خواباند 

 . د ی دو   رون ی ب 
 فراز؟   ـ 

  نشسته   مردِ   ،اسم   حواس   ی ب   که   بود   دستپاچه   آنقدر 
 . بود   آورده   زبان   به   را   اش   خانه   مبل   ی رو 



  ی م   آزارش   سرش   درون   ی مهلک   دردِ   انگار   که   ی مرد 
  ساخته   حصار   آن   اطراف   ش ی ها   پنجه   هم   باز   که   داد 

 ! بودند 
  قدم   چند   که   او   به   ز ی ت   و   کرد   بلند   سر   ی آن   به   فراز 
 . کرد   نگاه   بود   ستاده ی ا   تر   عقب 

 شده؟   ی چ   ـ 
  در   فراز   که   بود   مشهود   آنقدر   نگاهش   در   ترس 
  ن ی بال   بر   ی زدن   هم   بر   چشم   در   و   نماند   جوابش   انتظار 
 . کشید   پر   دخترش 

 !  داشت   نام   چه   احساسش   دانست   نمى 
  نگرانِ   چنین   ،این   زندگى   در   هرگز   نداشت   خاطر   به 

 ! باشد   شده   كسى   جسمى   شرایطِ 
  كه   شده   مرگش   چه   فهمید   نمى   و   برگشت   اتاق   به 

 ! است   باخته   را   خود   آنگونه 
  مراقبش   من   كنیم؟   چیكار ... داره   تب ...  داغه _  

 . بود   خوب   بخدا ... بود   خوب   حالش ... بودم 
  روبرگرداندن   تصویرِ   و   دوید   نگاهش   در   كه   اشكى 
  نكردنى   باور   نظرش   به   كرد   تار   رویش   پیش   را   فراز 
 ! بود   ممكن   اتفاقِ   ترین 
 داد؟   مى   رخ   داشت   اتفاقى   چه 
  اش   زده   یخ   احساسات   و   خودش   سر   بر   بلیى   چه 
 بود؟   آمده 

 !  بود   شده   تكه   هزار   سنگ   و   زده   صاعقه 



 !  نواخت   مى   نگرانى   تندِ   ضربانِ   قلبش 
 ...! قلبش 
  مى   االن .  شده   مریض   اس   بچه !  نشده   چیزى !  آنیل _  

 . درمانگاه   برمش 
  و   كشید   چشمانش   روى   قدرت   پر   را   دستش   پشت 

 . شد   شفاف   فراز   تصویرِ 
  حنا   و   اش   قدمى   یك   نزدیكش،   بود،   ایستاده   مقابلش 

 . بود   داشته   نگه   آغوش   در   محكم   را 
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 ! داشت   را   دیوار   به   خود   سر   كوبیدن   به   میل 
 ! نبود   فرمانش   تحت   هوشش   و   عقل 
 . بیا ... باش   زود ... بریم _  
  شناور   هاى   اشك   غرقِ   دارش   تب   ى   چهره   كه   حنا   به 
  بدتر   حالش   و   كرد   نگاه   بود   اش   خواستنى   چشمانِ   از 
  مست   جرعه   یك   با   نداشت   امكان !  شد   تر   خراب !  شد 
 ! باشد   شده 



 ! بود   مرگش   چه   پس   
 ! آنیل _  
 . نگریست   فراز   جدى   ى   چهره   به   حواس   بى   و   گیج 
 .  نیست   باال   اونقدر   تبش _  
  تر   حیران   شد،   تر   گیج   نگاهش   فقط !  نگرفت   آرام 
 . شد 
 . بریم   بپوش   لباس _  
  رفتنِ   بیرون   تماشاى   به   و   دهد   تكان   سر   توانست   تنها 
 ! بایستد   اتاق   از   فراز 
  عقلش   تا   بزند   سیلى   خود   صورتِ   به   باید   كرد   حس 
 !  برگردد   جایش   سر   بر 

  گوشش   درونِ   تا   كه   بود   اى   شوكه   انسان   مانند 
  آن   از   بعد   و   نشود   ایجاد   اى   كننده   كر   سوت   تا   نزنند، 

 ! شود   نمى   خوب   حالش   برگردد،   طبیعى   وضعیت   به 
  كه   اوست   كرد   نمى   باور   نداشت،   را   همیشگى   تمركز 
  تب   نگرانِ   و   پوشید   مى   لباس   سرسرى   حال   پریشان 
 !  بود   آزاده   دختر   كردنِ 
  آرام   را   حنا   بود   توانسته   فراز   دوید   بیرون   كه   اتاق   از 
 . كند 
  مى   ،دستش   انداخت   چنگ   اش   خانه   كلیدهاى   به 

 ! لرزید 
 . بیا ... داغه   باشه،   خطرناك   شاید ... باش   زود _  



  و   نداشت   آن   از   تعبیرى   كه   حالى   با   فراز،   از   جلوتر 
  زمان   به   بود   كرده   موكول   را   اش   درباره   اندیشیدن 
 . رفت   بیرون   خانه   از   دیگرى 

  كنارش   فراز   كه   زد   مى   را   آسانسور   ى   دكمه   تند   تند 
 . ایستاد 
 ! كردى   خرابش _  

 !  گرفت   حرصش 
  مى   دامن   بدش   حالِ   به   فراز   خونسردى   و   بود   عصبى 

 . زد 
 : غرید   او   چشمانِ   در   و   سرچرخاند 

  ریلكس   اینقدر   تونى   مى   چطور !  داره   تب   بچه _  
 ! باشى؟ 

  شدن   وارد   حین   فراز   و   شد   باز   باالخره   آسانسور   در 
 : داد   جواب 
  سر !  نیستم   شناختى   مى   كه   آدمى   اون   امشب   من _  
 ... كافى   اندازه   به   خودم .  نذار   سرم   به 

  ى   چهره   با   او   و   گذاشت   تمام   نیمه   را   اش   جمله   فراز 
 . ایستاد   كنارش   اخم   از   شده   مچاله 
 . بماند   ساكت   داد   ترجیح 
  و "    نگذارد   سرش   به   سر "    بگوید   او   كه   بود   سخت 
 !  تمام 

  دكمه   فقط   و   ندهد   جوابى   اجبار   به   بود   كننده   دیوانه 
 ! بزند   طبقات   رفتنِ   پایین   براى   را   آسانسور   ى 



  پوست   كه   بود   آورده   فشار   هایش   كلید   به   قدر   آن 
 . سوخت   مى   دستش 

  كرد   نگاه   بود   بسته   چشم   فراز   آغوش   در   كه   حنا   به 
 . شد   نزدیكشان   قدم   یك   و 
  داد   قرار   حنا   پیشانى   روى   را   سرانگشتانش   احتیاط   با 
 . گزید   لب   ناخواسته   و 
 شده؟   مریض   چرا _  

 ! لرزید   مى   هم   صدایش   حتى   لعنتى 
 میشن؟   مریض   چرا   آدما _  
  فراز   جدى   صورتِ   طرف   به   نگاهش   اینكه   از   قبل 

 . كشید   نفس   عمیق   شود   منحرف 
 ! نباش   اینجورى _  

  خیرگى   به   موشكافانه   فراز   و   كشید   عقب   را   دستش 
 . داد   ادامه   او   ى   برآشفته   صورتِ   روى   خود   نگاه 
 جورى؟   چه _  
 ! بود   داده   دست   از   هم   را   زبانش   كنترل   حتى 
  حتى   نیست   مهم   برات   هیچكس   انگار   كه   اینجورى _  
 ! خودت   ى   بچه 
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  مصرانه   ولى   كردند   كم   فاصله   فراز   ابروهاى   كه   دید 

 : داد   ادامه 
  فقط   و   ندارم   تو   ى   بچه   با   خونى   نسبت   هیچ   من _  

  اما   بودم،   كنارش   زمانى   هر   از   بیشتر   روز   یك   و   چهل 
  چه   بفهمم   تونم   نمى !  نباشم   نگران   تونم   نمى   ببین 
 !  تو   اما !  دهنم   تو   میاد   داره   قلبم   كه   شده   مرگم 
 . فشرد   خود   به   بیشتر   را   دخترش   فراز 
  ى   بچه   فكر   به   حتى   من   نیستم؟   آدم   من !  چى؟   من _  

  منه؟   دختر   نگران   بیشتر   غریبه   یه   نیستم؟   خودم 
   بگى؟   خواستى   مى   رو   ها   همین 
  كلمات   به   داشت،   نگه   هم   روى   محكم   را   هایش   لب 

 . نداد   تاختن   ى   اجازه   آن   از   بیشتر 
 . كند   عصبانى   را   فراز   نیست   اش   نفع   به   دانست   مى 
  از   قدرت   نقابِ   همیشه   برخلف   كه   زمانى   هم   آن 

 . بود   افتاده   شناخت   مى   كه   مردى   چهره 
  كنارش   از   خشونت   با   فراز   و   شد   باز   آسانسور   در 

 ! گذشت 



  از   كه   زمانى   و   فرستاد   بیرون   را   نفسش   كلفه 
  سراسر   رفتارِ   بر   كرد   تلش   شد   خارج   آسانسور 
 . باشد   مسلط   خود   تناقض 

 . بهم   بده   رو   حنا   شم   سوار   اول   من   كن   صبر _  
 . نكرد   اعتنا   و   بود   سكوت   جوابش 
  شدن   باز   محض   به   و   رساند   فراز   ماشین   به   را   خود 
  دستانش   و   چرخید   نشست،   صندلى   روى   ها   در   قفل 
 . كرد   دراز   را 

  قرار   او   آغوش   در   را   حنا   كه   هنگامى   و   شد   خم   فراز 
  چشم   در   چشم   شد   باعث   سرانگشتانشان   برخورد   داد 

 . شوند 
  بسته   ماشین   در   كه   روبرگرداند   و   كشید   عقب   آرام 
 . شد 
  سینه   ى   قفسه   و   شد   رها !  شد   آزاد   نفسش   كرد   حس 
 ! خورد   تكان   پرشتاب   اش 
  شده   ها   حالت   این   دچار   چرا   بفهمد   توانست   نمى   اصل 
 ! است 
  سكوت،   در   و   خاموش   نشست،   فرمان   پشت   فراز 
  هاى   حس   داد   ترجیح   و   نكرد   او   بدخلقى   به   اى   توجه 
  ى   چهره   معطوف   را   چشمانش   ى   حفره   درونِ   جدید 
 . كند   حنا   دار   تب 
  تنگ   دستانش   ى   حلقه   و   فشرد   خود   به   بیشتر   را   او 
 . شد   تر 



  طرف   به   متعجب   شود   نمى   روشن   ماشین   دید   وقتى 
 . چرخید   فراز 
 كنى؟   نمى   حركت   چرا _  

 !  ماند   جواب   بى   سوالش 
  فراز   جدى   رخِ   نیم   روى   را   نگاهش   اخم   با   و   كلفه 
 . داشت   نگه 
  ببینه   آسیب   كمتر   خواهرم   اینكه   خاطر   به   امروز _  
 ! ندارم   خواهرى   دیگه   من   گفتم 

 ! داشت   ترسناكى   دلیلِ   فراز   خراب   حالِ   كه   اندیشید 
  زمان   مادرم   اینكه   براى   پیش   روز   یك   و   چهل _  

  خودش   با   بود   قرار   خاك   كه   سردى   براى   باشه   داشته 
  به   رو   تنهایى   گرفتم،   سخت   دخترم   و   خودم   به   بیاره 
  رو   ام   بچه   منو   نمیخواد   گفت   وقتى   و   خریدم   جون 
 ! چشم   گفتم   فقط   ببینه 
  به   سكونتشان   محل   مجتمع   پاركینگ   در   فراز   نگاه 
 ! او   به   آنیل   نگاه   و   بود   مقابل 
  نیستم   بلد   ولى   شده   مریض   دخترم   كه   نگرانم   منم _  

 ! میشم   محكوم   ناحق   همین   خاطر   به   و   بدم   بروز 
  تكاپو   به   وجودش   در   مرموزى   و   ناشناخته   هاى   حس 
 ! بودند   افتاده 
 ! كردند   مى   القا   واهمه   كه   هایى   حس 
  توانست   نمى   كه   افتاد   مى   برایش   اتفاقى   چه   داشت 
 ! باشد   گر   نظاره   را   مهرجو   فرازِ   پاشى   فرو 



  بى   از   و   چشمام   تو   زد   مى   زل   لحظه   هر   تو   زنم _  
  طاقت   حتى   نمیدونست   اما   كرد   مى   گلیه   من   مهرى 
 !  بگیره   درد   سرش   ندارم 
  داد   نمى   اجازه   بغض   چون   شاید   كرد   مكث   فراز 

 . بگوید   سخن   آسوده 
  براى   رو   امنیت   كردم   تلش   شب   تا   صبح   از   من _  
  همیشه ...  كنم   فراهم   بقیه   و   خودم   ى   بچه   و   زن 

 . مظلوم   حقِ   گرفتن   پس   براى   جنگیدم 
  شده   تهى   نگاه   داد،   حركت   گردنش   به   باالخره   فراز 
  از   بار   اولین   براى   و   دوخت   او   چشمان   به   را   اش 
 . نكرد   امتناع   دردهایش   گفتن 
  دیگه !  ظلم   به   شدم   تبدیل   كه   میخوره   بهم   حالم _  

 !  كردم   ُكشى   مظلوم   شده   باورم 
  لحظه   حتى   او   اما   خورد   تكان   اندكى   آغوشش   در   حنا 
 . نگرفت   حیران   ى   چهره   آن   از   چشم   اى 
  تو   همه   اینكه   از   شدم   خسته ... آنیل   شدم   خسته _  

  من   احساسم،   بى   من   میگن   و   كنن   مى   نگاه   چشمام 
  ندید   وقت   هیچ   هیچكس   كه   شدم   خسته !  ام   عاطفه   بى 
  استوار   اونا   تا   شدم   كوه   اطرافیانم   براى   همیشه   من 

  شدم   شب   بدن،   تكیه   راحت   اونا   تا   شدم   دیوار   بمونن، 
  قضاوت   از   شدم   خسته ... نباشن   تاریكى   نگران   اونا   تا 
  از   دارم   كه   حاال   همین   حتى   من ... ها   انصافى   بى   و 

  رو   حنا   زنم   نمى   استارت   و   گم   مى   تو   به   درد   این 



  میشم   دیونه   نگرانى   از   دارم   درمانگاه   برسونم   زودتر 
  نبودم   بلد   وقت   هیچ ... بدم   نشون   نیستم   بلد   فقط   اما 

 ! بدم   بروز   خودمو   واقعى   احساسات   و   نگرانى 
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  درون   و   شد   حل   خونش   در   احساسات   از   مهیب   سیلى 
 ! افتاد   گردش   به   رگهایش 

  جدید   عواطف   وجودش   در   سفید   هاى   گلبول   كرد   حس 
  از   كسرى   در   و   كردند   تلقى   مهاجم   بیگانه   عاملِ   را 

 ! كرد   پیدا   افزایش   تعدادشان   ثانیه 
 . خوام   مى   معذرت   من _  

  دفاعى   هاى   سلول   درگیرى   میان   جایى   از   كلمات 
  لب   وسط   از   و   ،برخاسته   عفونى   حِس   همان   با   بدنش 
 ! بودند   جسته   بیرون   فرمش   خوش   هاى 
  و   انداخت   جدایى   دونفرشان   هر   چشمان   میان   فراز 

 . كرد   روشن   را   ماشین 



  روى   بر   درماندگى   و   اخم   كه   اى   مردانه   رخِ   نیم   به 
  نگاه   نتوانست   ماند،   خیره   بود   افكنده   سایه   آن 

  ندارد   نگه   محكم   دست   یك   با   را   حنا   نتوانست   بگیرد، 
  پیج   از   نتوانست   نشود،   دراز   دیگرش   دست   و 

  خودش   فرمان   تحت   انگار   كه   دستى   انگشتانِ   خوردن 
 ! كند   ممانعت   فراز   بازوى   دور   به   نبودند 
  هوش   ادراكش   نداشت،   را   همیشه   اقتدار   صدایش 
  فرمان   و   تاخت   مى   داشت   قلبش   نداشت،   را   همیشه 
 ! كرد   مى   روایى 
 . بخواى   تو   اگه ... كنم   مى   دورت   تنهایى   این   از _  

  یك   همانند   بدنش   دفاعى   سیستم   كه   پرخطرى   حِس 
  پیروز   بود   كرده   برخورد   آن   با   ناشناخته   ویروس 

 ! شد 
 ! شد   مى   سرطانى   ى   پدیده   یك   به   تبدیل   داشت   شاید 
  او   و   داد   مى   ادامه   اش   رانندگى   به   واكنش   بدون   فراز 
 !  نبودند   نیرنگ   كه   هایى   جمله   مقابل   در   شد   تسلیم 
  همون   میشم   هات،   شب   تاریكى   تو   خورشید   میشم _  

  بلده،   رو   محكم   دیوارهاى   نریختن   فرو   راه   كه   بنایى 
  در   قرارِ   كه   كوهى   اطراف   نامرئى،   نیروى   میشم 
 . بشه   محافظت   فرسایش   برابر 

  فشار   عضلنى   و   حجیم   بازوى   آن   به   انگشتانش 
 . كردند   وارد   خفیفى 



  رو   ازت   همه   كه   دنیایى   تو ... بخواى   تو   فقط   اگه _  
 ... اگه   میام   سمتت   به   من   برگردوندن 

  كه   وقتى   فراز   واكنش   اولین   با   شد   زمان   هم   مكثش 
 . انداخت   او   ى   چهره   به   نگاهى   نیم   و   چرخاند   سر 
 . بخواى   تو   فقط   اگه _  
  دوخت،   چشم   خیابان   به   دوباره   حرف   بدون   كه   فراز 
  و   آمد   عقب   دستش   شدند،   باز   انگشتانش   تاب   و   پیچ 

  بود   خوابیده   آغوشش   در   كه   حنا   اطراف   دوباره 
 . ساختند   حصار 
  اخم   خط   و   مردانه   رخِ   نیم   آن   از   را   نگاهش   سنگینى 
  دار   تب   ى   چهره   به   برداشت،   پرپشت   ابروهاى   میان 
  كلمه   یك   حتى   دیگر   گرفت   تصمیم   و   نگریست   حنا 

  هایى   جمله   آن   جواب   در   فراز   وقتى   تا   نه   نزند،   حرف 
  چیزى   نبود،   زنانه   مكر   اش   كلمه   هیچ   منشا   كه 

 . نگوید 
  هیچ   ها،   حرف   آن   شب،   آن   لحظه،   آن   دانست   مى 
 ! ندارند   نام   فریب !  نیستند   بازى !  نیستند   دروغ   كدام 
  تغییر   اصل   یك   آزاده   مرگِ   از   روز   یكمین   و   چهل   در 
 ! بود   كرده   پیدا 
 ! بود   زده   هم   بر   را   بازى   كه   مهم   اصل   یك 

  فرو   توانست   نمى   او   كه   بود   داده   رخ   اتفاقى   قطعا 
  طاقت   را   شب   ُمردنِ   و   دیوار   شدن   خراب   كوه،   ریختن 
 ! آورد 



  نگرانى   از   عجیبش   هاى   لحظه   و   شب   آن   در   حتى   او 
 ! بود   باخته   را   خود   حنا   كردنِ   تب   براى 
 . بود   ناباور   و   مبهوت   گیج،   او   و   كرده   تغییر   اصل   یك 

  كه   كننده   دیوانه   افكارِ   از   قوى   موجى   در   آنقدر 
  و   بود   غرق   بودند   آورده   هجوم   سرش   به   وحشیانه 

  مقصد   به   نشد   متوجه   كه   بود   گشته   گم   زمان   در 
 ! اند   رسیده 
  روحش   و   بود   خیره   حنا   به   حركت   بى   و   صامت 
 ! زد   مى   پرسه   نابسامانش    ِ افكار   حوالى 
  صدایش   بار   چند   فراز   كه   شنید   نمى   هایش   گوش   حتى 
 ! است   زده 
  غریزى   اش   شانه   روى   دستى   نشستن   محض   به   اما 

 ! داد   نشان   واكنش 
  ببیند   آسیب   نباید   دستانش   درون   جسم   كه   دانست   مى 
  به   اى   حرفه   و   قدرت   پر   ناگهانى،   چپش   دست   آرنج   و 

 . شد   پرت   عقب 
  رو   حركت   یك   در   فراز،   سینه   ى   قفسه   به   كوبید 

  آغوش   در   كه   جسمى   از   محافظت   حین   و   برگرداند 
 ! گرفت   را   فراز   ى   یقه   ،غیرارادى   داشت 
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  آورد،   خاطر   به   را   موقعیت   كه   گذشت   چقدر   نفهمید 
  پس   را   خطر   احتمالِ   مغزش   كه   گذشت   چقدر   نفهمید 

 . گرفت   فاصله   خود   دفاعى   گارد   حالتِ   از   او   و   زد 
  شده   سخت   ى   چهره   به   مردد   و   كرد   مى   سرفه   فراز 
 . نگریست   مى   او   ى 
  فراز   تیز   نگاهِ   سمت   به   را   شك   اى   حرفه   واكنِش   آن 

 . بود   كرده   روانه 
  عضلتش   و   كرد   رها   سرعت   به   را   فراز   ى   یقه 

 . شدند   منقبض 
 "    بود   زده   گند "    كلمه   واقعى   معناى   به 
  فراز   هاى   سرفه   وقتى   كشید   كه   عمیقى   نفس   دنبال   به 

  داد   مى   ماساژ   را   ضربه   محل   آرام   و   بودند   شده   قطع 
 : داد   توضیح 

  خواستم   نمى   ترسوندى،   منو   خوام،   مى   معذرت _  
 . بزنم   صدمه   بهت 
  فقط   و   رفت   فرو   خود   شغل   قوى   ى   پوسته   در   فراز 
 . آورد   زبان   بر   كلمه   سه 
 كردى؟   مى   كار   رزمى _  



  هم   كنار   آرامش   در   و   شمرده   شمرده   را   كلمه   سه   هر 
 . بود   كرده   ردیف 
  به   انداخت   چنگ   به   میل   داشت،   لبش   گزیدنِ   به   میل 

  ى   شیشه   به   سرش   كوبیدن   به   میل   داشت،   مانتویش 
  نقابِ   و   كرد   مقابله   همه   با   اما   داشت   ماشین   جلوى 
 . زد   صورت   بر   تفاوتى   بى 
 !  نه _  
  به   و   بود   شده   بدخواب   شدید   هاى   تكان   آن   با   حنا 
 . كرد   گریستن   به   شروع   ناگاه 
  نگاه   آن   از   و   گشود   را   ماشین   در   خواسته   خدا   از 

 . گریخت   شكاك 
 . نیست   خوب   حالش   بچه   شو   پیاده _  
  حنا   كردن   آرام   حینِ   و   شد   خارج   ماشین   از   احتیاط   با 
 . رسید   سر   فراز   كه   داشت   برمى   قدم 
  كسى   مثل   درست !  بود   قوى   خیلى   دستت   ضربِ _  
!  گذرونده   رو   رزمى   هاى   تمرین   انگار   كه   كردى   عمل 
 ! داشت   انعطاف   بدنت 
  حنا   از   چشم   اینكه   بدون   و   خورد   فرو   را   دهانش   آب 

 : داد   جواب   بگیرد 
  از   واقعا !  نكن   جنایى   رو   چیز   همه   اینقدر   سرگرد _  
  بیرون   چیز   همه   اون   من   ساده   دفاعى   حركت   یه 

 ! كشیدى؟ 
 . ایستاد   و   خندید   احمقانه 



 . او   با   چشم   در   چشم   گرفت،   قرار   فراز   مقابل 
 . كرد   نمى   گریه   دیگر   و   بود   گرفته   آرام   حنا 
  نكن   لمسش   هوا   بى   پرته   حواسش   خانم   یه   وقتى _  

.  كنه   مى   عمل   كار   رزمى   یه   از   تر   پرقدرت   خیلى   چون 
 . سرگرد   بگیر   جدى   رو   توصیه   این 

  شك   كلمات   خیالى   بى   و   طبعى   شوخ   كه   بود   امیدوار 
 . بگیرند   فراز   وجودِ   از 
  در   بازى   پلیس   اینقدر   و   داخل   بریم   بیا   هم   حاال _  
 . نیار 

 . برداشت   قدم   و   چرخید 
  اما   آمد   مى   نظر   به   اهمیت   كم   و   جزئى   شاید   خطایش 
  شغلش   در   چقدر   و   باهوش   فراز   دانست   مى   خوب 
 . است   متبحر 

  حق   را   شدیدى   تنبیه   و   بود   عصبانى   خود   دست   از 
 . دانست   مى   خود 
  كه   حالى   در   و   سكوت   در   فراز   دید   چشم   ى   گوشه   از 
  كنارش   بود   شده   فرو   شلوارش   جیب   درون   دستش   یك 

 . گرفت   قرار 
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 اِقتباس 



 مرادى . ص 
 
 
  و   احتیاط   با   آرام،   را   حنا   بازگشتند،   كه   اش   خانه   به 
  تازگى   برایش   كردنشان   تجربه   كه   خاصى   عواطف   با 

  داد   ترجیح   و   ماند   همانجا   خواباند،   تخت   روى   داشت 
 ! نشود   رو   به   رو   فراز   با 
  دیوار   ،میانشان   ممتد   و   ناگهانى   سكوت   مدت   تمام   در 

 . بود   كشیده 
 ... اما 
  در   چشم   بود   چرخانده   سر   بار   هر   كه   َمردى   تیزِ   نگاهِ 
  درگیر   او   ذهن   فهماند   مى   او   به   بودند   شده   چشم 
  همچنان   و   است   نشده   برطرف   انگار   شكش   مانده، 
 . اندیشد   مى   آنیل   اى   حرفه   هاى   ضربه   آن   به   دارد 

  باور   وقتى   بود،   شده   راحت   حنا   حالِ   از   كه   خیالش 
  توانست   كند   نمى   تهدید   را   كوچك   جسم   آن   خطرى   كرد 
 . كند   فكر   بهتر 

  بود،   رفته   فرو   خود   سخت   و   سفت   قالبِ   در   دوباره 
 ... قلبش   ولى   كشتند   را   ها   حس   نگاهش 
 !  كرد   مى   نافرمانى   قلبش 

  تحلیل   را   رفتارهایش   و   جدید   احساسات   آن   آمد   مى   تا 
 ! شد   مى   ناسازگار   قلبش   كند 

 ! بود   افتاده   جانش   به   دلشوره 



 !  را   اش   سینه   درونِ   ى   تپنده   نبض   كرد   نمى   باور 
  نكند،   فرار   حقیقت   از   و   باشد   منطقى   خواست   مى   اگر 
  پایان   خود   كشیدنِ   نفس   به   اعتراف   با   توانست   مى 
 ! دهد 
  مبادا   شد   مى   یادآور   خود   به   را   هدف   لجبازى   با   اما 
 . بكند   اعترافى   خود   به   و   دهد   بال   و   پر   ها   حس   آن   به 

  نمى   را   دخترش   و   فراز   به   خود   احساس   عمقِ 
  شده   وابسته   چقدر   دانست   نمى   بزند،   تخمین   توانست 
 ! است 
 ! دانست   نمى 

  حنا   پشتِ   كم   موهاى   تارِ   الى   به   ال   را   انگشتانش 
 . نگریست   او   خوابِ   در   غرقِ   ى   چهره   به   و   لغزاند 
 . چرخید   حنا   طرفِ   به   كامل   و   كشید   دراز   هوا   بى 

  كوچك   گوش   به   را   هایش   لب   و   كشید   عقب   را   دستش 
 . كرد   نزدیك   او 
 . ببینى   آسیب   نمیذارم ... بچه   كنم   مى   محافظت   ازت _  
  اش   خیرگى   به   نگاهش   و   فشرد   هم   بر   را   هایش   لب 

 . داد   ادامه 
  داند   مى   بگوید   مثل   بزند،   حرف   هم   باز   خواست   دلش 
  هستند   گناه   بى   و   معصوم   ندارند،   تقصیرى   ها   بچه   كه 
 !  نتوانست   اما 

  تاخت   به   بیشتر   را   قلبش !  كردند   مى   اذیتش   كلمات 
 ! شدند   مى   گسیخته   افسار   احساساتش   و   انداختند   مى 



  براى   بود   كرده   تیز   گوش   و   ماند   حالت   همان   در 
 ! نشنید   را   اش   خانه   در   صداى   اما   فراز   رفتنِ   شنیدنِ 
 ! برود   او   نشنید   و   گذشت   ها   ساعت 
  هر   اما   بود   مردد   خواب   اتاقِ   تركِ   و   برخاستن   براى 
 . هم   دنبال   به   و   پیوسته .  داد   انجام   را   دو 
  عقب   و   برود   جلو   قدم   یك   كند،   تعلل   بایستد،   نشد   بلند 

  بیرون   اتاق   از   لحظه   همان   و   شد   بلند   بلكه   برگردد، 
 . رفت 

  پیدا   مبل   روى   را   او   و   گشت   فراز   دنبالِ   به   نگاهش 
 . كرد 
  و   داده   جا   ابعاد   آن   در   را   خود   هیكل   درشتِ   حجمِ 

 . بود   گرفته   بغل   را   دستانش 
 .  ایستاد 

  خیره   بود   خوابیده   كج   كه   َمردى   به   فاصله   همان   از 
 ! ناآرام !  تلخ !  غیرارادى !  زد   لبخند   و   ماند 
  بود،   كرده   حل   خود   در   را   تشویش   كه   لبخندى   با 

  فراز   بالین   بر   پتو   همراه   به   و   اتاق   به   برگشت   دوباره 
 . رفت 
 . كشید   او   تنِ   روى   را   پتو   آرام   و   شد   خم 

 !  كردند   نافرمانى   پاهایش 
 ! بود   زده   زانو   آمد   كه   خود   به   اما   برود   عقب   خواست 



  ریخته   اش   پیشانى   روى   فراز   موهاى   از   دسته   چند 
  را   خود   جدیت   اش   چهره   هم   خواب   در   حتى   و   بودند 
 ! بودند   خورده   گره   هم   به   ابروهایش !  داشت 

 . دوخت   خود   پُرِ   و   خالى   جامِ   به   ناگاه   به   را   نگاهش 
 . نشست   و   كرد   دراز   دست   فكر   بدون 
  از   وجودش   كرد   مى   نزدیك   هایش   لب   به   را   جام   وقتى 

  فراز   كه   مبلى   به   داد   تكیه   بود،   تر   ثبات   بى   همیشه 
  معلق   فضا   در   كرد   مى   حس   و   بود   خوابیده   آن   روى 
 ! است 
  داده   دست   از   برایش   را   خود   قدرت   زمین   ى   جاذبه 
 ! بود 

  آوردنِ   عقب   براى   دستش   بعد   ى   دفعه   و   نوشید 
 . شد   دراز   محبوبش   ى   شیشه 
  گِس   طعمِ   بود،   افتاده   خروش   و   جوش   به   اش   معده 

  هم   دیگر   پیك   چند   اما   نداشت   دوست   را   دهانش 
 . خورد 
  به   و   كرد   رها   زمین   روى   همانجا   را   جام   و   شیشه 
 . شد   بلند   جایش   از   آنى 
  بدون   كرد   مى   توصیف   را   خود   حال   ها   لحظه   آن   اگر 
 "   سرگردانى "    هم   آن   داشت،   نام   یك   فقط   شك 
 ! بود   حالش   تمامِ   بیانگرِ   كامل   و   تمام   كلمه   آن 
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  را   گوشى   ،آن   بار   آخرین   آورد   خاطر   به   كرد   سعى 
 . است   گذاشته   كجا 
 . چرخاند   چشم   و   برداشت   قدم   هدف   بى 
  در   را   گوشى   بار   آخرین   اینكه   آوردنِ   خاطر   به   با 

  قدم   تر   سریع   بود   گذاشته   ها   لیوان   كنارِ   كابینت 
 . برداشت 
 !  كرد   مى   عمل   فكر   بدون   داشت 
 ! كرد   نمى   موقعیت   به   اعتنا   و   دانست   مى   خوب 
  فراز   به   همانجا   از   و   گرفت   مشتش   درون   را   گوشى 

 . زد   ُزل   بود   خواب   همچنان   كه 
  را   خطر   لحظه   آن   اگر   حتى   زدن   حرف   به   داشت   نیاز 
 . خرید   مى   جان   به 
  شماره   وقتى   و   رساند   دستشویى   به   را   خود   پس 

 . بود   گذاشته   باز   را   آب   شیر   گرفت 
 . نماند   منتظر   مقتدر   صداى   آن   شنیدنِ   براى   زیاد   و 
 بله؟ _  
 . ببینمت   باید _  



 لرزید؟   مى   صدایش 
  آب   قطرات   مسیر   پریشانش   نگاه   و   داد   تكیه   دیوار   به 
 . كرد   دنبال   را 
 شده؟   چیزى _  

   بود؟   شده   چیزى 
  خودش   به   حداقل   سوال   آن   جوابِ   در   اش   پاسخ   قطعا 
 ! بود   مثبت 
  در   را   شرایط   كنترل   دیگر   او   كه   بود   شده   چیزى   یك 

 ! نداشت   دست 
 . ببینمت   باید _  

 : گرفت   جواب   حسى   هر   از   عارى   و   خشك 
 .  نمیشه   فعل _  

  شخِص   دارد   امكان   نبود   مهم   برایش   و   كرد   پافشارى 
 . شود   عصبانى   خط   پشت 
 . كنیم   صحبت   حضورى   باید   بیام؟   كجا _  
  تحكم   افتاد   جریان   به   گوشش   در   كه   صدایى   لحنِ 

 . گرفت   بیشترى 
  اتفاق .  دارم   پرواز   صبح   نیستم،   ایران   مدت   یه _  

 افتاده؟   مهمى 
 . نپرسید   هم   او   و   كجاست   مقصد   بود   نگفته 
 گردى؟   برمى   كى .  كنیم   صحبت   باید   اما   نه _  

 : شد   داده   پاسخ   سوالش   به   بلفاصله 
 . زنم   مى   زنگ   بهت   خودم _  



 ! شد   قطع   تماس 
  كرده   پیدا   را   ترى   اضافه   حرفِ   فرصتِ   اینكه   بدون 
 ! باشد 

  مسیر   یك   در   نیز   سرش   و   بست   فشار   با   را   چشمانش 
 . گرفت   قرار   بدنش   با 

  آن   و   شدند   مى   اكو   هایش   گوش   در   آب   قطرات   صداى 
 . فشرد   مى   دستش   درونِ   را   كذایى   موبایل 
  و   خود   بر   بتواند   شاید   ماند   حالت   همان   در   كمى 

 . كند   پیدا   را   الزم   تسلط   عواطفش 
  قدم   و   بست   را   آب   شیر   كرد،   باز   چشم   وقتى   ولى 

  تا   چیزى   كه   بود   متنزلى   وجود   همان   برداشت 
 ! نداشت   فاصله   شدن   متلشى 

  فراز   ى   سینه   به   سینه   و   رفت   بیرون   دستشویى   از 
 ! شد 

  گوشى   كه   بود   حواسش   و   شدند   گشاد   هایش   مردمك 
 . بماند   پنهان   فراز   دیدِ   از   تا   دارد   نگه   سرش   پشت   را 

  در   چشم   ناگهانى،   اندكِ   ى   فاصله   آن   از   تا   كند   جان 
  بر   كه   زدگى   شوك   و   مقابلش   ایستاده   جدى   َمرد   چشم 
 : بزند   لب   بود   شده   آوار   سرش 
 ! شدى؟   بیدار _  
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  او   صورت   اجزاى   روى   را   خود   ى   شكافنده   نگاهِ   فراز 
 ! رفت   عقب   قدم   یك   اختیار   بى   كه   چرخاند 

  الیه   زدن   كنار   در   اى   العاده   خارق   قدرتِ   نگاه   آن 
  را   كس   هر   وجود   ماهیت   به   نفوذ   و   پوست   هاى 
 ! داشت 
  حتى   یا   است   بلد   هم   خوانى   ذهن   او   نداشت   شك   حتى 
 ! را   اشخاص   افكارِ   به   نفوذ 
 ترسوندمت؟ _  
  كرد   حس   و   تحمیل   را   اجبارى   لبخندِ   یك   هایش   لب   به 

 ! است   شده   اسیر   فراز   چشمانِ   در   زمین   ى   جاذبه 
  مانده   معلق   آسمان   و   زمین   میانِ   خودش   همین   براى 
 . بود 
 ! بترسونى   منو   میتونى   همیشه   تو _  

  سینه   ى   تپنده   نبض   میانِ   جایى   از   و   هوا   بى   كلمات 
  اش   حنجره   و   انداخته   شكاف   هایش   لب   روى   بر   اش 
 . بودند   لرزانده   را 

  گردد   ایجاد   تغییرى   اش   چهره   در   اینكه   بدون   فراز 
 : پرسید 



 ! چرا؟ _  
  چشمانش   روى   از   مقابلش   َمرد   نگاه   لحظه   همان   و 
  كه   دستى   همان   شد،   او   دست   ى   متوجه   و   خورد   لیز 

 . بود   گرفته   قرار   كمرش   روى 
 نیستن؟   دیگه،   ترسناكن   ها   پلیس _  

  چیزى   باشد،   خونسرد   و   آرام   لحنش   بود   كرده   سعى 
 . اش   درونى   هاى   حس   با   متضاد 
  اخم   و   بازگشت   او   چشمانِ   به   دوباره   فراز   نگاه 

 . شد   اش   مردانه   ى   چهره   مهمانِ 
 . ترسن   مى   پلیس   از   مجرما   فقط _  

 ! بود   وقتش   دیگر 
 . مجرمم   منم   خب _  

  زیاد   مكثش   و   گرفتند   فاصله   یكدیگر   از   فراز   ابروهاى 
 . نشد   طوالنى 

 چیه؟   تو   جرم   و _  
  از   دستش   درونِ   گوشى   كردنِ   پنهان   و   گریختن   براى 
  زبان   بر   را   كلمات   ترین   جسورانه   كه   بود   فراز   نگاهِ 
  شاید   كه   بود   موقعیتى   ندادنِ   دست   از   براى   آورد، 
 ... اما   شد   پروا   بى   شد   نمى   تكرار   دیگر 
  را   آورد   زبان   بر   آنچه   هر   كرد   مى   احساس   عجیب 
 ! كرد   دیكته   او   به   نافرمان   ى   تپنده   نبِض   همان 
  از   كنه   مى   ادعا   كه   َمردیه   به   احساسم   من   جرم _  

  تو   ها   كلمه   همون   وسط   منو   اما   نیست   سنگ 



  ى   جاذبه   كه   معلق   جورى !  داشت   نگه   معلق   ماشینش 
 ! كنم   گم   رو   زمین 
  دو   مانند   كه   فراز   چشمانِ   از   نگاه   وقتى   آخر   ى   لحظه 
  زدگى   شتاب   از   قبل   و   گرفت   مى   بودند   خالى   گودال 
 . زد   هم   را   آخر   تیر   اتاق   به   ورود   براى   اش 
  قلبم   با   زندگى   تو   ،   یكبار   همون   جز   به   ندارم   یاد   به _  

  نداشتن   ترس   و   احساس   با   اونقدر !  باشم   زده   حرف 
 ! شدن   زده   پس   از 
  را   موبایل   گذاشت،   قدم   اتاق   داخل   اینكه   محِض   به 

 ! انداخت   هایش   لباس   كمد   در   و   كرد   خاموش 
  بى   حرارتى   در   تنش   و   بود   كرده   اثر   خونش   در   الكل 

 . سوخت   مى   سابقه 
  روى   زد   زانو   و   ناگهانى   شد،   خالى   پاهایش   زیر 
 ! زمین 

  باشد،   كرده   عمل   شده   حساب   و   درست   بود   امیدوار 
  دریا   درونِ   را   او   اش   تازه   احساساتِ   بود   امیدوار 
 ! بود   ناامید   حال   عین   در   اما .  نكنند   غرق 
 . گرفت   نبض   سرش   در   فراز   رفتنِ   صداى 
  بارها   كرد   حس   و   نگریست   اتاق   باز   در   به   اختیار   بى 

  گوش   در   فضا،   در   اش   خانه   در   شدنِ   بسته   صداى 
 ! شد   تكرار   سرش   در   و   هایش 
  ماند   مى   منتظرِ   باید   امشب   از   بعد   او   و   بود   رفته   فراز 
 بود؟   خواهد   چه   نفوذناپذیر   َمرد   آن   واكنش   ببیند   تا 



   آمد؟   مى   سمتش   به   آیا 
 گرفت؟   مى   شكل   میانشان   اى   رابطه 
  روحِ   حتى   و   شود   نزدیك   او   به   بیشتر   توانست   مى 

 كند؟   تسخیر   را   فراز   انعطافِ   بدون 
  را   بازى   هاى   مهره   بار   این   است   قرار   كه   داشت   باور 
 ! بچیند   مهرجو   فراز   ،سرگرد   جدید   ى   صفحه   در 

  كه   او   از   توانست   نمى   هم   خواست   مى   اگر   حتى   فراز 
  مى   اگر   حتى ... بگریزد   بود   كنارش   مانده   فردِ   تنها 

 ! توانست   نمى   هم   خواست 
  استفاده   حنا   داروهاى   از   باید   شاید   اندیشید   خود   با 
 ! كند 
 ! داشت   تب   نظرش   به 
  در   اتاق   سقفِ   و   كشید   دراز   زمین   روى   ناگاه   به 

 . گرفت   قرار   دارش   تب   نگاهِ   تیررس 
 ! گردى   مى   بر _  

 ! باشد   داشته   خندیدن   به   تمایل   اینكه   بدون !  زد   لبخند 
 . كنى   مى   باورم _  
  جانش   تمام   در   ،اصل   اش   معده   ،در   خونش   در   الكل 
 !  افتاد   غلیان   به 
 . سرگرد   كنى،   مى   باورم   و   گردى   مى   بر _  
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 اِقتباس 

 مرادى . ص 
 
 

  خواندن   سرگرم   را   خود   و   بود   نشسته   میزش   پشت 
 . داد   مى   نشان "    خادم   نعمت "    قتل   ى   پرونده 
  كه   بود   اندیشیده   چیز   همه   به   آنقدر   گذشته   شب 

 ! اند   ُمرده   مغزش   هاى   سلول   تمامِ   كرد   مى   احساس 
  میان   هدف   بى   و   حیران   سرگردان،   اش؛   آشفته   نگاهِ 
 . چرخید   مى   پرونده   در   شده   حك   هاى   كلمه 
  بخواهد   و   باشد   داشته   تمایل   او   اینكه   بدون   ذهنش 
 ! بود   گشته   آنیل   هاى   حرف   گرِ   تداعى 
  كه   زنى   با   كرد   مى   رفتار   چگونه   باید   این   از   بعد 

 بود؟   گفته   اش   علقه   از   جسورانه 
  با   حواس،   بى   شد   باعث   خورد   اتاق   در   به   كه   اى   تقه 

 . كند   بلند   سر   ماندند   نیمه   و   نصفه   كه   افكارى 
 بله؟ _  

 . آمد   داخل   سرباز   و   شد   كشیده   پایین   دستگیره 
 . گذاشت   نظامى   احترام   و   كوبید   زمین   پا 
  شما   میخوان   خواهرشون   و   خادم   عباس   قربان، _  
 . ببینن   رو 

 : گفت   بلفاصله 



 . داخل   بفرستشون _  
  كوبیدن   زمین   پا   از   بعد   و   گویان   قربان   بله   سرباز 
 . رفت   بیرون   اتاق   از   دوباره 

  قدم   براى   اندكى   آن،   پشت   شخص   و   بود   باز   نیمه   در 
 . كرد   تعلل   اتاق   به   گذاشتن 
  اول   نگاهِ   همان   در   و   كشید   صورتش   به   دستى 

 . شناخت   را   شد   وارد   كه   شخصى 
  تلش   دختر   لرزانِ "  سلم "   جوابِ   در   شد،   خیز   نیم 
 . بكاهد   خود   لحنِ   و   چهره   جدیت   از   كرد 
 هستید؟   خوب   خادم،   خانم   سلم _  
  نیز   برادرش   بدهد   پاسخ   بتواند   دختر   اینكه   از   قبل 
 . بست   را   اتاق   در   و   شد   وارد 
  دوباره   كه   میزى   به   ها   صندلى   ردیفِ   نزدیكترین   به 

 . كرد   اشاره   گرفت   قرار   آن   پشت 
 . بفرمایید _  

  و   داد   جواب   پرتحكم   را "  خادم   عباس "   لبى   زیر   سلم 
  با   حاال   كه   دختر   مغمومِ   ى   چهره   میخِ   اش   خسته   نگاه 
 . ،شد   بود   نشسته   او   تا   كم   اى   فاصله 
  جناب   ببینه   رو   شما   خواست   خودش   خواهرم _  

 . سرگرد 
  گوشه   و   نكرد   پیدا   انحرافى   كوچكترین   حتى   نگاهش 

 . كرد   لمس   را   لبش   ى 



  میدونم .  خادم   خانم   اومدید   كه   ممنون .  خدمتم   در _  
 ... رو   خوبى   روزاى   حاضر   حال   در 
 . سرگرد   كن   پیدا   بابامو   قاتل _  

 ! بود   شده   قیچى   غافلگیرانه   و   هوا   بى   اش   جمله 
  چشم   در   چشم   داد   اجازه   و   كرد   بلند   سر   باالخره   دختر 
 . شوند 
  یاد   به   را   جرم   ى   صحنه   سر   دیدارشان   اختیار   بى 

  چشمانِ   در   را   موقع   همان   با   مشابه   حسى   آورد، 
 ! تهى   و   واضح !  دید   مى   دختر 
  كه   بود   انباشته   هاى   حس   سراسر   آنقدر   دختر   نگاه 
  پرعمق   گودالى   حبِس   مردمكهایش   آمد   مى   نظر   به 

 ! هستند 
  دادنِ   تكان   ،مستلزم   ادراكش   قوه   به   اشراف   و   تسلط 
 . بود   صندلى   روى   بدنش 
  قاتل   تونیم   مى   زودتر   كنید   همكارى   ما   با   اگه _  

 . كنیم   پیدا   رو   پدرتون 
  كلمات   و   كرد   متمایل   او   طرف   به   را   خود   فورا   دختر 

 ! كنند   شفاف   را   نگاهش   توانستند 
  اشكهایى   باریدنِ   دچارِ   داشتند   چشمان   آن   گودالِ   عمقِ 
 . گردند   لبریز   بود   ممكن   لحظه   هر   كه   شدند   مى 
 بگم؟   باید   چى _  
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 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
  مانند   چشمانش   و   داشت   خواب   كمبود   شدت   به 

 ! كردند   مى   عمل   مذاب   هایى   گداخته 
  مصمم   و   كرد   مبارزه   چشمانش   ماساژِ   به   تمایل   با 

 : گفت 
 بودید؟   پدرتون   آمدهاى   و   رفت   جریانِ   در   شما _  

  صداى   با   و   گرفت   خود   چشمان   از   را   اشك   نم   دختر 
 : داد   جواب   اى   گرفته 
  تا   فروشى   میوه   رفت   مى   صبح   از   میدونم   فقط ... نه _  
  اون   چون ... فروشى   میوه   رفته   اونشبم   مطمئنم !  شب 
 ! نداشت   رفتن   براى   اى   دیگه   جاى   موقع 

  خود   اوج   به   دختر   رفتار   در   اضطراب   و   تشویش 
  گر   كنكاش   چشمانِ   به   خیره   و   ایستاد   ناگهانى   رسید، 
 . برداشت   قدم   فراز 
  ستون   آن   اطراف   را   دستانش   و   ایستاد   او   میز   مقابل 
 . كرد 
 . فروشیه   میوه   صاحب   بابام   قاتل   مطئنم   من _  



  فاصله   اندكى   و   داد   اش   صندلى   پشتى   به   را   اش   تكیه 
 . گرفت 
  شدن   كشته   خبرِ   مامانم   به   و   بود   زده   زنگ   خودش _  
  نه ... نیست   ازش   خبرى   موقعم   اون   از !  داده   رو   بابا 
 ! شاگردش   از   نه   خودش،   از 

  بود   كرده   قلب   اش   سینه   ى   قفسه   روى   را   دستانش 
  هم   او "  خادم   عباس "   مثل   لحظه   آن   داد   مى   ترجیح   و 

 . باشد   شنوده 
 . پرید   راستش   پلكِ   و   شد   خم   جلو   به   دختر 
  با   خادمو   آقاى   میگن   بود   گفته   مامانم   به   خودش _  

 ! كشتن   جنگلى   پارك   اون   داخل   چاقو 
  پدرش   جسدِ   و   شدند   درشت "  خادم   مینو "   چشمانِ 
 ! كرد   علم   قد   نگاهش   وحشتِ   مقابل 
  مامان   كه   موقع   همون ... فروشى   میوه   رفتم   من _  
  فروشى   میوه   ،صاحب   در   جلوى ... رفتم   زد   زنگ   بهم 
 . زدم   صدا   رو 

  راست   كمر   و   داد   قورت   را   دهانش   آب   تند   تند   دختر 
 . كرد 
  هاى   دانه   و   گرفته   شدت   مردمكهایش   شدگى   گشاد 
 ! بود   انداخته   رد   اش   پیشانى   روى   عرق   درشت 

  بابامو   گفت   و   كرد   نگاه   چشمام   تو   خونسرد _  
  اونجا   ببره   منو   میتونه   اون   بخوام   اگه   گفت ... كشتن 
 ... جنازه   كه 



  چشمانش   به   فشار   با   اشك   و   افتاد   سكسکه   به   دختر 
 . كرد   مداخله   برادرش   باالخره   كه   آورد   هجوم 

  و   رساند   دختر   به   را   خود   شتابان "  خادم   عباس " 
 . انداخت   اش   شانه   دور   دست 
 !  مینو   باش   آروم _  

  گریه   به   و   كرد   فرو   برادر   ى   سینه   در   سر   دختر 
  اما   نبود   واضح   صدایش   و   خفه   اش   هق   هق   افتاد، 
  ترس   ى   هاله   در   اسیر   كلماتِ   آن   تك   تك   شنید،   فراز 
 ! شنید   صریح   را   ناباورى   و 
  جنازه ... سر   باالى   برد   منو   بیشرف   ،اون   عباس _  

 ! بابامون 
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  اش   جدى   ى   چهره   اصلى   عضو   اخم   و   درگیر   ذهنش 
 . بود   گشته 



  طرف   به   كرد   هدایت   را   خواهرش "  خادم   عباس " 
 . نشاند   قبلى   جاى   همان   و   صندلى 

  از   لیوانى   ها   صندلى   ردیفِ   مقابلِ   میزِ   روى   پارچ   از 
 . داد   مینو   دست   به   و   كرد   پر   آب 

  به   اى   لحظه   پیچید،   فضا   در   موبایلش   زنگ   صداى 
  را   صفحه   روى   قرمز   آیكونِ   و   نگریست   شماره 
 . كشید 
  تا   صبح   من   باباى !  بگه   تسلیت   ما   به   نیومده   حتى _  
  هیچ   االن   اما   كرد   مى   كار   فروشیش   میوه   تو   شب 

  جون   بى   جسم   كنارِ   برد   منو !  نیست   اون   از   خبرى 
 ! رفت   كجا   نفهمیدم   اصل   و   گذاشت   تنها   بابام 
  آن   و   نوشید   لیوان   محتواى   از   دیگر   اى   جرعه   دختر 
 . پرید   جا   از   ناگهانى   هم   باز   سپرد،   عباس   دست   به   را 
  آوردن   اشو   جنازه   بعد   كشتن   دیگه   جاى   یه   بابامو _  
 . انداختن   جنگلى   پاركِ   اون   تو 

  ى   چهره   از   را   نگاهش   موبایلش   مجدد   خوردنِ   زنگ 
  جدا   مقتول   دخترِ   ى   پریده   رنگ   و   پریشان   گریان، 
 . كرد 
  به   و   كند   خاموش   را   موبایلش   داد   ترجیح   بار   این 

  شد   مینو   معطوفِ   نگاهش   برگرداند   سر   اینكه   محض 
 . بود   ایستاده   میزش   مقابل   درست   كه 
 . سرگرد   بشه   پایمال   بابام   خونِ   نذارید _  

 : پرسید "  خادم   مینو "   اشك   از   خیس   چشمانِ   به   خیره 



 رسیده؟   قتل   به   اى   دیگه   جاى   پدرتون   گید   مى   چرا _  
  و   كشید   صورتش   روى   دست   حال   پریشان   دختر 
 : داد   پاسخ   سریع 
  سال   از   موقع   این   تو   همیشه !  نبود   سرش   كلهش _  
  تو   بعد   كشتن   اونو   دیگه   جاى   یه   حتما ... میذاشت   كله 
 . كردن   رهاش   جنگل   اون 
  هاى   سوال   پرسیدنِ   براى   و   كشید   اش   چانه   به   دستى 
 . نكرد   تردید   دیگر 
 ! شده؟   مطلع   كجا   از   نگفت   فروشى   میوه   صاحب _  

 . كرد   خم   كمر   و   گذاشت   میز   ى   لبه   را   دستش   مینو 
  من   بردن   زور   به   اونشب   بابامو !  نگفت   نه _  

  سوار   زور   به   و   اون   خواستن   مى   هم   قبل ... مطمئنم 
  بابام ... بودن   شده   مانع   ها   همسایه   ولى   كنن   ماشین 
  اونو   خواستن   مى   بازم   حتما   رفت   نمى   دور   جاى   شبا 

  دیده   كسى   شاید   ببرن،   خودشون   با   و   كنن   بیهوش 
 . كنن   كمك   بهش   نتونستن   اینبار   اما   باشه 
  متمایل   جلو   به   را   خود   گرفت،   اش   صندلى   از   تكیه 
 . شد   كمتر   مقتول   دخترِ   با   اش   فاصله   و   كرد 
 گذره؟   مى   اتفاق   این   از   چقدر _  
 . كرد   مداخله   برادرش   بدهد   جواب   مینو   اینكه   از   قبل 
  نخواستن   بابا   اما ... سرگرد   جناب   پیش   ماه   چند _  

 !  كنیم   شكایت 



  احترام   شد،   وارد   نادرى   و   خورد   اتاق   درِ   به   اى   تقه 
 . كرد   سلم   و   گذاشت   نظامى 
 : پرسید   مینو   به   رو   دوباره   و   داد   تكان   سر 
  پیگیر   بود   نیومده   خونه   به   پدرتون   كه   شبى   چرا _  

   نشدین؟   غیبتشون 
 . جوشید   مینو   مشكىِ   چشمانِ   در   وقفه   بى   اشك 
  نگران   كسى   خواستم   نمى ... بود   من   تقصیر _  
 . بود   من   تقصیر ... كردم   انگارى   سهل ... بشه 
  هق   به   و   بود   مشهود   خوبى   به   دختر   اندامِ   ى   رعشه   

 . آمد   سمتش   شتابان   برادرش   افتاد   كه   هق 
  دست   از   را   ایستادنش   تعادل   دارد   دختر   كرد   احساس 

 . دهد   مى 
 . كافیه   امروز   براى ... مینو   بسه _  
  جدیت   و   نگاه   موشكافانه   حالتِ   به "  خادم   عباس " 

 . شد   خیره   او   ى   چهره 
  تر   مناسب   وقت   یه   براى   بمونه   سواال   ى   بقیه _  

 . نیست   خوب   حالش   خواهرم   سرگرد،   جناب 
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  ها   آن   از   و   داد   مقتول   پسر   دست   به   كاغذ   برگ   دو 

  ضمیمه   تا   بنویسند   را   اظهاراتشان   رفتن   قبل   خواست 
 . كند   پرونده 

 . زد   دور   را   میز   و   شد   بلند   حال   عین   در   
 . بزنید   هم   امضا   لطفا _  
  عرض   به   را   پاهایش   و   ایستاد   ها   آن   از   تر   عقب   كمى 
 . گذاشت   باز   شانه 
  و   تمام   را   اش   خواسته   سكوت   در   مقتول   دخترِ   و   پسر 
  به   و   سپردند   او   به   را   ها   كاغذ   دادند،   انجام   كمال 
 : پرسید   فورا   نادرى   با   شدن   تنها   و   شان   رفتن   محض 

 فروشى؟   میوه   صاحب   شد   چى _  
  پرونده   داخل   را   كاغذها   برگشت،   میزش   طرف   به 

 : شنید   و   گذاشت   مربوطه 
 ! نیومده   اما   اداره   بیاد   امروز   فرستادم   پیغام _  

 : گفت   حال   همان   در   و   كرد   روشن   را   موبایلش 
  به   اداره   نیاد   فردا   اگه   بگو   بزن،   زنگ   بهش _  

 . میشه   بازداشت   متهم   عنوانِ 
  روى   كرد،   جو   و   جست   را   نظرش   مورد   ى   شماره 
 : داد   ادامه   و   نشست   اش   صندلى 



  باید .  دیگه   كنیم   شروع   جایى   یه   از   باید   باالخره _  
  خبر   جسد   محلِ   و   قتل   از   كجا   از   آدم   این   بفهمیم 
 . داشته 
  ى   چهره   معطوف   نگاهش   و   كرد   برقرار   را   تماس 
 . شد   نادرى   متفكر 
  اینقدر ... نداشت   جدیدى   حرف   هم   پناهى ... باشه _  
 ! قانونى   پزشكى   نفرست   منو 
  كند   پیدا   را   نادرى   به   دادن   جواب   فرصت   اینكه   از   قبل 

 . گرفت   نبض   گوشش   در   آنیل   هراسانِ   صداى 
 ... فراز _  

 ! همین 
  موج   آن   در   آشفتگى   و   هراس   خوبى   به   كه   لحنى   با 
 ! بود   آورده   زبان   بر   را   اسمش   فقط   زد   مى 
 ! شده؟   چى _  

 ! لرزید   آنیل   صداى   كرد   حس 
 !  نمیدادى   جواب   و   گوشیت   چرا _  

 . است   داده   رخ   اتفاقى   قطعا   میدانست   و   شد   كلفه 
   آنیل؟   شده   چى _  

  و   تر   هراسان   تر،   لرزان   صدایى   با   مكث،   با   جوابش 
 ! شد   داده   بیشترى   آشفتگى 

  با   رو   حنا ... فراز   بگیرم   رو   جلوش   نتونستم ... حنا _  
  تنها ... كنم   محافظت   دخترت   از   نتونستم ... برد   خودش 
 . بودم 



  كرد   حس   و   شد   فشرده   محكم   انگشتانش   میان   گوشى 
 . كشید   تیر   سرش   پشت 
  شنیده   كه   هایى   كلمه   از   كدام   هیچ   روى   توانست   نمى 
 ! كند   تمركز   بود 
 گفت؟   مى   سخن   كسى   چه   از   آنیل 
 ! بود؟   افتاده   دخترش   براى   اتفاقى   چه 
 ! نشد   منتشر   صوتى   هیچ   اما   خوردند   تكان   هایش   لب 
 . نزدیكم ... اونجا   میام   دارم   هستى؟   اداره _  
  شده   ایجاد   اش   چهره   در   تغییرى   چه   دانست   نمى 
  با   و   نشست   اش   شانه   روى   نادرى   دست   كه   است 
 : پرسید   نگرانى   لحن 
 ! شده؟   چى _  
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  و   داد   خاتمه   تماس   آن   به   نماند،   پاسخى   منتظر   آنیل 
 ! بود   ثابت   گوشش   روى   موبایل   همچنان   او 



  هزاران   انگار   كه   سرى   وزن   تحملِ   بدنش   كرد   حس 
 ! ندارد   را   است   رسیده   انفجار   به   درونش   مویرگ 
  شانه   روى   همكارش   دستِ   چقدر   آمد   نظرش   به   حتى 
 . كند   مى   سنگینى   اش 
 ! فراز؟ _  

  ُمرده   مغزش   بدهد،   نشان   واكنش   نتوانست   اما   شنید 
 ! بود؟ 
 ! داد   نمى   نشان   العمل   عكس   چرا 
 ! بود   گفته   دخترش   نبودنِ   از   آنیل 
  آن   مقابلِ   در   آنیل   برده،   خود   با   را   حنا   و   آمده   نفر   یك 

 . است   نداشته   قدرتى   شخص 
  تا   بود   كافى   واهمه   همین   برانگیز،   وهم   افكارِ   همین 
 . بپرد   جا   از 

  ى   چهره   به   زده   حیرت   و   رفت   عقب   سریع   نادرى 
 . نگریست   او   ى   برافروخته 

  چنگ   براى   و   ماشین   سوییچ   پى   در   دواند   نگاه 
 . نكرد   تعلل   آن   به   انداختن 
  همان   مانند   درست   بود،   كرده   گم   را   پایش   و   دست 
  در   آزاده   دیگر   فردایش   كه   روزى   همان   نحس،   روز 
 ! نبود   اش   خانه 
 ! بزنى   حرف   خواى   نمى   فراز؟   شده   چى _  

  تند   قدم   داشت،   مى   بر   سرش   از   دست   نادرى   كاش 
 . زد   دور   را   میز   و   كرد 



  با   كوتاه   كند   باز   خود   سر   از   را   نادرى   اینكه   براى 
 : گفت   بود   انگیز   حیرت   ارتعاشش   كه   صدایى 

 . نشده   چیزى _  
  خوب   نیز   را   او   اما   كرد   اخم   نشد،   توجیه   نادرى   قطعا 
 .  شناخت   مى 
  حتى   باشد   نداشته   دادن   توضیح   قصد   اگر   دانست   مى 
  نمى   زبان   بر   نخواهد   آنچه   از   تر   اضافه   كلمه   یك 

 . آورد 
  رفتنِ   نگاهش   با   و   ماند   اتاق   داخل   ناچار   نادرى   پس 

 !  كرد   بدرقه   را   او   ى   سراسیمه 
  فراز   كه   بیهوده   سوالى   تكرار   با   نباید   كه   دانست   مى 
  بیشتر   را   او   تشنجِ   ندارد   را   آن   به   دادن   پاسخ   قصد 
 . کند 
 . نرفت   او   دنبال   پس 
  تندتر   لحظه   به   لحظه   هایش   گام   كه   َمردى   دنبال   به 
 ! شد   دویدن   به   مبدل   آخر   در   و   شدند   مى 
  و   همكارانش   نگاه   زیر   آگاهى،   ى   اداره   راهروى   در 

  از   داشت   قلبش   و   دوید   ،مى   آنجا   در   حاضر   افراد 
 . جهید   مى   بیرون   سینه 
  هایش   دندان   فشرد،   مى   مشت   در   را   سوییچ   و   موبایل 
 ! لرزید   مى   فكش   كه   بودند   شده   محكم   هم   روى   آنقدر 
 ! نداشت   تمركز   ،   بدتر   همه   از 



  نشستن   براى   رساند،   ماشینش   را   خود   دوان   دوان 
  آسمان   و   زمین   میان   كه   اى   لحظه   و   شد   خیز   نیم 
  نیمه   و   ماشین   داخل   بدنش   از   نیمى   داشت،   قرار 
  در   بازویش   اسارات   بود   مانده   بیرون   آن   ،هنوز   دیگر 
  ایستادنِ   حصارِ   ناگاه   به   كه   انگشتانى   تاب   و   پیچ 

 ! داشت   اش   نگه   ساختند،   او   براى   اجبارى 
  فرمان   پشت   نشستن   براى   حریص   و   حالت   همان   در 

 . چرخاند   ،سر   ماشین 
  را   نشستن   قید   كرد   تلقى   كه   آنیل   چشمانِ   با   نگاهش 

 ! زد 
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  شانه   روى   گذاشت   دست   و   كشید   عقب   را   بازویش 
  كم   انگشتانش   غیرارادى   فشارِ   از   كرد   تلش   آنیل، 
 . كند 
 ! كجاست؟ ... دخترم _  



  لب   ماندنِ   صامت   و   اش   عصبى   نگاه   آنیل،   سكوت 
 . باشد   داشته   تمایل   او   كه   نبود   چیزى   هایش 

 ! محكم   و   پرقدرت   فشرد،   را   آنیل   ى   شانه   ناخواسته 
  به   و   زد   كنار   را   گوشت   كرد   حس   كه   آنجا   تا 

 ! رسید   استخوان 
   كجاست؟   دخترم !  توام   با _  

  به   را   او   اما   كشید   مى   فریاد   را   درد   آنیل   ى   چهره 
  كم   انگشتانش   حد   از   بیش   فشارِ   از   تا   نیاورد   خود 
 ! كند 

  توان   حتى   را،   هایش   شنیده   نداشت   باور   هنوز 
  شهامت   نداشت،   را   داده   رخ   اتفاق   آن   به   اندیشیدن 

 !  نداشت   را   حنا   نبودن   به   باور 
  روز   در   را   دخترش   و   آمده   نفر   یك   كه   چه   یعنى 
 ! است   برده   خود   با   روشن 
  اش   شانه   درد   شد،   مایل   او   سمت   به   و   جلو   به   آنیل 
  روى   او   لباِس   از   قسمتى   به   اختیار   بى   گردید   باعث 
 . بیندازد   چنگ   سینه 
 ... آه _  
 . دستش   آمدنِ   عقب   براى   شد   محركى   آنیل   ى   ناله 
  از   اى   تكه   همچنان   آنیل   اما   كرد   رها   را   اش   شانه 
  خم   كمر   و   چلند   مى   انگشتانش   وسط   را   او   لباس 
 ! شد   نمى   راست   اش   كرده 
 ! آنیل _  



 !  بود   نزده   صدایش 
 . بود   زده   لب   حیرانى   و   تعجب   با   را   نامش   واقع   در 
  فاصله   و   خود   ى   شانه   دور   كرد   حلقه   دست   آنیل 
 . گرفت 
 ... من ... من _  
  درد   از   چهره   كه   دخترى   به   بگوید   چه   دانست   نمى 

  مى   ماساژ   وقفه   بى   را   اش   شانه   و   بود   كرده   مچاله 
 . داد 
  مى   را   دخترش   كرد   مى   البه   یا   متاسفم؟   گفت   مى   باید 

  نصفه، "  منِ "   آن   ى   ادامه   در   باید   هم   شاید   یا   خواهد؟ 
 . پرسید   مى   آنیل   حالِ   از 

  جمله   آن   ى   ادامه   منتظر   مقابلش   ایستاده   شخِص   ولى 
 . آمد   حرف   به   باالخره   و   نماند 
  عصبانى !  برد   رو   حنا   و   اومد   آزاده   برادرِ _  
 ... خوام   نمى   گفت   بگیرم،   جلوشو   نتونستم ... بود 
  بلند   گام   یك   با   فراز   و   كشید   نفس   را   خود   حرص   آنیل 
 . گرفت   قرار   او   ى   سینه   به   سینه 
  آرش   گردن   شكستنِ   به   و   بود   گشته   منقبض   فكش 
 . كرد   مى   فكر 
 . كن   كامل   و   ات   جمله _  
 . كرد   اطاعت   و   شد   خیره   او   چشمان   به   مستاصل   آنیل 
  هاى   كثافتكارى   وسطِ   خواهرم   بچه   خوام   نمى   گفت _  
 ! باشه   نفر   دو   شما 



 : پرسید   خصمانه   و   كشید   هم   در   ابرو 
 كثافتكارى؟ _  
 ! داریم   رابطه   هم   با   ما   كنه   مى   فكر _  
 . بود   گرفته   جواب   صریح   و   هنگام   به   نا 

  كشید   دست   آنیل،   ى   كلفه   نگاهِ   روى   به   بست   چشم 
  بدنش   از   داغ   حرارتى   كرد   حس   و   خود   گردن   پشت 
 ! شد   ساطع 
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 . بود   افتاده   جریان   به   هایش   رگ   در   سرعت   به   خون 
 ! كشید   مى   شعله   و   سوخت   مى   تنش 
  من   نمیداد   اجازه   اصل !  كنه   مى   اشتباه   گفتم   بهش _  

 . بود   عصبانى   خیلى !  بزنم   حرف 
 ! روبرگرداند   سریع   و   كرد   باز   چشم   ضرب   به 

  بر   خود   پى   و   رگ   در   شده   حل   خشمِ   از   كلمه   یك   حتى 
 . نیاورد   زبان 



  هم   بر   محكم   را   ماشین   در   و   فرمان   پشت   نشست 
 . كوبید 
 . بود   كرده   درازى   دست   او   حریمِ   به   آرش 
 .  بگذارد   جواب   بدون   را   اهانت   این   توانست   نمى 

  تاب   بى   و   داشتند   لرز   كه   دستانى   با   زد،   استارت 
 . بودند   شدن   مشت   براى 
  داخلِ   نشستن   هنگام   آنیل   زدگى   شتاب   به   توجه   بى 

 . كرد   حركت   ماشین، 
 . دادم   تحویل   در   جلوى   و   موبایلم _  
  كه   درى   جلوى   همان   عصبى   و   شد   خارج   محوطه   از 

 . كرد   ترمز   بود   گشوده   برایش   سرباز 
  ممكن   زمان   ترین   سریع   در   را   برگشتن   و   رفتن   آنیل 
 . داد   انجام 
  پدال   و   زد   دید   را   ماشین   در   بستن   چشم   ى   گوشه   از 
 . فشرد   آخر   تا   را   گاز 

 . خواست   مى   كه   بود   چیزى   همان   سكوت، 
 . بماند   حرف   بدون   همانطور   آنیل   بود   امیدوار 
  آنیل   دید   چشم   ى   گوشه   از   و   خیابان   در   پیچید 

 . دهد   مى   ماساژ   را   اش   شانه   نامحسوس 
  سكوت   اش   ترجیح   اگر   حتى   نگوید   چیزى   نتوانست 

 . بود 
 گرفت؟   درد   خیلى _  
 . دوخت   چشم   او   سختِ   رخِ   نیم   به   و   چرخاند   سر   آنیل 



 . نیست   مهم _  
  در   و   داشت   نگه   خیابان   روى   حركت   بى   را   نگاهش 
 . خوردند   تكان   هایش   لب   حال   همان 
 . خوام   مى   معذرت _  
 . منم _  

  آنیل   شرمسارِ   صورتِ   به   و   برگشت   كوتاه،   اى   لحظه 
  در   خشم   نگریست   مقابل   به   دوباره   وقتى   كرد،   نگاه 
 . آمد   باال   گلویش   تا   و   كرد   طغیان   جانش 
 . نیست   تو   تقصیر _  

  كرد   دراز   دست   آنیل   و   كرد   بیشتر   را   ماشین   سرعت 
  بازوى   نوازِش   به   سرانگشتانش   او،   طرفِ   به 

  شنیدارى   مسیرِ   نجوایش   و   آمدند   در   اش   عضلنى 
 ! داد   قرار   تاثیر   تحت   را   اش 
 . فراز   گذره   مى _  

 . خورد   شدیدى   تكانِ   اش   سینه   و   كشید   نفس   عمیق 
 ! گذره   نمى _  

  هاى   عضله   و   شدند   مشت   شدند،   جمع   آنیل   انگشتانِ 
 . شدند   مچاله   فشار   آن   زیر   او   بازوى 

   فراز؟   میشه   مگه   بمونه؟   تاریك   هوا   میشه   مگه _  
  ى   دوباره   دیدنِ   به   امیدى   هیچ   واقع   در   نگفت،   چیزى 

 . نداشت   اش   زندگى   در   خورشید 



  بیشترى   تداوم   بار   این   سكوت   و   رفت   عقب   آنیل 
  ى   خانه   تا   مانده   باقى   مسافتِ   ى   اندازه   به   داشت، 
 . آزاده   برادر 
  شدن،   پیاده   براى   او   ى   عجله   و   ماشین   توقف   با   اما 
  صندلى   روى   و   گرفت   را   بازویش   دوباره   آنیل 

 . برگرداندش 
  خشمى   سوزانِ   هاى   شعله   در   اسیر   وجودى   با   عصبى 

 . چرخاند   سر   انتها   بى 
  قرار   مستقیم   فرضى   خط   یك   در   هایشان   صورت 
 . شد   متمایل   او   طرفِ   به   بیشتر   آنیل   و   گرفت 
 . دعوا   بدون _  

 . گرفت   اوج   ناخواسته   صدایش 
  ساكت   و   كنم   صبورى   این   از   بیشتر   تونم   نمى _  

  حرمتى   بى   این   مقابل   در !  دیگه   تونم   نمى   بمونم، 
 ! كرد   مدارا   نمیشه 

  و   كشید   بیرون   آنیل   دست   از   را   بازویش   خشونت   با 
 . شد   خارج   ماشین   از   فورا 
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  در   صدا   به   را   آن   وقفه   بى   و   رساند   آیفون   به   را   خود 
 . آورد   نمى   عقب   دست   اى   لحظه   حتى   آورد، 

 . آرش   با   شدن   رو   به   رو   براى   نشد   طوالنى   انتظارش 
  كه   َمردى   قامتِ   دیدنِ   و   خانه   در   شدن   باز   محض   به 

  او   گرفت،   را   اش   یقه   بود   كشته   او   وجود   در   را   صبر 
 : غرید   و   كشید   دیوار   طرف   به   را 
 . كردى   ام   خسته   دیگه _  

 : زد   فریاد   و   گرفت   را   او   ى   یقه   متعاقبا   نیز   آرش 
  ایده   برات   رو   شرایط   كردى؟   پاره   افسار   چرا   چیه _  
 . كنید   خلوت   میتونید   بهتر   حنا   بدون   كردم،   تر   آل 

  جایى   او،   سر   پشت   به   را   خود   توز   كینه   نگاهِ   آرش 
  فریادش   و   دوخت   بود   ایستاده   شان   قدمى   چند   آنیل   كه 

 . شد   تر   خراش   گوش 
 ! كنین؟   دیونه   منو   كه   ام   خونه   در   اومدین   هم   با _  
  در   چشم   دوباره   داد،   تكان   طرفین   به   را   آرش   یقه 
 : كشید   فریاد   هم   او   و   شدند   چشم 
 !  میگى   چى   بفهم _  

 : غرید   زنان   نفس   نفس   آرش 
 . نمیدم   بهت   رو   حنا _  



  در   و   كوبید   سرش   پشت   دیوار   به   محكم   را   آرش   كمر 
 : كشید   فریاد   هم   باز   صورتش 

   مهربون؟   دایى   بودى   كجا   حاال   تا _  
 ! كن   ولش   خدا   رو   تو !  داداش _  

  صورت   بر   جدیدى   كبودى   دیدن   با   و   برگشت 
 . شدند   بیشتر   مردمكهایش   گشادگى   خواهرش 

 بیرون؟   بیاى   ندارى   حق   نگفتم   مگه _  
  بر   و   برگشت   تردید   اى   لحظه   بدون   آرش،   فریاد   با 

  در   معلق   حرص   و   خشم   تمام   با   زد،   سیلى   او   صورت 
  آورده   فرود   آرش   صورت   روى   را   دستش   خود   وجود 
 . بود 
  چه   این   كنى؟   بس   خواى   نمى   نمیشى؟   متوقف _  

 !  رو   تو   دست   اون   میشكنم   وضعیه؟ 
  او   حركت   یك   در   نداد،   آرش   به   العمل   عكس   فرصت 

 . پیچاند   را   دستش   و   برگرداند   دیوار   طرف   به   را 
  خونه   آوردى   خودت   با   ام   اجازه   بدون   منو   دختر _  
  این   تو   كه   ام   همسایه   به   كبوده،   خواهرم   صورتِ   ات، 
  دووم   كرد   نمى   دارى   نگه   حنا   از   و   نبود   اگه   مدت 

  در   بازم   میتونم   مگه !  كردى   حرمتى   بى   نمیاوردم 
 ! كنم؟   سكوت   مقابلت 
  بیهوده   تلشش   و   براند   عقب   را   او   كرد   مى   تقل   آرش 
 . بود 

 . دوید   و   سپرد   آنیل   به   را   حنا   ترسان،   فرانك 



 . میكنم   خواهش ... داداش _  
  كوبید   را   پایش   و   نكرد   خواهرش   عجزِ   به   اى   توجه 
  فرانك   سمت   به   حال   همان   در   آرش،   زانوهاى   پشت 

 . زمین   روى   نشستن   به   كرد   اجبارش   و   چرخاندش 
  از   بگذره   تا   ببوس   رو   پاش ... كردم   غلط   بگو   بهش _  

 . باش   زود .  كردى   كه   غلتى 
 . افتاد   گریه   به   فرانك   و   زد   نعره   آرش 
  بیرونش   ام   خونه   از   مگه   مونده؟   كه   مجبوره   مگه _  

   نكردم؟ 
  پیدا   را   اسلحه   لمس   هوس   مبادا   جنگید   خود   دست   با 
 . كند 

  عقب   را   او   كنان   هق   هق   و   گرفت   را   بازویش   فرانك 
 . كشید 
 . میكنم   خواهش .  كنار   بیا   فراز،   بیا _  

  هاى   كبودى   آن   و   كرد   نگاه   خواهرش   به   مستاصل 
 . چشمانش   وسط   رفتند   فرو   و   شدند   ،خار   كریه 
   فرانك؟   موندى   چرا _  

  صورت   روى   اشك   قطرات   گرفتنِ   سرعت   جوابش 
 . بود   خواهرش 

 
 #٥٥ 
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  ماند   خیره   گریان   چشمانِ   آن   به   خود   جوابِ   انتظار   در 
 . خواست   مى   را   موجه   دلیلى   شنیدنِ   و 
 !  رو   بچه   كن   ول _  
  دیدنِ   با   و   چرخید   زده   شتاب   آنیل   عصبانى   صداى   با 

  آن   از   بیشتر   بگیرد   پس   را   حنا   داشت   سعى   كه   آرش 
 . باشد   داشته   تسلط   رفتارش   روى   بر   نتوانست 

  دور   دست   رساند،   آرش   به   را   خود   بلند   گام   چند   با 
  خود   طرف   به   را   او   حركت   یك   در   انداخت،   اش   شانه 

  اش   شده   مشت   دستِ   آوردنِ   فرود   براى   و   برگرداند 
 . نكرد   درنگ   آرش   صورت   روى 
 . بذار   راحتم   منو ... كن   بس ... بسه _  

  ،آرش   ناگهانى   ضربه   آن   از   و   پیچید   فضا   در   فریادش 
  و   كند   حفظ   را   تعادلش   نتوانست   خورد،   تلوتلو 

  ى   خفه   جیغ   با   شد   همزمان   زمین   روى   افتادنش 
 . فرانك 
  آرش   ى   سینه   روى   ثانیه   از   كسرى   در   و   نكرد   رحم 
  از   سرش   شد   باعث   و   گرفت   را   اش   یقه   گرفت،   قرار 
 . بگیرد   فاصله   زمین   روى 



  نگریستند   مى   هم   چشمان   به   زنان   نفس   نفس   دو   هر 
  عقب   را   برادرش   داشت   سعى   كنان   هق   هق   فرانك   و 

 . بكشد 
 . فراز   شو   بلند _  
  فرانك   انگشتانِ   تابِ   و   پیچ   از   را   بازویش   خشونت   با 

  ،منجر   آرش   صورتِ   بر   اش   دوباره   مشت   كرد،   خارج 
 ! شد   او   صورتِ   بر   بیشترى   خون   حجمِ   به 
  چشم   مگه   نكردى؟   چال   آزاده   كنار   هم   حنا   مگه _    

   دخترم؟   روى   نبستین 
  به   اعتنا   بى   و   داد   مى   تكان   طرفین   به   را   آرش   ى   یقه 
  حالى   در   خواهرش   هاى   ناله   و   ها   التماس   ها،   گریه 
 . كشید   فریاد   هم   باز   براند،   كنار   را   او   داشت   سعى   كه 
  سعى   بگیر،   فاصله   دخترم   از ... قرمزمه   خط   حنا _  
 . كنى   بیشتر   و   عذابم   اون   ى   وسیله   به   نكن 
  یقه   بندِ   را   دستانش   داد،   نشان   واكنش   باالخره   آرش 
 : زد   فریاد   متعاقبا   و   كرد   او   ى 
  سینه   انداختى   تو   و   خواهرم ... ُكشتى   تو   رو   آزاده _  

  عین   ولى ... كردى   نابود   تو   و   ام   خونواده ... قبرستون 
 ! هم   رو   ریختى   آزاده   دوستِ   با   رفتى !  نیست   خیالت 
  قصد   بار   سومین   براى   وقتى   نداشت   خود   بر   كنترلى 
  میانه   و   بكوبد   آرش   صورتِ   بر   را   خود   مشت   داشت 
 . شد   فرانك   لرزانِ   انگشتانِ   اسیرِ   مچش   راه 



  رها   اش   حنجره   در   را   فریاد   اما   ماند   حالت   همان   در 
 . كرد 
  ببین، ... نكن   عصبانى   منو   اینقدر ... میگى   چى   بفهم _  
  زنده   دیگه   شناختى   مى   كه   صبورى   َمرد   اون 

  در   و   خودش   تو   ریخت   مى   فقط   كه   آدمى   اون ... نیست 
  روزا   این   من ... ُمرده   كرد   مى   سكوت   چیزى   هر   مقابل 
  میارم   سرت   بلیى   یه ... نیست   خوش   حالم 
  بندم،   مى   اى   دیگه   چیز   هر   و   شغلم   رو   چشم ... آرش 
 . خلص   و   كنم   مى   خالى   سرت   تو   گلوله   تا   دو 

  اش   مچ   اطراف   فرانك   انگشتانِ   فشارِ   شد،   كه   ساكت 
  جواب   فرصت   آرش   اینكه   از   قبل   گردید،   كه   بیشتر 
  در   واضح   آنیل   محكمِ   و   مصمم   ،صداى   بیابد   دادن 
 . خورد   تاب   فضا 
 ! آزاده   داداِش   نیست،   سرگرد   منو   بین   چیزى _  
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  حركت   یك   در   و   كرد   رها   ضرب   به   را   آرش   یقه 
 . ایستاد 
 . گرفت   فاصله   قدم   چند   و   زد   كنار   را   فرانك 
!  هستم   كى   من   بیاد   یادت   شاید   آزاده   داداِش   میگم _  

  بودم   نزدیك   بودم؟   دوست   خواهرت   با   چقدر   نمیدونى 
  دونى   نمى   رو   اینا   بودیم؟   هم   حرفاى   محرمِ   اون؟   به 

 ! آزاده؟   داداِش 
  درونِ   كرد   فرو   پنجه   و   صورتش   روى   كشید   دست 

 ! شد   مى   تكه   هزار   ،داشت   موهایش 
  روى   از   آرش   شدنِ   بلند   در   خواست   و   شد   خم   فرانك 
 . شد   زده   پس   دستش   كه   كند   كمك   زمین 
 . كشید   نفس   عمیق   و   فشرد   را   اش   بست،شقیقه   چشم 
 ! نداشت   خود   از   شناختى   هیچ   دیگر 
  توانست   نمى   كه   اى   برافروخته   و   عصبانى   َمرد   این 

 ! شناخت   نمى   را   باشد   داشته   شرایط   بر   كنترلى 
  خونه   تو   و   خواهرم   قاتلِ   چطور   پس   آزاده،   دوستِ _  
   میدى؟   راه   ات 

  مى   هم   به "  ل " " ت " " ا " " ق "   حروفِ   از   حالش 
 . خورد 
   چه؟   براى   آنجا   بود   مانده   اصل 

  ادب   هم   را   آرش   بود،   گرفته   پس   كه   را   دخترش 
  اكنون   و   بود   زده   را   هایش   مشت   و   ها   فریاد   كرده، 
 كرد؟   مى   ترك   را   آنجا   نباید 



  به   دادن   سامان   در   هم   تاثیرى   ماندن   بیشتر   مگر 
 ! داشت؟   اوضاع 
  در   و   گرفت   نمى   آرام   شد،   نمى   متقاعد   كه   آرش 

  را   برزخ   تحملِ   چرا   پس   كرد   نمى   نظر   تجدید   رفتارش 
 ! كرد؟   مى   تر   سخت   خود   براى 
  این   به   یكبار ... اس   دیگه   چیز   یه   من   باورِ   چون _  
  غلط   و   میكنى   انصافى   بى   دارى   شاید   كه   كن   فكر 

  آزاده   كه   كن   فكر   این   به   یكبار   كنى،   مى   قضاوت 
  منو   شاید   وقت   اون !  ناراحته   رفتارات   این   از   چقدر 
 ! كردى   درك 
  عقب   ترى   اضافه   حرفِ   بدون   كه   آنیل   كرد،   باز   چشم 
  براى   نیز   او   برداشت   قدم   ماشین   طرف   به   و   كرد   گرد 

  پشت   عجله   با   و   نكرد   استقامت   نقطه   آن   در   ایستادن 
 . برداشت   گام   آنیل   سر 
  تو   خوش   روز   نمیذارم   ام   زنده   تا ... منو   ببین   فراز؟ _  

  آروم   نكنم   چالت   آزاده   كنارِ   تا   باشى،   داشته   زندگى 
 . گیرم   نمى 
  كوتاه   اى   لحظه   او   و   نشست   ماشین   داخل   آنیل 

  قرار   فرمان   پشت   به   مانده   قدم   چند   درست   ایستاد، 
 . شدند   مشت   بدنش   اطرافِ   دستانش   و   گرفتن 
  دست   كه   میشم   همونى ... فراز   میشم   عزراییلت _  

 . بیاد   بند   نفست   تا   گلوت   دور   میندازه 



  شتاب   هم   سر   پشت   بار   چند   و   سایید   هم   روى   دندان 
 . كشید   نفس   زده 

  براى   او   مكث   آن   از   چون   شاید   سمتش،   دوید   فرانك 
 . بود   ترسیده   شدن   ماشین   سوار 

  دهد   سوق   جلو   به   را   او   كرد   ،سعى   گرفت   را   بازویش 
 . كند   خارج   سكون   حالتِ   آن   از   و 
 . نگو   چیزى   تو ... برم   قربونت   برو _  

  قدم   یك   كشید،   بیرون   خواهرش   دستِ   از   را   بازویش 
  رو   فاصله،   آن   از   و   برگشت   ناگهانى   ولى   رفت   جلو 
 : غرید   آرش   آلودِ   خون   صورتِ   به 
  شما   كه   من   مثل ... آرش   زندگیم   و   من   از   بمون   دور _  

 !  گرفتم   فاصله   و   خواستید 
  به   مرزى   شناساندنِ   قدرت   آرش   ى   پاره   لبِ   شدنِ   كج 
 . داشت   او   به   را   جنون   نام 

  جنایت   یك   اصلى   محركِ   توانست   مى   كه   جنونى   همان 
 ! باشد 
  مى   ادعا   و   نگریست   مى   چشمانش   در   قاتلى   وقتى 
  موقعیت   از   دركى   و   فهم   نداشته،   خود   بر   كنترلى   كرد 
  خود   اختیار   لحظه   یك   در   فقط   است،   نداشته   آمده   پیش 
 ! گذاشته   جاى   بر   اى   جنازه   و   داده   دست   از   را 
 ! شناخت   را "  جنون "   خوب   لحظه   آن   در   او   و 

  سمتِ   نرفتن   براى   بود   سخت   دستش   مهارِ   وقتى 
 ! اش   اسلحه 



  فراز   حرومه   بهت   خواهرم   از   بعد   راحت   زندگى _  
  دشمنى   این   باشه،   زنده   ما   از   یكى   وقتى   تا   مهرجو، 
 ! نمیشه   تموم 
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  كه   بود   سخت   و   خود   گردن   پشت   كشید   دست 
 . كند   كنترل   را   عصبانیتش 

 . كنم   مى   خواهش   داداش؟ _  
  به   اینكه   بدون   و   چرخید   خود   كفش   تختِ   پاشنه   روى 
  او   ى   چهره   اجزاى   در   كرده   رخنه   تشویِش   و   فرانك 
  ماشینش   به   را   خود   بلند   هایى   گام   با   بیندازد   نگاه 
 . رساند 
 . نشستن   فرمان   پشتِ   براى   نكرد   درنگ 
 !  لرزیدند   مى   وضوح   به   هایش   دست 
 . داشت   كه   حالى   و   حس   با   بود   بیگانه 



  مى   را   فرمان   داشت   وقتى   آخر   ى   لحظه   و   زد   استارت 
  آرش   ى   شده   سخت   صورتِ   روى   نگاهش   چرخاند 
 . كرد   مكث 
  نمانده   هایش   لب   روى   كذایى   پوزخند   آن   از   اثرى 
 . بود 
  غم   ى   چهره   روى   نگاهش   هم   باز   میان   این   در   ولى 
 . نداشت   توقفى   خواهرش   ى   زده 

  آرش   كه   مسلخى   از   باالیى   سرعتِ   با   داد   ترجیح 
 . شود   دور   بود   ساخته   برایش 

 خوبى؟ _  
  پدال   به   و   شد   سرعت   الین   وارد   و   چرخاند   را   فرمان 
 . آورد   فشار   بیشتر   گاز 

  میان   تر   محكم   را   فرمان   و   نداد   آنیل   سوالِ   به   جوابى 
 . داشت   نگه   دستانش 

  هر ... كنه   اذیت   رو   تو   خواد   مى   فقط   اون !  فراز _  
 ! باشى   نداشته   آرامش   تا   كنه   مى   كارى 
 !  دانست   مى 

 . كرد   مى   تر   آشفته   را   او   كه   بود   حقیقت   همین 
 .  فراز   گرفتیم   پس   ازش   رو   حنا _  

  فكش   استخوانِ   و   شدند   قفل   هم   روى   هایش   دندان 
 . كرد   پیدا   انقباض 

   چه؟   را   خواهرش 
 بگیرد؟   پس   هم   را   خواهرش   توانست   مى 



  شد   مى   سلخى   آرش   دستانِ   درونِ   جانش   از   اى   تكه 
 ! بود   ضعیف   بار   اولین   براى   و 

 ! دهد   انجام   كارى   هیچ   توانست   نمى 
  فهماند   آنیل   به   نداشت،   را   آن   از   گذر   قصد   كه   سكوتى 

 . نزند   ترى   اضافه   حرفِ   مقصد   به   رسیدن   تا 
  كه   دید   چشم   گوشه   از   او   و   نگفت   چیزى   دیگر   آنیل 
  میانِ   كه   اى   شانه   استخوانِ   كنارش،   نشسته   دخترِ 

 ! فشرد   را   بود   شده   مچاله   او   قدرتمندِ   انگشتانِ 
  سرعت   پر   رانندگى   و   خیابان   معطوف   را   حواسش 

 . كرد   خود 
  درست   آنیل   وقتى   بزند   ندیدن   به   را   خود   نتوانست   اما 
  محل   مجتمعِ   پاركینگِ   در   را   ماشین   او   كه   زمانى   تا 

  اش   شانه   دادنِ   ماساژ   مشغولِ   كرد،   پارك   سكونتشان 
 ! بود 
 . زد   دور   را   ماشین   سرعت   به   و   شد   پیاده   آنیل   از   قبل 
  به   نقطه   یك   در   نگاهشان   باالخره   كرد   باز   كه   را   در 
 . رسید   هم 
  بیرون   آنیل   آغوش   از   را   حنا   حرف   بدون   و   شد   خم 

 . آورد 
  بود   خوابیده   معصومانه   كه   دخترش   كرد،   راست   كمر 
  حِس   بى   صورتِ   روى   از   نگاهش   و   فشرد   خود   به   را 

 . گذشت   آنیل 



  كسى   تنها   پیشانى   به   را   هایش   لب   و   نگریست   حنا   به 
  اما   آرام   رساند،   بود   مانده   باقى   برایش   زندگى   در   كه 

  رفت   كنار   آنیل   راه   سر   از   و   بوسید   را   دخترش   عمیق 
 . شود   پیاده   بتواند   تا 
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  نمایشگرِ   لمِس   با   و   برداشت   قدم   آسانسور   طرف   به 
 . نماند   درهایش   شدن   باز   منتظر   زیاد   آن 
  آسانسور   وارد   اینكه   از   قبل   او   و   ایستاد   نزدیكش   آنیل 
  بدون   و   كرد   قفل   را   ماشینش   درهاى   چرخید،   شود 
 . گذاشت   آسانسور   اتاقكِ   داخلِ   ،قدم   حرف 
  استشمامِ   با   شد   همزمان   نمایشگر   ى   دوباره   لمِس 
 . فاصله   كمترین   از   آنیل   عطرِ   رایحه 
  آن   براق   سطح   روى   و   شدند   بسته   آسانسور   هاى   در 

  ى   شانه   روى   دست   هم   باز   كه   دید   را   آنیل   تصویرِ 
 . بود   گذشته   خود 

 . ماند   خیره   دخترش   به   و   آورد   پایین   را   نگاهش 



  نزدیك   حنا   صورتِ   به   را   اش   بینى   و   شد   خم   سرش 
 . كرد 
  گلویش   سیبكِ   و   گرفت   دخترش   تنِ   عطرِ   از   عمیقى   دم 

 . خورد   تكان 
  حصارى   و   بود   چرخیده   طرفشان   به   كامل   آنیل 

 . دید   مى   حنا   و   او   اطرافِ   را   تنهایى   از   نامرئى 
  ایستاده   مردِ   از   قدرت   و   داشت   غم   كه   حصارى 
 . بود   گرفته   كنارش 

  تنگ   حینِ   ایستاد،   صاف   رسیدند   كه   یشان   طبقه   به 
  آنیل   به   توجه   بى   حنا   اطرافِ   دستانش   ى   حلقه   شدنِ 
 . گذاشت   راهرو   در   قدم   اش   خیره   نگاهِ   و 

  رفت   اش   خانه   طرفِ   به   مستقیم   و   نماند   آنیل   منتظرِ 
 ! شد   كشیده   عقب   از   بازویش   كه 

 . برنگشت   اما   ایستاد 
  سر   پشت   از   را   آنیل   مصمم   ولى   وار   زمزمه   صداى 
 . شنید 
 . نباش   تنها   امشب _  

  مقابلش   آنیل   زدنى   هم   بر   چشم   در   و   شد   رها   بازویش 
 ! فاصله   كمترین   با   گرفت،   قرار 
  و   داروهاش   تا   باشم   باید   نشده،   خوب   هنوز   حنا _  
 . سراغش   بیاد   تب   بازم   میترسم .  بدم   بهش   ساعت   سر 

  از   گرفته   صدایى   و   خوردند   تكان   هایش   لب   باالخره 
 . شد   منتشر   اش   حنجره 



 . كن   باز   و   در   برو .  باشه _  
  لبخند   و   داشت   نگه   او   چشمان   روى   را   نگاهش   آنیل 
 . زد 
  اش   قدمى   یك   در   ایستاده   دختر   صورتِ   به   جدیت   با 

  چگونه   نبود   آنیل   اگر   اندیشید   خود   با   و   ماند   خیره 
 آورد؟   مى   دوام 
 كرد؟   مى   مراقبت   دخترش   از   كسى   چه 
 . بیا _  
  كنارش   از   و   آورد   زبان   بر   را   كلمه   یك   همان   آنیل 

  در   شناور   سامانِ   به   نا   افكارِ   از   حیران   او   و   گذشت 
  ،سست،   همیشه   برخلف   اما   برداشت   گام   سرش 
 ! مردد   و   كوتاه 
  و   نگریست   آنیل   توسط   قفل   درونِ   كلید   چرخاندنِ   به 

  آن   از   قبل   تا   كه   اى   خانه   به   شد   دعوت   بعد   اى   لحظه 
 . بود   افتاده   آنجا   به   گذرش   كم   خیلى   روزها، 
  تا   ایستاد   كنار   و   داد   هل   عقب   به   را   اش   خانه   در   آنیل 
 . شود   وارد   او 
 . حرف   بدون   و   سكوت   در   رفت،   جلو 
  ،تنها   در   شدن   بسته   صداى   و   ایستاد   خانه   سالنِ   وسط 
 . بود   حاكم   سكوتِ   شكاندنِ   محركِ 
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 . شدند   دراز   حنا   طرفِ   به   دستانش   و   آمد   نزدیك   آنیل 
 ! خوابه   خوابِ !  اس   خسته   چقدرم _  

  آغوش   در   را   دخترش   احتیاط   با   فقط   و   نگفت   چیزى 
 . گذاشت   آنیل 
  خود   راه   سر   بر   مبلِ   اولین   ،روى   رفت   عقب   قدم   چند 

  رفت   اتاقش   به   كه   وقتى   تا   را   آنیل   نگاهش   و   نشست 
 . كرد   دنبال   شد   خارج   او   تیررس   از   و 

  نفس   عمیق   و   موهایش   الى   به   ال   كرد   فرو   پنجه 
 . كشید 
 . شدند   دراز   پاهایش   و   داد   سوق   عقب   به   را   كمرش 
  باال   طرف   به   سرش   و   مبل   پشتى   به   چسبید   گردنش 
 . شد   كشیده 
  چشم   كوتاه   اى   لحظه   و   چرخید   سقف   روى   نگاهش 
 . بست 
  صبح   دخترش   كنار   در   را   امشب   خواست   مى   دلش 
  یك   شب،   یك   ى   اندازه   به   خواست   مى   دلش   كند، 
  هیچ   كه   روزهایى   از   دوباره   شروع   تا   و   آرام   خوابِ 
 . ببرد   یاد   از   را   چیز   همه   نداشتند   رنگى 



 . دخترش   و   باشد   خودش   فقط 
 . كرد   نگاه   سقف   به   دوباره   و   زد   پلك 

  ى   ،گوشه   فشار   با   را   راستش   دست   انگشت   چهار 
  امتداد   چشمش   زیر   استخوانِ   تا   و   گذاشت   اش   پیشانى 

 . داد 
  بى   و   فرستاد   كتش   جیب   داخل   را   ماشینش   سوییچ 
 . ایستاد   آنى   تصمیم   یك   در   و   ناگهانى   حواس، 

 . رفت   مى   باید 
  قدم   بخواهد   دلش   نبود   مطمئن   حتى   كجا،   نمیدانست 

 . رفت   مى   باید   اما   بگذارد   تاریك   ى   خانه   آن   در 
  كجاست   نمیدانست   كه   مقصدى   در   حتى   شدن   تنها 

 . بود   شب   آن   در   اش   ترجیح 
  آنیل   اتاقِ   طرفِ   به   آرام   و   كشید   صورتش   روى   دستى 
 . برداشت   قدم 
  به   نگاهش   اینكه   از   قبل   رسید،   كه   در   چهارچوب   به 

  گرفته   خسته،   صدایى   با   بیاید   در   آنیل   جوى   و   جست 
 : گفت   بم   و 
 ... میر   دارم   من _  

  وسط   اش   جمله   ى   كلمه   آخرین   از   واژه   آخرین 
 . كرد   اخم   و   ماند   گلویش 
 . او   طرف   به   بود   برگشته   كامل   آنیل 



  میز   مقابلِ   ایستاده   دخترِ   چشمانِ   روى   از   نگاهش 
  عریان   نیمه   كه   اى   شانه   به   و   كرد   عبور   اتاق   آرایِش 

 . ماند   خیره   بود   تیررسش   در 
  روى   تا   آن   بند   كه   تاپ   یك   با   و   مانتو   بدون   آنیل 

 . داشت   قرار   چشمانش   جلوى   بود   آمده   پایین   بازویش 
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  او   و   رساند   اش   سرشانه   به   را   تاپ   بند   سریع   آنیل 
 ! برداشت   میان   از   را   ها   فاصله 

  و   بود   شده   ثابت   ظریف   صورتِ   آن   روى   چشمانش 
 . برگرداند   را   آنیل   حرف   بدون   ایستاد   كه   نزدیكش 
 . آورد   باال   را   دستش   و   گرفت   قرار   سرش   پشت 

  و   كردند   برخورد   آنیل   ى   شانه   با   سرانگشتانش 
 . كشید   پایین   را   تاپ   بند   باآرامش 

  صورتش   خنثى   حالتِ   در   تغییرى   اینكه   بدون   آنیل 
  مقابلِ   كه   تصویرى   به   آینه   قابِ   در   باشد   شده   ایجاد 

 . نگریست   مى   بود   آمده   در   نمایش   به   نگاهش 



  حركت   كبودى   آن   روى   بر   را   خود   ى   اشاره   انگشت 
 : كرد   نجوا   آنیل   گوش   زیر   و   داد 
 ! خوام   مى   معذرت _  
 . میشه   خوب _  
  كلمه   دو   آن   آوردنِ   زبان   بر   از   بعد   بلفاصله   آنیل 

 . چرخید 
 . گرفتند   قرار   یكدیگر   رخ   به   رخ 
  سینه   به   سینه   هم،   نفس   در   نفس   هم،   نگاه   در   نگاه 
 . بودند   ایستاده   هم   ى 
 . خونه   اون   تو   نرو _  

 : داد   پاسخ   جدى 
 ! اونجاست   ام   خونه _  
  تا   تاپش   بند   آورد،   باال   او   ى   یقه   تا   را   دستانش   آنیل 

  او   لباس   كردنِ   مرتب   مشغولِ   و   خورد   ُسر   آرنجش 
 ! شد 
  خوب   حالش   كه   اونجاست   آدم   ى   خونه _  

 . داره   آرامش   كه   اونجایى ... باشه 
 . شد   تر   تنگ   ابروهایش   گره 
 ... فراز   نمیشه   خونه   آدم   براى   جهنم _  

  خانه   آن   در   قدم   خواست   نمى   دلش   هم   خودش   حقیقتا 
 ! بگذارد 

  به   بود   كرده   تعبیرش   آنیل   كه   طور   همان   خانه   آن 
 . آمد   مى   نظر 



 "   جهنم "  
 میمونى؟ _  

 . خواست   مى   را   دخترش   كنار   ماندن   دلش 
 فراز؟ _  

 . شد   نمى   مختل   اى   لحظه   یشان   چشمى   ارتباط 
 : كرد   تكرار   و   كشید   عقب   را   دستانش   آنیل 
 میمونى؟ _  
 . داد   تكان   سر 
 . میمونم _  

  به   خوردند   تاب   و   پیچ   آمدند،   باال   دوباره   آنیل   دستان 
  بى   نگاهِ   در   ،خیره   آن   آوردنِ   در   حینِ   و   او   كت   دورِ 

 : كرد   زمزمه   حسش 
 . نیاوردم   در   مردى   هیچ   تنِ   از   لباس   حاال   تا _  

  و   نداد   نشان   دار   منظور   حرف   آن   به   واكنشى 
  بیرون   را   او   كت   تر   راحت   آنیل   تا   روبرگرداند 

 . بیاورد 
  مچش   سریع   نشست   اش   اسلحه   روى   كه   آنیل   دست 
 . برگشت   بلفاصله   و   گرفت   را 
 ! بخوابى؟   خواى   مى   اسلحه   با _  

  را   اش   اسلحه   طرفِ   به   شده   دراز   دست   اینكه   بدون 
 : گفت   تحكم   با   كند   رها 
  امو   اسلحه   اما   بیارى   در   تنم   از   كت   بتونى   شاید _  

 ... نمیتونى 



 . نداد   را   او   ى   جمله   به   دادن   پایان   ى   اجازه   آنیل 
 هستن؟   تو   مثل   ها   پلیس   ى   همه _  
 . بود   كرده   اخم   هم   آنیل   حاال 

  فاصله   قدم   چند   و   كرد   رها   بدنش   كنار   را   دستش 
 . گرفت 
 چطورى؟ _  
 ! خودشون   ى   اسلحه   با   شدن   كشته   توهم _  

 . خاراند   را   لبش   ى   گوشه 
 ! كنى؟   مى   فكر   بهش   یعنى _  
  او   منظور   ى   متوجه   كه   بود   آن   از   تر   باهوش   آنیل 
 : پرسید   و   كشید   هم   در   چهره   اما   باشد   نشده 
 چى؟   به _  
  شد   مى   مچاله   آنیل   دستانِ   در   كه   كتش   به   نگاهى   نیم 

 : داد   جواب   صریح   و   انداخت 
 ! ام   اسلحه   با   من   كشتن _  
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 : داد   پاسخ   مكث   بدون   و   نباخت   را   خود   آنیل 
  تمایل   میده   نشون   كه   مردى   اولین   به   زنى   هیچ _  
  جناب   كنه   نمى   شلیك   بیاره،   در   اون   تن   از   لباس   داره 

 ! سرگرد 
 . افتاد   چین   شد،   جمع   چشمانش   گوشه 
  بى   داشت   حد   از   بیش   اش   قدمى   چند   در   ایستاده   دختر 
 ! شد   مى   پروا 

 : گفت   بدخلق   و   ندهد   ادامه   بحث   آن   به   داد   ترجیح 
 بخوابم؟   دخترم   كنار   میتونم _  
  در   و   كردند   كم   فاصله   ابروهایش   زد،   لبخند   آنیل 

 : داد   تكان   سر   او   جواب 
 ... البته _  
 خوابى؟   مى   كجا   تو _  
 .  مبل   روى   خوابیدن   به   دارم   عادت   من _  

  به   آنیل   كه   افتاد   مى   تردید   به   ماندن   براى   داشت 
 . برداشت   قدم   اتاق   در   طرفِ 

 . گرفتند   تحرك   مردمكهایش 
 . رفت   مى   كاش 
 ! رسید   مى   نظر   به   غلط   ماندن   این 
  نگاهش   تیررس   در   آنیل   دیگر   شد   بسته   كه   اتاق   در 
 . نبود 
  پا   پاشنه   روى   و   فرستاد   بیرون   را   نفسش   كلفه 
 . چرخید 



  پیراهنش   ابتدایى   ى   دكمه   چند   و   شد   نزدیك   تخت   به 
 . كرد   باز   را 
  روى   را   اش   ،اسلحه   دخترش   كنار   نشستن   از   قبل 

 . كرد   باز   شلوارش   دور   از   كمربند   و   گذاشت   پاتختى 
  شد   حلقه   رفت،   پیش   تشك   روى   دستش   و   كشید   دراز 
  قرار   پاهایش   كف   از   جان   كرد   حس   و   حنا   سرِ   باالى 
 ! بدود   بیرون   است 
 ! زمان   هر   از   بیشتر   بود   خسته 
  پشتِ   كم   موهاى   آرام   و   كشید   جلو   اندكى   را   خود 

 . بوسید   را   دخترش 
 . كنى   مى   باورم   شى   بزرگ   وقتى   میدونم _  

  را   شد   مى   ساطع   اش   حنجره   از   كه   ضعیفى   صداى 
 ! شنید   نمى   هم   خودش   حتى 
 ! شد   چى   نفهمیدم ... بشه   اینجورى   خواستم   نمى   من _  

 . كشید   دندان   زیر   را   لبش   و   شد   سخت   فكش 
  مى   كه   فرازى   آن   دیگر   بود،   ریخته   هم   به   اش   زندگى 
 ! نبود   شناخت 
  پایان   بى   غمى   و   اندوه   از   غلیظ   اى   هاله   در   دنیایش 
 . بود   گشته   فرو 
  خاكستر   و   زده   آتش   را   چیز   همه   رفتنش   با   آزاده 
 ! بود   كرده 
  همه   از   فرانك   ،   هایش   نگرانى   و   افكار   شلوغى   میانِ 

 . بود   تر   پررنگ 



  شعله   وسط   خود   میلِ   به   خواهرش   كه   جهنمى   فكرِ 
 . كرد   مى   اش   دیوانه   بود   مانده   هایش 
 ! چگونه   نمیدانست   اما   كرد   مى   كارى   باید 

 ! آمد   نمى   بر   دستش   از   كارى   بار   اولین   براى   انگار 
  و   كرد   مى   دراز   دست   باید   خود   آتش،   وسط   انسانِ 
 . شد   مى   كمك   طالب 
 ! كرد   مى   امتناع   آن   از   فرانك   كه   چیزى 
  آینده   از   موهایش،   درونِ   شد   چنگ   آزادش   دست 
 ! داشت   واهمه 
 بود؟   گذشته   روز   چند   و   چهل 
 ! بود   كرده   گم   را   ارقام   و   اعداد   ذهنش 
  چیز   هیچ   شدنِ   درست   و   زمان   گذر   به   امیدى   دیگر 
 . نداشت 

 . شد   نمى   ایجاد   تغییرى   گذشت   مى   اگر   هم   سال   ده 
 كرد؟   مى   چه   دخترش   با 

  مى   بزرگ   را   حنا   باید   چگونه   تنها   و   خانواده   بدون 
 كرد؟ 

 . بست   چشم   و   زد   چنگ   تر   محكم   را   موهایش 
 . گرفت   مى   را   افكارش   روى   پیش   جلوى   باید 
 . كند   فرار   چیز   همه   باورِ   از   داشت   قصد   هم   باز 
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 ! پرید   خواب   از   همیشه   كابوس   همان   با 

  با   دستش   كف   بود،   افتاده   شماره   به   هایش   نفس 
 . بود   امان   بى   ضربانش .  نشست   قلبش   روى   فشار 
  را   مكان   و   زمان   خورد،   مى   لیز   كمرش   تیره   بر   عرق 
 . بود   كرده   گم 
  خانه   در   كرد،   نگاه   اطرافش   به   شده   گشاد   چشمانى   با 

 ! بیگانه   امنیت   ى   واژه   با   و   بود   اش 
  شده   كوبیده   سرش   بر   سنگین   شى   یك   كرد   مى   حس   

 . است 
 . زد   مى   پرسه   بیدارى   و   خواب   بین   مرزى   در   ذهنش 
 . شد   بلند   و   انداخت   زمین   روى   را   پتو 

  لحظه   هر   و   داشت   زیادى   تحرك   اش   سینه   ى   قفسه 
 . بایستد   حركت   از   قلبش   داد   مى   احتمال 
  لرزید   مى   دستش   شد،   آشپزخانه   وارد   خوران   تلوتلو 
 . آورد   بیرون   كابینت   داخل   از   لیوان   وقتى 
 ... لعنتى _  



  را   اش   صوتى   تارهاى   اى   گرفته   و   جان   كم   صداى 
 . لرزاند 
  عقب   حواس   بى   و   فشرد   یخچال   اهرم   به   را   لیوان 
 . كشید 
  خرد   هایش   دندان   میان   را   لیوان   خواست   مى   دلش 
 . كند 
 ! كرد   نمى   كم   وجودش   التهاب   از   چیزى   هم   سرد   آب 
  علم   قد   چشمانش   مقابل   خواب   عالم   تصویرِ   و   زد   پلك 
 ! كرد 

  احساس   خود   مخالف   جهت   در   را   شخصى   حضور 
 ! كرد 
 ! ندید   را   كسى   و   چرخاند   سر   سرعت   به 

  به   توام   خشونت   با   را   آب   از   خالى   نیمه   لیوان 
 . كرد   پرت   سمت   همان   حرص، 

 . بهت   لعنت _  
  شده   تكه   هزار   چشمانش   مقابل   لیوان   و   كشیده   فریاد 
 . بود 

  لبه   به . خورد   تلوتلو   و   كشید   طرف   یك   به   را   موهایش 
 . شد   تا   كمرش   و   زد   چنگ   كانتر 
  حواس   بى   و   شنید   اتاق   داخل   از   را   حنا   گریه   صداى 
  و   انداخت   نگاهى   نیم   اتاق   بسته   در   به   كشید،   گردن 
  آشپزخانه   از   كرد   مى   خوابگردى   كه   شخصى   مانند 
 . رفت   بیرون 



  چه   مبل   روى   او   پس   اتاقش؟   در   بود؟   اش   خانه   حنا 
 ! بود   گذاشته   تنها   اتاق   در   را   بچه   آن   چرا   كرد؟   مى 

  به   را   جانش   و   كردند   مى   عمل   گلوله   مثل   ها   سوال 
 ! كشاندند   مى   یغما 
  اتاق   در   دستگیره   روى   كه   حسش   بى   و   كرخت   دستِ 
  كرد،   وارد   انگشتانش   به   كه   فشارى   با   نشست 
 ! شد   كشیده   پایین   دستگیره   هم   سمت   آن   از   همزمان 
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  زد   پلك   كرد،   اش   شوكه   فراز   با   شدن   سینه   به   سینه 
  مقابلش   ایستاده   مرد   تصویرِ   داشت   انتظار   چون   شاید 

 ! باشد   غیرواقعى 
  او   به   زد   نبض   هایش   گوش   در   كه   بمى   صداى   اما 

  دارد   قرار   او   از   فاصله   كمترین   در   كه   كسى   فهماند 
  و   بودند   باز   نیمه   تا   هایش   دكمه   كه   پیراهنى   با   هم   آن 

 ! است   فراز   شلوارش،   به   شده   آویز   كمربند 



 ! شده؟   چى _  
  تاپ   همان   با   شد   متوجه   و   كشید   خود   گردن   به   دستى 
  ایستاده   فراز   جدى   نگاه   تیررس   در   پیكر   و   در   بى 

 ! است 
  فشردنِ   با   و   كرد   نزدیك   دیوار   به   را   حالش   بى   تن 
  خود   براى   محكمى   گاه   تكیه   آن،   روى   دستش   كف 

 . ساخت 
  مى   هم   بر   را   او   تمركز   و   كرد   مى   گریه   همچنان   حنا 
 . زد 

  و   نگریست   مى   صورتش   به   موشكافانه   داشت   فراز 
  سرگرد   ذهن   افتادنِ   تكاپو   به   خواست،   نمى   را   این   او 
 . بود   ضررش   به 
 ! كرد   نمى   یارى   مغزش   ولى   گفت   مى   چیزى   باید 
 بیاورد؟   خود   رفتار   براى   توانست   مى   دلیلى   چه   اصل 
  كردنِ   پرت   و   فریاد   آن   براى   داشت   توضیحى   چه 

 آشپزخانه؟   دیوار   طرف   به   لیوان 
 ! آنیل _  
  زبان   بر   هنگام   مرد   این   صداى   در   جذابیتى   چه 

 كرد؟   مى   مستش   كه   بود   نهفته   او   نام   آوردنِ 
 . نزند   هم   پلك   حتى   او   شد   باعث   آمدن   نزدیكتر   با   فراز 
 خوبى؟ _  
  بیگانه   فراز   لحنِ   در   نرمش   و   ملیمت   از   حجم   این   با 
 . بود 



  خود   به   نزدیك   مرد   چشمانِ   تا   گرفت   باالتر   را   سرش 
 . ببیند   واضح   را 
  هم   آغوش   در   قطعا   آمد   مى   جلو   دیگر   قدم   یك   اگر 
 . گرفتند   مى   قرار 
 ! آنیل؟   خوبى _  
 ! نه _  
  را   خودش   فراز،   از   بیشتر   لحنش   در   عیان   تحكمِ   آن 

 ! كرد   متعجب 
  موقع   خاص   آهنگ   آن   با "  خوبى "   كلمه   كنار   در   اگر 
  بى   شك   بدون "  آنیل "   گفت   نمى   نامش   حروف   تلفظ 
 . كرد   نمى   تایید   را   اش   حالى   بد   پروا 
 افتاده؟   اتفاقى _  

 . بود   كرده   خوش   جا   فراز   لحنِ   و   صدا   در   تردید 
 : نالید   ربط   بى 
 . كنه   مى   گریه   داره   حنا _  
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  نمى   را   دخترش   گریه   صداى   فراز   رسید   مى   نظر   به 

 ! شنید 
  را   راستش   دست   و   نكرد   اعتنا   او   هشدارِ   به   كه   چرا 
  براى   را   آنیل   دست   به   فاصله   نزدیكترین   آورد،   باال 
 . كرد   انتخاب   دیوار   آن   لمِس 
  قادر   و   ماند   فراز   خستگى   از   خمار   چشمانِ   به   خیره 
 . زدن   پلك   به   نبود 
 آنیل؟   شده   چى _  

  مانده   دهانش   درونِ   معلق   زبانش   و   خشك   گلویش 
 ! بود 
  به   كمر   زد،   هم   بر   را   ایستادنشان   تركیبِ   شد،   كج 

 ! كرد   خم   زانو   و   چسباند   دیوار 
  سقوط   یك   خود،   كنار   ایستاده   مرد   تیزبینِ   نگاهِ   زیر 
 . كرد   تجربه   را   شده   كنترل   و   آرام 

  جیغ   گرفتنِ   اوج   با   شد   همزمان   زمین   روى   نشستنش 
 . حنا   ى   آزاردهنده   هاى 
  از   بیش   و   كرد   فرو   موهایش   در   پنجه   كلفه   فراز 
  با   همزمان .  زد   دامن   را   شان   خوردگى   هم   ،به   پیش 
  هاى   گام   با   او   پاشیدگى   فرو   روى   از   نگاهش   گرفتنِ 
 . برگشت   خواب   اتاق   به   بلندى 
 . بست   چشم   و   داد   تكیه   دیوار   به   را   سرش 
 ! بود   شده   مختل   اداركش   و   نداشت   تمركز 



  اندیشیدن   توانِ   و   میداد   جوالن   سرش   در   فكر   هزاران 
 ! نداشت 
  و   شد   ساكت   حنا   باالخره   تا   گذشت   چقدر   نفهمید 
 ! شنید   خود   به   فاصله   نزدیكترین   در   را   فراز   بم   صداى 
 میده؟   عذابت   چى _  

  بود   فشرده   دیوار   بر   سر   كه   همانطور   كرد،   باز   چشم 
 . داد   حركت   گردنش   به 

  یك   در   هایشان   صورت   بود،   نشسته   كنارش   فراز 
 . داشتند   قرار   مسیر 
 . بزند   حرف   خواست   دلش   و   كرد   تر   لب 
 ... تو   و   من _  

 ! كرد   مكث 
  اجزاى   میدانست   خوب   و   زد   پلك   فراز   چشمانِ   در 

  زده   یخ   رفلكس   ترین   حالت   بى   در   خودش   صورت 
 ! هستند   یشان 
 ! هستیم   هم   شبیه   خیلى   تو   و   من   فراز _  

  كرده   گم   را   اكسیژن   كه   شخصى   مانند   كشید،   نفس 
 ! باشد 
  داد   مى   قرارش   تاثیر   تحت   داشت   كه   َمردى   تنِ   بوى 
 ! كرد   اشباع   را   هایش   ریه 
 ! میشه   خلصه   كلمه   یه   با   تو   و   من   بودن   شبیه _  

 ! نداشتند   گرمایى   هیچ   چشمانش 
 ! بودند   شده   یخ   قطعه   دو   به   تبدیل   مردمكهایش 



 ! تنهایى _  
  به   متمایل   سرشان   و   بودند   زده   دیوار   بر   تكیه   دو   هر 

 . داشت   قرار   یكدیگر   طرف 
 ... میفهمه   و   درد   معنى   زخمى   یه   فقط _  
  و   نداشت   تازگى   برایش   فراز   ى   چهره   تفاوتى   بى 

 : داد   ادامه 
 ... میفهمه   و   پدر   نداشتنِ   درد   یتیم   یه   فقط _  

 ! داشت   مى   بر   قدم   باید   كه   آنچه   خلفِ   داشت 
 ! اقیانوس   یك   دلِ   در   موج   مسیرِ   برعكِس   دقیقا 
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 ... میفهمه   رو   تنهایى   درد   تنها   یه   فقط _  

 ! نداشت   جایى   كلماتش   در   دیگر   نیرنگ 
 ! شد   مى   واقعى   داشت   زیادى   نقش   این 
 . رو   تو   درد   بفهمه   میتونه   همدرد   یه   فقط _  



  داشت   را   آدمى   حس   و   كشید   فراز   طرف   به   را   خودش 
 . دارد   مى   بر   قدم   پرتگاه   لبه   كه 
  وجودم   تو   عشق   جفتمون   ى   اندازه   به   من _  
  ازت   و   عشق   نمیخوام   باشى،   عاشقم   نمیخوام ... دارم 
  تصاحب   قصد   فراز،   نیستم   هرز   من ... كنم   گدایى 
  هر   كه   دارم   وجدان   عذاب ...  ندارم   و   دوستم   زندگى 
  خوب   حالم   من ... میبینم   رو   آزاده   خواب   شب 
  چشمم   بودى،   اون   مال   بود   زنده   وقتى   تا ... نیست 
  وسطِ   و   عشق   كردم،   غلف   و   كلمات   نرفت،   هرز 
 ... اما   كردم   حبس   جونم 
  ى   نشده   پر   شكافِ   از   آن   داغى   كرد،   رها   را   نفسش 
 . سوزاند   را   فراز   هاى   لب   و   گذشت   هایشان   صورت 

  ممنوعه   معنى   نمیفهمه   من   قلب !  نمیتونم   دیگه _  
  قلب ... چى   یعنى   وجدان   عذاب   نمیفهمه   من   قلب   رو، 
 ! كلمه   یه   جز   نمیفهمه   هیچى   من 

  را   ابروهایش   فاصله   اخم   كه   فراز   صورتِ   در   خیره 
 : زد   لب   بود   كرده   كم 
 ! عشق _  

 . كرد   مزه   را   غم   و   زد   لبخند 
  همه   این !  دادى   یاد   من   به   و   بودن   َمرد   معناى   تو _  
  اما   دادم   نشون   سبز   چراغ   بهت   همه   این   بودیم،   تنها 
  و   سر   این   با   االن   همین   حتى ... شد   مى   سرت   حریم 
  برداشتنِ   براى   ولى   میگم   بهت   ام   علقه   از   وضع 



  نشون   واكنشى   هیچ   صورتمون   مونده   باقى   فاصله 
 ! نمیدى 

 : داد   ادامه   خاصى   لحنِ   با 
  مى   دلم !  نمیده   بیشتر   جسارت   اجازه   من   به   تو   اخم _  

  نیستى،   تنها   دیگه   بگم   و   ببوسم   رو   تو   خواد 
  تو   اخم   اما   باشم   تنها   نمیخوام   دیگه   بگم   و   ببوسمت 
 . نمیده   اجازه 
 . شدن   بلند   براى   گرفت   دیوار   به   دست 
  و   درد   بلدم،   و   كردن   مداوا   بلدم،   و   زخم   جاى   من _  
 . كنى   نگاهم   اخم   بدون   شب   یه   كافیه   فقط ... شناسم   مى 

  را   باید   كه   همان   برگرداند،   رو   حال   بى   و   ایستاد 
 ... حسش   اما   داد   مى   انجام   داشت 
  واهمه   بود،   غریب   برایش   كه   حالى   از   داشت   واهمه 
 . كلمات   آن   تك   تك   از   داشت 
 . بود   حالش   تمامِ   توصیفِ "    واهمه "  
 . بست   را   در   و   گذاشت   اتاقش   داخل   قدم 

  تماشا   را   حنا   بسته   در   به   زده   تكیه   و   ماند   همانجا 
 . كرد 

 . بود   رفته   خواب   به   تخت   روى   معصومانه 
  در   پاتختى   روى   اسلحه   چرخید،   هوا   بى   نگاهش 
 . ماند   خیره   نقطه   همان   به   و   گرفت   قرار   تیررسش 
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  شده   خم   بعد   اى   لحظه   برداشت،   قدم   حال   بى   و   سست 
  فراز   ى   اسلحه   كردن   راست   كمر   محض   به   و   بود 
 . شد   مى   فشرده   دستش   داخل 
  روى   را   لرزان   نبضى   سرش   در   آشنا   صدایى   پژواكِ 
 . انداخت   جنبش   به   اش   شقیقه 

 "   كنى؟   مى   فكر   بهش   یعنى "  
 ! شنید   را   خودش   صداى   و   اسلحه   به   زد   زل 
 "   چى؟   به "  
  تكرار   هایش   گوش   در   تر   واضح   فراز   صداى   بار   این 
 . شد 
 "   ام   اسلحه   با   من   كشتن "  
 ! شد   باز   آن   متعاقب   و   خورد   اتاق   در   به   اى   تقه 

  شدن   وارد   براى   او   ى   اجازه   منتظرِ   در   پشت   شخص 
 . بود   نمانده 
 . شدند   چشم   در   چشم   فراز   با   و   برگشت 



  چهارچوب   در   كه   او   طرف   به   و   آورد   باال   را   دستش 
 . كرد   دراز   بود   ایستاده 

 میخواى؟   اینو _  
  گام   اختیار   بى   او   و   آمد   بیرون   سكون   حالتِ   از   فراز 
 . شمرد   را   شدند   مى   نزدیك   كه   هایى 
  داشت   قرار   فاصله   هایشان   تن   میانِ   قدم   هفت   دقیقا 
 . آمد   جلو   را   آن   تاى   شش   فراز   كه 

  طرفش   به   كه   سپرد   دستى   به   درنگ   بدون   را   اسلحه 
 . شد   دراز 
  جایى   را   اسلحه   او   گشته   تهى   نگاهِ   در   خیره   فراز 
  دكمه   بستن   به   توجه   بى   و   كرد   سفت   كمرش   روى 
 . كرد   گرد   عقب   كمربندش   یا   پیراهن   هاى 
  از   شدن   خارج   قصد   فراز   وقتى   اراده   بى   هایش   لب 
 ! خوردند   تكان   داشت   را   اتاق 
 فراز؟ _  

  اى   كلمه   نرمى   و   زنانه   مكر   هیچ   انگار   كه   َمردى 
  براى   را   در   آستانه   كرد   نمى   ایجاد   او   در   انعطاف 
 . كرد   انتخاب   نچرخیدن   و   ایستادن 

 : گفت   نجواكنان   و   ماند   خود   جاى   سر   بر 
  سنگدل   بقیه   چشم   تو   این   از   بیشتر   شغلت   نذار _  

  براى   انعطافى   بى   و   اخم   و   جدیت   این !  بده   نشونت 
  نه   نشسته   جلوت   قاتل   یه   كه   ،وقتى   بازجویه   اتاق 

 !  میگه   بهت   عشقش   از   زن   یه   كه   وقتیه   مناسب 



  بگوید   چیزى   باالخره   و   برگردد   فراز   داشت   انتظار 
  كرد   مى   پیدا   حریمش   به   راه   باید   او   كه   َمردى   اما 

  و   كرد   مى   گمان   كه   بود   آن   از   تر   بینى   پیش   غیرقابل 
 ! كند   غافلگیرش   توانست   مى   همیشه 
  نگاهى   نیم   حتى   بدون   و   خاموش   كه   شب   همان   مثل 
 ! رفت   و   كرد   ترك   را   ،اتاق   عقب   به 
  لب   شدگى   كج   اصلى   دلیل   بود،   زده   نیشخند   او   و 

  همان   در   طوالنى   لحظاتى   اما   دانست   نمى   را   هایش 
  تماشا   را   مهرجو   فراز   سرگرد   خالى   جاى   و   ماند   حال 
 ! كرد 

  شك   دهد،   قرار   تاثیر   تحت   را   او   توانست   مى   باالخره 
 . نداشت 

  یك   آخر   در   ترینشان   انعطاف   بدون   حتى   َمردى   هر 
  اش   انرژى   تمام   كه   شد   مى   زنى   همان   رام   روز 

 ! بود   گشته   او   آوردنِ   دست   به   صرف 
 ! داشت   فرق   كه   بود   شدن   رام   این   زمان   مدت   فقط 
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  وارد   بوقى   تك   با   او   و   گشود   را   آگاهى   دروازه   سرباز 
 . شد   محوطه 
  لحظه   چند   شدن   پیاده   از   قبل   و   كرد   پارك   را   ماشین 
 . فشرد   چشمانش   روى   دست 
  قدرت   پر   را   پریشانى   و   كلفگى   اخیر   هاى   خوابى   بى 
 . انداخت   مى   جانش   به   تر 
  به   جا   را   اش   دستى   كیف   ،   زد   را   ماشین   درهاى   قفل 
 . رفت   ساختمان   طرف   به   بلند   هایى   گام   با   و   كرد   جا 
  مى   نظامى   احترام   كه   كسانى   همه   به   توجه   بى 

  سرباز   كه   رساند   اتاقش   در   پشت   به   را   خود   گذاشتند 
 . كوبید   زمین   پا   محكم   آنجا   ایستاده 
  رفت   میزش   سمت   به   مستقیم   و   چرخاند   قفل   در   كلید 
  نشستنش   و   گذاشت   میز   گوشه   را   اش   دستى   كیف   ، 

  اتاق   در   به   كه   اى   تقه   با   شد   همزمان   صندلى   روى 
 . كوبید   پا   و   شد   وارد   پرانرژى   نادرى   خورد، 

 . بخیر   صبح _  
 . آمد   جلو   نادرى   و   كرد   اكتفا   سرش   دادن   تكان   به 
 . فروشى   میوه   صاحب   مشخصات _  
 . دوخت   چشم   گرفت   قرار   میز   روى   كه   اى   برگه   به 
 . رسید   دستم   به   االن   همین _  



  روى   شده   اسكن   پرسنلى   عكس   به   نگاهى   نیم 
  درج   اطلعت   حوصلگى   بى   با   و   انداخت   مشخصات 

 . گذراند   نظر   از   را   برگه   روى   شده 
 ! اس   پیچیده   خیلى   پرونده   این   كنم   مى   فكر _  

 . شد   دوخته   برگه   داخل   تصویر   به   دوباره   نگاهش 
 . نشست   صندلى   روى   و   رفت   عقب   نادرى 
 ! داره   زیاد   گره   و   ابهام   اما !  رسه   مى   نظر   به   ساده _  

  قتل "   ى   پرونده   و   راند   عقب   را   برگه   آن   دستش 
 . كشید   جلو   را "  خادم   نعمت 
  مرور   رو   اومده   دست   به   اطلعات   دور   یه   بیا _  
 . كنیم 

  نگاهش   اما   بود   داده   پایان   خود   سكوت   به   باالخره 
 ! نداشت   آمدن   باال   خیال 
 ... شب   نیم   و   ده _  
  تاریخ   و   پرونده   داخل   گزارش   روى   چرخاند   نگاه 

 . داد   جا   اش   جمله   در   را   مندرج 
  جسد   یه   محل   آدرس   و   شده   گرفته   تماس   پلیس   با _  
  هیچ   و   بوده   مرد   داده   اطلع   كه   كسى ... دادن   رو 

 !  نداره   وجود   اون   از   مشخصاتى 
  موشكافانه   حالتِ   روى   را   نگاهش   كرد،   بلند   سر 

  به   چسباند   كمر   و   داشت   نگه   ثابت   نادرى   صورتِ 
 . اش   صندلى   گاه   تكیه 



  جرم   صحنه   سر   مقتول   دختر   میرسه   وقتى   پلیس _  
 ! داشته   حضور 
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  و   گرفتند   ضرب   مانده   باز   ى   پرونده   روى   انگشتانش 
 : داد   ادامه 
  خبر   و   گرفته   تماس   مقتول   منزل   با   مرد   یه   بازم _  

 ! داده   رو   خادم   نعمت   شدن   كشته 
  به   را   ابروهایش   سرش   مهلك   دردِ   و   ذهنش   شلوغى 

 . زد   گره   هم 
  ادعا   مادرش   كه   تلفن   اون   از   بعد   گفت   مقتول   دختر _  
  به   رو   خودش   بوده   فروشى   میوه   صاحب   صداى   داره 
  فروشى   میوه   صاحب ... رسونه   مى   پدرش   كار   محل 

  رو   دختر   اون !  نمیده   نشون   خبر   بى   رو   خودش 
 ! میذاره   تنهاش   و   جرم   صحنه   سر   میرسونه 
 . كشید   جلو   را   خودش   بلفاصله   نادرى 



 ... فروشى   میوه   صاحب   قاتل _  
 . كرد   ساكت   را   همكارش   و   آورد   باال   را   دستش   كف 
 . كن   صبر _  

  او   هاى   لب   به   و   داد   لم   جایش   سر   دوباره   نادرى 
 . ماند   خیره 
  اطلعات   و   گرفت   قرار   پرونده   روى   دوباره   دستش 

 . زد   ورق   ذهنش   درون   را 
  تهدید   رو   پدرش   كه   میگه   زن   یه   از   مقتول   پسر _  
  یه   باالخره   داده   هشدار   مقتول   به   كه   زن   یه !  كرده   مى 
  گزارش   طبق   قتل   وقوع   ساعت !  كشه   مى   و   اون   روز 

  بوده   شبى   همون   فرداى   ظهر   دوازده   احتماال   پناهى، 
 ... زنه   مى   بیرون   خونه   از   مقتول   كه 

  طرف   به   شد   خم   و   گرفت   فاصله   صندلى   از   كمرش 
  هم   او   ى   چهره   مهمان   را   اخم   كنجكاوى   كه   نادرى 
 . بود   كرده 
  عادت   پدرشون   دارن   ادعا   مقتول   دختر   و   پسر _  

  شانزده   تقریبا   مقتول   اما   نباشه،   خونه   شب   نداشته 
  نمیدونیم   ما   كه   بوده   جایى   شدن   كشته   از   قبل   ساعت 

 ! بردن   و   اون   زور   به   یا   رفته   خودش   میل   به 
  را   ریشش   ته   و   شد   جا   به   جا   صندلى   روى   نادرى 
 . كرد   لمس 
  یه   سوار   رو   مقتول   زور   به   خواستن   یكبار   قبل _  

  نمیفته   اتفاق   این   ها   همسایه   دخالت   با   كه   كنن   ماشین 



  به   راضى   مقتول   چرا   كه   اینه   میاد   پیش   كه   سوالى   و 
   نشده؟   كردن   شكایت 
 . نشست   صاف   و   رفت   عقب 
  دیگه   جاى   قتل   محل   داده   احتمال   قانونى   پزشك   هم _  

  اشاره   موضوع   این   به   مقتول   دختر   هم   و   بوده 
  سر   كله   سال   از   موقع   این   داشته   عادت   خادم ... كرد 
 ! نبود   كلهش   جرم   صحنه   تو   و   بذاره 
 : گفت   سریع   نادرى 
 وسطه؟   زن   اون   پاى   بگى   خواى   مى _  

  صندلى   پشتى   به   دوباره   و   كشید   دهانش   روى   دستى 
 . داد   تكیه 
  هزار   چهارصد   خونه   از   رفتن   بیرون   از   قبل   مقتول _  

  خونه   تو   لحظه   اون   كه   خواسته   پسرش   از   تومان 
 . نداشتن   موجود 

  حالت   به   و   چسباند   اش   پیشانى   به   را   انگشتانش 
  تحمل   غیرقابل   داشت   سرش   درد   داد،   حركت   دورانى 

 . شد   مى 
  قبل   كرده،   مى   كار   فروشى   میوه   تو   یكسال   مقتول _  
  از !  بوده   دیگه   فروشى   میوه   یه   تو   ماه   چند   اونم   از 

 . شب   هفت   تا   رفته   مى   صبح   هفت 
 : پرسید   ربط   بى   نادرى 
 كنه؟   مى   درد   سرت _  



  اش   پیشانى   دادن   ماساژ   خیر   از   و   نكرد   اعتنایى 
 . گذشت 
  مشكلتى   اش   خانواده   با   مقتول   كنم   مى   فكر   من _  

  قرار   كه   خانوادگى   اختلفات   سرى   یه   مثل ... داشته 
  باور   نمیتونم   من   چون ... بشه   گفته   پلیس   به   نیست 
  رو   مقتول   دختر   و   پسر   هاى   بهانه   و   ها   دلیل   كنم 
  پیداش   خونه   صبح   تا   شب   پدرشون   اینكه   بر   مبنى 
  ادعا   كه   پدرى   هم   اون !  نكنه   اقدامى   هیچكس   و   نشه 
  صبح   خونه   از   بیرون   رو   شبى   این،هیچ   از   قبل   دارن 
  با   تماس   اون   از   قبل   و   بعد   شب   تا   حتى !  نكرده 

  خادم   نعمت   از   سراغى   نخواد   هیچكس   منزلشون 
 ! زنش   حتى   بگیره 

 
 #٦٩ 
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 مرادى . ص 
 
 
 

 : انداخت   باال   ابرو 



  ما   به   خوان   نمى   مقتول   خانواده   رو   چیزایى   یه _  
  مبهم   پرونده   این   كل !  نمیخونه   هم   با   چیزایى   یه !  بگن 
 ! نامعلومه   و 

  چهره   به   رو   و   آورد   باال   صورتش   كنار   تا   را   دستش 
 . داشت   نگه   صاف   را   انگشتش   اولین   نادرى   مردد   ى 
  كشته   خبر   و   گرفته   تماس   مقتول   منزل   با   كى   یك، _  

 ! داده   رو   خادم   شدن 
 . آمد   باال   دیگرش   انگشت 

  خادم   میدونسته   كجا   از   فروشى   میوه   صاحب   دو، _  
 افتاده؟   كجا   جسد   داشته   خبر   چطور   و   رسیده   قتل   به 

  سومین   آوردن   باال   ى   اندازه   به   دوامش   مكثش 
 . بود   دستش   انگشت 

  رو   خادم   كشتن   قصد   چرا   كیه؟   زن   اون   سه، _  
   داشته؟ 
  خود   به   مختص   تحكم   با   و   انداخت   پایین   را   دستش 
 : گفت 
  چون   بشمارم   رو   ذهنم   دیگه   سواالت   میتونم   بازم _  
  اون   اما   نامشخصه   و   مجهول   اساسش   پرونده   این 
 . اس   پرونده   این   نكات   ترین   كلیدى   اصل   سه 
 . داد   ورود   اجازه   خشك   او   و   خورد   اتاق   در   به   اى   تقه 

 . كوبید   پا   و   آمد   داخل   سرباز 
  ببینه،   رو   شما   خواد   مى   اومده   جمالى   اكبر   قربان، _  

 ... آگاهى   از   میگه 



 : كرد   ساكت   را   سرباز   محكمش   لحن 
 . داخل   بفرستش _  
 . قربان   بله _  

  را   نگاهش   رفت،   عقب   و   كوبید   پا   دوباره   سرباز 
  میوه   صاحب   مشخصات   برگه   میخ   و   آورد   پایین 

 . كرد   فروشى 
  نقطه   ترین   كلیدى   و   ترین   خاموش   بود،   آمده   باالخره 

  حال   پریشان   كه   بود   َمردى   همان   به   متصل   پرونده   ى 
 . شد   اتاقش   وارد 
 . سلم _  
  سلمِ   آن   به   جدیت   با   نادرى   از   بعد   و   كرد   بلند   سر 
 . داد   جواب   تشویش   از   مملو 
  را "  بشین "   كلمه   و   كرد   اشاره   ها   صندلى   از   یكى   به 

 . آورد   زبان   بر   دستورى 
  بدون   و   خورد   فرو   را   دهانش   آب   آشفتگى   با   َمرد 
 . داد   تن   اجبارى   نشستنِ   آن   به   ترى   اضافه   حرف 
  مكالمه   شروع   براى   او   و   بود   مانده   خاموش   نادرى 
 . نكرد   تعلل 
 ! جمالى   آقاى   اومدن   براى   كردى   دیر _  

 . كرد   مى   كنكاش   را   َمرد   رفتارِ   هوشیار   و   تیز   نگاهش 
 . اومد   پیش   كار   شرمنده، _  
  خوابى   بى   از   ناشى   خسته   و   خشك   صداى   همان   با 

 : گفت   مدت   طوالنى 



  یكبار   نداشتید   وقت   حتى   گرفتارى   این   الى   به   ال _  
  به   اینبار   و   بگیرید   تماس   خادم   آقاى   منزل   با   دیگه 
  اشون   خانواده   به   ایشون   شدن   كشته   خبر   جاى 

 بگید؟   تسلیت 
 
 
اي _ از _ خارج _ ها _ پارت _ انتقال _ و _ ارسال _ و _ كپى # 
پیگرد _ مشمول _ و _ حرام _ قانونا _ و _ شرعا _ كانال _ ن 
 باشد _ مى _ قضایى _ 
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  مانند   درست   افتاد،   ولز   و   جلز   به   خورده   یكه   مرد 
 . باشد   شده   آتش   هاى   شعله   گرفتار   هوا   بى   كه   كسى 
  من   گفته   كى !  نداشتم   نعمت   از   اى   شماره   اصل   من _  
 ! دادم؟   اش   خانواده   به   و   نعمت   شدن   كشته   خبر 



  داشت   سرش   درد   افتاد،   چین   چشمانش   گوشه 
 ! شد   مى   تحمل   غیرقابل 
  فرق   بر   سنگین   و   سخت   جسمى   با   كرد   مى   احساس 
 . كوبند   مى   سرش 
  هم   تب   نظرش   به   و   كشید   اش   پیشانى   به   دستى 
 ! داشت 
  هم   باز   و   دهد   انسجام   را   اش   آشفته   ذهن   كرد   سعى 
 . باشد   اعتنا   بى   سردرد   آن   به   نسبت 
  آشنا   هم   با   چطور   شناختى؟   مى   كجا   از   و   مقتول _  
 بودید؟   شده 
  كرد   قلب   مقابلش   باز   ى   پرونده   روى   را   هایش   دست 
  اكبر "    چشمانِ   در   مشهود   استرس   به   مسقیم   و 

 . نگریست "    جمالى 
  تو   كه   بود   كسى   ى   اندازه   به   فقط   ازش   شناختم _  

 . همین   كرد،   مى   كار   ام   مغازه 
  مرد   رفتارِ   روى   بر   تمركز   خیالِ   بى   و   نگفت   چیزى 
 . نشد   میزش   كنار 

  مثل   بود،   گرفته   نظر   زیر   را   هایش   رفلكس   تمامى 
  باعث   مرد   آن   حالى   پریشان   دانست   مى   دیگر   حاال 
  در   پى   و   تند   بزند،   پلك   بار   چندین   لحظه   در   تا   شده 
 ! پى 
  مخفى   نگاهش   از   مرد   قرارى   بى   و   بودن   آرام   نا 

 . بود   نمانده 



  و   فروشى   میوه   در   اومد   مى   صبح   به   صبح   نعمت _  
  كه   بارى   كردن   خالى   تو   اوقاتم   گاهى   و   كرد   مى   باز 
 . كرد   مى   كمك   بهمون   اومد   مى   میدون   از 

  زبان   بر   اش   همیشگى   تحكم   و   جدیت   با   را   كلمات 
 : آورد 
 كرد؟   مى   كار   شما   مغازه   تو   كه   بود   وقت   چند _  
 : داد   پاسخ   تعلل   و   مكث   بدون   مرد 
 . شناختمش   مى   كه   ماهه   هفت   من ... ماه   هفت _  

  و   او   میان   كوتاه   نگاهى   پرید،   باال   چپش   ابروى 
 . شد   بدل   و   رد   نادرى 
  كردن   كار   از   كه   دارن   ادعا   مقتول   خانواده   ولى _  

 ! گذره   مى   یكسال   شما   مغازه   تو   خادم   آقاى 
 . افتاد   تكاپو   به   سریع   مرد 
  هفت   نعمت   كه   سرگرد   جناب   دارم   شاهد   نفر   ده _  

  من   مغازه   اومد   مى   روز   طول   تو   یكساعت   فقط   ماهه 
 . نداشتیم   ازش   خبرى   ما   دیگه   و 

 . خوردند   گره   هم   به   تر   تنگ   ابروهایش 
 كرد؟   مى   چیكار   مغازه   تو   خادم _  
  روى   بار   چند   و   كشید   دست   خود   ریش   به   عصبى   مرد 

 . شد   جا   به   جا   صندلى 
  و   زمینى   سیب   كرد،   مى   باز   و   در   صبح   به   صبح _  

 . زد   مى   جارو   هم   گاهى   و   كرد   مى   تمیز   رو   پیازها 
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 مرادى . ص 
 
 
 

  به   اش،   صندلى   پشتى   به   چسباند   كمر   و   رفت   عقب 
  ریشه   قصد   درد   كرد   احساس   و   كشید   دست   گردنش 
 ! دارد   را   بدنش   سراسر   در   دواندن 

  رو   وقتش   بیشترین   مقتول   بگى   خواى   مى   یعنى _  
 نبوده؟   شما   مغازه   داخل 
 : داد   جواب   كلفه "    جمالى   اكبر "  
  فردا   تا   دیگه   مغازه،   موند   مى   یكساعت   فقط   نعمت _  

  از   بعد   نمیدونم   من .  نداشتیم   اون   از   خبرى   صبح 
 ! رفت   مى   كجا   مغازه 
   اومد؟   نمى   سراغش   كسى   بود   اونجا   وقتى _  
 . ندارم   خبر ... نمیدونم _  
  جز   به   چیزى   هر   یا   خصوصى   زندگى   ى   درباره _  
   زد؟   نمى   شما   به   حرفى   كار 
  دوستانه   ارتباط   كسى   با   نداشت   عادت !  هیچى _  

 . كنه   برقرار 



  درگیر   ذهنش   فرستاد،   بیرون   ضرب   به   را   بازدمش 
  همخوانى   یكدیگر   با   مسائل   از   خیلى   و   بود   شده 

 ! نداشتند 
   دیدید؟   رو   مقتول   كى   بار   آخرین _  
  در   درنگ   و   فكر   اى   لحظه   بدون "    جمالى   اكبر "  

 : كرد   باز   دهان   سوال   آن   به   دادن   پاسخ 
  بود   نیومده   مغازه   صبح   شده   كشته   فهمیدم   كه   شبى _  
  روز   هر   مثل ... بودم   دیده   و   اون   قبلش   روز   من   و 

 . رفت   بعد   و   موند   یكساعت 
 : پرسید   را   سوال   ترین   اصلى   باالخره 

 كشتن؟   رو   خادم   نعمت   بودید   فهمیده   كجا   از   شما _  
 . كشید   جلو   صندلى   روى   را   خود   و   كرد   اخم   مرد 
  و   نعمت   فهمیدى   گفت   و   زد   زنگ   بهم   نفر   یه _  

 كشتن؟ 
  به   نتوانست   و   گرفتند   فاصله   یكدیگر   از   ابروهایش 

 . نكند   نگاه   نادرى   چهره 
 . انداخت   باال   شانه   و   كشید   پوفى   همكارش 
  بدخلقى   با   و   دوخت   چشم "  جمالى   اكبر "   به   دوباره 
 : گفت 
   بود؟   كى _  
  خیلى   اول !  شناختمش   نمى   بود،   َمرد   یه !  نمیدونم _  

  به   سر   خواسته   نفر   یه   كردم   فكر   بعد   ولى   شدم   شوكه 



  منم   بود،   شلوغ   تقریبا   مغازه   موقع   اون !  بذاره   سرم 
 . شدم   سرگرم   مشترى   با   و   شدم   تماس   اون   خیال   بى 
 : گفت   محكم    لحنِ   و   اخم   همان   با 
  خبر   خادم   خانواده   به   و   گرفتید   تماس   هم   شما _  

 . كشتن   رو   ایشون   كه   دادید 
  مرد   حیرانِ   و   برآشفته   صورت   به   بیشترى   دقتِ   با 

  رفتار   یا   خطا   یك   انتظار   در   فقط   لحظه   آن   نگریست، 
 . بود "    جمالى   اكبر "    از   اشتباه 
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  كى   نمیدونم !  سرگرد   جناب   نزدم   زنگ   اصل   من   نه _  

 !  زده   زنگ 
  ته   لحنش   تحكم   و   انداخت   چین   اش   پیشانى   روى   اخم 
 : كرد   خالى   را   َمرد   دل 
  تردد   كم   جایى   رسوندید   و   مقتول   دختر   وقتى   چرا _  

  تا   بمونید   نخواستید   حتى !  گذاشتید؟   تنهاش   همونجا 
   قتل؟   وقوع   از   بشید   مطمئن 



  نتوانست   و   كشید   دست   موهایش   به   عصبى   َمرد 
 . بدهد   اى   كننده   قانع   جواب 
  پشیمون   كل   راستش ... بشه   دردسر   برام   ترسیدم _  
  خبر   بى   خودمو   اومد   دخترش   كه   موقع   همون   شدم 
  هم   حاال   همین !  دیگه   بینم   مى   دارم ... ندادم   نشون 
 ! شده   دردسر   برام 
  خبر   و   گرفت   تماس   شما   با   چند   ساعت   شخص   اون _  

 داد؟   رو   خادم   آقاى   شدن   كشته 
  جواب   سپس   و   كرد   مكث   اى   لحظه "  جمالى   اكبر " 
 : داد 
 . كنم   مى   فكر   شب   نیم   و   نه _  

 ! ندارد   كافى   تمركز   همیشه   مانند   كرد   مى   حس 
  دوباره   و   دوباره   را   چیزها   خیلى   داد   مى   ترجیح 
 . برسد   دلخواهش   ى   نتیجه   به   بتواند   تا   كند   بررسى 
  احتماالت   با   را   َمرد   آن   بازداشت   دستور   توانست   نمى 
 . بدهد   بود   خالى   كه   دستى   و 

 . همیشه   مثل   كرد،   مى   عمل   شده   حساب   باید 
  اثر   و   امضا   بنویسید،   رو   چیز   همه   كاغذ   این   روى _  

 . ببرید   تشریف   تونید   مى   بعد   بزنید   هم   انگشت 
  و   شد   متعجب   ناگهانى   دستورِ   آن   از "    جمالى   اكبر "  

  رضایت   آسان   اینقدر   پلیس   كه   كرد   نمى   هم   را   فكرش 
 ! بدهد   رفتنش   به 



  اظهاراتش   و   كرد   عمل   او   دستور   به   سكوت   در   مرد 
 . نوشت   برگه   آن   روى   تند   تند   را 
  به   محترمانه   را   كاغذ   و   شد   تمام   كه   جمالى   كار 

  به   نگاهى   نیم   كرد،   تشكر   زیرلب   گرفت   طرفش 
 . داد   جا   پرونده   داخل   و   انداخت   ها   نوشته 
  را   قرص   ى   بسته   میزش   كشوى   داخلِ   از   و   شد   خم 

  كرده   رفتن   عزم   هم   َمرد   نشست   كه   صاف   برداشت، 
 . بود 
  تهران   از   خروج   ى   اجازه   فعل   كه   بدونید   باید   فقط _  
 . ندارید   رو 
 : گفت   دمغ   و   داد   تكان   سر "    جمالى   اكبر "  
 . اجازه   با .  چشم _  

  از   و   كرد   زمزمه   را "    خدانگهدار "    كلمه   زیرلب 
 . برخاست   اش   صندلى   روى 
  میزِ   طرفِ   به   كرد   دراز   دست   و   شد   نزدیك   نادرى   به 

  براى   آب   لیوانى   ها،   صندلى   ردیفِ   وسطِ   گرفته   قرار 
  داد   مى   قورت   را   قرص   داشت   وقتى   و   ریخت   خودش 
  اكبر "   رفتنِ   بیرون   انتظار   در   انگار   كه   نادرى 
  ببندد   كلمات   رگبارِ   به   را   او   تا   بود   اتاق   از "  جمالى 
 . شد   خیز   نیم 
 ! بره؟   گذاشتى   چرا _  
  نمى   حذف   اش   چهره   از   كه   اخمى   با   و   حوصله   بى 
 . برگرداند   جایش   سر   را   لیوان   شد 



 كنم؟   بازداشتش   كافى   ادله   بدون   داشتى   انتظار _  
  آن   روى   را   قرص   ى   بسته   و   برگشت   میزش   سمت 
 . انداخت 
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 . بود   ضرورى   تحقیقات   تكمیل   براى   داشتنش   نگه _  

  از   كاغذى   كشیدنِ   بیرون   حینِ   و   نشست   صندلى   روى 
 : گفت   بدخلقى   با   زونكن 

  اش   نگه   شد   مى   ساعت   چهار   و   بیست   از   بیشتر _  
 داشت؟ 

 ! كردى؟   باور   و   حرفاش   تو _  
  نوشتن   مشغول   و   فشرد   انگشتانش   میانِ   را   خودكار 

 . شد   كاغذ   روى   بر 
  ادله   نویسم   مى   گزارشات   تو   االن   من !  خوبیه   فكر _  

  اكبر   مطمئنم   اما   نداره   وجود   جرم   اثبات   براى   كافى 
 ! بشه   محاكمه   باید   و   مجرمه   جمالى 



  رنجید،   او   صداى   در   شده   حل   تلخى   همه   آن   از   نادرى 
 : گفت   دلخور   و   نشست   صندلى   روى   كامل 
 . فهمیدم _  
  میوه   صاحب   هاى   صحبت   از   گزارشى   كه   حالى   در 

  این   سرش   آوردن   باال   بدونِ   كرد،   مى   آماده   فروشى 
 : گفت   ملیمت   با   بار 
  بگیر   مقتول   منزل   اخیر   هاى   تماس   از   استعلم   یه _  

  شدن   كشته   خبر   كه   ساعتى   و   شب   اون   الخصوص 
  بانكى   نقدى   معاملت   و   ها   حساب   از ... دادن   رو   خادم 
 . همینطور   خادمم   نعمت 
 . چشم _  

  داد   حركت   دستش   زیر   كاغذِ   روى   تر   تند   را   خودكار 
  دقیقه   چند   حداقل   سرش   التیام   براى   داشت   احتیاج   و 

 . ببندد   را   چشمانش 
 .  مقتول   منزل   بریم   باید _  

  براى   و   گذاشت   پرونده   داخلِ   را   شده   آماده   گزارش 
 . نكرد   مكثى   كوچكترین   میز   پشت   از   شدن   بلند 
 . بریم   هم   فروشى   میوه   باید _  
 . دواند   نادرى   صورتِ   در   نگاه   كه   بود   موقع   آن   تازه 
 چرا؟   فروشى   میوه _  

  در   و   كردند   وارد   اش   پیشانى   به   فشارى   انگشتانش 
 : داد   پاسخ   حال   همان 



  بزنم   حرف   هم   اطراف   هاى   مغازه   با   میخوام _  
  داشته   مغازه   اون   تو   جمالى   اگه   شاگردى   همینطور 

 . باشه 
  ها   صندلى   از   یكى   روى   و   رفت   عقب   عقب   اختیار   بى 

 . نشست 
 . بود   كرده   اش   عاصى   سرش   درد 
 ! نپرسیدى؟   اش   درباره   جمالى   خود   از   چرا _  

  به   را   سرش   كرد،   مى   اش   كلفه   نادرى   هاى   سوال 
  كشیده   زمین   روى   پاهایش   و   داد   تكیه   صندلى   پشتى 
 . شدند 
 . فشرد   را   اش   شقیقه   و   بست   چشم 
 . كنم   حساسش   موضوع   این   رو   خواستم   نمى _  

 . زد   مى   فریاد   را   خستگى   صدایش 
 خوبى؟   تو _    
 . ماند   حالت   همان   در 
  درست   شبه   چند   میكنه،   درد   سرم   فقط   خوبم، _  

 . نخوابیدم 
 ... كه   حال   این   با   كن   استراحت   خونه   برو   خب _  

  تمام   را   خود   حرف   نادرى   نداد   اجازه   و   كرد   باز   چشم 
 : كند 
 . انداخت   عقب   نمیشه   رو   پرونده   تحقیقات _  

 او؟   زندگى   وضعیتِ   از   دانست   مى   چه   همكارش 
 كرد؟   مى   استراحت   خانه   كدام   در   رفت   مى 



  سقف   آن   زیر   اى   لحظه   او   دانست   نمى   كه   نادرى 
 ! ندارد   آرامش 
 : گفت   تحكم   با   و   شد   بلند   عصبى 

 . بریم _  
 . كرد   ترك   را   اتاق   نادرى   از   تر   جلو   و 
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 بله؟ _  

  جواب   كوتاه   و   گرفت   آیفون   دوربین   مقابل   را   كارتش 
 : داد 
 . شدم   مزاحم   آگاهى   اداره   از _  
  به   اما   بود   عیان   تردیدش   ،   كرد   مكث   اى   لحظه   زن 

 : زد   لب   خانه   در   كردنِ   باز   محض 
 . بفرمایید _  



  قسمتى   در   كارتش   دادنِ   قرار   حینِ   و   كرد   تشكر 
  نسبتا   حیاط   داخل   قدم   پولش   كیفِ   از   مخصوص 

 . گذاشت "  خادم   نعمت "   منزل   كوچك 
  دیدنِ   آزاده   مرگ   از   بعد   داد،   مى   ماتم   و   غم   بوى   فضا 
  پوشانده   مشكى   پارچه   با   آن   در   سر   كه   اى   خانه   هر 

 ! شد   مى   بد   حالش   ترحیم،   آگاهى   خواندنِ   و   بود   گشته 
 . سلم _  

  به   كه   اى   پریده   رنگ   دخترِ   به   و   آمد   باال   نگاهش 
 . ماند   خیره   داشت   مى   بر   قدم   سمتشان 
  لب   از   كه   لرزانى "  سلم "   جواب   نادرى   با   همزمان 

 . داد   را   بود   شده   خارج   مینو   هاى 
 افتاده؟   اتفاقى _  

  از   كرد   سعى   او   و   ایستاد   یشان   قدمى   چند   مینو 
 . كند   كم   كلمش   سختى 
 . دارم   سوال   تا   چند _  

  قرمزش   و   متورم   چشمان   نداشت،   رخ   به   رنگ   مینو 
 . داد   مى   نشان   را   حالش   وخامت   اوج 
 . داخل   بفرمایید _  

  قدم   از   قبل   افتادند،   راه   دختر   سر   پشت   و   كرد   تشكر 
  و   آوردند   در   را   هایشان   كفش   سالن   داخل   نهادن 
  روى   نادرى   از   فاصله   با   مینو،   تعارف   با   بعد   لحظاتى 

 . نشست   مبل 



  به   ورود   تا   را   دختر   نحیف   تنِ   سكوت   در   نگاهش 
 . كرد   دنبال   آشپزخانه 

   نیست؟   خلوت   زیاد   بنظرت _  
 . كرد   نگاه   نادرى   متفكر   چهره   به   چشم   گوشه   از 
  صداى   من   چرا   باشن؟   اینجا   نباید   نفر   چند   حداقل _  

  كنار   خدا   بنده   اون   مرگ   با   زود   شنوم؟   نمى   گریه 
 !  نیومدن؟ 
  جواب   فرصت   تا   نداد   اجازه   موبایلش   خوردن   زنگ 
 . كند   پیدا   را   همكارش   سواالت   به   دادن 
  تماس   به   سریع   و   كرد   استفاده   مقتول   دختر   غیبت   از 

 . داد   پاسخ   آنیل 
 . سلم _  

 . گرفت   جا   گوشش   در   ظریف   و   پرناز   صدایى 
 خوبى؟ .  سلم _  
  نرمشى   هیچ   بدون   و   داد   ماساژ   را   اش   شقیقه   كنار 
 : گفت   كلمش   در 
 . ندارم   كردن   صحبت   وقت   زیاد   خوبم، _  
 : افتاد   تكاپو   به   خط   سوى   آن   از   آنیل 
  بخوام   ازت   خواستم   فقط   كنم،   مى   قطع   زود   باشه _  

 . خونه   بیاى 
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 . كرد   رها   بدنش   كنار   را   دستش   و   كرد   اخم 
 ! االن؟ _  
 . آره   میتونى   اگه _  

 : پرسید   زده   شتاب   و   شد   نگران 
 ! شده؟   چیزى _  
 : آمد   حرف   به   سریع   و   فهمید   را   حالش   آنیل 
  پیش   برام   كارى ... راهه   به   رو   چیز   همه !  نترس _  

 . باشى   حنا   كنار   اینجا   بیاى   میخوام   اومده 
 . فرستاد   بیرون   ضرب   به   را   اش   عمیق   بازدم 
 !  دارم   كار _  
 : كرد   اعتراض   دلخور   آنیل 
  من   ولى   خودتى   رئیس   خودت   تو !  آتلیه   برم   باید _  

  خونه   بیاى   االن   اگه   تو ... كنم   مى   كار   دیگه   یكى   براى 
  امروز   وقت   همه   این   از   بعد   اگه   من   نمیشه،   چیزى 
 !  میشم   ،اخراج   نرم 
 . بود   شده   مختل   اش   زندگى   و   كار   او،   به   داد   مى   حق 



  حنا   از   باید   شب   تا   صبح   كه   بود   چه   دختر   آن   گناه 
 ! كرد   مى   دارى   نگه 

  باید   نداشت،   را   شرایط   این   تحمل   دیگر   هم   خودش 
 . كرد   مى   فكرى 
 ! كند   مراقبت   او   دختر   از   توانست   نمى   ابد   تا   كه   آنیل 
 ! فراز؟ _  

  از   چاى   سینى   با   كه   شد   مقتول   دختر   زومِ   نگاهش 
 : كرد   نجوا   زیرلب   و   آمد   بیرون   آشپزخانه 

 . میام _  
 !  همین 
  كلمه   یك   همان   فقط   است   خانه   دیگر   چقدر   نگفت   حتى 
  مینو   آمدنِ   نزدیكتر   با   و   آورد   زبان   بر   تحكم   با   را 

 . كرد   قطع   را   ،تماس 
 . بفرمایید _  
  بر   استكانى   اما   كرد   تشكر   و   كشید   عقب   را   خود 

 . نداشت 
  طرف   به   و   كرد   راست   كمر   اصرارى   هیچ   بى   مینو 
 . چرخید   نادرى 
 هستن؟   خونه   مادرتون _  

 . برداشت   را   ها   استكان   از   یكى   و   كرد   تشكر   نادرى 
  لب   حوصله   بى   و   برگشت   او   طرف   به   دوباره   مینو 
 : داد   تكان   را   هایش 
 . هستن   خواب _  



  میز   روى   بر   را   او   سهم   چاى   استكان   حاوى   سینى 
  انتخاب   نشستن   براى   را   اى   نفره   دو   مبلِ   و   گذاشت 
 . كرد 
 ببینم؟   رو   پدرتون   وسایل   تونم   مى _  

  شالش   زیر   از   ریخته   بیرون   موهاى   به   دستى   مینو 
 . فرستاد   باال   را   ها   آن   انگشتانش   فشارِ   با   و   كشید 
  میوه   صاحب   بپرسم   میشه   اون   از   قبل   ولى   بله _  

  دستگیر   رو   كرد   مى   كار   اونجا   بابام   كه   فروشى 
 نه؟   یا   كردید 
  به   مختص   جدیت   با   و   چرخید   دختر   طرف   به   كامل 
 . چید   هم   كنار   در   را   كلمات   خود 
 . نداریم   ایشون   كردن   دستگیر   براى   كافى   مدرك _  

  با   و   كشید   جلو   مبل   روى   را   خودش   شد،   عصبى   مینو 
 : گفت   تندى   لحن 
  زنگ   ما   خونه   به   خودش   كه   بیشتر   این   از   مدرك _  
  باالتر   مدرك !  داده؟   رو   بابام   شدن   كشته   خبر   و   زده 
 ! بابام؟   جنازه   سر   باالى   برد   منو   خودش   كه   این   از 
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  میانِ   اى   فاصله   هیچ   دختر   ى   طلبكارانه   و   تند   لحن 
 . نگذاشت   باقى   ابروهایش 
  جواب   تحكم   با   و   نكرد   را   مینو   روحى   بدِ   حالِ   مراعات 

 : داد 
  براى   میدیم   تشخیص   ما   كه   چیزیه   اون   مدرك _  

 . شما   نه   جرم   یك   اثبات 
  كلمات   آن   شنیدنِ   انتظارِ   خورد،   جا   وضوح   به   مینو 
 . نداشت   را   سخت   و   سفت 
 . بكاهد   فضا   سنگینى   از   تا   كرد   مداخله   فورا   نادرى 
 ببینیم؟   رو   پدرتون   اتاقِ   میتونیم _  

 . ایستاد   تعلل   بدون   و   داد   تكان   سر   آرام   مینو 
  اقتدار   با   و   گذاشت   كتش   جیب   درون   را   موبایلش 
 . شد   بلند   مبل   روى   از   اش   همیشگى 

  و   زدن   زنگ   اتون   خونه   به   چند   ساعت   میدونید _  
 دادن؟   رو   خادم   جناب   شدن   كشته   خبر 
  حقیقتِ   آن   از   قلبش   و   شد   جمع   هم   در   مینو   ى   چهره 
 . آمد   درد   به   گزنده 
 . نداشت   باور   را   پدر   هنگام   به   نا   مرگ   هم   هنوز 
  زد   زنگ   بهم   مامانم   شب   نه   ساعت   نكنم   اشتباه   اگه _  
 . داد   و   خبر   اون   و 



 . انداخت   چین   را   اش   ،پیشانى   اخم   غلظت 
  ذهنِ   و   داشت   قرار   ابهام   از   اى   هاله   در   چیز   همه 
 . بود   شده   پرونده   درگیر   بدجور   اش   آشفته 
 نزد؟   حرفى   مسیر   تو _  

  را   گلویش   سیبك   بغض   و   كشید   نفس   عمیق   مینو 
 . لرزاند 
!  كردم   نمى   باور   بودم،   شوكه   لحظه   اون   من !  نه _  

  ببینم   و   برسم   خواستم   مى   فقط ... بود   اومده   بند   زبونم 
 . دروغه   چیز   همه 
 . خاراند   را   لبش   گوشه 
 . صحیح _  
 . طرف   این   از   بفرمایید _  

  از   و   برداشتند   قدم   مینو   سر   پشت   دیگرى   حرفِ   بدون 
 . گذاشتند   سالن   به   منتهى   راهرو   پیچ 
 . ایستاد   كنار   و   كرد   باز   را   اتاق   آخرین   در   مینو 
  شده   جمع   دیوار   كنار   كه   تشكى   دیدنِ   با   و   رفت   جلو 
 . شد   اتاق   وارد   شك   با   بود 
  مى   استفاده   اتاق   این   از   تنهایى   به   خادم   آقاى _  

 كردن؟ 
  عین   در   و   ممكن   حالت   ترین   محترمانه   به   را   سوالش 

  پرسیده   را   زنش   و   خادم   اتاق   بودنِ   جدا   دلیل   حال 
 . بود 



  دوست   رو   بودن   تنها ... بودن   اینجا   اوقات   بیشتر _  
 . داشتن 

  اما   نكرد   اش   راضى   برانگیز   شك   و   سطحى   جوابِ   آن 
  به   و   كاوید   را   اتاق   زوایاى   دقت   با   نگفت،   چیزى 
  گام   داشت   قرار   او   چپ   سمت   كه   میزى   طرف 

 . برداشت 
  و   كرد   بررسى   را   كشوها   سكوتش   شكستنِ   بدونِ 
 . نیافت   چیزى 
  به   مینو   از   اجازه   با   كه   نادرى   به   توجه   بى   و   چرخید 
  كتابخانه   تا   را   خود   تجسس   انداخت   مى   نگاه   ها   كمد 

 . داد   ادامه   آنجا   كوچك 
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  كه   اندیشید   خود   با   كرد،   جلو   و   عقب   را   كتاب   چند 
 . است   داشته   مطالعه   اى   زمینه   هر   در   مقتول 
 . سرگرد _  



  به   و   كرد   عبور   ها   كتاب   ردیف   روى   از   نگاهش 
 . شد   دوخته   نادرى   زده   حیرت   ى   چهره 
 . ببین _  

 . شد   نزدیك   همكارش   به   و   برداشت   قدم   آهسته 
  موقع   كه   كمد   در   روى   شده   نصب   قدى   آینه   به   نادرى 
  زیرلب   او   و   كرد   اشاره   گشت   مى   نمایان   شدن   باز 

 : خواند 
 ! شد   تموم _  

  بلفاصله   او   و   بود   آمده   جلو   كنجكاوى   با   مینو 
  و   دوخت   چشم   دختر   متعجب   رخِ   نیم   به   برگشت، 
 : پرسید 
 پدرتونه؟   خط   دست _  

 . داد   تكان   بهت   با   را   سرش   مینو 
 ! بودم   ندیده   و   این   چرا   من ... آره _  

  سطحِ   بر   مانده   قرمزِ   ماژیك   رد   به   ماند   خیره   دوباره 
 . آینه 
 ! آخه   چیه   این !  چى؟   یعنى _  

  دو   آن   به   مبهوت   كه   قبل   اى   لحظه   برخلف   دختر 
  سر   و   رفت   نزدیكتر   عصبى   نگریست،   مى   كلمه 

 . كشید   نوشته   روى   را   انگشتانش 
 . بود   مینو   خودِ   آمد   حرف   به   كه   كسى   هم   باز 
 ! شده؟   تموم   چى _  



  حك   آینه   دل   بر   انگار   كه   بود   اى   نوشته   به   حواسش 
  هم   كمرنگ   حتى   مینو   انگشتان   لمِس   با   و   بودند   كرده 
 ! نشد 
  ،چرخ   هایش   واگویه   و   مقتول   دختر   به   توجه   بى 

  به   چیز   تنها   كرد   پیدا   یقین   و   زد   اتاق   داخل   دیگرى 
  نوشته   كلمه   دو   ،همان   انگیز   حیرت   اما   بخور   درد 
 ! است "  خادم   نعمت "   كمد   آینه   روى   شده 
 : داد   دستور   نادرى   به   رو 
 . بریم   بهتره _  

  به   دادن   جواب   مهلت   و   كرد   رها   محكم   را   بازدمش 
  و   شد   خارج   اتاق   از   بلند   گام   چند   با   نداد،   همكارش 
 . گرفت   قرار   كنارش   هم   نادرى   كه   نكشید   طولى 
  مى   مقتول   دختر   به   و   بودند   ایستاده   سالن   وسط 

  قدمى   چند   و   آمد   آلود   اخم   اى   چهره   با   كه   نگریستند 
 . ایستاد   یشان 
  حالشون   وقت   هر   لطفا   كنم   صحبت   مادرتون   با   باید _  

 . بدید   خبر   من   به   بود   مساعد 
  چشم   جواب   در   و   داد   مینو   به   را   خود   تماس   شماره 
 : زد   لب   گفتنش 

  اطلع   من   به   حتما   اومد   یادتون   اى   دیگه   چیز   اگه _  
 . بدید 
 . شنید "  چشم "   هم   باز 



  بودن؟   اتفاق   اون   شاهد   ها   همسایه   از   یكى   كدوم _  
 . منظورمه   پدرتون   كردن   ماشین   سوار   زور   به 

  او   و   كرد   ردیف   هم   كنار   را   نفر   چند   مشخصات   مینو 
 . پرسید   را   ها   خانه   آدرس 
  و   رفت   مى   نفر   چند   آن   سراغ   به   حاال   همین   باید 

 . كرد   مى   سوال   داده   رخ   اتفاق   چگونگى   درباره 
 
 #٧٨ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
 

  به   نتوانست   و   نداشت   زیادى   دوام   ماشین   سكوت 
 . برسد   خواست   مى   كه   ذهنى   آرامش 

   چیه؟   تو   نظر _  
  واضح   برایش   سوال   آن   پرسیدن   از   نادرى   منظور 
  صندلى   روى   سینه   به   دست   كه   همانطور   و   بود 

 : آمد   حرف   به   بود   نشسته 
 ! میشه   تر   مبهم   جلوتر   میریم   چى   هر _  



  كنن؟   ماشین   یه   سوار   زور   به   و   مقتول   باید   چرا _  
   كنه؟   شكایت   نخواسته   خادم   اتفاق   اون   از   بعد   چرا 

  و   انداخت   اش   مچى   ساعت   هاى   عقربه   به   نگاهى 
 : گفت 
 . برو   تندتر _  
  میدانست   خوب   او   و   بود   نگرفته   تماس   دیگر   آنیل 
 . است   كرده   دیر 
  خودم   آگاهى   رسوندم   رو   تو   اینكه   از   بعد   خواى   مى _  
 فروشى؟   میوه   برم 

  مكث   دادن   پاسخ   براى   و   بود   خیابان   به   نگاهش 
 : نكرد 
 . باشم   خودم   باید   ،حتما   نه _  

  كرد   مى   سعى   او   و   نداشت   ماندن   ساكت   قصد   نادرى 
 ! سوال   همه   آن   از   نشود   عصبانى 

  مرد   تا   دو   اون   صورت   ها   همسایه   از   كدوم   هیچ _  
  هم   پلك   ماشین   میگفتن   حتى !  بودن   ندیده   رو 

 چیه؟   تو   نظر !  نداشته 
  جا   به   جا   خود   جاى   سر   بر   و   كرد   فوت   را   نفسش 

 . شد 
  نشده   راضى   كه   شناخته   مى   رو   اونا   مقتول   حتما _  

  كردیم   صحبت   كه   ها   همسایه   با   چون .  كنه   شكایت 
  ها   همسایه   دخالت   از   بعد   خادم   كه   بود   این   نظرشون 



!  بوده   عصبانى   خیلى   مرد   دو   اون   دست   از   خلصى   و 
 ! كیه   كار   میدونسته   یعنى   نترسیده   وقتى 
  به   كامل   قرمز   چراغ   پشت   توقف   محض   به   نادرى 
 . برگشت   او   طرف 
  مقتول   اتاق   چرا   زنه؟   نمى   حرف   ما   با   زنش   چرا _  
   بود؟   چى   آینه   رو   نوشته   اون   بود؟   جدا 

 . بود   شده   كلفه   كه   حالى   در   چرخید، 
 . شدم   گیج   تو   مثل   منم !  على   نمیدونم   هیچى   منم _  
  ى   چهره   از   نگاه   نادرى   راهنما   چراغ   شدن   سبز   با 

 . داد   حركت   را   ماشین   و   گرفت   او   انعطاف   بدون 
 . میدونم   خوب   رو   چیز   یه   ولى _  

 . داد   نشان   واكنش   سریع   نادرى 
 چى؟ _  

  با   و   كرد   خیابان   معطوف   دیگر   بارى   را   نگاهش 
 : زد   لب   تحكم 
 . بفهمیم   رو   چیز   همه   باید   ما _  
 ! فراز   سختیه   ى   پرونده _  
  هاى   پرونده   رسوندن   سرانجام   به .  همینه   ما   كار _  

 . سخت 
  فكرشان   نفرشان   دو   هر   كرد،   سكوت   باالخره   نادرى 
  او   كه   تفاوت   این   با   بود   شده   جدید   پرونده   درگیر 
 . داشت   هم   دیگرى   ذهنى   هاى   دغدغه 

 



 #٧٩ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
 
  نادرى   از   آگاهى   اداره   به   رسیدن   محض   به 

  سرعت   با   رفت،   ماشینش   سراغ   و   كرد   خداحافظى 
  كه   نداشت   را   انتظارش   و   راند   اش   خانه   تا   باالیى 
 ! نگیرد   تماس   مجدد   آنیل 

  خود   مستقیم   كرد،   پارك   پاركینگ   داخل   كه   را   ماشین 
  در   شدن   باز   منتظر   زیاد   و   رساند   آنیل   واحد   به   را 

 . نماند 
  مقابلش   ایستاده   دختر   ى   چهره   اجزاى   به   دقت   با 

 ! ندید   خشم   از   ردى   و   كرد   نگاه 
 . نباشى   خسته _  
  نفر   چند   با   اومدن   از   قبل   باید   خوام،   مى   معذرت _  

 . زدم   مى   حرف 
  با   بود   دلجویى   هدفشان   كه   كلماتى   و   اش   جدى   لحن 

 . نداشتند   همخوانى   یكدیگر 
 : گفت   و   ایستاد   تر   عقب   خونسرد   آنیل 



 . كردم   درست   غذا   داخل،   بیا _  
  رفتار   از   كه   بشود   موضوع   این   منكر   توانست   نمى 
 . است   نكرده   تعجب   آنیل 
 ! میشه   دیرت _  

  از   قبل   و   شد   نمایان   آنیل   هاى   لب   رو   محوى   تبسم 
  تر   گیج   را   او   برود   كنار   راهش   سر   از   كامل   اینكه 
 : كرد 
  با   دادم   توضیح   و   گرفتم   تماس   آتلیه   ،با   حاضرم _  

 . میرم   خوردیم   غذا   اینكه   از   بعد   میرسم،   تاخیر 
  و   آزاده   یاد   به   اختیار   بى   گذاشت   كه   خانه   داخل   قدم 

 . افتاد   مواقع   این   در   رفتارهایش 
 . برداشت   گام   خاموش   و   بست   را   خانه   در 

  كرده   برخورد   عصبانیت   با   و   طلبكارانه   همیشه   زنش 
 . كرد   مى   تشدید   را   روزهایش   خستگى   و   بود 
  بیشترِ   میانشان   بحث   اى،   مشابه   شرایطِ   چنین   در 

  آزاده   كردن   قهر   و   طوالنى   هاى   مشاجره   به   اوقات 
  بود   دیده   آنیل   از   رفتارى   امروز   اما   شد   مى   ختم 
 ! تصوراتش   از   فراتر 
 : كرد   اشاره   بود   چیده   سلیقه   با   كه   میزى   به   آنیل 
 . بیارم   رو   غذا   بشین _  
 : بگوید   توانست   فقط 
 . بشورم   و   دستام   میرم _  



  تنها   كه   عجیبى   حالِ   با   او   و   آنیل   لبخند   شد   جوابش 
  طرفِ   به   بود   زن   یك   از   جدید   رفتارى   تجربه   دلیلش 

 . كرد   كج   را   راهش   بهداشتى   سرویس 
 ! بود   نشده   محكوم   هم   كردن   قولى   بد   به   حتى 
 
 #٨٠ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
 

  فكر   آنیل   به   باشد   داشته   را   ذهنش   كنترل   اینكه   بدون 
 ! كرد   مى 

  چهار   اسم   آن   اما   كند   مى   فكر   چه   به   دقیقا   نمیدانست 
  و   وقفه   بى !  تكرار   و   شد   مى   تكرار   سرش   در   حرفى 
 ! دائم 
  بى   آنیل   و   بود   شده   كامل   میز   برگشت   سالن   به   وقتى 
 . داشت   قرار   اش   صندلى   روى   حركت 

  باز   ابروهایش   گره   نمیداد   اجازه   ذهنش   آشفتگى 
 . شود 
 . نشست   میز   پشت   آنیل   مقابل   و   رفت   جلو   آرام 



  آن   شخِص   ى   چهره   نقص   بدون   اجزاى   روى   نگاهش 
 : پرسید   كوتاه   و   چرخید   میز   طرف 
 خوابیده؟   حنا _  
  حین   و   برداشت   او   جلوى   از   را   بشقاب   شد،   خم   آنیل 

  حركت   فرمش   خوش   هاى   لب   به   برایش   غذا   كشیدن 
 : داد 
 نمیارى؟   در   و   كتت ... اوهوم _  
 . راحتم _  
  وقته،   دیر   برگردم   تا   و   میكشه   طول   كارم   احتماال _  
 . بمونه   خودت   پیش   امشب   حنا 

  چشمان   در   زد   زل   شد   گرفته   طرفش   به   كه   بشقابش 
 . كرد   دراز   دست   و   آنیل 
 . نباش   ما   ،فكر   برس   كارت   به   تو .  باشه _  

  واضح   را   آنیل   نجواى   و   گذاشت   میز   روى   را   بشقاب 
 : شنید 
 ! بتونم   نداره   امكان _  

  خوردن   مشغول   را   خود   داد   ترجیح   و   نكرد   اعتنایى 
 . بدهد   نشان   غذایش 
  لحظه   تا   كرد   پیدا   ادامه   و   شد   برقرار   ناگاه   به   سكوت 

  و   رفت   عقب   گذاشت،   بشقاب   در   قاشق   او   كه   اى 
 . آمد   باال   سرش 
 . ممنون _  



  عقب   او   از   تقلید   به   و   زد   لبخند   نگاهش   به   آنیل 
 . كشید 
 .  جان   نوش _  
 . برخاست   صندلى   روى   از   مكث   با   و   آرام 
 اتاقته؟   تو   حنا _  
 . كرد   تایید   سر   دادن   تكان   با   بایستد   اینكه   بدون   آنیل 
 كنى؟   جمع   و   میز   كنم   كمك   بهت   خواى   مى _  
  ناگهانى   اى   صاعقه   مانند   دختر   چشمانِ   افتادن   برق 
 . كرد   برخورد   مردمكهایش   با 
 . میشورى   هم   رو   ها   ظرف   اگه   خوبیه   پیشنهاد _  

  هایش   لب   اطراف   را   اش   اشاره   و   شست   انگشت 
  نقش   صورتش   بر   ناخواسته   لبخندى   مبادا   گذاشت 
 . زند 
 . كن   جمع   و   میز   برگشتى   وقتى   بمونن   پس _  
 . شد   بلند   جایش   از   باالخره   و   خندید   آنیل 
 . بدى   انجامش   اومد   نمى   دلم   كردى   مى   قبول   اگه _  
  دستش   و   آنیل   چشمان   در   ماند   خیره   فاصله   همان   از 
 . انداخت   پایین   را 
 . كنم   قبول   نمیاد   خوشم   كه   رو   چیزى   ندارم   عادت _  
 
 #٨١ 
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  میز   لبه   به   را   انگشتانش   و   كرد   ساختگى   اخم   آنیل 
 . چسباند 

 . ساخته   خاص   مرد   یه   تو   از   رفتارا   همین _  
 : داد   جواب   تفریح   با 
  خاص   مرد   یه   دیگه   شستم   مى   برات   رو   ظرفا   اگه _  

 نبودم؟ 
 . افتاد   خنده   به   دوباره   آنیل 
 . خاصه   مدالت   ى   همه   تو _  

 : داد   ادامه   آنیل   و   نگفت   چیزى 
  درباره   صحبت   براى   كردیم   انتخاب   هم   روزى   چه _  
  وگرنه   میشه   دیرم   كه   حیف   تو،   خاص   شخصیت   ى 

 . نمیدادم   دست   از   و   بحث   این   اصل 
  ،گوش   خواب   اتاق   طرف   به   رفتن   حین   و   روبرگرداند 

 : كرد   زد 
 . میشه   دیرت   داره   كه   خداروشكر   پس _  

  بود   اى   زنانه   ى   خنده   صداى   گرفتن   اوج   فقط   جوابش 
 . پیچید   خانه   سراسر   در   كه 



  از   قبل   و   دخترش   روى   شد   خم   رفت،   تخت   طرف   به 
 . زد   بوسه   كوچكش   دستان   روى   گرفتنش،   آغوش   به 
  چسباند   خود   به   احتیاط   با   را   حنا   كرد   راست   كه   كمر 
 . گذاشت   جاى   بر   اش   شقیقه   روى   را   دوم   ى   بوسه   و 
 : زد   پچ 
 . بابایى   برم   قربونت _  
  ى   حلقه   او   شد   باعث   و   خورد   تكان   آغوشش   در   حنا 

 . كند   تر   تنگ   را   دستانش 
 . دید   اتاق   در   چهارچوب   داخل   را   آنیل   و   برگشت 

 . دارن   دوست   خیلى   رو   باباهاشون   دخترا _  
 . بود   ضعیف   و   خفه   كلمات   آن   گفتن   موقع   آنیل   صداى 
  نسبتا   فاصله   با   یكدیگر   مقابل   و   رفت   جلو   قدم   چند 
 . ایستاد   گرفتند،   قرار   كه   كمى 
 دادى؟   دست   از   و   پدرت   وقتى   بود   سالت   چند _  

  همسایه   دخترِ   ى   گذشته   ى   درباره   بار   نخستین   براى 
 ! كرد   مى   كنجكاوى 

  حالت   بى   ى   چهره   در   شد   طوفان   ثانیه   از   كسرى   در 
 ! آنیل   همیشگىِ   حِس   بى   چشمانِ   و 
 . بودم   بچه _  
 چى؟   مادرت _  

  پلك   محكم   و   دوید   آنیل   صورتِ   درون   سرعت   با   خون 
 . زد 
 . دادم   دست   از   رو   ها   اون   دوى   هر   بچگى   تو   من _  



  دستانش   لرزش   كرد   سعى   او،   به   كرد   پشت   فورا   آنیل 
 . بكشد   عمیق   نفس   و   كند   مهار   را 
  از   را   او   حواس   اش   ناگهانى   شدن   بیدار   با   حنا 

  گریه   اینكه   محض   به   و   كرد   پرت   آنیل   عجیب   واكنش 
 . رفت   بیرون   اتاق   از   آمد   بند   دخترش 
  او   و   چرخاند    خانه   سراسر   آنیل   پى   در   را   خود   نگاه 
 ! نیافت   را 
  نكرد   اى   توجه   آغوشش   در   حنا   هاى   ورجه   ورجه   به 
 . برداشت   دیگر   گام   چند   و 
 ! آنیل؟ _  

  آشپزخانه   از   آنیل   بعد   اى   لحظه   اما   نشنید   جوابى 
 . آمد   بیرون 
   تو؟   رفتى   كجا _  
 : زد   لب   و   كرد   نگاه   آنیل   ملتهب   صورتِ   به   دقت   با 
 خوبى؟ _  
 . خوبم _  
  مردمكهایش   و   لرزید   مى   صدایش   اما   خوبم   بود   گفته 
 ! نداشتند   قرار   و   آرام 
 . رفت   نزدیكتر   قدم   یك 
 . كنم   ناراحتت   خواستم   نمى .  متاسفم _  
  صداى   با   بنگرد   چشمانش   به   مستقیم   اینكه   بدون   آنیل 
 : گفت   او   جواب   در   اى   گرفته 
 . نزنیم   حرف   اش   درباره _  



 : آورد   زبان   بر   كلمه   یك   فقط   مصمم   و   سریع 
 . باشه _  
  داشتى   سوالى   یا   اومد   پیش   مشكلى   حنا   درباره   اگه _  
 . بزن   زنگ   بهم 
  تكرار   هم   باز   و   گرفت   آنیل   حالى   پریشان   از   نگاه 
 : كرد 
 . باشه _  
  به   و   كرد   جا   به   جا   دستانش   میان   آهسته   را   حنا 

 . برداشت   قدم   خانه   در   طرف 
 . گشود   را   در   و   آمد   حرف   بدون   آنیل 

"    ى   كلمه   جز   به   دیگرى   حرف   هیچ   آخر   لحظات 
 ! نشد   بدل   و   رد   میانشان "    خداحافظ 
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 مرادى . ص 
 
 
 

  به   چیزى   كه   بود   جنگیده   افكارش   با   را   مسیر   تمام 
 . نمیداد   اجازه   اش   قوى   ى   حافظه   اما   نیاورد   خاطر 



  كه   دردناكى   تصاویرِ   تا   بود   زده   پلك   تند   تند   بار   هر 
  و   بیدارى   در   حتى   چشمانش   مقابلِ   كردن   علم   قد   قصد 

  موفق   چندان   ولى   براند   عقب   را   داشتند   هوشیارى 
 . نبود 
  دو   از   موهایش،   به   بیندازد   چنگ   خواست   مى   دلش 
  فكر   ى   اجازه   درد   كه   زمانى   تا   بكشدشان   آنقدر   طرف 
 . ندهد   مغزش   به   را   چیز   هیچ   كردنِ 
  منقبض   هاى   لب   میان   از   كه   ضعیفى   و   جان   كم   لعنتىِ 
 . بود   فراز   آنِ   از   جهید   بیرون   اش   شده 
  او   و   بود   انداخته   یادش   به   را   ممنوعه   خاطراتِ   فراز 
  گذشته   از   اى   صحنه   هیچ   به   خواست   نمى   ابدا 

 . بیندیشد 
  با   شدند   مى   ادغام   و   گشتند   مى   بر   هایش   كابوس   اگر 

  هم   باز   قطعا   هایش   خواب   در   آزاده   خونین   ى   چهره 
 . كردند   مى   اش   بسترى   باید 

  اش   رفته   یغما   به   حواِس   ماشین   هنگام   به   نا   توقف 
 . كرد   جمع   را 
 . بفرمایید _  

  پرداخت   از   خرسند   و   شد   پیاده   حرفى   هیچ   بدون 
  ،قدم   خود   شدنِ   سوار   نخستِ   ى   لحظه   همان   در   كرایه 

 . برداشت 
  به   بتواند   بود   امیدار   و   داشت   احتیاج   سكوت   آن   به 

 . دهد   نظم   افكارش 



  فقط   آن   از   بعد   و   شنید   را   ماشین   شدن   دور   صداى 
 . رسید   مى   گوشش   به   ها   گنجشك   خوانى   آواز 
  قرار   نگاهش   تیررس   در   كه   باشكوهى    ِ عمارت   مقابل 
 . نزد   پلك   حتى   و   ایستاد   داشت 
  و   داده   تغییر   مسیر   كرده،   عوض   ماشین   بار   چندین 
  ولى   بود   شده   جا   به   جا   مترو   با   را   ایستگاه   دو   حتى 

  بیشتر   اش   كننده   دیوانه   افكارِ   از   ناشى   خستگى 
 !  بیشتر   خیلى   بودند، 

  جسمش   حتى   داد،   مى   آزار   را   روحش   خستگى   این   و 
  نامتناهى   عذابِ   یك   درگیر   را   جانش   تمام   اصل !  را 
 ! كرد   مى 
  كسى   نیست،   دنبالش   كسى   دانست   مى   چند   هر 

  محافظه   همه   آن   به   احتیاجى   و   كند   نمى   تعقیبش 
  احتیاط   بود،   دیده   تعلیم   چنین   این   اما   باشد   نمى   كارى 
 . بود   هایش   آموزش   اول   شرط 
  هاى   دوربین   لنزِ   زیرِ   و   برداشت   گام   حوصله   بى 

  و   یكبار   فشرد،   را   آیفون   دكمه   سرش   باالى   مداربسته 
 . كوتاه 
  اشراف   ها   دوربین   پشت   نشسته   شخص   دانست   مى 
  داشت   یقین   كه   همانطور   و   دارد   اش   چهره   به   كامل 
 . شد   باز   رویش   به   بلفاصله   بزرگ،   آهنى   در 
  دادنش   هل   با   و   گذاشت   در   بدنه   روى   را   دستش   كف 
  سرسبز   حیاطِ   وارد   گشود،   نیمه   تا   را   آن   عقب   به 



  اى   پوشیده   شلوار   و   كت   شانه   چهار   مردِ   شد،   خانه 
  را   در   كرد،   پر   سرعت   به   را   یشان   فاصله   قدم   چند 
 : گفت   رسایى   صداى   با   و   بست   او   سر   پشت 
 . خانم   اومدید   خوش _  

  سرش   دادنِ   تكان   به   بگیرد   مقابل   از   نگاه   اینكه   بدون 
 : شنید   و   كرد   اكتفا 
 . هستن   منتظرتون   آقا _  
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  روى   بر   طمانینه   با   و   نداشت   گفتن   سخن   به   میل 
 . برداشت   قدم   پایش   زیر   فرش   سنگ 
  ایستاده   كه   جایى   همان   از   كه   كس   هر   به   توجه   بى 
  ساختمانِ   آن   ورودى   در   به   را   خود   كرد   مى   سلم   بود 

 . رساند   مجلل   و   سنگى 
  خوش   سرعت   به   دیگرى   پوشیده   شلوار   و   كت   مرد 
 : داد   دستور   گوشش   درونِ   هدفون   در   گفت،   آمد 



 . كنید   راهنمایى   رو   خانم _  
 . كرد   باز   او   براى   را   در   و 

  درشت   مرد   رفت،   جلو   مجسمه   یك   همچون   و   سرد 
 : كرد   تعظیم   و   آمد   طرفش   به   دوان   دوان   دیگرى   اندامِ 
  كنار   آقا   بفرمایید، .  اومدید   خوش   خانم،   سلم _  

 . هستن   استخر 
 . بود   انتخابش   جواب   بدون   سكوتى   هم   باز 

  سمت   به   مرد   آن   سر   پشت   اما   دانست   مى   را   مسیر 
 . برداشت   قدم   عمارت   پشتى   قسمتِ 

  از   یكى   روى   نشسته   شخص   به   شدنشان   نزدیك   با 
  تاپ   لپ   صفحه   شد   باعث   استخر   سمتِ   هاى   صندلى 

  اطراف   آن   كسى   بدهد   دستور   و   كند   خاموش   را 
 . نایستد 
  را   همه   خود   كلم   در   آشكار   تحكم   و   اقتدار   با   مرد 

  زد،   لبخند   او   با   شدن   تنها   محض   به   و   كرد   مرخص 
  به   شروع   هوا   بى   و   برخاست   اش   صندلى   روى   از 

 ! كرد   زدن   دست 
 . اى   العاده   فوق   تو ... دخترم   آفرین _  

  فاصله   هایش   لب   میانِ   باالخره   و   رفت   نزدیكتر   كلفه 
 : انداخت 

 ایران؟   برگشتى   كى _  
  حینِ   و   گرفت   آرام   مرد   ربط   بى   سوالِ   آن   پرسیدنِ   با 

 : داد   پاسخ   اش   صندلى   روى   نشستن 



 . دیروز _  
  مقابل   و   نماند   خود   نشستن   براى   اجازه   منتظر 
 . گرفت   قرار   صندلى   روى   مرد   خندانِ   چشمانِ 

 . آنیل   بشنوم   خوب   خبرهاى   خوام   مى _  
  اخم   آمد   كه   حرف   به   و   داشتند   قرار   یكدیگر   مقابل 

 . زد   گره   هم   به   را   ابروهایش 
 . برگردم   خوام   مى _  
  نشان   واكنش   لحظه   در   رویش   به   رو   نشسته   مرد 
  عضلتِ   كشید،   پر   هایش   لب   روى   از   لبخند   داد، 

 : غرید   تندى   لحنِ   با   و   شدند   سخت   و   سفت   صورتش 
 ! وقت   هیچ .  ندادم   یاد   بهت   رو   زدن   جا _  

  ى   چهره   به   نگاه   دوباره   وقتى   و   بست   چشم   كوتاه 
  تر   خسته   و   درمانده   مستاصل،   انداخت   مرد   عصبانى 

 . بود   زمان   هر   از 
  نابود   زندگیش   خواستى،   كه   شد   همون   چیز   همه _  

  برگردم،   من   بذار ... خرابه   حالش !  آورده   كم   شده، 
 . ندارم   دادن   ادامه   و   موندن   تحمل ... دیگه   تونم   نمى 

 . نكشد   فریاد   كرد   سعى   و   شد   بیشتر   مرد   عصبانیت 
  تا   مونده   هنوز ... بشم   راضى   من   تا   مونده   هنوز _  

 . بشه   خنك   من   اینجاى 
  او   سر   بر   نتوانست   دیگر   و   كوبید   قلبش   روى   محكم 
 . نكشد   فریاد 



  خانواده   اون   كرد،   مادر   بى   دیگه   یكبار   رو   تو   اون _  
  رفته   یادت   رو   اینا !  قبرستون   سینه   فرستاد   رو   ما   ى 
  پیروزى   قدمى   یك   درست   و   من   جلوى   نشستى   كه 

  خوام   مى   گفتم !  آنیل؟   رفته   یادت   شدى؟   خسته   میگى 
  دیدمت   كه   وقت   همه   این   از   بعد   بشنوم،   خوب   خبر 
 ! خوبت؟   خبر   اینه 
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 . كشید   خود   صورتِ   بر   محكم   را   دوستش   هر   كف 
  دست   از   رو   چیزش   همه   بریم؟   جلو   باید   كجا   تا _  
 ! داده 
  را   رفتارش   كنترل   لحظه   به   لحظه   كه   خشمى   با   مرد 
  میزِ   روى   را   اش   خورده   گره   مشت   گرفت،   مى   دست 

 . آورد   فرود   مقابلشان 
 . زندگى   به   امید   یه ... داره   بچه   یه   هنوز   اون _  



  مجسم   چشمانش   مقابل   حنا   معصوم   چهره   تصویرِ 
 . شد 
  جا   از   فنر   مثل   وقتى   نداشت   خود   بر   اختیارى   هیچ 
 . پرید 
 . گناهه   بى   بچه   اون ... نه   حنا _  

  دانست   مى   و   شكست   هم   در   را   اش   اراده   مرد   فریادِ 
 . ندارد   را   او   تصمیمات   با   مخالفت   قدرت   كه 
 .  بشین _  
 !  كرد   اطاعت   میل   بى 

  دانست   مى   خوب   و   نداشتند   قرار   و   آرام   مردمكهایش 
  انتقام   و   كینه   قربانى   حنا   دهد   نمى   اجازه   وجه   هیچ   به 
 . شود   ها   آن 
   كجاست؟   من   آفاق   آنیل؟   كجاست   من   زن _  

 . گردد   شماتت   شد   باعث   و   نداد   جواب 
 دختر؟   كجاست   عموت   زن _  
 . بود   گرفته   قرار   مخمصه   در   گزید،   لب 

  آن   در   نهادن   قدم   خود،   آمدن   از   لحظه   همان   درست 
 . شد   پشیمان   خانه 

  اشغال   را   سرش   فضاى   درد   پر   و   اندوهگین   فریادى 
 : كرد 
 !  ُمرده _  
  زمزمه   ناخواسته   و   ُجنبیدند   اختیار   بى   هایش   لب 
 : كرد 



 ... هم   آزاده _  
  را   او   وجود   و   فضا   كه   بود   عمویش   فریادِ   هم   باز 

 . لرزاند 
  كنار   من   پسر   اما !  اس   زنده   هنوز   اون   بچه   ولى _  
 ! شده   دفن   زنم 

 .  شد   ساكت   ناچار 
 !  بود   فایده   بى   زدن   حرف 
  امیدوار   نباید   دانست   مى   باید   بحث   این   شروع   از   قبل 
  این   شدنِ   تمام   براى   او   اصرار   با   موافقت   به   باشد 
 . بازى 
  خوام   نمى   دیگه ... آنیل   خونه   اون   به   گردى   مى   بر _  

 . بشنوم   چیزى 
  كند   عصبانى   آن   از   بیشتر   را   عمویش   خواست   نمى 
 . باشد   خوددار   توانست   نمى   دیگر   ولى 
  دوامى   مقابلش   مرد   گرفتنِ   آرام   خواست   نمى   دلش 
  تا   آمده   باال   كلماتِ   و   باشد   داشته   كوتاه   و   اى   لحظه 
 . شدند   نمى   مهار   گلویش 

  به   گوشه !  ام   خونه   تو   كنم،   مى   حسش   خودم   كنار _  
  بیرون   هام   خواب   از !  منه   كنار   خونه   اون   گوشه 
  اون   تو   آزاده   روحِ .  خونه   اون   تو !  اونجاست   و   اومده 
 !  اش   بچه   و   شوهر   كنار   اس،   خونه 
 : كرد   ناله   و   آمد   در   دستانش   اسارتِ   به   سرش 
 ! جان   عمو   میشم   دیونه   دارم _  
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 ... رو   ها   قرص   اون   از   تا   چند   دكترت   میگم _  

  جمله   آن   اتمام   تحملِ   حتى   و   آورد   باال   سر   سراسیمه 
 . نداشت   را 
 . خورم   نمى   ها   قرص   اون   از   دیگه   من _  

 ! بود   محكم   و   شده   سخت   لحنى   جوابش 
  اون   بیا،   خودت   به ... كن   جمع   رو   خودت   پس _  

  خیالیت   ارواح   نده   اجازه   و   دور   بریز   رو   توهمات 
 . كنن   تسخیرت   دوباره 
 : داشتند   گسى   و   درماندگى   مزه   كلماتش 

  من   با   قبل   از   بیشتر   روزها   این ... باهوشه   مرد   اون _  
 بشناسه؟   بیشتر   منو   بخواد   اگه   ارتباطه   در 

  یك   همچون   را   حرص   اش   جمله   و   عمویش   نیشخند 
 . انداخت   جانش   به   مسرى   بیمارى 



  االن ... خواستم   مى   اول   از   كه   چیزیه   همون   این _  
  رو   اعتمادش   بشه،   عاشقت   كه   اس   موقع   بهترین 
 . بیار   بدست 
  صدایش   تُنِ   كرد   تلش   و   داد   ماساژ   را   اش   شقیقه 
 . نرود   معمول   حد   از   باالتر 
  دادن   ادامه   این   از   بیشتر !  نیست   واقعى   من   هویت _  

 ! پلیِس   یه   اون ... خطرناكه 
  حباب   مثل   را   تحملش   و   صبر   گرفت   كه   جوابى 
 . تركاند 
  این   تو   كنم،   رها   نصفه   رو   كارى   هیچ   ندارم   عادت _  
 نمیدونى؟   و 

 . سایید   هم   بر   دندان   و   كشید   جلوتر   را   خود 
   بشه؟   رو   براش   دستم   اگه _  
  با   نزدیك   حالتى   در   و   آمد   جلو   او   از   تبعیت   به   هم   مرد 

 . گرفتند   قرار   یكدیگر 
 فرستادم؟   رو   تو   چرا _  
 . زد   پلك   ،تنها   شنیدن   انتظارِ   در 
  وسط   بفرستم   رو   تو   میاد   خوشم   كنى   مى   فكر _  

  بفهم   اما   داشتم   ات   نگه   آتیش   از   دور   همیشه   آتیش؟ 
 . داشت   فرق   اینبار   كه 

  كه   اى   مردانه   دستانِ   نوازش   به   ناگهانى   صورتش 
 . آمد   در   ساخت   حصار   آن   اطرافِ 



  اعتمادتر   قابل   تو   از   اطرافم   هاى   آدم   تمام   بین _  
 . نداره   وجود   من   براى 
 . نبود   احساسات   و   عواطف   بندِ   در   كه   بود   ها   سال 
  قرار   تاثیر   تحتِ   براى   نداشت   قلبى   كه   لحظه   آن   مانند 
 ! گرفتن 
  تنها !  آنیل   نداریم   و   كس   هیچ   دیگه   تو   و   من _  

 . منم   هم   تو   خانواده   تنها   تویى،   من   ى   خانواده 
  به   گذشته   دل   از   آشنا   هایى   جیغ   صداى   و   زد   پلك 

  هایش   گوش   رسیدند،   تشویشش   از   پر   هاى   لحظه 
 ! نشدند   َكر   اما   سوختند   شدند،   داغ 
 . بگیریم   رو   انتقاممون   كن   كمك _  

  براى   فقط   داد،   تكان   سر   و   كشید   عقب   را   صورتش 
 . سرش   داخل   از   ها   جیغ   آن   ریختنِ   بیرون 
  خلصى   ها   جیغ   شر   از   تا   كشید   نفس   عمیق   بار   چند 
  سعى   و   نكند   علم   قد   ذهنش   در   تصویرى   هیچ   تا   یابد، 
 . برگرداند   خود   وجود   به   را   آرامش   كرد 
  با   رضایت   را   او   العمل   عكس   اشتباه   به   عمویش   و 

 ! بود   كرده   تعبیر   خود   هاى   خواسته 
 . دخترم   آفرین _  
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 . برخاست   اش   صندلى   روى   از   حواس   بى 
 . برود   است   بهتر   كه   دانست   مى   فقط 
 ! شدى؟   بلند   چرا _  

 : داد   جواب   كوتاه 
 . برم   میخوام _  
 . انداخت   پا   روى   پا   و   زد   تكیه   اش   صندلى   به   مرد 
  بیشتر   دارى   دیدنم   به   اصرار   همه   این   كردم   فكر _  

 ! بمونى 
  قصد   كشید،   اش   خشكیده   هاى   لب   روى   را   زبانش 
  جانش   در   شده   حل   برآشفتگى   و   هیاهو   از   ابدا   نداشت 
 . گردد   پدیدار   اش   چهره   روى   چیزى 
 . بزنیم   حرف   خواستم   مى   فقط _  
  برادر   سهمِ   فقط   كه   هایى   همان   از   زد،   لبخند   مرد 
 . بودند   اش   زاده 
 باشى؟   جانت   عمو   كنار   و   شام   خواى   نمى _  

  لحظاتى   كه   صندلى   فلزِ   بر   گذاشت   دست   مستاصل 
 : زد   لب   و   بود   نشسته   آن   روى   پیش 



 . میشه   دیر _  
  لب   خوردنِ   تكان   با   شد   همزمان   مرد   شدنِ   بلند 

 : هایش 
 . ببینه   رو   تو   خواد   مى ... ایران   میاد   داره   شیخ _  

 . شد   تر   كم   ابروهایش   فاصله 
 . میریم   هم   با   مهمونیه،   فرداشب _  

  روحى   بد   شرایطِ   این   در   نداشت   حوصله   شد،   عصبى 
 .  برود   مهمانى   به   اش 

 . ها   شلوغى   دسته   آن   از   بود   متنفر 
 . جان   عمو   بیام   نمیتونم   من _  
 . ایستاد   اش   قدمى   یك   و   ،مقابلش   مرد 
  حتما   باید   باشى   هم   تو   خواسته   شیخ   وقتى !  نمیشه _  

 . بیاى   همراهم 
  بهانه   یك   كردنِ   پیدا   براى   افتاد   تكاپو   به   ذهنش 
 . بزند   باز   سر   مهمانى   آن   به   رفتن   از   بتواند   تا   منطقى 

 ! میرم   دارم   كجا   بگم   كنم؟   چیكار   رو   فراز _  
  خونسرد   و   شلوارش   حیب   درونِ   كرد   فرو   دست   مرد 

 : داد   جواب 
 . كنى   مى   پیدا   رو   راهش   تو _  

 ! بود   فایده   بى   كردن   بحث 
 . كرد   خداحافظى   زیرلب   و   روبرگرداند   كلفه   پس 

 . را   او   كند   آچمز   بود   بلد   خوب   عمویش 



  از   پرتحكم   را   خود   اسم   كه   بود   برنداشته   را   دوم   قدم 
 : شنید   سر   پشت 
 آنیل؟ _  

 . كرد   مكث   چرخیدن   براى   و   ایستاد 
  اون   زندگى   هواى   از   و   زدم   زنگ   كه   دیگه   دفعه _  

  پا   به   آتیش   برق   و   رعد   خواد   مى   دلم   پرسیدم   عوضى 
 . باشه   انداخته   راه   سیل   بارون   باشه،   كرده 
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  دلش   و   بست   چشم   بود   ایستاده   كه   حالتى   همان   در 
  دوباره   و   زدن   پلك   یكبار   با   چیز   همه   خواست   مى 
 . كند   پیدا   سامان   كردن   باز   چشم 

 ! زمان   هر   از   بود   تر   مستاصل 
 . باش   اینجا   فرداشب   ولى   دختر   برو _  

 : گفت   كوتاه   ولى   ماندند   ثابت   مردمكهایش   و   برنگشت 
 . میام _  



  كردن   مخالفت   با   كه   دانست   مى   و   نداشت   اى   چاره 
 ! برد   نمى   جا   هیچ   به   راه 

  عمارت   آن   از   رفتن   بیرون   براى   برداشت   قدم   محكم 
  یك   به   شدن   مبدل   تا   لحظه   به   لحظه   وجودش   اما 

 ! نداشت   اى   فاصله   مخروبه 
  كردند،   مى   تعظیم   دیدنش   با   كه   افرادى   به   توجه   بى 

  شدند،   مى   اش   همراه   قدمى   چند   و   گفتند   مى   اى   جمله 
  آن   از   طوالنى   مدت   كه   جایى   اش،   خانه   به   كرد   پشت 
  شروع   حواس   بى   و   هدف   بى   آواره،   و   بود   مانده   دور 
  بود   كرده   تحمیل   كه   اى   ناخواسته   روى   پیاده   به   كرد 
 ! پاهایش   بر 
  از   قصه،   پایان   از   بود،   شده   شروع   كه   بازى   از 

  رهایش   حس   این   و   داشت   واهمه   ماندن   فراز   نزدیكِ 
 ! كرد   نمى 
 . باشد   داشته   امید   خوش   پایانِ   یك   به   توانست   نمى 
  همه   افتادن   اتفاق   به   باشد   بین   خوش   توانست   نمى 
 . عمویش   رضایت   و   میل   به   چیز 
  یارى   شانس   فقط   و   فقط   ام   نقطه   همین   تا   او   عقیده   به 

 . بود   كرده   شان 
  كرد   مى   گمان   و   داشت   مى   بر   قدم   خیابان   حاشیه   در 

 ! هستند   تر   سنگین   همیشه   از   هایش   شانه 
  از   را   سنگینى   آن   تمام   كه   شد   مى   پیدا   نفر   یك   كاش 
 . داشت   مى   بر   هایش   شانه 



  شهر   سطح   در   كه   هایى   اتوبوس   ایستگاه   اولین   در 
 . ها   ماشین   حركت   به   زد   زل   و   نشست   كردند   مى   تردد 
  خیره   آنقدر   كرد،   فكر   چیز   هیچ   و   چیز   همه   به   آنقدر 
 . شد   تاریكى   در   غرقِ   شهر   كه   ماند   ها   ماشین   گذر   به 

  بود   گریخته   آسمان   از   ناگهانى   گمانش   به   روشنایى 
 ! اش   زندگى   مانند   درست 
  بى   او   و   كرد   توقف   ایستگاه   در   جدیدى   اتوبوس 
  خیابان   حاشیه   در   قدم   چند   برخاست،   جایش   از   اهمیت 
 . داد   بازگشت   به   رضایت   باالخره   و   رفت   جلو 

 . كرد   توقف   مقابلش   تاكسى   لحظه   همان   و   ایستاد 
 . ماند   مى   صبور   بازى   این   پایانِ   تا   و   گشت   برمى   باید 

 . نداشت   دیگرى   انتخاب 
  را   آدرس   اینكه   از   قبل   و   ماشین   صندلى   روى   نشست 

  با   انداخت،   فاصله   هایش   لب   میان   بدهد   راننده   به 
 : گفت   اى   افتاده   خش   صداى 
 . لطفا   نكنید   سوار   اى   دیگه   مسافر _  
 برید؟   مى   تشریف   كجا .  چشم _  

 . زد   پلك   و   شد   ماشین   شیشه   مماس   صورتش   از   نیمى 
 برود؟   خواست   مى   كجا 

 ! كرد   مى   تشدید   را   اش   حالى   بد   كه   بود   جایى   مقصد 
 خانم؟ _  

  فقط   او   مقصد   زد،   لب   را   آدرس   و   كشید   نفس   عمیق 
 . شد   مى   ختم   ممتد   واهمه   یك   به 
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  نقشه   بارها   بود،   خود   افكار   غرقِ   نیز   را   مسیر   تمام 
  بود   كرده   تصور   را   زیادى   هاى   صحنه   بود،   كشیده 
 ! گیرد   آرام   توانست   نمى   ولى 
  را   واهمه   و   كرد   مى   طغیان   وجودش   در   موموز   حسى 
 . زد   مى   نیش   جانش   به 

  خانه   آن   در   پشتِ   به   وقتى   تا   شد   كه   مجتمع   وارد 
  را   خونسردى   كرد   تمرین   خود   با   بار   هزاران   رسید 
 !  گرفت   نمى   آرام !  بود   فایده   بى   اما   كند   بازى   نقش 
  بزند   را   رفتن   فراز   سراغ   به   قید   گرفت   تصمیم   آخر   در 
 . چرخاند   اش   خانه   قفل   در   كلید   و 
  و   دارد   احتیاج   تنهایى   به   هم   هنوز   رسید   مى   نظر   به 

 . كرد   مى   بهتر   را   حالش   گرفتن   دوش   شاید 
  برداشت   كه   قدمى   اولین   و   داد   هل   عقب   به   را   در 

 ! فراز   بازدارنده   صداى   با   شد   همزمان 



 اومدى؟ _  
  دم   و   بست   چشم   كوتاه   اى   لحظه   برگردد   اینكه   از   قبل 

 . فرستاد   بیرون   آهسته   را   اش   سینه   بر   مانده   سنگینِ 
  بر   شده   حك   تصنعى   لبخندِ   با   همراه   سرش   چرخاندنِ 
 . بود   لبانش 
  خانه   در   چهارچوب   داخل   تر   طرف   آن   قدم   چند   فراز 

  مى   او   چشمان   به   مستقیم   و   بود   ایستاده   خودش 
 . نگریست 

 بودى؟   منتظرم _  
  اینكه   بدون   و   داد   در   چهارحوب   به   را   اش   تكیه   فراز 
 : گفت   صراحت   با   كند   مكث 
 !  كردى   دیر   خیلى _  
  داشت   یقین   كه   َمردى   چشم   در   چشم   فاصله   همان   از 

 : زد   لب   است   نفوذناپذیر   حد   از   بیش 
 . كشید   طول   كارم _  
 ! بود   خاموش   گوشیت _  

  بگوید   چیزى   اینكه   از   قبل   و   كرد   اخم   غیرارادى 
  صفحه   چرخاند،   دست   كیفش   درون   زده   شتاب 

  آن   دوباره   نشد   روشن   وقتى   و   كرد   لمس   را   موبایلش 
 . انداخت   كیف   داخل   را 

 : داد   توضیح   و   برگشت   فراز   چشمانِ   به   نگاهش 
 . نشدم   متوجه !  كرده   تموم   شارژ _  
 .  ات   خونه   در   جلوى   اومدم   بار   چند _  



 . بود   اختیار   بى   هایش   لب   روى   محو   تبسم 
 شدى؟   نگرانم _  
 : گفت   خونسرد   حالت   همان   در   و   ایستاد   صاف   فراز 
 . شدم   نگران _  
  دندان   ردیف   و   آمدند   كش   طرف   دو   به   هایش   لب 

 . شد   نمایان   هایش 
 . مگه   چنده   ساعت _  

  ساعت   روى   دواند   نگاه   و   نماند   فراز   جواب   منتظر 
 . خود   مچ   اطرافِ 

  نمى   باور   شدند،   معمول   حد   از   تر   درشت   چشمانش 
 ! باشد   گذشته   عمویش   با   ملقات   از   زیادى   زمان   كرد 

  تصمیم   و   كرد   فراز   منتظر   نگاهِ   معطوف   را   حواسش 
 . بكشاند   دیگرى   سوى   و   سمت   به   را   بحث   گرفت 
  دیرتر   دیگه   یكساعت   میشى   نگرانم   میدونستم   اگه _  

 . گشتم   برمى 
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  فراز   چهره   بر   رنگى   كم   لبخندِ   انتظارش   برخلف 
  لبانِ   میان   از   ناواضح   را "  دیوانه "   كلمه   و   شد   نمایان 

 . شنید   سخت   و   سفت   َمردِ   آن 
 : پرسید   خندان   و   رفت   جلو   قدم   دو 
 بود؟   شده   تنگ   دلتم _  
  فروخوردنِ   حین   و   كشید   خود   هاى   لب   به   دستى   فراز 

 : گفت   لبخندش 
 . بخیر   شب ... مرتبه   چیز   همه   انگار   خب _  
  سریع   كه   گردد   اش   خانه   وارد   تا   روبرگرداند   فراز 
 . گرفت   را   بازویش   و   كرد   پر   را   میانشان   فاصله 
 خوردى؟   شام _  
  به   نزدیك   هایشان   صورت   فراز   چرخاندنِ   سر   با 

 . گرفت   قرار   یكدیگر 
  ترس   توانست   مى   مرد   این   كه   بود   عجیب   برایش 
  به   حیرانى !  آرامش   و   باشد   واهمه !  آرامش   و   باشد 
  دیگر،   هاى   حس   تمام   كنار   در   و   بیندازد   جانش 
 ! آورد   در   جریان   به   رگهایش   در   نیز   را   آرامش 
  سر   بر   اما   كشید   عقب   را   بازویش   ملیمت   با   فراز 
 . ایستاد   خود   جاى 
 . خورم   نمى   شام _  
  كرد   اشاره   خود   مقابل   مردانه   هیكل   به   پروایى   بى   با 
 : گفت   خباثت   با   و 
 .  دیگه   موندى   خوب   اینقدر   كه   اینه   براى _  



 . كند   مهار   را   لبخندش   نتوانست   اینبار   فراز 
 . نكن   اذیت   اینقدر ... آنیل   برو _  

  بازى   آن   اصلِ   حتى   كرد   فراموش   را   بد   حال   و   خندید 
 ! را 
 ! كنى؟   فرار   من   از   خواى   مى   كى   تا _  
 ! كنم   نمى   فرار _  
 ! سرگرد   نیستى   خوبى   دروغگوى _  
   آنیل؟   هستى   چى   دنبال   تو _  
 . رو   قلبت ... خوام   مى   رو   تو   من _  

  یكدیگر   خیره   دو   هر   و   شد   برقرار   هنگام   به   نا   سكوت 
 . ماندند 
  تا   بود   كرده   مستاصل   را   فراز   اش   جسورانه   جمله 
 . بگوید   چه   باید   نداند   بار   نخستین   براى   كه   آنجا 

  روى   انگشتانش   و   كرد   دراز   دست   اما   نرفت   جلوتر 
 . لغزیدند   فراز   قلبِ   منظمِ   نبِض 
 . میشیم   كامل   هم   با   ما _  
 ! آنیل   نمیشه _  
 !  چرا؟ _  
 : داد   پاسخ   حیران   و   كلفه   فراز 
 ! كردى   غافلگیر   منو   تو _  

 : زد   غمگینى   لبخند 
 بشم؟   عاشقت   نداشتى   انتظار _  

 : داد   ادامه   مكث   بدون 



 ! بشم   عاشقت   نداشتم   انتطار   منم _  
 . ماند   هوا   بر   معلق   او   دست   و   گرفت   فاصله   فراز 

  حس   را   نبض   آن   توانستند   مى   هم   هنوز   انگشتانش 
  تا   فراز   قلب   ردِ   ناگهانى،   لمس   آن   با   كه   انگار !  كنند 
 ! شد   حك   بندشان   به   بند   روى   ابد 
 !  نكردى   انتخاب   رو   خوبى   وقتِ _  
  میانشان   فاصله   قدم   چند   آن   داد   اجازه   و   نرفت   جلو 
 . شود   حفظ 
 !  سرگرد   نمیشه   حالیش   ها   حرف   این   عشق _  
  بیشتر   اش   كلفگى   و   كشید   دست   موهایش   به   فراز 
 . بود   شده 
  هنوزم !  گیجم !  آنیل   نیستم   خوبى   موقعیت   تو   من _  

  بدتر   و   حال   این   كنم   مى   خواهش ... شده   چى   نمیدونم 
  دخترم   منو   موندى،   تو   فقط   نكن،   معذب   منو ... نكن 
  كنم   مى   خواهش   داریم،   رو   تو   فقط   روزها   این 

 . نكن   خرابش 
  باز   دهان   و   بود   غیرارادى   ابروهایش   خوردگى   گره 
 ! نداد   اجازه   فراز   كه   بگوید   چیزى   كرد 
  مى   خواهش ... بمون   باقى   آزاده   دوستِ   من   براى _  
 . كنم 
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  رو   كه   فراز   و   نداشت   را   كلمات   آن   شنیدن   انتظار 
  تا   برود   عقب   حتى   بماند،   ساكت   داد   ترجیح   برگرداند 

 . نباشد   خانه   در   شدن   بسته   مسیر   در 
  اى   لحظه   نقطه،   آن   در   او   گذاشتن   تنها   از   قبل   فراز 
  كه   حالتى   خوش   چشمان   روى   تا   را   نگاهش   كوتاه 
  افتاد   فاصله   هایش   لب   میان   و   چرخاند   بود   اش   خیر 
 . گرفتند   قرار   هم   روى   دوباره   اما 
  آخرین   در   بود   مشخص   و   بگوید   چیزى   داشت   قصد 
 ! است   شده   پشیمان   لحظه 
  به   حتى   نشد   بدل   و   رد   میانشان   دیگرى   ى   كلمه   هیچ 
 " ! بخیر   شب "   یا "  خداحافظ "   یك   اندازه 
  كرد   حس   بست   او   روى   به   كه   را   اش   خانه   در   فراز 
  نحو   بدترین   به   مرد   یك   جانب   از   بار   اولین   براى 
 ! است   شده   رانده 
  كه   مختلف   هاى   حس   از   اى   آمیزه   با   توانست   نمى 

  به   ناچار   و   بجنگد   بودند   گرفته   هدف   را   جانش 
 . برد   پناه   اش   خانه   سكوت 



 . داشت   خانه   آن   وسایل   كردن   نابود   به   عجیبى   میل 
  از   را   شال   خورده   فرو   خشمى   با   و   ایستاد   سالن   وسط 
 . كرد   لگد   و   انداخت   زمین   بر   كشید،   موهایش   روى 
 !  یبوست _  

 . حرص   از   مملو   و   بود   خصمانه   صدایش 
  هیچ   تو   َمردك   آخه !  یبس   اینقدر   َمردم   آخه _  

  كم   یبوستت   از   كه   نمیشه   پیدا   بدنت   داخل   هورمونى 
  كه   كنم   مى   علقه   ابراز   بهت   دارم   همه   این   كنه؟ 

 ! بمونم؟   باقى   زنت   دوست   بگى   آخرش 
  به   بود   فراز   رفتار   حاصلِ   كه   اى   آشفته   حالتِ   همان   با 

  آرام   توانست   نمى   و   برداشت   گام   آشپزخانه   طرف 
 ! بگیرد 
  به   بودم   نچسبونده   خودمو   اینجور   زندگیم   تو _  

  هاى   دادن   نشون   سبز   چراغ   جواب   در   حتى   كه   مردى 
  رو   گردنت   خواد   مى   دلم !  نزنه   بهم   لبخند   یه   من 

 . سرگرد   بشكنم 
  غر   ،وسط   آخر   در   و   چرخید   خود   دور   به   هدف   بى 
  نداشتند   تمامى   انگار   كه   حرصى   از   پر   هاى   زدن 

  براى   اما   بخرد   جان   به   را   خوابى   بى   گرفت   تصمیم 
 . كند   آماده   قهوه   خودش 

  جورى !  سرگرد   نیام   بر   تو   پس   از   اگه   نیستم   آنیل _  
  هیچ   كه   بشه   ُسریده   برام   دلت   جورى   بشى،   عاشقم 
 .  كنى   فراموش   منو   نتونى   وقت 



  اجاق   روشن   شعله   به   اش   قهوه   شدن   آماده   انتظار   در 
  حس   كه   زد   مى   حرف   خود   با   و   بود   دوخته   چشم   گاز 
  تاب   هایش   گوش   در   نفر   یك   هاى   قدم   صداى   كرد 

 . خورد 
  خود   تكلم   قدرت   ثانیه   از   كسرى   در   و   ماند   باز   دهانش 

 . داد   دست   از   را 
 . گرفت   اوج   قلبش   ضربان   و   چرخاند   سر 
 . كشید   گردن   كانتر،   روى   از   و   رفت   جلو   قدم   چند 
 ! بود   مسكوت   و   تاریك   نیمه   خانه 

 ! بود   زده   توهم   احتماال   و   نبود   هیچكس 
  عقب   به   فرستاد،   بیرون   نیمه   و   نصفه   را   بازدمش 
  نزدیك   را   شخصى   ،حضور   لحظه   همان   در   و   برگشت 

 ! سرش   پشت   درست   كرد،   احساس   خود   به 
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  آموزش   تمام   و   ماند   سنگین   اش   سینه   روى   نفس 
  و   ناگاه   به   شد   فلج   كرد،   فراموش   را   دفاعى   هاى 

 . بگیرد   گاردى   هیچ   نتوانست 
  كندنى   جان   هر   به   اما   نداشت   چرخاندن   سر   شهامت 

  تیره   بر   سردى   عرق   داد،   تكان   را   خود   بدن   بود   كه 
 ! نبود   آنجا   هیچكس   هم   باز   و   گرفت   راه   كمرش 

 : نالید   و   زد   چنگ   را   كانتر   لبه 
 ... آزاده _  
  كرد   استقامت   اما   شدند   خم   زانوانش   و   لرزید   خود   به 
 . نكند   سقوط   تا 
 ... نباش   اینجا ... نمون   اینجا _  

  در   فاصله   همان   از   را   اش   شده   گشاد   مردمكهاى 
  لرز   صدایش   و   چرخاند   اش   خانه   تاریك   نیمه   سالن 
 : كرد 
  میشنوى   میدونم ... اینجایى   میدونم _  

 ! آزاده   میدونم ... حرفامو 
  صدا   آن   از   ریخت،   شعله   روى   و   جوشید   اش   قهوه 
  برخورد   كانتر   لبه   به   پهلویش   و   خورد   سختى   تكان 
 . كرد 

  هایش   سلول   درون   قدرت   پر   درد   و   آمد   بند   نفسش 
 . شد   منتشر 

 ! آخ _  
 . كرد   خم   كمر   و   پهلویش   روى   نشست   دستش 



  شیر   بستن   محض   به   و   برداشت   قدم   حالت   همان   در 
 !  نكرد   درنگ   اتاقش   به   خود   رساندن   براى   گاز، 
  مى   تیر   درد   شدت   از   كه   پهلویى   با   و   زنان   نفس   نفس 
  كردن   روشن   بدون   و   چرخاند   قفل   در   كلید   كشید 
 . پتو   زیر   خزید   چراغ 
  سر   بر   و   آورد   بیرون   را   هایش   لباس   نخواست   حتى 

 . ماند   حركت   بى   جایش 
  توان   هوا   شدن   روشن   موقع   تا   دانست   مى   خوب 

  سرگردان   روح   است   ممكن   حتى   و   ندارد   خوابیدن 
  بیاید   سراغش   به   كند،   عبور   اتاقش   در   سطح   از   آزاده 
 ! نكند   رها   خود   حال   به   را   او   و 

  چالش   به   را   خود   ذهن   كرد   تلش   وجود   این   با   ولى 
 . نیندیشد   دیگرى   چیز   به   كه   آنقدر   بكشد 
  غیبت   و   فراز   براى   اى   بهانه   كردن   پیدا   با   را   خود 

  داشت   پتو   زیر   كه   نفسى   به   و   كرد   سرگرم   فرداشب، 
 . نداد   نشان   اى   توجه   افتاد   مى   شماره   به 
  در   اى   كننده   محافظت   عجیبِ   قدرت   او   نظر   از   پتو   آن 

 ! داشت   آزاده   جو   انتقام   و   سرگردان   روح   برابر 
  به   هایش   ترس   از   فارغ   تا   نداشت   را   كسى   و   بود   تنها 
  مى   فقط   آور،   عذاب   لحظات   آن   در   پس   ببرد،   پناه   او 

  ذهنش   كند   سعى   و   باشد   امان   در   پتو   آن   زیر   توانست 
 ! گرداند   خالى   هایش   ترس   از   را 
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  قابل   تفاوت   گشود   رویش   به   را   خانه   در   كه   دخترى 
  با   هیجان،   با   گذشته   شب   كه   داشت   كسى   با   اى   توجه 
 ! بود   گفته   سخن   اش   علقه   از   جسورانه   و   خندان   لبى 

  و   زده   دار   دختر   آن   صورت   بر   را   خنده   نفر   یك   انگار 
  عجیبى   سرخى   تا   بود   پاشیده   چشمانش   بر   غم   گرد 

 ! كند   خود   در   غرق   را   مردمكهایش 
  و   داشت   نگه   دستانش   میان   تر   محكم   را   حنا 

  بر   همچنان   قبل   شب   از   كه   هایى   لباس   به   موشكافانه 
 . نگریست   بودند   مانده   آنیل   تنِ 

 : پرسید   ناخواسته 
 ! خوبى؟ _  
  اطراف   كه   اش   ریخته   هم   به   موهاى   به   دستى   آنیل 

  دست   حرف   بدون   و   كشید   بودند   مانده   معلق   صورتش 
 ! حنا   گرفتن   براى   كرد   دراز 
   بود؟   او   دیشب   برخورد   حال،   این   دلیل 



  نه   دلیلش   خاموشى   و   حوصلگى   بى   اعتنایى،   بى   این 
 بود؟   علقه   آن   به   گفتن 
  و   بخشید   شدت   را   اش   چهره   سختى   درگیرش   ذهن 
  بار   نخستین   براى   آنیل،   دستان   به   حنا   سپردن   از   قبل 

 ! آورد   زبان   بر   را   كلمات   وقتى   شد   معذب 
 كشى؟   مى   رو   زحمتش ... كرده   خرابكارى _  
  از   حنا   آوردنِ   بیرون   حین   و   كشید   هم   در   ابرو   آنیل 
 : شكاند   را   خود   سكوت   باالخره   او   دستان   حلقه 
 . باشه _  
 ! دارد   فرق   همیشه   با   شنید   كه   صدایى   چقدر   كرد   فكر 

  را   همیشگى   نوازى   گوش   و   ملیمت   و   ظرافت 
 ! نداشت 
  در   رخنه   دنیا   هاى   گرفتگى   و   ها   خستگى   تمام   انگار 
 ! بودند   كرده   مقابلش   ایستاده   دختر   حنجره 

  مى   دارم،   وقت   هنوز   كنم؟   كمك   بهت   خواى   مى _  
 . كنم   كمك   بهت   اول   مرحله   تو    تونم 
  كابوس   اندازه   چه   تا   مرحله   همان   میدانست   خوب 
 . دختر   آن   براى   است 
 . داخل   بیا ... آره _  
  آنیل   براى   حنا   شستن   بود،   زده   حدس   درست   پس 

  پیشنهاد   خواسته   خدا   از   كه   بود   فرسا   طاقت   و   سخت 
 . كرد   قبول   را   او 



  سر   پشت   و   كرد   اجابت   را   درخواست   آن   سكوت   در 
 . شد   خانه   وارد   آنیل 
  در   را   كتش   برود   بهداشتى   سرویس   به   اینكه   از   قبل 
 . انداخت   مبل   روى   و   آورد 
  كوتاه   و   داد   دستش   به   را   حنا   روشویى   كنار   آنیل 
 : گفت 
 . بیارم   حوله   میرم _  

 . شد   حنا   شلوار   آوردن   در   مشغول   و   نگفت   چیزى 
  خیس   و   لباسم   من   جون ... بابا   دختر   نكن   شیطونى _  
 . ندارم   تعویض   وقت   كه   نكن 
  اخم   صورت   به   مستقیم   زد،   پا   و   دست   بیشتر   حنا 
 . خندید   برایش   و   كرد   نگاه   او   كرده 
 . زد   لبخند   و   شد   كاسته   اش   چهره   سختى   از 
  بایدم   انداختى   فلكت   این   به   و   مملكت   سرگرد _  

 . بخندى 
 . كشید   جیغ   خندان   حنا   و   كرد   باز   را   پوشك   چسب 
 . بگیر   آروم   لحظه   یه   سوخته   پدر _  

  افتاد   چین   اش   بینى   داشت،   نگه   را   دخترش   تر   محكم 
 : زد   غر   معترض   و 
  مى   پیدا   روى   شكم   باید   حتما   صبحى   سر   بابایى _  

 كردى؟ 
 
 #٩٣ 



 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
 

  هوا   بى   ایستاد   كنارش   و   آمد   هوا   بى   كه   آنیل   دستان 
 . گردند   او   دست   جایگزین   تا   شدند   دراز 
 . دوخت   چشم   رخش   نیم   به   و   چرخاند   سر 
 . میشه   كثیف   لباسات   من،   بده _  

 !  كرد؟   نمى   نگاهش   عمدا  
  در   ماندن   ناكام   بخاطر   و   كند   محلى   كم   داشت   قصد 
 ! دهد؟   آزارش   خورده   شكست   اى   علقه 
 . میدم   انجام _  
 ! گرفت   فاصله   و   كشید   عقب   را   دستانش   آنیل 
  مخالفت   و   اصرار   بدون   او   زبان   از   كلمه   دو   شنیدن   با 

 ! شد   خارج   هم   بهداشتى   سرویس   از   حتى 
 . داد   حنا   به   را   حواسش   و   كشید   نفس   عمیق 
  خرابكارى   گردم   مى   بر   وقتى   تا   خودته   نفعه   به _  

 !  شورتت   نمى   چون   نكنى 
  مى   بازیگوشى   و   خندید   مى   همچنان   خیال   بى   اما   حنا 
 ! كرد 



 . نگفت   چیزى   دیگر   و   كشید   پوفى 
  نشدن،   خیس   براى   تلش   وجود   با   شد   تمام   كه   كارش 
  خودنمایى   پیراهنش   روى   آب   از   توجه   قابل   اى   لكه 
 . كرد   مى 

  چنین   لمس   اندیشید   خود   با   و   بست   را   آب   شیر   كلفه 
  چه   بودند   ترسناك   برایش   هم   كابوس   در   روزهایى 

 ! بیدارى   به   رسد 
  چه   را   او   اش؟   ماهه   چند   دختر   شستن   به   چه   را   او 
 ! كارها   این   به 
  شد   خارج   بهداشتى   سرویس   از   عبوس   اى   چهره   با 
 ! بود   ایستاده   همانجا   آنیل   انتظارش   برخلف   و 

  اما   بود   داشته   نگه   خود   از   فاصله   با   اندكى   را   حنا 
  وضعیت   لحظه   به   لحظه   دخترش   زدن   پا   و   دست 

 . كرد   مى   اسفناكتر   را   لباسش 
  اینكه   بدون   كند،   نگاهش   اینكه   بدون   و   آمد   جلو   آنیل 
  را   حوله   اندازد،   فاصله   هایش   لب   میان   كلمه   یك   حتى 

  بازیگوشى   كردن   بغل   با   و   حنا   پاهاى   دور   پیچاند 
  باالخره   شد،   نمى   خندیدن   خیال   بى   كه   دخترش   هاى 

 . داد   نجاتش 
  و   كرد   نظاره   را   خواب   اتاق   به   آنیل   رفتن   اخم،   با 

 . كشید   دست   دردناكش   گردن   روى   عصبى 
 . بود   نخوابیده   راحت   نیز   را   دیشب 



  زندگى   از   ساعته   چند   خواب   یك   قالب   در   حتى   آرامش 
 !  بود   بسته   رخت   اش 

  لحظه   همان   داد   ترجیح   و   بست   چشم   كوتاه   اى   لحظه 
 ! برود   خانه   آن   از 

 . نداشت   كردن   تعویض   لباس   حوصله   حتى 
  در   طرف   به   بلند   گام   چند   گشودن   چشم   محض   به 

  اما   باشد   كتش   به   حواسش   اینكه   بدون   برداشت   خانه 
  آن   به   فكر   بدون   و   شتابان   چرخید،   كه   شد   چه   نفهمید 
 ! برد   هجوم   خواب   اتاق 
  پوشك   مشغول   و   نشسته   حنا   مقابل   زمین   روى   آنیل 

  حركت   یك   در   و   شد   خم   نداد،   امان   كه   بود   كردنش 
 ! گرفت   را   بازویس 

  به   آنیل   اجبار   با   بود   همزمان   كردنش   راست   كمر 
  طرف   به   وافر   حرصى   با   برگرداندنش   و   ایستادن 

 ! خود 
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  ها   آن   به   حسى   باالخره   حیرت   كه   چشمانى   در   خیره 
 : زد   تشر   بود   كرده   تزریق 

   كنى؟   بیشتر   عذابمو   خواى   مى   تو؟   چته _  
 ! بود   خشم   نشست   آنیل   نگاه   در   كه   حسى   دومین 
  او   قدرتمند   انگشتانِ   میان   از   را   خود   بازوى   كرد   تقل 

 . بیاورد   بیرون 
 !  نیستم   متهم   منم !  سرگرد   نیست   آگاهى   اینجا _  

  اسیرِ   بازوى   و   داد   جوالن   جانش   در   بیشتر   حرص 
 . فشرد   تر   محكم   را   انگشتانش 

 كنى؟   مى   محلى   كم   چرا   چته؟   پرسیدم _  
 . كن   ولم !  كنى؟   كبود   میخواى   بازومم _  
 . كنم   نمى   ولت _  
  نذار   من   سر   به   سر   فراز،   نیست   خوش   حالم _  

 . امروز 
 . سایید   هم   بر   دندان 
  این   منو   خواى   مى   بمونى؟   همینجور   خواى   مى _  
 بذارى؟   تنها   رو   بچه 

  تكاپو   از   آنیل   و   گوید   مى   چه   فهمید   نمى   هم   خودش 
 . افتاد 
   مهمه؟   من   بودن   مگه _  

 :  غرید 
 ! ندارم   رو   كسى   دیگه   تو   جز   به   من   چون ... آره _  



 ! گرفتند   آرام   لحظه   در   دو   هر 
  و   ماند   خیره   آنیل   مغموم   چهره   به   زنان   نفس   نفس 
  آورده   زبان   بر   او   را   ها   حرف   آن   كرد   نمى   باور 
 ! است 
 . كرد   رها   را   آنیل   بازوى   و   رفت   عقب   قدم   دو 
   بود؟   مرگش   چه 
 داشت؟   واهمه   مطلق   تنهایى   از   ترسید؟   مى 
  بى   كه   آنیل   از   چشم   و   زد   چنگ   خود   موهاى   به 

 . گرفت   بود   ایستاده   حركت 
 ... ترسید   مى   آرى 
  و   او   براى   كه   كسى   تنها   دادنِ   دست   از   فكرِ   حتى 

 . كرد   مى   اش   آشفته   بود   مانده   دخترش 
 ... نداشت   را   تحملش 
  توان   نبود   آنیل   اگر   مدت   این   دانست   مى   خوب 

 ... نداشت   را   دوباره   ایستادن 
 فراز؟ _  

  سرزنده   صداى   و   سر   میان   آنیل   دورگه   صداى 
 . شد   تكرار   هایش   گوش   در   دخترش 
  آنیل   كه   برود   بیرون   اتاق   از   تا   روبرگرداند   مستاصل 
 : زد   صدایش   دوباره 

 فراز؟ _  
 . برنگشت   اما   ایستاد   در   چهارچوب   میان 
 . همین ... گرفته   دلم   فقط _  



   گفت؟   مى   باید   چه 
  قدرت   دیگر   كه   است   ُمرده   مغزش   كرد   مى   احساس 
 ! نمانده   باقى   برایش   تشخیصى 

  خیلى ! نیستم   انتخابت   من ... نیستم   ناراحت   تو   از _  
  دیشبت   خواهش   به   ات،   خواسته   به   نظرت،   به   خب؛ 
  فقط ... نمیدم   عذابت ... كنم   نمى   لج ... میذارم   احترام 
 . نیست   خوش   حالم   گرفته،   دلم   امروز 
  مى   طوالنى   داشت   كه   مكثى   از   بعد   آنیل   صداى   لرزش 
 : بود   عیان   و   واضح   شد 
  مدلى   این   میكنه   مادرمو   و   پدر   هواى   دلم   موقع   هر _  

 . میشم 
 . دید   خود   قدمى   یك   را   آنیل   و   برگشت   عقب   به   باالخره 
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  عجیب   و   زد   غمگین   صورت   آن   بر   چرخى   نگاهش 
 ! گرفت   آرام   كه   بود 
 نخوابیدى؟   دیشب _  



 ! بود   غیرارادى   و   ربط   بى   پرسید،   كه   سوالى 
 : داد   تكان   سر   آنیل 
 . نتونستم ... نه _  
 نكردى؟   عوض   لباساتو   چرا _  
 . همینجورى _  

  آنیل   ولى   نگریست   اغواگر   چشمانِ   آن   به   مستقیم 
 . آورد   پایین   او   كمر   بر   اسلحه   روى   تا   را   نگاهش 

  سر   یه   فقط   كنى،   استراحت   بتونى   تا   میام   زودتر _  
 ... قتل   جدید   پرونده   به   مربوط   كه   نفر   یه   سراغ   میرم 
 ! ناگهانى   و   هوا   بى   شد،   ساكت 
  مى   توضیح   كارش   درباره   داشت   كه   بود   خودش 
 ! داد؟ 
  عادت   آمدهایش،   و   رفت   تشریح   به   نداشت   عادت 
 ! رفتارها   این   به   نداشت 

 !  بود؟   آمده   سرش   بر   بلیى   چه 
  خانه   به   دیگرى   وقت   هر   از   زودتر   خواست   مى   واقعا  

  تا   آنچه   هر   و   اش   پرونده   بیشتر،   تحقیقات   و   برگردد 
  خدا   امان   به   را   بود   شده   اش   زندگى   اولویت   امروز 
 ! كند؟   رها 
  برگردى،   تا   هستم   حنا   مراقب   نباش   نگران ... باشه _  
 . خوابم   نمى 

  كلمه   سرسرى   و   نكرد   تعلل   رفتن   براى   آن   از   بیشتر 
 . زد   لب   را "  خداحافظ " 



  سراغ   خانه   از   خروج   از   قبل   اینبار   بلند   هایى   گام   با 
  مبادا   جنگید   افكارش   با   حال   عین   در   و   رفت   كتش 

 . كنند   تشدید   را   اش   پریشانى   بخواهند 
  دیگر   داشت   یقین   و   بست   خود   سر   پشت   را   خانه   در 
 ! شناسد   نمى   را   خود 

 ...! روزهایش   این   خودِ   با   بود   بیگانه 
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  كنكاش   نفر   دو   آن   نظر   از   مغازه   دور   به   چرخیدنش 
  دانست   مى   خودش   اما   آمد   مى   چشم   به   او   كردن 
 ! دارد   را   ذهنش   به   دادن   سامان   قصد   تنها، 
  و   بود   كرده   قلب   كمرش   روى   و   سر   پشت   را   دستش 

 ! چرخید   مى   مغازه   آن   در   هدف   بى 
  كه   باالخره   كند؟   كنترل   را   خود   بود   نتوانسته   چرا 
 ! ماند   نمى   حنا   و   او   با   عمر   آخر   تا   كه   آنیل   چه؟ 



  دلخواه   پاسخ   او   و   گفته   سخن   عشق   از   بارها   وقتى 
  براى   اى   بیهوده   انتظارِ   بود   نداده   را   عاشق   قلبِ   آن 

 . داشت   شان   زندگى   در   آنیل   بودن   همیشه 
  از   زن   یك   وقتى   گردد،   ناامید   عاشق   قلبِ   امیدِ   وقتى 

  شود   خسته   رابطه   یك   در   تلش   و   جنگیدن   دویدن، 
 ! رود   مى ... كند   مى   رها   باالخره 

  طلب   قبل   شب   كه   ست   همانى   آنیل   ماندنِ   شرط   و 
 ! او   قلب ... بود   كرده 
  تا   كرد   مى   آنیل   تقدیم   عشق   و   مهر   به   را   قلبش   باید 
 . شد   مى   ابدى   ماندن   فعل 

  فرو   شد،   سست   دستانش   قلب   و   بست   چشم   ایستاد، 
 ! پاشید 
  و   بود   آورده   در   پا   از   او   هاى   اى   توجه   بى   را   آزاده 
 اندیشید؟   مى   دیگرى   به   قلبش   كردن   تقدیم   به   اكنون 

 . شدند   مشت   بدنش   طرف   دو   دستانش 
  تو   محبت؟   جز   به   فراز   خوام   مى   چى   ازت   من   مگه _  

  اخمو   و   جدى   پلیس   قالب   اون   از   من   واسه   خونه، 
  و   احساساتى   مرد   یه   من   واسه   خونه   تو ... بیا   بیرون 
  بى   و   وقت   نزن،   كار   از   حرف   خونه   تو ... باش   عاشق 
  اى   خونه   وقتى ... نذار   تنها   خونه   این   تو   منو   وقت 
  تو   و   خودش   كه   اداره   اون   پلیِس   نه   باش   من   مال 
  جدید   كارى   روز   شروع   از   قبل   تا   كنه   مى   حبس   اتاق 



  خونده   كامل   دور   یه   و   اش   تازه   پرونده   قبل   شبِ   حتما 
 ! باشه 
  هایش   گوش   در   زمان   هر   از   تر   واضح   آزاده   صداى 
 . بود   گرفته   جان 

  كند   خلصه   كلمه   دو   در   خواست   مى   اگر   را   حالش 
 " وجدان   عذاب "   به   شد   مى   ختم 
  آزاده   به   خورد،   مى   هم   به   خودش   از   حالش   باید 

 ... امروزش   افكار   تمام   خاطر   به   حتى   بود   مدیون 
 ! سرگرد   جناب _  

  از   كه   شخصى   مانند   و   كرد   باز   چشم   خورد،   تكان 
 . چرخاند   سر   حواس   بى   باشد   پریده   روزانه   چرت 
  خودش   هم   باز   و   زد   مضحكى   لبخند "  جمالى   اكبر " 

 . شكاند   را   سكوت   كه   بود 
 افتاده؟   اتفاقى !  بگید؟   چیزى   خواید   نمى _  

 . كشید   هم   در   ابرو   و   شد   مایل   سمت   آن   به   كامل 
 ! افكارش   میان   بود   دویده   برهنه   پا   مردك 
 . داشتم   سوال   تا   چند _  
 : گفت   تصنعى   رویى   خوش   با "  جمالى   اكبر " 
 . خدمتم   در _  

  اى   گوشه   ساكت   كه   جوانى   مرد   چهره   به   نامحسوس 
  جدى   لحنِ   با   و   انداخت   نگاهى   نیم   بود   ایستاده 
  هایش   پرونده   به   كه   افرادى   مقابل   در   اش   همیشگى 

 : كرد   تاكید   داشتند   ربط 



 . دارم   شاگردتون   از   سوال   تا   چند !  نه   شما _  
 . داد   تكان   سر   مضطرب   اما   سریع "  جمالى   اكبر " 
  كار   تو   با   سرگرد   جناب   اینجا   بیا   داود ... حتما   بله _  

 . دارن 
  زبان   بر   كه   اى   جمله   با   و   خاراند   را   اش   بینى   تیغه 
 . كرد   خالى   را   فروشى   میوه   صاحب   دل   ته   آورد 
  بیرون   لطفا .  كنم   صحبت   خوام   مى   تنها   ایشون   با _  

 . باشید   داشته   تشریف 
 
 #٩٧ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادى . ص 
 
 
 

  هم   اعتراض   اما   شد   دلخور "  جمالى   اكبر "   كه   البته 
 . نكرد 
  میل   بى   و   ضعیف   صدایى   با   چند   هر   گفت، "  چشمى " 

 . كرد   ترك   را   مغازه   موقع   همان   ولى 
 ... آقاى   خب _  



  با   و   بود   مانده   جایش   سر   بر   حركت   بى   كه   همانطور 
  منتظر   نگریست،   مى   جوان   مرد   به   خود   تیزبین   نگاه 
 ! شود   كامل   اش   جمله   تا   ماند 
 . قربان   داودم _  
  ماند   ساكت   آنقدر   و   فرستاد   باال   را   ابرویش   تاى   یك 
 . كند   تصحیح   را   اش   جمله   باید   گردد   متوجه   داود   كه 
 . حیدرى   داودِ _  
  سوالِ   اولین   دخل،   پشت   صندلى   طرف   به   رفتن   حین 
 : پرسید   را   خود 
 شد؟   كار   به   مشغول   اینجا   كى   از   خادم   نعمت _  

 ! گرفت   جواب   سریع 
 . بود   شده   مشغول   اینجا   كه   ماهه   پنج _  
  بیشتر   گذشت   مى   چقدر   هر   چرا   پرونده   این .  كرد   اخم 
 ! شد   مى   پیچیده   هم   در   كلفى   به   تبدیل 
  اندازه   به   دومین   تا   سوال   اولین   میان   مكث   دوام 

 . بود   صندلى   بر   او   نشستن 
 موند؟   مى   چقدر   و   مغازه   اومد   مى   ساعتى   چه _  
  جواب   قبل   دفعه   سرعت   به   بار   این "  حیدرى   داود " 

  اطلعات   زدن   ورق   حال   در   بود   مشخص   و   نداد 
 ! است   ذهنش 
  مى   و   كرد   مى   باز   و   در   اومد   مى   سر   یه   صبح _  
 . رفت 



  شد   دقیق   فاصله   همان   از   و   صندلى   پشتى   به   داد   تكیه 
 . داود   چهره   در 
 ! كرد؟   مى   پنهان   را   حقیقت   داشت   كسى   چه 
 نداشت؟   را   باید   كه   همخوانى   چیز   هیچ   چرا 
 بودند؟   نقیض   و   ضد   اظهارات   و   ها   حرف   چرا 
  كامل   و   دقیق   كجا؟   از   شنیدى؟   و   قتل   خبر   كى _  

 . بگى   بهم   میخوام 
  با   همزمان   و   رفت   فرو   فكر   در   كمى   مردجوان 
 : داد   جواب   خود   سر   از   اى   گوشه   خاراندنِ 

  شب   ولى   نیست   یادم   اصل ... نمیدونم   ساعت _  
  نمیدونم   كه   مغازه   اومد   سراسیمه   خانم   دختر   یه ... بود 
  آقاى   راسته   پرسید   عروسش،   یا   بود   نعمت   دختر 
 ! نبود   خودش   حال   تو   اصل   شده؟   كشته   خادم 
  مو   را   پرونده   اطلعات   و   بود   افتاده   تكاپو   به   ذهنش 

 . آورد   مى   یادش   به   مو   به 
 كرد؟   صحبت   خانم   اون   با   كى _  
  مشترى   سرگرم   آقا   اكبر   سرگرد،   جناب   خودم _  

 . بودن 
 بعدش؟   و _  
  چى   نمیدونم   آقا،   اكبر   سراغ   رفت   خودش   خانم _  

  رفتن،   هم   با   موقع   همون   ولى !  شد   بدل   و   رد   بینشون 
 . شد   سپرده   من   دست   ام   مغازه 
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 دیدى؟   كى   و   نعمت   بار   آخرین _   
  كه   ها   جواب   و   سوال   آن   از   مضطرب   جوان   مرد 

 : داد   پاسخ   داشت   بازجویى   یك   به   زیادى   شباهت 
 !  اومد   نمى   مغازه   كه   شد   مى   روزى   دو _  
 بپرسى؟   رو   دلیلش   نزدى   زنگ   بهش   چرا _  
 . سرگرد   جناب   ندارم   ازش   اى   شماره _  
 ! باشد   داشته   را   همیشه   تمركز   توانست   نمى 

  شاخه   آن   به   شاخه   این   از   پرنده   یك   همچون   ذهنش 
 ! پرید   مى 
 . داشت   خود   حال   این   براى   منطقى   دلیلِ   كاش 

  مى   باید   چه   دیگر   زد،   ورق   ذهن   در   را   پرونده 
 پرسید؟ 
  احوال   درگیرِ   اختیار   بى   پریشان   ذهن   آن   از   بخشى 
 . شد   فرانك 



  با   چگونه   بود؟   چطور   حالش   خواهرش؟   بود   كجا 
 كرد؟   مى   سر   آرش 

  با   نداشت،   را   الزم   انسجام   ذهنش   زمان   هر   برخلف 
  تا   بود   كرده   موافقت   نادرى   با   كاش   اندیشید   خود 
 . گردد   حاضر   او   جاى   به   جواب   و   سوال   این   براى 
 كارم؟   سر   برم   میتونم   سرگرد؟   جناب _  

  پشت   كوتاه   اى   لحظه   و   شد   جا   به   جا   صندلى   روى 
 . داد   ماساژ   را   پلكهایش 

 . كند   كوتاه   را   ملقات   این   زودتر   بود   بهتر   شاید 
  شدن   حنا   سرگرم   قطعا   خانه،   به   گشت   مى   بر   باید 

 . كرد   مى   بهتر   را   حالش 
  مشخص !  شد   كشیده   آنیل   طرف   به   اختیار   بى   فكرش 
 . نیست   همیشه   مثل   اصل   آنیل   كه   بود 
  بر   امروز   همین   و   شناخت   مى   خوب   را   غم   گرد 

 ! را   آن   بود   دیده   آنیل   چشمانِ 
 ! سرگرد؟   جناب _  
  باعث   كه   دوخت   چشم   جوان   مرد   به   دلیل   بى   غیظى   با 
  مقابل   ایستاده   شخِص   نگاه   در   واضح   را   ترس   شد 
 . ببیند   خود 

  سختى   به   هم   كلمش   و   شكاند   را   كوتاهش   سكوت 
 ! بود   نگاهش 

 بدونم؟   باید   من   كنى   فكر   كه   هست   چیزى _  
 . كشید   دست   خود   صورت   به   مردد "  حیدرى   داود " 



  نعمت   از   زیادى   شناخت   من ... سرگرد   جناب   نه _  
  از   سر   شد   نمى !  اومد   نمى   اینجا   زیاد   اصل   نداشتم، 
 . آورد   در   كارش 
  سفید   سوال،   پرسیدنِ   براى   ذهنش   كشید،   نفس   عمیق 
  به   هدف   بى   ها   ساعت   كه   كاغذى   مانند   درست !  بود 
  فشار   خود   انگشتان   میان   خودكار   و   اى   زده   زل   آن 
 . اى   داده 
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 .  ایستاد   و   شد   بلند 
  به   ترى   منسجم   ذهنِ   با   دیگرى   وقت   بود   بهتر   شاید 
  را   نادرى   بار   این   یا   آمد   مى   خود   مقابلِ   شخص   سراغ 
 . فرستاد   مى   تازه   جوابى   و   سوال   براى 
 . بدى   اطلع   ما   به   باید   اومد   یادت   چیزى   اگه _  



  كند،   ترك   را   مغازه   اینكه   از   قبل   و   رفت   جلو   گام   چند 
  تحكم   با   جوان   مرد   العمل   عكس   بر   شدن   تیز   حین 
 : گفت 
  وقت   هیچ ... عزیز   حیدرى   جنابِ   مونه   نمى   مخفى _  

  متوجه   رو   چیز   همه   زودى   به   ما   و   مونه   نمى   مخفى 
  پرونده   این   به   ربطى   شما   امیدوارم   فقط   میشیم 
 ! باشید   نداشته 

 ! بزند   حرفى   نتوانست   و   كشید   هم   در   ابرو   مردجوان 
  به   و   نماند   فروشى   میوه   مغازه   در   آن   از   بیشتر 
  تا   را   او   دوید،   جلو "  جمالى   اكبر "   شدن   خارج   محض 
  داد   مى   توضیح   تندتند   و   كرد   همراهى   ماشین   نزیك 
 . ندارند   پرونده   این   به   ربطى   هیچ   آنها 
  مى   گلیه   بود   شده   گیرش   دامن   هوا   بى   كه   شرى   از 
  اولم   از   آدم   این   اصل " زد   مى   لب   مرتب   و   كرد 

  را   نعمت "  برام   شد   دردسرساز   باالخره   بود،   مشكوك 
 ! گفت   مى 
  از   متفاوت   كدام   هر   كه   اشخاصى   و   مغازه   این   از 

  عایدش   چیزى   داد   مى   جواب   هایش   سوال   به   دیگرى 
 ! شد   نمى 
  این   رساندنِ   سرانجام   به   در   را   خود   سرعت   باید 

  مى   آرام   را   ذهنش   باید   برد،   مى   باال   مبهم   پرونده 
  قتلِ   رازِ   كه   وقتى   تا   حداقل   و   طریقى   هر   به   كرد، 
 . كند   فاش   را "  خادم   نعمت " 



  در   آخر   لحظه   تا   و   نشست   ماشینش   فرمانِ   پشت 
 . نگفت   چیزى "  جمالى   اكبر "   هاى   واگویه   جوابِ 
  آغوش   براى   پدرى،   خانه   براى   كشید   مى   پر   دلش 
 ... مادر 
  بر   اما   رفتن   فرانك   سراغ   براى   كشید   مى   پر   دلش 
  این   جهنم   طرف   به   سرعت   پر   دل،   خواسته   خلف 

 . راند   روزهایش 
  مى   اعتراف   باید   باشد   صادق   خود   با   خواست   مى   اگر 
  و   بماند   آنیل   خانه   در   ها   ساعت   داد   مى   ترجیح   كرد 

 . نرود   خانه   آن   به   اما   بخرد   جان   به   را   وجدان   عذاب 
  اصل   و   سقفش ... داشتند   جان   خانه   آن   هاى   دیوار 
  آدمخوارى   خانه   آن   گوشه   به   گوشه   بگوید   بود   بهتر 
 ! كرد   مى 
  را   دخترش   زد   مى   سرش   به   گاهى   مدت   این   در 

 ! نشناسد   را   او   هیچكس   كه   جایى   برود   و   بردارد 
 !  بازگشت   بدون   رفتنِ   یك 

  به   راندن   حین   اش،   ذهنى   هاى   درگیرى   میان   نفهمید 
  در   نباید   كه   مكانى   از   سر   چگونه   و   چرا   خانه   طرف 
 ! آورد 
  و   بود   ایستاده   هوایى   پل   روى   آمد   كه   خود   به 

  هنگام   به   نا   غیرطبیعى،   حضور   آن   از   ناباور   نگاهش 
  مى   رد   سرعت   با   كه   هایى   ماشین   روى   دلیل،   بدون   و 

 ! زد   مى   چرخ   شدند 



  تاریكى   در   او   و   درخشید   مى   آسمان   وسط   خورشید 
  پل   این   روى   از   را   خود   آزاده   كه   بود   مانده   جا   شبى 
 ! بود   كرده   پرت   پایین   هوایى 
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  به   خوردند،   تاب   و   پیچ   پل   نرده   دور   به   انگشتانش 
  سقوط   آزاده   كه   جایى   به   ماند   خیره   و   شد   خم   جلو 
 . بود   كرده 
  درمانده   نگاهِ   مقابل   آزاده   جان   بى   جسم   شدنِ   پدیدار 
  بود   رسیده   سرش   باالى   بریده   نفس   وقتى   اش 

 . كرد   بیشتر   را   كمرش   خمیدگى 
 چرا؟ _  

 ... را   كلمه   یك   آن   بود   زده   لب   ناباور   و   لرزان   آرام، 
  به   گذاشتى؟   تنها   كى   امید   به   رو   حنا   درك،   به   من _  
   آزاده؟   كى   امید 



  تكان،   آن   دلیل   تنها   بغض   و   لرزید   مى   گلویش   سیبك 
 . كرد   مى   ناله   را   كلمات   وقتى   بود   درد   و   لرزش 

 ! كردى   بدبختمون ... آزاده   كردى   بدبختم _  
 . زد   چنگ   تر   محكم   را   پل   نرده   و   لرزیدند   زانوانش 
  پى   در   را   موبایلش   شده   مسخ   شخصى   مانند   همانطور 

 . كرد   چك   ممنوعه   پیام   آن 
  تمام   خودآزار   یك   همچون   اما   بود   بیزار   پیام   آن   از 

 ! كرد   مى   رفتار   عیار 
  اسم   روى   اجازه   بى   انگشتش   و   كرد   باز   را   تلگرامش 

  حس   همان   شد   باز   كه   شان   چت   صفحه   دوید،   آزاده 
 ... داشت   را   بار   اولین 
  زندگى   این   به   نمیتونم   دیگه ... فراز   متنفرم   ازت "_  
  االن   خط،   آخر   به   رسوندى   منو ... بدم   ادامه   تو   كنار 
  كردن   تموم   براى   كنم   مى   تایپ   دارم   و   پیام   این   كه 
  عذاب   عمر   یه   و   بمون   تو ... ام   آماده   چیز   همه 

  دیگه   كه   خوشحالم ... من   نفرین   و   بمون   تو   وجدان، 
  تو   و   مرگ   فراز،   بمونه   یادت ... بینمت   نمى   وقت   هیچ 
 ." انداختى   من   جون   به 

  هم   هنوز   نگاهش   روز،   همان   مثل   لرزید   مى   دستش 
 . كرد   نمى   باور   را   پیام   آن 

  برخلف   و   گریخت   پاهایش   از   قدرت   باالخره 
  روى   از   دستش   زد،   زانو   نقطه   آن   در   اش،   خوددارى 

 . افتاد   بدنش   كنار   و   شد   جدا   پل   نرده 



  او   كنار   از   تعجب   با   كه   جوانى   دختر   به   توجه   بى 
 . كرد   قفل   را   موبایلش   صفحه   گذشت 
  خالى   جاى   به   پل   هاى   نرده   میان   از   و   چرخاند   سر 
 . ماند   خیره   آزاده   جانِ   بى   جسم 
  و   سرش   درونِ   نگاهش،   مقابل   كذایى   پیام   آن   كلماتِ 
 ! بودند   مانده   معلق   اش،   سینه   وسط   جایى 

  حذف   را   لعنتى   پیام   آن   چرا   دانست   نمى   هم   خودش 
 ! كرد   نمى 
  با   برخورد   از   بعد   آزاده   شكافته   پیشانى   و   زد   پلك 

 . آورد   خاطر   به   را   جدول 
  كه   سفیدى   پارچه   و   كرد   فرو   موهایش   در   پنجه 
  كشیده   رویش   آمبوالنس   داخل   به   آزاده   انتقال   هنگام 
 . آورد   خاطر   به   را   شد 
  هوایى   پل   ترین   منفور   بر   زده   زانو   لحظات،   آن   در 

  به   را   انگیز   نفرت   شبِ   آن   صحنه   به   صحنه   شهر، 
 . كرد   دوره   خود   با   و   آورد   خاطر 
  زمان   هم   دیگر،   یكبار   را   جهنم   و   برزخ   داشت   هم   باز 

 ! كرد   مى   تجربه 
  آبرومند   و   موفق   زندگى   عمر   یك   از   بعد   او   زن   مرگ 

 ... شد   ثبت   خودكشى 
  بهترین   از   یكى   مهرجو،   فراز   سرگرد   او،   زن   مرگ 
  گرفته   نام   خودكشى   قتل،   دایره   جنایى   پلیس   هاى 
 ! بود 



  رو   حبابِ   یك   جز   به   زندگى   از   برایش   بود   مانده   چه 
 ! زوال؟   به 
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 "   مطلق   خاموشى . "  دوم   صحنه 
 
 
  اى   چهره   با   هم   باز   گشود   فراز   روى   به   كه   را   در 

 ! شد   مواجه   روزها   این   از   جدید 
  مرد   نگاه   و   چهره   بر   آشفتگى   دیدنِ   به   نداشت   عادت 
 . خود   مقابل 
 ! كرد   نمى   هم   عادت 
  وقتى   و   انداخت   فراز   خاكى   هاى   لباس   به   نگاهى 
 . ایستاد   كنار   حرف   بدون   ماند   صورتش   خیره   دوباره 

 . بیار   رو   حنا .  نمیام   داخل _  



  و   كرد   دراز   دست   داد،   خرج   به   جسارت   نكرد،   اعتنا 
 ! گرفت   را   فراز   مردانه   مچ 
 ! كنى؟   مى   چیكار !  آنیل _  

  دنبال   به   را   فراز   و   نداد   را   زده   حیرت   لحن   آن   جوابِ 
  طرفت   به   در   بستن   محض   به   كشاند،   خانه   داخل   خود 
 . كرد   تند   قدم   مبل   اولین 
  اى   لحظه   و   شد   همراه   ساكت   نزد،   حرفى   دیگر   فراز 
 . آمد   فرود   مبل   روى   او   دستان   اجبار   به   بعد 
  وقتى   نباشد   بازى   جزء   كرد   نمى   باور   و   شد   خم 

 ! كرد   فراز   هاى   لباس   روى   از   خاك   تكاندن   به   شروع 
  اخم ... باشه   كشیده   اتو   باید   همیشه   تو   هاى   لباس _  

  نگاهت   به   بیشتر   جدیت   میاد،   صورتت   به   بیشتر 
 . میاد 
  تكاندن   حین   و   فراز   روى   شده   خم   حالت،   همان   در 
 . كشید   باال   را   نگاهش   لباس،   هاى   خاك 
  از   فاصله   كمترین   در   كه   چشمى   جفت   دو   به   شد   خیره 

 : كرد   نجوا   و   داشت   قرار   صورتش 
  تو   به   استیصال ... نمیاد   تو   نگاه   به   غم _  

  تو   واسه   اینا ... نمیاد   تو   صورت   به   پریشانى ... نمیاد 
  زار   تنت   به   كه   میمونن   بدقواره   لباس   یه   مثل 

  لباس   قدرت ... بپوش   رو   خودت   شیك   لباس ... میزنه 
 . توئه 

 . زد   لبخند   كردند،   كم   فاصله   كه   فراز   ابروهاى 



 . نباش   غمگین   اما   كن   اخم   بیشتر _  
 ! زد   زانو   و   ماندند   فراز   پاهاى   روى   دستانش 
 . زد   لب   و   ماند   میخ   فراز   چشمانِ   بر   نگاهش 

 شد؟   این   روزت   و   حال   كه   آوردى   در   كجا   از   سر _  
 . آمد   حرف   به   باالخره   فراز 
  واژه   شدیم؟   صمیمى   هم   با   اینجور   كى   از   تو   و   من _  
   شد؟   صمیمى   ما   بین   كى   از   ها 
 ! داریم   رو   دیگه   هم   فقط   تو   و   من _  
  نیستم   مردى   من !  نمیبره   جا   هیچ   به   راه   رابطه   این _  
  این   شروع   براى   بدم   تو   دل   به   دل   بتونم   كه 

 كنى؟   مى   سختش   چرا ... رابطه 
 . كشید   نفس   عمیق   دهد   جواب   اینكه   از   قبل 
 !  نمیدى   فرصت   تو !  كنى   مى   سختش   تو _  
 . ماند   هوا   در   آنیل   دستان   و   رفت   كنار   فراز 
 ! حالمو   نمیدونم ... حالم _  

 : گفت   و   انداخت   پایین   را   دستانش 
 ! منم _  
  همه !  نیست   اطرافش   نورى   هیچ   كه   ام   آدمى   مثل _  
 ! تاریكه   جا 

  اندك   با   و   نزدیك   نشست،   فراز   كنار   و   شد   بلند   یكباره 
  به   او   شد   مى   باعث   داشت   كه   مردى   آغوش   تا   شكافى 
 ! ریزد   هم   بر   را   بازى   قواعد   راحتى 
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  خاموشى   یه   حبِس   تو   و   من ... هست   منم   حالِ   حالت _  

 !  هستیم   مطلق 
  لب   به   هایش   نفس   تا   برد   جلوتر   عمدا    را   صورتش 

 . بخورد   فراز   هاى 
  از   بشیم   موفق   تا   بگیریم   رو   همدیگه   دست   كافیه _  
 ! كنیم   پیدا   نجات   زندگیمون   مطلقِ   خاموشى   این 
  را   دستانش   سریع   او   كه   بگیرد   فاصله   خواست   فراز 
  آن   در   ماندن   از   و   كرد   اش   مردانه   هاى   شانه   چفت 
 . ساخت   شده   تحمیل   اجبارى   حالت، 
  همین   روى   زدیم   حرف   آزاده   با   كه   باري   اولین _  
  با   بود   اومده   غذا   ظرف   یه   با   كه   وقتى   بود،   مبل 

  الف   از   رو   حرفمون ... بشه   آشنا   جدیدش   همسایه 
  هر   اسم   كه   جذابه   چه   اینكه ... كردیم   شروع   اسمامون 

 ! میشه   شروع   كلمه   یه   با   ما   دوى 



  كه   فراز   چشمانِ   در   خیره   و   كرد   مكث   كوتاه   اى   لحظه 
 : داد   ادامه   بود   افكنده   سایه   ها   آن   روى   بر   اخم 
  زندگى   مثل ... بود   بیشتر   واژه   یه   آزاده   اسم   اما _    

!  داشت   بیشتر   و   بود   جلوتر   چیزى   هر   تو   كه   هامون 
  مادر   و   پدر ... داشت   رو   تو ... داشت   خانواده 
  اون   مراقب   همیشه   كه   داشت   برادرى ... داشت 
 . داشت   رو   تو   بازم،   و   داشت   رو   حنا ... بود 

  سینه   وسط   جایى   از   اش   كلمه   به   كلمه   هایش،   حرف 
 ! آمد   مى   باال   زبانش   روى   تا   اش 
 ! بود   شده   ناشناخته   حسى   درگیر   كه   نبضى   میانِ   از 
  منو   كه   بود   وقتى   شدى   مهم   برام   كه   بار   اولین _  

  مقابل   در   مردى   هیچ !  بهم   نشدى   خیره   و   دیدى 
 !  نداره   رو   خوددارى   این   من   زیبایى 
  تا   را   دستانش   و   داد   خرج   به   بیشترى   جسارت 
 . كشید   باال   فراز   صورتِ 

  اش   سینه   وسط   نبِض ... ناشناخته   حس   لمس،   آن   از 
 . كرد   تر   قرار   بى   را 
  زندگیت   و   زن   فكر ... بود   پاك   نگاهت ... بودى   نجیب _  

  آزاده   كه   وقت   هر ... بودى   شهرت   امنیت   فكر ... بودى 
  فكر   خودم   با   كرد،   گله   نارضایتى   با   من   پیش   تو   از 
  تو   قیمت   گران   جواهر   میتونن   چطور   ها   آدم   كردم   مى 

  كم   جامعه   این   تو   َمرد   تو   مثل !  نبینن   رو   دستشون 



  هاى   زدن   غر   جواب   در   رو   همین   بار   هر   من   و   داریم 
 ! نیومد   خودش   به   وقت   هیچ   ولى   گفتم   آزاده 
  هایشان   لب   میانِ   مانده   باقى   مرز   خواست   مى   دلش 
  َمرد   شد   مى   موفق   چنین   این   باالخره   شاید   كند   پر   را 

  جسارت   یك   این   شهامتِ   اما   كند   اغوا   را   خود   مقابلِ 
 . نداشت   را 
  تو   من،   از   قبل   اگه   حتى   میخوام   و   جواهر   این   من _  

  مطلق،   خاموشىِ   این   تو !  بوده   دیگه   یكى   دستاى 
 ... بشیم   هم   زندگى   نور   میتونیم 
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  آورد   پایین   آرام   و   گرفت   ملیمت   با   را   او   دستان   فراز 
 ! نكرد   رها   اما 
 . كنم   مى   خواهش ... آنیل   نكن _  
  نشدن   رها   از   مسرور   و   نزدیك   ى   فاصله   همان   از 

 : كرد   زمزمه   را   كلمات   دستانش 



 . فراز   خوام   مى   رو   تو   من _  
  كافى   مبل   روى   دستانش   افتادن   براى   حرف   همین 
 ! بود 
  موهایش   به   كلفه   و   ایستاد   شد،   بلند   یكباره   فراز 
 . كشید   دست 
 ! كنى   مى   تر   سخت   منو   شرایط _  
  و   برخاست   فراز،   عصبى   رخِ   نیم   به   خیره   و   كرد   اخم 
 . رفت   جلو   طمانینه   با 
  بهترى   شرایط   خوام   مى   من   كه   ببینى   خواى   نمى _  
  عشق   با   من   كه   كنى   باور   خواى   نمى !  كنم؟   فراهم   رو 

 ! بشم؟   بدت   حال   مرهم   میتونم 
  فاصله   گام   یك   با   كه   او   به   و   برگردد   اینكه   بدون   فراز 

 ! داد   ربط   بى   جوابى   بیندازد   نگاه   بود   ایستاده   كنارش 
 . میبرم   رو   حنا   من ... بخواب   اى،   خسته _  
  طرف   به   و   گرفت   مى   فاصله   او   از   فراز   كه   قدم   هر   با 

 . شد   مى   تر   تنگ   ابروهایش   گره   رفت   مى   خواب   اتاق 
 . سایید   هم   بر   دندان 
  یه   باید !  كنم   نمى   باور   رو   بودن   یبس   از   حجم   این _  

 !  بخرم   براش   مسهل 
  حرصى   از   مملو   اش   سینه   قفسه   عمیقِ   بازدم   و   دم 
 . بود   پایان   بى 
 ! كن   شل   یكم !  سرگرد   تركیدن   رودهات _  



  روى   رفت،   عقب   عقب   و   فشرد   هم   بر   دندان   تر   محكم 
 . ماند   خیره   اتاقش   مانده   باز   در   به   و   نشست   مبل 
 ! رسید   مى   بست   بن   به   داشت   مى   بر   قدم   راهى   هر   از 

  احساسى   و   گذارترین   تاثیر   زیباترین،   كرد   مى   سعى 
  در   بار   نخستین   براى   چند   هر   تبحر   با   را   كلمات   ترین 
  مثل   بار   هر   اما   كند   انتخاب   شده   حساب   ولى   زندگى 

  نشینى   عقب   سرخوردگى   با   خورده   شكست   سربازى 
 ! كرد   مى 

  به   خستگى   كشید،   دست   پلكهایش   پشت   محكم 
  فارغ   خواست   مى   دلش   و   آورد   مى   فشار   چشمانش 

 . بخوابد   ساعتى   چیزى،   هر   از 
  مى   طوالنى   داشت   او   نظر   از   كه   تاخیرى   از   بعد   فراز 
  غرق   چهره   به   اش   توجه   و   آمد   بیرون   اتاق   از   شد 

 . بود   دخترش   خواب 
  شاید   كند   محلى   كم   و   بماند   جایش   سر   بر   داد   ترجیح 
 . گردد   كاسته   وجودش   حرص   از   كمى 
  استراحت ... نشم   مزاحمت   فردا   تا   كنم   مى   سعى _  
 . خوابن   تشنه   كه   زنن   مى   داد   چشمات   كن، 
  نیز   او   چشمانِ   فریادِ   بگوید   كه   آمد   هایش   لب   پشت   تا 

  اش   خانه   ترك   هنگام   فراز   اعتنایى   بى   اما   است   همین 
 . زدنش   حرف   براى   شد   مانع 
 . بماند   مسلط   خود   بر   تا   كشید   مى   نفس   عمیق 



  آرام   نتوانست   آن   از   بیشتر   شد   بسته   كه   اش   خانه   در 
 . پرید   جا   از   فنر   مثل   باشد، 
  انداخته   بریده   حتما !  داره   هورمونى   مشكل   مرتیكه _  
 ... وگرنه   دور 
  بر   محكم   را   هایش   لب   كرد،   رها   نصفه   را   اش   جمله 
 . زده   شتاب   و   عمیق   كشید،   نفس   بینى   با   و   فشرد   هم 

  مهمانى   فكر   از   انداخت،   ساعت   به   نگاهى   نیم   عصبى 
  بود   مانده   كم   كرد   مى   شركت   باید   وضعیت   این   در   كه 

 . شود   دیوانه 
  به   را   هایش   قدم   اما   داشت   خوابیدن   ساعتى   آرزوى 
 . برداشت   حمام   سمت   اجبار 
  انتخاب   را   خوابش   تخت   توانست   مى   كاش 
 ! كاش ... كند 
  هر   به   بلند   صداى   با   گفتن   ناسزا   به   میل   لحظه   آن 
  طغیان   جانش   در   شناخت   نمى   و   شناخت   مى   كه   كس 
 . بود   كرده 
  را   هایش   ناسزا   خواست   مى   دلش   كس   هر   از   بیشتر 
  محكم   را   سرش   آمد   نمى   بدش   حتى   و   كند   خود   نثار 
 ! بكوبد   دیوار   به 
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  را   ش ی ها قدم   ی اجبار   حضورِ   آن   به   ل ی م   ی ب   و   خسته 
 . داشت ی م   بر   محکم   اما 
  دنِ ی پوش   ی برا   عمارت   آن   در   که   ی ا لحظه   تا 

  گردد   حاضر   خ ی ش   ی مهمان   به   مخصوص   یی ها لباس 
 . بود   کرده   اش کلفه   فراز   با   شدن   رو   به   رو   واهمه 
 ! دختر   ی شان ی پر _  
  آن   درِ   که   ی سالن   به   ورود   از   قبل   و   چرخاند   سر 
  را   کلمه   دو   همان   جوابِ   بود   شده   گشوده   شان ی برا 

 . داد   پس   حساب 
 . دم ی نخواب   درست   شب ی د   ام،   خسته _  

  شد ی م   او   ب ی نص   کم   ی ل ی خ   گذشته   در   که   ی جد   ی نگاه 
  از   ی جد   نگاه   آن   ملمتِ   حسابِ   داشت   روزها   ن ی ا   و 

  دوخته   چشمانش   به   م ی مستق   گشت ی م   خارج   دستش 
 ! شد 
  من   ی برا   ی مهمون   ن ی ا !  ل ی آن   نکن   ی تلخ   امشب _  

 . مهمه 



  نکه ی ا   بدونِ   و   کرد   اکتفا   سرش   دادن   تکان   به   تنها 
  سالن   واردِ   شود   بدل   و   رد   شان ان ی م   ی شتر ی ب   حرف 
 . شدند   ساختمان   آن   شلوغ 
  دادند   اطلع   نکه ی ا   محض   به   و   آمدند   شان استقبال   به 
  را   لباس   ض ی تعو   بهانه   هاست آن   با   دار ی د   منتظر   خ ی ش 

 ! کوتاه   چند   هر   ی ز ی گر   ی برا   داد   قرار   ی ابزار 
  د، ی خر   جان   به   را   ی جد   نگاه   آن   ی ت ی نارضا   و   اخم 
  که   ی اتاق   به   را   خود   و   کرد   تند   قدم   خدمتکار   سرِ   پشتِ 
 . رساند   بود   شده   یی راهنما 

  خانه   از   کوچک   بخش   همان   در   ماندن   به   ی ب ی عج   لِ ی م 
 ! آورد   در   را   خود   شال   و   مانتو   ناچار   اما   داشت 
  نه ی آ   در   نکه ی ا   بدون   و   کرد   رها   همانجا   را   لش ی وسا 
  ندازد ی ب   خود   به   ی نگاه   م ی ن   ی حت   اتاق   داخل   ی قد 
 ! رفت   رون ی ب 

  باشکوه   ی ها پله   از   و   بود   برنداشته   شتر ی ب   قدم   چند 
  خود   مقابل   مرد   دنِ ی د   با   که   داشت   فاصله   ساختمان   آن 
  بود،   تنفرت   او   به   نسبت   حسش   تنها   که   ی حال   در 

 ! ستد ی با   شد   ناچار 
 !  کند   ت ی دا ی پ   تواند ی م   خوب   ت ی جمع   آن   در   من   نگاه _  
  صحبت   ی فارس   طرز   آن   از   چقدر   دانست ی م   خدا   فقط 
 . آمد ی م   بدش   کردن 
  از   را   ط ی شرا   کنترل   خشم،   مبادا   د ی کش   نفس   ق ی عم 

 . کند   خارج   دستش 



  از   شد   ک ی نزد   او   به   نامحسوس   جوان   مرد   که   ی قدم 
 . نماند   دور   اش ی عصب   نگاه 
 . ی ب ی حب ... را ی کث   ک ی إل   إشتقت _  
 . رفت   عقب   ی قدم   و   د ی کش   هم   در   ابرو 
 ! شم ی نم   متوجه   ی عرب   من   خان   اَرحام _  
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  به   ی گر ی د   قدم   برداشتنِ   با   زمان هم   مردجوان   لبخندِ 
 ! بود   او   طرف 
  ی دب   به   ی اد ی ز   ی سفرها   که   تو   ی ب ی حب _  

  پس   ی ا بوده   ما   ن ی ب   را   ی اد ی ز   ی ها ی مهمان ... ی داشت 
  معنا   را   شده   تنگ   ت ی برا   دلم   ک ی   ی توان ی نم   چرا 
 ! ؟ ی کن 

  و   د ی کش   خود   شکل   ی ز ی آو   گوشواره   به   ی دست   ی عصب 
 . کرد   منحرف   قسمت   آن   به   را   مرد   نگاه 
 ...  ن یی پا   م ی بر   بهتره _  



  که   داشت   شدن   دور   قصد   کباره، ی   و   بلند   گام   چند   با 
  قدرتمند   ی ها پنجه   انِ ی م   ی نرم   به   اش برهنه   ی بازو 
 ! شد   فشرده   مرد 
  شده   ر ی غافلگ   ی نگاه   با   دن ی چرخ   ی برا   و   ستاد ی ا 

 . کرد   مکث   ی ا   لحظه 
  سفر   آنقدر   خانواده   با   دار ی د   و   عراق   زادگاهم   به _  

 ! تو   دن ی د   ی برا   و   ران ی ا   به   که   ندارم 
  به   رج   نگاهش   با   که   بود   ی مرد   دستِ   ر ی اس   ش ی بازو 
  ان ی م   کم   ی ا فاصله   و   کرد ی م   رصد   را   تنش   رج 
 ! داشت   قرار   شان ی ها بدن 
  انگشتانِ   آن   فشارِ   با   که   برود   عقب   کرد   تلش 

 ! شد   داشته   نگه   خود   ی جا   سر   بر   محکم   مردانه، 
 ن؟ ی أ _  
 : د ی غر   شده   منقبض   ی فک   با 
 ! کن   ول   و   بازوم !  ی کن ی م   ی دار   کار ی چ _  
  زاده عرب   که   چرا   برود   عقب   نشد   موفق   گر ی د   ی بار 
 ! نداشت   را   کردنش   رها   ال ی خ 
 ... ل ی آن   رجاء _  
  اش ی عصبان   شتر ی ب   زد ی م   دماغش   ر ی ز   که   ی الکل   ی بو 
 . کرد ی م 
  ی حرکت   جز   به   نداشت   ی ا چاره   ی خلص   ی برا 

 ! رانه ی غافلگ 



  در   زد،   دور   را   مرد   ی ا   حرفه   کامل    و   د ی چرخ   ع ی سر 
  ی عضلن   ی بازو   حاال   و   شد   عوض   شان ی جا   ه ی ثان   چند 
  قرار   او   ف ی ظر   دستانِ   در   کمر   بر   شده   قفل   زاده عرب 
 . داشت 

  ی راض   برگشت،   ی فتگ ی ش   با   و   د ی خند   ابلهانه   مردجوان 
  در   خشم   ی ها شراره   به   افتاده   اتفاق   تِ ی موقع   آن   از 

 ! ماند   ره ی خ   او   چشمانِ 
!  ی هست   ی ران ی ا   جسور   زن   ک ی   از   جذاب   ی ا نمونه _  
  ز ی گر   ی آهو   است   کرده   تو   وانه ی د   مرا   که   است   ن ی هم 
 . پا 
  را   مرد   ن ی ا   ی ها یی گو   اده ی ز   حوصله   را   امشب   ک ی 

  رخ   ی خوب   اتفاق   ماند ی م   اگر   شک   بدون   و   نداشت 
 . داد ی نم 
 !  کن   مست   کمتر   گه ی د   دفعه _  
  ش ی ها قدم   و   داد   هل   عقب   به   را   مرد   ی بازو   حرص   با 
  عقب   به   تر پرقدرت   بار   ن ی ا   که   برداشت   زده   شتاب   را 
 ! شد   ده ی کش 

  نتوانست   گر ی د   و   شد   منقبض   اش شانه   لمس   از   بدنش 
  محض   به   و   نکرد   فکر   ز ی چ   چ ی ه   به   بماند،   خوددار 

  ی صورت   بر   را   خود   مشتِ   ی اجبار   ی شدن   برگردانده 
  فرود   بود   گرفته   قرار   فاصله   ن ی تر درکم   و   مقابلش   که 

 ! آورد 
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  دست   بسته   ی چشمان   با   و   کرد   خم   کمر   جوان   مرد 
 . فشرد   خود   آلود خون   ی ن ی ب   ی رو 
  آخرت   بار ... ی کن ی م   لمس   منو   باشه   آخرت   بار _  

 . خوره ی م   من   تن   به   انگشتت   ی حت   باشه 
  زده   شتاب   و   ندانست   ز ی جا   را   ماندن   آن   از   شتر ی ب 

  بود   انداخته   نفس نفس   به   حرص   و   خشم   روبرگرداند، 
 . رفت ی م   ن یی پا   ها پله   از   بلند   یی ها گام   با   ی وقت   را   او 
  ساختمان   شلوغ   سالن   وسط   شده   مشت   ی دستان   با 
 . خورد   تاب   فضا   در   نگاهش   و   ستاد ی ا 

  قدم   جهت   کدام   در   د ی با   کند   انتخاب   نکه ی ا   از   قبل   اما 
  ده ی کش   عقب   به   و   د ی چ ی پ   اش   نه ی س   دور   ی دست   بردار 
 ! شد 
 ! محکم   و   سر   پشت   از   شد،   گرفته   آغوش   در 

  و   آمد   فرود   چپش   گوش   ر ی ز   داغ   یی ها نفس 
 . کرد   اش وانه ی د 



  اند شده   ده ی آفر   تو   تن   لمس   ی برا   من   انگشتان _  
 . ی ب ی حب 

  ی ها لب   کباره ی   حرارت   با   گوشش   از   تر ن یی پا   ی قسمت 
  آن   هستند،   کجا   کرد   فراموش   لحظه   در   و   سوخت   مرد 
  ی برا   اند کرده   شرکت   که   ی مهمان   چقدر   و   ست ی ک   مرد 
 ! است   مهم   ش ی عمو 
  در   و   د ی کوب   مرد   شکم   به   راستش   دست   آرنج   با 

  حلقه   بدنش   دور   که   را   ی دست   مچ   ماهرانه   ی حرکت 
 . برگرداند   را   بود   شده 
 . مردک   انگشتاتو   شکونم ی م   من _  
  شدن   خرد   هنگام   مرد   درد   از   پر   ادِ ی فر   ی صدا 

  تن   ش ی پ   ی لحظات   که   ی دست   همان   انگشتان   استخوان 
  اش چهره   بر   لبخند   بودند   گرفته   آغوش   در   را   او 

 . آورد 
  سرعت   به   و   شد   کل ی ه   ی قو   مرد   چند   دن ی دو   متوجه 
  ی خال   جا   نشان ی تر ک ی نزد   ی بازو   ر ی ز   از   رفت،   عقب 
  ناهنگام   ی دست   که   کرد   عوض   را   ر ی مس   ی ا حرفه   و   داد 
 ! شد   حلقه   کمرش   دور 
  چرخانده   محض   به   ی ول   شد   بلند   ی اندک   ن ی زم   سطح   از 

  آن   گردن   اطراف   را   ش ی پا   دو   هر   تعلل   بدون   شدن، 
  درشت   کلِ ی ه   ی بعد   حرکت   با   و   کرد   محکم   شخص 
 . د ی کوب   ن ی زم   بر   را   مرد 



  ی رو   ی گر ی د   سمت   و   خورد   هم   به   ز ی ن   خودش   تعادل 
 ! خورد   ن ی زم   کمر 
  را   ی جملت   که   ی حال   در   زاده عرب   ی ادها ی فر   ی صدا 
  را   کدام   چ ی ه   ی معنا   او   و   کرد ی م   ف ی رد   هم   کنار   تندتند 
 . شد ی م   تکرار   فضا   در   همچنان   د ی فهم ی نم 
  ی رو   ده ی بر نفس   که   دند ی دو   طرفش   به   زمان هم   نفر   دو 
 . گرفت   گارد   و   ستاد ی ا   ش ی پاها 
  نفرشان   ک ی   که   د ی د   چشم   گوشه   از   ن ی ح   همان 

  او   طرف   به   و   آورد   رود ی ب   را   اش اسلحه   باالخره 
 . گرفت   نشانه 
 ! خبره چه   نجا ی ا _  

  با   ش ی عمو .  چرخاند   سر   حال   شان ی پر   و   ی عصب 
  نگاهش   ناباور   ی ا چهره   و   ده ی کش   هم   در   یی ابروها 

 . کرد ی م 
  شد،   دا ی پ   اش کله   و   سر   هم   خ ی ش   که   د ی نکش   طول   اد ی ز 

  چند   ی عرب   به   ت ی جد   با   و   ستاد ی ا   ش ی عمو   از   تر عقب 
 . آورد   زبان   بر   کلمه 

 . بود   کرده   تکرار   را   ش ی عمو   سوال   هم   خ ی ش   احتماال 
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  را   اش اسلحه   که   ی شخص   کرد   اشاره   خشونت   با   خ ی ش 
  بار ن ی ا   و   اورد ی ب   ن یی پا   است   گرفته   نشانه   او   طرف   به 

 : زد   لب   ی فارس   را   اش جمله 
  در   شرکت   آداب   ات زاده   برادر   به   جهان _  

 ! ؟ ی ا نداده   آموزش   را   ما   ی ها ی مهمان 
  و   د ی کش   خود   گردنِ   بر   عرق   درشت   ی ها دانه   به   ی دست 
  ن ی سنگ   بازدم   ش، ی عمو   کننده   ملمت   نگاه   ر ی ز 

 . کرد   آزاد   را   اش شده 
  بر   فرصت   نکه ی ا   از   قبل   او   کرد   باز   دهان   که   جهان 
  ع ی سر   باشد   داده   را   کلمه   ک ی   ی حت   آوردن   زبان 

 : د ی غر   حرص   با   و   کرد   مداخله 
  شرکت   ی مهمان   آداب   پسرت   به   خ؟ ی ش   ی چ   شما _  

  بدونم   خوام ی م   من   اصل    ؟ ی داد   آموزش   رو   کردن 
 شه؟ ی نم   سرش   ناموس   واقعا    عرب   مرد 
  و   ماند   اش   ره ی خ   برافروخته   ی ا چهره   با   خ ی ش 

 : زد   تشر   ی بلند   نسبتا    ی صدا   با   ش ی عمو 
 ! ل ی آن   باش   ساکت _  

 . کند   حفظ   را   خود   آرامش   داد ی نم   اجازه   خشم 



  بر   زاده عرب   ی ن ی ب   خون   و   د ی لرز ی م   نامحسوس   بدنش 
 . بود   مانده   دستش   پشت 

  کبود   چهره   به   دوخت   چشم   انزجار   با   و   روبرگرداند 
  بر   انگشتانش   ی شکستگ   دردِ   از   که   زاده عرب   شده 
 . بود   زده   زانو   ن ی زم 
  فقط   گه ی د   دفعه   کردم   خرد   و   انگشتات   دفعه   ن ی ا _  
  ست ی ن   مهم   برام   هم   اصل ... مونه ی م   جنازه   ه ی   ازت 
 . بدون   رو   خودت   حد   پس ... ه ی ک   پدرت 
 . کرد   تکرار   را   اسمش   بلندتر   بار ن ی ا   جهان 
 ! ل ی آن _  
  به   و   نکرد   ی ا توجه   سرزنش   و   د ی تهد   هشدار،   آن   به 

 . برداشت   قدم   ها پله   طرف 
  شتر ی ب   تحمل   و   بود   تاب ی ب   مکان   آن   از   رفتن   ی برا 

 . نداشت   ماندن 
  اتاق   آن   وارد   ی عصب   و   رفت   باال   را   ها پله   تندتند 
  دن ی پوش   حال   در   و   برداشت   را   لش ی وسا   شد،   یی کذا 

  جهان   قامت   که   بازگردد   را   ر ی مس   خواست   ش ی مانتو 
  اش نه ی س   به   نه ی س   و   مقابلش   در،   چهارچوب   داخل 
 . گرفت   قرار 
  به   رو   شده   سرخ   چهره   بر   نگاه   و   کرد   بلند   سر   کلفه 
 . دواند   ش ی رو 
  کامل   را   ش ی مانتو   و   رفت   عقب   ی قدم   ار ی اخت ی ب 

 . د ی پوش 
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 ! ؟ ی بزن   رو   ی خود   که   ی گرفت   اد ی   رو   ها آموزش   اون _  

 ! گرفت   قرار   شماتت   مورد   مقدمه   بدون 
  نتوانست   پس   رفتن   تاب ی ب   و   بود   ی عصب 

 . نکند   ی حاضرجواب 
  گرفتم   اد ی   خودم   از   دفاع   واسه   رو   ها آموزش   اون _  
  رو   بذاره   فراتر   مش ی گل   از   و پاش   بخواد   که   ی خود   و 
 . کشت   د ی با 

  آن   کردن   پنهان   ی برا   ی تلش   چ ی ه   که   ی خشم   با   جهان 
 . شد   ک ی نزد   اش برادرزاده   به   گام   ک ی   کرد ی نم 
 مهمه؟   برام   ی مهمون   ن ی ا   نگفتم _  
  رفتارِ   از   داشت   قصد   و   کرد   باز   دهان   نکه ی ا   محض   به 
  خور زنگ   ی صدا   کند   ه ی گل   خ ی ش   پسر   ز ی آم ن ی توه 
 . شد   مانع   لش ی موبا 



  جانش   تمام   واقع   در   و   افکارش   به   ذهنش،   به   ترس 
  گرفت ی نم   تماس   خط   ن ی ا   با   ی کس   چون   کرد   رخنه 
 ... جز به 

 ... کرد   فراموش   را   خشم   و   حرص 
  ظ ی غل   اخمِ   آن   از   ی ز ی چ   چشمانش   ی ناگهان   شدنِ   گرد 

 . نگذاشت   ی باق   اش چهره 
  و   گرفت   ده ی ناد   را   ش ی عمو   منتظر   و   گر ماخذه   نگاه 

  اش ی دست ف ی ک   ی محتوا   ان ی م   از   را   ل ی موبا   ترسان 
  احتمال   خواست   دلش   ی واه   د ی ام   ک ی   با   آورد،   رون ی ب 

  نکه ی ا   محض   به   اما   باشد   اشتباه   حدسش   د ی شا   بدهد 
  دوخت   بود   مانده   روشن   که   ی شگر ی نما   به   چشم 

  سراسر   در   است   شده   تپنده   ی نبض   ترس   کرد   احساس 
 ! وجودش 

  صحبت   باهات   دارم   ی وقت ... رو   تماس   اون   کن   قطع _  
 ! ل ی آن   باشه   من   به   حواست   کنم ی م 
  ل ی موبا   صفحه   به   زده   وحشت   آنقدر   و   ماند   حرکت   ی ب 

 ! شد   قطع   تماس   باالخره   نکه ی ا   تا   ست ی نگر 
 !  ل ی آن _  
  ز ی دآم ی تهد   که   ی حال   در   جهان   بلند   نسبتا    ی صدا   تن 
  به   اجبار   را   نگاهش   بود   آورده   زبان   بر   را   او   اسم 
 ! کرد   خوردن   تکان 

  از   باالخره   و   دند ی لغز   بودند،   ج ی گ   ش ی ها مردمک 
 . کندند   دل   ل ی موبا   خاموش   صفحه 



  که   ی درحال   و   شد   ک ی نزد   او   به   گر ی د   ی گام   جهان 
  کرد ی نم   خود   خشم   کردن   متوقف   ی برا   ی تلش   چ ی ه 

 ... د یی سا   هم   بر   دندان 
  و   مشت   ر ی ز   رو   خ ی ش   پسر   ؟ ی کرد   کار ی چ   ی فهم ی م _  
  از   بعد   پسرش   دن ی د   از   امشب   خ ی ش !  ی گرفت   لگد 
  تشکر   من   از   اش جمله   هر   تو   و   بود   خوشحال   ها مدت 
  خراب   رو   ز ی چ   همه   ی راحت به   تو   وقت اون ... کرد ی م 

 ! ی کرد 
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  جوابِ   نداد   اجازه   لش ی موبا   خور زنگ   ی صدا   هم   باز 
 . آورد   زبان   بر   را   خواهش دل 
 . ل ی آن   رو ی گوش   اون   ی صدا   کن   خفه _  
  بدهد   نشان   که   ی واکنش   ن ی اول   شد   باعث   جهان   اد ی فر 

 . باشد   ش ی هوا ی ب   رفتنِ   عقب 



  ی زد   که   ی گند   ؟ ی شنو ی م ... ل ی آن   ی کن   درستش   د ی با _  
  بدون   د ی نبا   امشب   من   چون   ی کن ی م   جمع   خودت   رو 
 . خونه   برگردم   نجا ی ا   از   خوام ی م   که   ی ز ی چ 

  بست   تماس   کردن   قطع   بدون   را   ل ی موبا   زنگ   ی صدا 
  کرده   رخنه   ی ها ترس   ی رو   بر   شد   ی سرپوش   خشم   و 

 . جانش   درون 
  به   ساعت   ن ی ا   در   چرا   نکه ی ا   کرد،   فراموش   را   فراز 
  در   پشت   تا   دارد   امکان   ی حت   و   زد ی م   زنگ   او 

 . برد   خاطر   از   را   برود   ز ی ن   اش خانه 
  وقت چ ی ه   و   ی دار   خ ی ش   با   که   ی شراکت   هر   ارزش _  

  اون   عمو؟   ناموسته   از   شتر ی ب   بفهمم   من   ی نداد   اجازه 
  مم ی حر   به   داشت !  کرد ی م   لمسم   منو   داشت   ی عوض 
  که   زه ی ناچ   چقدر   برات   من   ارزش !  کرد ی م   تجاوز 

  م ی تقد   منو   خ ی ش   با   شراکتت   حفظ   ی برا   ی خوا ی م 
 ! ؟ ی کن   پسرش 
 : د ی غر   حرص   و   خشم   از   شده   سرخ   ی ا چهره   با   جهان 
  ی دار   ی چ   و   ه ی ک   ستاده ی ا   جلوت   که   ی کس   بفهم _  
 ! ی گ ی م 
  که   ی روان   و   ی روح   فشار   نداشت،   شدن   ساکت   ال ی خ 
  دست   را   زبانش   ار ی اخت   بود   شده   متحمل   مدت   آن   در 

 ! داشت 
  من   از   ی خواست ی م   ی نجور ی ا !  گم؟ ی م   دروغ _  

  خ؟ ی ش   پسر   هم   حاال   ست ی ن   ی کاف   سرگرد   ؟ ی کن   مراقبت 



  ی کاف   سرگرد   ی برا   کردنم   ی دلبر   و   کردن   ی باز   نقش 
  در !  بشه؟   اضافه   قراره   هم   خ ی ش   پسر   حاال   ست؟ ی ن 

  از   د ی با   رو   دم ی پرس   خ ی ش   از   که   ی سوال   اون   من   واقع 
 !  عموجان   بپرسم   تو 

  ی فک   با   و   کرد   مشت   را   خود   دست   دو   هر   جهان 
 : زد   اد ی فر   شده   منقبض 

  رو   دهنت   دم ی م   هشدار   بهت   که   هست   ی آخر   بار _  
 ! ل ی آن   ی ببند 

 ! کند   غلف   را   زبانش   توانست ی نم   و   بود   بد   حالش 
  بود   ده ی ند   خود   به   نسبت   حالت   ن ی ا   در   هرگز   را   جهان 

  باالخره   ماند ی م   ساکت   اگر   اما   د ی ترس ی م   د ی با   قطعا    و 
 . کردند ی م   اش خفه   کلمات 
  جونم   اگه !  ست ی ن   مهم   برات   منم   جون   ی حت   تو _  
  نگه   خودت   دشمن   ک ی نزد   و   من   نبود   ارزش ی ب 
  ی خودکش   آزاده   مرگ   بفهمه   فراز   ه ی کاف !  ی داشت ی نم 

 ... رو   زنش   بفهمه   ه ی کاف   نبوده، 
  فرصت   آمد   فرود   صورتش   ی رو   که   ی ناگهان   ی ل ی س 

 . گرفت   او   از   را   جمله   آن   کردن   کامل 
  ی کم   و   خورد   هم   بر   تعادلش   ضربه   شدت   از 
 . افتاد   ن ی زم   بر   جهان   ی پاها   از   تر طرف آن 
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 ! دختر؟   ی شد   گستاخ   نقدر ی ا   ی ک   از _  
  از   را   بهت   بود   نتوانسته   هم   جهان   اد ی فر   ی حت 

 . رد ی بگ   ش ی ها سلول   تک تک   و   جانش   از   نگاهش، 
  را   خورده   ی ل ی س   قسمت   و   آورد   باال   دست   زده رت ی ح 

 . کرد   لمس 
  ی جوگندم   ی موها   در   پنجه   باغضب   و   ی عصبان   جهان 
  آن   به   بحث   ن ی ا   بود   کرده   ی سع   ی ل ی خ   د، ی کش   خود 
  خود   خشم   نتوانست   آخر   لحظه   اما   نشود   ختم   ی ل ی س 
 .  کند   کنترل   را 

  لب   ی گوشه   ی وقت   د ی لرز ی م   اش اشاره   انگشت 
 . شد   ده ی کش   آلودش خون 
  ک ی   با   کند،   درنگ   شتر ی ب   ی ا لحظه   نکه ی ا   بدون   جهان 
  رد ی بگ   را   او   دست   کرد   خم   کمر   و   شد   ک ی نزد   بلند   گام 
 . رفت   عقب   ظ ی غ   با   که 

  ستد، ی با   کرد   ی سع   لبش   گوشه   خون   کردن   پاک   بدون 
 ! ش ی عمو   کمک   بدون 



  بودند   افتاده   ی ا گوشه   کدام   هر   که   را   لش ی موبا   و   ف ی ک 
  به   زده شتاب   د ی بگو   ی ز ی چ   نکه ی ا   بدون   و   برداشت   را 

 . برداشت   گام   اتاق   در   طرف 
 ! بود   شده   تمام   گران   ش ی برا   ی ل ی خ   ی ل ی س   آن 
 ! شدنش   م ی ت ی   دوباره   متِ ی ق   به 

  به   و   گرفت   را   ش ی بازو   اتاق   در   ی قدم   ک ی   جهان 
 !  مقابلش   ستاد ی ا   سرعت 
  به   نه ی س   و   رخ   به   رخ   د، ی گرد   راهش   سد   که   ش ی عمو 
  کنار   را   ش ی بازو   حرف   بدون   خواست   شدند   که   نه ی س 

 . شد   شتر ی ب   پرقدرت   انگشتانِ   آن   فشارِ   ی ول   بکشد 
 ... ل ی آن _  

  در   او   لِ ی م   برخلف   اما   ناباور   و   بود   دلخور   نگاهش 
 ! شد   وصل   جهان   چشمانِ   به   ها، لحظه   آن 
  فقط   تاوانشون   تو   ی ها ی لجباز !  دختر   ا ی ب   خودت   به _  

 ! ه ی نابود 
  درون   متشنج   احساساتِ   تمامِ   رِ ی تصو   که   ی شخند ی ن 

 . سوخت   لبش   گوشه   زخمِ   و   ماند   نصفه   بود   جانش 
  از   ش ی بازو   کردن   خارج   و   گرفتن   فاصله   ی برا   دوباره 
 . کرد   تلش   انگشتان   آن   چفت 
 ... برم   خوام ی م _  

  بر   ی مشهود   ارتعاش   ش ی گلو   درون   خورده   فرو   بغض 
 ! بود   کرده   جاد ی ا   ش ی صدا 



  ش ی عمو   دست   ی ناگهان   فشار   با   را   رفته   عقب   قدم 
  ان ی م   جهان،   آغوش   در   رانه ی غافلگ   و   شد   ده ی کش   جلو 
  داشت   اش شانه   بر   سر   که   ی حالت   در   و   دستانش   حلقه 
 . گرفت   قرار 

  و   برداشت   ترک   ش ی پ   از   ش ی ب   ش ی گلو   وسط   بغض، 
  دند ی چک   فرو   قطره قطره   کردند،   ی نافرمان   ش ی ها اشک 

 ! دند ی بخش   شدت   را   صورتش   گزگز   و 
 ... ی کرد   م ی عصبان _  
  حرکت ی ب   حالت   همان   در   و   فشرد   هم   بر   را   ش ی ها لب 
 . ماند 
  ر ی زنج   به   ش ی گلو   وسط   درست   را   اش ه ی گر   هق هق 
 . د ی کش 
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.  بود   خته ی ر   فرو   ی ل ی س   همان   با   وجودش   در   ی ز ی چ 
 ! اش ی زندگ   ی حام   تنها   به   باور   ک ی   اندازه   به   ی ز ی چ 



  حرکت   ک ی   در   اورد، ی ن   تاب   را   ت ی وضع   آن   در   ماندن 
  چهره   به   نکه ی ا   بدون   و   آمد   رون ی ب   جهان   آغوش   از 

  با   بغض،   با   ندازد ی ب   نگاه   خود   مقابل   مردانه   دمغِ 
  بود   خته ی ر   هم   بر   را   چشمانش   ش ی آرا   که   یی ها اشک 

 : زد   لب   شکسته   ی قلب   با   و 
  گه ی د   ی زد   اگه ... اما   جان   عمو   نداره   زدن   م ی ت ی _  

  رو   ی مهربون   گه ی د   م ی ت ی   اون   نکن،   باز   براش   آغوش 
 ! نداره   باور 
  رفتن   ی برا   صورتش   ی س ی خ   ی رو   دن ی کش   دست   ن ی ح 

 . نکرد   تعلل 
  خود   زده   شتاب   و   کرد   برخورد   جهان   ی بازو   با   کتفش 

  تن   و   اتاق   در   چهارچوب   ان ی م   شکاف   آن   از   را 
 . د ی کش   رون ی ب   ش ی عمو 
 !  ل ی آن _  

  نکرد،   جهان   ران ی ح   و   بازدارنده   ی صدا   به   ی ا توجه 
 . رفت   ن یی پا   را   ها پله   و   برداشت   بلندتر   را   ش ی ها گام 
  خرسند   اما   بود   ب ی عج   ش ی برا   ی مهمان   گرفتن   سر   از 
  ی ها چراغ   توسط   که   ی سالن   بودن   ک ی تار   مه ی ن   از 

  از   کرد ی م   تر دلچسب   ن ی حاضر   ی برا   را   رقص   ی رنگ 
 . زد   رون ی ب   ساختمان 

  گرفت   هدف   را   صورتش   ملتهب   پوست   که   ی خنک   باد 
 . کند   کند   پا   شد   باعث 

 . د ی کش   نفس   ق ی عم   و   بست   چشم   ستاد، ی ا   ی ا لحظه   



  پر   دلش   کند،   فکر   ز ی چ   چ ی ه   به   خواست ی نم   دلش 
  ی ساعت   ی برا ... ش ی ها شه ی ش   از   ی ک ی   ی برا   د ی کش ی م 

 ... یی رها 
 ! خورد   زنگ   لش ی موبا   کرد   باز   که   چشم   ی کلفگ   با 

  شد   متوجه   و   د ی گرد   آن   روشن   صفحه   پرت   حواسش 
 . اوست   با   تماس   حال   در   مجدد   قه ی دق   چند   از   بعد   فراز 
  ان ی م   و   آمد   باال   اش نه ی س   از   که   ی ن ی سنگ   بازدم 
  در   ی آن   ی ترس   از   انداخت   شکاف   را   ش ی ها لب 

 ! بود   گرفته   نشأت   وجودش 
  در   پشت   فراز   که   د ی شن ی م   و   داد ی م   جواب   اگر 
 چه؟   است   در   شدن   باز   منتظر   اش خانه 
  و   ترس   از   مملو   ی لحظات   در   م ی تصم   ن ی تر عاقلنه   قطعا  

  ها تماس   آن   به   ی جواب   فعل    که   بود   ن ی ا   اضطراب، 
 . است   نگذاشته   اش خانه   در   پا   ی وقت   تا   نه   ندهد، 
 . داشت   کم   را   اتفاق   ن ی هم   فقط   اش ی بدحال   وسط 
  ی جواب   چه   د ی د ی م   ت ی وضع   ن ی ا   در   را   او   فراز   اگر 
 بدهد؟   توانست ی م 

 ! شد ی م   خراب   ز ی چ   همه 
  ، ی عصبان ... ی ل ی س   آن   ی برا   جهان   از   بود   درست   

  توانست ی نم   اما   بود   شده   منزجر   ی حت   و   ناراحت 
 . ندازد ی ب   خطر   به   و   کند   د ی ناام   را   ش ی عمو 



  به   را   خود   ع ی سر   ل، ی موبا   دوباره   زنگ   به   توجه ی ب 
  فرمان   پشت   نشستن   از   قبل   که   رساند   نش ی ماش 
 . کرد   متوقفش   سر   پشت   از   یی صدا 
  ام یّ أ   بعد   و   بحجٍر،   ی قلب   فأبدلت   أنساک   أن   قّررت _  

 ! الحجر   عنک   ی وسألن   ی أضلع   اهتّزت 
  روز ی پ   وجودش   در   مزخرف،   ی ها حس   تمام   بر   خشم 
 . چرخاند   سر   ظ ی پرغ   اما   مکث   با   و   شد 
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  ل ی تحو   د ی کش ی م   اد ی فر   را   درد   که   مضحک   ی لبخند 
  عقب   کلِ ی ه   درشت   مرد   دو   به   ی راراد ی غ   و   گرفت 

 . انداخت   نگاه   ستاده ی ا 
  ند ی آ ی نم   جلو ... ی ب ی حب   باشد   من   چشمان   به   نگاهت _  
 !  ی بزن   کتک   مرا   ی بخواه   هم   باز   اگر   ی حت 



  آن   درد   از   ی ناش   ی سرخ   معطوف   دوباره   که   نگاهش 
  فکش   و   د ی جو   را   کلمات   ی عصبان   شد،   مردانه   چهره 
 . گرفت   درد   انقباض   همه   آن   از 
  گذاشتن   من   سر   به   سر   واسه   رو   ی خوب   شب   اصل  _  

 !  ی نکرد   انتخاب 
  او   دست   درون   که   ی انگشتان   ی ا لحظه   ی حت   مردجوان 
  دانست ی م   د ی شا   و   کرد ی نم   رها   را   بودند   شده   مچاله 
  دستش   که   اندازد ی م   جانش   به   شتر ی ب   را   درد   فشار، 

 . بود   داشته   نگه   حرکت   ی ب   را 
  دارم   و   نداشتم   را   ب ی طب   آمدن   ی برا   انتظار   تحمل _  
 ... دستم   درمان   ی برا 
 : کرد   ی چ ی ق   را   جمله   آن   باغضب   و   حوصله ی ب 
 ندارم؟   تو   با   صحبت   به   ی ا علقه   من   که   ی ا متوجه _  
  جا   زاده عرب   چهره   ی رو   ناگاه به   که   ی ظ ی غل   اخم 

 : کلماتش   ملمت   با   شد   زمان هم   کرد   خوش 
!  ن ی بب   را   دستم   ت ی وضع !  ی کن ی م   ی تلخ   ی ل ی خ   امشب _  
 ... بود   کرده   را   کار ن ی ا   تو   ی جا به   کس   هر 
 . نداد   مرد   جمله   به   شدن   کامل   اجازه   هم   باز 
 . دونم ی م   خودم ... شد ی م   ی خال   سرش   تو   گلوله   ه ی _  

  بلفاصله   اما   بود   ده ی بر   را   مرد   امان   درد   شک   بدون 
 . گرفت   جواب 
  نجا ی ا   تو   خاطر به   من ... ل ی آن   برگردم   تا   بمون _  

 . کنم   صحبت   تو   با   د ی با ... هستم 



  را   تش ی عصبان   آمد   جلو   کباره ی به   زاده عرب   که   ی قدم 
 . کرد   د ی تشد 
 !  ی ب ی حب   ی هست   با ی ز   هم   ه ی گر   هنگام   به   ی حت _  

  ک ی نزد   شتر ی ب   از   مانع   یی تندخو   با   کرد   باز   دهان 
  را   نگاهش   لش ی موبا   خوردن   زنگ   اما   شود   مرد   آمدن 
 . کشاند   ن یی پا 

  دا ی پ   دلشوره   و   ماند   ره ی خ   فراز   شماره   به   ی عاص 
 . کرد 
  کلمات   آن   ی معنا   کنجکاو   حتما    و   ی دان ی نم   ی عرب _  
 . ی ا شده 
  باال   که   نگاهش   و   کرد   قطع   را   لش ی موبا   زنگ   ی صدا 
 : داد   جواب   پرحرص   آمد 
 . ستم ی ن   کنجکاو   وجه   چ ی ه   به !  برعکس   اتفاقا    نه _  

  نشانده   اش ی شان ی پ   بر   عرق   درد   و   سرخ   مرد   چهره 
 . بود 

  است   ستاده ی ا   همچنان   درد   آن   تحمل   با   کرد ی م   تعجب 
 ! کند ی م   ی زبان بلبل   و   او   مقابل 
  سر   بر   که   یی بل   از   کشم ی م   و   دم ی کش ی م   درد _  

  که   ی انگشتان   درمان   ی برا   داشتم ... ی ا آورده   انگشتانم 
  با   ی ول   رفتم ی م   ی ا شکانده   را   استخوانشان   احتماال  

  ز ی چ   همه   لحظه   ک ی   انت ی گر   چهره   دن ی د   با ... تو   دن ی د 
  و   برداشتم   قدم   سرت   پشت !  کردم   فراموش   را 

 ... م ی نگو   تو   به   نتوانستم 



  شدن   نه ی س به نه ی س   اندازه   به   دوامش   زاده عرب   مکث 
 ! بود   شان ی ناگهان 

  انشان ی م   قدم   ک ی   فقط   که   او   ی برا   بود   ککنده   وانه ی د 
 ! است   مانده   فاصله 
  به   ل ی تبد   قلبم   و   کنم   فراموش   را   تو   گرفتم   م ی تصم _  

  حال   سنگ   و   د ی لرز   بدنم   روز   چند   از   بعد   و   شد   سنگ 
 ! شد   ا ی جو   من   از   را   تو 
  ه ی هد   چشمانش   به   درد   سراسر   ی لبخند   و   زد   پلک   او 
 ! شد 
  ی جا   به   و   کردم ی م   اصلح   را   ام جمله   د ی با   د ی شا _  
  تو   ی برا   من   قلب   قه ی دق   چند   فقط   گفتم ی م   روز   چند 
  سنگ   از   ی ز ی چ   و   د ی لرز ... بعد   و   شد   سنگ   به   ل ی تبد 

  چند   از   کمتر   تو   به   ام علقه !  نماند   احساسم   شدن 
  و   زد   جوانه   سنگ   ی ها شکسته   ان ی م   از   قه ی دق 

 . ی زهاو   اَسلم   اَرحام   لِ ی آن ... کرد   رشد   تر پرقدرت 
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  بر   شخند ی ن   زدنِ   نقش   ی برا   شد   ی محرک   حرص 
 . لبانش 
  هنوز   صورتش   پوست   بود،   نگذرانده   را   ی خوب   شب 
  لبش   گوشه   کرد، ی م   گزگز   جهان   دستِ   ضرب   از   هم 
 . بود   ده ی خشک   نقطه   همان   در   خون   و   سوخت ی م 
  فراز   که   است   افتاده   ی اتفاق   آمد ی م   نظر به   ی طرف   از 
  تحمل   ی شب   ن ی چن   در   و   زند ی م   زنگ   او   به   ی پ در ی پ 

 . نداشت   را   اَرحام   ی ها یی گو گزافه   دنِ ی شن 
  ه ی   وسط   د ی خورش   درخشش   از   ی تونست   موقع   هر _  
  داشته   د ی ام   ی تون ی م   موقع اون   ی بساز   شب   ی آفتاب   روز 
  و   محال   قدر   ن ی هم   چون   ی زد   که   ی حرف   ن ی ا   به   ی باش 
 ! هست   دار خنده 

 ! رد ی بگ   عمق   شخندش ی ن   نداد   اجازه   لبش   سوزش 
  هم   قدر ن ی ا !  م ی ندار   هم   به   ی ربط   وقت   چ ی ه   تو   منو _  

  ترسم ی م ... ی کن   ی مخف   رو   دستت   درد   که   نکن   تلش 
  درمون   و   دوا   ی رو   فقط   االن   بهتره ... ی بر   حال   از 

 ! ی زهاو   خانِ   اَرحام   جنابِ   ی کن   تمرکز   دستت 
  در   آشکار   خشم   و   شده   گره   ی ابروها   به   یی اعتنا 

 . روبرگرداند   سرعت به   و   نکرد   مرد   چشمان 
  مانده   حرکت ی ب   ش ی سرجا   بر   مدت   تمام   که   راننده   به 
 . ن ی ماش   داخل   نشست   و   کرد   اشاره   بود 



  که   راننده   به   ی عصب   و   خورد   زنگ   دوباره   لش ی موبا 
 : داد   دستور   گرفت   جا   فرمان   پشت   موقع   همان 
 . ندار   بر   و   گاز   پدال   ی رو   بذار   آخر   تا   و پات _  
 برم؟   کجا .  خانم   چشم _  
  نظرش به   ها لحظه   آن   در   که   لش ی موبا   ی صدا 
  بست   حرص   با   را   بود   ا ی دن   ی ملود   ن ی تر خراش گوش 

 . ی صندل   ی پشت   به   داد   ه ی تک   و 
 . بگم   تا   برو _  

  ن ی ماش   و   شد   گشوده   شان ی برا   جهنم   آن   ی درها 
  ابان ی خ   به   شد ی م   ی منته   که   ی ا کوچه   در   باسرعت 

 . د ی چ ی پ   ی اصل 
 . فشرد   و   کرد   خ ی م   ش ی ها قه ی شق   اطراف   را   انگشتانش 

 . د ی کش   نفس   ق ی عم   بسته،   ی ها لب   با 
  و   جهان   سمت   به   ی راراد ی غ   اش سودازده   ذهن   

 . شد   منحرف   خ ی ش   با   شراکتش 
  آن   نکه ی ا   دنِ ی فهم   نبود   سخت   داده   رخ   اتفاقات   با 

  جهان   ی برا   شد ی م   حفظ   د ی با   که   ی ارتباط   و   شراکت 
 ! ست ی ات ی ح   و   مهم   ت ی نها ی ب 

 ! بزند   او   گوش   در   که   مهم   آنقدر 
 ! خ ی ش   پسر   ی گستاخ   ی رو   ببند   چشم   که   مهم   آنقدر 
  به   ی کس چه   نباشد   مهم   ش ی برا   ی حت   که   مهم   آنقدر 
 !  زد ی م   زنگ   او   ل ی موبا 
   آورد؟   در   شراکت   ن ی ا   از   سر   نخواست   هرگز   چرا 



  ی شراکت   چه   عراق   در   خ ی ش   ک ی   با   ش ی عمو   اصل  
 باشد؟   داشته   توانست ی م 
  ن ی ا   اصل   از   اما   است   خلف   کار   در   جهان   دانست ی م 

  بودن   زنده   زمان   در   ی حت   شه ی هم ... بود   خبر ی ب   خلف 
  کنار   در   و   ها خلف   ن ی ا   همه   رأس   در   که   ی وقت   پدرش 
  کار چه   قا  ی دق   ها آن   دانست ی نم   داشت   قرار   ش ی عمو 
 ! کنند ی م 

 ! بود   نشده   موضوع   ن ی ا   کنجکاوِ   هم   وقت   چ ی ه   البته 
  خودشان   شد، ی م   ی خبر ی ب   ها آدم   ح ی ترج   ی گاه   که   چرا 
  ی اتفاقات   چه   اطرافشان   ندانند   تا   راه   آن   به   زدند ی م   را 
 . است   دادن   رخ   حال   در 

  ت ی امن   بداند   کمتر   چه   هر   آدم   گفت ی م   شه ی هم   پدرش 
 !  دارد   ی زندگ   ن ی ا   در   ی شتر ی ب 

 !  داشت   را   نظر   آن   خلف   درست   جهان   اما 
  ز ی ر   به   ز ی ر   از   د ی با   آدم   داشت   اعتقاد   ش ی عمو 
  داشته   خبر   افتد ی م   اتفاق   گوشش   ر ی ز   که   ی اتفاقات 
 !  باشد 
  انتخاب   را   سخن   دو   ن ی ا   ی دو   هر   از   ی ب ی ترک   او   و 

 . بود   کرده 
  دانستن   کمتر   ن ی ع   در   گفت ی م   ش ی عمو   که   ی ار ی هوش 
  به   ت ی رضا   پدرش   که   یی ها همان   اطرافش،   اتفاقات   از 
  مادرش   و   او   ی برا   هرگز   را   شان آوردن   در   سر 

 ! نبود   خواستار 



  تر بزرگ   برادر   با   بعد   به   یی جا   ک ی   از   هم   جهان   د ی شا 
 ! کرد   منع   دانستن   از   را   او   که   بود   شده   نظر هم   خود 
 برم؟   طرف   کدوم   از   ی ول   د ی ببخش ... خانم _  
  با   و   ست ی نگر   اطرافش   به   کرد،   بلند   سر   منگ   و   ج ی گ 

 : زد   لب   ی ا افتاده   خش   ی صدا 
 . بده   لتم ی موبا .... بچرخ   ابونا ی خ   تو   فقط   فعل _  
 

#١١۴ 
 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 

 . کرد   اطاعت   ع ی سر   راننده 
  و   بردارد   ی قدم   اشتباه   به   د ی نبا   بود   ده ی ش ی اند   خود   با 

 . جهان   با   تماس   جز   به   نداشت   ی ا چاره 
  اضطراب   با   بعد   لحظات   و   گرفت   را   شماره   ع ی سر 

 . ممتد   ی ها بوق   به   سپرد   گوش 
  در   مبادا   کند   کنترل   را   ش ی ها مردمک   تحرک   کرد   ی سع 
 . گردد   تر حال   شان ی پر   و   بدوند   لش ی موبا   صفحه   ی پ 
 بگو؟ _  



  با   ی زود   ن ی ا   به   خواست ی نم   دلش   و   بود   دلخور 
 . شود   کلم هم   جهان 
 ... منم _  

 . کرد   خردتر   را   اعصابش   شد   جاد ی ا   که   ی سکوت 
 ! زنه ی م   زنگ   م ی گوش   به   داره   بار ک ی   ی ا ه ی ثان   فراز _  
  و   رت ی ح   سراسر   اش، جمله   جواب   در   ع ی سر   پاسخ   آن 

 . بود   شک 
 ! ؟ ی چ   ی عن ی _  
  تونم ی نم   جوابم !  ه ی چ   زنگ   همه   ن ی ا   ل ی دل   دونم ی نم _  
  من   از   ی وقت   و   باشه   خونه   در   پشت   ممکنه   چون   بدم 

 . ستم ی ن   اونجا   بفهمه   کنم   باز   و   در   بخواد 
 : د ی غر   ی عصب   جهان 
 ! ؟ ی گرد ی برم   ی دار   وضع   و   سر   اون   با   تو _  
 . خونه   اون   به   برگردم   زود   د ی با !  ندارم   ی ا چاره _  
 نه؟ ی بب   ت ی وضع   ن ی ا   با   رو   تو   اگه _  

 . کرد   فوت   پرحرص   و   کلفه   را   نفسش 
  تا !  بکشه   طول   نقدر ی ا   اونجا   من   حضور   نبود   قرار _  
  ی زندگ   کردن   رو   و   ر ی ز   دنبال   فتاده ی ن   که   حاال   ن ی هم 
  به   قبل   از   شتر ی ب   ی ل ی خ   روزا   ن ی ا   من !  اس معجزه   من 
  چقدرم   هر !  دستامه   تو   دخترش ... کم ی نزد   آدم   اون 

  نداشته   ی حساب   و   درست   حواس   و   باشه   بد   حالش 
  شتر ی ب   ی رو   بشه   حساس   روزا   ن ی هم   ممکنه   باشه، 



  ی واقع   تم ی هو   بفهمه   ه ی کاف !  من   از   دن ی فهم 
 ... ست ی ن   سخت   اون   ی برا   دنش ی فهم ... ست ی ن 

 . فشرد   هم   بر   لب 
  اما   انداخت   ه ی سا   مکالمه   آن   بر   گر ی د   بار ک ی   سکوت 

 . نداشت   زدن   حرف   شتر ی ب   ال ی خ   او 
 . بود   گفته   را   بود   الزم   چه   هر 
  و کارش   محل   تحمل   حوصله   و   حال   ی حت   که   ی کس _  

  فعل   کنه   تمرکز   هاش پرونده   ی رو   تونه ی نم   و   نداره 
  و   دل   اصل !  تو   ی زندگ   کردن   رو   و   ر ی ز   دنبال   فته ی نم 

  فقط   اون   هست،   بهش   حواسم   من ... نداره   رو   دماغش 
  که   ی ساعت   صفحه   ی رو   افتاده   ر ی گ   عقربه   ه ی   مثل 
 !  شه ی م   جلو   و   عقب   ی ه !  کنه ی نم   کار   درست   ش ی باطر 
  همه   آن   توانست ی نم   ش ی عمو   برخلف   او   ی ول 

 . باشد   ن ی خوشب 
  بر   پسش   از   دارم   مان ی ا   تو   به   من !  دختر   نترس _  
 . ی ا ی م 

 . شد   مانع   لبش   زخم   ی ول   بزند   شخند ی ن   خواست 
  ی تونست   که   ساعت   هر   موقع،   هر ... نذار   خبرم ی ب _  

 . بزن   زنگ 
 : زد   غر 
   کجا؟   تا   ؟ ی ک   تا _  

  متوجه   را   او   منظور   که   بود   آن   از   تر باهوش   جهان 
 . باشد   نشده 



  ی عوض   اون   نکه ی ا   از   قبل ... کم   ی ل ی خ ... مونده   کم _  
  به   بخواد   نکه ی ا   از   قبل   شده،   ی چ   بفهمه   بخواد 
 !  نمونده   شم ی زندگ   خاکستر   اد ی ب   خودش 

  ر ی ز   از   را   ن ی زم   کرد   حس   و   شد   ی خال   دلش   ته 
 ! دند ی کش   ش ی پاها 
 . شد   قفل   فکش   و   بست   چشم 
  ی وحشتناک   خواب   آخرِ   به   توانست ی نم   و   خواست ی نم 
 . کند   فکر   است   ده ی د   فراز   ی برا   ش ی عمو   که 
 . هستم   زنگت   منتظر ... باش   خودت   مراقب _  

  ی پاسخ   انتظار   در   جهان   نکه ی ا   بدون   شد   قطع   تماس 
 . باشد   مانده   او   جانب   از 

  ن یی پا   گوشش   کنار   از   را   ل ی موبا   و   د ی پر   چپش   پلک 
 . آورد 
  و   مطلق   ی خاموش   ک ی   در   ماند ی م   ذهنش   کاش 

 . آمد ی م   سراغش   ی فراموش 
 ... خانم _  

  م ی ب   واحتماال    بود   زده   ش ی صدا   اط ی احت   با   راننده 
 . داشت   را   او   شدن   ی عصبان 
  حس ی ب   ی صدا   با   و   برگرداند   او   به   را   راننده   ل ی موبا 
 . گفت   را   آدرس   باالخره   ی حال   و 

  تمام   در   بود   ناچار   اما   داشت   خاموش   ی ذهن   هوِس 
  نقص   بدون   و ی سنار   ک ی   دن، ی رس   از   قبل   و   ر ی مس 
 . کند   ی طراح   لش ی موبا   ندادنِ   جواب   و   بت ی غ   ن ی ا   ی برا 



  به   تا   که   طور همان   کرد ی م   شک   او   به   د ی نبا   فراز 
  و   ل ی م   اش ی زندگ   در   دن ی کش   سرک   به   نسبت   امروز 
 ... بود   نداده   نشان   ی ت ی حساس 

 
#١١۵ 
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  بود   زدن   چرت   حال   در   که   ی نگهبان   مقابل   از   آرام 
 . ماند   حبس   اش نه ی س   بر   نفس   و   گذشت 
  زده   شتاب   ندازد ی ب   نگاه   آسانسور   به   ی حت   نکه ی ا   بدون 
  شان ی طبقه   به   چقدر   هر   و   د ی دو   باال   را   ها پله 
  جانش   در   ی وافر   شدت   با   اضطراب   شد ی م   تر ک ی نزد 
 . کرد ی م   ان ی طغ 
  اما   کند   فکر   ترسناک   ی احتماالت   به   خواست ی نم 
 ! رد ی بگ   را   افکارش   ی رو ش ی پ   ی جلو   توانست ی نم 
  ی مداربسته   ی ها ن ی دورب   که   زد ی م   سرش   به   فراز   اگر 

  داشته   توانست ی م   ی ح ی توض   چه   کند   چک   را   مجتمع 



  سراغ   به   و   شد ی م   تمام   صبرش   باالخره   اگر   باشد؟ 
 چه؟   رفت ی م   مجتمع   نگهبان 
  خود   آرامش   توانست ی نم   و   بود   کننده   وانه ی د   افکارش 

 . کند   حفظ   را 
  شان ی ها خانه   طبقه   در   گذاشتن   قدم   تا   گر ی د   پله   سه 

  آپارتمان   درِ   ی ناگهان   شدن   باز   با   که   داشت   فاصله 
  تکان   و   کرد   حفظ   را   خود   ز ی خ   م ی ن   حالت   همان   فراز، 
 . نخورد 
  با   وار، ی د   به   د ی چسب   و   کرد   فراموش   را   دن ی کش   نفس 
  دوخته   فراز   قامت   به   که   آمده   در   حدقه   از   ی چشمان 
 . خورد   ز ی ل   ن یی پا   پله   دو   شدند 
  بدنش   سلول به سلول   جان   به   سرد   ی ترس   و   د ی گز   لب 
 . افتاد 
  شده   گره   هم   در   یی ابروها   و   ی جد   ی ا چهره   با   فراز 
 !  او   واحد   طرف   به   د ی کش   را   ش ی ها قدم 
 . چسباند   خود   گوش   ی رو   ل ی موبا   و   زد   را   در   زنگ 
  صفحه   به   انداخت   نگاه   ران ی ح   و   زد ی م   تندتند   قلبش 
  زده   نقش   آن   ی رو   فراز   شماره   که   ی ل ی موبا   روشن 
 . بود 
  اش ی شان ی پر   و   خورد   ُسر   ن یی پا   گر ی د   ی ا پله   ار ی اخت ی ب 

  به   ی دست   کلفه   که   گرفت   نشانه   را   ی َمرد   چهره 
  با   و   کرد   قطع   را   یی کذا   تماِس   آن   د، ی کش   خود   ی موها 
 . برگشت   اش خانه   به   محکم   اما   کوتاه   یی ها گام 



  بسته   با   زمان هم   د ی پر   باال   اش نه ی س   ی رو   از   که   ی نفس 
 . بود   فراز   آپارتمان   در   شدن 
  ت ی اذ   را   اش نه ی س   ی قفسه   که   ی ن ی سنگ   بازدمِ   و   دم 
  از   را   دن ی کش   نفس   آسان   چگونه   فهماند   او   به   کرد ی م 
 !  است   برده   اد ی 
  فکر   ن ی هم   و   بدهد   دست   از   را   زمان   د ی نبا   که   د ی ش ی اند 
 . فتد ی ب   تکاپو   به   تا   بود   ی کاف 
 

#١١۶ 
 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 
  طرف   به   د ی کش   پر   ممکن   ی صدا   و   سر   ن ی کمتر   با 

 . اش خانه 
  لرزش   نبود   قادر   و   د ی کش   رون ی ب   خود   ف ی ک   از   د ی کل 

 ! کند   مهار   را   دستانش 
 ... د ی لرز ی م   جانش   تمام   که   بود   ن ی ا   قت ی حق   اصل  
  آن   بهتر   بتواند   تا   فش ی ک   داخل   کرد   پرت   را   ل ی موبا 
 . دارد   نگه   خود   دستان   در   را   د ی کل   دسته 



  روانه   نگاهش   دلهره   و   چرخاند   سر   ترسان   ی ا لحظه 
 . شد   فراز   ی خانه   بسته   در 

  در   قفل   درون   د ی کل   کرد   ی سع   و   برگشت   زده هول 
 ! نداشت   تمرکز   اما   ندازد ی ب 

 ! کرد ی م   ن ی تلق   وجودش   به   ضعف   فقط   و   فقط   ترس 
  د ی کل   دسته   و   شد ی م   دچار   ز ی انگ رقت   ی تهوع   به   داشت 
  با   خورد   ز ی ل   لرزانش   و   حس ی ب   انگشتانِ   ان ی م   از   که 
 . ماند   ره ی خ   افتادنشان   به   ی چارگ ی ب 

  باال   را   ش ی ها ترس   است   ممکن   لحظه   هر   کرد   حس 
 ! اورد ی ب 
  و   بست   چشم   ن ی زم   با   د ی کل   دسته   برخورد   ی صدا   از 
 . د ی گز   لب 

  وار ی د   بر   خود   سر   دن ی کوب   به   ی ب ی عج   ل ی م   لحظه   همان 
  ذهنش   ار ی اخت ی ب   خود،   ی عاص   حالتِ   آن   در   و   داشت 
 ... ماند   تازه   ی احتمال   ر ی درگ 
  از   باشد؟   نرفته   نگهبان   سراغ   به   فراز   معلوم   کجا   از 
  خانه   او،   بت ی غ   متوجه   فراز   که   دانست ی م   کجا 

 !  باشد؟   نشده   رفتنش   رون ی ب   و   نبودنش 
  باز   ع ی سر   را   چشمانش   بجنگد،   افکارش   با   کرد   ی سع 
  پچ   ش ی دها ی کل   برداشتن   ی برا   شدن   خم   ن ی ح   و   کرد 
 : زد 
  ا ی   بودن   خونه   سراغ   ره ی نم   شب   موقع   ن ی ا ... نه _  

  ن ی ا   تو   ی زندگ   د ی ق   نکه ی ا   مگر ... ره ی بگ   منو   نبودن 



!  باشه   کرده   رو   کار ن ی ا   که   باشه   زده   رو   ساختمون 
  عه ی شا   خودش   و   من   سر   پشت   ست ی ن   که   احمق 
 ! بسازه 

  که   بود   نکرده   راست   کمر   هنوز   و   زد   چنگ   را   دها ی کل 
 ! کباره ی به   و   ی آن   هوا، ی ب !  شد   باز   فراز   ی خانه   در 
 

#١١٧ 
 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 

 . بزند   پلک   نتوانست   ی حت   و   ماند   طور همان 
   داد؟ ی م   ح ی توض   د ی با   چه 

  ن ی ا   به   ی ربط   چ ی ه   داشت   ذهن   در   او   که   یی و ی سنار 
 !  کرد ی نم   دا ی پ   ی ر ی غافلگ 

  ک ی   کردن   ی باز   ی آمادگ   زبانش   و   ذهنش   فکرش، 
 ! نداشتند   را   برنامه   بدون   نقش 
  او   زانوان   و   گذاشت   خانه   از   رون ی ب   ی گام   فراز 

 . گرفتند   رعشه 



  کرد ی م   شک   او   به   لحظه   ن ی هم   از   َمرد   ن ی ا ... شد   تمام 
 ! د ی فهم ی م   اش درباره   را   ز ی چ   همه   نشده   صبح   و 

  نگاهش   و   بود   امده ی ن   رون ی ب   خانه   از   کامل    اما   فراز 
  ی ا فاصله   او   افتاده   مرگ   به   ی چهره   بر   دن ی چرخ   تا 

 ! کند   دا ی پ   نجات   شد   باعث   حنا   ه ی گر   ی صدا   که   نداشت 
  داشته   را   او   امثال   ی هوا   بتواند   خدا   نبود   مطمئن 
  ببندد   را   خانه   در   نکه ی ا   بدون   فراز   ی وقت   ی ول   باشد 

 . د ی کش   نفس   ی پ   در   ی پ   برگشت   داخل   دوباره 
 ... را   بدهد   رخ   بود   ممکن   که   ی اتفاق   کرد ی نم   باور 
 ! باشد   گذشته   گوشش   خ ی ب   از   خطر   کرد ی نم   باور 
  با   ار ی اخت ی ب   و   اش خانه   در   سطحِ   به   گرفت   دست 
 : د ی نال   آمده   بند   ی نفس 
 ! شکرت ... ا ی ... خدا _  
  بود   گفته   شکر   را   خدا” “   اراده ی ب   که   ی زبان   آن   د ی شا 
  حضور   به   واقعا    د ی لرز   زبانش   حرف   با   که   ی قلب   آن   و 
 ! داشتند   مان ی ا   بود   به ی غر   او   ی برا   که   ی کس 
  و   ش ی برا   بود   به ی غر   که   یی خدا   همان   د ی شا 
  یی خدا   هم   بَدها   آدم   ی برا   شد ی م   ی گاه   شناختش ی نم 
  ی ب ی آس   گزند   از   و   باشد   داشته   را   شان ی هوا !  کند 

 ! کند   شان حفظ   هولناک 
  ن ی ا   و   رد ی بگ   مانده   باز   در   آن   از   چشم   توانست ی نم 
  دارد   قصد   دخترش   کردن   آرام   محض   به   فراز   ی عن ی 

 !  د ی ا ی ب   رون ی ب   ع ی سر 



  رون ی ب   خود   همراه   و   زد ی م   بغل   را   حنا   هم   د ی شا 
 ! آورد ی م 
  از   لرز   د ی کل   دسته   کردن   مشت   با   و   نکرد   معطل   گر ی د 

 . گرفت   خود   دست 
  سر   از   که   ی ا ده ی ترس   ی ها نگاه   ن ی ح   و   کرد   راست   کمر 
  سر   انتظار   در   قفل   کردن   باز   هنگام   به   اش شانه 
  اش خانه   وارد   کرد   تلش   دند ی کش ی م   را   فراز   دن ی رس 
 . شود 
  نظرش   از   بود   ی ملود   ن ی بهتر   در   شدن   باز   تقِ   ی صدا 
 ... بشنود   توانست ی م   که   ها لحظه   آن   در 
  محکم   که   فتد ی ب   ن یی پا   تا   بخورد   ز ی ل   خواست ی م   فش ی ک 

 . داشت   اش نگه 
  ن ی ا   از   بعد   او   ماندن   گفت ی م   ارش ی هوش   مه ی ن   عقل 
  تا   د ی با   و   است   حماقت   ساختمان   ن ی ا   در   یی کذا   شب 
  خبر ی ب   فردا   صبح   و   کند   جمع   را   لش ی وسا   نشده   ر ی د 

 . برود 
  سراغ   به   ز ی برانگ   شک   بتِ ی غ   ن ی ا   ی برا   د ی شا   فراز 

  نرود   سوال   ر ی ز   اش وجه   تا   رفت ی نم   مجتمع   نگهبان 
  مختص   ی ها   وه ی ش   آوردن   در   او   کار   از   سر   ی برا   اما 
 ! باشد   داشته   توانست ی م   را   خود   به 
 

#١١٨ 
 



 
 اِقتباس 

 ی مراد . ص 
 
 
 

  خانه   وارد   خورد   ی سکندر   که   ی حال   در   و   زده شتاب 
  باور   بست   را   در   اط ی بااحت   و   آهسته   ی وقت   شد، 
  مانده   پنهان   فراز   نگاه   از   آمدنش   کرد ی نم 

  برگشتن   ن ی ح   وضع   و   سر   آن   با   کرد ی نم   باور ... است 
  و   برسد   سر   فراز   نکه ی ا   بدون   شبانه   ی مهمان   ک ی   از 

 ! ستاده ی ا   اش خانه   سالن   وسط   اکنون   رد ی بگ   را   مچش 
  صورت   به   ی دست   و   کرد   ز ی آو   در   کنار   را   د ی کل   دسته 
  را   ترس   و   آمد ی م   خود   به   د ی با   د، ی کش   خود   ملتهب 
  داخل   د ی دو   و   نداد   دست   از   را   وقت   پس   راند ی م   عقب 
  ن ی زم   بر   تندتند   ش ی ها لباس   بعد   ی ا ه ی ثان   خواب،   اتاق 
  کرد ی م   ی باز   د ی با   که   یی و ی سنار   ذهن   در   و   افتادند ی م 
 .  کرد ی م   مرور   را 

  داخل   را   فش ی ک   و   بود   آورده   در   تن   از   که   یی ها لباس 
 . رساند   ش ی آرا   ز ی م   به   را   خود   و   چپاند   کمد 
  به   زد،   پلک   زده   رت ی ح   ی ا لحظه   خود   صورت   دن ی د   با 
 ... نداشت   اعتماد   د ی د ی م   آن   در   که   ی ر ی تصو   و   نه ی آ 



  ساخته   اشک   از   اه ی س   ی ا آبراهه   که   چشمانش   ر ی ز 
  چهره   لبش   گوشه   لمس   با   و   د ی کش   دست   بود   شده 
 . کرد   مچاله 

  تکاپو   به   دوباره   و   د ی پر   جا   از   در   زنگ   ی صدا   با 
  شده   دا ی پ   اش کله   و   سر   تر پرقدرت   بار ن ی ا   ترس   افتاد، 
 ! بود 
  در   و   کرد   ز ی تم   کن پاک ش ی آرا   با   را   صورتش   عجله   با 
  زد ی م   هم   بر   را   تمرکزش   در   زنگ   ی صدا   که   ی حال 
  به   و   کرد   پاک   ز ی ن   را   لبش   ی گوشه   ده ی خشک   خون 

 . نکرد   ی ا توجه   آن   سوزش 
 ! بشنود   فراز   مبادا   ندود   بود   حواسش 
  از   ی ک ی   و   رفت   اش خانه   کوچک   بار   طرف   به   م ی مستق 
 . برداشت   را   ها شه ی ش 
  شتر ی ب   نصف   و   بود   آشپزخانه   بار ن ی ا   رش ی مس 

  ن ی ح   کرد،   ی خال   نک ی س   درون   را   شه ی ش   ی محتوا 
  و   د ی نوش   ی تلخ   آن   از   جرعه   چند   سالن   به   برگشتن 
 . د ی کش   هم   در   چهره 

  بگذارد   را   آن   درپوش   نکه ی ا   بدون   را   مشروب   شه ی ش 
  حرکت ی ب   ی ا لحظه   و   گذاشت   مبل   مقابل   ز ی م   ی رو 
 . ستاد ی ا 

  اش خانه   در   پشت   همچنان   فراز ... بست   چشم 
  برنامه   طبق   و درست   د ی با ... د ی کش   نفس   ق ی عم ... بود 
 . کرد ی م   ی باز   را   خود   نقش 



  د ی جه   رون ی ب   ش ی ها لب   ان ی م   از   سخت   که   ی بازدم 
 . چشمانش   گشودن   با   شد   زمان هم 
  اد ی   به   کرد   ی سع   و   گرفت   خود   به   را   د ی با   که   ی حالت 
 ! کند ی م   رفتار   چگونه   مست   فرد   ک ی   اورد ی ب 

  و   ستاد ی ا   خانه   در   پشت   برداشت،   گام   نامطمئن   و   آرام 
 ! شد   قطع   زنگ   ی صدا   موقع   همان 
  نظم ی ب   ی ضربان   که   ی قلب   با   و   د ی کش   ق ی عم   نفس   چند 

 . کرد   باز   را   خانه   در   باالخره   داشت 
  چقدر   دانست ی نم   و   انداخت   در   ی رو   را   خود   وزن 
 ! دارد   تبحر   خمار   نگاه   ک ی   ساختن   ی برا 
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 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 

  دراز   آسانسور   دکمه   فشردن   ی برا   که   ی دست   فراز 
  داشت   بغل   را   حنا   که   ی حال   در   و   د ی کش   عقب   بود   کرده 
 . چرخاند   سر   ی آشفتگ   با 



  ج ی گ   نگاهش   داشت   ی سع   که   او   به   ی عصب   ، ی ا لحظه 
  را   قدم   چند   آن   ع ی سر   و   دوخت   چشم   خمار،   و   باشد 

 . برگشت 
 : د ی غر   حرص   با   فراز   که   ماند   حالت   همان   در 
 . کنار   برو _  

 . د ی کش   ازه ی خم   ی ش ی نما   و   نکرد   اعتنا 
 ! ل ی آن _  
  لش ی دل   تنها   صدا   شده   کنترل   تن   آن   احتماال    کرد   فکر 
  ی عصب   ب ی عج   فراز   که   چرا   باشد ی م   حنا   بودن   خواب 

 ! آمد ی م   نظر به 
  داخل   قدم   بتواند   که   آنجا   تا   را   او   کتفش   فشار   با   فراز 
 . زد   تشر   و   فرستاد   کنار   بگذارد   خانه 
 . ببند   و   در _  

  ی باز   ی ع ی طب   را   نقش   آن   داد ی نم   اجازه   قطعا    اضطراب 
 . کند 
 ! شد ی م   غرق   شک   بدون   بود   زده   آب   به   گدار ی ب   اگر 
  رون ی ب   بود   ستاده ی ا   که   جا   همان   از   توانست ی م   کاش 
 . شود   دور   ی مسکون   مجتمع   ن ی ا   از   لومترها ی ک   و   بدود 
  تاب   و   چ ی پ   اش برهنه   ی بازو   دور   به   که   فراز   دست 
  و   شد   برگردانده   طرفش   به   حرکت   ک ی   در   خورد، 

  ده ی خواب   مبل   ی رو   که   شد   حنا   پرت   حواسش 
  آن   مقابل   او   مشروب   ی شه ی ش   که   ی مبل   همان ... بود 
 ! داشت   قرار 



 ! کن   نگاه   منو _  
  لحن   و   جمله   آن   به   کند   دا ی پ   فرصت   نکه ی ا   از   قبل 

  هم   اش چانه   بدهد   نشان   واکنش   صاحبش   ی دستو 
 !  شد   فراز   دست   ی ک ی   آن   ر ی اس 

  گردنش   شدن   چرخانده   با   هماهنگ   ش ی ها مردمک 
  دا ی پ   سکون   فراز   چشمان   ی رو   و   گرفتند   دوران 
 . کردند 
   زدم؟   زنگ   بهت   بار   چند   ی دون ی م !  ه؟ ی وضع   چه   ن ی ا _  
 ! زد ی م   لبخند   ی حت   و   ماند ی م   ال ی خ ی ب   د ی با   مست   آدم 
  ا ی   کرد ی م   چکه   ش ی رو   و   سر   از   غم   د ی با   ا ی   مست   آدم 

 ! زد ی م   قهقه   سرخوش 
  ی مست   از   بعد   ن ی سنگ   خواب   ک ی   از   که   ی مست   آدم 
 . کرد ی م   رفتار   ج ی گ   و   بدخلق   د ی با   است   شده   دار ی ب 
  کرد ی م   ی باز   خوب   را   مست   آدم   ک ی   نقش   د ی با   او   و 

 ! بود   س ی پل   ک ی   مقابلش   ستاده ی ا   َمرد   که   چرا 
 ! ات؟ خونه   در   پشت   اومدم   بار   چند   ی دون ی م _  
  ِس ی پل   از   رد ی بگ   فاصله   خواست   و   د ی کش   هم   در   ابرو 

  به   اما   بود   ستاده ی ا   او   ک ی نزد   آنقدر   که   ی باهوش 
 ! نشد   داده   اجازه   ش ی پاها 
  محکم   و   گرفته   حرکت   ک ی   در   را   او   ی ها شانه   فراز 
 ! بود   داشته   اش نگه   ش ی جا   سر   بر 
  بذارم   نجا ی ا   و دخترم   ی چطور   هان؟   ه؟ ی حال   چه   ن ی ا _  
 ! برم   و 



 . د ی کش   ازه ی خم   دوباره   و   د ی مال   را   چشمانش   کلفه 
 ! ی زد   در ... که   اونقدر   گرفتم   سردرد ... اد ی م ... خوابم _  
  ی خوا ی م ! ؟ ی کرد ی نم   باز   و   در   و ی د ی شن ی م   پس _  
 ؟ ی کن   ی تلف 
 ؟ ی چ _  
 ! کرد ی م   ن ی تلق   ی سست   و   رخوت   کلماتش   تک تک   به 
  فرد   ک ی   نقش   نبود   قادر   او   اندازه به   چکس ی ه   د ی شا   و 

 ! کند   فا ی ا   ی ا حرفه   آنقدر   را   مست 
  که   ی کس   ی ها حالت   او   اندازه   به   چکس ی ه   قطعا    و 

 ! شناخت ی نم   ق ی دق   آنقدر   را   است   مست 
 ! ل ی آن   زنم ی م   حرف   ی چ   از   ی دون ی م   خوب _  
 

#١٢٠ 
 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 

  چشمانِ   آن   به   ی ال ی خ ی ب   با   و   بماند   ساکت   داد   ح ی ترج 
 . کند   نگاه   برافروخته   ی چهره   و   گر ملمت 



  نم ی بب   برم   و   بذارم   نجا ی ا   رو   حنا   د ی با   ا ی ب   خودت   به _  
  رو   حنا ! کشه ی م   و انتطارم   ی ا تازه   بت ی مص   چه 
  خواهش ... ل ی آن   ا ی ب   خودت   به   پس   ببرم   تونم ی نم 
 . کنم ی م 
  و   انداخت ی م   نگاهش   جان   به   ی ار ی هوش   تعجب   د ی نبا 

 . بود   فراز   چشمان   از   گرفتن   نگاه   انتخاب   ن ی بهتر 
  ن ی هم   تا ... برم   د ی با   من !  ل ی آن   گم ی م   ی چ   ی فهم ی م _  
 . شده   ر ی د   ی ل ی خ   هم   حاال 
  طرف   به   را   او   ی عاص   که   فراز   دنبال   کباره ی 

  بود   حواسش   و   افتاد   راه   کشاند   ی م   یی دستشو 
 ! را   خود   دهد   نشان   تعادل ی ب 

  یی روشو   مقابل   و   انداخت   او   شانه   دور   دست   فراز 
  چند   حرص   با   و   کرد   باز   را   آب   ر ی ش   داشت،   اش نگه 
 . د ی پاش   او   صورت   به   سرد   آب   مشت 
  دستش   حلقه   فراز   که   برود   عقب   خواست   ده ی بر   نفس 
 . زد   او   صورت   به   آب   ی گر ی د   مشت   و   کرد   تر تنگ   را 
  به   را   خود   س ی خ   صورت   بدخلق   و   برگرداند   رو 

 . چسباند   فراز   ی نه ی س   عضلت 
 ! نکن _  
  نجوا   گوشش   ر ی ز   فراز   ی افتاده   خش   و   ف ی ضع   ی صدا 
 . شد 
  دخترم   از   الم ی خ   تا   ا ی ب   خودت   به ... برم   د ی با   من   ل ی آن _  

 ... برم   و   باشه   راحت 



  نگاه   کرد،   بلند   سر   و   آمد   عقب   ی راراد ی غ   صورتش 
  حِس   ن ی تر پررنگ   که   ی فروغ ی ب   چشمانِ   به   دوخت 
 ! نزد   پلک   گر ی د   و   بود   ی آشفتگ   آن   در   شده   حل 
 شده؟ ... ی چ _  

  قلبش   و   خورد   صورتش   ی س ی خ   به   فراز   داغ   نفس 
 ! د ی لرز 
  مونم ی م   منتظر   رون ی ب   من ... ر ی بگ   دوش   الزمه   اگه _  
 . برم   د ی با ... ع ی سر   فقط 
  فراز   که   آورد   اد ی به   را   ی شب   ار ی اخت ی ب   اما   چرا   د ی نفهم 
 !   برم”   د ی با “   کرد ی م   تکرار   دائم   ی حالت   ن ی چن   در 

 ! بود   بازگشته   ده ی خم   ی کمر   با   و   بود   رفته 
 ! ل ی آن _  
 ! شده؟ ... ی چ _  
  آن   شتر ی ب   نصف   که   ی شخص   سرد   آب   مشت   چند   با 

  از   ی مست   توانست ی نم   و   شد ی نم   بود   خورده   را   ی بطر 
 ! باشد   ده ی پر   سرش 

  رفتار   در   را   د ی با   که   ی ج ی گ   حالتِ   بود   مجبور   او   و 
 . کند   حفظ   خود 
  زخم   لب   ی گوشه   طرف   به   کوتاه   ی ا لحظه   فراز   نگاه 
  درچشم، چشم   دوباره   ی وقت   و   شد   منحرف   او   ی شده 
  کرد   دا ی پ   ن ی ق ی   که   د ی شن   را   ی ا جمله   ماندند   هم به   ره ی خ 

  خبر   آن   از   بعد   فتد ی ن   ی کس   سر   از   ی مست   ندارد   امکان 
 ! کننده   شوکه 



 ! کرده   ک ی شل   خودش   به   اش اسلحه   با   آزاده   ی بابا _  
 

#١٢١ 
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 ی مراد . ص 
 
 
 

  ده ی نوش   که   جرعه   همان   با   کرد   احساس   ی ا لحظه 
  از   را   خود   عملکرد   مغزش   که   شده   مست   آنقدر   است 
 ! داده   دست 
  توانست ی نم   را   بود   ده ی شن   که   کلماتب   از   کدام   چ ی ه 

 ! کند   معنا 
 ... ل ی آن _  
  قلب   را   دستانش   ناچار   و   داد   تکانش   مستاصل   فراز 
  معلق   ش ی رو   بر   آب   قطرات   که   او   صورت   اطراف   کرد 
 . بودند   مانده 
 . برم   د ی با   من !  ا ی ب   خودت   به   کنم ی م   خواهش   ل ی آن _  

  بود   حواسش   و   گرفت   فراز   ی عاص   نگاه   از   چشم 
 ! دهد   نشان   تعادل ی ب   را   خود   رد ی گ ی م   فاصله   ی وقت 
 ... ی بر ... د ی با ... ره ... آ _  



 . داشت   اش نگه   و   گرفت   را   ش ی بازو   فراز 
 !  ؟ ی کرد   ی رو   اده ی ز   چرا _  
  برافروخته   که   ی َمرد   صورت   ی اجزا   ی رو   دواند   نگاه 

 . نداد   ی جواب   و   بود   ستاده ی ا   کنارش 
  ی کرد   جمع   ات خونه   تو   مشروب   ی شه ی ش   همه   ن ی ا _  
 ! رو؟   نا ی ا   ی ار ی م   کجا   از !  بشه؟   ی چ   که 

  فراز   که   نبود   ی موضوع   ن ی ا   کرد،   خطر   احساس 
 ... شود   کنجکاو   اش درباره   بخواهد 
  و   نداد   اجازه   فراز   که   برود   عقب   خواست   دوباره 
 . داشت   اش نگه   پرقدرت 
  در   که   ی ا مردانه   ی چهره   به   اخم   با   و   بدخلق 
  ره ی خ   بود   گرفته   قرار   چشمانش   با   فاصله   ن ی تر ک ی نزد 
 . شد 
  من   ی زندگ   تو ... رو   ها شه ی ش ... اون   ی جا   ی تونست ی م _  
 ... ی ول ... ی کن   پر 
  فراز   قلب   ی رو   ی فرض   ی ها خط   اش اشاره   انگشت   با 
  غم   به   خته ی آم   ی حسرت   با   را   اش جمله   ی ادامه   و   د ی کش 
 : آورد   زبان   بر 
 ! ی نخواست _  

 ... باشد   ی رواقع ی غ   غم   و   حسرت   آن   تمام   نبود   مطمئن 
 . افتاد   خش   ش ی صدا   و   د ی کش   نفس   ی عصب   فراز 
  ی بابا   گم ی م   بهت   دارم !  حرفاس؟   ن ی ا   وقت   االن _  

  دونم ی نم ... کرده   ک ی شل   خودش   به   اش اسلحه   با   آزاده 



  ونه ی د   دارم ... خبره   چه   ور   اون   دونم ی نم ... شده   ی چ 
 ! ؟ ی بفهم   ی تون ی م   رو   نا ی ا ... شم ی م 
  کرد   ی سع   و   انداخت   ن یی پا   را   دستش   زد،   شخند ی ن 

 . کند   ه ی واگو   کرخت   ی لحن   با   را   کلمات 
 ! سرگرد   مستم ... من   چون !  نه _  
 . د ی کش   ازه ی خم   ی ش ی نما   او   و   کرد   نگاهش   ظ ی غ   با   فراز 
  پره ی نم   سرم   از   صبح   تا   ام ی مست   ن ی ا _  

 ... چون ... سرگرد 
 . زد   لبخند   و   ست ی نگر   فراز   چشمانِ   به   م ی مستق 
 ... خوردم   اد ی ز _  
 

#١٢٢ 
 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 

  دنبال   را   او   رانه ی غافلگ   حرکتِ   ک ی   در   باغضب   فراز 
 ! د ی کش   خود 
  جه ی گ   سر ... نده   راه   خودت ... دنبال   منو   نقدر ی ا _  
 ... باال   ارم ی م ... دارم 



  ف ی رد   هم   کنار   او   که   ی کلمات   ی حال ی ب   به   یی اعتنا   فراز 
 . شدند   خواب   اتاق   وارد   و   نداد   نشان   بود   کرده 
 . کرد   سواستفاده   خود   ی ش ی نما   ت ی موقع   از   و   د ی خند 
 م؟ ی بخواب   ی خوا ی م _  

 . بود   پرحرص   و   ی عصب   ی سکوت   جوابش 
  او   نشاندن   محض   به   و   گرفت   را   ش ی ها شانه   فراز 
 . رفت   رون ی ب   اتاق   از   تخت   ی رو 
 . د ی کش   دست   خود   گردن   و   صورت   به   و   کرد   ی پوف 
  و   شد   بود   ده ی شن   که   ی خبر   پرشانِ   اش زده   سودا   ذهنِ 
 ! دهد؟   انجام   ی کار   ن ی چن   د ی با   آزاده   پدر   چرا   کرد   فکر 
   ُمرد؟ ی م   اگر   ماند؟ ی نم   زنده   اگر 

 ! ندازند ی ن   فراز   گردن   بر   را   رها ی تقص   نداشت   امکان 
  انداخت،   تشک   بر   کمر   ی رو   و   عقب   از   را   خود 
 . کرد   دراز   ن ی زم   ی رو   حالت   همان   در   را   ش ی پاها 
  به   ره ی خ   و   داشت   قرار   تخت   ی رو   اش تنه   باال   تنها 
 . بود   مانده   سقف 
  فکر   ز ی چ   چ ی ه   به   خواست ی نم   و   کرد ی م   درد   سرش 
 . کند 
  ی روشن   ی کند   به   بود   قرار   انگار   که   ی شب   ی تلخ 

  مرگ   شب   با   داشت   شباهت   ب ی عج   ند ی بب   را   آسمان 
 ... آزاده 
  سپرد   او   دست   را   حنا   مه ی سراس   فراز   که   ی شب   همان 

 ... شد   ش ی دا ی پ   بعد   ساعت   وهشت چهل   و 



  تواند ی نم   هرگز   د ی د ی م   که   ی َمرد   داشت   ن ی ق ی   موقع   آن 
 ! باشد   مهرجو   فراز   سرگرد 
  چشم   فورا    شد   باعث   د ی شن   که   ی محکم   ی ها قدم   ی صدا 
 . ببند 
 ... ل ی آن   شو   بلند _  
  باز   چشم   و   ماند   فراز   دست   ر ی اس   دوباره   ش ی بازو 

 ! ی اجبار   ستادنِ ی ا   ک ی   با   شد   زمان هم   کردنش 
  دست   درون   که   ی آب   بزرگ   ظرفِ   به   ی کوتاه   نگاه 
  آن   موشکافانه   و   انداخت   داشت   قرار   فراز   گر ی د 

 . کرد   کنکاش   را   َمردانه   ی جد   ی چهره 
  خود   از   و   کنن   مست   قراره   شب   هر   که   یی زنا   از _  
 . اد ی م   بدم   بشن   خود ی ب 

  بدون   و   حرص   با   که   ی ا جمله   د، ی کش   هم   در   ابرو 
 . شد   تمام   گران   ش ی برا   بود   ده ی شن   مقدمه 
  فراز   که   بکشد   عقب   را   ش ی بازو   ت ی عصبان   با   خواست 

 . کرد   نگاهش   ز ی ت 
  خودت   به   پس   کنم   رفتار   بد   باهات   خواد ی نم   دلم _  
 . ا ی ب 

  ده ی کش   اتاق   بالکن   طرف   به   ی ناگهان   فراز   سر   پشت 
  در   مست   فرد   ک ی   ی ها حالت   کردن   حفظ   ن ی ح   و   شد 

 : د ی غر   باغضب   رفتارش 
  س ی سرو ... ات بچه   و   تو   به ... ستم ی ن   مجبور ... من _  
 ! بدم 



 
#١٢٣ 

 
 

 اِقتباس 
 ی مراد . ص 
 
 
 
 

  به   ع ی سر   و   گذاشت   بالکن   در   کنار   را   آب   ظرف   فراز 
 . برگشت   عقب 
  در   خته ی آم   ی ظ ی غ   با   دو   هر   و   شدند   نه ی س به نه ی س 

 . زدند   زل   گر ی کد ی   چشمانِ   به   حرص 
  و ن ی ا ... خب   ی ل ی خ ... ستم ی ن ... تو   علقه   مورد   زنِ   من _  

  چطور   ی ول ... سرگرد   دم ی فهم   گه ی د   خودم 
  کردن   مست ... که ... ی سپار ی م   ی زن   دست ... و دخترت 
 ! شه؟ ی زندگ   ح ی تفر   تنها 
 . زد   لبخند 
  از   شتر ی ب ... اد ی م   بدم   منم ... ی بدون   بهتره _  
  عشق   که ... نم ی بب   ام خونه ... داخل   رو   ی َمرد ... ن ی ا 

 ! نخواست ... منو 



  داخل   و   اتاق   از   رون ی ب   کامل    را   او   ی کلفگ   با   فراز 
 . کشاند   بالکن 
 . ل ی آن   ست ی ن   حرفا   ن ی ا   وقت   امشب   و   االن _  
  فضا   در   ش ی موها   و   نشست   پوستش   ی رو   ی خنک   باد 
 . خوردند   تاب 
  سر   از   ی مست   دن ی پر   ی برا   ی محرک   را   آزاد   ی هوا   فراز 
 ... آب   ظرف   آن   اما   دانست ی م   او 

  سرش   ی رو   آب   ظرف   کباره ی   شدن   ی خال   با   ذهنش 
 . نکرد   دا ی پ   ی کنجکاو   ی برا   ی فرصت 
  جسمش   ب ی نص   ی ناگهان   که   ی شوک   و   کرد   خم   کمر 
 . داشت   نگه   حبس   اش نه ی س   بر   نفس   بود   شده 
  ی صدا   او،   شده   خم   کمر   ی رو   نشست   فراز   دست 
  و   کرد   پر   را   اش ی دار ی شن   ی فضا   تمام   اش َمردانه 
 . شد   داده   ماساژ   نرم   کتفش 
 ... بکش   ق ی عم   نفس _  
  و   انداخت   جانش   به   لرز   د ی وز   تنش   ی رو   که   ی باد 

 . شد   فشرده   هم   بر   ش ی ها دندان 
  بهتر   حالت   زودتر   تا   بکش   ق ی عم   نفس ... ل ی آن _  
 . بشه 
 . بالکن   کف   نشست   و   کرد   خم   زانو   ار ی اخت ی ب 

 . زد   زانو   مقابلش   و   آمد   ع ی سر   فراز 
 ل؟ ی آن _  



  و   گرفت   قرار   فراز   دستان   ان ی م   اش کرده   لرز   صورتِ 
 . شد   ده ی کش   باال   سرش 
 ؟ ی خوب _  

  و   کوتاه   د ی جه   رون ی ب   اش نه ی س   از   باالخره   که   ی بازدم 
 . بود   ی سطح 
 ... بکش   نفس   تر ق ی عم _  

 . گرفت   را   ش ی ها شانه   فراز   که   داشت   شدن   بلند   قصد 
 . بمون   آزاد   ی هوا   تو   شتر ی ب   کم ی _  
  ش ی رو به رو   که   ی ا خسته   صورتِ   به   ی اغ ی   ی نگاه   با 
 . شد   باز   ش ی ها لب   قفل   و   ست ی نگر   بود 
 ! کنم؟   سنکوپ ... ی د ی نترس _  
 . بود   کرده   لرز   و   سرد   ش ی صدا 
 ! د؟ ی هست   مهم   دخترت   و   خودت   فقط _  

  تر ک ی نزد   را   او   فراز   که   برود   عقب   خواست   دوباره 
 . د ی کش 
  شده   قطع   شان ی ی چشم   ارتباط   زد،   پا   و   دست   رمق ی ب 

 . داد ی نم   او   به   رفتن   اجازه   فراز   و   بود 
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  درک   منو   ت ی موقع   واقعا  !  شده؟   چت !  ل ی آن _  
  خودش   به   آزاده   ی بابا   گم ی م   بهت   دارم !  ؟ ی کن ی نم 
 ! کرده   ک ی شل 
  از   ی ا دسته   کرد،   بلند   سر   ضرب   به   و   ماند   حرکت ی ب 

  فراز   صورت   ی رو   ک ی نزد   ی فاصله   آن   از   ش ی موها 
 . هم به   دوختند   نگاه   و   انداخت   رد 
  ساکت   د ی با   و   نبود   ی جواب   حاضر   مناسب   طش ی شرا 
 . ماند ی م 
 . یی دستشو   برم   خوام ی م ... ستم ی ن   خوب _  
 ؟ ی دار   تهوع   حالت _  
  را   خود   نقش   نقص بدون   و   داد ی م   مثبت   پاسخ   د ی با 
 . کرد ی م   ی باز 
 : زد   لب   فراز   که   داد   تکان   سر 
  ی بر   خواد ی نم   باال،   ار ی ب   جا   ن ی هم ... باشه _  

 . یی دستشو 
  ره ی خ   فراز   ی چهره   ت ی جد   به   درمانده   و   مستاصل 

 . ماند 
 . بود   شده   گرفتار   کننده   وانه ی د   ی ا مخمصه   در 
 . روبرگرداند   و   نشست   ن ی زم   ی رو 



  را   خود   ی گلو   د ی با   چطور   زد؟ ی م   عق   د ی با   چطور 
  رصد   ن ی زب ی ت   ی نگاه   ر ی ز   ی وقت   کرد ی م   ک ی تحر 
 شد؟ ی م 

 ... د ی کش   شعله   جانش   در   نفرت   بست،   چشم 
  عقلش   ی ول   کرد   ه ی مو   قلبش ... کرد   ه ی مو   ذهنش 
  که   است   ر ی تصاو   آن   ی ادآور ی   با   فقط   داد   فرمان 

 ... اورد ی ب   باال   ی حت   تواند ی م 
  ادآوردن ی به   مقابل   در   و   بود   راکد   بود،   اه ی س   ذهنش 
 . کرد ی م   مقاوت 
  از   قبل   غ ی ج   ی صدا   و   فشرد   ن ی زم   بر   را   دستش   کف 
  بودند   مرگ   گر ی تداع   که   ی ر ی تصاو   آمدن   در   رقص   به 
  ی متلش   قدرت   اش، بسته   ی ها پلک   پس   در   ش ی برا 

 . داشت   را   ش ی ها گوش   کردن 
  بود   ممنوعه   اش ی ادآور ی   و   اتفاق   آن   به   کردن   فکر 
 ... نداشت   ی ا چاره   ی ول   او   ی برا 
  حال   ی وقت   و   ماند ی م   در   خود   نقش   ی فا ی ا   در   د ی نبا 

  شم   شک،   ها لحظه   ن ی ا   به   فکر   با   شد ی م   خوب   فراز 
  به   د ی کش ی م   ت ی کبر   و   کرد ی م   دار ی ب   را   اش ی س ی پل 

 . شود   ق ی دق   او   ی رفتارها   ی رو   تا   ذهنش 
  ذهنِ   در   که   ی ر ی تصو   ن ی اول   و   شد   خم   جلو   به 

  به   را   او   ه ی ثان   از   ی کسر   در   گرفت   جان   اش ده ی ترس 
 ! انداخت   زدن   عق 



  قلبش   و   ذهن   ر ی تصاو   آن   تک تک   ی ادآور ی   با   داشت 
 ! کرد ی م   اعدام   را 

  ی برا   دستش   تا   د ی خر ی م   جان به   را   بد   حالِ   داشت 
 . نشود   رو   سرگرد 
 . کرد   او   کمر   نوازش   به   شروع   و   شد   تر ک ی نزد   فراز 
 . زد   عق   ی درپ ی پ   و   شد   خم   ن ی زم   ی رو   شتر ی ب 

  در   قبل   ی لحظات   از   تر پررنگ   و   واضح   ر ی تصاو 
  جانش   تمام   در   اصل    و   قلبش   در   مغزش،   در   ذهنش، 
 . دادند ی م   جوالن   داشتند 
  فرو   اش بسته   ی ها مژه   ی ال به ال   از   اشک   و   زد   عق 
 . د ی چک 
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 . د ی شن ی م   دور   ی ا فاصله   از   که   انگار   را   فراز   ی صدا 
 ... ست ی ن   ی ز ی چ _  



 . ش ی ها لب   ی رو   د ی کش   دست   و   کرد   باز   چشم   حال ی ب 
 ! داشت   کند   ی نبض   قلبش   و   سوخت   ی م   اش معده 
   ل؟ ی آن _  

  رنگ   صورتِ   بر   ش ی موها   از   ی ا دسته   و   سرچرخاند 
 . انداخت   ه ی سا   اش ده ی پر 
  ذهنش   و   شد   ره ی خ   فراز   چشمانِ   به   ُمرده   ی نگاه   با 

 . بود   مانده   شوم   رِ ی تصاو   آن   قفلِ 
 . داخل   م ی بر   شو   بلند _  
  ی خال   نگاهِ   در   را   اشک   زد   انه ی تاز   بدنش   بر   که   ی لرز 
 . کرد   موج   او   حِس   از 

  شدن   گاه ه ی تک   نِ ی ح   و   گرفت   را   ش ی بازو   کلفه   فراز 
 . ستد ی با   کرد   کمک   او   یِ دگ ی خم   ی برا 

  اش ی زخم   ذهنِ    و   بود   آورده   هجوم   طرفش   به   مرگ 
 ... گرفت ی نم   آرام 
  و   بود   کرده   ر ی درگ   را   اش یی ا ی بو   حِس   خون   ی بو 

 . داشت   آوردن   باال   به   ل ی م   همچنان 
  به   ک ی نزد   را   او   محکم   که   فراز   ی بازو   ی حلقه   در 
  س ی خ   با   و   شدند   یی دستشو   وارد   بود   داشته   نگه   خود 
  نشان   نتوانست   ی واکنش   چ ی ه   صورتش   ی کباره ی   شدنِ 
 ! دهد 
 ! مردند ی م   داشتند   ی ک ی ی ک ی   بدنش   ی ها عصب   تمام 



  خم   یی روشو   طرف   به   را   او   ی اندک   متِ ی مل   با   فراز 
  دوباره   و   داشت   نگه   دست   ک ی   با   را   ش ی موها   کرد، 
 ... اش زده   خ ی   صورتِ   به   د ی پاش   آب 
  و   اش یی ا ی بو   ی ها رنده ی گ   به   بود   ده ی چسب   خون   ی بو 
 . زد   عق   ار ی اخت ی ب 

  و   گرفت   قرار   راستش   گوِش   به   ک ی نزد   فراز   صورت 
  دور   از   را   بم   یِ صدا   آن   همچنان   که   بود   ب ی عج 
 ! د ی شن ی م   ها دست 
  داغون   رو   ات معده !  ی کرد   کار ی چ   خودت   با   ن ی بب _  
 . ی کرد 
  ی حلقه   از   سرگردان   ی روح   مانند   و   نداشت   رمق 
 . آمد   رون ی ب   فراز   دست 
  ک ی   ی مست   بد   از   بدتر   حالش   و   خورد ی م   تلوتلو 
 ! بدتر   ی ل ی خ ... بود   شده   شخص 
 . گرفت   را   ش ی بازو   و   رساند   او   به   را   خود   ع ی سر   فراز 
  کر   ی ها غ ی ج   ی صدا   نشنوند   تا   د ی کش ی م   غ ی ج   د ی با 

 ... داشتند   را   سرش   کردنِ   ی متلش   قصد   که   ی ا کننده 
  شود   سد   تا   ش ی موها   به   انداخت ی م   چنگ   محکم   د ی با 

 ... ر ی تصاو   آن   تک تک   ی باره   هزار   مرورِ   مقابلِ 
 ... مثل   درست   نداشت   ی قدرت   چ ی ه   اما 
  هم   در   ش ی پاها   و   داد   تکان   ن ی طرف   به   را   سرش   فورا  

 . دند ی چ ی پ 
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  بخورد   هم   بر   تعادلش   نکه ی ا   از   قبل   و   خورد   ی سکندر 
 . داشت   اش نگه   محکم   فراز 
 . شد   چشم   در   چشم   فراز   با   و   گرفت   باال   سر 
 : د ی نال   ی وقت   گرفتند   رعشه   ش ی ها لب 
 ... برو _  
 ! برم   تونم ی م   چطور   ی دار   که   ی حال   ن ی ا   با _  

  زخم   اش حنجره   و   گرفت   فراز   ی شانه   به   دست 
  ناله   دوباره   که   ی ا کلمه   تک   کردنِ   ه ی واگو   با   برداشت 

 . زد 
 . خوبم _  
  تکانش   او   کلم   و   نگاه   خواهش   به   توجه ی ب   اما   فراز 
  از   ی م ی ن   که   ی حال   در   و   دوشادوش   هم،   همراه   داد، 
 . شدند   اتاق   وارد   بود   خود   کنار   َمرد   با   مماس   بدنش 

  ع ی سر   منگ   و   ج ی گ   گرفت   قرار   تخت   ی رو   که   بار ن ی ا 
 . د ی کش   دراز 



  بستنِ   شهامتِ   و   فشرد   محکم   را   ش ی ها قه ی شق 
 ! نداشت   را   چشمانش 

  تر، پررنگ   ر ی تصاو   خواست ی نم   دلش   وجه   چ ی ه به 
 ... کنند   حمله   تر انه ی وحش   و   تر پرقدرت 

  خودم   با   رو   حنا   تونم ی نم !  ل ی آن   کنم   کار ی چ   من _  
 . بذارم   تنها   حال   ن ی ا   با   رو   تو   تونم ی نم ... ببرم 
  که   ی چشمان   و   گرفته   دوران   ی نگاه   با   چرخاند،   سر 
 . ماند   مات   فراز   ی عصب   ی چهره   به   زدند ی م   دودو 
 درمانگاه؟   م ی بر   بده   حالت   ی ل ی خ   اگه _  
 ... فراز _  
   برات؟   ارم ی ب   آب   ؟ ی خوا ی م   ی چ _  

  کش ی نزد   که   مردانه   ی شانه   آن   ی رو   گذاشت   دست 
 . د ی کش   باال   را   خود   و   داشت   قرار 
  از   ی شتر ی ب   حجم   و   او   طرف   به   شد   ل ی ما   شتر ی ب   فراز 
 . کرد   اشغال   را   تخت   ی لبه 
 ! ؟ ی ار ی ب   باال   ی خوا ی م   باز _  

 .  براند   عقب   را   ها اشک   تا   زد   پلک   تندتند 
 . کرد ی م   ه ی گر   د ی نبا 
 . ار ی ب   عطرمو   ی شه ی ش _  
  اش ره ی خ   بود   ده ی شن   که   ی ز ی چ   از   زده   رت ی ح   فراز 
  با ... التماس   و   خواهش   با ... کرد   اصرار   او   و   ماند 
 ... عجز 
 . باش   زود ... ش ی آرا   ز ی م   ی رو   اونجاس، ... برام   ار ی ب _  



  ش ی ها نفس   و   د ی چ ی پ ی م   هم   به   داشت   اش روده   و   دل 
 ! بودند   خون   ی بو   استشمامِ   از   مملو 
  فاصله   و   شد   بلند   قبل   ی لحظه    برخلفِ   ی ول   فراز 
 . گرفت 
 . داد   ماساژ   دوباره   و   دوباره   را   ش ی ها قه ی شق 
 ... بازگردند   ها شبه   د ی ترس ی م 
 ... بازگردند   ها کابوس   د ی ترس ی م 
  رِ ی تصاو   آن   ی اجبار   ادآوردنِ ی   به   از   د ی ترس ی م 

 ... بودند   انداخته   ش ی گلو   دور   پنجه   حاال   که   ممنوعه 
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  تعلل   برگشت   او   عطر   محبوبِ   ی شه ی ش   با   که   فراز 
  دست   حصارِ   از   را   آن   برافروخته   و   زده شتاب   نکرد، 
 . د ی قاپ   شد   دراز   طرفش   به   که   ی ا مردانه 



  به   چسباند   را   اش ی ن ی ب   و   برداشت   را   عطر   درپوِش 
 . کننده   محسور   ی حه ی را   آن   خروجِ   رِ ی مس 
 . د ی کش   نفس   باعطش   و   ق ی عم 
 ! ؟ ی کن ی م   ی دار   کار ی چ _  
  را   خود   کار   و   نزد   ی حرف   فراز   رت ی ح   جوابِ   در 
 . کرد   تکرار   بار   ن ی چند 
  رخنه   شکِ   از   را   او   کرد   خلص   حنا   ی ه ی گر   ی صدا 
  و   ستاده ی ا   کنارش   که   ی مرد   نگاه   در   کرده 

 . بود   عطر   ی شه ی ش   ی رو   حرکت ی ب   ش ی ها مردمک 
 ... سوخت   چشمانش   باالخره   شد   که   تنها 
  د ی رس   نظرش به   و   کرد   چکه   قطره قطره   اشک 
 ! است   داده   دست   از   را   اش یی ا ی بو 
 ! کرد ی نم   احساس   را   یی بو   چ ی ه   گر ی د 
 . شد   بلند   و   ی پاتخت   ی رو   گذاشت   را   عطر   ی شه ی ش 

  به   د، ی کش   دست   چشمانش   ی رو   فشار   با   و   محکم 
  ف ی کث   شد   متوجه   و   انداخت   ی کوتاه   نگاه   ش ی ها لباس 
 . اند نشده 

  ن ی دروغ   گر ی د   خورد ی م   تلوتلو   و   نداشت   تعادل   نکه ی ا 
 ... نبود 
  حنا   که   فراز   به   ره ی خ   و   گذاشت   اش خانه   سالن   در   قدم 
 . رفت   جلو   داشت   آغوش   در   را 

  اما   آرام   ی صدا   با   کرد   ی تلق   هم   با   که   نگاهشان 
 : گفت   ی لرزان 



 . هستم ... برو _  
  که   داد ی م   حق   او   به   د ی با   و   د ی د   فراز   نگاه   در   را   د ی ترد 

 . بگذارد   تنها   او   با   را   دخترش   باشد   نگران 
  ی برا   شد   دراز   دستش   و   نشست   مبل   ی رو   کنارشان 
 . کرد   مخالفت   فراز   که   حنا   گرفتن 
 ! لرزه ی م   داره   دستات _  

  ی خسته   ی چهره   از   نگاه   ی ول   آمد   تر عقب   ی عصب 
 . نکرد   جدا   فراز 
  ی وقت   تا   باشم   دخترت   مراقب   تونم ی م   نباش   نگران _  
  اوقات   ی گاه   فقط   ستم، ی ن   مست   بد ... ی برگرد   که 
  سرم   از   بودم   خورده   ی چ   هر   االنم ... شم ی م   ی نجور ی ا 
 !  د ی پر 
  از   ک ی نزد   ی ا فاصله   در   که   ی مرد   چشمانِ   در   اما 
 ! ندارد   رفتن   به   ت ی رضا   د ی د ی م   بودند   گر ی کد ی 
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  و   هوش   ن ی بب ... گفتم ی م   بهت   نبودم   خوب   اگه _  
 . برو   پس   برگشته،   حواسم 

  رو   حنا   منم   بخواب،   جات   سر   برو   شو   بلند   خب _  
 . تخت   ی رو   بذارم 

  ش ی جا   به   و   نکرد   خواسته   آن   به   ی اعتراض 
  به   خرامان خرامان   ستاد، ی ا   بدخلق   و   حوصله ی ب 

  تخت   بر   را   حنا   و   آمد   فراز   که   برگشت   اتاقش 
 . خواباند 

  نکنه   ؟ ی ش ی م   متوجه   شد   دار ی ب   دوباره   اگه   د، ی خواب _  
 ... ببره   خوابت 

  ی جمله   و   کرد   غرولند   حنا   کنارِ   دن ی کش   دراز   نِ ی ح 
 . شد   ی چ ی ق   فراز 
  تا   م ی نزن   حرف   بچه   سر   ی باال ... هست   حواسم   گفتم _  

 . نشده   دار ی ب   دوباره 
  صورت   ی رو   ماند   نگاهش   و   بود   سکوت   جوابش 

 . حنا 
  او   جانب   از   الش ی خ   و   رفتن   ی برا   داشت   شک   فراز 
  نان ی اطم   او   به   چگونه   گر ی د   دانست ی نم   نبود،   راحت 
 ... دارد   را   دخترش   از   مراقبت   یی توانا   که   بدهد 
  مرد   حضور   و   شود   تنها   زودتر   خواست ی م   دلش 
 . را   او   کرد ی م   تر کلفه   اتاق   داخل 
  از   خود   حالت   ن ی زتر ی ت   در   کلمات   و   د ی کش   باال   نگاه 

 . دند ی دو   رون ی ب   اش حنجره 



 ! ؟ ی بر   ی خوا ی نم _  
  فاصله   همان   از   او   و   نخورد   ی تکان   ن ی تر کوچک   فراز 
 . ماند   ره ی خ   مرد   نگاه   ی شان ی پر   به 
 . بزن   زنگ   بهم   شد   بد   حالت   اگه _  
 . باشه _  
 ؟ ی ر ی بگ   دوش   ی خوا ی نم _  
 . بخوابم   خوام ی م   نه _  
  اج ی احت   اگه   نکن،   بلند   تخت   ی رو   از   اصل    رو   حنا _  
  رون ی ب   اتاق   از   رو   بچه   خواد ی نم   داشت   هم   شستن   به 
 . ی ببر 

 . کرد   فوت   حرص   با   را   نفسش 
 ! باشه _  
  و   کرد   فرو   خود   ی خته ی ر   هم به   ی موها   در   پنجه   فراز 
 ! رفت ی نم   نگاهش   از   د ی ترد 
 . برم ی م   خودم   با   رو   خونه   ی دها ی کل _  
  فراز   نکه ی ا   محض به   و   کرد   د یی تا   سر   با   فقط   بار ن ی ا 

  داد   رفتن   به   ت ی رضا   نکه ی ا   محض به   کرد،   گرد   عقب 
 . زد   ش ی صدا   فورا  
 فراز؟ _  
  حِس   ن ی تر ان ی ع   ی آشفتگ   که   مرد   سرچرخاندنِ   با 

 . شدند   چشم در چشم   دوباره   بود   اش چهره 
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 اس؟ زنده _  

 ! دانست ی نم   را   سوال   آن   دنِ ی پرس   ل ی دل   هم   خودش 
 . دونم ی نم _  
 . شد   دا ی پ   اش کله   و   سر   ی ناگهان   که   ی سکوت   و 

  نکرد،   تعلل   رفتن   ی برا   گر ی د   آن   از   شتر ی ب   اما   فراز 
  را   حالش ی ب   نگاهِ   خانه   در   شدن   بسته   و   باز   ی صدا 

  حنا   خوابِ   در   غرقِ   معصومِ   ی چهره   به   دوباره 
 . برگرداند 

 ... کرد ی م   ی سپر   داشت   را   ی نحس   شب   چه 
  راکد   ذهنش   و   کند   تمرکز   ز ی چ   چ ی ه   ی رو   نبود   قادر 
 ! بود   مانده 
  که   د ی کش   حنا   ی ها لپ   ی رو   را   خود   راست   دستِ   پشتِ 
 . زد   نقش   نوزاد   ی ها برلب   ن ی نش دل   ی تبسم   خواب   در 

 . کرد   نگاهش   تر ق ی دق   و   د ی چرخ   حنا   طرف   به   کامل 
 ... ی نش   بزرگ   وقت   چ ی ه   کاش _  



  آن   از   شتر ی ب   و   کرد   نوازش   را   حنا   سر   پوستِ 
 . کند   مهار   را   ش ی ها اشک   نتوانست 

 ... داره   درد   شدن   بزرگ _  
 : زد   هق   و   کرد   ک ی نزد   حنا   گوش   به   را   خود   صورت 

  دم ی فهم   ی وقت !  بکشن   رو   آزاده   قراره   دونستم ی نم _  
  قرارم   شده   انجام   عمل   تو   و   بود   شده   ر ی د   که 

  بودم   مجبور   بکنم؟   تونستم ی م   کار ی چ   اصل  ... دادن 
 ... بردارم   قدم   عموم   نظر   موافق 
 . نشد   دار ی ب   ی ول   خورد   تکان   حنا 
  اونم   ندارم،   ی ا خانواده   چ ی ه   اون   جز به   من _  
  ازم   امو خانواده   گه ی د   بار ک ی   تو   ی بابا ... طور ن ی هم 

 ... مامانت   ی ول   کرد   ناراحتم   آزاده   مرگ ... بود   گرفته 
  لب   صدا ی ب   ی ستن ی گر   ن ی ح   حال   همان   در   و   بست   چشم 
 : زد 
  کار ی چ   احمق   آدم   ه ی   ی برا   من ... بود   احمق _  
  برام   آدما   کشتن   و   ُمردن   گم ی نم   بدم؟   انجام   تونستم ی م 

  داشت   ی دختر   از   شه ی م   ی انتظار   چه   ی ول   شده   ی عاد 
 ... که 

  ش ی گلو   وسط   صدا   و   شد   مچاله   هم   ی رو   ش ی ها پلک 
 . شکست 

  چشم   به   که   داشت   ی دختر   از   شه ی م   ی انتظار   چه _  
  من   احساس   ده؟ ی د   رو   مادرش   و   پدر   دادن   جون 



  هاست سال   من   قلب ... ده ی م   خون   ی مزه   که   هاست سال 
 ... شده   سنگ   که 
  پچ   حنا   گوش   ر ی ز   گر ی د   و   شود   ساکت   نکه ی ا   از   قبل 
 . آورد   زبان   بر   جمله   ک ی   فقط   نزد 
  رو   حرف   ن ی هم   ن ی ع ... مراقبتم   من   نترس   تو _  
  تو   به   امروز   من   و   گفت   من   به   عموم   ش ی پ   ها سال 
 ! بشن   ی قربان   د ی نبا   ندارن   ی گناه   ها بچه   گم، ی م 
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  آورده   ستوه   به   را   جانش   که   ی ترس   با   و   دوان دوان 
  ی جلو   همان   از   و   شد   مارستان ی ب   ی محوطه   وارد   بود 
 ... د ی د   را   اش خانواده   ی اعضا   در 

  ، ی ع ی طب   ی بل   ک ی   از   بعد   مانده   ی برجا   ی افراد   مانند 
 ! بودند   کرده   کز   ی ا گوشه   ناباور   و   ترسان 
  زد   خ ی   نقطه   همان   در !  نداشتند   ی قدرت   گر ی د   ش ی پاها 
 . بردارد   نتوانست   قدم   از   قدم   و 



  وانه ی د   حِس   به   نداشت   جرات   هم   درصد ک ی   ی حت 
 ... بدهد   دان ی م   اش   کننده 
  د ی گرد   حضورش   و   او   ی متوجه   که   ی کس   ن ی اول 

  انتظار   در   خواهرش   بفهمد   توانست ی م   بود،   فرانک 
 . است   شده   متحمل   را   ی عذاب   چه   آمدنش 
  شهامت   بار   ن ی نخست   ی برا   ستاد، ی ا   حرکت ی ب   همانجا 
  ی برا   نداشت   قدرت !  قت ی حق   دن ی فهم   ی برا   نداشت 

 . محکم   و   استوار   یی ها گام   برداشتن 
  قطع   تا   ی ز ی چ   زده   اش شه ی ر   به   سرما   که   ی درخت   مثل 

 ! بود   نمانده   شدنش 
  هم   مقابل   ی وقت   و   د ی دو   او   طرف   به   با  ی تقر   فرانک 
  سرخ،   ی چهره   ی رو   اش ده ی ترس   نگاهِ   گرفتند   قرار 

  قفل   خواهرش   رنگ ی ب   ی ها لب   و   کرده   ورم   چشمان 
 ! شد 
  خود   سلول به سلول   با   را   ترس   که   بود   بار   ن ی دوم   ن ی ا 

 ! کرد ی م   احساس 
  ی رگ ی خ   فقط   و   بپرسد   کلمه   ک ی   ی حت   نتوانست 
  ن یی پا   دند ی لرز   که   خواهرش   ی ها لب   تا   را   نگاهش 
 . آورد 
 . م ی شد   بدبخت   داداش ... داداش _  
  نفس   از   و   د ی کش   ر ی ت   سوخت،   جانش   وسط   ی ز ی چ 

 . افتاد 
 . نداشت   امکان !  نه 



 ! ست ی گر   و   زد   زانو   او   مقابل   فرانک 
 ! شه ی م   ی چ   حاال ... داداش   شه؟ ی م   ی چ   حاال _  
  به   دوخت   چشم   گرفت،   باال   سر   و   د ی کش   نفس   ق ی عم 

  ده ی د   آن   کِ ی تار   بستر   بر   ستاره   ک ی   ی حت   که   ی آسمان 
 . خورد   تکان   ش ی گلو   بک ی س   و   شد ی نم 
 باشد؟   محکم   و   ی قو   شه ی هم   مثل   توانست ی نم   چرا 
  آرش ... فراز   کرده   سکته ... بده   حالش   هم   خاله _  

 . رون ی ب   فرستادن   رو   ما   که   کرد   اد ی فر   و   داد   اونقدر 
  مادرش   آغوش   ان ی م   را   آرش   و   آمد   ن یی پا   نگاهش 

 . کرد   دا ی پ 
  بود   ش ی موها   ی رو   نوازش   و   آغوش   آن   محتاج   چقدر 
 ! شد ی م   غ ی در   او   از   رحمانه ی ب   ی ول 

  عوض   در   و   خورد ی نم   ی تکان   ن ی تر کوچک   آرش 
 . دند ی لرز ی م   ه ی گر   فشار   از   مادرش   ی ها شانه 
 

#١٣١ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 



  و   ضعیف   چند   هر   کرد،   پیدا   را   خود   صدای   باالخره 
 ! جان   کم 
  مانده   او   مادر   آغوش   در   که   آرش   تصویرِ   و   مقابل   به 
 : بپرسد   کلمه   یک   توانست   فقط   و   ماند   خیره   بود 
 چطوری؟ _  

  اوج   اش گریه   و   فهمید   را   او   منظور   سریع   فرانک 
 . گرفت 
  راننده   به ... آزاده   خاک   سر   میره   مستقیم   دادگاه   از _  

 ... باشم   تنها   دخترم   با   میخوام   میگه 
  و   کشید   صورتش   روی   محکم   را   خود   چپ   دست 
 . آورد   باال   چشمانش   جلوی   تا   را   آن   اختیار بی 
  شلیک   خودش   به   آزاده   خاک   سر   همونجا _  
  کنار ... همونجا ... رسه نمی   بیمارستان   به ... کنه می 

 ... آزاده 
  ادامه   آن   از   بیشتر   نتوانست   و   زد   ضجه   خواهرش 

 . اش حلقه   از   گرفت نمی   چشم   او   و   دهد 
  او   به   کذایی   شب   آن   در   را   آزاده   ی حلقه   آورد   یاد   به 

  ماشینش   داشبورد   داخل   همچنان   و   بودند   داده   تحویل 
 . بود   افتاده 
  پایین   را   خود   دست   نیز   او   خورد،   تکان   باالخره   آرش 
 . ببیند   بهتر   تا   کرد   رها   بدنش   کنار   و 

  آرش   و   اند شده   بدبخت   کرد   تکرار   دوباره   فرانک 
 . آمد   بیرون   او   مادر   دست   ی حلقه   از   حال بی 



  را   یشان همه   نگاه   خواهرش   زدن   ضجه   صدای 
 . کرد   او   حضور   ی متوجه 
  و   ماند   اش خیره   خون   رنگ هم   چشمانی   با   آرش 
 ! پرید   جا   از   فنر   مثل   ناگهان 
  اما   دویدند   آرش   دنبال   به   سریع   مادرش   و   پدر 

  جلو   هوا بی   او   ی یقه   و   بگیرند   را   جلویش   نتوانستند 
 . شد   کشیده 
 کنی؟ می   غلطی   چه   جا این _  

  و   کشیدند   سوت   آرش   فریادِ   صدای   از   هایش گوش 
 . واکنش   بدون ... ماند   خود   سرجای   بر   همچنان 

  کرده   سکته   مامانم ... کرد   خودکشی   اونم !  ُمرد   بابام _  
 ... دم می   دست   از   دارم   اونم 

  مادرش   و   آرش   ی شانه   روی   گذاشت   دست   پدرش 
 . بود   ها دست   آن   اسیر   او   ی یقه   که   گرفت   را   بازویی 
 . توانستند نمی   اما   بکشند   عقب   را   آرش   کردند   تلش 
 !  کردی   نابود   و ام خانواده ... گرفتی   ازم   و ام خانواده _  

  را   آرش   مچ   و   گرفت   قرار   دیگرشان   سمت   فرانک 
 . گرفت 
   دادش؟   نه   مگه ... ره می   االن   کن   ولش ... ره می   االن _  
  خشم   و   حرص   از   شده   کبود   ی چهره   به   فقط   اما   او 

 . زد نمی   پلک   حتی   و   بود   دوخته   چشم   آرش 
  را   او   ی یقه   ملیمت   با   داشتند   سعی   هم   مادرش   و   پدر 
 . کرد نمی   رهایی   برای   تلشی   خودش   ولی   کنند   آزاد 



 . زد   غر   کلفه   و   رسید   سر   نگهبان   لحظه   همان 
  بیرون   باید   بیمارستان   از   کامل   رو   شما   اینکه   مثل _  

 ! بفرستیم 
  برد   باال   حرکت   یک   در   را   اش کرده   مشت   دست   آرش 
  هر   با   سریع   فرانک   که   بیاورد   فرود   او   صورت   بر   تا 
 . گرفت   را   آرش   مچ   دستش   دو 

  تمامش   اگر   کرد   تاکید   دوباره   و   شد   عصبانی   نگهبان 
  از   ها آن   فرستادن   بیرون   جز به   ندارد   ای چاره   نکنند 

  تخت   هوا بی   و   خشمگین   چرخید،   آرش   که   بیمارستان 
 . کوبید   فرانک   ی سینه 
 . کن   ول   دستمو _  

  ناگهانی   و   محکم   ی ضربه   آن   برابر   در   فرانک 
  با   و   رفت   عقب عقب   کند،   حفظ   را   خود   تعادل   نتوانست 
 . افتاد   زمین   بر   خفه   جیغی 

 
#١٣٢ 

 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 



  و   گذاشتند   خود   حال   به   را   آرش   سریع   مادرش   و   پدر 
 . فرانک   سمت   دویدند   نگران 
  پیشانی   روی   تا   آرش   چشمان   سرخی   از   نگاهش 
 . آمد   در   چرخش   به   خواهرش   ی شکافته 

 دخترم؟   شد   چی   بده،   مرگم   خدا _  
  تکرار   سرش   در   مادرش   ترسان   و   زده وحشت   صدای 
 . کرد   رها   را   او   ناراضی   ولی   باالخره   آرش   و   شد 

  به   مادرش   و   کند   بلند   را   فرانک   کرد   سعی   پدرش 
 . بود   افتاده   گریه 
  صورتش   بر   مشت   تا   که   او   تصور   برخلف   آرش 
  آنها   به   را   خود   بلند   گام   دو   با   گیرد نمی   فاصله   نکوبد 
 . زد   کنار   را   پدرش   و   رساند 
  بمیره   مادر   شنوی؟ می   صدامو   دخترم   فرانک؟ _  

 ! داری   گناهی   چه   تو   آخه ... برات 
 ! بردارد؟   قدم   از   قدم   توانست نمی   چرا 
  باقی   چیزی   گذشته   فراز   از   که   بود   آمده   سرش   بر   چه 

 . بود   نمانده 
 . میاد   خون   داره ... شکسته   سرش _  

  پدرش   و   گریست   بلند   را   اش جمله   آخر   دال   مادرش 
 !  نشست   زمین   روی   جا همان 
  را   اسمش   کلفه   و   زد   فرانک   صورت   به   نرم   آرش 
 . کرد   تکرار 
 . ماند   ساکت   و   زد   چنگ   موهایش   به   پدرش 



  از   ست زخمی   اش مردانه   غرور   چقدر   دانست می   خوب 
  و   کرده   بلند   دست   دخترش   روی   دامادش   اینکه 
 . کند   اعتراضی   تواند نمی 

 : نالید   و   زد   پلک   حال بی   فرانک 
 ... آرش _  

  پنهان   دستانش   میان   را   خود   صورت   تاب بی   مادرش 
 . گریست   محابا بی   و   کرد 
  صورت   روی   که   خونی   به   فقط   جواب   بدون   اما   آرش 
  را   دستش   ی حلقه   و   ماند   خیره   کرد می   شره   فرانک 
 . کرد   تر تنگ 
 . بفرستن   تخت   یه   میدم   خبر   اورژانس   به   االن _  

  سریع   اش جمله   آوردن   زبان   بر   محض   به   نگهبان 
 . شد   دور   و   دوید 

  و   بست   چشم   دوباره   آرش   دست   ی حلقه   در   فرانک 
 . شد   کج   سرش 
  ضربه   فرانک   صورت   به   هم   باز   آهسته   و   فورا    آرش 
 ! نداد   نشان   واکنشی   هیچ   خواهرش   بار این   ولی   زد 

 !  است   ُمرده   نقطه   همان   در   کرد می   حس 
 ! داده   رخ   اتفاقی   چه   بفهمد   توانست نمی 
 

#١٣٣ 
 
 



 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  منتقل   اورژانس   به   را   فرانک   اش زده   یخ   نگاه   مقابل 
  ایستاد،   حالت   همان   در   چقدر   نفهمید   او   و   کردند 
  حتی   که   انگار   و   یشان همه   خالی   جای   به   ماند   خیره 
  داده   دست   از   را   خوردن   تکان   توان   هایش پلک 
 ! بودند 

  تا   و   اش برافروخته   صورتِ   روی   نشستند   دستانش 
 . شدند   کشیده   باال   موهایش   میان 
  بتواند   که   بود   آن   از   بیشتر   خیلی   فاجعه   عمق 

 ! بزند   تخمینش 
  سایه   سکون   از   باالخره   که   گذشت   چقدر   دانست نمی 

  شوک   و   ناگهانی   گرفت،   فاصله   خود   بدن   بر   افکنده 
  به   را   خود   خسته   و   سنگین   هایی گام   با   زده؛ 

  سر   بر   بلیی   چه   بفهمد   تا   رساند   اش خانواده 
 . است   آمده   خواهرش 
  ریخت، می   اشک   صدا بی   و   نشسته   ای گوشه   مادرش 
  اما   بود   کنارش   و   صندلی   روی   سکوت   در   هم   پدرش 
 ! نبود   آرش   از   خبری   هیچ 



  را   موهایش   بار   چندین   و   چرخید   خود   دور   به   عصبی 
 ... نیاورد   تاب   آخر   ولی   زد   چنگ 
  زد،   زانو   مادرش   پاهای   مقابل   برآشفته   و   قرار   بی 

  نگه   خود   لرزان   مشتِ   درون   را   صندلی   ی دسته 
 ! شد   زمین   مماس   چپش   زانوی   و   داشت 

  کرد   احساس   را   پدر   ی خسته   و   غمگین   نگاه   سنگینی 
  صورت   به ... بود   مادرش   اعتنایی بی   به   اش توجه   ولی 
 ... او   ی دیده   رنج   و   آلود اشک 

 کنی؟ نمی   نگاهم   ـ 
 . بود   همیشه   از   تر بم   و   افتاده   خش   اش مردانه   صدای 
  خم   سینه   روی   بیشتر   مادرش   سر   وقتی   گرفت   دلش 
 ! نکند   نگاه   او   چشمان   به   تا   شد 
  تا   غیظ   این   نداره،   تمومی   عذابم ... تقصیرم بی   من   ـ 

  تنها   بچه   یه   با   منو ... باشه   داشته   ادامه   قراره   کجا 
  من   از   و   کنی نمی   حللم   گفتی !  گذاشتید 

  باور   هرگز   اما   ببینی   منو   نخواستی   روبرگردوندی، 
  جا   به   خاکستر   ازم   که   داغی   با   سوختم   نکردی 
 . گذاشته 

 . نبود   اشکی   اما   داشتند   گریستن   به   میل   چشمانش 
  نابود   زندگیم ... آوردم   کم ... شدم   ویران   من   مادر   ـ 

 ... شده   مادر   بی   ام بچه   شده، 
  بیشتر   نداد   اجازه   بغض   و   خورد   تکان   گلویش   سیبک 

 . زند   لب   را   درد   آن   از 



  بوسه   مادر   لرزانِ   مشتِ   بر   و   شد   خم   ایستادن   از   قبل 
  تیر   اش سینه   و   انداخت   پدرش   به   کوتاهی   نگاه   زد، 
  لغزید می   آن   درون   اشک   که   چشمانی   دیدنِ   از   کشید 
 . داشت   کردن   چکه   به   اصرار   و 
  بر   نفس   اینکه   از   قبل   داشت   نیاز   آزاد   هوای   به 

 . بماند   اش سینه 
  فضای   آن   تری اضافه   حرفِ   بدون   و   روبرگرداند 

  تنها   دقیقه   چند   حداقل   باید   کرد،   ترک   را   مسموم 
  آرام   را   اش زده   خواب   ذهن   توانست می   شاید   ماند می 
 ... کند 
  کرده   سکته   اش خاله   و   نبود   زنده   دیگر   آزاده   پدر 
  و   بود   افتاده   بیمارستان   تخت   روی   فرانک !  بود 
 ! است   رفته   گوری   کدام   آرش   دانست نمی 
  رخ   ی فاجعه   عمق   کرد می   هضم   باید   واژه   به   واژه 
 !  داد نمی   نشان   تمایلی   ذهنش   ولی   را   داده 
  گرفت،   باال   سر   و   نشست   صندلی   ترین نزدیک   روی 
  التهابِ   خنک،   بادی   و   آسمان   سیاهی   به   شد   خیره 

 . کرد   نوازش   را   پوستش 
 

#١٣۴ 
 
 

 اِقتباس 



 مرادی . ص 
 
 
 

  سرش   کشید،   گردن   بیشتر   و   صندلی   به   چسباند   کمر 
  انگار   که   آسمانی   روی   نگاه   و   شد   خم   عقب   به 

 ! داشت   نگه   معلق   داشت   باریدن   خیال   او   همانند 
  هایش لب   میان   از   و   شد "  آه "    اش آمده   تنگ   به   نفِس 
 . دوید   بیرون 
  مقابل   در   و   سرنوشت   رینگِ   ی گوشه   بود   مانده   تنها 

  هیچ   شد می   روانه   طرفش   به   که   ای حرفه   های ضربه 
 ! باشد   داشته   توانست نمی   دفاعی 

  اندک   با   و   کنارش   پدرش   که   دید   چشم   ی گوشه   از 
 . نشست   صندلی   روی   ای فاصله 
  ماند،   حال   همان   در   و   نخورد   تکانی   ترین کوچک 
  را   میانشان   دردناکِ   سکوتِ   که   کسی   داد می   ترجیح 
  دیگر   بود   گفته   را   ها گفتنی ... نباشد   خودش   شکند می 

  که   وقتی   تا   نه   حداقل   نداشت   وجود   گلیه   برای   چیزی 
 . شد می   کشیدنش   نفس   مانع   حتی   بغض 

 ... کنه   می   درست   رو   چیز   همه   زمان   ـ 
  شدن   کج   داد   نشان   پدرش   حرف   به   که   واکنشی   تنها 
 . بود   هایش لب 



  بین   مونده   کنه، می   تحمل   داره   رو   بدی   فشار   مادرت   ـ 
  وقتا   خیلی ... ازت   دلخوره ... خواهرش   تنها   و   اش بچه 
  اگه   حتی   فهمم می   من   شه، می   حنا   و   تو   دیدن   قراره بی 
  وقتی ... ببخشه   تونه نمی   ولی   نیاره   زبون   به 

  گریه   با   و   کوبه می   خودش   ی سینه   تخت   خواهرش 
  وقتی !  نداره   جوابی   نبود   دخترم   مراقب   فراز   گه می 

  حرفی   کرده   نابود   و ام خانواده   فراز   زنه می   نعره   آرش 
  شدنِ   مجازات   گناه بی   وقتی !  نداره   گفتن   واسه 

 ... کنه   گلیه   کی   از   باید   دونه نمی   بینه می   رو   دخترش 
  آسمان   سیاه   بسترِ   از   چشم   باالخره   و   نشست   صاف 
 . گرفت 
  عمیق   شدند،   چشم   در   چشم   پدرش   با   و   چرخاند   سر 
 . بماند   مسلط   خود   بر   تا   کشید   نفس 

  تونی نمی   و   شه نمی   اگه ... کن   متوقف   رو   آرش   ـ 
  خیلی   شرایط ... بیرون   بیار   اش خونه   از   رو   فرانک 
  برای   اتفاقی   خوام نمی   من   و   شده   قبل   از   بدتر 

 . بیفته   خواهرم 
 !  بمونه   شوهرش   کنار   که   خواد می   خودش   اون   ـ 

  بهتر   گذشت می   چقدر   هر   انگار   شد،   عصبی 
 . کند   تعبیر   خود   برای   را   داده   رخ   ی فاجعه   توانست می 
  آرش   با   نباید   مدت   یه   برای   حداقل ... بخواد   نباید   ـ 

 . بمونه   تنها 
 



#١٣۵ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  ناگهانی   او   و   کرد   اکتفا   مستاصل   نگاهی   به   پدرش 
 . ایستاد 
 . نداشت   قرار   و   آرام 
 بوده؟   چی   قانونی   پزشکی   نظر _  

  پایین   سر   و   شد   متوجه   خوب   را   او   منظور   پدرش 
 . جنبیدند   هایش لب   اما   انداخت 

  رو   خودکشی   انگار   ولی   ندادن   قطعی   جواب   هنوز _  
 ! کردن   تایید 
 . آمد   در   دورانی   و   معلق   حالتی   در   برایش   دنیا 

  را   اش جاذبه   زمین ... شد   جلو   و   عقب   خورد،   تلوتلو 
 ! چرخید می   چیز   همه   و   بود   داده   دست   از 
 !  شه می ... چطور   آخه _  
  جا   جور این   اهل   علی !  پسر   شه نمی   باورم   منم _  
 ! نبود   ها زدن 



  صندلی   ی لبه   به   دست   او   کرد نمی   نگاهش   پدرش 
  آن   از   بیشتر   و   شود   ثابت   دنیایش   شاید   گرفت 
 . نچرخد 

  نزده   شما   به   حرفی   بود؟   چطور   حالش   مدت   این _  
 ! بود؟ 
 ! نکرد   هم   مکث   حتی   پدرش 
  گرم   کار   با   رو   خودش   سر   بیشتر   بود،   ناراحت _  

  گوشه   خیلی ... کرد نمی   دخالت   ها بحث   تو ... بود   کرده 
 ... بود   شده   گیر 

  در   شان نگاه   و   چرخید   او   طرف   به   پدر   سر   باالخره 
 . گرفت   قرار   مستقیم   خط   یک 
  بد   حالش   شنید   تا   که   ات خاله !  فراز   شه نمی   بارم _  
 . شد 

 . اش شده   خم   کمر   برای   بود   حالت   ترین سخت   ایستادن 
  بود   شده   نشین   ته   گلویش   وسط   که   سنگین   حجمی 
 . بزند   حرف   نداد   اجازه   دیگر 
  و   ثبات بی   سست،   هایی قدم   با   و   روبرگرداند   هوا بی 

 . اکسیژن   بدونِ   فضای   همان   به   برگشت   نامطمئن 
  آمده   پیش   شرایط   در   دید، نمی   را   آرش   که   بود   خوب 

  شدند می   رو   به   رو   یکدیگر   با   تر کم   هرچقدر 
 . بود   شان نفع به 



  حال   از   باعث   شوک   و   بود   ندیده   جدی   آسیب   فرانک 
  ولی   بود   نشکسته   سرش   بود،   شده   رفتنش 
 . شد   بخیه   اش پیشانی 
 . بود   خواهرش   نگران   چه   هر   از   بیشتر 
  آسمانِ   زیر   ماند   نقطه   همان   در   مدت   تمام   پدرش 
  کشیده   شعله   شان زندگی   بر   دیگر   باری   آتش   که   شبی 
 ... بیشتر   عظمتی   با   و   تر هولناک   بود، 

  که   گردد   حاضر   فرانک   بالین   بر   خواست   مادرش 
  آن   به   خیره   ای عاریه   جدیتی   و   دلخوری   با   شد،   مانع 

 : کرد   تاکید   گریان   چشمان 
 لطفا  ... کنم   صحبت   باهاش   تنها   خوام می _  

  نگاهش   کوتاه   ای لحظه   حتی   که   مادری   جوابِ   منتظر 
 . روبرگرداند   و   نماند   کرد نمی 
 

#١٣۶ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 



  جلو   بود   انداخته   چین   را   اش پیشانی   که   اخمی   با 
  خیره   بخیه   ردِ   به   و   ایستاد   خواهرش   سر   باالی   رفت، 
 . ماند 
  او   اما   ندارد   وجود   نگرانی   برای   جایی   بود   گفته   دکتر 
 . خواهرش   عاقبت   از   داشت   واهمه 

  بیشترین   شک   بدون   آرش   و   او   میان   اختلفِ   در 
 ... دید می   فرانک   را   آسیب 
  کنترل   که   موضوع   این   به   اعتراف   برایش   بود   سخت 
 ! شده   خارج   دستش   از   چیز   همه 

 . کرد   دنبال   را   سرم   قطرات   و   گرفت   تحرک   نگاهش 
 ... داداش _  
 . زد   پلک   فرانک   که   دید   و   سربرگرداند   تاخیر   با 

  که   برادری   حضور   بود،   کرده   حس   را   او   حضور 
 ! بود   افتاده   شان میان   فاصله   عمیق   ای دره   ی اندازه به 

  دوباره   و   شد   روان   خواهرش   صورتِ   روی   اشک 
  کرده   نگاه   را   یکدیگر   مستقیم   اینکه   بدون   بست   چشم 
 ! باشند 
 ... کن   کاری   یه _  

  بود   زخمی   خواهرش   صدای   کشیدند، می   تیر   زانوانش 
  بار،   اولین   برای   بگوید   باید   چگونه   دانست نمی   او   و 

 ! آید نمی   بر   دستش   از   کاری هیچ 
 ... ترسم می   من _  



  چشمانش   روی   محکم   را   اش اشاره   و   شست   انگشت 
  بود   آمده   باال   هایش مردمک   تا   قلبش   سوزش   کشید، 

  یغما   به   را   صدایش   گلویش   وسط   دردناک   حجمی   و 
 . بود   برده 
  یک   فقط   اتفاق   این   از   قبل   تا ... زنه نمی   حرف   من   با _  

  بلند   من   روی   دستش   که   بار   هر !  برو   گفت می   کلمه 
  بهم   حاال   تا   حس   هزار   با ... برو   گفت   درد   با   بعد   شد 
  حرص   با   خستگی،   با   درد،   با ... خشم   با ... برو   گفته 
  درستش   بمون   نگفت   عشق   با   بار یک   ولی 
  گه نمی   دیگه ... دارم   نیاز   بهت   بمون   نگفت ... کنیم 

  منی   زندگی   دلیل   گه نمی   دیگه   آرامشی،   تو   فرانک 
 ! گه نمی   دیگه ... فرانک 
  خود   گلوی   دور   دست   بار این   و   کشید   نفس   عمیق 
  داد   ماساژ   درماندگی   با   را   سنگین   حجمِ   آن   کرد،   حلقه 
  حرف   تا   کرد می   فعال   را   اش حنجره   التیامش   شاید 
 . بزند 
 ! نداره   دوستم   دیگه   کنم می   حس _  

  در   زنی   گریانِ   صدای   و   شد   تر ضعیف   فرانک   صدای 
 . زد   نبض   سرش 

  فراز !  نداشتی   دوستم   منو   وقت   هیچ   کنم می   حس _  “ 
  باشی   زن   باید !  نکردی   نگاه   عشق   با   منو   بار یک   تو 
  یا   عاشقته   چشمات   به   زنه می   زل   که   َمردی   بفهمی   تا 
 !” من   برعکس !  نبودی   من   عاشق   وقت   هیچ   تو !  نه 



  به   فرانک   گرفت،   دیوار   به   دست   و   خورد   تلوتلو 
  باید   لحظه   آن   در   چرا   فهمید نمی   او   و   بود   افتاده   گریه 
 ! بیاورد   خاطر به   را   آزاده   های حرف 
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  گرفت می   درد   سرم   یا   خوردم می   سرما   اگه   من _  

  اشک   قطره   یه !  کرد می   بد   رو   حالش   نگرانی 
  لبخندم   شد می   هرجوری   باید ... شد می   دیونه   ریختم می 
  منو   قهر   یه   تحمل ... بگیره   آروم   تا   دید می   رو 

  چی ... رفت می   سکته   مرز   تا   گفتم می   آخ   یه ... نداشت 
   احساس؟   همه   اون   شد 

  آرش   دانستند می   همه   وقتی   نبود   گفتن   به   احتیاج 
  عاشق   چقدر   آزاده،   مرگ   از   قبل   تا   درست   زمانی، 
 ... حاال   اما   بوده   فرانک 



  دزدید   من   از   کی !  کجاست؟   من   مهربون   آرش _  
  خوشبختی   کی   کرد؟   چشم   رو   ما   عشق   کی ... َمردمو 
   کشید؟   آه   و   دید   منو 

  از   خیس   نگاهی   با   و   کرد   باز   چشم   باالخره   فرانک 
 . سرچرخاند   اشک 
  بماند،   ساکت   نتوانست   دیگر   شدند   که   درچشم چشم 
  سنگینِ   حجمِ   اگر   حتی   کرد   تلش   و   کشید   نفس   عمیق 
  تکان   جایش   از   باشد   نداشته   خیال   گلویش   وسط 
 . دهد   عبور   هایش لب   میان   از   را   صدا   بخورد 

 . بیا   همراهم _  
  حرف   آمد   نظرش به   دید   که   را   فرانک   ی چهره   حالت 
 ! است   آورده   زبان   بر   داری خنده 
 ! بیام   کجا _  

 . کشید   نفس   عمیق   دوباره 
 . باش   دور   ازش   مدت   یه ... ام خونه   ریم می _  

  در   تواند می   کجا   تا   دانست نمی   و   گرفت   دیوار   از   تکیه 
 . کند   ایستادگی   نکردن   سقوط   مقابل 
 . باشی   کنارش   شرایط   این   تو   نیست   عقلنی _  

 ! شد   آمیخته   درهم   خواهرش   ی خنده   و   گریه 
  باید   میدونم   که   موقعی   اونم   بذارم؟   تنهاش   یعنی _  

 ! باشم   کنارش 
  روی   و   فرانک   سر   کنار   را   مشتش   و   شد   عصبانی 
 . کرد   قفل   بالش 



  زدند می   فریاد   را   ترس   که   زنی   لرزان   های مردمک   به 
 ! بستند   یخ   کلماتش   و   دوخت   چشم 
  نباشه   عاشق   دیگه   بگیره   تصمیم   َمرد   یه   وقتی _  
 !  بده   انجام   رابطه   اون   برای   کاری   تونه نمی   هم   خدا 

 . کرد   فوران   اشک   و   زد   پلک   تندتند   فرانک 
  انتقام   و   بکاره   عشق   جای به   نفرت   بذر   که   َمردی _  

  از   شه نمی   دیگه   بگیره   دست   رو   احساسش   افسار 
 ... انتظار   این   اس احمقانه ! داشت   عشق   انتظار   اون 
  من   روی   دست   که   بار   هر ... گرفته   ازش   خیلی   دلم _  
  آروم   کردم   صبوری   نکردم،   ناله   حتی   کرد   بلند 

  خوب   اینکه   از   بعد   باالخره   کردم   فکر ... بگیره 
  خاموش   آتیش ... شه می   خنک   قلبش   کرد   ام شکنجه 

  از   رو   خودش   معنای   انتقام ... ره می   نفرت ... شه می 
  عشقش   من   میاد   یادش   دوباره ... ده می   دست 
 !  شد   تر ویران   زندگیم ... شد   بدتر   چیز   همه   ولی ... بودم 
  مشتش   و   شد   خم   خواهرش   گریان   صورتِ   روی   کمی 

 . کرد   نقاشی   فرانک   سر   روی   مهر   پر   نوازشی 
  نباید   افتاده   که   اتفاقی   با   ولی   بگیر   طلق   گم نمی _  

 . بمونی   تنها   باهاش 
 : زد   هق   درد   با   فرانک 

!  یادمه   که   من   بودم   عشقش   من   رفته   یادش   اون _  
  نفسم   یادمه   که   من   بودم،   کی   من   رفته   یادش   اون 
  این   تو !  عاشقم   هنوز   که   من ... اونه   نفس   بندِ   چقدر 



  کنار   باباشم   که   وقتی   نباشم   بذارم؟   تنهاش   شرایط 
  زنه؟ می   زانو   وقتی   نباشم   کنه؟ می   خاک   خواهرش 

   بشه؟   بلنر   بگیرم   رو   بازوش   و   بشم   خم   تا   نباشم 
  بکوبد   دیوار   بر   را   خود   سر   لحظه   همان   کرد   هوس 
 . شدند   میخ   زمین   بر   لرزانش   پاهای   اما 

  صاف   کمر   و   کشید   عقب   فرانک   سر   روی   از   دست 
 . کرد 
  تو   از   تونم نمی !  برم   و   بذارم   تونم نمی   دفعه   این _  

  ربطی   من   به   دیگه   شد   چی   هر   بگم   و   بشم   عصبانی 
  سر   منو   تا   بار این   آرش   دونم می   خوب   چون   نداره 
 ! گیره نمی   آروم   نیاره   خاکت 
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  بدتر   رو   اوضاع   تو   بودنِ ... داداش   بری   باید   ولی _  
 . کنه می 



  فرانک   آلود اشک   نگاه   در   معلق   خواهِش   از   چشم 
 . زد   چنگ   را   موهایش   و   گرفت 
 . کرده   تغییر   آرش !  بیا   خودت   به _  
 بشه؟   اینجوری   شد   باعث   کی _  
  صورتِ   به   دوباره   و   برگشت   ناگهانی   حرکتِ   یک   در 

 . شد   خیره   فرانک   گریانِ   سرخِ 
 من؟ !  شد؟   باعث   کی _  

  سرش   پشت   سنگین   شی   یک   مثلِ   خواهرش   سکوت 
 . شد   کوبیده 

 . بست   چشم   درد   با 
  دفاع   توان   حتی   که   نبود   این   از   بیشتر   او   برای   عذابی 
 ! ندارد 
  اکنون   و   بود   کرده   تلش   حق   از   دفاع   برای   عمر   یک 
  سپر   سینه   تا   کرد نمی   حس   خود   وجود   در   قدرتی   هیچ 
  ی لحظه   زنش   وقتی   بوده   چه   او   تقصیر   بگوید   و   کند 

  توجه   اش شده   متولد   تازه   طفل   به   حتی   خودکشی 
 ! نکرده؟ 
 . کرد   باز   چشم   و   گردنش   روی   نشست   دستش 
  خواهرش   که   سرد   آنقدر !  بود   زده یخ   و   تهی   نگاهش 

 . کرد   لرز 
  گرفته   تو   از   نباید   باشه   هم   انتقامی   بفهمه   باید   اون _  
  مقصر   من   همه   چشم   به   وقتی ... هستم   من   وقتی   بشه 
 . کنه   حساب   تسویه   من   با   باید   اون   گناهکارم   و 



  تسویه   تو   با   چطوری   من ... زدی   آتیش   منو   قلب   تو _  
  خاکستر   آتیش   این   دونم می   وقتی   نامرد   کنم   حساب 
 !  شه نمی   خوب   زخم   این !  شه نمی 

  سرعت   به   او   و   شدند   گرد   فرانک   گریانِ   چشمان 
 . روبرگرداند 

  نگاهش   نفرت   با   و   بود   ایستاده   تر عقب   قدم   چند   آرش 
 .  کرد می 

  یشان خیره   نگرانی   با   مادرش   هم   سرش   پشت   درست 
 . بود   مانده 
  شدی   کور !  بستی   چشم   هم   حنا   روی   حتی   تو _  

 !  شدی   نفهم !  شدی   کر !  آرش 
  بیشتری   حرِص   با   و   گذشت   گردنش   ماساژ   خیر   از 

 : غرید 
  آتیش   بیشتر   رو   خودت   قلب   داری   فرانک   با   تو _  
 !  زنی می 

  او   به   بلند   جهش   یک   با   و   سایید   هم   روی   دندان   آرش 
  را   آرش   بازوی   و   آمد   دوان دوان   مادرش   رسید، 
  حتی   که   پسری ... شود   رها   پسرش   ی یقه   تا   گرفت 
  او   غم   عمق   تا   کرد نمی   نگاهش   ای لحظه   برای   کوتاه، 

 ! ببیند   چشمانش   در   را 
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  نیست،   خوب   زنت   حال   کنار   بیا   خاله   برم   قربونت _  

 . پایینه   فشارش 
  و   دیدند می   را   او   فقط   چشمانش   نکرد،   اعتنایی   آرش 
  به   دوباره   تا   نرود   باال   صدایش   تن   کرد   تلش 
 . نیایند   شان سراغ 
  هم   رو   بچه   اون   نیست   خواهرم   وقتی _  
  تا   چشمات   جلوی   بمونه   باید   حنا   اتفاقا  ... خوام نمی 
  شیر   بچه   اون   به   درست   نکرد   وقت   حتی   آزاده   ببینی 
 !  بده 
  شد   زخم   گلویش   و   شد   مچاله   آرش   دستان   در   اش یقه 
 . آمد   باال   اش حنجره   از   که   ای گرفته   ارتعاش   آن   با 
 بینی؟ نمی   چرا   دارم داغ   منم _  

 . گرفت   نم   آرش   سرخ   نگاه   و   بودند   چشم   در   چشم 
  افتاده   بابامم   ی جنازه   نشده   ماه   دو   بینی؟ می   تو _  

  خوابیده   یو سی آی   تو   جون بی   مامانم !  دستم   روی 
  نیستم   مطمئن   اصل  !  کنه   باز   چشم   کی   نیست   معلوم 
 ! بابا   و   آزاده   پیش   بره   نخواد   اونم 



 . افتاد   گریه   به   مادرش 
 . نده   راه   دلت   به   بد   مامانت   میشه   خوب ... خدانکنه _  

 ! شنید نمی   نیز   را   هیچکس   صدای   انگار   ولی   آرش 
  که   او   در   شد می   خلصه   هایش شنیده   و   دیده 

  برای   تلشی   هیچ   و   بود   ایستاده   مقابلش   برافروخته 
  گره   های مشت   درون   از   اش یقه   کشیدن   بیرون 
 ! کرد نمی   اش خورده 

  چیکار   من   خواهر   با !  گرفتی   ازم   رو   ام خانواده   تو _  
  کنار   موندن   به   حتی   داد   ترجیح   رو   مرگ   که   کردی 
 !  اش؟ بچه 

  و   کرد   جلب   را   اش توجه   آرش   بدن   نامحسوس   لرزش 
  کبودی   روی   لجوجانه   اشکی   قطره   اینکه   محض به 

  خط   فرانک   خوردن   زمین   صدای   چکید   اش چهره 
 . شکاند   را   نگاهشان 
  ی لوله   خون   که   فرانک   طرف   به   دوید   مادرش 
 . بود   زده   زانو   زمین   روی   و   کرده   پر   را   سرمش 

 دخترم؟   پایین   اومدی   تخت   از   چرا _  
  معلق   اشکِ   قطره   به   فقط   فاصله   آن   از   اما   فرانک 
 . نگریست می   آرش   صورت   روی 
  نگرانم   تو   خوام نمی   من ... باشی   خوایم نمی _  

  شدی؟   دوست   خانواده   حاال   تا   کی   از   تو   آخه ... باشی 
  من   شوهر   بینی نمی   مگه !  شدیم؟   مهم   برات   ما   کی   از 



  از   دست ... برو ... دیگه   کن   بس   نیست؟   خوب   حالش 
 . کردم   غلط ... دادم   خبر   بهت   کردم   غلط ... بردار   ما   سر 

  پلک   حتی   بود   شنیده   که   ای کلمه   به   کلمه   از   ناباور 
 . زد نمی 

  فرانک   نگاه   اما   بود   خودش   ها گلیه   آن   مخاطب 
 . بود   مانده   آرش   صورت   میخ   همچنان 

  چرا   نفهمید   اما   شد نمی   زده   چنگ   محکم   دیگر   اش یقه 
 . بکشد   نفس   درست   تواند نمی 

  گریست،   بلند   و   خزید   مادر   آغوش   در   هوا بی   فرانک 
  چه   آنجا   زد   تشر   و   دوید   داخل   پرستاری   موقع   همان 
  را   او   داشت   و   بود   رسیدن   سر   هم   پدرش ... است   خبر 

 ! کشاند می   بیرون 
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 . بهتره   نباشی   اینجا   امشب   جان،   بابا   برو _  

 !  است   تر وزن بی   همیشه   از   کرد می   احساس 



  بیمارستان   راهروی   تا   پدر   دستان   تحرک   با   آسانی   به 
  فرانک   ناباورانه   که   حالی   در   هم   آن   رفت   عقب عقب 
 . کرد می   نگاه   را 
   منو؟   ببین ... پسر   کن   گوش   حرفم   به _  

 . زد   پلک   گیج   او   و   ایستاد   مقابلش   عاصی   پدرش 
  کابوس   چیز   همه   شد می   باشد؟   نشنیده   درست   شد می 

   باشد؟ 
  درست   موندنت   اما   فهمم می   و حالت .  پسرم   برو _  

 . نیست 
  نظرش به   چقدر   اش شانه   روی   پدر   لرزان   دستِ 

 !  آمد   سنگین 
  ای توده !  توانست نمی   هم   خواست می   اگر   نگفت،   هیچ 
  کشیدن   نفس   حتی !  گلویش   وسط   بود   کرده   گیر   عظیم 
 . آمد می   دشوار   نظرش به 
  و   نبودند   محکم   دیگر   که   هایی قدم   با   سکوت،   در   فقط 

  پدرش   دست ... گرفت   فاصله   بودند   کرده   گم   را   مسیر 
  رفتن   و   افتاد   پایین   اش شده   خم   ی شانه   روی   از 

 ! شد   هم   خودش   ترجیح 
  همه   این   قلبش   قطعا    ماند می   اگر   رفت، نمی   اگر 
 . آورد نمی   تاب   را   انصافی بی 
  همیشه   از   بیشتر   را   تنهایی   که   بود   این   حقیقت   وای 

 !  کرد می   احساس 



  حالِ   چقدر   اندیشید   و   ایستاد   بیمارستان   محوطه   در 
  که   هایی وقت   همان ... دارد   را   اش کودکی   مزخرف 
  همان   کند،   بازی   او   با   نداشت   دوست   هیچکس 

  خوش   هیچکس   به   آزاده   جز به   که   هایی وقت 
 ... شود   بازی هم   او   با   گذشت نمی 
 ... نبود   هم   آزاده   دیگر   حاال   ولی 
 . بود   همیشه   از   تر تنها   دیگر   حاال 
  چکه   اشکش   که   بود   آمده   درد   به   انگار   هم   آسمان   دل 
 . کرد 
  چشم   حال بی   گرفت   باریدن   سرش   روی   که   باران 
 ... بست 
  کنار   تلخ   شبِ   این   در   را   هیچکس   کشید، می   تیر   قلبش 
  برای   آزاده   که   موقعی   مثل   درست   نداشت   خود 

 ... بست   چشم   همیشه 
  که   بارانی   به   توجه بی   و   گذاشت   اش سینه   روی   دست 
 . شد   داغ   پلکش   گرفت می   شدت 
  شدن   دور   برای   و   کشید   دست   چشمانش   روی   محکم 

 . حس بی   و   خسته ... برداشت   قدم   اش خانواده   از 
  دور   باید   هم   باز   بود،   ها آن   نداشتن   به   محکوم   هم   باز 
 ! هم   باز ... شد می 
  نتوانست   دیگر   نشست   که   ماشینش   داخل   ولی 

 . باشد   خوددار 



  بیشتری   داغی   هایش پلک   و   گذاشت   فرمان   روی   سر 
  ی گریه   صدای   و   افتادند   رعشه   به   هاش شانه   گرفتند، 
  روشن   را   آسمان   که   خشمگین   رعدی   با   اش مردانه 
 . شد   زمان هم   کرد 
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  موهایش ... بود   ایستاده   اش قدمی   چند   درست   آزاده 
 ! غلیظ   خونی   غرق   صورتش   و   بود   پریشان 

  حالت،   همین   در   درست   دید می   را   او   که   بار   هر   مثل 
  نگاهش   از   حتی   که   آزاده   و   یکدیگر   مقابل   ایستاده 

  غم   شاید   و   اخم   با   سکوت،   در   کرد می   چکه   خون   هم 
 . شد   سنگین   اش سینه   روی   نفس   ماند می   اش خیره 
  توانست می   نه   و   بگیرد   فاصله   بیشتر   توانست می   نه 

 !  بزند   حرف 
  تپیدن   صدای   بود،   ایستاده   نقطه   همان   در   الل   و   فلج 

 ! کرد نمی   حس ... شنید نمی   همیشه   مثل   را   قلبش 



  سینه   بر   نفس   و   ماند   وضعیت   همان   در   چقدر   نفهمید 
  دنبال   به   دفعه   هر   مثل   کابوس   باالخره   تا   کرد   حبس 
 . یافت   پایان   چشمانش   ناگهانی   شدن   باز 
  چنگ   را   اش سینه   قفسه   و   شد   خیز   نیم   بریده   نفس 
 . زد 
  بود   نزدیکش   که   حنا   به   آمده   در   حدقه   از   چشمان   با 
 . کرد   نگاه   خواب   و 

  عرقش   از   خیس   گردن   به   موهایش   زد،   پلک   تندتند 
 . زد می   نفس نفس   و   بودند   چسبیده 
  در   ای سایه   دیدن   با   که   سرچرخاند   حال   پریشان 
 . افتاد   رعشه   به   بدنش   اتاق   تاریکی 
 ... باشند   آمده   سراغش   به   ها شبه   ترسید 
  در   او   فهمید   شبه   انگار   و   شد   قطع   نیامده   باال   نفسش 
 : گفت   کوتاه   که   دارد   قرار   سکته   مرز 
 . نترس _  
  در   حتی   شناخت می   را   افتاده   خش   و   گرفته   صدای   آن 
 ... هایش حواسی بی 
  با   چشمانش   شد،   بلند   تخت   روی   از   رمق بی   و   آرام 

 . رفت   جلو   و   گرفت   خو   تاریکی 
  آن   در   تخت   مقابل   دیوارِ   بر   زده   تکیه   َمرد   دیدن   از 

 . شد   شوکه   وضعیت 



  چشم   در   چشم   برای   بعد   کمی   و   ایستاد   فراز   سر   باالی 
  َمردی   به   نزدیک   و   مقابل ... زد   زانو   طرفه،   دو   شدنی 
 . کند   بیدار   را   اش خفته   های حس   تمام   بود   قادر   که 

  برای   خواست می   دلش   بار   نخستین   برای   که   َمردی 
 ! دهد   خرج   به   زنانگی   او 

  چکه   جلویشان   از   آب   که   موهایی   از   دارش   تب   نگاهِ 
  سرخ   چشمان   روی   تا   درست   خورد،   لیز   پایین   کرد می 
 . فراز 
 خوبی؟ _  

  جانش   تمام   چرا   نپرسید   است،   برگشته   کی   نپرسید 
  آن   پرسید   فراز   حال   از   کلمه   یک   فقط ... است   خیس 
  جدید   های حالت   فراز   دیدن   با   قلبش   چون   هوا بی   هم 
  ی تپنده   نبض   هم   لحظه   آن !  داد می   نشان   خود   از 

 ! حیران   و   بود   نگران   اش سینه   چپ   سمت 
 . بود   قشنگ _  

  چشمان   به   خیره   که   حالی   در   ربط بی   جمله   آن   شنیدن 
 . را   نگاهش   کرد   متعجب   بودند   یکدگیر 

 ! چی؟ _  
  چشم   اما   داد   تکیه   دیوار   به   نیز   را   سرش   فراز 

  نگاهش   خیره خیره   همچنان ... او   صورت   از   نگرفت 
 ! کرد می 



  وقتی ... بود   خوابیده   کنارت   قشنگ   خیلی   دخترم _  
  سرتون   باالی   وقتی ... دیدمتون   وقتی ... اومدم 

 ! بود   صورتش   روی   لبخند   حنا   ایستادم، 
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 . کشید   فراز   بازوی   ی عضله   بر   را   خود   دست   پشت 
 نکردی؟   عوض   لباس   چرا !  خوری می   سرما _  
 !  داشت   لبخند   ولی   بود   خواب   دخترم _  
  خوبی   به   را   این   او   و   نبود   خود   حال   در   فراز 
 . فهمید می 

  بیمار   فردی   های هذیان   مثل   بیشتر   فراز   های حرف 
 ! بود 
 . شه می   بیدار   حنا   بیرون،   بریم   شو   بلند _  

  خیز   نیم   خواست   و   فراز   بازوی   دور   کرد   حلقه   دست 
 ! شد   کشیده   پایین   مچش   که   شود 
 . بشین _  



  که   بود   این   حقیقت   ماند،   خود   جای   سر   بر   حیران 
  تمام   که   نحسی   شب   چه ... نبود   خوب   هم   خودش   حال 
 . شد نمی   هم 
  مقصر   منو   آینده   در   هم   حنا   کنی می   فکر   تو _  
 دونه؟ می 
 !  گرفت   نم   فراز   نگاه   که   دید 

  نکردنی   باور   اشتیاق   عمویش   که   شدنی   ویران   داشت 
 . کرد می   نظاره   را   داشت   آن   به 
 ! بده   خیلی   حالم   من ... آنیل _  

  قلبش   احتماال    خورد،   تکان   اش سینه   وسط   چیزی 
 ! اش زده یخ   و   ُمرده   قلبِ ... بود 

  فاصله   دیوار   از   و   گرفت   را   فراز   های شانه   غیرارادی 
 . داد 
 . بیا   خودت   به !  ببینمت   اینجوری   تونم نمی _  
  نامرتبش   ریش   روی   اشکی   قطره   و   زد   پلک   فراز 
 . چکید 
  ام خاله !  ُمرده   آزاده   بابای ... نیست   خوب   اوضاع _  

  گفت   و   کرد   نگاه   چشمام   تو ... خواهرم ... کرده   سکته 
 ! کنه نمی   نگاه   صورتم   به   حتی   مامان ... بهتره   نباشم 
  را   ذهنش   بتواند   شاید   تا   کوتاه   ای لحظه   بست،   چشم 
  داشته   بزرگی   نقش   َمرد   این   بیچارگی   در   او   کند؛   آرام 
 . ریخت می   همش به   بیشتر   همین   و   است 
 ! شدم   همیشه   از   تنهاتر _  



  خیره   خود   مقابل   نگاه   خیسی   به   و   کرد   باز   که   چشم 
 : زد   لب   شد 
 ... نیستی   تنها _  

  طرف   به   را   فراز   های شانه   داد،   خرج   به   شهامت 
 ! دیگر   نبود   دروغ   که   حسی   با   کشید   خود 

  رقص   پیچک   مثل   دستانش   شد   قفل   هم   به   که   تنشان 
 . فراز   کمر   روی   گرفتند 

 . تو   نیستی   تنها _  
 .  نگرفت   جوابی   و   شد   برقرار   سکوت 

  کفایت   برایش   بود   نشده   زده   پس   که   همین   اما 
 . کرد می 
 . گریست   صدا بی   و   گذاشت   او   شانه   روی   سر   فراز 

  چنین   در   توانست نمی   را   َمرد   این   شد،   بغض   نفسش 
 . ببیند   وضعیتی 

  نیرنگ   و   مکر   کند   تمام   کند،   کاری   شد می   کاش 
  بود   زده   هم   بر   را   معادالتش   که   َمردی   را،   فراز ... را 
 . داد می   نجات   را 
  دیگه   من   آنیل ... ندارم   رو   تحملش ... سوزم می   دارم _  
 ! فهمم نمی   رو   حالم 

  حیرت   کمال   در   اش شانه   روی   فراز   خیس   موهای 
 !  کرد می   داغ   را   تنش 
 ! بود؟   افتاده   قلبش   و   او   برای   اتفاقی   چه 



  شد   خم   وقتی   نداشت   خود   ناگهانی   تمایلِ   روی   کنترلی 
 . کرد   نزدیک   فراز   گردن   به   را   اش بینی   و 
  ام دیونه   داره   حنا   فکر   کنم؟   چیکار   بچه   این   با _  
 ! چیه   گناهش   بچه   این   درک به   من   کنه، می 
  خودخواهی   قربانی   ولی   نداشتند   گناهی   ها بچه !  هیچ 

 ! شدند می   بیمار   ای جامعه   هیوالهای 
  نفِس   و   دوخت   چشم   فراز   گردنِ   نمناکِ   پوست   به 

  تکان   را   اش سینه   ی قفسه   اش شده   سنگین 
 ! انگیر حیرت   و   محکم   تکانی ... داد 
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 ... فراز _  
 ! بود   ترسان   شاید   و   لرزان   اش ناله 
 . داشت   واهمه   حسش   و   خودش   از 
  تا   فقط   اما   گرفت   فاصله   نرم   و   شدند   باز   دستانش   گره 
 . ببیند   را   فراز   صورت   که   جایی 



  شرایط   بدترین   در   قلبش !  داشت   ناآشنا   ضربانی   قلبش 
 ! رسید می   نظر به   زده هیجان   اش روحی 
  نگاه   را   او   آشفته   و   چشمانش   روی   کشید   دست   فراز 
 . کرد 
 . کن   عوض   لباس   برو   شو   بلند _  
  ی مونده   جا   نم   تونه می   ام دغدغه   ترین مسخره   االن _  

 ! باشه   لباسام   روی   بارون 
  اش کرده   عرق   گردن   روی   و   موهایش   زیر   دستی 
 . کشید 
 ! خوبی؟   تو   ببینم _  
 . نگوید   ” نه “   فشرد   هم   بر   لب 

  نسبت   بدنش   ها این   کنار   در   و   نبود   خوب   اصل    حالش 
  کرد می   نگاهش   کلفه   که   َمردی   با   نزدیکی   به 

 ! داد می   نشان   عجیب   واکنشی 
  در   و   حوله   آوردن   ی بهانه   به   شد،   بلند   ناگهانی 
  خود   رفتار   روی   شدن   مسلط   برای   کمی ... سکوت 
 . خرید   زمان 
  کمر   و   شود   نزدیک   برگردد،   دوباره   بود   ناچار   ولی 
  ناچار   حتی   و   بگذارد   فراز   موهای   بر   حوله   کند؛   خم 

 ! بزند   زانو   مقابلش 
  چشمانش   به   فراز،   ی مردانه   صورت   به   کرد می   سعی 
  سرگرم   فقط   و   نکند   نگاه   هایش لب   بدتر   همه   از   و 



  حبِس   به   دستانش   مچ   که   بماند   موهایش   از   نم   گرفتن 
 . آمدند   در   پرقدرت   انگشتانی 
  فراز   چشمانِ   روی   تا   را   نگاهش   اجبار   به   و   حیران 
  میل   به   که   دستانش   با   هماهنگ   درست   آورد،   پایین 
 . گرفتند   سقوط   پاهایش   روی   تا   فراز 
  ترجیح   او   و   ماند   فراز   موهای   روی   حرکت بی   حوله 
 . باشد   ساکت   داد 
   خوبی؟   تو   پرسیدم   ازت _  
 . بهترم _  

  کرده   عبور   هایش لب   شکاف   از   که   ضعیفی   صدای 
 ! نداشت   شک   بود،   قلبش   قراری بی   تاثیر   تحت   بود 
   شده؟   چی   لبت _  
  رد   هنوز   که   وقتی   بدحالی،   آن   در   فراز   کرد می   باور 
  او   لب   زخم   از   کند می   خودنمایی   صورتش   روی   اشک 

 !  است؟   پرسیده 
  را   لبش   پارگی   دلیل   نتوانسته   فراز   کرد می   باور 
 . نپرسد 
  نبض   و   اش سینه   سمت   به   احساسات   از   جدید   موجی 
 . آورد   هجوم   آن   درون   ی تپنده 
 .  نیست   چیزی _  
  زخم   آن   ی درباره   صحبت   به   اصراری   دیگر   فراز 
  فاصله   ولی   کرد   رها   را   او   دستان   نداد،   نشان 
 . نگرفت 



 بود؟   متنفر   من   از   خیلی   آزاده _  
  دیگر   این   گفت می   باید   و   نداشت   را   جمله   آن   انتظار 
 : داد   جواب   اما   ست سوالی   چه 
 ! داشت   دوستت _  
 ... بود   مدت   آن   در   او   حرف   ترین راست   این   و 
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  آهِ   یک   کشید   که   عمیقی   نفس   و   شد   کدر   فراز   نگاه 
 . بود   سوزان 

 کرد؟   و   کار   اون   چرا   پس _  
  و   بگوید   سخن   آزاده   ی درباره   تا   نداشت   تمایلی   هیچ 
  شوند   بلند   زمان هم   تا   گرفت   را   فراز   بازوی   که   بار این 

 . ندید   مخالفتی 
 !  داد   دلش به دل   هم   فراز   و   ماند   ساکت   نداد،   جوابی 

  وقتی   نگفت   چیزی   دیگر   و   برداشت   قدم   او   پای هم 
 ! بداند   را   سوال   آن   جواب   بتواند   کسی   داشت   شک 



  اجبارِ   به   البته   و   سالن   نفره   سه   مبل   روی   ملیمت   با 
 . شد   خم   و   نشاند   را   فراز   دستانش 

  کلیدهای   بیارم،   لباس   برات   میرم ... بکش   دراز _  
 میدی؟   رو   ات خونه 
  باصدای   و   کوتاه   مبل   روی   شدن   دراز   حین   فراز 
 : زد   لب   ای گرفته 
 . خواد نمی _  

  تنش   به   عجیبی   داغی   که   َمردی   بدنِ   روی   همچنان 
  عقب   به   تمایلی   کرد نمی   باور   و   بود   خم   بود   انداخته 
 ! باشد   نداشته   رفتن 
  نقطه   آن   لمس   از   و   انداخت   فراز   گردن   پشت   دست 
  جانش   سراسر   در   عجیب   شتابی   با   آتش   های شعله 
 ! یافت   انتشار 
  همان   از   و   کرد   تنظیم   فراز   سر   زیر   را   مبل   کوسن 
  چشمانِ   به   بود   گیر نفس   قلبش   برای   که   ای فاصله 
 . شد   خیره   فراز   حِس بی 
  جیب   داخل   دست   اجازه   بدون   که   خوام می   معذرت _  

 . کنم می   شلوارت 
  حرفش   به   و   ببیند   را   فراز   واکنش   تا   نکرد   صبر 

 . کرد   عمل   ناگهانی 
  و   شد   کشیده   فراز   صورتِ   روی   موهایش   از   ای دسته 
 . کرد   تماشا   را   گذاشتنش   هم   بر   پلک   چشم   ی گوشه   از 



  دلش   اصل    کشید   بیرون   فراز   جیبِ   از   که   را   کلیدها 
 . نداشت   ای چاره   ولی   کند   راست   کمر   خواست نمی 
  هم   او   نداشت   چشمانش   گشودن   به   میلی   فراز   وقتی 
 . برگردد   اتاقش   به   و   نگوید   چیزی   داد   ترجیح 
  ی چهره   به   بپوشد   شالی   و   مانتو   اینکه   از   قبل 

 . کرد   نگاه   حنا   خواب   در   غرق   معصومِ 
  و   ایستاده   سرشان   باالی   آمده؛   وقتی   بود   گفته   فراز 
  داشته   لب   بر   لبخند   دخترش   بود   گفته   کرده،   شان نگاه 
 . است 
  در   بعد   لحظاتی   و   کشید   حنا   روی   بیشتر   کمی   را   پتو 
  خانه   از   بود   شده   مشت   دستش   کف   کلیدها   که   حالی 
  مبل   روی   خوابیده   َمرد   به   اینکه   بدون   رفت،   بیرون 
 . باشد   انداخته   نگاهی 
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  بار   آخرین   نداشت   یاد   به   دقیق   کرد   باز   که   را   در   قفل 
 ! است   گذاشته   خانه   این   در   قدم   کی 

 . ایستاد   در   جلوی   همان   او   و   بود   تاریک   خانه   فضای 
 . شد   خانه   وارد   عصبی   بعد   کمی   و   داشت   بدی   حس 
  که   برق   کردن   روشن   برای   دیوار   روی   کشید   دست 
 . گذشت   جلویش   از   تند   ای سایه 
  عقب   قدم   یک   زده شوک   و   ماند   اش سینه   بر   نفس 
 . رفت 
 ” برو   اینجا   از “   کرد می   تکرار   سرش   در   کسی 
  اتاق   به   داشت   قصد   و   آزاده   حریم   در   بود   آمده 

  و   سنگین   برایش   خانه   آن   انرژی   اما   برود   خوابش 
 . بود   آزاردهنده 

  ایستاد   کنارش   درست   نفر   یک   کرد   حس   لحظه   همان 
  فقط   بچرخاند   سر   اینکه   بدون   نکرد،   تعلل   دیگر   و 

 . انداخت   بیرون   خانه   آن   از   را   خودش 
  نفس   شد، می   پایین   و   باال   تندتند   اش سینه   ی قفسه 
  در   به   و   ایستاد   مجتمع   روشنِ   راهروی   داخل   بریده 
 . کرد   نگاه   خانه   آن   ی مانده   باز 
 ... لعنتی _  
  در   و   گذاشت   اش سینه   ناآرامِ   نبِض   بر   را   دستش   کف 
 . داد   خرج   به   زدگی شتاب   کشیدن   نفس 
  به   دوباره   آزاده   مرگِ   از   بعد   درست   گذشته   های حالت 

 ! بودند   آمده   سراغش 



  و   کرد   تکرار   خود   با   را   ” لعنتی “   ی کلمه   بار   چند 
  ترس   به   آمیخته   تردیدی   با   آمد   جا   حالش   که   کمی 
 . ببندد   را   خانه   کذایی   در   که   جا آن   تا   فقط   رفت،   جلو 

  کشید،   بیرون   قفل   از   کلید   وقتی   لرزید می   دستش 
 . برگشت   اش خانه   به   وقتی   نداشتند   رمق   پاهایش 
  بود   داده   رخ   برایش   خانه   آن   در   که   اتفاقی   از   ترس 
  نفس نفس   و   بود   کرده   تاب بی   سینه   کنج   را   قلبش 
 . زد می 

  نزدیک   فراز   به   و   گذاشت   کفشی   جا   روی   را   کلیدها 
 . شد 

  پایش   یک   و   بود   گذاشته   چشمانش   روی   را   ساعدش 
 . بود   خم   قائم   حالت   به   دیگرش   پای   و   کرده   دراز   را 

  دستشویی   به   را   خود   آنی   تصمیمی   در   و   روبرگرداند 
  در   را   شالش   و   مانتو   شدن   وارد   از   قبل   ولی   رساند 
  گرفتنِ   برای   آن   از   بعد   و   زمین   روی   انداخت   آورد، 
 . نکرد   درنگ   شیرآب   زیر   خود   ملتهب   صورتِ 

  روی   و   گرفت   راه   گردنش   روی   طرف،   دو   از   آب 
 . ریخت   هایش لباس 
  باشد؟   توانست می   واقعی   قدر این   توهم   مگر   آخر 
 ! نیست   توهم   چیز   هیچ   بخورد   قسم   توانست می 
  در   فراز   ی افتاده خش   صدای   و   خورد   در   به   ای تقه 

 . زد   نبض   هایش گوش 
   آنیل؟ _  



  و   سر   از   آب   بست،   را   شیرآب   و   ایستاد   صاف 
  گرفته   پاهایش   از   رمق   ترس   کرد، می   چکه   صورتش 

 . بماند   خوددار   تواند می   کجا   تا   دانست نمی   و   بود 
  فراز   ی سینه به سینه   رفت   بیرون   که   دستشویی   از 
 . شد 
 : گفت   ربط بی   و   زد   پلک   حال بی 
 . بپوشی   میارم   چیز   یه _  
 . پریده   رنگتم   شده؟   بد   حالت _  
  اش حالی   بد   وسطِ   که   بود   آمده   سرش   بر   بلیی   چه 

 ! ؟ مردانه   ی توجه   آن   از   آمد   خوشش 
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 . ترسیدم _  

 ! نداشت   زبانش   روی   ای اراده 
 : پرسید   متعجب   فراز 
 ! چی؟   از _  
 ! اس خونه   داخل   آزاده   کردم   حس _  



 . کرد   اخم   و   شد   ساکت   فراز 
  میارم   چیزی   یه   برات   بیار،   در   رو   پیراهنت _  

 . بپوشی 
 . فقط   بیار   برام   پتو   یه _  
  دقایقی   که   مبل   همان   روی   رفت   و   روبرگرداند   فراز 
 . نشست   بود   کشیده   دراز   آن   روی   پیش 
  حالِ   در   فراز   برگشت   وقتی   و   رفت   اتاق   به   تعلل   با 
 . بود   پیراهنش   های دکمه   کردن   باز 
  حسی   با   و   نداشت   نگاهش   روی   کنترلی   هیچ 

  ی خورده پیچ   و   درشت   عضلت   به   باورنکردنی 
  خیره   کرد می   اغوایش   داشت   که   َمردی   های بازو 
 ! ماند 

 . گرفت   او   دست   از   را   پتو   فراز   شد   که   نزدیک 
  سمتش   به   اینقدر   که   هستی   َمردی   اولین   تو _  

 ! دارم   گرایش 
  و   بود   فراز   ی سینه   ستبر   ی قفسه   روی   نگاهش 
  احساس   خود   روی   را   اش مردانه   نگاه   سنگینی 

 . کرد می 
  خوب   که   بود   این   لباسم   آوردنِ   در   برای   اصرارت _  
 بزنی؟   دید   منو 
  خود   به   و   نگریست   فراز   چشمانِ   به   یاغی   نگاهی   با 

  همان   به   است   شده   تبدیل   لحظه   این   در   کرد   اعتراف 



  خالی   را   کس   هر   دل   ته   سختش   لحنِ   که   جدی   َمرد 
 ! داشت   دوست   را   حالتش   این   عجیب   او   اما   کرد می 
  ولی   شد می   عصبانی   بود   شنیده   که   ای جمله   از   باید 

  دست   از   را   عقلش   کرد   پیدا   یقین   و   زد   لبخند   احمقانه 
 ! است   داده 
 . دارم   دوستت   بیشتر   اینجوری _  
 : پرسید   عصبی   و   بابدخلقی   بااخم   فراز 
 جوری؟ چه _  

  ی باالتنه   که   مبل   روی   انعطاف   بدون   َمردِ   کنارِ   نشست 
 ! کند   تمرکز   درست   بتواند   او   داد نمی   اجازه   اش برهنه 
  خواد می   دلت   خونم می   نگاهت   از   که   جوری همین _  

 ! بشکونی   رو   گردنم 
  هم   به   شان نگاه   و   او   طرف   به   شد   متمایل   کامل    فراز 
 . خورد   گره 
  اون   با   کنم می   فکر   من   بخواب،   برو   شو   بلند _  

  طبیعی   حالت   هنوزم   بودی   خورده   تو   که   حجمی 
 ! نداری 
 . انداخت   باال   شانه   القیدانه 

  کاری   هر   داغه،   اش کله   هم   مست   آدم   خب !  شاید _  
 ! میاد   بر   ازش 
  بدنش   دور   را   پتو   و   گرفت   او   چشمانِ   از   نگاه   فراز 
 . پیچاند 
 ! بخوابم   من   دی می   اجازه   اگه _  



  فراز   تا   شد   بلند   بود   شنیده   که   ای کنایه   به   اعتنا بی 
 . بکشد   دراز   مبل   روی 
 ری؟ می   خاکسپاری   برای _  

  آن   روی   آنی به   غم   گرد   و   شد   هم   در   فراز   ی چهره 
 . شد   پاشیده 

 . باشم   اونجا   باید _  
  بهتر   کرد   حس   ولی   اش جمله   گفتنِ   برای   بود   مردد 
 . کند   رها   زبانش   روی   را   کلمات   است 
 ... نباشی   جا اون   کنم می   فکر   من _  
  پایانی   جمله   آن   نداد   اجازه   و   کرد   نگاهش   باغیظ   فراز 
 ! باشد   داشته 
  ی جنازه   یه   آرش   تا   نباشم   شرایط   این   تو   تونم نمی _  

  تازه   داغ   یه   تحمل   دیگه   من ... بذاره   دستم   رو   دیگه 
 . ندارم   رو 
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  برود،   جلو   شد   باعث   شد   زده   ذهنش   در   که   ای جرقه 
 . چرخید   پهلو   به   فراز   و   مبل   کنار   زد   زانو 
 . درچشم چشم   بودند،   هم   مقابل 
 کشته؟   رو   خودش   واقعا  _  
  باورم   اصل    من   ولی   شده   تایید   خودکشی   انگار _  
 !  گیجم !  نبود   زدن   جا   َمرد !  شه نمی 
  که   افکاری   به   دادن   پال   و   پر   خیالِ   وجه هیچ   به 
 . نداشت   را   بودند   آمده   سراغش   به   هوا بی 

  ی درباره   زدن   حرف   به   میلی   دیگر   و   ایستاد   باکلفگی 
 ! نداشت   را   موضوع   آن 
  به   شد   آن   دچار   ناگهانی   گلویش   که   سکوتی   در 

  خود   روی   را   فراز   نگاهِ   آخر   ی لحظه   تا   و   رفت   اتاقش 
 . کرد   حس 
  آرام   توانست نمی   و   کند   اش دیوانه   داشت   قصد   ذهنش 
 . بگیرد 

  تماس   عمویش   با   باید   و   چرخید می   خود   دور   به 
  انجام   عمل   در   را   او   دوباره   نداشت   امکان ... گرفت می 
 ! باشند   داده   قرار   شده 
  واهمه   کردن   ریسک   از   و   زد   چنگ   موهایش   به 

  خواست می   چطور   و   بود   اش خانه   در   فراز   داشت، 
   کند؟   احتیاطی بی 

  کم   خرید،   جان   به   را   ریسک   آن   وقتی   بار   آخرین 
 . شود   خراب   چیز   همه   بود   مانده 



  بود   شده   بیدار   وقتی   که   همانجایی   درست   دیوار،   کنار 
 . زد   زانو   دید   جا آن   نشسته   را   فراز 
 : نالید   و   گرفت   دستانش   میان   را   سرش 
 ... نداره   امکان _  
  ولی   شد می   دیوانه   زد نمی   حرف   عمویش   با   اگر 

  به   داد نمی   اجازه   اش خانه   در   فراز   حضور   از   واهمه 
 . برود   پنهانی   موبایل   آن   سراغ 
  زمان   کرد   بلند   سر   وقتی   و   ماند   حالت   همان   در   مدتی 
 . بود   کرده   گم   را 

  بر   تکیه   با   و   کشید   خود   دردناک   گردن   به   دستی 
 . ایستاد   دیوار 
 . شد می   رفع   مسکن   با   فقط   اش بدخوابی   و   سردرد 
 . رفت   آشپزخانه   به   صدا   و   سر بی   پس 

  و   داد   قورت   آب   لیوان   یک   کشیدن   سر   با   را   قرصی 
  ساعت   چند   حداقل   و   برگرد   اتاق   به   داشت   تصمیم 
  نیمه   بدن   روی   بر   پتو   رفتن   کنار   ولی   بخوابد 
 . کرد   جلب   را   اش توجه   فراز   ی برهنه 
  بود   فراز   گردن   زیر   تا   پتو   کشیدن   باال   فقط   قصدش 

  دست   از   اختیار   نگاهش   ایستاد   که   سرش   باالی   اما 
 ! داد 
  کنترلی   حتی   گاهی !  ترسید می   خود   های حالت   از   باید 
  و   کرد می   دیکته   قلبش !  نداشت   هم   زبانش   روی 
 ! خوردند می   تکان   هایش لب 



  بدنش   عضلت   و   بود   کرده   بغل   را   دستانش   فراز 
 . رسیدند می   نظر به   تر برجسته 

  خورد می   تکان   آرام   که   ای َمردانه   ی سینه   ی قفسه   به 
  بودند،   شده   فشرده   هم   بر   که   هایش لب   به   کرد،   نگاه 
  روی   حالت بی   که   موهایی   و   اش بسته   چشمانِ   به 

  را   نگاهش   قلبش   بار این   و   بودند   ریخته   اش پیشانی 
 . داد   سوق   ها لب   آن   بر   سهمگین   سقوطی   به 
  را   فراز   پوست   اش داغی   مبادا   نکشید   نفس !  شد   خم 

 . بسوزاند 
  هیجانی   با   هایشان صورت   میانِ   فاصله   کمترین   در 

  مشت   لرزانش   دستِ   در   را   مبل   پشتی   نکردنی   باور 
 . کرد 

  پا   به   طغیان   وجودش   در   گرایشی؛   حسی،   نیرویی، 
 ! بود   کرده 
 !  دید می   تر حواس بی   و   تر مست   را   خود   همیشه   از 
  مورد   های شیشه   از   کدام   هیچ   داشت   یقین   لحظه   آن 

  خود بی   خود   از   را   او   چنین   این   نیستند   قادر   اش علقه 
 ! کنند 
  نبض   قرار بی   اش سینه   وسط   چیزی   بار   اولین   برای 
 ! زد می 

  َمرد   یک   بوسیدن   به   عجیب   میلی   بار   اولین   برای 
 ! داشت 



  کرد می   اعتراف   باید   ولی   بودند   ترسناک   هایش اولین 
 ! هستند   شیرین   برایش 
  و   خورد   محکمی   نسبتا    تکان   اش سینه   شد،   خم   بیشتر 
 ! نگذاشت   باقی   مرزی   هیچ 
  خود؛   حالت   ترین مست   در   و   نکرد   فکر   چیز   هیچ   به 

  و   گذاشت   فراز   لب   بر   لب   تحرک   بدون   و   آرام   نرم، 
 . بست   چشم 
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  بود   مانده   دستش   زیر   که   ای برهنه   ی سینه   ی قفسه 
  جسارت   قلبش   میل   به   او   و   خورد   شدیدی   نسبتا    تکان 

 ! داد   خرج   به   بیشتری 
  با   و   فراز   های لب   میانِ   انداختند   شیار   هایش لب 

  بعد   که   ای تشنه   انگار !  بوسید   نکردنی   باور   عطشی 
 ! کند   سیراب   را   خود   وجودِ   است   قرار   روز   چند   از 



  و   خورد   پیچ   کمرش   دور   لحظه   در   فراز   دستان 
  او   شد   باعث   شدن   خیز   نیم   برای   اش زدگی ب شتا 

 . بخورد   هم   بر   تعادلش 
  ظالمانه   گیر نفس   و   اغواگر   رویایی،   ی خلسه   یک   از 

  و   افتاد   فراز   بدن   روی   بدنش   شد،   کشیده   بیرون 
 . کرد   باز   چشم   میل بی 

  همان   در   که   دستانی   ی حلقه   و   شد   چنگ   کمرش 
 . خورد   گره   بدنش   دور   محکم   داشتند   اش نگه   زاویه 
  کتفِ   به   گردنش   و   کرد   بلند   سر   زنان   نفس نفس 
 . شد   قفل   فراز   ی برهنه 
  چرا   نفهمید   و   زده شوک   چشمِ   جفت   دو   به   ماند   خیره 
 ! زد   لبخند 
 ! هم   با   کردند   می   آغوشی هم   و   بود   داغ   هایشان نفس 
  پرید   سرش   از   گیجی   قطعا    و   کشید   هم   در   ابرو   فراز 
 : کرد   نجوا   غیظ   با   که 
 ! کردی؟   چیکار _  
  کرد   نگاه   فراز   های لب   روی   مانده   جای   بر   رطوبتِ   به 
  برایش،   بودند   بیگانه   که   مختلف   حِس   هزار   با   و 

 : داد   جواب 
 ! بوسیدمت _  
  روی   از   سریع   و   راند   عقب   را   او   خشونت   با   فراز 
 . شد   بلند   مبل 
 ! کردی   جا بی   شما _  



  مقابلش   باعصبانیت   که   َمردی   به   و   مبل   روی   داد   لم 
  بود   عریان   اش تنه   باال   که   حالی   در   هم   آن   ایستاد 
 . کرد   نگاه   خیره خیره 
 !  کشی؟ نمی   خجالت   تو _  

  لحنی   با   و   هایش لب   روی   کشید   را   خود   سرانگشتان 
 : گفت   کرد می   ور شعله   فراز   جانِ   در   را   خشم   آتِش   که 
 ! بوسیدم   و   اون   من   که   هستی   َمردی   اولین _  
 : غرید   و   کشید   دست   موهایش   به   غضب   با   فراز 
  گفتم ... نمیشه   گفتم ... نه   گفتم   بهت _  
 نگفتم؟ ... تونم نمی 
 . زد   پلک   حالت   همان   در 
 ! شدم   عاشقت   گفتم   منم !  گفتی _  
  کنار   از   پیراهنش   برداشتنِ   بدون   و   حرص   با   فراز 
 . کرد   تند   قدم   خانه   در   طرف   به   مبل،   ی پایه 

  رفتن   لحظه   آن   در   و   است   فایده بی   بحث   بود   فهمیده 
 ! کرد   انتخاب   را 
  بینی نمی   منو   دیگه   بذاری   بیرون   در   اون   از   و   پات _  

 ! سرگرد 
 . برنگشت   ولی   ایستاد   خانه   در   قدمی   یک   فراز 

 ! است   زده   یخ   ناگهانی   لحنش   که   بود   عجیب   برایش 
  به   کنم، نمی   گدایی   رو   عشق   تو   از   وجه   هیچ   به _  
 . کنی   تحقیر   منو   نداری   اجازه   وجه   هیچ 



  ی مانده   حرکت بی   َمرد   و   برداشت   قدم   آرام   شد،   بلند 
  و   ایستاد   مقابلش   زد،   دور   را   اش خانه   در   به   نزدیک 
 : کرد   زمزمه   شدند   که   درچشم چشم 
  هم   تو   گه می   حسم   وقتی   کنم   آرومت   نمیذاری   چرا _  
 داری؟   رو   الزم   کشش   من   سمت   به 

 : غرید   خصمانه   فراز 
  وقتی   اونم   شبا   بدترین   از   یکی   تو !  جوری؟ اون _  
  و   بشم   خلص   خیال   و   فکر   شر   از   تونستم   تازه 

 !  بیفتی؟   من   لبای   جونِ   به   بیایی   بخوابم 
 . ماند   ساکت   و   زد   پلک 
 !  آنیل؟   کردی   و   کار   اون   جرات   کدوم   با _  

  فراز   دستانِ   اسارتِ   به   آنی   ای لحظه   در   هایش شانه 
 . آمدند   در 
   بوسی؟ می   خواب   تو   رو   مرد   یه   جرات   کدوم   با _  

  بهتر   فراز   گذرد می   بیشتر   چقدر   هر   که   بود   مشخص 
 . کند   تحلیل   را   داده   رخ   اتفاق   توانست می 

  طرف   یک   وار دیوانه   موهایش   و   کرد   کج   گردن 
 . افتادند 
  کردن   رها   قصد   یقینا    و   بود   اش خیره   عاصی   فراز 
 ! نداشت   را   او   های شانه 
 کنی؟   اش تجربه   هم   بیداری   تو   خوای می _  
 

#١۴٩ 



 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  با   جنگید می   کشید،   نفس   عمیق   و   بست   چشم   فراز 
 . ندهد   نشان   بدی   رفتارِ   تا   خشم 
  جا   نبود   قرار   کند،   خالی   را   میدان   او   نبود   قرار   ولی 
  با   جهان   های نقشه   بودنِ   مهم   از   بیشتر   که   وقتی   بزند 

  بازی   آن   اصل   بطنش   در   جدید   حِس   یک   دادنِ   شکوفه 
 ! بود   چنین   او   برای   حداقل !  بود   کرده   تغییر   راحتی   به 
  از   خوام نمی   باشی،   داشته   دوستم   زوری   خوام نمی _  

  رفتن   با   رو   تو   و   کنم   سواستفاده   داری   که   شرایطی 
  مست   خیلی   دارم   بهت   که   حسی   فقط   کنم   تهدید 
  خواست   دلم   وقتی   نبودم   خودم   حال   تو !  اس کننده 

 !  ببوسمت 
  آنی   رفتنی   عقب   با   شد   زمان هم   فراز   کردنِ   باز   چشم 
 . کلفگی   سراسر   و 
  که   مغروری   َمرد   دید   کرد،   نگاه   فراز   به   دقت   با 

  بود،   گرفته   دست   آسان   خیلی   را   او   قلبِ   ضربان 



  همان   روی   و   رفت   دوباره   اش برهنه   بدن   به   اعتنا بی 
 . نشست   مبل 
  روی   فراز   مقابل   رفت،   جلو   احتیاط   با   واقع   در   و   آرام 

 . شد   خیره   آشفته   صورتِ   آن   به   و   نشست   پاهایش 
  برای   مونه می   ناکام   و   خواد می   رو   چیزی   وقتی   آدم _  

!  خواد می   که   همون   بشه   تا   کنه می   کاری   هر   رسیدن 
  کنه   ثابت   خودش   به   خواد می   دلش   و   شه می   عصبی 
  خاصیت !  قیمتی   هر   به   برسه،   اش خواسته   به   میتونه 
  باشه   داشته   نتونه   بشه،   زده   پس   چقدر   هر   که   انسانِ 

  اگر   و !  نشه   ناکامی   تسلیم   نره؛   پیش   اون   میل   به   و 
  و   نرسیدن   نشدن،   هیچکس   باشه   وسط   قلب   پای 

 ! شه نمی   سرش   ناکامی 
  انگار   بوسه   آن   از   بعد   نبود،   او   صورت   به   فراز   نگاه 

  زیر   فرستاد   دست !  بود   کرده   پیدا   بیشتری   جسارت 
  وسط   قلب   لمسش   که   ای مردانه   ی شده   سخت   فکِ 
 ! کرد می   تر یاغی   اش سینه 
  بخورد   گره   هم به   شان نگاه   که   جا آن   تا   را   فراز   سر 
 . ماندند   خیره   یکدیگر   به   جدی   دو   هر   و   آورد   باال 
  از ... بلدم   خوب   رو   هام خواسته   برای   جنگیدن   من _  

  که   همون   بشه   تنهایی   گرفتم   یاد   بچگی   همون 
  شکستم   بار   هزار   خوردم،   زمین   بار   هزار   خوام، می 
  گردم، می   بر   عقب   به   وقتی ... شدم   پا   سر   دوباره   و 



  زنده   شه نمی   باورم   کنم می   نگاه   رو   سرم   پشت   وقتی 
 !  موندم 
  گیرند می   اوج   قوی   و   سفت   فکِ   آن   از   انگشتانش   سر 
 . فراز   صورتِ   پوستِ   لمِس   تا 
  تو   دیگه   حس   این ... نکن   خرابش   حیفِ   علقه   این _  

  و   تو   از   قبل ... نکن   خرابش   شه نمی   تکرار   من   زندگی 
  خوام نمی   و   نخواستم   هیچکس   با   رو   رابطه   تو   از   بعد 
  به   ای ذره   فقط   اگه   سرگرد،   جناب   نکن   خرابش   پس 
 ! نکن   خرابش   داری   علقه   من 
  کشد، می   عقب   سر   و   زند می   تکیه   مبل   پشتی   به   فراز 
  بستنِ   چشم   میخِ   نگاهش   و   افتد می   پایین   نرم   او   دست 
 . شود می   فراز 
  به   همه   که   روزهایی   تو   کردم   عادت   حضورت   به _  
  فقط ... موندی   کنارمون   کردن،   پشت   دخترم   و   من 
  این   ی درباره   بهتری   موقعیت   تو   دادی می   اجازه   کاش 

  دادی می   فرصت   من   به   کاش   کنیم،   صحبت   موضوع 
  گی می   من   به   وقتی   نباشم   گیج   و   بیام   کنار   خودم   با   تا 

 !  شدی   عاشقم 
  اجزای   بود،   افتاده   خش   و   دورگه   فراز   صدای 

 . بودند   مانده   عیار   تمام   اخمِ   یک   درگیر   هم   صورتش 
 ... آنیل   ام خسته   خیلی   من _  
  روی   مردانه   بدن   آن   از   کم   ای فاصله   با   و   شد   بلند 
 . نشست   مبل 



  عضلنی   ی سینه   ی قفسه   چپِ   سمتِ   گذاشت   دست 
 . شد   منتشر   سلولش به سلول   در   عجیبی   داغی   و   فراز 
  برای   هات، خستگی   برای   باشم   آرامش   بذار _  

  تو   برای   باشم،   مرهم   تو   قلبِ   برای ... هات تنهایی 
  رنگ   عشق   با   تو   برای ... باشم   گاه تکیه   باشم،   شونه 
 ... زندگیت   به   بیارم 
 

#١۵٠ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  تر وقیح   تا   برایش   بود   کافی   نشد   زده   پس   که   همین 
 . کند   عمل 
  فراز   ی سینه   به   را   صورتش   از   نیمی   و   کرد   خم   سر 

 .  کرد   رها   را   خود   داغ   نفس   و   چسباند 
  ی تکه   چند   عضلنی   شکم   آن   دور   شد   حلقه   دستش 
 . خوردند   تکان   هایش   لب   و   مردانه 

 ... بمون   من   زندگی   تو   ـ 



  زیر   محکم   ضربانی   که   قلب   آن   بوسیدن   هوس 
  رفتار   هر   به   اعتنا بی   و   زد   سرش   به   داشت   گوشش 
  دلخواهش   ی نقطه   روی   هایش لب   فراز   جانب   از   بدی 
 . شدند   قفل 
  بدنش   قوی   موج   یک   مثل   عجیب   حسی   و   بست   چشم 
 . داد   تکان   را 

  آن   از   قبل   تا   که   انگار   نواخت،   را   جدید   نوایی   قلبش 
 ! است   نداشته   نبضی   هرگز 
  تاب   وار   پیچک   او   بدن   دور   هوا بی   فراز   دستان 
 ! است   شده   گرفته   آغوش   در   کرد نمی   باور   و   خوردند 
 !  لرزید   قلبش   ولی   بود   داغ   تنش 
  بازوی   روی   تا   که   وقتی   لرزید می   هم   دستش   حتی 
 . آمد   باال   فراز 
  بازی   خواست، می   عمویش   که   همان   شد می   داشت 
  که   اغواگری !  بود   خورده   رقم   ها آن   بینی   پیش   طبق 
  موفقیتی   با   شد می   مرد   این   خرج   کمال   و   تمام   باید 
 ! بود   شده   مواجه   نکردنی   باور 
 !  نبود   بازی   او   برای   دیگر   چیز   هیچ   ولی 
  فراز   از   دیگر   است   قرار   که   داشت   اطمینان   لحظه   آن 

 ! کند   محافظت 
 ! اس کننده   دیوونه   تو   های   بازی   چموش   ـ 

  غرولند   گوشش   زیر   که   ای مردانه   ی گرفته   صدای 
 . بزند   را   خود   لبخند   ترین حقیقی   شد   باعث   بود   کرده 



  گرمِ   آغوش   در   بوسید،   را   قلب   آن   دوباره   و   دوباره 
 . نکرد   باز   چشم   و   ماند   فراز 

  و   بوده   من   های خواب   از   بخشی   کابوس   ـ 
  وقتی   تا   ندارم   شک   ولی !  زمان   هر ... همیشه ... هست 
  رو   آروم   خوابِ   باالخره   داری،   نگه   بغلت   تو   منو 

 . کنم می   تجربه 
  در   فراز   و   بود   باور   غیرقابل   هیجانی   درگیر   صدایش 
  تحت   زود   خیلی   او   تا   کرد   حفظ   را   حالت   آن   سکوت 
  دنیای   به   اش مردانه   آغوش   شیرین   ی خلسه   تاثیر 
  این   از   قبل   تا   کرد می   ادعا   که   بگذارد   قدم   خوابی 
 ! است   نداشته   او   برای   آرامشی 

 
#١۵١ 

 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  ملیمت   با   بود   رفته   خواب   به   آغوشش   در   که   را   آنیل 
 . کشید   باال   را   پتو   و   کرد   دراز   مبل   روی 



  خیره   آنیل   ی بسته   چشمانِ   به   و   زد   زانو   جا همان 
 . ماند 
  باور   و   نداشت   خود   حس   از   تعبیری   بود،   گیج 
  را   او   آسان   است،   داده   اجازه   زن   یک   به   کرد نمی 
 ! ببوسد   و   کند   لمس 
 . باشد   صادق   خود   با   که   بود   رسیده   وقتش   شاید   اما 

 !  زن   این   به   نبود   میل بی   هم   خودش 
  همین   حضور   کند   اعتراف   خود   به   توانست می   مثل  
  است   بوده   تسکین   اش زندگی   روزهای   بدترین   در   زن 

 ... او   برای 
  آنیل   صورتِ   روی   نرم   را   خود   ی سبابه   انگشت   پشتِ 
  که   ای زنانه   فرم خوش   های لب   به   غیرارادی   و   کشید 
 . کرد   نگاه   بودند   بوسیده   را   او   عجیب   جسارتی   با 
 ! تو   با   من   کنم   چیکار _  

 . داد   تکان   را   هایش لب   فقط   و   بود   صدا بی   اش زمزمه 
 . ایستاد   و   کشید   باالتر   آنیل   بدن   روی   را   پتو 
  چنگ   را   موهایش   و   انداخت   ساعت   به   نگاهی   نیم 
 . زد 
 ... شد می   پا   بر   که   قیامتی   به   بود   مانده   کم 

  بود   باز   سرش   همچنان   که   مشروبی   ی شیشه   به   خیره 
  از   تر سنگین   هایی قدم   با   و   کرد   تن   را   پیراهنش 
 . رفت   آنیل   خوابِ   اتاق   طرف   به   همیشه 



  روی   اتاق   از   بیرون   که   زنی   همان   تنها   را   او   زخمیِ 
  علقه   او   به   کرد می   ادعا   بارها   و   بود   خوابیده   مبل 
 . کشید   بیرون   آوار   زیر   از   دارد 
  سیاهی   وسطِ   اش، زندگی   در   آنیل   حضور   شد می   مگر 

 ! باشد   اهمیت بی   روزهایش 
  را   دستانش   و   کشید   دراز   تخت   روی   دخترش   نزدیک 
 . کرد   حصار   حنا   سر   باالی 
  لبخند   بغلش   تو   دیدم   بابایی؟   آرومی   کنارش   هم   تو _  

 ... داشتی 
 . خورد   تکان   دخترش   معصومیت   برای   گلویش   سیبک 

  بار   چند ... گرفتی   اشتباه   مامانت   با   رو   اون   حتما  _  
  اون   های سینه   به   و   صورتت   چطور   دیدم 
   خوای؟ می   رو   مامانت   شیر ... کشی می 

 : کرد   ناله   را   غم   و   بست   چشم   شد،   تر   چشمانش 
 . دخترم   نباشم   من   مقصر   تو   چشم   به   فقط   کاش _  

  را   چشمانش   نم   اینکه   بدون   که   گذشت   چقدر   نفهمید 
 . برد   خوابش   هوا بی   بگیرد 
  پیدا   را   خیال   و   فکر   فرصتِ   حتی   که   بود   خسته   قدر آن 

 . نکرد 
 

#١۵٢ 
 
 



 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  پایان   به   باالخره   شب   کرد   باز   چشم   دوباره   وقتی   ولی 
 ... بود   رسیده 

  گرفت   مچش   روی   ساعت   های عقربه   از   چشم   حال بی 
 . چشمانش   روی   کشید   دست   و 

  قدر آن   شوند، می   تحمل   غیرقابل   جایی   یک   از   ها شب 
  را   خورشید   هرگز   کنی می   پیدا   یقین   که   آیند می   کش 

 . دید   نخواهی 
  که   شد   آنیل   مات   نگاهش   گردنش   ماساژ   حین   چرخید، 

  شیشه   معطوف   حواسش   و   داشت   آغوش   در   را   حنا 
 . بود   گذاشته   حنا   دهان   به   که   بود   شیری 
  حرکت بی   گردنش   روی   بر   دستش   و   چرخید   بیشتر 
 . ماند 
  صورت   از   نیمی   و   کرد   رها   را   شیشه   لحظه   همان   حنا 
 . کشید   آنیل   ی سینه   ی قفسه   به   را   خود 
  بعد   بخور   آخر   تا   و   شیرت   اول ... نکن   شیطونی _  

 . قول ... کنم می   بغلت 
  و   صورتش   از   نیمی   روی   بود   افتاده   آنیل   موهای 
 . آرام   و   ضعیف   صدایی   با   زد، می   پچ   را   کلمات 



  چپش   آرنج   گرفت   دهان   را   شیشه   دوباره   که   دخترش 
 . آمد   در   خیز نیم   حالت   به   و   تشک   بر   شد   فشرده 
  بلند   سر   تعلل   بدون   آنیل   شد   باعث   خوردنش   تکان 
 . برود   عقب   موهایش   و   کند 
  آنیل   و   ماند   دوطرفه   عجیب   حس   یک   درگیرِ   شان نگاه 
 . زد   ای خسته   لبخندِ 
   بری؟   باید _  
 . نشست   تخت   روی   کامل   و   داد   تکان   سر   اخم   با 
 . بمونی   خونه   امروز   کاش ... دارم   استرس _  

 . فرستاد   بیرون   را   نفسش   کلفه 
 . برم   باید _  

  در   که   همانطور   و   کشید   دخترش   طرف   به   را   خودش 
  بوسه   کوچکش   دستِ   بر   خورد می   شیر   آنیل   آغوش 

 . زد 
  که   زنی   اغواگرِ   چشمانِ   به   خیره   و   آورد   باال   سر 

  نمایش   به   برایش   را   عجیبی   های جسارت   دیشب 
 : گفت   بود   گذاشته 

 خوبی؟   تو _  
 . آمد   پایین   اش حنجره   تا   آنیل   نگاه   لرزش 

 ! اس همیشه   از   بهتر   حالم ... خیلی _  
  خیره   نگاه   یک   به   فقط   نشست،   نزدیک   و   جا همان 
 ! ممتد   سکوتی   در   و   حرف   بدون   کرد،   اکتفا 
 گردی؟ می   بر   کی _  



 . دونم نمی _  
 . کنم می   خواهش ... برگرد   شد   تموم   که   مراسم _  

 .  کرد   سکوت 
  حواسش   گذاشت،   کنار   را   شده   خالی   شیر   شیشه   آنیل 
  روی   احتیاط   با   و   بود   رفته   خواب   به   که   شد   حنا   پرت 
 . گذاشتش   تخت 
 

#١۵٣ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  شان بین   حنا   که   حالی   در   کرد   بلند   سر   که   دوباره 
 : زد   لب   داشت   قرار 
 . فراز   نگرانم _  
  لباس   و   بگیرم   دوش   خونه   برم   باید   نباش،   نگران _  

 . کنم   عوض 
  تخت   روی   از   هم   آنیل   که   ایستاد   و   رفت   عقب   هوا بی 
 . شد   بلند 
 . تونم نمی   تنهایی   من   کنیم   حمام   رو   حنا   بیا   شب _  



  روی   نشسته   تبسم   یک   با   و   کرد   مکث   اتاق   در   جلوی 
 . چرخید   هایش لب 
 . بود   ایستاده   اش قدمی   دو   درست   آنیل 
  هست   جوری   هر   که   کنی می   رفتار   هایی زن   شبیه _  

 ! دارن   نگه   خونه   شب   رو   شوهرشون   دارن   قصد 
  کرد   حلقه   دست   و   کرد   پر   را   فاصله   آمد،   جلو   آنیل 
 . او   گردن   دور 
  و   داد   قرار   مردانه   های لب   آن   مماس   را   هایش لب 

 : گفت   خاصی   لحن   با   او   جدی   نگاه   به   خیره 
 ! جذابی   شوهر   چه _  
  انعطاف   بدون   ای چهره   و   شده   گره   ابروهایی   با 

 . ایستاد   خود   جای   سر   بر   ساکت 
 ببوسمت؟ _  

 : غرید   بدخلق 
   گیری؟ می   اجازه   حاال   تا   کی   از _  
 . کرد   کج   گردن   آنیل 
  رفتار   دیشب   مثل   لطفا    فقط   گی، می   راست   آره _  
 . نکن 
  کند   پیدا   را   کلمات   آن   آنالیز   وقت   اینکه   از   قبل 
 . شدند   ناگهانی   ی بوسه   یک   درگیر   هایش لب 

  نگه   دستانش   میان   محکم   را   آنیل   کمر   و   بست   چشم 
 .  داشت 



  اعتنا بی   بوسه   آن   به   و   نداشتند   تحرکی   هیچ   هایش لب 
 . بودند   مانده 
  هایش لب   و   بوسید می   نکردنی   باور   باعطشی   که   کسی 
 !  بود   آنیل   کرد می   بازی عشق 
  باریک   کمر   آن   گرفتن   داد   نشان   که   واکنشی   تنها   او 
 . بود 

  گرفت   قرار   چشمانش   مقابل   که   آنیل   صورت 
  زنانه   جسور   نگاهِ   آن   درون   را   عیان   درخششی 

 . دید می 
  اینکه   از   آنیل   انگار   و   زدند می   نفس نفس   دو   هر 
  دلخور   اند نداشته   تحرکی   ترین کوچک   او   های لب 
 ! نبود 
  که   مردی   مراقب ... فقط ... برو ... حاال _  

 . باش ... عاشقشم 
  جای   آنیل   گوش   زیر   را   خود   داغ   نفس   و   کرد   خم   سر 

 . گذاشت 
 ! شی می   کنترل   غیرقابل   داری _  
 ! بوسید   را   او   گلوی   دادن   جواب   از   قبل   آنیل 
 ! شدم   تو   عشقِ   مستِ ... دادم   قلبم   دلِ   به   دل _  
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  ی چهره   ظرافتِ   روی   را   نگاهش   اما   کشید   کنار 
 . داشت   نگه   بود   مقابلش   که   ای زنانه 
 .  نمیاد   خوشم   چارچوب   از   خارج   روابط   از   من _  
 . خندید   دلبرانه   آنیل 
 سرگرد؟   کنی   عقدم   خوای می _  
 . آورد   زبان   بر   را   کلماتش   جدیت   با 
 .  کنیم می   صحبت   هم   با   بعد   برم   باید   فعل  _  

 .  کرد   گرد   عقب   سریع   و   نماند   دیگر 
  با   کرد؛   تماشا   را   رفتنش   و   ایستاد   اتاق   در   کنار   آنیل 
  به   که   َمردی   دیگر   بار یک   که   چرا   هیجان   و   لبخند 
  بوسیده   را   نداشت   اعتقادی   چارچوب   از   خارج   روابط 
 ! بود 
  نادری   با   رفت می   اش خانه   به   که   همانطور   نیز   او 

  غافل   خادم   قتلِ   ی پرونده   از   کرد   تاکید   و   گرفت   تماس 
  خبر   او   به   سریع   آورد   بدست   که   اخباری   هر   و   نماند 
 . دهد 



  اتفاقی   به   نسبت   کرد می   تاسف   اظهارِ   داشت   نادری 
  برای   اشتیاقی   او   و   بود   داده   رخ   آزاده   پدر   برای   که 

 . نداشت   یشا مکالمه   دادنِ   ادامه 
 . شد   اش خانه   وارد   و   کرد   خداحافظی   سرسری 
  یاد   به   را   آنیل   حرفِ   و   ایستاد   سالن   وسط   ای لحظه 
 . آورد 
  کرده   حس   خانه   این   در   را   آزاده   حضور   بود   گفته 
 ! است 

  فرو   اش ریخته   هم به   موهای   در   پنجه   زد،   نیشخند 
 ! شد   منقبض   فکش   و   کرد 
  آرامش   جور   یه   بودی   تا !  کردی   جهنم   منو   زندگی _  
  کاش !  جور   یه   نیستی   که   هم   حاال   و   بردی   بین   از   منو 
  با   ازدواج   به   تن   وقت   هیچ   تا   عقب   برگردم   تونستم می 
  یه   و   کرد   نابود   ام بقیه   زندگی   که   ازدواجی ... ندم   تو 
 . شد   قربانی   گناه بی   ی بچه 
  اش حلقه   منزجر   و   رفت   خواب   اتاق   داخل   پریشانی   با 
 ! آورد   در   را 
  دیگه   زن   یه   محتاج   که   کردی   آواره   اتو بچه   منو _  

  نبود   آنیل   اگه ... کنم   گم   رو   بد   و   خوب   که !  باشم 
 ! اومد می   حنا   و   من   سر   به   چی   دونم نمی 
  دستش   دو   هر   و   میزآرایش   روی   انداخت   را   حلقه 
 . موهایش   خرمن   در   شد   چنگ 
 ! کردی   بدبختمون ... آزاده   کردی   بدبختم _  



  افتاده   آزاده   عطر   ی شیشه   کنارِ   که   اش حلقه   از   چشم 
 . برد   پناه   حمام   به   و   گرفت   بود 
  سرد   آب   با   باید   و   بود   سوختن   حالِ   در   جانش   ی همه 
 . گرفت می   دوش 
  بلکه   شود نمی   خاموش   آتش   این   دانست می   خوب   ولی 
 ! کشد می   شعله   بیشتر   لحظه   هر 
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 . دید   دور   از   را   پدرش   و   شد   پیاده   ماشین   از   سریع 
  گرفت   تماس   پدرش   بزند   بیرون   خانه   از   اینکه   از   قبل 
 . راند   مقصد   به   رسیدن   برای   سرعت   بیشترین   با   او   و 

  و   نشسته   زمین   روی   که   آرش   به   کوتاه   نگاهی 
  لحظه   همان   انداخت،   بود   گرفته   دست   را   سرش 
 . آمد   نزدیک   باآشفتگی   و   شد   اش متوجه   پدرش 
 ! پسر؟   کجایی _  
 شد؟   چی _  



  و   بیست   حداقل   گن می !  دن نمی   تحویل !  هیچی _  
 . خوان می   وقت   دیگه   ساعت   چهار 
  به   موهایش   زدنِ   چنگ   حینِ   و   کرد   فوت   را   نفسش 
 . دوخت   نگاه   قانونی   پزشکی   ورودی 

 . هستن   مشکوک   چیزی   به   حتما  _  
  رو   جنازه   کن   کاری   یه ... شه می   دیونه   داره   آرش _  
  آروم   یکم   بچه   این   شاید   کنیم   دفن   امروز   بدن   ما   به 

 . بگیره 
 . بازگشت   پدر   حیرانِ   صورتِ   به   باکلفگی   نگاهش 

  آدمی   کم   که   حاجی   بکنم؟   تونم می   چیکار   من   آخه _  
  تایید   براش   رو   خودکشی   راحت   خیلی   معلومه   نبود 
 . کنن نمی 

  صدای   که   بگیرد   را   مادرش   و   فرانک   سراغ   خواست 
 . شد   مانع   آرش   ی خصمانه 

 . کشم می   رو   تو   امروز   قسم   شرفم   به _  
  نفس   ثانیه   از   کسری   در !  شد   چه   نفهمید   و   چرخید 
 . سوخت   شکمش   و   ماند   اش سینه   وسطِ 
  نگاهی   با   و   نشست   آرش   کتف   روی   ناباورانه   دستش 
  زد می   کبودی   به   که   خشمگینی   صورتِ   به   زده شوک 

 . ماند   خیره   درد   با 
  از   چاقو   کشیدن   بیرون   با   شد   زمان هم   پدرش   فریاد 
 ! او   بدن 
 ! کردی؟   چیکار ... آرش _  



  زانو   روی   برید   نفس   و   افتاد   پایین   ناگهانی   دستش 
 . آرش   نگاهِ   شرارتِ   مقابل   درست   افتاد، 
  نزدیک   بابام،   خاک   سر   رو   چاقو   این   خواستم می _  

  نتونستم   دیگه   ولی   جونت   تو   کنم   فرو   آزاده   خاک 
  رو   من   بابای   ی جنازه   که   جایی همین ... کنم   صبوری 
 . بده   جون   مونده   زمین 
  کرده   خیس   را   لباسش   از   نیمی   که   خونی   روی   دست 
 . فشرد   هم   بر   لب   درد   با   و   گذاشت   بود 

  همهمه   اطرافش   زد،   زانو   کنارش   زده وحشت   پدرش 
  بگیرند،   تماس   اوژانس   با   زد می   داد   نفر   یک   و   شد 
  پرشکی   دکتر   به   کرد می   تکرار   مضطرب   هم   نفر   یک 

 . دهند   خبر   قانونی 
  آغوش   به   سرش   و   زد   حلقه   اش شانه   دور   دستی 
 .  شد   گرفته 
 . کن   تحمل ... پسر   نیست   چیزی _  
  ی گریه   خاطر به   پدرش   بدنِ   و   بست   چشم   رمق بی 

 . گرفت   لرز   اش مردانه 
  جواب   پسر؛   نشه   چیزیت ... بیای   بودم   نگفته   کاش _  

 ! بدم   چی   و مامانت 
  کج   هایش لب   ولی   بود   شده   کم   اش هوشیاری   سطح 
  اهمیتی   برایش   او   ی ه زند   و   ُمرده   مگر   مادرش !  شدند 

   داشت؟ 



  در ... بود   روبرگردانده   او   از   روزهایش   بدترین   در 
 ! روزهایش   بدترین 
  شود،   تمام   چیز   همه   جا همان   کند   آرزو   خواست   دلش 
 ... بست   نقش   ذهنش   در   ناگاه به   حنا   ی چهره   ولی 
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  که   اش سینه   ی قفسه   به   و   گرفته   بغل   محکم   را   حنا 

 . فشرد می   بود   شده   سخت 
  لیز   بغلش   از   حنا   بود   نگران   و   داشتند   لرز   دستانش 
 . بخورد 
  کردن   چک   از   بعد   پرستار   که   اتاقی   طرف   به   مستقیم 

  و   داشت برمی   قدم   بود   گفته   را   اش شماره   سیستمش 
 ! بود   آمده   باال   گلویش   تا   قلبش   ضربانِ 

  آشفته   وضعیت   آن   با   و   بود   برده   خوابش   حنا 
 . دارد   اش نگه   خود   آغوش   در   تر راحت   توانست می 



  که   بود   نکرده   التماس   نفر   یک   به   آنقدر   اش زندگی   در 
  هم   کنار   را   کلمات   بیچارگی   با   حنا   آوردنِ   داخل   برای 
 . بود   کرده   ردیف 
  بچه   داند نمی   که   بود   داده   توضیح ... بود   کرده   التماس 

  در   باشد،   همراهش   باید   و   بسپارد   کسی   چه   به   را 
  نفرت   آن   از   که   شد   نصیبش   همانی   هم   آخر 

 ! ترحم ... داشت 
  به   و   بود   نشسته   در   کنار   صندلی   روی   فراز   مادر 
 . پرید   جا   از   کرده   پف   چشمانی   با   او   دیدن   محض 

  و   شد   کشیده   بیرون   آغوشش   از   حنا   آمد   خود   به   تا 
  بغل   موقع   را   فراز   مادر   های گریه   تا   نایستاد   که   البته 
 . کند   تماشا   اش نوه   کردن 
  کرد   باز   را   اتاق   در   وقتی   و   برداشت   قدم   تر زده شتاب 
 ! بود   افتاده   نفس نفس   به 

  با   را   دستگیره   او   و   شد   بلند   صندلی   روی   از   فرانک 
 .  داشت   نگه   قدرت   تمام 

  به   ماند   خیره   فقط   و   افتادند   تحرک   از   هایش مردمک 
 . تخت   روی   مردِ 
 آنیل؟   کجاست   حنا _  
 . نخورد   تکان   نگاهش   اما   لرزیدند   هایش لب 
 کیه؟   کار _  

 . ایستاد   او   مقابل   و   آمد   جلو   فرانک 



  ی پریده   رنگ   ی چهره   ماتِ   و   شکست   نگاهش   خطِ 
 .  شد   فرانک 

 ! کجاست؟   بچه _  
  تکرار   و   انداخت   نگاهی   نیم   فرانک   پیشانی   ی بخیه   به 
 : کرد 
 کیه؟   کار _  
 . شد   حل   بود   خانوادگی _  

 . سوخت   نفسش 
  ام خانواده   مگه   مرد   این   خانواده؟   کدوم   خانوادگی؟ _  

 اینجوری؟   شد؟   حل   چطوری   داره؟ 
  نزدیک   تخت   به   قدم   چند   زد،   کنار   خشم   با   را   فرانک 

  در   که   شد   ِسُرمی   قطراتِ   پرتِ   حواسش   و   شد 
  تا   را   لوله   مسیر   و   کردند می   چکه   کوچک   ای محفظه 
 . رفتند می   پایین   آرام   فراز   ساعد 
  و   بیست   کردم   اشتباه !  بودم   نگران   نبود   بیخود _  

  وقتی   فهمیدم می   باید ... جنگیدم   ترسم   با   ساعت   چهار 
 ! شده   چیزی   یه   خاموشه   گوشیش   حتی 
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 : کرد   غرولند   آمیز جنون   حالتی   با   و   برگشت   هوا بی 
 نامردته؟   شوهر   اون   کار _  

 . کشید   هم   در   ابرو   فرانک 
 ! بزن   حرف   درست _  

 . خندید   هیستریک 
  به   رو   خودت   برادرِ   تو؟   هستی   خواهری   چطور _  
  نگران   فراز !  فروختی؟   داری   که   روانی   شوهرِ   اون 
 . اومد   تو   خاطرِ   به ... اومد   که   بود   تو 

  کرد می   نگاهش   آمده   در   حدقه   از   چشمانی   با   فرانک 
 . نبود   خودش   حالِ   در   او   و 
   شده؟   مخفی   گوری   کدوم _  

 . کرد   تاب بی   را   قلبش   سر،   پشتِ   از   ضعیف   صدایی 
 . ل ... آنی _  

  تعلل   فراز   باز   نیمه   چشمانِ   دیدنِ   با   و   چرخید   سریع 
 . رساند   سرش   باالی   را   خود   نکرد، 
 داری؟   درد   خوبی؟ _  
  های لب   ولی   افتاد   هم   روی   دوباره   فراز   های پلک 

 . خوردند   تکان   اش خشکیده 
 ... حنا _  



  بود   مردانه   تراِش   خوش   بینی   آن   وصل   که   ای لوله   به 
  ببیند   را   آزاده   برادرِ   اگر   داشت   اطمینان   و   ماند   خیره 
 . کرد   نخواهد   رحم   شک   بدون 
 . کشید   نفس   فراز   گوش   زیرِ   و   شد   خم 
 . عزیزم   نباش   نگران ... اینجاست _  

 . شدند   باز   نیمه   آرام   و   افتادند   لرز   به   فراز   چشمان 
  نفسش   که   آنقدر   بود   نزدیک   هایشان صورت   ی فاصله 

 . خورد می   فراز   ی پریده   رنگ   پوستِ   به 
  را   فراز   موهای   و   نداشت   خود   دستِ   روی   اختیاری 
  را   صحنه   آن   فرانک   اگر   نبود   مهم   برایش .  کرد   لمس 
 . دید می 

  لمِس   و   فراز   ستبر   ی سینه   بر   نشست   دیگرش   دستِ 
 . شد   اش آمده   بند   نفس   التیامِ   آرام   ضربانِ   آن 
  من   زندگی   ی همه   نبض   این ... کنم می   درستش _  
 . بمون   زنده   فقط   کنم می   هات نفس   فدای   عمرمو ... شده 

  و   بود   زده   پچ   خمار   چشمانِ   آن   به   خیره   را   کلمات 
 . فراز   سر   کف   شد   کشیده   انگشتانش 

 ! کنی؟ می   داری   چیکار   معلومه   هیچ !  آنیل _  
 . کشیدش   عقب   و   شد   نزدیک   او   به   سراسیمه   فرانک 

  اتفاق   شان برای   که   اجباری   جدایی   از   دستش   دو   هر 
 ! سوختند   افتاد 

 . شد   فرانک   عصبانی   ی چهره   رخِ به رخ   و   سرچرخاند 
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  به   شی؟ می   نزدیک   برادرم   به   من   چشمای   جلو _  

 ... نشده   ماه   چند   هنوز   که   دوستت   شوهر 
 . گردد   تمام   جمله   آن   نداد   اجازه 
  ازت   و   بکنه   تو   با   تونه می   عشق   که   کاری   همون _  
 !  تونه می   منم   با   بسازه   دیونه   زنِ   یه 

 .  گرفت   فاصله   قدم   یک   زده وحشت   فرانک 
  از   نگاهش   ترِس   و   نداشت   باور   هایش شنیده   به 

  باز نیمه   چشمانِ   ماتِ   و   کرد   عبور   او   مصمم   ی چهره 
 . شد   فراز 
   فرانک؟ _  
  اتاق   سکوت   ناگهانی   که   ای مردانه   ی گرفته   صدای   با 
  چشم   که   فراز   جز به   چرخاندند   سر   زمان هم   شکاند   را 

 . بست 



  بدن،   تحویل   بهمون   رو   جنازه   خوان می   باالخره _  
  تو ... شه می   مرخص   امروز   احتماال    فراز   گفت   دکتر 
 . بریم   باید   مامانتون   منو   بمون،   اینجا 

  پدرش   ی سینه به سینه   و   برداشت   قدم   سریع   فرانک 
 . ایستاد 
 ! نیام؟   دارید   انتظار   چطور ... باشم   باید   منم _  
  افتاده،   کار   از   عقلش !  شده   کنترل   غیرقابل   آرش _  

  کارهای   اینجا   بمون   شدیم؟ می   بدبخت   داشتیم   ندیدی 
  حرفم   به   نباش   امروز .  بده   انجام   رو   فراز   ترخیص 
 . کن   گوش 
 : گفت   تحکم   با   اتاق   از   رفتن   بیرون   حین   فرانک 

 . شم می   دیونه ... بمونم   تونم نمی _  
 . زد   نیشخند   آگاهانه   آنیل 
 .  فرانک   کن   صبر _  

  تعجبی   هیچ   و   بود   مانده   تنها   اتاق   داخل   بعد   ای لحظه 
 . نداشت   برایش 
 . شد   مواجه   فراز   گرِ مواخذه   پراخمِ   نگاهِ   با   و   چرخید 

  ی رابطه   بغل   از   چطور   شد   زندگیش   حرف   تا   ندیدی _  
  پس   حساب   من   از   تا   نموند   چرا   شد؟   رد   ساده   تو   منو 

 ! گذاشت   تنها   تو   با   منم   رفت،   کرد   ول   یهو   بگیره؟ 
 . بود   اش خیره   رمق بی   نگاهی   با   فقط   فراز 
 . نشست   صندلی   روی   و   زد   دور   را   تخت 



  نگاهی   چرخید،   همراهش   ام مردانه   جادویی   نگاهِ   آن 
 . بود   گرفته   دست   را   اش زندگی   نبِض   که 
  از !  گذشته   بهم   چی   دونی نمی !  نکن   نگاه   اینجوری _  

  به   و   نیاوردم   طاقت   آخر   کردم، می   دق   داشتم   نگرانی 
  دیگه   خوردی   چاقو   گفت   وقتی ... زدم   زنگ   فرانک 
  خودم   چطوری   نفهمیدم   اصل  !  گه می   چی   شنیدم نمی 
  نگاه   این   دوباره   تا   دادم   جون !  رسوندم   اینجا   تا   رو 
  تونم نمی   نیست،   خوب   حالم ... نکن   سرزنشم   ببینم،   رو 

  فرانک !  کنن می   اذیتت   دارن   اینجوری   کنم   تحمل 
  چیزی   کسی   به   شده   که   هم   آرش   از   ترس   خاطر به 
  دست   از   زبونمو   اختیار   واقعا    نباش،   نگران   گه نمی 
  اومد   وسط   که   زندگیش   پای   دیدی   خودتم ... دادم 

 . شد   اهمیت بی   براش   ما   داشتن   رابطه 
 : زد   لب   پرصلبت   ولی   جان کم   صدایی   با   فراز 
 داریم؟   رابطه ... هم   با   مگه   ما _  
 . رسید   هم   زبانش   به   نگاهش   بهتِ 
 ! نداریم؟ _  
 . رفت   تحلیل   صدایش   و   گذاشت   هم   بر   پلک   فراز 
 ! نداریم ... نه _  
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 . بماند   آرام   توانست نمی   و   شد   عصبانی 
  ی جمله   من   زبون   از   دیگه   سرگرد،   اوکی _  

  تو   رفتارهای   این   از .  شنوی نمی   رو   دارم دوستت 
 . شدم   خسته 

  چشم   فراز   که   کلماتی   ولی   شد   بلند   صندلی   روی   از 
 . کرد   اش شوکه   زد   لب   بسته 
 ... بمونی   زندگیم   تو   خواد نمی   دلم   نگفتم _  
  جدی   و   کرد   باز   خفیف   لرزشی   با   را   چشمانش   فراز 
 . شد   خیره   او   ی زده بهت   ی چهره   به 
  وجود   مون بین   کنی می   ادعا   که   ای رابطه   حاال   تا _  

  منم   خواست   به   حاال   از ... و   بود   تو   خواست   به   داشته 
 . نبود   ای رابطه   این   از   قبل   تا ... هست 
  و   محکم !  گذاشت   خود   قلبِ   روی   دست   چرا   نفهمید 

 . زد می   نبض   امان بی 
  به   باالخره   و   است   بیدار   کند   پیدا   یقین   تا   زد   پلک 
 . کرده   نفوذ   احساسش   و   قلبش   به   مرد،   این   درونِ 
  ولی ... بذارم   میتونم ... چی   و حسم   اسم   نمیدونم _  

 . بمونی ... کنارم   خوام می   که ... میدونم 



  کرد،   بلند   را   فراز   دست   هوا بی   و   رفت   جلو   قدم   یک 
  بدون   دست   و   بود   دار تب   چشمان   آن   قفلِ   نگاهش 
 . داشت   نگه   اش سینه   روی   را   او   ِسُرم 
  نبض   داره   بار   اولین   برای   رو   حس   و   هیجان   این _  
 !  زنه می 
  ربط بی   و   کشید   عقب   را   دستش   نرمی   به   اما   فراز 
 : گفت 
 کجاست؟ .  ببینم   بیار   رو   حنا _  

  و   نداشت   را   همیشه   سرمای   صدایش   داد   جواب   وقتی 
 . لرزید می   نامحسوس 

 . مامانت   بغل   تو _  
 . ببینم ... بیار   و   دخترم _  
  رفت   بیرون   آهسته   و   کرد   اکتفا   سرش   دادن   تکان   به 
  داخل   و   نکرد   اش همراهی   قلبش   که   حالی   در   هم   آن 
 . ماند   اتاق 
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  مادر   بغل   از   حنا   کشیدن   بیرون   موقع   کرد می   سعی 
 . نکند   نگاه   فرانک   عصبی   ی چهره   به   فراز 
  اینجا   میتونی   شما   بریم   مجبوریم   همه   ما   دخترم، _  

  انجام   رو   ترخیص   کارهای   خودم   رفتن،   از   قبل   باشی؟ 
 . میدم 
 . بود   درمانده   اندازه   از   بیش   فراز   پدر   لحن 
 . هستم _  

  خود   روی   به   و   کرد   احساس   را   فرانک   نگاه   تیزی 
 . نیاورد 

  اذیت   خیلی   مدت   این .  ام شرمنده ... دخترم   ممنون _  
 . شدی 
  بازوی   روی   دست   مهربان   اما   زده غم   هم   فراز   مادر 
 : زد   لب   ای گرفته   صدای   با   و   گذاشت   او 
 . باشه   راضی   ازت   خدا _  

 ! نداشت   خود   در   حسی   هیچ   نگاهش   و   ایستاد   ساکت 
 . خودش   ی خونه   میره   فراز _  

  کج   هایش لب   و   کرد   نگاه   فرانک   به   مستقیم   باالخره 
 ! شد 

 . باشد   خوددار   توانست نمی   اصل  
  مادرتون   یا   کنی می   مراقبت   برادرت   از   میای   تو _  
   باشه؟   پسرش   زخم   مراقب   میاد 



  با   و   داشت   نگه   خود   دستان   ی حلقه   در   محکم   را   حنا 
 . داد   ادامه   بیشتری   جسارت 

  پشت ... بودید   آزاده   داداش   کنار   مدت   این   تمام _  
  چرا   اینکه   برای   ندارم   جوابی   هیچ !  َمرد   این   به   کردید 
  زایمان   از   بعد   آزاده   بشه؟   سرزنش   باید   فراز   فقط 

  تلخ   شوهرش   برای   رو   زندگی   و   بود   شده   افسرده 
  باشه   فراز   برای   باید   ها سرزنش   ی همه   حاال   اما   کرد 
  به   جونش   و   بشه   حمله   بهش   رحمی بی   با   حتی   و 

  که   کسی   گوش   تو   نزنه   هم   کس   هیچ   بیفته،   خطر 
  خوب   حالش   عزاداره،   بگن   و   کرده   پاره   افسار 
  خوبه؟   حالش   مگه   نیست؟   عزادار   فراز   مگه !  نیست 
  بر   ترک   سنگ   یه   کنید   فکر   که   شده   باعث   چی 
  حاال ... رو   َمرد   این   کردید   خرد   مدت   این !  داره؟ نمی 
 !  باشید   کنارش   برید   نمونه،   تنها   آرش   که   برید   هم 
  باالخره   و   کردند می   نگاهش   زده بهت   نفرشان   سه   هر 
  چشمانش   در   حسرت !  شد   پیدا   او   نگاه   در   حس   یک 
 ! زد   برق 
  زیادی   زمان   که   نداشتم   رو   این   شانس   من _  

  که   چیزی   ولی   باشم   داشته   خودم   کنار   رو   ام خانواده 
  هم   غلطی   کار   هر   من   که   بود   این   فهمیدم   بچگی   از 

  تنهام ... دارم   رو   ام خانواده   حمایت   بکنم 
  فراز   به   نسبت   شما   از   مدت   این   که   محبتی ... نمیذارن 
  فقط   مدت   این   تو   رو   َمرد   این   بد   حالِ   و   تنهایی !  ندیدم 



  فکر   به   حالی   هر   در   که   متاسفم   بگم   باید   و ... دیدم   من 
 . بود   شما 
  اما   کرد می   قراری بی   و   خورد می   تکان   بغلش   در   حنا   
  آورد نمی   زبان   بر   را   هایش حرف   تمام   که   وقتی   تا   او 

 . گرفت نمی   آرام 
  حتی   مدت   این   تو   که   کسی   عنوان   به   کنم می   فکر _  

  کاری   زدم؛   عق   و   کردم   عوض   رو   بچه   این   پوشک 
  به   بدم،   انجامش   روز   یه   کردم نمی   فکر   هرگز   که 

  به   بوده،   فراز   شام   و   ناهار   فکر   که   کسی   عنوان 
  و   اون   به   نکرد   پشت   شماها   مثل   که   کسی   عنوان 
 . بزنم   رو   حرفا   این   که   داشتم   رو   حق   این   دخترش 
  فراز   مادر   حیرانِ   ی چهره   ی روانه   را   آخر   نگاه 

 : گفت   تلخ   و   انداخت 
  نرفتی   کرده   باز   رو   چشماش   وقتی   از   ندارم   شک _  
  خیلی   تونن می   مادرها   دونستم نمی   من !  ببینی   رو   اون 

  دور   از   و   ببندن   خودشون   فرزند   روی   چشم   راحت 
 ! کنن   مادری 
  گرد   عقب   باالخره   و   فشرد   خود   ی سینه   به   را   حنا 
 . کرد 
  شنیدنِ   موقع   که   آتشی   داشت،   بهتری   احساِس   حاال 
  اندکی   بود   کشیده   شعله   جانش   در   فراز   خوردن   چاقو 

 . شد   کم   حرارتش 
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  ها مبل   مقابل   زمین   روی   احتیاط   با   ولی   سریع   را   حنا 

  وارد   حال   در   که   رساند   فراز   به   را   خود   و   گذاشت 
 . بود   شدن 
 . بده   تکیه   من   به   کن،   ول   رو   دیوار   و   در _  
 . کرد   نگاهش   بود   درد   حاصل   که   اخمی   با   فراز 
  دست   کرد،   پر   را   فاصله   و   نماند   منتظر   ولی   او 

  که   لختی   کوتاهِ   موهای   به   و   فراز   کمر   دور   انداخت 
 . ماند   خیره   بود   ریخته   اش پیشانی   روی 
 . برم   راه   میتونم _  

 . زد   لبخند 
  هیچ   پا؛   سر   و   ام زنده   وقتی   تا ... هستم   وقتی   تا _  
 . سرگرد   بدی   تکیه   دیوار   و   در   به   دم نمی   اجازه   وقت 
  که   انگار   بود،   انداخته   راه   به   صدا   و   سر   حسابی   حنا 

  ی خیره   ها آن   و   کرد می   بازی   خودش   با   داشت 
 . بودند   شده   یکدیگر   چشمانِ 



 . نمون   پا   سر   زیاد   بیا، _  
 .  شکست   نگاهش   خط   و   زد   هم   بر   را   حالت   آن   میل بی 
  روی   گذاشت   دست   بگوید   چیزی   اینکه   بدون   فراز 
 . نماند   باقی   میانشان   شکافی   هیچ   دیگر   و   او   ی شانه 
  حقیقتا    که   اندیشید   این   به   لحظه   همان   در   درست   او 

  َمرد   این   کنارِ   و   است   کرده   پیدا   تغییر   قلبش   ضربانِ 
 ! دارد   دیگری   نوای 
 ! شدن   َمرد   این   ی معشوقه   بود   باور   غیرقابلِ   چقدر   و 
  کرده   عوض   را   بازی   مسیرِ   هایشان قلب   حقیقتا    اما 

  اغواگری   قصدِ   مکر   با   که   نبود   زنی   دیگر   او   بودند، 
  احساِس   مقابلِ   در   گرفتن   گارد   هم   فراز   و   باشد   داشته 

 . بود   گذاشته   کنار   را   او 
  حس   یک   گرمای   کی   از   اصل    و   شد   چه   فهمید نمی 
 ! گرفت   وجودش   از   را   سرما 
  اش دلبستگی   ی قصه   پایانِ   از ... داشت   واهمه   قطعا    اما 
  فروپاشی   در   زنش،   مرگِ   در   که   َمردی   با 

 . است   داشته   اساسی    نقش ... اش زندگی 
 . بکشم   دراز   تخت   روی   بتونم   بردار   دستتو _  
  آن   گرفتنِ   با   ولی   کشید   عقب   را   دستش   سکوت   در 

  کمک   تخت   روی   فراز   خوابیدن   در   عضلنی   بازوی 
  شنید   هایش لب   میانِ   از   جانی   کم   ” آخ “   وقتی   و   کرد 

 : آمد   حرف   به   نگران 
 شد؟   چی _  
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 : کرد   نجوا   درد   از   شده   جمع   ی چهره   با   فراز 
 . هیچی _  
  های حس   ها سال   از   بعد   نگاهش   و   نشست   تخت   ی لبه 

 . داشت   خود   در   را   زیادی 
  اش، بزرگی   به   و   گرفت   هوا بی   را   فراز   دستِ 

 . شد   خیره   آن   روی   ی برآمده   های رگ   و   اش قدرتمندی 
 !  بود   عجیب   حالم ... ترسیدم   خیلی _  

 . نداشت   دوامی   مکثش 
  و   باشم   تونم نمی   من   که   ندارم   شک   دیگه   حاال _  

 . اومده   سرت   بلیی   ببینم 
  ای مردانه   چشمانِ   تا   او   نگاه   و   ماند   حرکت بی   فراز 
 . آمد   باال   بود   داده   جدیدی   ضربانِ   قلبش   به   که 
   سرگرد؟   من   با   کردی   چیکار _  



  ای لحظه   به   و   آورد   بیشتری   فشار   فراز   دستِ   به 
!  بود   کرده   تندخویی   َمرد   این   ی خانواده   با   که   اندیشید 
  و   بود   کرده   پیدا   خود   داری جانب   از   خوبی   حس   چقدر 
  یعنی   نشد   شان کدام هیچ   از   خبری   دیگر   اینکه 
  دهنده تکان   و   تلخ   سنگین،   حسابی   هایش حرف 
 . اند بوده 
  خیلی   شکمم   داخل   کرد   فرو   رو   چاقو   آرش   وقتی _  

  دلم !  بشه   تموم   زندگیم   موقع   همون   داشتم   دوست 
  جلو   حنا   ولی   کنه   راحتم   بخوام   خدا   از   خواست می 

  و   مرگم   نتونستم   ها لحظه   اون ... بود   چشمام 
  تونستم   و   اتاق   داخل   آوردی   رو   حنا   وقتی ... بخوام 
  دلم   لحظه   یک   حتی   دیگه   خندید   برام   و   کنم   نازش 
 . نخواست   مرگ 
  بود   پرسیده   که   سوالی   به   ربطی   هیچ   فراز   های حرف 
 . نشاند   هایش لب   بر   سکوت   امر   همین   و   نداشت 

 .  آنیل   ام خسته   خیلی ... ام خسته   ولی _  
 . بود   غیرارادی   فراز   جواب   در   اش ناله 
 .  منم _  
  نگرانِ   نخواست   دلم   دیگه   حتی   که   ام خسته   اونقدر _  

  پشت   وضعیت   این   تو   و   باشم   ام خانواده   و   فرانک 
 . بیفتم   راه   سرشون 
  صورت   طرفِ   یک   و   آورد   باال   ناگهانی   را   فراز   دست 
 . گذاشت   خود 



 : زد   لب   جادویی   چشمانِ   آن   در   خیره   و   زد   پلک 
!  شناسم می   که   هستی   چیزی   هر   از   بهترین   تو _  

  و   شوهر   بهترین ... برادر   بهترین ... فرزند   بهترین 
 . پدر   بهترین 
 . نشست   فراز   های لب   روی   محوی   تبسمِ 
 نیستم؟   چی؟   پلیس   بهترین _  

  کرد   تلش   و   شدند   کرخت   انگشتانش   زد،   یخ   نگاهش 
 . نکند   رها   را   فراز   دست 
  اش خانواده   که   کسی   برای   دهد   جواب   خواست   دلش 
  بهترین   نه   هستند،   مجرم   همیشه   پلیس   نگاهِ   در 

  و   او   برای   پلیسی   یچ   واقعِ   در   هچون ... نیستی 
 . باشد   بهترین   توانست نمی   اش خانواده 

 ! تلخ   البته   و   نامتقارن   کج،   زد،   لبخند   ولی 
 . هستی _  
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  کردن   رها   برای   شد   خوبی   ی بهانه   حنا   گریه   صدای 
 . ایستادن   و   فراز   دست 
  ترک   را   اتاق   فراز   ی خیره   نگاه   زیر   و   سکوت   در 
 . کرد 

 . گرفت   آغوش   به   را   او   و   نشست   حنا   کنار   عصبی 
  بر   مشت   یک   مانند   را   حقیقت   کلمه   یک   با   فراز 
 ! بود   آورده   فرود   سرش 
  نوع   در   که   داشت   قرار   پلیس   یک   او   مقابل   حقیقتا  
  خود   عجیبِ   حِس   به   باید   چگونه   بود،   بهترین   خود 

  با   توانست می   مگر   داد؟ می   بیشتر   تاختن   برای   میدانی 
 ! باشد؟   داشته   ای آینده   مهرجو   فراز   سرگرد 
  وقتی   و   بود   گرفته   آرام   همیشه   مثل   آغوشش   در   حنا 

  به   اخم   با   و   مستقیم   وقتی   آورد،   پایین   را   دستانش 
  نصیب   حقیقی   ملیحِ   لبخندِ   یک   کرد   نگاه   فراز   دختر 

 . شد   اش ذهنی   پریشانی 
  تر پررنگ   حنا   و   گرفتند   فاصله   غیرارادی   ابروهایش 

 . خندید   او   برای 
  بوسید   نرم   را   حنا   بینی   و   کرد   خم   صورت   جدیت   با 
 . گرفت   شدت   اش خنده   که 
  تر کم   هات روی   شکم   و   بودی   خوبی   ی بچه   چون _  
 . حمام   برم می   رو   تو   شده 
  ای فاصله   از   حنا   های خنده   و   ها زدن   پا   و   دست   به 

 . ماند   خیره   نزدیک 



  خیلی   تو   چون   ترسم می   و   سخته   تنهایی   ولی _  
  که   سرگردم ... خوری می   تکون   زیاد   بچه،   شیطونی 

  کرد   حساب   کمکش   روی   شه نمی   افتاده   دراز   به   دراز 
 بگیری؟   دوش   قراره   چطوری   پس 
 ! زنی؟ می   بچه   به   چیه   ها حرف   این _  
 . سرچرخاند   زده حیرت   و   داشت   نگه   محکم   را   حنا 
  با   بود   گرفته   خود   پهلوی   به   دست   که   حالی   در   فراز 

 . بود   ایستاده   تر عقب   کمی   رمق بی   نگاهی 
 افتادم؟   دراز   به   دراز   من _  
  که   بگذارد   زمین   بر   را   حنا   خواست   و   زد   پلک 
  و   شد   بچه   داشتنِ   بغل   به   مجبور   نداد،   اجازه   اش گریه 
  زمین   روی   او   کنار   سختی   به   آمد،   جلوتر   فراز 

 . گزید   لب   و   نشست 
   شدی؟   بلند   تخت   روی   از   چرا   اصل    شینی؟ می   چرا _  
 : کرد   نجوا   درد   از   شده   مچاله   ای چهره   با   فراز 
 ! نخوردم   که   تیر _  

 : زد   غر   و   چسباند   اش سینه   به   را   حنا   کلفه 
 . اینجا   نشین .  شو   بلند _  

  ی سینه   روی   نشست   حنا   کوچکِ   دستِ   موقع   همان 
  سمت   آن   به   صورت   گربه   بچه   یک   مثل   و   چپش 
 ! کشید 
 . افتاد   پایین   لحظه   در   فراز   و   او   نگاه 
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  به   خیره   همچنان   فراز   ولی   گرفت   حنا   از   نگاه 
 . بود   مانده   دخترش 

 . کنم   آماده   شیرخشک   براش   برم   باید .  شده   گرسنه _  
  پیدا   را   خود   از   حنا   کردن   جدا   فرصت   اینکه   از   قبل 
  متوقفش   و   گذاشت   او   ی شانه   روی   دست   فراز   کند 
 . کرد 

  شد   چشمانش   وصلِ   که   ای مردانه   نگاهِ   به   موشکافانه 
 . آورد   در   مکیدن   صدای   حنا   و   نگریست 

 . دارم   ازت   خواهش   یه _  
 ! بود   مردد   حتی   و   غمگین   فراز   لحنِ 
 ! چی؟ _  
  آنیل !  چسبه می   هات سینه   به   ها وقت   خیلی   حنا _  

 . کن   آرومش   قراره، بی   دخترم 
 . زد   پلک   ناباورانه 

   کنم؟   آرومش   چطوری !  چیه؟   منظورت _  



 . بست   چشم   درد   با   فراز 
 . کنه   لمست   بذار _  
  را   فراز   منظور   که   بود   آن   از   تر باهوش .  کرد   اخم 

 . باشد   نشده   متوجه 
  قرار بی   بدتر   نداره   شیری   من   ی سینه   ببینه   وقتی _  
 ! شه می 
  پروا بی   همیشه   مثل   زدن   حرف   و   کلمات   انتخاب   در 

 . بود   کرده   عمل 
  نجوا   فشرده   هم   در   ای چهره   و   بسته   چشمانی   با   فراز 
 : کرد 
 . کنم می   خواهش ... شه می   آروم _  

  او   از   باعجز   که   کسی   کرد می   باور   باید   چگونه 
 ! باشد؟ می   مهرجو   فراز   سرگرد   کند می   خواهش 

  گرفتار   عذاب   سراسر   ای مخمصه   در   ها لحظه   آن   او   و 
 . بود   شده 
  و   کنه   لمس   کنه،   حس   منو   حنا   کنی می   فکر   واقعا  _  

 گیره؟ می   آروم   بزنه   مک   شیرمو   بدون   ی سینه 
 . کشید   نفس   عمیق   و   کرد   باز   چشم   فراز 
  کشه می   هات سینه   به   صورتشو   وقتا   بیشتر   وقتی _  

 . شه می   آروم   حتما  
 !  نبود   خودش   کرد   موافقت   که   کسی 
  اینجوری   بکش   دراز   برو   تو   دم می   انجامش ... باشه _  
 . برات   سخته   نشستی   که 



 . داد   تکیه   مبل   ی پایه   به   فراز 
 . اتاق   تو   برید   شما ... کشم می   دراز   اینجا _  

  حالِ   بود   معلوم   و   خورد می   تکان   فراز   گلوی   سیبکِ 
 . ندارد   خوبی 
 . نبود   بهتر   هم   خودش   حالِ 
  آغوشش   در   هنوز   حنا   ایستاد،   میل بی   البته   و   ناچار 

  در   خودش   از   مکیدن   صدای   اش سینه   به   چسبیده 
 . کرد می   بدتر   را   دویشان   هر   حال   هم   همین   و   آورد می 

  نامطمئن   هایی قدم   با   و   آرام   پس   بود   نمانده   حرفی 
 . شد   خواب   اتاق   وارد 
  صدای   که   خواباند   تخت   روی   احتیاط   با   را   حنا 
 . شد   بلند   ناگهانی   جدایی   آن   از   اش گریه 
 . آورد   در   را   حنا   های لباس   زده   یخ   احساسی   با 
  سرش   در   زن   یک   مهربان   صدای   لحظه   همان   اما 

  برای   جیغی   حنجره   آن   همیشه   برخلف ... زد   نبض 
 ! نداشت   کشیدن 

  بار یک   وقت   چند   داشتم   عادت   بودی   که   نی نی _  “ 
 .” بدم   شیر   بهت   و   بیارم   در   رو   لباسات 

  او   ولی   آمد نمی   بند   اش گریه   و   زد می   پا   و   دست   حنا 
 . بود   مانده   سرش   داخل   صدهای   منگ 
 مامانی؟   چرا _  “ 
  خوردن   شیر   و   کردی می   حسم   بیشتر   اونجوری _  
 . داشتم   دوست   هم   خودم ... چسبید می   بهت 



 بغلت؟   تو   بیام   لخت   تونم نمی   چی؟   االن _  
  مامانا   کارو   اون   دخترم،   شدی   بزرگ   نه،   دیگه _  

  رو   تنشون   عطر   همیشه   تا   شون نی نی   خوان می   چون 
  منو   بوی   دیگه   که   تو ... دن می   انجام   نره   یادشون 

 . خوشگلم   شناسی می   رو   مامانی   شناسی؟ می 
  منو   تا   بکشم   خودم   به   باید   عروسکامو   یعنی   پس _  

 نره؟   یادشون 
  بعد   و   شدی   عروس   شدی،   بزرگ   وقتی   فقط   نه _  

  تونی می   شدی   خودت   مثل   خوشگل   نی نی   یه   صاحب 
  و   ماماناست   مخصوص   کار   این ... بدی   انجام 
 .” واقعی   های نی نی 

  را   حنا   لباس   ی تکه   آخرین   و   بود   شده   ِسر   دستانش 
 . آورد   در 
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  ی قفسه   آورد   در   هم   را   خودش   های   لباس   وقتی 
  شلوار   یک   با   تنها   و   نداشت   تحرکی   هیچ   اش سینه 
 . کشید   دراز   تخت   روی   حنا   کنار 

  را   صدایی   هیچ   دیگر   و   بود   شده   سنگین   سرش 
 . حنا   ی گریه   صدای   حتی   شنید نمی 
  نشده   عروس   بود،   شده   بزرگ   عذاب   و   کابوس   با 

  داشت   اکنون   و   بود   نشده   ای بچه   هیچ   مادرِ   بود، 
  انجام   زنی   نوزاد   برای   را   عزیزترینش   ی توصیه 

 ! است   نبوده   تقصیر بی   رسیدنش   قتل   به   در   که   داد می 
  نام   توانست می   دنیا   تراژدی   ترین تلخ   لحظه   این 

 ! بگیرد 
  ناگهانی   گریه   صدای   و   کشید   خود   طرف   به   را   حنار 
 ! شد   قطع 
  بلفاصله   که   برد   حنا   صورت   نزدیک   را   اش سینه 

 . شد   باز   دهانش 
  نشسته   وجودش   بر   که   سردی   با   را   اش سینه   نوک 
  به   داشت   جنون   و   کشید   حنا   پایین   لب   به   بود 

 . آمد می   سراغش 
  و   گرفت   هایش لثه   میان   را   او   ی سینه   نوک   سریع   حنا 
 . زد   مک 

  و   بود   پایان بی   عذاب   یک   افتاد   جانش   به   که   قلقلکی 
  عطشی   با   همراه   حنا   ملوچ و ملچ   صدای   بعد   کمی 

 . کرد   اش دیوانه   آشکار 



  با   او   و   بود   کرده   پیدا   تماس   هم   با   هایشان بدن   پوست 
 . بست   چشم   برافروختگی 

  حجم   گلویش   وسط   و   شد   پیدایش   هنگام   به   نا   بغض 
 . گرفت 
  آسانی   به   را   نوزاد   یک   که   بودند   شده   هیوال   چقدر 
 !  کردند؟   مادر بی 
  و   مادر   ی سینه   برای   بود   قرار بی   که   گناهی بی   طفل 
  او   جانب   از   خوردن   برای   شیری   دید   وقتی   زود   خیلی 
  کرد،   رها   را   اش سینه   مغموم   حالتی   با   ندارد   وجود 
 ! بود   مانده   مادر   آغوش   حسرت   در   ها آن   توسط 
  هم   اش زندگی   اول   سال   چند   در   حتی   او   برخلف   حنا 

 !  بود   نکرده   پیدا   را   مادر   داشتن   شانس 
  را   او   هنوز   بود،   نکشیده   بو   را   آزاده   تن   عطر   هنوز 
  آغوش   در   اکنون   و   بشناسد   تا   بود   نکرده   لمس   خوب 

 . کرد می   گدایی   مادری   مهر   دیگری 
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  شده   بنا   غم   ی پایه   بر   که   عجیب   حالی   با   را   چشمانش 

 . کرد   باز   بود 
  برق   اشک   از   حنا   چشمان   درون   مشکی   های تیله 
  کرده   مایل   پایین   طرف   به   را   هایش لب   بغض   و   زد می 
 . بود 
 ... ببخش   منو _  
  صدایش ... لرزید می   هایش لب 
  گوشتی   تکه ... لرزید می   هایش مردمک ... لرزید می 

  جانش   تمام   اصل    و   لرزید می   اش سینه   وسط 
 . لرزید می 
  بلندش   احتیاط   با   و   انداخت   حنا   بدن   دور   دست   هوا بی 

  خواباند   اش سینه   روی   شکم   به   را   آزاده   دختر   کرد، 
 . چکید   راستش   چشم   از   اشکی   قطره   و 
  وقتی ... کشتن   رو   مادرم   و   پدر   چشمام   جلوی   وقتی _  

  صورتم   روی   ریخت   اشون شده   ترکیده   جمجمه   خون 
  همیشه   تا   ها سایه   وقتی ... بکشم   جیغ   نتونستم   حتی   و 

 ... بکشن   منم   تا   اومدن   سراغم 
  بیرون   حدقه   از   داشت   چشمانش   و   گرفت   نفسش 
 ! زد می 
 ! دید می   لحظات   آن   در   درست   را   خود 



  اهمیتی   من   برای   تونست نمی   دیگه   هیچکس   ُمردن _  
  داشت   وقتی   و   موند   باز   مامانم   چشمای !  باشه   داشته 
 ... بود   من   وحشت   به   نگاهش   داد می   جون 
  اش سینه   به   را   هایش لب   او   زجر   از   فارغ   حنا 
 . داشت   زدن   مک   قصد   هم   باز   و   کشید می 
 . شده   تنگ   مامانم   برای   دلم   منم _  

  پی   در   پی   قطرات   دنبال   به   و   لحظه   در   صورتش 
 . شد   خیس   اشک 
  از   نمیذارم ... بدی   دست   از   پدرتم   دم نمی   اجازه   ولی _  
  باید ... بشن   متوقف   باید ... بسازن   دیگه   آنیل   یه   تو 

 . بمونه   برات   پدرت 
 . زد   هق   و   گذاشت   چشمانش   روی   را   چپش   دست   کف 
  این   رفتن   از   قبل   ولی   بمونم   کنارتون   نمیتونم   من _  

 . کنم می   تموم   دیگه   جور   رو   بازی 
  ماند،   حالت   همان   در   و   فشرد   هم   بر   را   هایش لب 

  شیر   که   ای سینه   از   ناامید   و   گرسنه   حنا   که   آنقدر 
 . برد   خوابش   نداشت 

  روی   را   حنا .  خورد   تکان   آرام   و   گرفت   را   اشک   نم 
  کردنش   بیدار   بدون   کرد   سعی   و   خواباند   تخت 
 . شد   موفق   و   کند   تنش   را   هایش لباس 
  را   خواب   در   مظلوم   ی چهره   آن   به   کردن   نگاه   تحمل 
  پوشیدنِ   تند   با   شد   زمان هم   ایستادنش   و   نداشت 
 . هایش لباس 



  بهتر   برای   تدبیری   هیچ   و   نبود   خوب   اصل    حالش 
 . نداشت   خود   حال   شدن 
  سریع   کند   نگاه   را   سرش   پشت   و   برگردد   اینکه   بدون 
 . رفت   بیرون   اتاق   از 

  هنوز   که   دید   را   فراز   و   گرداند   چشم   خانه   سالن   داخل 
  دراز   را   پاهایش   است،   نشسته   خود   قبلی   جای   سر   بر 

  عقب   سرش   مبل   لبه   به   گردنش   دادن   تکیه   با   و   کرده 
 . بود   رفته 

  اسیر   غلیظ   اخم   یک   ی سایه   در   هم   اش بسته   چشمان 
 . بودند   مانده 
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 . رفت   جلو   حیران   و   مردد   آهسته، 
  خود   زانوهای   بر   فراز   از   فاصله   ترین نزدیک   در 

 . کشید   دست   خود   چشمان   روی   دوباره   و   نشست 
 خوابید؟ _  



 . ماند   حرکت بی   حالت   همان   در   هم   فراز   و   نداد   جوابی 
  شده   کشیده   مبل   های لبه   بر   طرف   دو   از   دستانش 
  را   مانده   باز   آغوش   آن   در   خزیدن   دلش   او   و   بودند 
 ! خواست می 
  کرد   پر   را   فاصله   اندک   شد،   تر نزدیک   اختیار بی   پس 
 . داد   تکیه   فراز   بازوی   به   پیشانی   و 
  فراموش   رو   چیز   همه   ساعت   چند   خوام می _  
  یه ... بشه   خاموشی   غرق   عقلم   و   ذهن   خوام می ... کنم 

  دنیا   آخر ... نکنم   فکر   چیز هیچ   به ... مطلق   خاموشی 
  زنده   تو   و   من   فقط ... تو   و   باشم   من   و   باشه 
  دنیام   و   کنی   بغلم   محکم ... نباشه   ای واهمه ... باشیم 
 . بشه   گلستان   ساعت یک   برای   حتی 
  ناگهانی   دیگرش   دست   و   خورد   آرامی   تکان   فراز 
 . شد   حلقه   او   ی شانه   دور 
 . شدی   اذیت   خیلی   مدت   این   آنیل _  
  حواسش   حال   عین   در   و   گذاشت   فراز   ی سینه   بر   سر 
 .  بود   هم   شده   پانسمان   زخم   آن   به 
 هستن؟   شکلی   چه   خوشبخت   های آدم _  

  پرسیده   که   ربطی بی   سوال   برای   فراز   جواب   منتظر 
 : داد   ادامه   وار زمزمه   و   نماند   بود 
  اون   داخل   که   دارن   هایی خونه ... دارن   خانواده _  

  خوشبخت   های آدم ... خوبه   دلشون   حالِ ... دارن   امنیت 
  خوشبخت   های آدم   ذهن   تو ... هستن   بلد   رو   خندیدن 



  های آدم ... نداره   جا   مطلق   خاموشی ... نداره   جا   واهمه 
 ! شن نمی   خسته   زندگی   از   وقت   هیچ   خوشبخت 

 . کن   نگاه   من   به   آنیل _  
  اما   رفت   تر عقب   اندکی   و   کرد   بلند   سر   کوتاه   مکثی   با 
 . نشد   خارج   فراز   دست   ی حلقه   از 

  زدن   حرف   به   میلی   دیگر   او   و   شدند   چشم   در   چشم 
 . نداشت 
  چشم   زیر   و   آورد   جلو   را   اش اشاره   انگشت   فراز 
 . برگرداند   او   راست 
  تو !  سازی می   اول   از   رو   ویرانه   این   داری   تو _  

  تو   شدی   نور ... من   شدن   بلند   دوباره   برای   شدی   عصا 
  اش خانواده   حتی   که   َمردی   زندگی   مطلق   خاموشی 
 ... کردن   رهاش 
  و   فراز   جادویی   چشمان   مسخِ   زد، نمی   هم   پلک   حتی 

 . بود   مانده   خود   چشم   زیر   انگشتش   نوازش 
  نبودی   اگه !  آنیل؟   کردم می   چیکار   من   نبودی   اگه _  

  چی   ام بچه   نبودی   اگه !  بگذره؟   خواست می   چطور 
   شد؟ می 
  به   زخمش   که   دردی   با   و   شد   خیز   نیم   بیکباره   فراز 
 ! بوسید   را   او   سر   روی   انداخت   جانش 
  رابطه   این   برای   تردیدی   دیگه ... بمون   همیشه   تا _  

  خاطر   به   بعد   و   بمون   من   خاطر   به   اول ... ندارم 
 ! شدیم   محتاج   بودنت   به   ما ... حنا 



  به   لنگان   لنگان   فراز   و   بست   چشم   قبل   از   تر حیران 
 . رفت   خواب   اتاق   طرف 
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 . ماند   ساکن   و   حرکت بی   حالت   همان   در   را   دقایقی 
  را   ذهنش   فضای   تمام   بود   گفته   فراز   که   کلماتی 
 !  شد می   دیوانه   داشت   و   بودند   کرده   اشغال 
  وجه   هیچ   به   که   بود   زده   نیز   هایی حدس   میان   این   در 
 !  کند   باور   را   کدام   هیچ   خواست نمی 
  آن   وگرنه   بزند   حرف   عمویش   با   باید   که   دانست می 

  نخواهند   باقی   برایش   تمرکزی   کننده   دیوانه   های حدس 
  برنامه   را   ساعته   چند   دیداری   باید   چگونه   گذاشت، 
  ولی   را   کرد می   ترک   را   خانه   ای بهانه   چه   با   و   ریزی 
 ! دانست نمی 
  قدم   آشپزخانه   طرف   به   و   شد   بلند   عصبی   و   کلفه 

 . برداشت 



  آماده   شیرخشک   حنا   برای   باید   چیزی   هر   از   قبل 
 .  کرد می 

  آزاده   دختر   گرسنگی   سر   از   های زدن   مک   صدای 
  به   جنون   و   شد می   تکرار   هایش گوش   در   هم   هنوز 
 . انداخت می   جانش 
  کند   حس   را   بدنش   حنا   باشد   داده   اجازه   کرد نمی   باور 
 ! بگیرد   قرار   بچه   آن   دهان   در   اش سینه   و 

  حاال   همین   و   کند   رها   را   چیز   همه   داشت   میل   عجیب 
 . نکند   نگاه   هم   را   سرش   پشت   و   برود .  بگریزد 

  چرخید می   خود   دور   به   حواس بی   و   گیج   که   حالی   در 
  درست   مشغول   و   کرد   آماده   را   جوش   آب   همانطور 
 . شد   حنا   برای   شیرخشک   کردن 

  خود   سر   پشت   کسی   ناگهانی   حضور   کردن   احساس   با 
 . ریخت   دستش   روی   جوش   آب   و   برگشت   سریع 
  ترس   یا   بود   درد   روی   از   کشید   که   جیغی   نفهمید 
 ! نبود   آشپزخانه   داخل   خودش   جز   به   هیچکس   اینکه 
 . شد   قرمز   لحظه   در   و   سوخت   دستش   پوست 
  با   و   کرد   رها   کانتر   روی   را   داشت   دست   داخل   چه   هر 

 . گرفت   محکم   را   سوختگی   محل   دیگر   دست 
  لنگان   لنگان   و   سراسیمه   فراز   که   نگذشت   چیزی 
 . شد   آشپزخانه   وارد 



  جانش   به   که   دردی   با   و   فراز   حضور   به   توجه بی 
  تا   رساند   ظرفشویی   سینک   به   را   خود   بود   افتاده 
 . بگیرد   سرد   آب   فشار   زیر   را   دستش 

 شده؟   چی _  
 . شنید   سر   پشت   از   و   خود   به   نزدیک   را   فراز   صدای 

 
#١۶٩ 

 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  محل   گرفتن   حین   و   کرد   باز   را   سرد   آب   شیر 
  اینکه   بدون   گزید   لب   آب   قطرات   معرض   در   سوختگی 
 . باشد   داده   را   فراز   جوابِ 
 . ببینم !  سوخت   چطوری _  
  و   شد   فراز   انگشتان   اسیرِ   ملیمت   با   دستش   مچ 

  با   که   َمردی   ی چهره   جدیت   به   را   نگاهش   باالخره 
 . دوخت   بود   ایستاده   کنارش   فاصله   ترین کم 
 داری؟   سوختگی   پماد   خونه   تو _  

 : لرزید   درد   تاثیر   تحت   صدایش 



 . دارم   یخچال   داخل .  آره _  
 . میارم   من   بشین   اینجا   بیا _  
  مقابل   صندلیِ   روی   نشاند   را   او   که   ای لحظه   تا   فراز 
 . نگرفت   او   ملتهب   و   سرخ   دست   از   چشم   کانتر 
 . هاس قرص   کنار   یخچال   در   تو   کنی؟   پیدا   تونی می _  
  پماد   کردن   پیدا   حال   در   او   به   پشت   که   همانطور   فراز 

 : گفت   بود   سوختگی 
 .  کنم می   پیدا _  
  و   بست   را   یخچال   در   باالخره   فراز   که   نگذشت   زیاد 

 . او   به   شد   نزدیک   دوباره 
 . سوخته   بد   کردی؟ می   داشتی   چیکار _  

  نگرانش   انگار   که   ای مردانه   ی چهره   روی   نگاهش 
  بود   او   دست   سوختگی   معطوف   حواسش   تمام   و   بود 
 . کرد   مکث 
  گرسنه .  کنم   درست   شیر   حنا   برای   خواستم می _  

 . برد   خوابش 
  مقدار   بعد   کمی   و   گرفت   ملیمت   با   را   دستش   فراز 
 . گرفت   قرار   پوستش   روی   پماد   از   زیادی 

  هم   روی   که   هایی لب   میانِ   از   ضعیف   ” آخی “ 
 . پرید   بیرون   فشارد می 
 . آمد   باال   چشمانش   تا   باالخره   فراز   نگاه 
 . بسوزه   یکم   شاید _  



  بود   ای بهانه   درد   قطعا    و   لغزید   چشمانش   در   اشک 
  و   آورد   باال   را   او   دست   اندکی   فراز   که   گریستن   برای 
  کردن   پخش   مشغول   و   افتاد   پایین   نگاهش   دوباره 
 . شد   سوختگی   محل   در   پماد 
  مقابل   که   جنگید می   دستش   کشیدنش   عقب   به   میل   با   

  حین   و   کرد   خم   سر   فراز   اش شده   خیس   چشمان 
  روی   پماد   کردن   پخش   برای   انگشتانش   آرام   حرکت 
 ! کرد   فوت   قسمت   همان   روی   بار   چند   او   پوست 
 ! نواخت   اش سینه   کنج   عاشقی   ملودی   دوباره   قلبش 
  فهمید نمی   و   بود   شده   کور !  بود   شده   دیوانه   قلبش 
  کرده   اش تجربه   بار   نخستین   برای   که   احساسی   این 

 ! است   نافرجام   و   ممنوعه 
 

#١٧٠ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  شکار   را   او   ی خیره   نگاه   و   کرد   بلند   سر   هوا بی   فراز 
 . کرد 



 . کنم می   درست   رو   شیرش   حنا   برای   من _  
  شده   پخش   دستش   پشت   که   پمادی   به   و   نگفت   چیزی 
 . کرد   نگاه   بود 
  کنم می   حس   کنه؟ می   اذیت   رو   تو   چیزی   آنیل _  

 . داری   مشکلی 
  کردن   آماده   مشغول   که   فراز   به   اخم   با   و   سریع 

 . دوخت   چشم   بود   حنا   برای   شیرخشک 
 . بود   غیرمنتظره   و   غافلگیرانه   سوال 
 ! کنی؟ می   و   فکر   این   چرا _  
 . بود   داد می   انجام   که   کاری   پرت   حواسش   اما   فراز 
  هست   چیزی   اگه .  پرسم می   ازت   دارم !  دونم نمی _  
 . کنم   کمک   بهت   بتونم   شاید   بگو   بهم 

 . ماند   دور   فراز   تیزبینِ   نگاه   از   نیشخندش 
  ولی   سرگرد   هستی   بهترین   خودت   شغل   تو   درسته _  
  حل   رو   مشکلت   ی همه   بتونی   که   شه نمی   دلیل   این 
 ! کنی 
  سر   شیر   شیشه   محتوای   زدنِ   هم   حال   در   فراز 

 . شد   خیره   او   چشمان   به   مستقیم   و   چرخاند 
 ! تونم؟ نمی   دونی می   کجا   از _  

  و   بکشد   رخ   به   را   تفاوتی بی   نگاهش   نوع   کرد   تلش 
 . باشد   خود   حالت   ترین حس بی   در   اش چهره 
 . دارم   مشکل   یه   فقط   من _  



  اش چهره   زوایای   در   کامل    درد   و   آمد   جلو   قدمی   فراز 
 . بود   مشخص 

 ! چی؟ _  
 .  برخاست   صندلی   روی   از 

  باقی   قدم   چند   و   بود   شده   تحمل   قابل   دستش   سوزش 
 . برداشت   میان   از   ناگهانی   را   مانده 
  یک   فقط   لحظه   آن   و   ایستاد   فراز   ی سینه   به   سینه 

 . بود   انداخته   فاصله   هایشان بدن   بین   اندک   شکافِ 
  داخل   همیشه   تا   خواد می   دلم   که   تویی   مشکلم _  

 . باشمت   داشته   زندگیم 
 : گفت   تحکم   با   و   جدی   فراز 
 باشی؟   نداشته   قراره   مگه _  

 !  کرد   بغض   و   لرزید   قلبش 
  ندارد   امکان   نگوید   تا   کشید   هایش دندان   زیر   زبان 
 ! باشد   داشته   دوامی   رابطه   این 
 . دم می   بهش   خودم   رو   حنا   شیر _  
  خود   سوال   جواب   شنیدنِ   انتظار   در   اینکه   بدون   فراز 
  نگرفته   فاصله   بیشتر   قدم   چند   و   روبرگرداند   باشد 
  ذهنش   به   کجا   از   بیکباره   بهانه   آن   نفهمید   او   که   بود 

 ! رسید 
  عوض   برای   رو   وسیله   چند   داروخانه   برم   باید _  

  همه   اونجا   ی داروخانه ... بخرم   زخمت   پانسمان   کردن 
 . نداشت   رو 



  آن   از   بیشتر   بود   مشخص   و   کشید   نفس   عمیق   فراز 
 . بایستد   پاهایش   روی   تواند نمی 
 .  بری   خواد نمی   دستت   وضعیت   این   با   نیازه؟   حتما  _  
 . بودن   َمرد   این   ی توجه   مرکزِ   در   ماند می   رویا   مثل 
 . زد   پلک   و   ماند   حرکت بی   خود   جای   سر   بر 
  اوکیه   دستم ... بشه   عوض   پانسمانت   باید .  نیازه   آره _  

 . گردم برمی   زود .  نباش   نگران 
  و   داد   تکان   او   رفتنِ   به   تایید   ی نشانه   به   سری   فراز 
 . رفت   بیرون   آشپزخانه   از   دیگری   حرفِ   بدون 
 

#١٧١ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  جانش   در   نفرت   و   کشید   هم   پی   در   عمیق   نفس   چند 
 . کرد   قُل   قُل 

 !  بودند   برگشته   دوباره   ها سایه 
 ! بود   شده   اضافه   هم   آزاده   روح   بار   این 
 : غرید   لب   زیر 



  مگه ... رسونم نمی   ات بچه   و   شوهر   به   آسیبی _  
 !  شدم؟   متوقف   باالخره   بینی نمی 
  مدت   این   که   طور همان   آزاده   خون   در   غرق   ی چهره 
 . بست   نقش   ذهنش   در   ناگاه   به   بود   آمده   خوابش   به 
 . شد   خارج   آشپزخانه   از   زده شتاب   و   زد   پلک   تند 

  شدنِ   بستری   به   قصه   این   آخر   نداشت   شک 
  ابدا    او   و   شود می   ختم   کذایی   محلِ   آن   در   اش دوباره 
 . خواست نمی   را   این 

  را   دیوانگی   و   جنون   و   سیاهی   در   شدن   غرق   تکرارِ 
 . خواست نمی   وجه   هیچ   به 

  داشتنِ   نگه   ثابت   حینِ   فراز   و   شد   خواب   اتاق   وارد 
  آن   زدنِ   مک   مشغول   خواب   در   حنا   که   شیری   شیشه 
 . کرد   نگاهش   بود 
  پوشید   لباسش   روی   را   مانتویی   خیره   نگاه   آن   زیر 
  با   مستقیمی   برخورد   ترین کوچک   اش آستین   که 

 . نداشت   دستش 
  دید   برگشت   عقب   به   وقتی   و   کرد   انتخاب   هم   شالی 
 . کند می   نگاهش   خیره   همچنان   فراز 
  فعل    باید   تو   نشو   بلند   تخت   روی   از .  میام   زود _  

  تا   کن   صبر   کرد   کاری   خراب   حنا   اگه ... کنی   استراحت 
  و   زخمت   به   نباید   کرد   تاکید   دکتر   که   شنیدی   بیام، 
 . بیاد   فشاری   هات بخیه 
 : پرسید   فقط   آرامی   صدای   تُن   با   او   مثل   فراز 



 سوزه؟ می   هنوز   دستت _  
 . نشد   نزدیک   زیاد   اما   رفت   جلو   قدم   چند 
 . بود   خوب   واقعا    زدی   که   پماد   این .  کم   خیلی _  

  بدون   کشید،   موهایش   روی   را   داشت   دست   که   شالی 
 . باشد   داده   تکان   را   چپش   دست   اینکه 
  من   تا   بمون   تخت   این   روی   فراز   کنم می   خواهش _  

 .  برگردم 
   خوبم؟   که   بگم   دوباره   الزمه _  
  انداخت   خورد می   شیر   همچنان   که   حنا   به   نگاهی   نیم 
 . کرد   نگاه   را   فراز   دوباره   و 
  ببینم   نیام   فراز ... آ نکنی   بلند   رو   حنا .  میام   زود _  
 . خودتی   خونِ   غرق   و   ترکیدن   هات بخیه   ی همه 
  و   نشست   فراز   انعطاف   بدون   صورت   بر   محوی   لبخند 
 : کرد   نجوا 
  هست   هام بخیه   به   حواسم !  آنیل   نباش   من   نگران _  
 . نترکن   که 
 . زد   لبخند   بدش   حالِ   وسطِ   هم   او 
  دیگه   نباید .  سرگرد   هستم   تو   نگران   همیشه   من _  

  دم می   جونمم   باشه   الزم   اگه   حتی   بیفته   برات   اتفاقی 
 . بشه   چیزیت   تو   نمیذارم   اما 

  بیرون   اتاق   از   سریع   و   نماند   فراز   العمل عکس   منتظر 
 . رفت 



  بودند،   محض   حقیقت   هایش حرف   دانست می   خوب 
 ! اش کلمه   به   کلمه 
  سر   بر   بلیی   این   از   بیشتر   بدهد   اجازه   توانست نمی 
  حنا   به   احساسی   کند   ادعا   توانست نمی .  بیاید   فراز 
 ! نیفتاده   اتفاق   وجودش   در   وابستگی   هیچ   و   ندارد 
  او   گریبانگیر   بار   اولین   برای   که   عجیب   احساِس   یک 
 ! دهد   تغییر   را   بازی   پایان   داشت   قصد   بود   شده 
 

#١٧٢ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  را   او   که   مردی   به   و   ایستاد   مقابلش   عصبانی   جهان 
  دست   حرکت   با   بود   کرده   همراهی   اتاق   داخل   تا 

 . بگذارد   تنهایشان   و   برود   باید   فهماند 
   داده؟   اجازه   بهت   کی   میای؟   خبر بی   چرا _  

  که   آنقدر   بود،   جهان   از   بیشتر   خیلی   او   عصبانیت 
  تندخویی   توانست نمی ... باشد   خوددار   توانست نمی 
 . نکند 



 . دارم   سوال   یه   فقط _  
 : غرید   برافروخته   ای چهره   با   جهان 
  اینجا   تا   کردی   کله   و   شال   سوال   یه   پرسیدن   برای _  

  به   بزنی   گند   داری   قصد   تو   آنیل   ببینم   اومدی؟ 
   من؟   های نقشه 
  که   را   همانی   پرسید   شنید می   چه   هر   به   توجه بی 

 . بود   شده   جانش   خوره 
   بود؟   تو   کار _  

 . نداد   جوابی   و   کرد   نگاهش   خشونت   با   جهان 
 : زد   لب   ناباورانه 

   عمو؟   کشتی   رو   آزاده   پدر   تو _  
  خیز   او   طرف   به   ناگهانی   حرکت   یک   در   جهان 

 . گرفت   را   اش چانه   محکم   و   برداشت 
  بوده   ات خانواده   خون   با   شروعش   که   بازی   تو _  

 ! نباشه؟   اونا   خون   با   پایانش   داری   انتظار 
  فراز   ی چهره   و   برداشت   ترک   زد،   یخ   لرزید،   قلبش 
 ! انداخت   نقش   ذهنش   در 
 !  دادید؟   اش جلوه   خودکشی   آزاده   مثل   و   کشتید   اونم _  

  فریاد   اش چانه   کردن   رها   بدون   صورتش   به   رو   جهان 
 : زد 
  مرتیکه   اون   با   منو   طرف   یه   از   آنیل؟   مرگته   چه _  

  و   خودت   میای   طرف   یه   از   و   کنی می   درگیر   عرب 
  داد   رو   یونس   مرگ   حکم   که   کسی   مرگ   به   نسبت 



  انجام   خون   بدون   انتقام   این   مگه   میدی؟   نشون   شوکه 
 ! شد؟ می 
 : نالید   بریده   نفس 
  خون   با   بازی   این   عمو؟   بری   جلو   خوای می   کجا   تا _  
 شه؟ می   تموم   کی 

  با   و   گرداند روبرمی   رود، می   عقب   خشونت   با   جهان 
 : غرید   ای شده   سخت   صدای 
  پیرت   شبه   یه ... زنه می   زمینت ... سخته   فرزند   مرگ _  
  کنم می   نیازت بی   دنیا   مال   از   گفتم   بهش ... کنه می 
  بچه   یه   همین   گفتم   بهش ... شو   پرونده   این   خیال بی 
  قصاص   حکم   گرفتن   دنبال   اینقدر   گفتم ... دارم   رو 
 ... نباش   کن   ی بچه 
  که   دردی   با   آنیل   و   شد   ساکت   کوتاه   ای لحظه   جهان 
 . بست   چشم   بود   قلبش   آن   اصلی   منشا 
  و !  نگرفت   آروم   دار   چوبه   پای   نبرد   رو   یونس   تا _  
  به   که   همون   یونس   ی پرونده   قاضی   که   رفته   یادت   تو 

 ! بود   عوضی   اون   زنِ   پدر   کرد   حکم   قصاص 
 

#١٧٣ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 



 
 
 

  چه   قربانی   آخرین   اینکه   فهمیدن   برایش   نبود   سخت 
 ! است   کسی 
  ام بچه   و   زن ... دادم   دست   از   یونس   بعد   هم   رو   آفاق _  
  که   وقتشه   حاال   و ... کردم   دفن   خودم   های دست   با   رو 
 . کنه   دفن   زنش   کنار   اشم بچه 
  طرفش   به   جهان   و   کرد   باز   چشم   درد   همان   با 

 . برگشت 
  کردم،   آماده   کشور   از   خروج   برای   رو   بلیطت _  

 . میام   بعد   روز   چند   هم   خودم 
 : خورد   هم   به   هایش لب   و   گرفت   رعشه   صدایش 

  از   زدی   زمینشون   هم   جا   همین   تا !  نداره   سنی   حنا _  
 . بگذر   بچه   یه   از ... جان   عمو   بگذر   بچه   اون 
 . سایید   هم   روی   دندان   برافروختگی   با   جهان 
   گذشت؟   من   ی بچه   از   اون _  

 . زد   نیش   چشمانش   به   اشک 
  تو   برداشتن   قدم   از   دیگه   من ... ندارن   گناهی   ها بچه _  

 . شدم   خسته   خون 
  زد،   زانو   او   و   کرد می   نگاهش   عصبی   و   خیره   جهان 
 . بود   گریخته   پاهایش   از   قدرت 
 ... کردی   بازی   این   وارد   منو   چرا _  



 . هوا بی   و   ناگهانی   کشید،   فریاد   جهان 
 . سریع .  شو   بلند _  
  چشم   جهان   خشم   از   شده   کبود   ی چهره   به   رمق بی 

  با   اما   ایستاد   فشرد،   زمین   روی   دست   و   دوخت 
 . داشتند   سقوط   به   میل   و   لرزیدند می   که   زانوانی 

 .  بیا   خودت   به !  نکردم   بزرگ   ضعیف   رو   تو _  
  پرشتاب   و   کرد   تند   قدم   طرفش   به   زنان   فریاد   جهان 
 . گرفت   دستانش   میان   را   او   صورت 

  اعتماد   کار   این   برای   تو   جز   به   هیچکس   به _  
 .  نداشتم 
 . کرد   خیس   را   صورتش   اشک   و   زد   پلک 
 بزنم؟   بیرون   خونه   اون   از   باید   کی _  

  خواهند   را   حنا   او   از   خبر بی   هم   باز   نداشت   شک 
  وقت   چقدر   بداند   خواست می   سوال   این   با   و   کشت 
 ! آخر   ی صحنه   تا   دارد 
  اینکه   بدون   او   آلود اشک   چشمان   به   خیره   جهان 
 : کرد   نجوا   باشد   داشته   را   صورتش   کردن   رها   خیال 
 ! کم   خیلی ... مونده   کم _  
 : زد   هق 
   بکشن؟   چطوری   رو   بچه   اون   میدی   دستور _  

 . کشید   نفس   عمیق   و   رفت   عقب   کلفه   جهان 



  منتظر   و   نکن   درگیر   رو   ذهنت .  برگردی   بهتره _  
  از   باید   تماسم   از   بعد   بلفاصله   چون   باش   من   تماس 
 . بزنی   بیرون   خونه   اون 
  تا   رفت   عقب عقب ... نکشد   فریاد   تا   فشرد   هم   بر   لب 

  را   کلمات ... بگیرد   را   جهان   ی یقه   و   بردارد   خیز   مبادا 
  نخواهد   اجازه   دیگر   نگوید   تا   کرد   حبس   گلویش   وسط 
  نجات   برای   را   زمان   تا   نماند ... شود   ریخته   خونی   داد 
  دست   از   دارد   حیات   حق   داشت   یقین   که   ای بچه   جان 
 . دهد   تغییر   او   را   قصه   این   پایان   و   ندهد 
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  تکیه   اتاق   در   چهارچوب   به   را   اش پیشانی   طرف   یک 
  به   رفت نمی   کنار   قلبش   روی   از   که   دردی   با   و   داد 
 . ماند   خیره   فراز 
  و   داشت   اخم   هم   خواب   در   حتی   تخت   روی   َمرد 
 . بود   کرده   حفظ   را   اش همیشگی   جدیت   اش چهره 



  به   بار   این   چرخاند،   نگاه   و   کشید   نفس   عمیق 
  از   فارغ   پدرش   کنار   که   نگریست   طفلی   معصومیتِ 

 . بود   خوابیده   اتفاقی   هر 
  اش گسیخته   هم   از   افکار   غرق   را   بازگشت   مسیر   تمام 
 . دارد   زمان   چقدر   دانست نمی   و   بود   برداشته   قدم 
 ! است   ساخته   دستش   از   کاری   چه   دانست نمی   اصل  
 . شد می   حالش   شدن   بدتر   باعث   ها ندانستن   همین   و 

  زمان   هر   از   تر لرزان   روبرگرداند،   و   کرد   راست   کمر 
  سرش   به   هایش شیشه   هوس   عجیب   و   برداشت   قدم 
 . بود   زده 
   و   گریستن   از   داشت   نفرت   و   لرزیدند می   هایش پلک 
  بود؛   کرده   حبس   چشمانش   ی کاسه   در   را   ها اشک 
  باید   شود   که   هرطور   ها لحظه   آن   دانست می   خوب 
  حتی ... باشد   هایش شیشه   محتاج   اگر   حتی   بگیرد   آرام 
 . گردد   نصیبش   ای عاریه   فراموشی   یک   اگر 

  روی   محکم   و   ایستاد   اش خانه   کوچک   بار   مقابل 
 . کشید   دست   چشمانش 

  هوس   و   گرداند   رویش   به   رو   های شیشه   روی   نگاه 
  به   داشت   بیشتری   الکل   درصد   که   همانی   انتخاب 
 . زد   سرش 
  خود   رفتار   اختیار   و   کرد می   خوابگردی   که   کسی   مثل 
  مشت   در   از   قبل   ولی   کرد   دراز   دست   نداشت   را 



  دور   قدرت   پر   انگشتانی   اش انتخابی   ی شیشه   گرفتنِ 
 ! خوردند   پیچ   دستش   مچ 

  در   چشم   فراز   با   چرخاند،   سر   مکث   با   و   زده شوک 
  حرکت   از   زمان   هم   شاید .  ماند   حرکت بی   و   شد   چشم 
  که   َمردی   کنار   هایش لحظه   آخرین   حبس   و   ایستاد 
 . شد   بود   لرزانده   اش سینه   در   قلب 
 ! کردی   دیر _  
  کاوید   را   فراز   ی چهره   زوایای   خیره   نگاهی   با   فقط 

  دست   ها لحظه   آخرین   غمِ   در   که   شخصی   مثل   درست 
 . زند می   پا   و 
  سراغ   اومدی   مستقیم   حاال   و   کردی   دیر _  

   کنی؟   مست   خوای می   هات؟ شیشه 
  ملیم   فشار   زیر   که   دستی   مچ   از   انگیز   دل   گرمایی 
 . آمد   باال   قلبش   تا   بود   مانده   فراز   انگشتان 

 آنیل؟ _  
  صدا   زیبا   چنین   این   را   او   توانست می   دیگر   کسی   چه 

  بود   قادر   او   اسم   تلفظ   با   این   از   بعد   کسی   چه   بزند؟ 
 ! بلرزاند   را   قلبش 
 بدونم؟   من   بهتره   کنی   فکر   که   هست   چیزی _  
  بدانی   باید   تو   که   دارد   وجود   چیزها   خیلی   گفت می   باید 
 : زد   لب   تنها   گرفته   صدایی   با   اما 
 ! نه _  



  را   او   دست   ناچار   داد می   آزارش   ایستادن   که   فراز 
  دست   مبل   روی   نشستن   محض   به   و   کشید   خود   دنبال 

 . اش شده   پانسمان   زخم   کنار   گذاشت 
   چیه؟   مشکل !  هست   چیزیت   یه   تو _  

  پرت   حواسش   وقتی   نداشت   را   خود   زبان   اختیار 
 . بود   خود   کنار   َمرد   جسمی   وضعیت 

 . میاد   فشار   زخمت   به   نشستی   که   اینجوری _  
   چیه؟   مشکل   پرسیدم   بده،   منو   جواب   آنیل _  

 ! زد   حرف   ربط بی   دوباره   احمقانه 
 ... که   سبک   چیز   یه ... گرفتم   غذا _  
  رو   بحث   داره   سعی   که   اونی   من   شغل   تو   میدونی _  

 کنه؟ می   حساسم   بدتر   کنه   عوض 
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  که   آنجا   تا   شد   نزدیک   کمی   فراز   و   فشرد   هم   بر   لب 

 . گیرد   قرار   هم   مقابل   هایشان صورت 



 مونه؟ نمی   مخفی   هیچی   که   میدونی _  
 ! میدونم _  
  که   مجرمیه   هر   سر   رو   ام اسلحه   من   که   میدونی _  

   بشه؟   جنایتی   مرتکب   بخواد 
 ! میدونم _  
  کمک   متهم   یه   به   چقدر   اعتراف   که   میدونی _  
 کنه؟ می 
 جرم؟   کدوم   به   متهمم؟   من _  
 جرمه؟   کشف   کارم   من   که   میدونی _  
 ! میدونم _  
 ! بگو   من   به   نشده   دیر   تا   هست   چیزی   اگه   پس _  

  جواب   در   فراز   آخر   ی جمله   از   قبل   که   لرزانی   صدای 
  بود   زده   بیرون   او   ی حنجره   از   هایش سوال   تک   تک 
 ! نزد   پلک   حتی   و   شد   خفه 
 ... دیر   خیلی   است؟   شده   دیر   بگوید   توانست می 
  پشت   که   مبل   باالیی   ی لبه   روی   گذاشت   دست   فراز 
 . داد   خرج   به   بیشتری   ملیمت   و   داشت   قرار   او   سر 
  مقابلم   حال   این   تو   نفر   یه   وقتی .  آنیل   پلیسم   یه   من _  

  روی   ام اسلحه   گفتم .  افتاده   اتفاقی   ندارم   شک   باشه 
 !  نداری؟   جرمی   که   تو   اما   مجرمیه   هر   سر 

 : پرسید   شهامت   کدام   با   نفهمید 
  انتخاب   رو   کدوم ... قانون   منو   بین ... شغلت   منو   بین _  
 میذاری؟   سرم   روی   اسلحه   باشم   مجرم   اگه   کنی؟ می 



 . شد   سخت   اش چهره   و   زد   یخ   فراز   نگاه 
 . کردم   شک   بیخود   که   بگو ... منو   نترسون _  

  را   چشمانش   سد   داشت   قصد   بغض ... لرزید   اش چانه 
 . بشکند   نیز 
  خودتم   ی بچه   حتی   شغلت   سر   گفت می   همیشه   آزاده _  
  فکر ... کنه می   اشتباه   کردم می   فکر   من !  شناسی نمی 
  حس   که   همین   تو   اما   شده   بدبین   زیادی   کردم می 

  هشدارهای   باشم   جرمی   به   متهم   من   شاید   کردی 
  روی   اسلحه   حتی   فهموندی   من   به !  دادی   رو   خودت 
 !  میذاری   سرم 
  و   گرفت   را   او   دست   مچ   سریع   فراز   که   شد   خیز   نیم 
 . شد   ایستادنش   از   مانع 
  مشکلی   که   زدم   توهم   بگو ... کردم   اشتباه   بگو   فقط _  

 ! آنیل   بگو ... اومده   پیش 
  حال   پریشان   که   فراز   طرف   به   چرخید   کامل    و   نشست 
 . کرد می   نگاهش 

 کنی؟ می   باور   بگم   اگه _  
  های لب   به   که   داغ   و   عمیق   نفس   یک   دنبال   به   فراز 
 : داد   جواب   خورد   او 
 . کنم می   باور _  
  که   حالی   در   فراز   گوش   کنار   و   کشید   جلو   را   خود 

 : کرد   نجوا   لرزید می   نفسش 



  به   تو   و   باشم   مجرم   من   که   روزی   اون   از   ترسم می _  
  که   روزی   اون   از   ترسم می !  بایستی   مقابلم   قانون   نام 
  از   که   ای لحظه   از   ترسم می ... بشی   ناامید   من   از 

 !  هستن   ها ترس   این   من   مشکل ... سرگرد   بدم   دستت 
  از   حرکت   یک   در   و   نماند   فراز   العمل عکس   منتظر 
  انگشتان   آن   میان   از   را   دستش   شد،   بلند   مبل   روی 

  آشپزخانه   طرف   به   و   کشید   بیرون   مردانه   پرقدرتِ 
 . برداشت   قدم 
 . باشی   راحت   که   چینم می   زمین   روی   سفره _  
  اینکه   بدون   و   نرسید   گوشش   به   صدایی   هیچ 
  دقایقی   تا   شد   آشپزخانه   وارد   بچرخاند   سر   ای لحظه 
 . کند   سرگرم   را   خود 
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  آماده   قلبش   بر   شده   سنگین   ی واهمه   با   را   وسایل 
  ی گوشه   زمین   روی   که   ای سفره   چیدن   مشغول   و   کرد 
 . شد   بود   کرده   پهن   سالن 
  خود   روی   را   فراز   ی خیره   و   تیز   نگاه   مدت   تمام 

 . داد نمی   نشان   العملی   عکس   ولی   کرد می   احساس 
  ای   دقیقه   چند   سکوتِ   آن   به   دویشان   هر   نظرش   به 
  ذهن   نیروی   خواست می   دلش   چقدر   و   داشتند   نیاز 

 . کند می   فکر   چه   به   فراز   بفهمد   تا   باشد   داشته   خوانی 
  یک   با   گذاشت،   دیوار   به   تکیه   و   هم   روی   بالش   چند 
  از   درست   حدسش   و   روبرگرداند   باالخره   کوتاه   مکثِ 
 ! آمد   در   آب 
 ! بود   اش خیره   فراز 

 . بیا   ـ 
 !  تعلل بی   ایستادنی   و   بود   ممتد   سکوت   یک   جوابش 
  به   وقتی !  توانست نمی   ولی   بزند   لبخند   خواست   دلش 
 .  گرفت می   لرز   جانش   کرد می   فکر   آخر   ی صحنه 

 . میام   شورم می   رو   دستام   و   زنم می   سر   حنا   به   ـ 
  که   ای سفره   کنارِ   و   کرد   اکتفا   سرش   دادن   تکان   به 

 . نشست   بود   چیده 
  باشد   همانی   باید   بازی   این   پایان   اندیشید   و   زد   پلک 
  این   پایان   نوشتن   قصد   خودش   خواهد، می   او   که 

 . داشت   را   خون   با   شده   آغاز   ی قصه 



  را   چیز   یک   سامانش   به   نا   افکار   میانِ   لحظه   آن   در 
  داد   نخواهد   اجازه   هرگز   اینکه   هم   آن   بود   مطمئن 
 . دهد   رخ   حنا   برای   اتفاقی 
  یاد   به   وقتی   و   گذراند   نظر   از   را   اطراف   اختیار بی 
  به   برایش   ماندن   خانه   این   در   روزهای   عمر   آورد می 
  خود   قلب   روی   را   عجیبی   سنگینی   است   آمده   سر 

 ! کرد می   احساس 
  هیچ   دانست می   و   بود   شده   زجردهنده   برزخی   اسیر 
 .  داشت   نخواهد   را   او   دادن   نجات   توانایی   کس 
  گذر   زمان   از   درکی   هیچ   نشست   مقابلش   که   فراز 
 !  نداشت   کرده 
  برزخ   آن   غرق   بلتکلیفی،   غرق   مدت   چه   دانست نمی 
 . است   مانده   بد   حال   و 

  و   هوشیار   کشید،   پر   نگاهش   از   گیجی   که   بعد   ای ثانیه 
 .  دوخت   چشم   خود   مقابل   َمرد   به   خاص   عطشی   با 

  ذهن   به   را   فراز   ی چهره   اجزای   تک   تک   باید 
  که   روزهایی ... دلتنگی   روزهای   برای ... سپرد می 

 . نداشت   را   َمرد   این   دیگر 
 ریزی؟ می   برام   آب   لیوان   یه   ـ 

  مراعات   فراز   احتماال    و   بود   او   دست   کنار   آب   پارچ 
 . شد نمی   خم   که   کرد می   را   خود   زخم 
  صورت   مقابل   و   کرد   پر   آب   لیوانی   سکوت   در 

 . گرفت   رویش   به   رو   ی مردانه 



 . کرد   نوازش   نرم   را   او   دست   پشت   اما   فراز 
 سوزه؟   می   هنوز   ـ 

  مبتل   عجیب   جنونی   به   شک   بدون   قلبش   که   اندیشید 
  می   قرار بی   چنین   این   ساده   لمس   یک   با   که   شده 
 ! گردد 
 : زد   لب   فراز   چشمان   به   خیره 

 نشد؟   خوب   و   باشی   تو   پرستار   شه   می   مگه ... نه   ـ 
 !  دید می   را   فراز   ی قهقه   که   بود   بار   اولین   برای 
 . نزد   پلک   حتی   و   ماند   مردانه   ی خنده   آن   ماتِ 
 . زدم   برات   پماد   یه   فقط   من   شدی؟   شاعر   ـ 

  حالی   در   سفره   طرف   آن   خندانِ   ی چهره   مسخ   قلبش 
  صامت   سرانگشتانِ   تاثیر   تحت   دستش   پوست   که 

  دیکته   هایش   لب   به   را   کلمات   بود   خود   روی   مانده 
 . کرد 
  قلبمو   اختیار   کی   دونم نمی ... خوبی   حالِ   دلیلِ   تو   ـ 

  به   که   هستی   کسی   تنها   تو   ولی   سرگرد   گرفتی   دست 
 . داده   یاد   رو   عاشقی   نبِض   من   قلبِ 
  در   و   شد   تبدیل   محو   لبخند   یک   به   فراز   ی خنده 

 . گرفت   او   دست   از   را   لیوان   سکوت 
  آخر   لحظات   تحملِ   دلِ   و   کرد   می   اش خفه   داشت   بغض 
 . نداشت   را 

  پر   سرگرم   را   خود   و   دزدید   فراز   چشمان   از   نگاه 
 . کرد   هایشان بشقاب   کردن 



  که   ست موضوعی   درگیر   هم   فراز   ذهن   کرد   حس 
 .  شد   حاکم   شان میان   ناگهانی   سکوت، 
  دست   تقریبا    که   غذاهایی   پایان   تا   دویشان   هر   ترجیح 
  حرفی   کدام   هیچ   و   شد   سکوت   ماندند   باقی   نخورده 
  هم   را   یکدیگر   اشتهایی بی   دلیل   حتی   زدند نمی 
 ! پرسیدند نمی 
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  و   کرد   بلند   سر   فراز   موبایل   زنگ   صدای   شنیدن   با 

 : گفت   فورا  
 . میارم   من _  
  او   با   زمان هم   و   کرد   رها   بشقاب   در   قاشق   فراز   ولی 
 . شد   خیز   نیم 
 . دارم می   بر   خودم   نشو،   بلند _  

 . نزد   حرفی   و   نشست   خود   جای   سر   بر   دوباره   کلفه 



  ی صفحه   که   مبلی   نزدیک   تا   را   فراز   نگاهش   با   تنها 
 . کرد   دنبال   شد می   روشن   و   خاموش   آن   روی   موبایل 

   کنی؟   بازجویی   من   از   زدی   زنگ _  
  ولی   ماند   خیره   غذاها   ظرف   به   و   برگرداند   سر 

 . بود   مکالمه   آن   معطوف   حواسش 
  تماس   پیش   ساعت   چند   خوبم،   هم   حاال   نبود   چیزی _  

 خبر؟   چه   خادم   پرونده   از !  ندادی   جواب   گرفتم 
  کرد می   حس   عجیب   و   ریخت   خود   برای   آب   لیوانی 
 ! است   سوختن   حال   در   جانش   وسط   چیزی 
   مطمئنی؟ _  

  فراز   ی جمله   با   که   کرد   نزدیک   دهان   به   را   آب   لیوان 
 . کشید   هم   در   ابرو   و   چرخاند   نگاه   سریع 
 . میام   گفتم ... میام   االن _  
 . شد   بلند   سریع   و   گذشت   خوردن   آب   خیر   از 

 . رفت   جلو   عصبی   او   و   کرد   قطع   را   تماس   فراز 
 ! میری؟   داری   کجا _  
 . کرد   نگاهش   جدیت   با   فراز 
 . برم   باید   جدیده،   ی پرونده   به   مربوط _  

 ! انفجار   برای   بود   تلنگر   یک   انتظار   در   انگار 
  به   بینی؟ نمی   و   خودت   وضعیت !  بری   نداری   حق _  

  یک !  شده   پیدا   ای دیگه   کوفت   هر   یا   سرنخ   که   درک 
  بسه ... من   به   سلمتیت،   به   کن،   فکر   خودت   به   بار 



  تو   چیزی   هر   از   تر مهم   تو   شغل   کی   تا ... فراز 
   زندگیته؟ 

  با   مقابلش   ایستاده   َمرد   و   بود   افتاده   نفس   نفس   به 
 . کرد می   نگاهش   اخم 

  سخت   دورانِ   آن   از   کم   نداشت،   ها دیوانه   از   کم   حالش 
 ! حالش   نداشت 

  فراز   ی شانه   روی   سر   و   رفت   نزدیک   غافلگیرانه 
 . گذاشت 

 . کنم می   خواهش ... نرو _  
  بند   را   نفسش   بغض   و   کرد   خیس   را   پلکش   اشک 
 . آورد 

 : نالید   و   شد   حلقه   فراز   بازوی   دور   دستش 
 ... نرو   امروز ... فراز   نرو _  

 . شد   نوازش   اش شانه 
 !  آنیل   چته _  

 . چکید   فرو   چشمانش   از   اشک 
  من   کنار   روز   چند ... بمون   خونه   روز   چند _  

  نیست   خوب   حالم ... روز   چند   فقط ... بمون 
 . نیستم   خوب ... فراز 
 کنی؟ می   گریه _  
  مبل   روی   کرد   اجبارش   فراز   که   ماند   حالت   همان   در 

 . داد   فاصله   خود   ی شانه   از   را   صورتش   و   بنشینند 
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  شست   فراز   و   گرفت   قرار   مسیر   یک   در   شان چشمان 
  صورت   بر   اشک   ی مانده   جای   بر   خیسی   زیر   را   خود 
 . کشید   او 
  سری   یه ... شناسه نمی   شب   و   روز   که   من   کار _  

  اشون نادیده   تونم نمی   شه؛ نمی   که   دارم   وظایف 
 . بگیرم 

  اما   جنگید   داشتند   باریدن   قصد   که   هایی اشک   با 
 . نداشت   را   بغضش   مهار   توانایی 

  عذابت   آزاده   مثل   خوام نمی ... بری   امروز   نمیذارم _  
  نمیذارم   امروز   ولی ... باشم   منطق بی   خوام نمی   بدم، 
 . کنم می   خواهش   فراز،   امروز   یه ... بری   جا   هیچ 
 . گرفت   فاصله   اندکی   مستاصل   فراز 
  چرا !  چیه   مشکل   ببینم   زنی نمی   هم   حرف   آخه _  

 آنیل؟   ریخته   هم   به   رو   تو   اینجوری   چی   بده؟   حالت 



 : گفت   ناگهانی   ایستادنی   حین   و   دزدید   نگاه 
  مثل   رو   احساساتم   تونم نمی   فقط !  نیست   مهمی   چیز _  

  بیارم   رو   نیاز   مورد   وسایل   بمون !  کنم   کنترل   گذشته 
 . کنیم   عوض   رو   پانسمانت   باید 
 . برد   پناه   آشپزخانه   به   او   و   کرد   سکوت   فراز 
  اصل    این   و   بود   داده   دست   از   را   خود   رفتاری   کنترل 
 . نبود   خوب 
  بار   چندین   برگردد   پانسمان   وسایل   با   اینکه   از   قبل 

  خود   با   و   کشید   دست   صورتش   به   کشید،   نفس   عمیق 
 . کند   پیدا   ای چاره   بتواند   تا   بماند   آرام   کرد   تکرار 
 . شد   بلند   حنا   ی گریه   صدای   نشست   که   فراز   کنار 

 : شد   بلند   جایش   از   تاکید   با   و   کرد   رها   را   وسایل 
 . برگردم   تا   بمون   تو _  

  خواب   اتاق   به   را   خود   و   نماند   فراز   جواب   منتظر 
 . رساند 
 . کرد   بغل   را   حنار   و   برداشت   قدم   تر سریع 
 . نکن   گریه ... کوچولو   هیش _  

  ناخواسته   و   داد   تکان   مانند   گهواره   را   دستانش 
  زد   خود   صورت   نزدیک   کوچک   بینی   روی   ای بوسه 
 . افتاد   خنده   به   گریه   میان   حنا   که 
 . زد   لبخند   اختیار بی 
 . تو   شدی   لوسی   ی بچه   چه _  



  خندیدنش   غش   غش   با   که   بوسید   را   حنا   بینی   دوباره 
  لبخندش   و   برد   خاطر   از   را   چیز   همه   ای لحظه   برای 
 . گرفت   عمق 
 . تنی   آب   ببرمت   امروز   میدم   قول   کن   الال   دیگه   یکم _  
  لب   و   زد   پا   و   دست   که   خواباند   تخت   روی   را   حنا 

 . ورچید 
  بینی   نوک   به   آرام   و   کشید   دراز   کنارش   بلفاصله 
 . زد   کوچکش 

  یعنی   بدعنق   و   خماری   اینجوری   موقع   هر   تو _  
 . کوچولو   کن   الال   پس   میاد   خوابت   هنوز 

  مویش   کم   سر   به   و   کشید   حنا   سمت   بیشتر   را   خودش 
 . زد   بوسه 
  رو   چیز   همه   میدم   قول   من   بخواب   راحت   تو _  

 . کنم   درست 
  کوچک   بدن   دور   دست   او   و   کشید   خمیازه   حنا 

 . انداخت   خود   به   چسبیده 
  از   بعد   بابات   اگه   حتی   کنم   درستش   میدم   قول _  

  نمیذارم   من   کنه   خالی   سرم   تو   تیر   یه   حقیقت   شنیدن 
 . بیفته   تو   برای   اتفاقی 

 
#١٧٩ 

 
 



 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 
 ! اومد می   خوابش   هنوز _  

  نزدیک   که   آنیل   به   فقط   مبل   پشتی   به   داده   تکیه 
  حرف   به   تمایلی   اینکه   بدون   کرد، می   نگاه   آمد می 
 . باشد   داشته   زدن 

 . بود   مانده   آنیل   حالِ   درگیرِ   اندازه   از   بیش   ذهنش 
  اعصاب بی   حسابی   بمونه   نصفه   خوابش   اگه _  
 . شه می 
  به   کامل    و   نشست   کنارش   محو   لبخند   یک   با   آنیل 
 . چرخید   او   طرف 
 .  کنم   عوض   رو   پانسمانت   باید   سرگرد   خب _  
  اغواگر   چشمانِ   روى   بر   را   دارش تب   و   مخمور   نگاه 
 .  داشت   نگه   ثابت   آنیل 

  خود   با   وقتی   و   نداشت   خود   بر   کنترلی   دیگر   حقیقتا  
  زن   خواهد مى   دلش   زمانى   هر   از   بیشتر   چقدر   اندیشید 
  یقین   ببوسد   و   كشد   آغوش   به   را   خود   کنار   نشسته 
 ! شده   عوض   چیزها   خیلی   کرد   پیدا 
 ! ندارد   خود   از   شناختی   دیگر   کرد می   حس 



  و   شد   خیره   آنیل   فرم خوش   های لب   به   غیرارادی 
  عمل   شرمانه بی   دارد   بود   کرده   فراموش   انگار 
 ! کند می 

  بود   افتاده   جریان   به   جانش   در   بیکباره   كه   احساساتى 
  حال   عین   در   كرد، می   تشدید   را   تنش   گرماى   و   التهاب 
 . نبود   پذیر   باور   برایش   عجیب   حالِ   این 
 . ببینم   و   زخمت   بذار _  
  هوس   که   هایی لب   از   نگاه   طوالنی   نسبتا    مکث   یک   با 

  كه   حالى   در   و   گرفت   بود   زده   سرش   به   شان بوسیدن 
  روى   محوى   تبسم   داشت   نظر   زیر   را   آنیل   حركات 
  این   در   که   عشقی   بند   در   باالخره   زد،   نقش   لبانش 
  شده   گرفتار   شد می   نصیبش   وقت بی   و   وقت   مدت؛ 
 ! بود 

  پیراهن   هاى   دكمه   آرامش   با   كه   آنیل   ظریف   انگشتان 
  و   زدند   آتش   را   تنش   انگار   كردند   باز   را   اش مردانه 
 ! کشید   پر   لبخندش 

  فارغ   خواست مي   دلش   لحظه   همین   خواست، مى   را   او 
  ظریف   دستان   آن   میان   بخزد   ها خیال   و   فكر   تمام   از 

 . گیرد   آرام   و   زنانه 
  همه   از   و   نداشت   باور   را   خود   تمایلِ   طرفی   از 

  برود   جایی   ندارد   حق   بود   گفته   آنیل   که   این   تر عجیب 
 ! ماند   و   زد   را   کارش   قید   بار   اولین   برای   او   و 

   زخمِ   تا   مترى   میلى   اى فاصله   با   آنیل   سرانگشتان 



 . شدند   كشیده   او   شكم   داغ   پوست   روى 
  زخم   بد   خیلى   واى !  آوردى   خودت   سر   بلیى   چه _  
 ! كنى؟ می   تحمل   زخمو   این   درد   چطور .  شده 

 . شدند   مقبض   اراده بی   شکمش   عضلت 
  او   مخمور   چشمان   به   آورد،   باال   سر   باالخره   آنیل 
  شد   فراز   غیرعادی   حالت   ی متوجه   شاید   و   كرد   نگاه 
 . خورد   ُسر   پایین   اختیار بى   دستش   که 
  دلش   بار   نخستین   برای   و   نشست   صاف   اما   او 

  سرپوش   نخواست   دلش   باشد،   خوددار   که   نخواست 
  کند   عمل   خود   میل   خلف   و   بگذارد   احساساتش   بر 
  آنیل   گردن   پشت   دست   غافلگیرانه   حركتِ   یک   در   پس 

   که   زنی   لرزانِ   تن   اش ذاتى   خشونت   با   و   انداخت 
 . كشید   جلو   را   بود   انداخته   جانش   به   آتش 
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  بر   بوسه   مشغول   نرم   و   پرنیاز   عمیق،   و   بست   چشم 
 . شد   ها لب   آن 
  اینکه   بدون   و   فشرد   او   ی شانه   روی   دست   آنیل 
  صورتش   باشند   گرفته   تحرکی   ترین کوچک   هایش لب 
 . کشید   عقب   را 

  باز   چشم   اخم   با   و   نداشت   را   رفتاری   چنین   انتظار 
 . کرد 
 . خورد   تکان   گلویش   سیبک   و   بود   اش خیره   آنیل 
 ... االن   چرا _  

 : پرسید   بدخلق   و   شد   بیشتر   اخمش   غلظت 
 چی؟   چرا _  
  فاصله   ابروهایش   افتاد   گریه   به   ناگهانی   که   آنیل 

  او   به   زدن   پلک   ی اجازه   حتی   حیرت   و   گرفتند 
 . داد نمی 
  باید   االن   چرا !  فراز؟   ببوسی   منو   باید   االن   چرا _  
 !  کنی؟   بغلم 
  و   نداشت   شنید می   که   عجیبی   های حرف   از   درکی 
 ! بگوید   باید   چه   دانست نمی 
   لرزیده؟   قلبت   هم   تو   فراز؟   آره   شدی؟   عاشقم _  
  اش زده بهت   صورتِ   و   برداشت   خیز   او   طرف   به   آنیل 
 . گرفت   خود   لرزان   دستان   میان   را 
  آنیل ... بشه   چیزیت   کنم   تحمل   تونم نمی ... تونم نمی _  

  بداخلق   َمردِ   این   عاشق   آنیل ... توئه   عاشق 



!  وقت   هیچ ... فراز   کنی   شک   احساسم   به   نباید ... شده 
 . نکن   شک   عشق   این   به ... نکن   شک   ها لحظه   این   به 

  به   بار   این   هایشان لب   ی دوباره   ناگهانی   خوردنِ   پیوند 
 ! بود   زدن   پلک   ای ثانیه   ی اندازه 
 . بوسید   وار دیوانه   و   چسباند   او   لب   بر   لب   گریان   آنیل 
  ی قفسه   و   شد   همراه   معاشقه   آن   در   غیرارادی   نیز   او 

 . گرفت   شتاب   اش سینه 
  به   و   آوردند   کم   نفس   که   آنجا   تا   بوسیدند   را   یکدیگر 
  نفس   آنیل   هایشان لب   میان   ناچیز   شیاری   ایجاد   محض 
 . زد   نفس 
  تو   سر   روی   قطراتم   اولین   شدم می   خلق   باران   اگر _  
  شدم می   خلق   گل   اگر ... صورتت   لمِس   برای   بارید می 
  تو   بچیند   مرا   که   کسی   تنها   خواست می   دلم   یقینا  
  کم   عمرم   دانستم می   که   زمان   آن   حتی   باشی 
  هدفم   تنها   شدم می   خلق   خورشید   اگر ... گردد می 

  اگر   من ... اما ... شد می   تو   زندگی   به   دادن   روشنایی 
  تو   عاشق   هم   باز   شوم   خلق   انسان   دوباره   و   دوباره 
 ... شوم می 
  و   نداشتند   شدن   چشم   در   چشم   به   میلی   کدام   هیچ 
 . دادند می   ترجیح   را   حالت   همان 
  فاصله   بدون   و   بوسید   را   آنیل   های لب   کوتاه   بار   این 

 : کرد   نجوا   هایشان صورت   میانِ   انداختن 
 . تو   نبودی   اینجوری !  آنیل   شدی   شاعر _  



  ی همه   با   تونم می   رو   تو   عشق   من ... عشقه   از _  
  دنیا   ی عاشقانه   رمان   ترین قشنگ   و   بزنم   قلم   احساسم 

 ! بنویسم   رو 
  متری میلی   یک   و   انداخت   آنیل   گردن   دور   دست 
 : زد   نفس   هایش لب 
 کنیم؟ می   داریم   چیکار   ما _  
 : زد   هق   و   سایید   او   لب   بر   لب   آنیل 
  دلیلش   حالمون ... عشقه   خاصیت ... عشقه   این _  

 . عشقه 
  زنِ   گردنِ   بر   لب   و   برد   تر نزدیک   را   صورتش 
 . کشید   خود   به   چسبیده 

  نسبت   تونم نمی   دیگه   چرا !  شم   بلند   تونم نمی   چرا _  
 ! کنم می   چیکار   دارم !  باشم   تفاوت بی   تو   به 
 : نالید   گوشش   زیر   آنیل 
  حریفش   بعد   به   جایی   یه   از   منم ... عشقه   خاطره   به _  

 ! نشدم   قلبم   حریف   منم !  نشدم 
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  چنین   در   حاال   تا   نداشت   خاطر   به   و   بست   چشم 
  را   خود   رفتار   نتواند   که   باشد   گرفته   قرار   موقعیتی 
 . کند   کنترل 
 . بزن   پسم   منو _  
 : نالید   گوشش   کنار   آنیل 
 ! بدم   انجام   رو   کار   این   باید   چرا _  

  بوسید   را   آنیل   لب   ی گوشه   و   کشید   باال   را   صورتش 
 . نداشت   کردن   باز   چشم   خیال   که   حالی   در   هم   آن 
 . بمون   خورشید   همیشه ... آنیل   نشو   عوض _  

  را   ربطش بی   ی جمله   از   بعد   العملی عکس   هیچ   فرصت 
  کام   به   دیگر   باری   را   انگیز وسوسه   های لب   آن   و   نداد 
 . کشید 
  او   گردن   دور   دست   و   کرد   اش همراهی   نیز   آنیل 

 . انداخت 
  پیشانی   به   پیشانی   طوالنی   نسبتا    ی بوسه   یک   از   بعد 
 . گرفت   فاصله   هایشان لب   و   چسباندند   هم 
  قبول   نفره   دو   ی عاشقانه   شام   یه   برای   رو   دعوتم _  
 سرگرد؟   کنی می 

 . کرد   باز   چشم   باالخره   و   زد   لبخند 



  نباشه   بیرون   سفارش   و   کنی می   درست   خودت   اگه _  
 . بله 
 : گفت   مردد   و   او   چشمان   به   شد   خیره   آنیل 
 ! نیست   خوب   زیاد   من   آشپزی _  
 . نگرفت   آنیل   صورت   از   نگاه   ولی   آمد   عقب   هوا بی 
 دیگه؟   کنی   شروع   باید   جایی   یه   از _  
  خودت   چون   نداری   اعتراض   حق   شد   مزه   بد   اگه _  

 ! خواستی 
 . داد   تکان   سر   خونسرد 

  و   کن   رسیدگی   زخمم   به   بیا   فعل  ... کنم می   سعی _  
 . نکن   شیطونی   دیگه 
 . کرد   گرد   چشم   آنیل 
  انجام   رو   کارم   داشتم   که   من !  کردی   شیطونی   تو _  
 ! دادم می 

 : زد   لب   و   کرد   حلقه   آنیل   ی شانه   دور   دست   ناگهانی 
  قبل    کافی   ی اندازه   به   کنم   یادآوری   الزمه _  

 دادی؟   انجام   رو   هات شیطونی 
  او   ی چانه   مشهودی   قراری بی   با   و   شد   تر نزدیک   آنیل 
 . بوسید   را 
 ... فراز _  

  بر   بود   برگشته   آن   به   جدیت   که   ای چهره   با   و   ساکت 
 . ماند   خود   جای   سر 



  از   بعد   و   گذاشت   او   ی شانه   روی   سر   حیران   آنیل 
 : کرد   نجوا   کوتاه   مکثی 
 . نکن   ول   رو   دستم _  

  مصمم   و   کشید   آنیل   موهای   به   را   صورتش   از   نیمی 
 : گفت 
 !  که   شه می   قیامت   نباشه؟   خورشید   شه می   مگه _  
 . جنگید   خود   گریستن   به   میل   با   و   زد   پلک   آنیل 

 ... بود   انگیز غم   زیادی   آخرش 
  رفته   وصال   قدمی   یک   تا   که   عاشقی   برای   جدایی   دردِ 
  زندگی   آن   از   بعد   قطعا    و   است   مرگ   خودِ   باشد 

 ! داشت   نخواهد   معنایی 
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  عمدی   با   را   نگاهش   و   گرفت   فاصله   میل بی   آنیل 
 ! دزدید   او   چشمان   از   مشهود 

 . کنه   تنی   آب   حسابی   امروز   دادم   قول   حنا   به _  



  پانسمانش   دقت   با   که   دستانی   ظرافتِ   به   را   حواسش 
  در   عجیب   احساسی   شاهد   و   داد   کرد می   عوض   را 

 ! بود   خود   وجود 
  هیچ   دیگر   بود،   کرده   حیران   را   او   که   احساسی 
  اینقدر   چگونه   دانست نمی   و   نداشت   خود   از   شناختی 
 !  است   شده   عوض 

  بگیرد   قرار   کسی   تاثیر   تحت   آسان   که   نبود   َمردی   او 
  است   بوده   متعهد   اخلقیات   به   زندگی   در   همیشه   و 

 ... اکنون   ولی 
 کنه؟ می   درد   خیلی _  

  را   او   چشمان   به   کردن   نگاه   خیالِ   آنیل   بود   مشخص 
 ! ندارد 
  درد   از   تر راحت   خیلی   جسم   های   زخم   درد   تحمل _  
 . کنن می   آدم   روان   نصیب   که   هست   هایی زخم 
  هم   به   شان نگاه   و   آورد   باال   سر   باالخره   مکث   با   آنیل 

 . شد   دوخته 
 . فراز   صبوری   زیادی _  

 . نزند   نیشخند   نتوانست 
  اون   حتی   کنم   فکر   خودم   به   نکردم   وقت   هرگز   من _  

 ! بودم   زخمی   که   زمان 
 . زد   لبخند   وافر   غمی   با   آنیل 
  ابد   تا   نفر   یک   لحظه   این   از   نباش   نگران   دیگه _  

 . هات زخم   روی   شم می   مرهم ... هست   تو   به   حواسش 



 . ماند   خیره   آنیل   به   جدی   ای چهره   با   و   ساکت 
  اینکه   از   قبل .  شد   تموم   من   کار   سرگرد   خب   خیلی _  
  سراغ   برم   باید   کنم   درست   مزه   بد   شام   یه   برات   بیام 
 . بگیره   دوش   منتظره   که   وروجک   اون 
  که   شد   بلند   پانسمان   وسایل   برداشتن   با   زمان هم   آنیل 
 : گفت   فورا    فراز 
 . باشم   منم   باید !  تونی نمی   که   تنهایی _  
  روی   موهایش   از   ای دسته   و   چرخاند   سر   آنیل 

 . انداخت   سایه   صورتش 
  امروز   زیادی .  سرگرد   کنی   استراحت   باید   شما _  

 . داشتی   تحرک 
  مشغول   که   حالی   در   و   کردند   کم   فاصله   ابروهایش 

 : داد   جواب   شد   هایش دکمه   بستن 
 . آنیل   خانمِ   سرکار   هستیم   حرفا   این   از   تر قوی   ما _  
  در   آشپزخانه   به   رفتن   حین   و   افتاد   خنده   به   آنیل 
 : گفت   حال   همان 
  حکم   تنهایی   به   شما   سرگرد،   لعنت   منکرش   بر   بله _  
 . داری   رو   ارتش   یه 

  آخرین   بستن   با   و   نشست   هایش لب   روی   محوی   تبسم 
 . ایستاد   اش دکمه 

  شنیدن   با   که   بردارد   قدم   آشپزخانه   طرف   به   خواست 
  پیش   را   خواب   اتاق   مسیر   تعلل بی   حنا   ی گریه   صدای 
 . گرفت 



 . میام   االن   شد،   بیدار   موقع   به   جوجه _  
  آشپزخانه   داخل   از   آنیل   ی شده   بلند   صدای   به   جوابی 
 . شد   اتاق   وارد   و   نداد 
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  چرا   کند،   آرام   را   او   حنا   کردن   بغل   بدون   کرد می   سعی 
  به   داشت   امکان   زدن   پا   و   دست   با   دخترش   که 

 . کند   وارد   آسیب   زخمش 
  آرام   از   بعد   و   آمد   اتاق   به   آنیل   که   نکشید   طول   زیاد 
  پشت   کرد،   حاضر   را   او   حمام   وسایل   حنا   کردن 

 . نشنید   اعتراضی   و   افتاد   راه   سرشان 
  نگاه   از   حتی   و   بودند   شده   ساکت   ناگهانی   دو   هر 

 . کردند می   اجتناب   یکدیگر   چشمان   به   مستقیم 
  و   بنشیند   زانوهایش   روی   یا   شود   خم   توانست نمی 
 . بود   ایستاده   ها آن   سر   باالی   کلفه   فقط 



  از   دخترش   بود   نگران   او   و   خورد می   تکان   زیاد   حنا 
 . بخورد   لیز   آنیل   دستان   میان 
  خیس !  هستی   سرتقی   ی بچه   عجب _  
  روی   نپاش   آب ... بشورم   اتو کله   بذار ... نکن ... شدم 
 . من 
  لبخند   اختیار بی   و   کرد   نگاه   آنیل   حرص   پر   رخِ   نیم   به 
 . زد 
 !  صورتم   رو   نپاش   آب ... گم می   نکن   حنا _  

  خیره   که   حالی   در   و   بود   ایستاده   وان   نزدیک   ساکت 
  خودش   چقدر   اندیشید   کرد می   نگاه   را   آنیل   خیره 
  که   اتفاقاتی   استرس   حتی !  است   زمان   هر   از   تر آرام 
  داده   رخ   مراسم   آن   در   توانست می   اش ه خانواد   برای 
 !  نداشت   را   باشد 
  آنیل   رخ   نیم   روی   از   را   نگاهش   حنا   ی گریه   صدای 
  با   و   داشت   نفرت   شامپو   از   دخترش   کرد،   منحرف 
 . زد می   پا   و   دست   جیغ 
  لیز   آنیل   دستان   میان   از   غافلگیرانه   ی لحظه   یک   در 

  حرکتی   با   اما   برداشت   خیز   زده   وحشت   او   و   خورد 
 . ماند   خود   جای   سر   بر   شوکه   دید   که 
  حنا   نکردنی   باور   تبحری   و   عجیب   خونسردی   با   آنیل 
 ! داشت   نگه   را 

 . ایستاد   صاف   بهت   با   و   کشید   تیر   زخمش 



  و   نگریست   او   صورت   به   کوتاه   ای لحظه   آنیل 
 . گرفت   نگاه   هم   بلفاصله 
  امکان   کشید،   خود   های لب   روی   و   چانه   به   دستی 
 ! باشد   بوده   اتفاقی   هم   مورد   این   نداشت 

  بود   کرده   گم   را   پایش   و   دست   او   حتی   که   شرایطی   در 
  و   کند   عمل   خونسرد   توانست می   زن   یک   چگونه 
 ! دهد؟   نشان   ای حرفه   رفتاری 
  اتفاقی   هر   آمادگی   که   جنگجو   یک   همانند   درست   آنیل 
 ! بود   کرده   رفتار   دارد   را   نبرد   میدان   در 

  فنونی   به   مسلط   و   دیده   آموزش   فرد   یک   مثل   درست 
 ! ای حرفه   فوق 
  به   چیزی   و   نزند   حرفی   هیچ   لحظه   آن   در   کرد   سعی 
 . نیاورد   خود   روی 
  روی   بیشتری   دقت   با   و   ایستاد   خود   جای   سر   بر   فقط 

  زوم   دخترش   دادن   حمام   موقع   آنیل   های العمل عکس 
 . کرد 
  چیزی   داد   نشان   افتاده   تکاپو   به   ذهنی   با   ها لحظه   آن 
 . نیامده   عجیب   نظرش   به 

  در   زهم   با   شد   تمام   باالخره   که   حنا   کردن   حمام 
 . برداشت   قدم   آنیل   سر   پشت   سکوت 

 کنی؟   استراحت   یکم   خوای نمی _  
  آنیل   که   ای نقطه   در   هم   آن   کرد   توقف   ها آن   از   تر عقب 
 . داشت   او   به   پشت 



  جا   همین   کردی   تنش   که   رو   حنا   های لباس .  چرا _  
 . برس   کارت   به   برو   هم   تو   مونم می 
 : گفت   آرامی   صدای   با   بچرخاند   سر   اینکه   بدون   آنیل 
  باید   هم   خودم   باشی؟   بیرون   دقیقه   چند   شه می _  

 .  کنم   عوض   لباس 
 حتما    آره، _  

  به   و   رفت   بیرون   اتاق   از   تری اضافه   حرف   بدون 
  شکِ   مقابل   حمام   داخل   ی صحنه   اتاق   در   بستن   محض 
 . گرفت   جان   نگاهش 

  جانب   از   را   ای حرفه   واکنش   چنین   هم   دیگر   بار   یک 
  از   راحت   زیادی   کرد می   فکر   اکنون   و   بود   دیده   آنیل 
 ! بود   گذشته   آن   کنار 
  با   شد،   باز   اتاق   در   تا   ایستاد   نقطه   همان   در   آنقدر 
 . شد   آنیل   ی سینه   به   سینه   و   برگشت   کوتاه   مکثی 
  بیش   نظرش   به   کرد   دریافت   لحظه   آن   در   که   لبخندی 

 ! کرد می   جلوه   مصنوعی   اندازه   از 
 . کن   صدا   منو   کرد   اذیت   اگه _  
  فکر   بیشتر   باید   دانست می   خوب   و   داد   تکان   سر   فقط 
 . کند 
  رسیده   آن   وقت   که   بود   گرفته   قرار   مقابلش   پازل   یک 
 . بچیند   هم   کنار   دقت   با   را   هایش تکه   بود 
  وارد   سکوت   در   او   و   رفت   کنار   راهش   سر   از   آنیل 
 . شد   اتاق 



  خود   شغلی   هوش   از   ترسید می   بار   اولین   برای 
!  فاجعه   یک   عمق   یعنی   او   برای   این   و   کند   استفاده 
 ! یابد   دست   خوبی   نتایج   به   نیست   قرار   یعنی 
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  نداشت،   تمرکز !  چرخید می   خود   دور   به   عصبی 
  معدود   از   یکی   کردن   درست   و   مدت   تمام   در   دستانش 
 . لرزیدند می   بود   بلد   که   غذاهایی 

  فراز   نگاهِ   در   کرده،   شک   او   به   فراز   داشت   یقین 
  به   توانست نمی   و   بود   دیده   تردید   و   شک   از   دنیایی 
 . بگوید   دروغ   خود 
  حقیقت   فراز   آمد می   حرف   به   خود   اینکه   از   قبل   اگر 
  باشد؟   داشته   توانست می   توضیحی   چه   فهمید می   را 

  همه   است   خواسته   بگوید   او   به   خواست می   چگونه 
   شده؟   مانع   بار   هر   ترس   ولی   کند   اعتراف   را   چیز 



  هویت   اصل   به   دسترسی   نبود   سخت   که   فراز   برای 
  بعد   ساعت   چند   و   بگیرد   تماس   یک   بود   کافی   فقط !  او 

  داشته   دست   کف   توانست می   را   اش زندگی   ی همه 
 !  باشد 
  دست   از   را   زمان   اینکه   از   قبل   زد می   حرف   باید 
  چشم   خود   شک   روی   آسانی   به   بار   این   فراز   داد، می 
  عجیبِ   روحی   های حالت   و   رفتارها   با   هم   آن   بست نمی 
 . گردد   تردیدهایش   خیال بی   نداشت   امکان   او 
.  گردم می   بر   زود   کنم   عوض   لباس   خونه   رم می   من _  
 . خوابید   تازه   حنا 
  کنار   ایستاده   َمرد   با   وقتی   و   کرد   مکث   چرخیدن   برای 
  امروز   همین   فراز   کرد   باور   شد   چشم   در   چشم   کانتر 
  با   او   زندگی   از   بیشتر   اطلعات   گرفتنِ   برای 

 . گرفت   خواهد   تماس   همکارانش 
  وقتی   داد می   دست   از   را   زمان   نباید ... نداشت   وقت 
  فرصت   دیگر   چقدرِ   عمویش   جانب   از   دانست نمی 
  از   بعد   فراز   دانست نمی   وقتی   نداشت   وقت !  ست باقی 
  را   چیز   همه   بعد   ساعت   چند   خود   همکاران   با   تماس 
 !  فهمید   خواهد 
  شدن   کشته   شاهد   و   داد می   دست   از   را   زمان   نباید 
  همین   را   چیز   همه   باید   فراز ... شد می   دیگر   نفر   یک 

  دیر   اینکه   از   قبل   شنید می   خودش   زبان   از   امشب 
 . گردد 



  فراز   به   خودش   را   چیز   همه   و   کرد می   اعتراف   اگر 
 . شد می   نصیبش   بهتری   رفتار   قطعا    داد می   توضیح 
  کی   فراز   نفهمید   که   بود   غرق   افکارش   میان   آنقدر 

 !  گذاشت   تنهایش 
  تنها   فراز   گفت می   حسش   و   چرخید می   خود   دور   به 

 ! است   نرفته   اش خانه   به   لباس   تعویض   برای 
  اتفاق   این   نباید   و   داد می   دست   از   را   زمان   داشت 
 . افتاد می 
  دلش   چید،   شکل   بهترین   به   اما   بد   حالی   با   را   میز 
  کنار   عاشقانه   شام   یک   خوردن   ی تجربه   خواست می 

  کمال   و   تمام   بود   آموخته   قلبش   به   عاشقی   که   َمردی 
 .  باشد 
  تصویر   به   شکل   زیباترین   به   داشت   قصد   را   ها آخرین 
 . بماند   دلش   بر   چیز   هیچ   حسرتِ   خواست نمی   بکشد، 
  آرایشی   پوشید،   را   هایش لباس   زیباترین   از   یکی 
  اتاق   ترک   از   قبل   و   زد   نقش   خود   صورت   بر   نقص بی 
 . نگریست   را   حنا   خیره   نگاهی   با 
  حنا   خوابِ   در   غرق   ی چهره   و   خیال   آسودگی   به 

  داشته   را   او   جایگاه   توانست می   کاش .  خورد   غبطه 
 . باشد 
  همان   هایش کودکی   به   گشت می   بر   و   زد می   پلک   مثل  

  هیچ   و   داشت   خود   کنار   را   اش خانواده   که   موقعی 
 . دانست نمی   خود   پیرامون   کثیفِ   دنیای   از   چیز 



 : لرزید   صدایش   و   کشید   نفس   عمیق 
  من ... بیام   بر   پسش   از   کن   دعا ... حنا   کن   دعا _  
  آسیبِ   بدم   اجازه   و   کنم   سکوت   دیگه   خوام نمی 

 . ببینید   بیشتری 
  در   زنگ   صدای   اتاق   از   رفتن   بیرون   با   زمان هم 

 . شد   بلند   اش خانه 
 

#١٨۵ 
 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . بست   چشم   کوتاه   ای لحظه   و   ایستاد 
 . سخت   خیلی   داشت،   پیش   در   را   سختی   شب 

  دانست می   خوب   اما   نداشت   گفتن   شجاعت   حقیقتا  
 . ندارد   ای چاره 
  قدم   آرام   در   زنگ   صدای   ی دوباره   شنیدنِ   با 

 . رفت   جلو   نامطمئن   و   سست ... برداشت 



  َمرد   ماتِ   و   گشود   ترسناکی   آشفتگی   با   را   در 
 ! شد   خود   مقابل   پوش خوش 
 !  بود   رسیده   خود   به   هم   فراز 
 ! شدی   پشیمون   کردم   فکر _  

 : زد   لب   حیران 
 چی؟   از _  
 ! کنی   مهمون   منو   عاشقانه   شام   یه   اینکه   از _  
  نتوانست   او   و   داشت   لب   بر   محوی   لبخندِ   فراز 

 . بدهد   صورتش   عضلت   به   تکانی   ترین کوچک 
 بدی؟   راهم   خوای نمی _  

 . آمد   داخل   فراز   و   ایستاد   عقب   حرف   بدون 
  خواست   مادرش   از   دل   در   و   کشید   نفس   عمیق 
 . باشد   داشته   را   هوایش 
  خیره   هم   باز   و   برگشت   خانه   در   بستن   محض   به   فراز 
 . شد   او   چشمان   به 
 خوبی؟ _  
 . گزید   لب   سریع   و   نیستم   نه   بگوید   آمد 
  بیشتر   همین   و   بود   اش خیره   زمان   هر   از   نافذتر   فراز 
 . کرد می   مضطرب   را   او 
 . بشینی   صندلی   روی   بتونی   امیدوارم   چیدم   رو   میز _  
 . داد   تکان   سر   فراز 
 . تونم می _  
 . کشم می   هم   رو   غذا   االن   بیا   پس _  



  زیر   از   و   کشد   پر   آشپزخانه   طرف   به   تا   برگرداند   رو 
  داغی   اسیر   بازویش   که   باشد   گریخته   خیره   نگاه   آن 

 . شد   فراز   انگشتان 
 . گرفت   آتش   پوستش   و   زد   خشکش 

 . بزنیم   حرف   خوام می   بخوریم   شام   اینکه   از   قبل _  
  فراز   خونسرد   صورتِ   به   دقت   با   و   برگشت   ترسان 
  را   حقیقتی   فعل    رسید نمی   نظر   به .  دوخت   چشم 

 . باشد   فهمیده 
 ! چی؟   ی درباره _  
  دنبال   را   او   نرم   کند   رها   را   بازویش   اینکه   بدون   فراز 
  با   بعد   ای لحظه   و   کشاند   ها مبل   از   یکی   طرف   به   خود 
 . نشستند   یکدیگر   کنار   ای فاصله   اندک 

  ترجیح   کرد،   نگاه   فراز   ی چهره   جدیت   به   مستاصل 
 . بماند   منتظر   و   نپرسد   سوالی   دیگر   داد می 
  کنارم .  شدی   من   زندگی   وارد   روزا   بدترین   تو _  

  تلش   حالم،   کردن   خوب   برای   کردی   تلش   موندی، 
  روز   بدترین   تو   حاال   و ... باشی   زخمام   مرهم   کردی 
  دوباره   رفته   یادم   که   کردی   منحرف   منو   ذهن   جوری 
  مهم   برام   چیزی   دیگه   شاید   و   اومده   سرمون   به   چی 

  شده   باعث   همین   و   درد   به   شدم   ِسر   شاید !  نیست 
  خودم   به   زندگیم   جدید   ی واهمه   و   چیز   همه   خیال بی 

  دونفره   شام   یک   هم   اون !  بخورم   شام   تو   با   تا   برسم 
 ... و 



  عمیق   نفس   یک   ی اندازه   به   و   کوتاه   کرد،   مکث   فراز 
 . خورد   او   های لب   به   اش داغی   که 
 ! عاشقانه _  
  انگار   که   شدند می   فشرده   هم   روی   آنقدر   هایش لب 

 ! بزند   حرف   نبود   قرار   هرگز 
  مسخ   حاال   تا !  نداشتم   حسی   چنین   حاال   تا   من   آنیل _  
 !  بمیره   وجدانم   حتی   که   جوری   نشدم   زن   یک 
 ! نبود   هم   زدن   پلک   به   قادر   حتی   دیگر 
  شرایط   این   تو   که   نمیاد   بدم   خودم   از   حتی   چرا _  

  زنم؟ می   تو   به   هایی حرف   چنین   دارم   و   هستم   اینجا 
  مدت   هنوز   وقتی   خوره نمی   هم   به   خودم   از   حالم   چرا 

 ... من   و   نگذشته   آزاده   مرگ   از   زیادی 
  دلش   چقدر   او   و   شد   حاکم   فضا   بر   ناگهانی   سکوت 

 . بداند   را   جمله   آن   ی ادامه   خواست می 
  رسمی   زمانِ   که   وقتی   تا   رابطه   این   خوام می _  

  باشه،   من   اعتقادات   چارچوب   در   برسه   کردنش 
  قدم   داشتم   که   اعتقاداتی   برخلف   خوام نمی 

 . باشیم   هم   َمحرم   خوام می ... بردارم 
  باور   و   بود   گرفته   ُگر   جانش   تمام   زد، می   تند   قلبش 
 !  را   هایش شنیده   کرد نمی 

  نکند   حماقت   این   از   بیشتر   داد می   هشدار   عقلش 
  اعتراف   چیز   همه   به   و   کند   تمام   را   بازی   حاال   همین 
  چند   فقط   کرد می   التماس   عجز   با   قلبش   اما   کند 



  اجازه   عاشقانه   شام   یک   خوردن   پایان   تا   فقط   ساعت، 
  چند   هر   باشد   داشته   را   بودن   او   زن   عنوان   بدهد 
 ! گذر   زود   و   فانی   چند   هر ... موقت 

 
#١٨۶ 

 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  هایشان صورت   که   نزدیک   آنقدر   شد   نزدیکش   فراز 
 . بگیرد   قرار   هم   کنار 
  این   داخل   وقتی   گیرم، می   رو   دستت   وقتی   خوام نمی _  

  تو   به   نسبت   دیگه   دونم می   و   ذارم می   قدم   خونه 
  شده   شروع   ای رابطه   یه   دونم می   نیستم،   حس بی 

  َمردِ   من   گفتم   هم   قبل  .  باشم   داشته   بدی   احساس 
  این   از   بیشتر   و   نیستم   چارچوب   از   خارج   روابط 
  یه   که   حاال   بردارم،   قدم   عقایدم   برخلف   خوام نمی 

 . باشه   حلل   باید   گرفته   شکل   ای رابطه 



  داشته   نگه   صامت   او   گوش   کنار   را   هایش لب   فراز 
  آتش   به   پوست   بر   سوزان   ردی   هایش نفس   و   بود 

 . گذاشتند می   جای   بر   او   ی شده   کشیده 
  ماند   حواسش   شد   زمزمه   گوشش   زیر   عربی   کلماتی 
  ای ساله   دو   مدت   و   گردید   مشخص   که   ای مهریه   روی 
 . شد   گفته   که 

  امشب   پایان   تا   فقط   صیغه   این   دوام   نداشت   شک 
  شنید می   را   او   های اعتراف   فراز   بود   کافی   باشد، می 

 . ماند نمی   َمحرمیتی   دیگر 
 . شد   نوازش   اش چانه   زیر 
 قَبلُت؟ _  

  اما   ندهد   انجام   را   کار   این   کرد   تاکید   عقلش 
  به   را   هایش لب   اش لعنتی   و   نفهم   زبان   قلبِ ... قلبش 
 . انداخت   تکاپو 
 ... قَبلتُ _  

  و   شد   گرفته   قاب   فراز   دستان   میان   صورتش 
 . خورد   پیوند   داغ   هایی لب   با   اش پیشانی 
  تنش ... داشت   را   اش سینه   ی قفسه   دریدن   قصد   قلبش 
 . کرد نمی   باور   را   چیز   هیچ   و   بود   داغ 
  و   داشت   نگه   او   صورت   مقابل   را   صورتش   فراز 
 . زد   لبخند 
  باورش   هنوز   خودم   که   ساختی   رو   کسی   من   از _  

 !  ندارم 



  را   چیز   همه   ساعت   چند   فقط   کرد   تکرار   خود   با 
 . ساعت   چند   فقط ... شود   قلبش   پای هم   و   کند   فراموش 

  فراز   نگاه   سنگینی   ایستاد،   و   گرفت   فاصله   آرام   پس 
  و   ِمهر   او   های محبت   با   او   که   َمردی   کرد، می   حس   را 

 . بود   شده   برانگیخته   اش مردانه   نیازهای 
  درست   که   ای بدمزه   شام   خوردن   از   بعد   امیدوارم _  

 . نبخشی   رو   مونده   باقی   مدت   کردم 
  به   و   گذاشت   جا   سر   پشت   را   فراز   دلفریب   ی خنده 

 . برد   پناه   آشپزخانه 
  چند   داشت   احتیاج   و   سوخت می   مهیب   آتش   یک   در 

  فکر   پیش   لحظاتی   اتفاق   به   و   باشد   تنها   ساعت 
  عقد   به   را   او   فراز   که   ای لحظه   بار   هزار   باید ... کند 

  به   دائمی   رسمیت   ی وعده   و   بود   آورده   در   خود   موقت 
 . کرد می   دوره   خود   با   را   بود   داده   او 
  فراز   و   برد   میز   سر   را   غذا   خود   میل   برخلف   اما 

  با   و   کج   ها صندلی   از   یکی   روی   آمد   موقع   همان 
 . نشست   احتیاط 
  سالن   ی گوشه   بار   طرف   به   فکر بی   و   حرف   بدون 
 . برگشت   هایش شیشه   از   یکی   با   و   رفت 
  آخرین   امشب   من   ولی   نیستی   اهلش   دونم می _  

  چشمات   تصویر   با   پیک   به   پیک   تو   کنار   رو   شیشه 
  مشروب   به   لب   امشب   از   بعد   دیگه   و   خورم می 
  از   گفتی ... نمیاد   خوشت   دونم می   چون   زنم نمی 



  امشب ... نمیاد   خوشت   کنن می   مست   که   هایی زن 
  راحت   بتونم   تا   سرگرد   کن   تحمل   منو   بدمستی   آخرین 
 . کنم   اعتراف 
  شده   انعطاف   بدون   که   ای چهره   با   سکوت   در   فراز 
 . کرد   نگاهش   بود 

 . نشست   فراز   مقابل   و   گذاشت   میز   روی   را   شیشه 
 . بلدم   غذاها   ی بقیه   از   بهتر   رو   ماکارونی _  
 . کرد   پر   را   فراز   بشقام   و   شد   خم 
 . شده   خوب   کنم   فکر   بخور _  
 . آمد   حرف   به   باالخره   فراز 
  رستوران   غذاهای   شر   از   امشب   باشه   جوری   هر _  

 . داده   نجاتم 
  به   دوخت   چشم   و   کرد   پر   کمی   نیز   را   خودش   بشقاب 
 . گذاشت   دهان   در   فراز   که   چنگالی 
  از   بعد   فراز   ی چهره   واکنش   و   جویدن   به   شد   دقیق 
 . بلعیدن 

  هم   یکم ... شده   شور   هم   ذره   یه ... شده   نرم   یکم _  
 ... شده   چسبناک 

 . ریخت   آب   لیوانی   خودش   برای   و   افتاد   خنده   به   فراز 
 ! داری   افتضاحی   دستپخت   واقعا    تو _  
 . خندیدن   به   کردند   شروع   لحظه   در   دو   هر 
  داشتی   اصرار   تو   بودم   داده   اخطار   بهت   که   من _  

 ! کنم   آشپزی 



  مشغول   دوباره   خندان   و   کشید   سر   را   آب   لیوان   فراز 
 . شد   خوردن 

 . کردی   درست   ساالدم   که   خوبه _  
  از   کمی   مقدار   خوردن   مشغول   خندان   هم   خودش 

  احساس   و   شد   بود   کشیده   بشقاب   در   که   ماکارونی 
  که   هایی آن   از   بیشتر   خیلی   ایرادهای   غذایش   کرد 
 ! دارد   بود   گفته   فراز 
  طرز   به   چیز   همه   و   خوردند   را   شان شام   سکوت   در 

 ! رسید می   نظر   به   خوب   عجیبی 
 !  است   طوفان   از   قبل   قطعا آرامش   کرد   تکرار   خود   با 

  آن   از   بیشتر   احتماال    کرد   فکر   او   و   شد   بلند   آرام   فراز 
 . نبوده   صندلی   روی   نشستن   به   قادر 
 شدی؟   اذیت _  
 . کرد   تحمل   نشه   که   اونقدر   نه _  
 نیومد؟   فشار   که   زخمت   به _  
  به   خیره   بود   ایستاده   میز   طرف   آن   که   حالی   در   فراز 

 . زد   پلک   او   چشمان 
 . نباش   نگران _  

 . زد   دور   را   میز   آرامی   به   فراز   که   نگفت   چیزی 
  خونسرد   ایستاد،   کنارش   فراز   و   چرخید   نگاهش 
  جام،   کردن   پر   از   بعد   و   برداشت   را   مشروب   ی شیشه 
 . گرفت   او   طرف   به   سکوت   در   را   آن 



  را   مشروب   جام   بگوید   چیزی   اینکه   بدون   و   مردد 
  بگذارد   بشقابش   کنار   را   آن   سربرگرداند   گرفت،   دست 
  از   فراز   دست   از   شیشه   ناگهانی   شدن   رها   دیدن   با   که 

  همان   در   و   داد   نشان   واکنش   سریع   چشم   ی گوشه 
  میان   را   مشروب   ی شیشه   ای حرفه   کامل    خود   حالت 
 ! گرفت   هوا   و   زمین 
  اش خیره   زده   بهت   که   فراز   به   فورا    و   لحظه   در   اما 
 . کرد   رها   را   شیشه   هراسان   و   کرد   نگاه   بود 
 

#١٨٧ 
 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . زد   نبض   هایش گوش   در   شیشه   شدن   شکسته   صدای 
  او   و   بود   ریخته   پاهایش   روی   مشروب   مایع   از   کمی 

  داشت   اخم   که   نگریست می   َمردی   ی چهره   به   ترسیده 
 . انداخت می   چین   را   اش پیشانی   کم کم 



  خونسرد   و   باشد   آرام   باید   چگونه   بود   کرده   فراموش 
 . بود   برده   یاد   از   را   کردن   بازی   نقش .  کند   رفتار 
 : پرسید   جدیت   با   و   شد   نزدیک   او   به   قدمی   فراز 
 ! هستی؟   کی   تو _  

  رسیده   اعتراف   وقت ... لرزید   جانش   لرزید،   قلبش 
 بود؟ 
 ! گرفتی؟   یاد   کجا   از   رو   حرکات   این _  

  تا   هنوز   اما   دواند   ریشه   هایش سلول   تمام   در   ترس 
 ! بود   نرسیده   زبانش   روی 
  االن   و   داری   شک   من   به !  سرگرد   بعیده   تو   از _  

   دارم؟   رو   زنت   عنوان 
  جان   به   و   کرد   عصبانی   را   فراز   کلمه   چند   همان   با 

 . انداخت   خود 
  خودت   سر   دور   رو   حرف !  چیه؟   منظورت _  

 !  متنفرم   چون   نچرخون 
  ی سینه   به   سینه   شد،   بلند   اش صندلی   روی   از   آرام 
  اعتراف   وقت   دانست می   خوب   و   ایستاد   فراز 
 . بود   نمانده   زمانی   دیگر ... است 
 . بزنیم   حرف   باید _  
 . گرفت   را   فراز   بازوی   نرم 
 . بیا _  
  یک   حتی   آوردن   زبان   بر   بدون   فراز   و   برداشت   قدم 
 . شد   همراهش   کلمه 



  دست   از   دیگر   ی دقیقه   چند   تا   را   چیز   همه 
  کاش ... داشت   اختیار   در   بیشتری   زمانِ   کاش ... داد می 
  دلش   نزند،   حرفی   و   بماند   ساکت   توانست می 
  رنگ   که   َمردی ... بدهد   دست   از   را   فراز   خواست نمی 

  شده   او   عاشق   باالخره   و   بود   کرده   تغییر   نگاهش 
  عمیقا    را   بودند   هم   َمحرم   حاال   که   را   َمردی ... بود 
  را   فراز   چشمان   در   پشیمانی   دیدنِ   تحملِ ... خواست می 

  دلش   اما   خرید می   جان   به   را   غضب   و   خشم ... نداشت 
  آغاز   او   با   که   ای رابطه   از   ای لحظه   فراز   خواست نمی 
 . شود   پشیمان   کرده 

  اختیار بی   و   نشست   فراز   کنار   همیشه   از   تر نزدیک 
  چند   تا   که   را   ای مردانه   دستانِ ... گرفت   را   دستانش 
  به   ابد   تا   یشان دوباره   لمِس   حسرتِ   دیگر   ی دقیقه 
 . ماند می   دلش 
  را   هایش سوال   کرد، می   نگاهش   منتظر   و   اخم   با   فراز 
  و   بود   داشته   نگه   اش فشرده   هم   در   های لب   پشتِ 

 . بود   مانده   معلق   او   صورت   روی   نگاهش 
  گفت؟ می   باید   چه   اصل    کرد؟ می   شروع   باید   کجا   از 

   گفت؟ می   چگونه 
 ... کرد می   فرار   و   شد می   خیال بی   کاش 
  چه   او   آخر   کرد؟   جبران   شد می   داشت؟   جبران   قصد 
 ! باشد؟   داشته   توانست می   قدرتی 



  کند؟   خفه   را   منطق   و   عقل   توانست می   چگونه   عشق 
  زیر   را   چیز   همه   لحظه   در   توانست می   چگونه   عشق 

 کند؟   رو   و 
  فراز   صورت   طرف   یک   و   آورد   باال   را   دستش   کف 

 . گذاشت 
  به ... شدم   تو   عاشق   واقعا    من ... دارم   دوستت   خیلی _  

  نکن   شک   گفتم   تو   به   ام علقه   از   که   هایی لحظه 
 ! شد   عاشقت   آنیل ... مهرجو   فراز   سرگرد 
  و   شدند   گره   هم   به   مقابلش   نشسته   َمردِ   ابروهای 
 . گردید   کدر   نگاهش 

 
#١٨٨ 

 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . زد می   حرف   باید   اما   نداشت   گفتن   شهامت 
 . بگم   بهت   رو   چیزی   یه ... باید   من ... فراز _  

 ! بود   رسیده   هم   زبانش   روی   به   ترس 



  به   بیشتر   تواند نمی   را   حقیقت   گفتن   که   دانست می 
 : داد   ادامه   خفه   صدایی   با   پس   بیندازد   تاخیر 
  یه   تونه می   بده،   تغییر   رو   چیزی   هر   تونه می   عشق _  
  متوقف   رو   جنایت   یه   تونه می   کنه،   اهلی   رو   قاتل 
  تونه می   اما   بده   نجات   رو   جامعه   یه   تونه می   کنه، 

  کنه،   قاتل   و   نفر   یه   مثل  ... کنه   عمل   هم   برعکس 
  و   بسازه   هیوال   نفر   یه   از ... بشه   جنایت   یه   به   منجر 

 ! جامعه   وسط   بفرسته 
  کدرتر   فراز   نگاه   رنگ   اش کلمه   هر   با   که   دید می 
  اخم   خط   و   شد می   تر سخت   صورتش   حالت   شد، می 

  تا   باید ... نداشت   نشینی   عقب   خیال   اما   شد می   تر عمیق 
 . رفت می   جلو   خود   تصمیم   آخر 

  کرد؛   حس   را   فراز   نگاه   سنگینی   و   ایستاد   ناگهانی 
  سر   بر   دوباره   و   نکشید   طول   چندان   برگشتش   و   رفت 
  با   تر فاصله   با   کمی   بار   این   ولی   نشست   خود   جای 
  ویرانش   زمان   هر   از   بدتر   او   امشب   که   َمردی 
 . کرد می 

  مقابل   را   بود   کرده   لبریز   برایش   فراز   که   جامی 
 . گرفت   صورتش 

  جام   داخل   مایعِ   این   مثل   من،   زندگی _  
  و   شناور   قدر   همین ... ثبات بی   قدر   همین ... مونه می 

  و   گلوت   اما   انگیزه هوس   رنگه؛   خوش ... معلق 
 می   باشه،   گس   تونه می   طعمش   سوزونه، می 



 ! باشه   تحمل   غیرقابل   تونه می   باشه،   تلخ   تونه 
  و   گذاشت   زمین   بر   مبل   پایه   کنار   را   جام   و   شد   خم 

  بیشتر   چینی   مقدمه   تحمل   کرد   راست   کمر   وقتی 
  حرف   باید ... کرد می   تمام   را   شکنجه   این   باید ... نداشت 
  حساب   عشق   قدرت   و   َمرد   این   احساِس   روی ... زد می 
 .  بود   کرده   باز 
  زده   جوانه   فراز   قلب   در   که   بود   ای علقه   گرمِ   دلش 
 . بود 
  تو   روی   به   رو   که   اینی ... نیستم   نعیمی   آنیل   من _  

 . بهاونده   یونس   عموی   دختر   نشسته 
  را   خود   هویت   حقایق،   گفتن   برای   قدم   نخستین   در 

  تا   چیزی   که   بمبی ... کرد   فعال   را   مهیبی   بمبِ   و   فاش 
 . بود   نمانده   انفجارش 
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  خوردند   تکان   هایش لب   و   زد   خشکش   تقریبا    فراز 
 ! نشد   شنیده   صدایی   ولی 
  اگر   که   بود   کرده   حساب   َمرد   این   ی علقه   روی 

  او   برای   مرگ   شد نمی   حالش   شامل   فراز   حمایت 
 . آمد می   حساب   به   نظیر بی   آلی ایده 

  صوتی   تارهای   میان   دواند   ریشه   سنگین   بغضی 
 : لرزید   صدایش   و   اش حنجره 

  خیلی   از   من ... بشه   اینجوری   خواستم نمی   من _  
  این   دونستم نمی ... من   فراز ... من ... نداشتم   خبر   چیزها 
 ... اس بقیه   خونِ   غرقِ   آخر   تا   اول   از   قصه 
  گفتن   توانِ   آن   از   بیشتر .  چسباند   هم   به   را   هایش لب 

 . نداشت 
  نفهمید   و   ماند   خیره   فراز   ی زده حیرت   صورتِ   به 

 !  شد   طوفان   که   گذشت   چقدر 
  و   طرفش   به   بود   برداشته   خیز   فراز   آمد   خود   به   تا 
  َمردی   لرزانِ   ی خورده   گره   مشتِ   اسیرِ   لباسش   ی یقه 
 . نبود   عادی   تنفسش   که   بود   شده 
  بهاوند ... بزن   حرف   کیه؟   بهاوند   یونس   گفتی؟   چی _  

   کیه؟ 
  خود   با   را   او   خانوادگی نام   را،   یونس   اسم   داشت   فراز 
  برایش   که   ذهنی   آشفتگی   میان   شاید   کرد می   تکرار 
 . بیاورد   خاطر   به   چیزی   بود   شده   ساخته 



  پیدا   ها آن   در   سرخی   های رگه   که   فراز   چشمان   به 
  از   را   همیشگی   شجاعت   ترس   و   کرد   نگاه   بود   شده 

 . گرفت   جانش 
 . بزنم   حرف   بتونم   تا   باش   آروم _  

  فراز   ی خورده   گره   های مشت   روی   را   دستانش 
  که   کننده   َکر   فریادی   با   و   گذاشت   خود   ی یقه   اطراف 

  ته   هایش گوش   زیر   شد   سیلی   نزدیک   ای فاصله   از 
 . شد   خالی   دلش 
 ! هستی؟   کی   تو _  

  سایه   ترِس   حِس   بتواند   شاید   تا   بست   چشم   حیران 
 . براند   عقب   را   وجودش   بر   افکنده 

  عموی   دختر   تو ... همون ... بهاوند   یونس ... بهاوند _  
  تو   بست؟   رگبار   به   رو   خونه   یه   که   هستی   پسری   اون 
  ی خونه   تو ... اینجا   پس   اونی؟   عموی   دختر 
 ! کنی می   چیکار   من   زندگی   وسط ... من 
  صدای   و   بود   آورده   یاد   به   را   یونس   باالخره   فراز 
  ناباوری   نداشت،   جانی   دیگر   اش مردانه   آهنگ   خوش 

  تارهای   میان   بود   انداخته   ضعف   ترس   شاید   و 
 . اش صوتی 
  چشم   تاسف   با   و   متاثر   مستاصل،   و   شد   شل   اش یقه 
 . کرد   باز 
  روی   از   افتاده   نفس   از   ناگهانی   که   کسی   مثل   فراز 
 ! کرد   سقوط   زمین   بر   زانو   به   و   خورد   ُسر   پایین   مبل 



  در   عصا   بود   خواسته   او   کند،   تحمل   توانست نمی 
  های زخم   مرهم   بود   خواسته ... باشد   َمرد   این   دستان 
 ... ولی   گردد   فراز 
 . کشاند   فراز   کنار   و   پایین   مبل   روی   از   را   خود   سریع 
  اتفاقی   خوام نمی ... بیفته   حنا   برای   اتفاقی   خوام نمی _  

 . خطره   تو ... حنا   جون ... بیفته   تو   برای 
  رنگ   صورتِ   روی   تا   را   خود   نگاه   سریع   فراز 
  حالتِ   همان   با   اول   ی لحظه   کشید،   باال   او   ی پریده 
  هم   بر   چشم   در   ولی   شد   اش خیره   ناباور   و   شوکه 
 . پرید   جا   از   زدنی 
  کم   دخترم   سر   از   مو   تار   یه   اگه   آنیل   کشمت می _  
 . بشه 
  هایش گوش   روی   دست   کلفه   شد   باعث   فراز   ی نعره 

 . شنید می   همچنان   اما   بگذارد 
  چی   هدفتون   فرستاده؟   اینجا   رو   تو   کی   بگو ... بگو _  

   دخترمه؟   هدفتون   بوده؟ 
  چه   فراز .  کرد   چکه   صورتش   روی   اشکی   قطره 
  اگر   است؟   بوده   او   ی خانواده   تمام   هدف   دانست می 
  دلخوش   توانست می   کجا   تا   کرد؟ می   کار   چه   فهمید می 
 !  َمرد   این   ی علقه   به   باشد 
 . بزن   حرف   یاال ... بگو _  
  ی گریه   صدای   و   کشید   نعره   خشونت   با   دوباره   فراز 
 ... شد   بلند   اتاق   داخل   از   حنا 



  عشق   که   داشت   وجود   تضمینی   چه   گفت؟ می   باید 
 ! تضمینی   چه   گردد؟   او   شدن   کشته   از   مانع   بتواند 
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  خود   طرف   به   را   او   فراز   و   شد   چنگ   اش شانه 
 . برگرداند 

  صدر   ترس   که   مختلف   های حس   از   دنیایی   با 
  به   داد می   جوالن   چشمانش   در   و   بود   یشان همه 
  خود   مقابل   َمرد   خشمِ   از   داده   رنگ   تغییر   ی چهره 
 . ماند   خیره 
 هستی؟   کی   تو ... بزن   حرف _  
  گرفته   آتش   چشمانی   با   و   بود   شده   سخت   فراز   فک 
 . کرد می   نگاه   را   او   صورت   خیره   خیره 
 . کشید   نفس   و   چرخید   کامل 



  تو   که   هستم   پسری   دخترعموی   بهاوند   آنیل ... من _  
  حکم   آزاده   پدر   و   بودی   اون   ی پرونده   مسئول 
 ! داد   رو   اعدامش 
  کدام   هیچ   لحظه   آن   و   شد   کبودتر   فراز   ی چهره 
 . نداشتند   حنا   ی گریه   صدای   به   ای توجه 
  صدای   از   هایش گوش   و   خورد   سختی   تکانِ   اش شانه 

 ! سوختند   شد   کشیده   گوشش   کنار   که   فریادی 
  من،   گوش   بغل   جعلی   هویت   با   بوده؟   چی   هدفتون _  
  غلطی   چه   ام بچه   و   زن   کنار   من،   زندگی   خونه   تو 
 کردی؟ می 

  زود   چقدر   َمرد   این   کنار   عاشقی   زیبای   رویای 
 ! بود   آمده   سر   عمرش 
  او   برای   دستش   از   کاری   هیچ   عشق   کرد   پیدا   یقین 

 ! نیست   ساخته 
  بر   حرکت بی !  شد   رها   غافلگیرانه   و   زده شتاب   سریع، 
  که   نگریست   َمردی   به   و   ماند   خود   جای   سر 

  را   در   اینکه   بدون   رفت   بیرون   خانه   از   سراسیمه 
 ! ببندد   خود   سر   پشت 
 .  نداشت   را   فراز   رفتن   انتظار .  زد   پلک   ناباور 
  بر   هم   شاید   کشید؛   هم   سر   پشت   و   عمیق   نفس   چند 
  نبسته   را   خانه   در   که   چرا   گشت می   بر   آری .  گشت می 
 !  بود 



  تنها   وقت   هر   تا   خواست می   اگر   فراز   به   داد می   حق 
  را   همیشگی   اقتدار   که   حالی   در   هم   آن   شد   بلند .  بماند 
 . نداشت 

  امید   به   داشت می   نگه   باز   ابد   تا   را   خانه   آن   درِ 
 !  معجزه   یک   شاید   امید   به .  فراز   برگشت 
   کند؟ می   معجزه   چگونه   بخواهد   اگر   خدا   کرد   فکر 
 : زد   لب 
 ! خدا _  
  و   شد نمی   ساکت   حنا   اتاق،   طرف   به   برداشت   قدم 
 . بود   گرفته   هم   اوج   اش گریه 
  اسم   یه   فقط   تو   از   من   تو؟   با   غربیم   چرا !  خدا _  
 واقعا ؟   هستی !  دارم 

  حال بی   و   گرفته   آمد می   در   اش حنجره   از   که   صدایی 
 . بود 
 . کرد   بغلش   سریع   و   رساند   حنا   به   را   خود 
.  گفتم   باالخره .  شد   تموم .  نکن   گریه ... ششش _  

 . ششش ... نکن   گریه   نترس،   مراقبتونم 
  خم   سر .  گرفت   آرام   او   آغوش   در   همیشه   مثل   حنا 
  بو   را   دستانش   میان   کوچکِ   جسم   معصومیت   و   کرد 
 . کشید 
  قربانی   نباید   ای بچه   هیچ .  هستند   گناه بی   ها بچه 
 . شد می   ترها بزرگ   کثیفِ   دنیای   رحمی بی 

 . حنا   هم   ترساند   را   او   هم   فراز   فریاد 



 . بمون   دور   دخترم   از _  
  به   حنای   و   آمد   جلو   برافروخته   که   َمردی   به   دلخور 
  کشید   بیرون   آغوشش   از   ضرب   به   را   افتاده   گریه 
  ندارد   حق   او   بود   شده   فراموشش   شاید   و   کرد   نگاه 

 ! گردد   دلخور 
 .  گذاشت   تنهایشان   حرف   بدون   و   شد   بلند 
  در   به   انداختن   نگاه   از   بعد   و   ایستاد   سالن   وسط 
  ثابت   شام   میز   روی   را   چشمانش   اش خانه   ی بسته 
 . داشت   نگه 
   شد؟ می   چه   حاال 
  خواست نمی   هرگز .  کرد می   خبر   را   عمویش   باید 

  او   برای   اش خانواده   از   که   فردی   تنها   برای   اتفاقی 
  خارج   کشور   از   باید   جانش   عمو .  بیفتد   بود   مانده 
 . شد می   دستگیر   فراز   توسط   اینکه   از   قبل   شد می 

 . شد   پاره   افکارش   ی رشته   و   کشیده   بازویش 
  از   یکی   طرف   به   کشان   کشان   خود   دنبال   را   او   فراز 
 . کرد   پرت   آن   روی   خشونت   با   و   برد   ها مبل 

  به   که   ای اسلحه   با   شد   زمان هم   سرش   چرخاندن 
 ! رفت   نشانه   طرفش 
 : غرید   زنان   نفس نفس   فراز   و   زد   پلک   ناباور 
 . بزن   حرف _  



  یک   در   فراز   شد   باعث   اش خیره   نگاه   و   سکوت 
  بر   چنگ   با   و   گردد   نزدیکش   غافلگیرانه   حرکت 

 . کند   بلندش   بازویش 
  چشمانی   به   ترسان   نشست؛   اش شقیقه   بر   اسلحه 
  فرزی،   خطی   راستی   در   که   خشمی   آتش   در   ور شعله 

  با   فراز   و   نگریست   داشت   قرار   نگاهش   مقابل   مستقیم 
 : غرید   وافری   خشم 
 . کشمت می   که   میدونی _  
  را   او   بتواند   مرد   این   کرد نمی   باور !  دانست نمی   نه 

 . بکشد 
 . شد   آن   جایگزین   غم   و   گریخت   نگاهش   از   ترس 
  پلک   بار   یک   و   جوشید   چشمانش   ی کاسه   در   اشک 
  پوست   بر   داغی   ی آبراهه   تا   بود   کافی   زدنش 

 . شود   روان   صورتش 
 . دم می   توضیح   برات _  

  ی تیره   بر   سرد   عرق   اش شقیقه   بر   نشسته   شی   فشار 
 . نشاند   کمرش 
  خشمگین   کرد می   گمان   آنکه   از   بیش   مقابلش   مرد 
  بر   کنترلی   توانست نمی   همیشه   برخلف   که   آنقدر   بود 

 ! باشد   داشته   خود   رفتار   بر   تسلطی   و   شرایط 
  االن   همین   تا   دی می   توضیح .  دی می   توضیح   آره _  

 . نریختم   زمین   روی   و   مغزت 



  و   لرزید   مى   خود   به   خشم   شدت   از   كه   فراز   فریاد 
  سرخش   صورت   روى   بر   پوستش   زیر   هاى رگ   تمام 

 . كرد   خالى   را   دلش   ته   بودند   شده   نمایان 
  انگشتان   میان   را   فراز   مچ   و   داد   جسارت   خود   به 

  هایش اشک   و   زد   پلك .  داشت   نگه   محبوس   لرزانش 
 . گرفتند   سرعت 

 . بكشى   منو   نمیتونى _  
  سلول   در   اش   شقیقه   روى   اسلحه   شدن   فشرده   دردِ 

 . گزید   لب   و   پیچید   هایش 
  بعدشم   اتفاقات   ى   همه .  كشمت می   دخترم   جون   به _  
 . خرم می   جون   به 

  و   شدند   باز   فراز   مچ   دور   از   رمق   بى   انگشتانش 
 . افتاد   پایین   دستش 

  تو   تیر   یه   كنم، می   خالى   تو   مغز   تو   تیر   یه   اصل _  
 . كنم نمی   تردید   ام   لحظه   یه .  خودم   مغز 
  و   اعضا   كنارش   ایستاده   عصبانى   مرد   فریاد 

 .  انداخت   رعشه   به   را   جوارحش 
  چیز   هیچ   از   دنیا   در   مرد   این   شناخت،   مى   خوب   را   او 

 .  نداشت   واهمه 
 . دید   مى   را   او   تر   غریبه   همیشه   از   حاضر   حال   در   و 

  ماند   فراز   انگشت   میخ   اشكش   از   ناباور   و   خیس   نگاه 
 . بكشد   را   ماشه   تا   رفت   عقب   كه 
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  فراز   ی علقه   به   امیدی   هیچ   نباید   کرد   پیدا   یقین 
 ! نبوده   میان   در   هرگز   انگار   که   ای علقه .  باشد   داشته 
!  شدم   قدم   پیش   تو   به   اعتراف   برای   خودم   من _  

 . بگم   اومدم   باشه   سرم   روی   ای اسلحه   اینکه   بدون 
  نگاه   او   و   آمد   پایین   اسلحه   کشید،   عقب   آرام   را   خود 
 . گرفت   فراز   چشمان   از 
  رو   چیز   همه   تا   نکن   نگاهم ... باش   آروم   بشین؛ _  
 . بگم 
  از .  انداخت   پایین   سر   و   گرفت   قرار   مبل   روی 
  کنارش   او   از   فاصله   با   فراز   که   دید   چشم   ی گوشه 

 . بودند   شده   خاموش   نیز   فریادهایش   نشست؛ 
  با   را   لرزشش   کرد می   سعی   که   ای مردانه   دست   به 

  وسط   چیزی   و   کرد   نگاه   کند   مهار   اسلحه   فشردن 
 .  خورد   تکان   سخت   اش سینه 



.  دارم   رو   جهانم   عمو   فقط   ام خانواده   تمام   از   من _  
  خواست می   جونمم   اگه   عموم .  فرستاد   اینجا   منو   اون 
  خنک   برای ... گرفتنش   آروم   برای   و   کردم نمی   دریغ 
  با ... کردم می   کاری   هر   بود   دلش   روی   که   داغی   شدن 
  تو   همسایه   شده   حساب   ی برنامه   یه 

  فقط ... بیفته   اتفاقی   چه   قراره   دقیقا    دونستم نمی ... شدم 
  انجام   رو   شد می   خواسته   من   از   که   چیزی   اون 
  خیلی ... شدم می   نزدیک   زنت   و   تو   به   باید ... دادم می 

 . میاوردم   بدست   رو   شما   اعتماد   باید ... نزدیک 
  شدت   اسلحه   اطراف   که   فراز   دست   لرزش   از   نگاه 
  تر سخت   او   برای   زدن   حرف   چقدر   و   دزدید   بود   گرفته 
 . بود   شده   زمان   هر   از 
 . دخترته   بکشن   قراره   که   کسی   آخرین ... نفر   آخرین _  

  و   تاریکی   غرق   شد،   سکوت   غرق   جا   همه   ای لحظه 
 ! کشیدند نمی   هم   نفس   حتی   دویشان   هر   انگار 
 نفر؟   آخرین ... که   چیه ... منظورت _  

  حیرانی .  داشت   ناباوری .  داشت   وحشت   فراز   صدای 
 . داشت   ضعف   و 

  و   زدن   جا   وقت   دیگر   و   کشید   چشمانش   روی   دستی 
 . رفت می   جلو   حقیقت   گفتن   آخرِ   تا   باید   نبود   پشیمانی 

 . نبود   خودکشی   پدرش   و ... آزاده   مرگ _  
  ای ُمرده   سکوت   از   اما   نداشت   کردن   بلند   سر   شهامت 

  پی   داشت ... کرد   استفاده   کرد می   حکمرانی   فضا   بر   که 



  باران   تیر   را   کنارش   مرد   کلمات   با   پی   در 
  مرگ   داشت ... برید می   را   فراز   نفس   داشت ... کرد می 
 . انداخت می   خود   جان   به   را 
  اگر   که   بودن   زده   زنگ   آزاده   به _  
  آدرس   اون   به   بشناسه   بهتر   رو   شوهرش ... خواد می 
  از   تماس   اون   دونستم می   من ... نرو   گفتم   بهش ... بره 

  گفت ... برم   باید   گفت   داد   دستم   رو   حنا ... کیه   طرف 
  برم   باید   کنه نمی   توجه   من   به   شده   سرد   مدتیه   فراز 

 ... بهش   کردم   شک   خودمم 
  روی   کشید   دست .  بود   شده   متورم   و   سخت   گلویش 

  فراز   کاش   بود   وحشتناک   چقدر   کردن   اعتراف .  آن 
  به   کردن   نگاه   شهامت   کاش ... کشید می   نعره   هم   باز 

 . کرد می   پیدا   را   فراز   ی مردانه   صورت 
  چه ... اومده   پیش   چی   روز   اون   دونم نمی   من _  

 . کردن   پرت ... رو   آزاده ... ولی   شده   زده   حرفایی 
 : شد   بلند   گوشش   بغل   از   جان   نیمه   صدایی 

 پیام؟ ... اون _  
 . گوید می   را   پیام   کدام   فراز   دانست می   خوب 
  کنار   دستانش   و   انداخت   پایین   بیشتر   را   سرش 
 . شدند   مشت   پاهایش 

.  داشتم   گوشیم   روی ... رو   آزاده   تلگرام ... من _  
  نوشته   من ... رو   پیام   اون   من .  دونست نمی   خودش 



  و   گرفت   تماس   عموم   آزاده   کردن   پرت   از   قبل .  بودم 
 . بفرستم   تو   برای   رو   متن   اون   خواست 
 . بودند   شده   صدادار   و   سطحی   فراز   های نفس 
 ! کردید   چیکار ... زنم   با ... زنم _  
 

#١٩٢ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . بود   نمانده   توانی   واقع   در   بود؛   نمانده   حرفی   دیگر 
  پایین   سری   با   حالت   همان   آنقدر   و   فشرد   هم   بر   لب 

  در !  دید   چشم   به   را   قیامت   باالخره   تا   ماند   افتاده 
 ! بود   باخته   را   قلبش   که   ای خانه   در ... دید   دنیا   همین 

  کنده   مبل   روی   از   اش یقه   اطراف   فراز   دستان   فشار   با 
  و   محکم   خورد،   کنارش   دیوار   به   کمرش   و   شد 
 . ملحظه بی 
 . کشم می   رو   تو ... کشمت می ... بیشرفا _  

  نگاهش   باالخره   شد   حلقه   گلویش   دور   که   فراز   دست 
 . آورد   باال   خود   مقابل   سرخِ   چشمان   تا   را 



   کثافتا؟   کردید   چیکار   زنم   با _  
 . داد می   فشار   را   او   گلوی   و   کشید می   نعره   فراز 
  و   هام اشک ... دیدی   و   حالم ... مدت   این   ی همه _  

  من ... و   دیدی   و   ام خانواده   و   خودم   شدن   نابود ... دیدی 
  قاتل   دست   من   گذاشتم؟   زنم   قاتل   ی شونه   روی   سر 
 کردم؟   بغل   و   بوسیدم   رو   زنم   قاتل   من   گرفتم؟   رو   زنم 
  تغییر   تندتند   ای چهره   و   بود   مانده   گلویش   وسط   نفس 
  خس خس   به   داشت   اش سینه   ی قفسه   داد، می   رنگ 
 . افتاد می 
  چه   صورتش   روی   اشک   ای قطره   و   زد   پلک   فراز 
 . کرد 
  تا   خودت   از   کن   دفاع ... بیشرف   بکشمت   نذار _  

  و   کفتار   اون   تا   بمونی   زنده   باید ... نکشم   رو   تو   امشب 
 . بکشمت   نذار ... کنم   پیدا 
  در   ماندن   زنده   دلش   دیگر   حقیقتا    و   بست   چشم   درد   با 
  فراز   که   بهتر   همان .  خواست نمی   را   کذایی   زندگی   این 

  های لحظه   تحمل   کند؛   قطع   را   نفسش   و   ندهد   امانش 
 . ندارد   را   این   از   بعد 
  برای   راهی   توانست می   هم   تنهایی   به   حتما    فراز 

 . او   حضور   بدون ... کند   پیدا   دخترش   از   محافظت 
 . کن   دفاع   خودت   از   یاال   مادر   و   پدر بی   ی زاده حروم _  
  نداشت   حق   فراز .  بودند   قرمزش   خط   اش خانواده !  نه 
 . بگوید   ناسزا   بودند   خاک   خروارها   زیر   که   ها آن   به 



  دنیا   رو   تو   مثل   انگلی   که   زنی   شراغت   به   تف _  
 . آورده 

  آمده   بند   نفس   همان   با   و   کرد   باز   چشم   وحشیانه 
 . کوبید   فراز   شکم   به   محکم   آورد،   باال   را   پایش 
 . رفت   عقب   و   شد   بلند   فراز   درد   پر   فریاد 

  و   داد   ماساژ   را   گلویش .  زد   سرفه   و   بلعید   را   اکسیژن 
  وسط   را   او   مادر   پای   آن   از   بیشتر   فراز   کرد   آرزو 
 . نکشد 
 . مادرت   قبر   به   لعنت _  

  توجه بی   و   کرد   علم   قد   وجودش   در   جنون   شد،   دیوانه 
  که   میزی   طرف   به   برد   هجوم   فراز   ی شده   خم   کمر   به 
 . بود   چیده   عشق   با 
  رومیزی   افتاده   شماره   به   نفسی   با   و   حرکت   یک   در 
  موقع   همان   و   ریختند   زمین   بر   ها ظرف   کشید،   را 

 . شد   بلند   هم   حنا   ی گریه   صدای 
  راه   به   رو   که   حالی   با   زنان   نفس   نفس   و   کرد   سرفه 
 . فراز   طرف   به   کرد   حمله   بود   نشده 
 . حرمزاده   بکشمت   نذار   آره _  
  بر   پردرد   ای چهره   و   خمیده   کمری   با   همچنان   فراز 
  شکمش   زخم   روی   را   ضربه   احتماال    بود،   جایش   سر 
 . بود   آورده   فرود 

  محض   به   و   انداخت   فراز   گردن   دور   را   رومیزی 
  روی   را   اش پیشانی   خمیده   کمر   آن   شدن   راست 



  داد می   بازی   را   قلبش   ضربان   که   ای مردانه   صورت 
 . آورد   فرود 

  آن   اثر   بر   فراز   و   کرد   رها   شتاب   با   را   رومیزی 
 . خورد   هم   بر   تعادلش   ضربه 
  با   و   کوبید   فراز   شکم   بر   محکم   پایش   با   نکرد؛   رحم 
  بار   طرف   به   آمدنش   فرود   و   شدن   پرت   عقب   لذت 
 . کرد   تماشا   را   اش خانه 
  بار   این   و   پیچید   فضا   در   مهیب   شدنی   شکسته   صدای 

 . کشید   فریاد   او 
  حق ... مادرم   به   اما ... بده   فحشی   هر ... خودم   به _  

 ... نده   فحش   و   اون ... بود   پاک   خیلی   اون ... نداری 
  جای   کشید،   نفس   عمیق   و   شد   خم   زانوهایش   روی 
  خیال   نفسش   و   کرد می   فعان   گردنش   دور   فراز   دست 
 ! نداشت   شدن   عادی 

 
#١٩٣ 

 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 . کنم می ... سلخی   بیشرفتو ... عموی   اون   تو _  



  زمین   روی   درد   با   بود،   افتاده   سرفه   به   هم   فراز 
  که   پیراهنی   بر   خون   لک   به   فاصله   آن   از   و   نشست 

 . زد   زل   بود   نگاهش   تیررس   در 
  خودش   آسیب   آن   مسبب ... بود   دیده   آسیب   زخمش 

 .  بود 
 . کنم می   نابودتون _  
  واقعی   جهنم   مرد   این   دانست می   هم   خوب !  دانست می 
 . داد   خواهد   نشانش   را 
  مرگ   آرزوی   صدبار   روزی ... کنم می   کاری _  
 . بمیری   لحظه   هر   باید ... بمیری   بار   یه   نباید   تو ... کنی 
  دلش   چقدر   و   انداخت   موج   نگاهش   در   اشک 
  فراز   بغل   زیر   دست   برود   شود   بلند   خواست می 

  ببیند   کند   بلند   ها شکسته   آن   روی   از   را   او   و   بیندازد 
 . نه   یا   است   دیده   آسیب 
  از   هات؟ خواب   به   میاد   آزاده   گفتی ... گفتی _  

  از   خوش   آب   ذارم نمی ... منم   زندگیت   کابوس ... امشب 
 . بره   پایین   گلوت 
 .  شد   روان   صورتش   روی   اشک 
  بود   ایستاده   شبی   چنین   در   خانه   از   قسمت   کدام   آزاده 
  امشب   یقینا    سرگردانش   روح   کرد؟ می   نگاهش   و 

 .  گرفت می   آرام   دیگر 
  تو   برای   مرگ .  بکشم   رو   تو   نذاشتی   که   خوبه _  

 !  اس معجزه 



  مرد   این   ی علقه   روی   کند می   اعتراف   خودش   به 
 !  بود   کرده   باز   واهی   حسابی 
  نبض   هایش شقیقه   و   گیرد می   دستانش   میان   را   سرش 
 . زنند می 
  از   بار   اولین   برای !  كردم می   دل   و   درد   تو   با   من _  

  دیدی می   خرابمو   حال   تو   فقط   گفتم؛   تو   به   فقط   دردام 
  مسبب   تو !  بودی   خرابم   حال   مسبب   خودت   ولی 

 ! بودی   شدنم   بدبخت 
 . نخوردند   تکان   هایش شانه   حتی   و   گریست   صدا بی 

  را   مادرش   آغوش   دلش .  همیشه   از   بیشتر   بود   خسته 
  ناسزا   او   خاطر   به   امشب   که   مادری ... خواست می 

  مظلومیت   برای   گرفت   آتش   قلبش .  بود   شده   اش حواله 
 . مادرش 

  انتقام   ام خانواده   و   من   از   باید   کردین   فکر   چطور _  
  شب   یه   و   دختر   اون   تو   عوضی   عموی   پسر   بگیرید؟ 

  اومده   دختر   اون   مادر ... بست   رگبار   به   عقدش   از   قبل 
  دختر   اون   خواهر !  بود   بسته   رگبار   به   اونم   جلو   بود 
  و   داماد ... کنه می   تیربارون   اونم   بود   کشیده   جیغ 

  خونه   اون   حیاط   کف ... بود   کرده   سوراخ   سوراخ 
  تو   پسرعموی   دختر   اون   چون   چرا؟ !  بود   خون   غرقِ 
  دوست   رو   دیگه   یکی   چون   خواست نمی   رو 

  به   که   پولی   با   منو   خواست   نامردت   عموی ... داشت 
  نتونست   اما ... بخره   بود   داده   آدمکشی   قدرت   پسرش 



  دار   ی چوبه   باالی   رو   عوضی   اون   باید   من   چون 
  سگ   مثل .  بودم   منم   حکم   اجرای   موقع ... کشیدم می 

  کرد می   گریه .  بود   افتاده   خوردن   گه   به .  بود   ترسیده 
 .  شد   اجرا   عدالت   ولی ... کرد می   التماس   و 

  بازی هم .  گرفت   جان   ذهنش   در   یونس   ی چهره 
  زانوهایش   سر   و   افتاد   بار   هر   که   کسی ... اش کودکی 
.  گذاشت می   آن   بر   زخم   چسب   مهربانی   با   شد   زخم 

  و   دم   از   سر   کی   بود؟   شده   هیوالیی   چنین   کی   یونس 
  که   یونسی   شد   کی   بود؟   آورده   در   پدرهایشان   دستگاه 
   داشت؟   کمر   به   اسلحه   همیشه 
  داده   نشانش   یونس   بود،   دیده   را   دختر   آن   عکس 
 . بود 
 .  دارد   دوست   را   دختر   آن   چقدر   دانست می 

  کلسی هم   بود،   دیده   را   مهری   دانشگاه   در   یونس 
 . شد   دختر   آن   عاشق   اول   همان   از   و   بودند 

  نشست   نگاهش .  آمدند   پایین   ناملیمت   با   دستانش 
  قفل   چپش   دست   مچ   دور   که   فلزی   و   سرد   شی   روی 
 ! شد 
   نکشیده؟   ته   اش انرژی   چطور   فراز   بود   عجب   در 

  خیس   عرق   از   صورتش   و   کرده   ریزی   خون   زخمش 
 . بود 



  آن   روی   فراز   ی اسلحه   که   مبلی   طرف   به   شد   کشیده 
  ی پایه   به   شد   بسته   دستبند   دیگر   سمت   و   بود   افتاده 
 . مبل 

 . کرد   نگاه   فراز   ی چهره   به   غمگین   و   مستاصل 
  ولی   بود   آمده   بند   اش مردانه   تراش   خوش   بینی   خون 
 . بود   زده   نقش   کبود   ای هاله   را   چپش   چشم   زیر 
  کند   نگاه   او   به   ای لحظه   حتی   اینکه   بدون   فراز 

  اتاق   طرف   به   لنگان   لنگان   و   برداشت   را   اش اسلحه 
 . رفت   خواب 
 . بود   شده   حال بی   گریه   شدت   از   حنا 
  مبل   ی لبه   به   را   اش پیشانی   و   گرفت   فراز   از   چشم 
 . داد   تکیه 
  تنها   باید   چطور   داد؟ می   خبر   عمویش   به   باید   چطور 
  اتفاقی   اگر   داد؟ می   نجات   را   اش خانواده   از   عضو 
 . بخشید نمی   را   خود   هرگز   افتاد می   جهان   برای 
  حفظ   یکدیگر   گزند   از   را   عمویش   و   فراز   داشت   قصد 
 . کند 
 . کند   یکی   آن   فدای   را   یکی   نبود   قرار 

 . چرخاند   سر   حیران   و   شنید   را   حنا   هق   هق   صدای 
  که   حالی   در   و   بود   کرده   بغل   را   دخترش   محکم   فراز 
!  کرد   ترک   را   او   ی خانه   داشت می   بر   قدم   سختی   به 

  حتی   یا   باشد   زده   حرف   دیگر   ی کلمه   یک   اینکه   بدون 
 ! باشد   کرده   نگاهش 



  زل   بود   شده   قفل   مبل   پایه   به   دستبند   با   که   دستی   به 
  بارها   و   بارها   اش خانه   در   شدن   کوبیده   صدای   و   زد 
 ! خورد   تاب   سرش   در 

 ! بود   رفته   و   زده   بغل   را   دخترش !  بود   رفته   فراز 
  حال   آن   و   کرده   ریزی   خون   که   زخمی   با   چگونه 

  حنا   و   خودش   پس   از   خواست می   داشت   که   افتضاحی 
  فریاد   هم   باز   تا   نماند   چرا !  رفت؟   کجا   اصل    بیاید؟   بر 

 ! بزند 
 . داد   تکیه   مبل   ی لبه   بر   پیشانی   دوباره 
  هم   به   بیشتر   فراز   بگذرد،   که   بیشتر   نداشت   شک 
 . ریخت   خواهد 
 . کشید می   شعله   تر ترسناک   زمان   گذر   با   آتش   این 
  بیشتری   عظمت   آتش   گذشت می   که   چقدر   هر 
 ! گرفت می 
 

  خشم   نکند   انداخت،   چنگ   دلش   بر   نگرانی   لحظه   یک 
  در   حنا   جان   ببرد   یاد   از   فراز   شود   باعث   شوک   و 

 ! است   خطر 
  بچه   آن   گوری   کدام   افتاد؟ می   حنا   برای   اتفاقی   نکند 
  شرایط   این   در   نباید   دانست نمی   چطور   بود؟   برده   را 
 ببرد؟   بیرون   او   ی خانه   از   را   حنا 

 : کشید   فریاد   و   پرید   جا   از   ناگهانی 



  بیرون   ساختمون   این   از   رو   حنا   فراز ... فراز _  
  همین   داخل   برگردون   رو   حنا ... فراااز ... نبر 

 فراااز؟ ... خونه 
  گلویی   با   و   رمق بی .  شد   زخم   دستش   هایش تکان   از 
  ی بسته   در   به   خیره   و   داد   تکیه   مبل   به   سوخت می   که 

 . چکید   صورتش   روی   اشکی   قطره   خانه 
 : نالید 
 ... حنا _  

 . شدند   ریز   سر   محابا بی   هایش اشک 
  که   ای قصه   پایان   از ... داشت   واهمه   قصه   این   پایان   از 

  یک   به   شبیه   داشت   و   بود   مطلق   خاموشی   یک   اسیرِ 
 . ترسید می   حد   از   بیش   شد می   مرداب 
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  نگاه   بود   شده   بسته   آن   به   که   ای نفره   سه   مبل   به 
 . کرد 



  به   گدار بی   همین   از   را   فراز   تمرکز   عدم   و   حواسی بی 
  حق   باید   هم   شاید .  فهمید   خوبی   به   شد می   زدنش   آب 
  بر   شده   وارد   شوک   و   وضعیت   آن   در   که   داد می 

  عادی   فرد   یک   او   باشد   کرده   فراموش   وجودش، 
 . دارد   زیادی   های توانایی   و   نیست 
  نفسی   با   و   مبل   ی پایه   به   کرد   حلقه   را   پاهایش   سریع 
  زمین   روی   را   خود   تعلل بی   اش سینه   بر   شده   حبس 
 . کشید 
  و   گرفت   راه   کمرش   ی تیره   بر   عرق   خورد،   تکان   مبل 
  شده   دار   صدا   بدنش   دادن   تکان   حین   هایش نفس 
 . بودند 
  باید ... نمونه   باید ... کنم   خبر   رو   جهان   عمو   باید _  
 . دارم   و   اون   فقط   من ... بره 

  آن   وزن   تحمل   بخش   بیشترین   و   لرزیدند می   پاهایش 
 . بود   کمرش   روی   مبل 

  کشید می   مبل   همراه   خواب   اتاق   جهت   در   را   خودش 
 . بود   کرده   تر سخت   را   شرایط   مچش   دور   دستبندِ   و 

  راه   صورتش   روی   تا   هایش شقیقه   کنار   از   عرق 
  تا   اش مانده   باقی   ی فاصله   چرخاند   سر   بود،   افتاده 
 . بزند   تخمین   را   خواب   اتاق 
  عمو   سراغ   بره   نباید   فراز ... یاال ... نمونده   چیزی _  

 . جهانم 



  در   به   وقتی   و   کشید   خود   همراه   را   مبل   تر قدرت   پر 
 . آمد نمی   باال   درست   نفسش   رسید   اتاق 

 .  مبل   به   بعد   و   کرد   نگاه   در   چهارچوب   به   حیران 
  که   طوری   را   مبل   و   داد   را   الزم   زاویه   پاهایش   به 
 . چرخاند   اتاق   داخل   بکشاند   توانست می 
 : کشید   فریاد   و   بود   افتاده   سوزش   به   دستش   مچ 
 . مونده   کم ... یاال _  
  زمین   روی   را   دیگرش   دست   که   حالی   در   و   خیز   نیمه 
  اتاق   وارد   مبل   کرد   تلش   بود،   کرده   بدنش   ستون 
  حال   بدترین   در   بریده   نفس   شد   موفق   وقتی   و   گردد 
 . زد   لبخند   خود 
  هم   آن   از   بعد   و   داد می   خبر   عمویش   به   باید   اول   

  به   که   دستبندی   شر   از   خلصی   برای   راهی   قطعا  
 . کرد می   پیدا   بود   شده   بسته   مبل   ی دسته 
  بیرون   اش مخفی   جای   از   را   موبایل   تا   داد   جان 
 . بکشد 
  موبایل   توانست نمی   که   بود   زیاد   آنقدر   دستش   لرزش 

  پایین   انگشتانش   میان   از   بار   چند   و   دارد   نگه   را 
 ! افتاد 
  داد،   تکیه   کمد   در   به   زنان   نفس   نفس   و   حال بی 

  را   نداشت   وجود   ها آن   در   جانی   هیچ   دیگر   که   پاهایش 
 . گرفت   شماره   تند   تند   و   کرد   دراز 



  ممتدی   بوق   و   بود   موبایل   ی صفحه   به   حواسش   تمام 
 . کرد   قرارتر بی   را   قلبش   ضربان   شنید   که 
  و   بوق   دومین   انتظار   در   که   ای لحظه   درست   اما 

  زده   چنگ   دستش   داخل   از   موبایل   بود   جهان   صدای 
 ! شد 

  چرخاند،   سر   آمده   در   حدقه   از   چشمانی   با   و   ناباور 
  نثار   محکمی   سیلی   و   کرد   قطع   را   تماس   سریع   فراز 

 ! کرد   او   صورت 
 . افتاد   گزگز   به   پوستش   و   شد   پرت   چپ   به   سرش 
  چی؟   رسیدم نمی   اگه   بدی؟   خبر   بهش   خواستی می _  
  دست   رو   تو   که   احمقم   چقدر   اومد نمی   یادم   یهو   اگه 
  چی   کردم   ولت   خونه   این   تو   راحت   و   گرفتم   کم 
   شد؟ می 
  گرفت،   خشم   با   را   اش چانه   و   زد   زانو   مقابلش   فراز 
 : کشید   فریاد   دوباره   و   برگرداند   را   سرش 
  به   رو   تو   دست   احمقا   مثل   که   و   حالم   بینی می _  

 !  رم می   میذارم   راحت   و   زنم می   دستبند   مبل   ی دسته 
  ترین کم   در   که   ای برافروخته   ی چهره   به   مستاصل 
  و   بود   مانده   خیره   داشت   قرار   صورتش   از   فاصله 
  نداشته   تمرکز   باشد،   شوکه   مقابلش   َمرد   داد می   حق 
  یک   َمرد   این   اگر   حتی   کند می   کار   چه   نفهمد   و   باشد 
 ! باشد   بوده   نظیر بی   پلیسی   روز 
   بود؟   آمده   سرش   بر   اتفاقی   کم   مگر 



  و   انداخت   ای گوشه   را   موبایل   عصبانیت   با   فراز 
 . کرد   باز   را   دستبند   قفل   هوا بی 
 .  زنم می   آتیش   زنده   زنده   رو   کفتار   اون   من _  

  فراز   ی کرده   ریزی خون   زخم   روی   خورد   ُسر   نگاهش 
 !  پاست   سر   هنوز   چطور   دانست نمی   و 
 ... ندارم   عموم   جز   به   رو   کسی   من _  

 . شد   گم   مهیب   فریادی   در   اش جمله 
  نابود   رو   جفتتون !  عوضیه   قاتل   یه   تو   َکِس   ی همه _  
 . کنم می 
  شعله   نفرت   و   کینه   از .  ترسید می   َمرد   این   خشم   از 

 . داشت   واهمه   فراز   چشمان   در   کشیده 
 . بیفت   راه _  
  تخت   نزدیکی   تا   را   او   و   زد   چنگ   را   بازویش   فراز 
 . کشید 
   بکنی؟   خوای می   چیکار _  

  ی گرفته   اوج   ضربان   پیچید   گوشش   زیر   که   فریادی 
 . کرد   کند   را   قلبش 
 . شو   خفه _  
  ثانیه   از   کسری   در .  زمین   روی   تخت   کنار   شد   پرت 
 . شد   قفل   کمرش   روی   دستبند   با   دستانش   و   شد   دمر 
  که   جسمی   شرایط   در   فراز   مهار   افتاد،   کردن   تقل   به 

  به   حتی   عمویش   نجات   برای   و   نبود   سخت   داشت 
 .  کرد   فکر   هم   فرار 



  خبر   را   جانش   عمو   اش ناگهانی   اعتراف   از   قبل   کاش 
  جلو   شده   حساب   بود   نتوانسته ... بود   کرده 
  چیز   همه   هوا بی   که   شد   چه   اصل    دانست نمی ... برود 
 !  کرد   تعریف   فراز   برای   را 
 .  نخور   تکون _  
  آن   به   توجه بی   او   و   کشید   فریاد   گوشش   زیر   فراز 

  فراز   زانوی   که   بچرخد   داشت   قصد   خشمگین   هشدارِ 
  و   شد   زمین   مماس   صورتش .  گرفت   قرار   کتفش   روی 
  اش اسلحه   با   فراز   لحظه   یک   در   شد؛   چه   نفهمید 
  بدنش !  کوبید   او   گردن   و   کتف   میان   جایی   محکم 
 . افتادند   هم   روی   بیکباره   هایش پلک   و   شد   حس بی 

  در   و   مطلق   خاموشی   غرقِ .  شد   واهمه   غرقِ   دنیایش 
 ! ترسناک   مردابِ   یک   غرقِ   واقعِ 
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 ” مرداب . “ سوم   صحنه 



 
 
 
 . اومد   االن   همین   مشخصاتش _  
  برای   دستش   کردن   دراز   داد   نشان   که   واکنشی   تنها 

 . بود   مشخصات   برگه   گرفتن 
  ساکن   و   متولد   ساله   هفت   و   بیست   بهاوند   آنیل _  

  و   پدر ... کامپیوتره   مهندسی   التحصیل   فارغ   تهران، 
  البته   که   رسوندن   قتل   به   بوده   بچه   وقتی   رو   مادرش 
  برادر   تنها   بهاوند   جهان !  نشده   معلوم   هم   قاتلشون 
  پیش   برده   رو   اون   بچگی   همون   از   پدرش 
  پاکه ... نداره   هم   کیفری   ی سابقه   هیچ   دختره ... خودش 
  جهان   پسر   بهاوند   یونس   پیش   سال   چهار   ولی   پاکه 
 .  شده   اعدام   قتل   جرم   به 

.  خورد می   تاب   و   پیچ   سرش   در   نادری   صدای 
  روی   آنیل   ی شده   اسکن   عکس   بر   بود   مانده   نگاهش 
  خود   تحلیل   قوه   کرد می   احساس   و   مشخصات   ی برگه 
 ! است   داده   دست   از   را 
!  بودی   خودت   که   بهاوندم   یونس   ی پرونده   مسئول _  

   بزنی؟   حرف   خوای نمی   شده؟   چیزی 
 ! نداشت   را   قصدش   ابد   تا !  بزند   حرف   خواست نمی   نه 

  به   اعتنا بی   و   بود   آمده   بیمارستان   از   مستقیم 
  کند   استراحت   اش خانه   برگردد   که   نادری   اصرارهای 



  انتظار   مقابلش   برگه   برای   و   میزش   پشت   بود   نشسته 
 . بود   کرده   تحمل   را   ای ُکشنده 

  دوباره   زخم   سوزش   و   جسمی   درد   هیچ   واقع   در 
  کشیده   انتظار   فقط !  کرد نمی   احساس   را   ای شده   بخیه 
  آنیل   باشد،   دروغ   چیز   همه   داشت   امید   احمقانه   و   بود 

  هرگز   که   باشد   شهرستانی   عکاس   دخترک   همان 
 . بود   نکرده   حساس   را   او   مشکوکی   رفتار 
  هویت   بود،   چشمش   جلوی   آنیل   مشخصات   حاال   اما 

  حتی   بود   مربوط   ها آن   به   که   چه   هر   و   اش خانواده 
  حقیقت   واقع   در !  یونس   قضایی   ی شده   بسته   ی پرونده 

 . بود   کرده   علم   قد   چشمانش   مقابل   وحشتناکی   طرز   به 
 بدی؟   توضیحی   خوای نمی   بزنی؟   حرف   خوای نمی _  
 . نداشت   وجود   نگاهش   در   حسی   هیچ   کرد   بلند   که   سر 
 . همکارش   به   ماند   خیره   سکوت   در   و   تفاوت بی 
  صورت   و   وضعیت   این   دلیل   بگو   کلمه   یک   فقط _  

 !  چیه   ات شده   کبود 
  بود   آموخته   عمری .  بگوید   را   حقیقت   نداشت   امکان 
  نکند   ادغام   اش زندگی   شخصی   مسائل   با   را   خود   شغل 
  بر   آن   اساس   که   داشت   وجود   پرونده   یک   حاال   و 

 !  بود   اش زندگی   شخصی   موضوع   ی پایه 
  پیدا   شخصی   ی جنبه   انتها   تا   ابتدا   از   که   پرونده   یک 
 . بود   کرده 
 ! فراز؟ _  



  و   خشک   صدایی   با .  خوردند   تکان   باالخره   هایش لب 
 : گفت   خسته 
  قتل   ی پرونده   روی   بتونم   نکنم   فکر ... نیست   چیزی _  

  با   باید ... بدم   تحویل   رو   پرونده   خوام می   بمونم،   خادم 
  بهم   مرخصی   مدت   یه   جوریه   هر   کنم   صحبت   سرهنگ 

 . نیست   راه   به   رو   شرایطم .  بده 
  و   نشست   صندلی   روی   رفت،   عقب   واج   و   هاج   نادری 

 . ندارد   باور   هایش شنیده   به   بود   مشخص 
!  تو؟ !  کنی   رها   نصفه   رو   ای پرونده   تو !  گی می   چی _  
 ! شه می   مگه 
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  اسیرِ   او   بداند   خواست می   کجا   از   نادری .  زد   نیشخند 
   شده؟   جهنمی   چه 

  توانست می   مگر   و   بودند   کرده   خاکستر   را   اش زندگی 
 باشد؟   هایش پرونده   و   کار   اولویتش   گذشته   مثل 



  کشته   را   زنش   پدر ... بودند   کشته   را   زنش 
  جان   و   بودند   کشانده   نیستی   به   را   اش خانواده ... بودند 

  ی پرونده   برای   توانست می   مگر   بود   خطر   در   دخترش 
 ! بگذارد؟   وقت   دیگری 

  حلش   تونی می   تو   کردیم،   پیدا   خوبی   سرنخ _  
  بخواد   تا   بشه   منتقل   دیگه   کس   هر   به   پرونده ... کنی 

 . میفتیم   عقب   بوده   چی   به   چی   بفهمه 
  جلو   کمی   را   خود !  نداشت   نادری   های حرف   از   درکی 
 : گفت   تمرکز   بی   و   کشید 
  به   چیز   همه .  بینی می   داری   که   منو   زندگی   اوضاع _  
 ... فقط ... ریخته   هم 

  اش صندلی   پشتی   به   و   کشید   هایش لب   روی   دست 
 . انداخت   باال   ابرو   موشکافانه   نادری .  داد   تکیه 
 چی؟   فقط _  

 . گرفت   آتش   زخمش   و   کشید   نفس   عمیق 
 بمونه؟   شما   ی خونه   روز   چند   حنا   شه می _  

 : داد   جواب   مکث   ای لحظه   بدون   نادری 
  مدت   این   هست   هم   خداش   از   خانمم .  حتما    آره   آره _  

  برگشته   ناامید   دکتر   اون   و   دکتر   این   مطب   از   اونقدر 
 . شده   افسرده 

  حسرت   در   هاست سال   همسرش   و   نادری   دانست می 
  داند می   همکارش   یعنی   کرد   فکر .  هستند   شدن   دار بچه 
  باشد؟   حنا   مراقب   شرایط   این   در   ندارد   را   هیچکس   او 



  درک   را   او   خانوادگی   ی آمده   پیش   شرایط   حتما  
 . پرسید نمی   هیچ   باره   این   در   که   کرد می 
  نادری   با   اش شخصی   زندگی   از   هرگز   واقع   در 

  ظاهر   به   که   مدتی   و   آنیل   از   حتی   بود،   نکرده   صحبت 
 . بود   کرده   مراقبت   حنا   از 
  تحویل   ای دیگه   کس   به   رو   پرونده   نظرم   به   فراز؟ _  
  چون   کنه نمی   قبول   راحت   سرهنگم   ندارم   شک .  نده 
  بیاد   بر   پرونده   این   پس   از   تونه می   که   کسی   تنها 

  اداره   بلد   کار   و   زبده   نیروهای   از   یکی   تو   خودتی، 
  داشتی   ها سال   این   ی همه   که   کاری   ی سابقه ... هستی 
 . نبر   سوال   زیر   رو 

  اهمیت   او   برای   چیز   هیچ   دیگر   که   بود   این   واقعیت 
  آخرِ   سطر   به   است   رسیده   کرد می   حس !  نداشت 
 !  اش زندگی   ی قصه 
  برای   نداشت   زمان   حتی .  بود   آشوب   جانش   ی همه 
 ... داده   رخ   اتفاق   بهتر   درکِ 
  نگفت   مگه ... اس پرونده   اصلی   مضنون   جمالی   اکبر _  
  مقتول   چطور   پس   نداشته؟   مقتول   از   ای شماره   هیچ 
  هم   اش خانواده   حتی   که   داشته   پنهانی   گوشی   یه 

  در   که   ای شماره   تنها   با   خادم   وقت   اون   نداشتن   اطلع 
   جمالیه؟   اکبر   اسم   به   خطی   بوده   تماس 
  ذهن   دارد   قصد   نادری   اینکه   فهمیدن   نبود   سخت 
 . کند   کنجکاوش   و   بیندازد   تکاپو   به   را   اش زده   سودا 



   سراغش؟   بریم _  
  به   دوخت   چشم   و   گرفت   دستانش   میان   را   سرش 
 . بود   انداخته   میز   روی   را   آن   که   آنیل   مشخصات   برگه 
  نداده   یادش   شغلش   مگر   کند؟   باور   توانست نمی   چرا 
   است؟   پذیر   امکان   محالی   هر   بود 
 رییس؟ _  
 : گفت   ای افتاده   خش   صدای   با   خود   حالت   همان   در 
  بهاوند   جهان   از   پیمون   و   پر   ی پرونده   یه   ی اندازه _  

  مربوط   چیزهای   ترین جزئی   حتی ... خوام می   اطلعات 
 .  بدونم   خوام می   رو   آدم   این   به 
 !  خانواده؟   این   با   داری   چیکار _  

 : غرید   بدخلق   و   کرد   راست   کمر   عصبی 
 ! پرسی؟ می   سوال   اینقدر   چرا _  
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  میز   ی لبه   را   دستش   او   و   شد   ساکت   ناچار   به   نادری 
 . گرفت 



  به   ورود   حکم   یه   وقت   اول   فردا   گذشت،   که   امروز _  
  بخواد   اینکه   از   قبل .  بگیر   جمالی   اکبر   برای   منزل 
 . سراغش   بریم   باید   اش مغازه   بره 

 . شد   خیز   نیم   آشکار   لبخندی   با   نادری   و   ایستاد 
 . کنم می   ردیفش   چشم _  

  دست   به   را   پرونده   این   سرهنگ   نخواهد   نبود   مطمئن 
  و   سریع   بود   بهتر   شاید   اما   بسپارد   دیگری   کس 
 . نگیرد   تصمیم   فکر بی 
 دیگه؟   خوبی _  
 .  زد   دور   را   میز   و   داد   تکان   سر 
 .  خونه   میرم _  

 . گذاشت   اش شانه   روی   دست   و   آمد   طرفش   به   نادری 
  استراحت   خونه   رفتی می   باید   هم   اول   از   آره _  
 . رسونمت می   خودم   بیا .  کردی می 
 . خواد نمی _  

 . برداشت   قدم   او   از   جلوتر   سرخوش   نادری 
  از   و   شدم   سرخود   خیلی   ها تازگی   دونم می _  

 ... شدی   تر نرم   هم   تو   ولی   کنم می   پیچی   سر   دستورات 
  اش شوخی   جواب   و   افتاد   راه   نادری   سر   پشت   کلفه 
 .  نداد   را 
  کنم   فکر .  گیره می   رو   سراغت   خیلی   پناهی _  
 . کنه   شرکت   هم   زنت   پدر   مراسم   تو   خواست می 



  اش خانواده   به   و   برداشت   قدم   نادری   ی شانه   به   شانه 
.  نداشت   شرایطشان   از   خبری   هیچ .  کرد   فکر 
 . است   فرانک   نگران   چقدر   کند   کتمان   توانست نمی 
  نشان   واکنشی   چه   چیست   ماجرا   اصل   فهمیدند می   اگر 
  تعریف   برایشان   را   چیز   همه   باید   چگونه   دادند؟ می 
  جهان   قلب   وسط   که   روزی   تا   باید   شاید   کرد؟ می 

.  شکست نمی   را   خود   سکوت   کرد می   شلیک 
  قاتل   که   بردارد   حقایق   از   پرده   زمانی   توانست نمی 
  را   آرش .  کشید می   نفس   هنوز   اش خاله   شوهر   و   آزاده 
   کند؟   مهار   خواست می   چطور 
  درگیر   را   اش خانواده   فعل    نباید ... کرد می   صبر   باید 
 . کرد می 
!  کرده   گیر   تو   پیش   گلوش   پناهی   این   نکنم   غلط _  

   نکردی؟   حس   چیزی   خودت 
 . کرد   نگاه   نادری   رخ   نیم   به   گیج   و   حواس بی 
!  داره   علقه   بهت   که   شده   تابلو   زیادی   دیگه   چیه؟ _  
  که   بداخلقی   و   عبوس   اونقدر   تو   برم   قربونت   اما 

 . بده   نشون   سبز   چراغ   بهتر   نداره   جرات   طفلی 
  به   توجه بی   و   برگرداند   رو .  شدند   کج   هایش لب 

 . رفت   جلو   گذاشتند می   احترام   که   کسانی 
  چطور   که   کند   فکر   این   به   ای لحظه   حتی   خواست نمی 
  فرازی   آن   دیگر   او   آنیل   مقابل   در   بعد   به   جایی   یک   از 
 ! نبود   شناخت می   خود   حتی   و   دیگران   که 



  مکر   ی تله   در   و   خورده   بازی   ممکن   حالت   بدترین   به 
  قابل   نقِش   او   های لحظه   مرگ   در   که   کسی   ی زنانه 
  چندین   از   بعد   اکنون   و   بود   افتاده   داشت   ای توجه 
 . رفت می   سراغش   به   عمیق   ای کینه   با   ساعت 

 
#١٩٨ 

 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  خود   خشم   و   خانه   آن   در   گذاشتن   قدم   از   داشت   نفرت 
 . کرد   خالی   در   سر   بر   را 
  مسکوت   فضای   آن   در   که   بدی   صدای   با   خانه   در 

  را   اطرافش   اینکه   بدون   او   و   شد   بسته   کرد   ایجاد 
 . رفت   خواب   اتاق   به   مستقیم   کند   نگاه 
  فریاد   را   انزجار   و   خشم   بود   برداشته   که   قدمی   هر 
 . کشید می 
  مچاله   جسم   به   رحم بی   و   خورده   زخم   نگاهی   با 

 . دوخت   چشم   زمین   روی   ی شده 



  حرکت بی   که   زنی   به   و   اتاق   در   نزدیک   بود   ایستاده 
 .  کرد می   نگاه   داشت   قرار   زمین   روی 
 ! کرد نمی   پیدا   خود   وجود   در   حسی   هیچ   دیگر 
  از   قبل   و   آورد   در   را   اش اسلحه   کشید،   نفس   عمیق 
  روی   دیوار   کنار   را   آن   برود   آنیل   سراغ   به   اینکه 
 ! انداخت   زمین 
  سرش   باالی   باشد،   بیهوش   هنوز   نداشت   امکان 
 . ببیند   واضح   را   صورتش   نتوانست   و   ایستاد 
  زخم   از   مراقبت   حینِ   و   کشید   نفس   عمیق   دوباره 
 . زد   زانو   آرام   اش شده   بخیه   دوباره 
  و   پریشان   موهای   آن   زدن   کنار   برای   را   دستش 
  کرده   مشت   آخر   ی لحظه   ولی   برد   جلو   شده   پخش 
 ! کشید   عقب 
  عموی   با   باید ... خورده   زنگ   بار   چند   گوشی   اون _  

 . بگیری   تماس   کفتارت 
  اش عصبی   نگاهِ .  بود   خشم   سراسر   و   گرفته   صدایش 

  انتظارش   چرخاند،   آنیل   ی بسته   پای   و   دست   روی   را 
  تُن   شد   طوالنی   دلخواهش   واکنِش   دیدن   برای   که 

 . رفت   باال   غیرارادی   صدایش 
  از   زودتر   اگه   حتی !  نزن   ضعف   و   غش   به   خودتو _  

 . کنم   ات زنده   چطوری   بلدم   من   بمیری   باید،   که   زمانی 
  مشتش   میان   را   آنیل   ی شانه   منزجر   و   میل بی   خشن، 
 . گرفت 



  سرت   بلیی   یه   که   کنم می   کنترل   خودمو   دارم   خیلی _  
 .  نیارم 
  با   برگرداند،   را   آنیل   ملیمت   بدون   و   حرکت   دیک 

  ماند   خیره   بودند   ُمرده   هایش حس   تک   تک   که   نگاهی 
 . گرفت   قرار   تیررسش   در   که   صورتی   به 

  سریع   شد   باعث   آنیل   بودن   بیهوش   و   پریدگی   رنگ 
  اش خانه   از   که   طنابی   اسارت   از   را   آنیل   پای   و   دست 
 . کند   آزاد   بود   آورده 

  نباید   بود   نیاورده   چنگ   به   را   جهان   که   وقتی   تا 
 . افتاد می   آنیل   برای   اتفاقی 
  کشید،   باالتر   را   او   و   انداخت   آنیل   ی شانه   زیر   دست 

  خود   دیگر   دست   با   و   نکرد   ای توجه .  سوخت   زخمش 
 . گرفت   را   آنیل   گردن   نبِض 
  نیامده   هوش   به   لحظه   این   تا   داشت   امکان   چطور 
 ! باشد 
  روی   محکم   ای ضربه   که   بود   افکارش   حیرانِ 

  فرصت   و   افتاد   عقب   غافلگیرانه   آمد،   فرود   صورتش 
  نشست   اش سینه   روی   آنیل !  نکرد   پیدا   العمل   عکس 

  او   صورت   روی   را   خود   مشت   تر محکم   بار   این   و 
 . آورد   فرود 
 ... گفتم   رو   چیز   همه   خودم ... کردم   اعتراف   خودم _  



  و   کرد می   مهار   را   او   های ضربه   زنان   نفس   نفس   آنیل 
  به   بیشتر   دهد نمی   اجازه   زخم   آن   وجود   دانست می 

 . بیفتد   زحمت 
  تو   ات اسلحه   با   تو   بعد ... من   کردم   اعتراف   عشق   با _  
   بندی؟ می   رو   پام   و   دست   و   کوبی می   سرم 
 : کشید   فریاد 
 زنی؟ می   حرف   عشق   کدوم   از   عوضی؟   عشق   کدوم _  
  روی   ی اسلحه   سراغ   به   و   پرید   عقب   درنگ   بی   آنیل 
 . دوید   زمین 
  که   زخمی   روی   گذاشتن   دست   حینِ   و   زد   سرفه 
 . شد   خیز   نیم   سوخت می 
  لباسش   روی   تا   اش چانه   از   اش پاره   لب   و   بینی   خون 
 . کرد می   چکه 
  عضو   تنها   به   شد   باعث   که   عشقی   همون _  

 ! بگم   تو   به   رو   چیز   همه   و   نکنم   فکر   ام خانواده 
  بود   گرفته   نشانه   او   طرفه   به   مستقیم   را   اسلحه   آنیل 
 . کشید می   فریاد   و 
  رو   جونم   شم   حاضر   شد   باعث   که   عشقی   همون _  

 . نیفته   شما   برای   اتفاقی   ولی   کنم   حنا   و   تو   فدای 
 . کشید   جیغ   آنیل   و   رفت   جلو   خشمگین 

 . نیا ... زنمت می   بیای   جلو ... وایستا _  
  در   هم   آن   کشید   فریاد   او   بار   این   و   برداشت   قدم   تندتر 
 . نداشت   ایستادن   پا   سر   جان   که   حالی 



  دور   ننداختم   دست   تا   هستی؟   چی   منتظر .  بزن _  
 . کن   شلیک   ببرم   رو   نفست   گلوت 
 

#١٩٩ 
 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  زیر   غافلگیرانه   را   اسلحه   سر   و   رفت   عقب   عقب   آنیل 
 . گذاشت   اش چانه 
  دادن   دست   از   برای   چیزی   من ... فراز   نیا   جلو _  

 . ترسم نمی   هم   مرگ   از ... ندارم 
 .  شدند   تندتر   هایش نفس   و   ایستاد   آنیل   قدمی   چند 
 ... پرتگاهم   ی لبه   من   سرگرد _  

 : غرید   خشن   و   محکم   صریح، 
  مهم   دیگه ... نیست   مهم   برام   نبودنت   و   بودن _  

 .  خوام می   و   کفتار   اون   فقط !  نیست 
  تو   کنی؟   له   پا   زیر   رو   چیز   همه   تونی می   چطور _  

 .  شدم   عاشقت   من   که   همونطور ... شدی   عاشقم 



  بزند،   زانو   مبادا   فشرد   زمین   بر   محکم   را   پاهایش 
 .  شود   چیره   وجودش   بر   ضعف   مبادا 
 . نیستم   عاشقت _  

  اش جمله   ی ادامه   و   کرد   نگاه   آنیل   چشمان   به   مستقیم 
 : کشید   فریاد   را 
 . متنفرم   ازت   من _  
  فشار   و   رفت   عقب   اختیار بی   دیگری   قدم   آنیل 

 . شد   بیشتر   اسلحه   دور   به   انگشتانش 
 . عاشقمی   هنوزم ... فراز   عاشقمی !  نداره   امکان _  

  اش پاره   لب   روی   را   خود   دست   پشت   و   زد   نیشخند 
 . کشید 
  غیرمنتظره   و   برنامه بی   دفعه،   یه   شه می   وقتی _  

 !  شد   متنفر   شه می   همونطورم   شد   عاشق 
  چشمانش   به   بغض   اما   خورد   تکان   آنیل   گلوی   سیبک 
 . نرسید 
  سنگ   یه   مثل   هاست سال   من   احساس _  

  َمردی   هیچ ... ندارم   آرامش   هاست سال ... بوده 
  منو   احساِس   سنگِ   تو   عشق !  بلرزونه   دلمو   نتونست 
  حضور   شد   من   خوشبختی ... شدی   آرامشم !  شکست 

  نفس   از   جونِ   این   نگیر !  جونم   شدی ... تو   داشتن   تو، 
 . رو   افتاده 
 .  داشتند   لرز   زانوانش   رفت،   جلو   قدم   یک 



  مرهم   کردم می   فکر ... ای فرشته   یه   کردم می   فکر _  
  پسر   یه   مثل   درست   کردم   عاشقی   کنارت ... منی   زخمِ 
 !  رسیده   بلوغ   به   تازه 
  به   او   و   ایستاد   خود   جای   سر   بر   حرکت بی   آنیل 

 ! گرفت   پس   را   اسلحه   راحتی 
  عزیزای   جون   که   بودی   عزرائیلی   همون   تو   ولی _  
 !  بود   گرفته   هدف   منو 
  فکش   و   گذاشت   آنیل   قلب   روی   را   اش اسلحه   سر 

 . شد   سخت 
  تیر   یه   االن   همین   خواد می   دلم   چقدر   دونی نمی _  

 . کنم   خالی   اینجا 
 . نماند   باقی   آن   در   حسی   و   زد   یخ   آنیل   نگاه 
  انتقام   عمومم   از   اینجوری   بگیر   من   از   رو   انتقامت _  

 . گرفتی 
 . داشت   نگه   تر محکم   را   اسلحه 

  یکی   رو   ما   دوی   هر   حال   و   حس   عزیز   مرگ   دیدن _  
 . کنه می 
 : پرسید   ناباور   آنیل 
 چیه؟   منظورت _  

 . آورد   جلو   اندکی   را   صورتش   و   زد   نیشخند 
 .  کشم می   چشمات   جلوی   رو   کفتار   اون _  
 : نالید   آنیل 



  مقابل   در   جون ... خون   مقابل   در   خون _  
  منم   عموم   همراه   ولی   دم می   حق   بهت !  باشه ... جون 
 .  بکشی   باید 

  مشت   در   که   ای اسلحه   روی   دست   آنیل   و   ماند   ساکت 
 . گذاشت   بود   او 
  همین   با   بار   یک .  ندارم   شدن   یتیم   دوباره   تحمل   من _  

 . ندارم   رو   تحملش   دیگه   دیدم   رو   عزیز   مرگ   چشمام 
 . افتاد   خروش   به   آنیل   چشمان   در   باالخره   اشک 
  و   خودم ... دادم   بزرگی   تاوان   عشق   این   برای   من _  
  کردم   عشق   این   قربانی   رو   ام خانواده   عضو   تنها 
  من   انتخاب   به   وقت   هیچ   زندگی   این   چیز   هیچ !  فراز 
 !  شدنم   عاشق   حتی   نبود 
  پلک   بار   یک   با   و   انداخت   پایین   را   خود   دست   آنیل 
 ! شد   روان   صورتش   روی   اشک   زدن 
  دوستت   خیلی ... مهرجو   فراز   سرگرد   دارم   دوستت _  
 . دارم 
 

#٢٠٠ 
 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 



 
 
 
  پرت   را   اسلحه   گرفت،   را   آنیل   بازوی   خشن   و   حس بی 
 . برداشت   قدم   تند   و   زمین   روی   کرد 
  سوزش   به   ای توجه   و   کشاند می   خود   دنبال   را   آنیل 
 . نداشت   خود   زخم 
  عموم   از   قراره   که   زمانی   حتی   مونم می   کنارت _  

 ... اونه   کشتن   هدفت   که   زمانی   حتی ... بگیری   انتقام 
  به   کرد   شروع   و   زمین   روی   کرد   پرت   را   آنیل   پرغیظ 
 . طناب   آن   با   بستنش 

  تونم نمی !  فراز   گیره   اینجا   قلبم _  
  حاال   همین   خواستم می   اگه ... تونم نمی ... برم 
  از   داری   بینی؟ نمی   مگه   رو   خودت   وضعیت ... رفتم می 
  سخت   داری   که   شرایطی   این   تو   رفتن !  میری   حال 

 . فراز   بفهم ... بمونم   خواستم   خودم   بفهم ... نیست 
  خوددار   نتوانست   او   و   کشید   فریاد   را   آخر   کلمات   آنیل 
  هایش دندان   و   آنیل   گلوی   دور   انداخت   دست .  بماند 
 . خوردند   هم   روی 
 . دارم   نفرت   صداتم   شنیدن   از ... شو   خفه _  

  دستش   باشد   آورده   فشاری   آنیل   گلوی   به   اینکه   بدون 
 . کرد   سفت   را   طناب   و   انداخت   پایین   را 
 . بود   بسته   تخت   ی پایه   به   را   قسمتی   هم   باز 



 ! گرفت   آتش   زخمش   کرد   حس   که   شود   بلند   خواست 
 . زد   زانو   زمین   روی   دوباره   و   کشید   ای خفه   فریاد 
 !  کرده   ریزی   خون   زخمت _  
  و   بود   انداخته   نم   صورتش   روی   عرق .  کرد   بلند   سر 
  نگاهش   شد   خیره   آنیل   آلود اشک   چشمان   به   وقتی 
 ! کشید می   فریاد   را   نفرت 
 . کردم می   حمله   بهت   نباید ... بود   من   تقصیر _  

  و   آورد   در   حرکت   یک   در   را   لباسش .  رفت   تر عقب 
 . کرد   نگاه   را   زخمش   بریده   نفس 
  و   بود   برده   تحلیل   را   اش انرژی   پانسمانش   دادن   تکان 

  کردن   بخیه   دوباره   به   نیازی   شد   راحت   که   خیالش 
 . تخت   از   قسمتی   به   داد   را   اش تکیه   نیست 
  بهت   بذار   کن   بازم   منو .  شه   عوض   باید   پانسمانش _  

 .  کنم   کمک 
  چشم   درد   با   و   گذاشت   تشک   روی   عقب   از   را   سرش 
 . بست 
 ! لطفا  ... فراز _  
  از   اشک   ای قطره   ندید   و   افتاد   گریه   به   دوباره   آنیل 

 . کرد   چکه   هم   او   راست   چشم   ی گوشه 
  من   به ... کنه   کمک   بهمون   بزنم   صداش   خوام می _  

  ولی   نزدم   صداش   حاال   تا ... شناسمش نمی ... کنه   کمک 
  هم   بدا   آدم   صدای   شاید ... کنم   صداش   خوام می   االن 



  برای ... من   برای   کنه   کاری   یه   شاید ... بشنوه 
 ... حال   این   برای ... ما   برای ... تو 
 : کشیدن   فریاد   وقفه بی   کرد   شروع   آنیل 
 ! خدا ... خدااا ... خدا ... خدا _  

  جان   ذهنش   در   آزاده   تصویرِ   و   شدند   خیس   چشمانش 
 . بود   بدهکار   اش بیچاره   زنِ   به   چقدر .  گرفت 

 .  کند   مراقبت   اش زندگی   و   زن   از   بود   نتوانسته 
  و   زد می   ضجه   گوشش   کنار   نزدیک   ای فاصله   از   آنیل 

  فکر   آزاده   به   او   و   زد می   صدا   را   خدا   همچنان 
 . کرد می 
  پس؟   کجایی !  داری   وجود   بده   نشون   من   به   خدا _  
  بعضیا   چطوری   نبودی؟   من   زندگی   تو   وقت   هیچ   چرا 
  رو   تحملش   دیگه   من !  شن می   آروم   اسمت   با   حتی 
 ... ام خسته ... باشم   قوی   تونم نمی   دیگه ... ندارم 
 .  کشید   اش بسته   چشمان   روی   را   دستش   پشت 
  و   داشت   نگه   اش سینه   روی   نفس   شدن   بلند   حین 
 . شدند   هم   قفل   هایش دندان 
  کمری   با   کند   نگاه   را   آنیل   برگرداند   سر   اینکه   بدون 
 . رفت   بیرون   اتاق   از   سست   هایی قدم   و   خمیده 
  استقامت   تعلیم   و   باشی   نظامی   یک   که   بود   دار   خنده 
  عملکرد   تمام   ضعف   ببینی   بیایی   خود   به   و   باشی   دیده 
 ! است   گرفته   دست   را   تو 



  واضح   دیگر   را   آنیل   نجواهای   و   گریه   صدای 
 . شنید نمی 

  و   انداخت   خانه   ی ریخته   هم   به   فضای   به   نگاهی 
 . کشید   دراز   خود   به   نزدیک   های مبل   از   یکی   روی 
 !  گریست   صدا بی   و   گذاشت   چشمانش   روی   ساعد 
  زندگی   سر   بر   بلیی   چنین   کند   باور   توانست نمی 

 . آمده   اطرافیانش   و   خودش 
  لرزان   و   صدا بی   غیرارادی،   خوردند،   تکان   هایش لب 

 : کرد   تکرار 
 ! خدا ... خدا _  
 

#٢٠١ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . نشست   آنیل   مقابل   معمول   حد   از   تر نزدیک   کمی 
  را   آب   لیوان   او   و   کردند   نگاه   یکدیگر   به   حرف بی 
 .  آورد   باال 
 . برگرداند   رو   حال بی   آنیل 



 . کن   نگاه   منو _  
 . شکست   را   میانشان   سکوت   خشن   و   گرفته   صدایش 

 . ماند   خیره   او   به   دوباره   و   چرخاند   سر   مکث   با   آنیل 
  آنیل   فرم   خوش   های لب   روی   گذاشت   را   لیوان   ی لبه 
 . کرد   امر   و 
 .  بخور _  
  کرده   اغوا   را   او   روز   یک   که   چشمانی   همان   با   آنیل 
  آب   از   نیمی   حال   همان   در   و   بود   اش خیره   بودند 
 . کشید   سر   را   لیوان   درون   شناور 

  با   که   هایی همان ... ها لب   آن   ی گوشه   از   که   قطراتی   به 
  بود   گذاشته   شان روی   بر   بوسه   عجیب   احساساتی 

 . نزد   پلک   حتی   و   دوخت   نگاه 
  را   خورده   نیمه   لیوانِ   هم   او   برد   عقب   سر   که   آنیل 
 . کرد   رها   زمین   روی 
 گفتی؟   بهم   رو   چیز   همه   چرا _  

  شدن   کشیده   هم   در   با   شد   زمان   هم   آنیل   نگاه   حیرانی 
 . نازکش   ابروان 

  اینکه   از   قبل   چرا   بودید   شده   موفق   نرفتی؟   چرا _  
 نرفتی؟   بفهمم   رو   چیز   همه   من 

  کننده   دیوانه   استیصالی   و   خشم   شدت   از   صدایش 
 . لرزید می 
   موندی؟   چرا _  

 : پرید   بیرون   آنیل   گلوی   از   ای افتاده   خش   صدای 



 . شدم   عاشقت _  
  تنش !  سوخت می   داشت   اما   بود   عریان   اش تنه   باال 

 . بود   عجیب   گرمایی   غرقِ 
 . بیفته   حنا   یا   تو   برای   اتفاقی   نداشتم   تحمل _  

 . پرید   باال   اش زخمی   لب   ی گوشه 
  آمد می   چشم   به   آنیل   صورت   روی   همچنان   اشک   رد 
  که   ای زنانه   ملتمس   صدای   از   بود   پر   هایش گوش   و 

 . زد می   صدا   را   خدا   عجز   با   پیش   ساعاتی 
  درد   بود   خورده   که   مسکنی   رفت،   جلوتر   صورتش 

  از   حدی   تا   ضعف   و   کرده   تحمل   قابل   را   شکمش   زخم 
  ندیده   جدی   آسیب   هایش بخیه .  بود   بسته   رخت   جانش 
 . بود   کرده   تعویض   را   پانسمانش   بدبختی   با   و   بودند 
 : زد   لب   ماند   چشمانشان   میان   که   کمی   ی فاصله   از 
  خودت   حیون   عموی   اون   قید   من   خاطر   به   حاضری _  
   بزنی؟   رو 

  تکان   هایش لب   و   پرید   آنیل   راست   چشم   ی گوشه 
 . خورد   نامحسوسی 

 : داد   ادامه   تر رحمانه بی 
  جونت ... رو   زندگیت ... رو   خودت   که   خوام می _  
  شدی؟   عاشقم .  کنی   من   فدای   رو   ندارت   و   دار ... رو 

  که   جنایتی   مقابل   در   نامرد   اون   و   تو   جون   خب   خیلی 
  نداری   تحمل   گی نمی   مگه .  آوردید   ام خانواده   سر 

   بیاد؟   دخترم   و   من   سر   بلیی 



 : کرد   نجوا   بریده   نفس   آنیل 
 ! بگذری؟   من   از   تونی می _  

 : غرید   خشمگین   و   فکر   بدون   سریع، 
 .  تونم می   آره _  
  چشمان   در   زهر   جامی   مثل   اش تلخی   و   زد   لبخند   آنیل 
 . شد   ریز   سر   او 
 سرگرد؟   شدی   عاشقم   کردم   باور   چرا _  

 ! خندید   آمیز   جنون 
  چشم   شه می   باعث   کردنت   اعتراف   کردی   فکر   و _  

  عشقِ   حقیر   کردی   فکر   ببندم؟   هاتون جنایت   روی 
 بخشیدم؟ می   و   شدم می   زنی می   حرف   اون   از   که   لجنی 
  فریاد   و   گرفت   را   آنیل   ی چانه   ناگهان   خنده   وسط 
 : کشید 
 نیست؟   دیگه   جنایت   یه   مگه   خودش   تو   بخشیدن _  
 

#٢٠٢ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 



 . ماند   اش خیره   سکوت   در   آنیل 
  شلوارش   جیب   از   را   کذایی   گوشی   آن   و   آمد   عقب 
 . آورد   بیرون 
 . بزنی   حرف   باهاش   باید _  
 . زنم می   حرف   باشه _  

  گلویش   و   لرزید می   دستش   شماره   آن   گرفتن   برای 
 . داشت   زدن   فریاد   هوِس   همچنان 
  مقابل   را   گوشی   و   گذاشت   بلندگو   روی   را   تماس 
 . گرفت   آنیل   دهان 
  از   بعد   که   کردند می   نگاه   را   یکدیگر   خیره   خیره 

  بیزاری   با   او   شد   باعث   جهان   صدای   بوق   سومین 
 . ببند   چشم 
  که   شده   بد   چقدر   هوا !  زدم   زنگ   بهت   بار   چند _  

 ! دی؟ نمی   جواب 
  را   اش شنوایی   های عصب   آنیل   ی کرده   بغض   صدای 
 ! داد   آزار 
 جان؟   عمو   شده   چی _  
 کردی؟   گریه _  

  دیدن   با   و   کرد   باز   چشم   شد   طوالنی   که   آنیل   مکث 
  اخمش   غلظت   مقابلش   سرخ   چشمان   در   اشک   برق 
 . شد   بیشتر 
 !  آنیل _  
 . جان   عمو   خوبم _  



  خوردن   مدت   یه   باید   گفت   زدم   حرف   دکترت   با _  
 . کنی   شروع   رو   داروها   اون   از   بعضی 
  شک   بدون   نادری   کرد   فکر   او   و   شد   عصبی   آنیل 

  این   خصوصی   اطلعات   تمام   به   است   نتوانسته 
 ! کند   پیدا   دسترسی   خانواده 

 . عمو   نباش   نگرانم ... خوبم   من _  
  دعوت   رو   پسرش   و   شیخ .  اینجا   بیای   باید   فرداشب _  

  خواهی   عذر   شب   اون   زشت   رفتار   برای   باید   کردم 
 . کنی 
 : زد   غر   کلفه   آنیل 
 ! نمیام   جایی   من _  
 : شد   ملیمت   بدون   جهان   لحن 
!  وسطه   من   ی سرمایه   از   نیمی   پای .  نکن   لجبازی _  
  هم   به   آدم   اون   با   ام ساله   چندین   شراکت   خوای می 

  گم می   فقط   شو   شیخ   پسر   زن   نگفتم   که   من   بخوره؟ 
 .  نکن   عصبانیشون   کن   درست   رو   اخلقت 
  و   شیخ   کرد   فکر !  شد   بیشتر   تنش   داغی   کرد   حس 

 هستند؟   هایی بیشرف   کدام   دیگر   پسرش 
 : گفت   حوصله بی   آنیل 
 . جان   عمو   ام خسته   االن _  
  از   ما   دلجویی   هاش دلیل   از   یکی   فرداشب   مهمونی _  

 .  پسرشه   و   شیخ 
 . برم   باید   کنم،   صحبت   تونم نمی   بیشتر   االن _  



  و   گفت   کلمه   یک   تنها   مخالفتی   هیچ   بدون   جهان 
 ! کرد   قطع   را   تماس 
 . برو _  

  فورا    و   برگرداند   شلوارش   جیب   درون   را   گوشی 
 : پرسید 
 کیه؟   شیخ _  
 . او   چشمان   به   زد   زل   تهی   نگاهی   با   آنیل 
 . جهانم   عمو   قدیمی   شریک   و   دوست _  
 شراکتی؟   چه _  
 ! نفهمیدم   وقت   هیچ _  
 : کرد   تاکید   بدی   لحن   با 
 . گی می   دروغ _  
 : غرید   و   زد   تکیه   تخت   از   قسمتی   به   آنیل 
 ! گم نمی   دروغ   تو   به _  
 . شود   بلند   کرد   سعی   و   شدند   کج   هایش لب 
 ... فراز _  

 . چرخاند   نگاه   میل بی   و   ایستاد 
 . دستشویی   برم   باید   من _  
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 اِقتباس 



 مرادی . ص 
 
 
 

 . رفت   جلو   قدم   یک 
   سرته؟   تو   فکری   چه _  
 : زد   غر   کلفه   آنیل 
   سخته؟   برات   درکش .  دستشویی   برم   باید   فقط _  
 . نشست   بااحتیاط   و   آرام   و   رفت   جلو   دیگری   قدم 
 . باشی   نداشته   ای احمقانه   فکر   هیچ   بهتره _  
  کردن   باز   مشغول   عصبی   او   و   نداد   جوابی   آنیل 
 . شد   ها طناب 
 . انداخت   آنیل   بغل   زیر   دست   شد   تمام   که   کارش 
 . شو   بلند _  
 ! آروم   کنه می   درد   گردنم ... آخ _  

  گردنش   روی   دست   آنیل   و   گرفت   فاصله   خشمگین 
 . گذاشت 

 . زدی   محکم _  
  حرف   قصد .  ماند   خیره   آنیل   به   سرد   و   خشن   جدی، 
 . نداشت   زدن 
  رو   دستم   باید   کنم   فکر   دارم   که   ای سرگیجه   این   با _  

 . سرگرد   بگیری 



  ماساژ   حال   در   آنیل .  کشید   عمیق   نفِس   چند   عصبانی 
 . آمد   جلو   خوران   تلوتلو   گردنش   دادن 
 ! زنه نمی   اسلحه   با   اونجوری   رو   زنش   آدم _  

  شیری   مثل   و   زد   نیشش   لحظه   در   مار   کرد   حس 
  سفت   را   بازویش   کرد،   حمله   آنیل   طرف   به   درنده 
 : سایید   هم   روی   دندان   و   گرفت 
 گفتی؟   چی _  
  و   کرد   نگاه   او   ی گرفته   آتش   چشمانِ   به   خونسرد   آنیل 
 ! داد   تحویلش   ای کننده   دیوانه   لبخند 
 !  خوندی   گوشم   زیر   رو   ها آیه   اون   خودت _  
 . شد   زخم   گلویش   و   کشید   فریاد   خشونت   با 
 . صیغه   اون   باطله _  
  سمت   را   خود !  کرد   عمل   جسورانه   همیشه   مثل   آنیل 
  ی قفسه   آن   به   چسباند   را   صورتش   و   کشاند   او 

 . ناآرام   ی سینه 
 ... کنم می   خواهش ... فراز   نکن   باطلش _  
  آنیل   ی شانه   روی   و   لرزید می   خشم   از   جانش   ی همه 
 . کوبید 
 . چرااا !  کشمت نمی   چرا _  
  زمین   زانو   به   و   شد   پرت   تر طرف   آن   قدم   چند   آنیل 
 . افتاد 
 ! کشمت نمی   چرا _  



  شده   مشت   بدنش   اطراف   دستانش   و   کشید می   فریاد 
 . بودند 
 . برگشت   او   طرف   به   و   شد   بلند   آرام   آنیل 
  منو   چشمات   و   شد   معجزه   بار   یک   که   دنیایی   تو _  
 ... سرگرد   شه می   معجزه   هم   باز   دید 
  امان بی   وجودش   در   آتش   و   کشید   نفس   تند   تند 

 . بود   شده   ور شعله 
  قدم   دستشویی   طرف   به   و   کرد   عبور   کنارش   از   آنیل 

 . برداشت 
  پشت   و   اش ریخته   هم   به   موهای   در   انداخت   چنگ 
 . افتاد   راه   آنیل   سر 
  بار   اولین   برای   و   بود   جهان   کردن   دستگیر   تابِ بی 

  انتقام   یک   فکر   به   شغلش   بیخیال   خواست می   دلش 
 . باشد   شده   ریزی برنامه   و   شخصی 

  مانع   جدیت   با   که   ببندد   را   دستشویی   در   خواست   آنیل 
 . شد 
 . بذار   باز _  

 . ایستاد   کنار   و   نشنید   مخالفتی 
  زخمش   سوزش .  بست   چشم   و   دیوار   به   داد   تکیه   سر 

 ! شد می   شروع   داشت 
  کرد   حس   خود   کنار   را   آنیل   حضور   که   نگذشت   زیاد 
 . ماند   حالت   همان   در   همچنان   و 



  ندارم   جرات ... بیاد   پیش   چی   خواد می   دونم نمی _  
  دونم می   خوب   رو   چیز   یه   ولی   کنم   فکر   بهش   حتی 
 ... فراز 
  و   گرفتند   قرار   راستش   گوش   کنار   آنیل   های لب 

  او   ی برهنه   بازوی   روی   گرش نوازش   انگشتان 
 . نشستند 

  ولی   داره   ادامه   هنوز   من   عقل   و   قلب   بین   جنگِ _  
  و !  نرفتم ... موندم   اینکه   از   نیستم   پشیمون   مطمئنم 
 .  شدم   عاشقت   حتی 
  لحظاتی   و   کرد   باز   چشم   حس بی   گرفت   فاصله   که   آنیل 
  که   بود   زنی   پای   و   دست   بستن   حال   در   دوباره   او   بعد 

  در   دیگری   حس   هیچ   نفرت   جز   به   داشت   اطمینان 
 ! ندارد   جریان   وجودش 
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  چشمان   نگرانی   به   زد   زل   بدخلق   و   جدی   خشن، 
 . ” جمالی   اکبر “ 
 . بازداشتید   خادم   نعمت   قتل   جرم   به   شما _  
  های مچ   دور   دستبند   و   برود   جلو   کرد   اشاره   نادری   به 
 .  کند   قفل   ” جمالی   اکبر “ 
 سرگرد؟   جناب   شده   چی _  
  از   تر عقب   ایستاده   جوان   زن   ی ترسیده   لحن   مقابل   در 
 : گفت   حوصله بی   ها آن 
  رو   جا   همه .  داخل   برید   و   بدید   نشون   رو   حکم _  

  شکاف   تو   حتی   ها، فرش   زیر   حتی   بگردید   خوب 
 . یاال .  دیوار 
  موقع   همان   که   فلزی   دستبند   از   چشم   و   شنید   اطاعت 
  قدم   آرام .  گرفت   زد   ” جمالی   اکبر “   دستان   بر   نادری 

  ی ترسیده   لحن   به   توجه   بی   ماشین،   سمت   به   برداشت 
 . نشست   صندلی   روی   جوان   زن   و   ” جمالی   اکبر “ 
 .  صندلی   به   داد   تکیه   کامل   و   بست   را   در 

  در   یکباره   به   آنیل   ی چهره   تصویر   بست   که   چشم 
 . نقص بی   و   کامل !  گرفت   جان   ذهنش 

  موهایی   آبی،   چشمان   شده،   رنگ   و   نازک   ابروهایی 
  کمرش   روی   تا   لََخت   همیشه   که   رنگ   خرمایی 

  همیشه   که   ای قلوه   هایی لب   و   سفید   پوستی   افتاد، می 
  از   ابد   تا   چهره   این ... بودند   ملیم   صورتی   رنگ   به 

 ! نداشت   شک !  رفت نمی   بیرون   ذهنش 



  کند   انکار   توانست نمی   اما   بود   نفرت   از   پر   وجودش 
 ! نیفتاد   زن   آن   بند   در   ناگهانی 
  بینی   پیش   غیرقابل   ناگهانی؛   دیگر؟   بود   همین   عشق 

 ! گرفت می   را   گریبانت   آمد می   لحظه   یک   در   و 
  چشمانش   کردن   باز   بدون .  خورد   زنگ   موبایلش 

 . داد   جواب   را   تماس   میل بی 
 بله؟ _  

 : لرزید   گوشش   در   پدرش   ی گرفته   صدای 
 پسر؟   خوبی _  
 . شد   خیره   مقابل   به   و   زد   پلک   آرام 
 . بهترم .  سلم _  
 . انگار   شلوغه   اطرافت   کجایی؟ _  

  جلوی   به   نگاهی   چاند   سر   ثانیه   چند   حد   در   و   کوتاه 
 . انداخت   ” جمالی   اکبر “   ی خانه   در 
 . کارم   سر _  
 . کردی می   استراحت   باید !  کار؟   سر   برنگشتی   زود _  

  تمام .  دردناکش   چشمان   روی   کشید   را   راستش   دست 
 . بود   نخوابیده   را   دیشب 
 زدید؟   زنگ   داشتید   کاری .  نیام   شد نمی _  

  ناراحت   دارد   او   که   ای غریبه   لحن   از   پدرش   کرد   حس 
  قرار   ممکن   شرایط   بدترین   در   او   حقیقتا    و   است   شده 
 . داشت 
 . بودیم   نگرانت .  بپرسم   رو   حالت   خواستم _  



  از   بپرسد،   را   مادرش   و   فرانک   حال   خواست   دلش 
  ولی   آرش   از   حتی   و   بپرسد   سپاری   خاک   روز 
  تنها   و   داشت   نگه   هایش لب   پشت   را   هایش سوال 
 : گفت 
 . خدانگهدار   فعل    برم،   باید   من .  نباشید   نگران _  

  لب   را   ” خداحافظ “   ی کلمه   ناراضی   و   دلخور   پدرش 
 . نکرد   درنگ   تماس   قطعِ   برای   او   و   زد 

  چشم   ی گوشه   از   و   ماشین   جلوی   انداخت   را   موبایلش 
  آگاهی   ماشین   داخل   به   را   ” جمالی   اکبر “   نادری   دید 

 . کرد   هدایت 
  برای   چقدر   کرد   فکر   و   فشرد   را   هایش شقیقه   هوا بی 

  نعمت “    قتلِ   ی پرونده   مضنون   تنها   از   بازجویی 
 ! است   ناتوان   ” خادم 
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  ی دوباره   زنگِ   که   کشید   نفس   عمیق   بار   چند 
 . زد   گره   هم   به   را   ابروهایش   موبایلش 

  ی ثانیه   در   و   دوخت   چشم   ناشناس   ی شماره   به   کلفه 
 ! اند زده   زنگ   عمومی   تلفن   از   شد   متوجه   اول 

  از   پس   بلفاصله   دادن،   جواب   به   اش میلی بی   برخلف 
  روی   را   آن   موبایل   ی صفحه   روی   خود   شست   کشیدن 
 : گفت   بدخلق   و   گذاشت   خود   چپ   گوش 
 بله؟ _  

  به   پرتحکم   طوالنی   نسبتا    مکثی   با   خط   پشت   شخص 
 : آمد   حرف 
 مهرجو؟   فراز   سرگرد _  

 : داد   جواب   حوصله بی   و   ماشین   در   به   زد   تکیه 
 . هستم   خودم   بله _  
  رسه، می   دستت   به   امروز   پستی   ی بسته   یه _  
  که   پاکتی   داخل   موبایل   به   شب .  ات خونه   در   فرستم می 

 . زنم می   زنگ   فرستادم   برات 
 . شد   بیشتر   صورتش   روی   نشسته   اخم   غلظت 
 شما؟ _  

 ! خندید   باتمسخر   بود   خط   پشت   که   َمردی 
  روز .  زیاده   آشنایی   واسه   وقت !  سرگرد   نکن   عجله _  

 . خوش 
  را   تری اضافه   حرف   هر   فرصتِ   تماس   ناگهانی   قطعِ 
 . گرفت   او   از 



  به   دوباره   و   گرفت   صورتش   مقابل   را   موبایل   عصبی 
 . خورد   اش شیشه   به   ای تقه   که   کرد   نگاه   شماره 

  را   موبایلش   نادری   دیدن   با   و   برگشت   حواس بی   
 . انداخت   ماشین   جلوی 
  ذهنش   که   حالی   در   و   کشید   خود   صورت   به   دستی 
 . شد   پیاده   بود   مانده   تماس   آن   درگیر 
 ! کردن   پیدا   چی   ها بچه   ببین   رییس _  
  خیره   بود   شده   جلسه   صورت   که   ای مردانه   کله   به 

 . ماند 
  چند   مقتول   دختر .  بود   افتاده   خونه   انباری   ی گوشه _  
  که   بود   داده   نشون   من   به   کله   این   از   عکس   تا 

  تایید   برای   بگم   باید   البته .  نبود   جسد   همراه   اونشب 
 . اداره   بیان   نهایی 

 . آمد   باال   نادری   ی زده   هیجان   صورت   تا   نگاهش 
  از   اصل  .  رییس   شه می   بسته   پرونده   این   شب   تا _  

  میوه   صاحب   گفت   مقتول   دختر   که   موقعی   همون 
  نداشتم   شک   من   جسد   سر   باال   برده   رو   اون   فروشی 
 . خودشه   قاتل 
  اکبر “   ترسان   ی چهره   به   فاصله   آن   از   و   چرخاند   سر 

 . ماند   خیره   ماشین   داخل   ” جمالی 
  خوشبین   توانست نمی   هرگز   او   همکارش   برخلف 
  غافلگیری   برای   چیزی   همیشه   که   بود   آموخته   باشد، 
 . دارد   وجود 



  بازجویی   ازش   خودم   اداره   کنید   منتقلش   خب   خیلی _  
 . گردم   می   بر   سریع   خونه   میرم   سر   یه   من .  کنم می 

  ماشین   توجه بی   که   کرد می   نگاهش   موشکافانه   نادری 
  به   مستقیم   فرمان   پشت   نشستن   از   قبل   اما   زد   دور   را 

 . کرد   نگاه   همکارش   صورت 
 خوبه؟   حالش ... دخترم _  

 . زد   لبخند   نادری 
 . نباش   نگران   آره _  

 . لرزید   گلویش   سیبک 
 کنه؟ نمی   قراری بی _  
 . نباش   نگران   تو   میاد   بر   پسش   از   زنم _  

  هوِس   چقدر   و   کشید   خود   های پلک   پشت   دستی 
  تمرکز   دیگر   و   نبود   خوب   حالش !  داشت   گریستن 
 ! نداشت   رفتارهایش   روی   کافی 
  به   باالیی   سرعت   با   و   نشست   فرمان   پشت   درنگ بی 

 .  راند   کذایی   مسکونی   مجتمع   آن   طرف 
 

 *** 
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  و   است   آمده   برایش   ای بسته   بود   پرسیده   نگهبان   از 
 . بود   شنیده   ” نه “ 
  در   بدون   و   بست   خود   سر   پشت   حرص   با   را   خانه   در 

 . رفت   خواب   اتاق   داخل   مستقیم   هایش کفش   آوردن 
 . کرد   نگاهش   حال بی   و   پریده   رنگ   ای چهره   با   آنیل 
  بدون   زانو   دو   روی   نشست   محض   به   و   رفت   جلو 

 . کرد   باز   شتاب   پر   را   آنیل   دهان   روی   چسب   ملیمت 
  نکرد،   توجه   شنید   که   ضعیفی   و   جان   کم   ” آخ “   به 

  را   سرش   و   آنیل   پریشان   موهای   در   انداخت   دست 
 . داد   عقب 
 . مهمونی   اون   به   بریم   باید   امشب _  
 . زد   پلک   درد   با   آنیل 
 ! کشنت می _  

 . کرد   خم   آنیل   صورت   روی   بیشتر   را   صورتش 
   ارزشه؟ بی   براشون   اینقدر   تو   جون   یعنی _  
 : نالید   و   بست   چشم   حال بی   آنیل 
 .  بیار   برام   شیرین   چیز   یه _  
 ! زد   قهقه   و   کرد   رها   را   آنیل   عجیبی   زدگی شتاب   با 



  زندگی   تو   مرگته؟   چه   که   مهمه   برام   کردی   فکر _  
  بند   جا   یه   که   کردی   کاری   یه !  کردی   نابود   منو 
  برم   اینکه   جای   به   متهم   ی خونه   در   از !  شم نمی 

 !  اینجا   اومدم   آگاهی 
 : کشید   فریاد   و   شد   قطع   اش خنده 
  خوش   حالم !  چرخم می   خودم   دور   دارم !  گیجم _  

  چیز   یه   میرم   االن   من   کردی   فکر   تو   وقت   اون !  نیست 
 ! میارم   برات   شیرین 
  بر   که   ضعفی   با   و   بود   زده   تکیه   تخت   به   کج   آنیل 

  بود   شده   چیره   وجودش   تمام   و   نگاهش   صورتش، 
 . کرد می   تماشا   را   او   خیره   خیره 
   زندگیم؟   با   کردید   چیکار   من؟   با   کردی   چیکار _  
  را   اول   لگد   و   کرد   حمله   غافلگیرانه   حرکت   یک   در 
 . کوبید   آنیل   شکم   در   هوا بی 
 !  افتادم   تو   دام   تو   چطور _  
  کمرش   بر   را   دوم   لگد   او   و   زمین   روی   شد   پرت   آنیل 
 . کوبید 
 !  کردم   باورت   چطور _  
  را   سوم   لگد   او   و   آمد نمی   در   آنیل   از   صدایی   هیچ 

 . کرد   شکمش   ی حواله   دوباره 
  تونستی   چطور   من؟   با   کنی   بازی   تونستی   چطور _  

  حال   وقت   همه   اون   تونستی   چطور   کنی؟   بازی   نقش 
 ! نشی   متنفر   خودت   از   و   ببینی   رو   دخترم   منو 



  افتاده   جانش   بر   رعشه   و   بود   افتاده   نفس   نفس   به 
 . بود 
  آمد   فرود   آنیل   ظریف   بدنِ   بر   که   دیگری   لگد   چند 

 . پی   در   پی   هایی سرفه   با   شد   همزمان 
ــ _    !  سـه ... ب

  از   جان بی   که   ای کلمه   یک   و   ها سرفه   آن   که   انگار 
 . آورد   خود   به   را   او   بود   آمده   بیرون   آنیل   های لب 
  شدن   بلند   توانایی   آنیل .  ایستاد   عقب   واج   و   هاج 

 . شد نمی   قطع   هایش سرفه   و   نداشت 
 . زمین   روی   زد   زانو   و   موهایش   به   انداخت   چنگ 
 . شم می   دیونه   دارم !  شناسم نمی   و   خودم   دیگه _  
  و   انداخت   لرزانش   داستان   روی   را   خود   وزن   آنیل 
 . گرفت   فاصله   زمین   سطح   از   کمی 

  در   که   اشکش   از   خیس   چشمان   و   سرخ   صورت 
 : نالید   گرفت   قرار   او   ی برافروخته   نگاهِ   معرض 

 ... چی   هر ... کنم ... ر ... چیکا _  
 . آنیل   زدن   سرفه   به   شد   خیره   گرفته   آتش   نگاهی   با 
 . ای ... بخو   تو ... چی ... هر _  
 : غرید   رحمانه بی 
  با   رو   بیشرفت   عموی   اون   و   تو   خوام می   من _  

 . کنم   دفن   خودم   دستای 
  آنیل .  آورد   در   را   اش اسلحه   و   پرید   جا   از   یکباره   به 

  را   اش اسلحه   سر   و   رفت   جلو   که   کرد   نگاهش   خمار 



  او   به   حسی   هیچ   دیگر   که   گذاشت   زنی   پیشانی   روی 
 ! نفرت   جز   به   حسی   هیچ !  نداشت 

  گلوله   یه   حاال   همین   که   اینه   خوام می   من   که   چیزی _  
 . سرت   تو   کنم   خالی 
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 . فشرد   هم   بر   لب   و   بست   چشم   آنیل 
  یه   فریب   که   متنفرم   خودم   از   تو   از   بیشتر   من _  

 . خوردم   رو   هرزه 
  یک   اما   افتاد   تقل   به   کرد،   باز   چشم   عصبانیت   با   آنیل 
  وصلِ   پایش   و   دست   به   شده   پیچیده   های طناب   سر 
  او   به   کردن   عمل   آزادانه   ی اجازه   و   بودند   تخت   پایه 
 . دادند نمی 
 . کیه   هرزه ... بدم ... نشونت   تا ... کن ... بازم _  

  صورت   روی   را   خود   مشت   فکر بی   و   زد   نیشخند 
 ! آورد   فرود   آنیل   زیبای 



  به   پیام   ارسال   صدای   و   زمین   روی   آنیل   شدن   پرت 
  در   داشت   قرار   او   کت   جیب   در   که   مخفی   گوشی   آن 
 . افتاد   اتفاق   لحظه   یک 
  خود   جای   سر   را   اش اسلحه   و   کرد   راست   کمر 

  محتوای   دیدن   با   و   آورد   بیرون   را   موبایل   برگرداند، 
 . گرفت   شدت   عصبانیتش   پیام 
  بهت   تا   بمون   اونجا   فعل    تو   شده   کنسل   امشب   قرار _  
 ! نمیای   بیرون   وجه   هیچ   به    خونه   اون   از .  بدم   خبر 
  طرف   از   واکنشی   وقتی   و   بود   خوانده   بلند   را   پیام 
 : غرید   ندید   آنیل 
 شده؟   کنسل   چرا _  

  به   عصبی   و   انداخت   کتش   جیب   داخل   را   موبایل 
 . برداشت   قدم   آنیل   طرف 
  کفتار   اون   اگه   حالت   به   وای   نیستم؟   تو   با   مگه _  

  تونه نمی   هم   خدا   کنه   فرار   اگه .  باشه   فهمیده   چیزی 
 ! بده   نجات   رو   تو 

  عصبانیت   با   و   نشست   آنیل   ی مانده   سکون   جسم   کنار 
 : داد   تکان   را   ظریفش   ی شانه 
  رو   این   باید   دیگه .  نیستم   آروم   هم   همیشه   من _  

 .  باشی   فهمیده 
  ماند   مات   نگاهش   و   برگرداند   را   آنیل   حرکت   یک   در 

 . گرفتند   قرار   مقابلش   که   ای بسته   چشمان   روی 



  کبودی   بر   نگاهش   و   زد   آنیل   ی شانه   به   دوباره   آرام 
 . لغزید   اش گونه   روی   زده   نقش   تازه 
  یاال .  نکن   بازی   نقش .  بدی   فریبم   دوباره   نکن   سعی _  

 . کن   باز   رو   چشمات 
  نبض   سریع   ندید   آنیل   طرف   از   که   تکانی   ترین کوچک 
  عرق   پوست   از   انگشتش   دو   هر .  گرفت   را   گردنش 
  و   گرفت   نم   بود   چسبیده   آن   به   مو   تار   چند   که   ای کرده 
 . شد   خم 
 .  نداری   حق   االن ... بشه   چیزیت   نداری   حق _  

  ها طناب   کردن   باز   مشغول   زده   شتاب   و   نکرد   درنگ 
 . شد 
  یه   و   لگد   تا   دو   با   چطوری   ندادن؟   آموزشت   مگه _  

 !  میری؟   حال   از   مشت 
  با   و   کرد   بلند   دستانش   روی   را   آنیل   زنان   نفس   نفس 
 . برداشت   قدم   حمام   طرف   به   عجله 
  روی   سرش   و   شد   آویزان   جان بی   آنیل   چپ   دست 
 . گردید   خم   عقب   به   او   دستان 
  وان   درون   را   آنیل   احتیاط   با   و   رفت   حمام   داخل 

 . زد   زانو   وان   کنار   و   کرد   باز   را   سرد   آب .  گذاشت 
 . کن   باز   رو   چشمات   یاال .  بیا   خودت   به _  
  چپش   بازوی   و   گرفت   آنیل   صورت   روی   را   سرد   آب 
 . فرستاد   آنیل   گردن   زیر   را 
 .  باش   زود .  بیا   خودت   به _  



  آرام   و   زد   عقب   را   آنیل   صورت   اطراف   افتاده   موهای 
 . زد   ضربه   اش شده   خیس   پوست   به 
 .  یاال _  

  چشم   رمق بی   و   لرزیدند   آنیل   های پلک   لحظه   همان 
 . کرد   باز 

 : کرد   نجوا   آنیل   و   شد   هم   میخ   نگاهشان 
 . بخوابم   بذار _  
  هم   روی   آنیل   های پلک   ی دوباره   افتادن   از   قبل 

 . کشید   جلو   بیشتر   را   خودش 
 . نبند   رو   چشمات _  
  نشستنش   صاف   به   سریع   او   که   خورد   تکان   آنیل 
 .  کرد   کمک 
 . فراز ... نمیاد   تو   به ... بودن   بد _  
 . گذاشت   او   ی شانه   روی   سر   وان   داخل   همان   از   آنیل 
  آخرین ... تا   خوام نمی ... خطم   ته   من ... نباش   بد _  

 . بشکنه ... ذهنم   تو   تصویرت ... امون قصه ... سطر 
  احتماال  .  نکرد   ای توجه   اما   خورد   زنگ   موبایلش 
 . بود   نادری 
  اش چانه   و   انداخت   او   گردن   دور   دست   ناگهانی   آنیل 
 ! بوسید   را 
 .  فراز   نفسمی ... مرگم   روز   تا _  
  از   کرد   تلش   و   رفت   عقب   آنیل   که   ماند   حرکت بی 

 . بیاید   بیرون   وان   داخل 



  باشد   داشته   تحرکی   نگاهش   اینکه   بدون   حرف،   بدون 
 . کرد   کمک   آنیل   به   و   ایستاد   تهی   وجودی   با   و 

  به   داد   اش تکیه   و   ظریفش   ی شانه   دور   انداخت   دست 
 . خود 
 بری؟   راه   تونی می _  

  زده   بیرون   اش حنجره   از   ای دورگه   و   گرفته   صدای 
 . بود 
  از   آب   که   حالی   در   و   داد   تکیه   او   بازوی   به   سر   آنیل 

 : داد   جواب   رمق بی   کرد می   چکه   موهایش 
 . تونم می _  
  به   و   بست   را   آب   شیر   حمام   از   رفتن   بیرون   از   قبل 

 : گفت   تخت   روی   آنیل   کردن   دراز   محض 
 . شدن   خیس .  کنی   عوض   رو   هات س لبا   باید _  
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 ! پتو   زیر   خزید   حرف بی   آنیل 



 گفتم؟   چی   نشنیدی _  
  گیرن می ... هم   اسیر   گذاشتی؟   من   برای   جونی _  

 !  نمیدن   بهش ... تشنگی   و   گرسنگی   اینقدر 
  کمد   طرف   به   و   فرستاد   بیرون   حرص   با   را   نفسش 
  بیرون   لباس   چندتایی   عصبی .  برداشت   قدم   ها لباس 
 . برگشت   و   کشید 
 ! شد   خیس   تخت .  بپوش   بگیر _  
 . نشست   و   کشید   باال   را   خود   ضعف   با   آنیل 
 . ندارم   جون   گم می _  
  را   پتو   شده   گره   ابروهایی   با   و   نشست   تخت   ی لبه 
 . زد   کنار   کامل 

  مشغول   و   داشت   نگه   آنیل   چشمان   روی   را   نگاهش 
 . شد   هایش لباس   آوردن   در 

  و   کرد   پیدا   تماس   آنیل   پوست   رطوبت   با   دستش 
 ! کرد   سقوط   نگاهش 

  روی   محکمش   های ضربه   از   حاصل   های کبودی   به 
 . کرد   باز   را   زیر   لباس   قفل   و   دوخت   چشم   آنیل   بدن 
 ... فراز _  

 . خورد   لبش   به   آنیل   داغ   نفس 
   کنی؟   عوض   رو   لباسات   نداری   جون   نگفتی   مگه _  

 ! بود   خفه   صدایش 



  سریع   آنیل   ی برهنه   ی تنه   باال   به   دقیق   نگاهی   بدون 
  گرفت   را   آنیل   شلوار   کش   کلفه .  پوشاند   را   لباسش 

 . شد   زده   پس   دستش   که 
 . فراز   نکن _  

 . شد   خیره   آنیل   چشمان   به   اخم   با   و   مستقیم 
 تونی؟ می   خودت _  
 : نالید   سرخ   ای چهره   با   آنیل 
 . عقب   برو   تو ... تونم می _  

  دوخت   را   نگاهش .  برگرداند   سر   و   نکرد   مخالفت 
 . خورد   زنگ   دوباره   موبایلش   که   مخالف   سمت 
 : داد   جواب   حوصله بی 
 بله؟ _  
 نمیای؟   رییس _  
 . زد   چنگ   موهایش   به 
 .  میام _  
  به   متعلق   کله   اون   که   کرده   تایید   مقتول   پسر _  

 . بوده   پدرش 
  و   دید می   را   آنیل   های رفتن   کلنجار   چشم   ی گوشه   از 

  عوض   پس   از   ندارد   امکان   ضعف   این   با   کرد   فکر 
 . بیاید   بر   شلوارش   کردن 
 .  میام   بمون   منتظر _  

  داخل   را   موبایل   و   نداد   نادری   به   دادن   جواب   فرصت 
 . فرستاد   جیبش 



  گذاشت،   آنیل   مچ   دو   هر   روی   دست   و   چرخید 
  پایین   را   شلوار   حرکت   یک   در .  شد   هم   میخ   نگاهشان 

 ! نشد   زده   پس   بار   این .  کشید 
  کشیده   پایین   لحظه   یک   حتی   مدت   تمام   در   نگاهش 

  آشپزخانه   به   پتو   زیر   آنیل   خواباندن   محض   به   و   نشد 
 . رفت 
  ی لبه   دوباره   و   برگشت   اتاق   به   قند   آب   لیوان   یک   با 

 . نشست   تخت 
 .  بود   بسته   چشم   آنیل 
 . بخور   این   از _  

 . کرد   باز   چشم   که   فرستاد   آنیل   گردن   زیر   دست 
 بدم؟   سفارش   برات   خوری می   چی   غذا _  
 . کرد   نگاهش   منتظر   و   کشید   خود   سمت   را   آنیل 
 . دارم   آرزو   یه   فقط   ُمردن   از   قبل _  

 . دهد   ادامه   آنیل   تا   ماند   ساکت 
  عشق   با   لرزید   من   برای   قلبت   که   موقعی   مثل _  

  باور   بگی ... نداشتم   ای چاره   فهمیدی   بگی   کنی   نگاهم 
  چیزم   همه   که   اونجا   تا   شدم   تو   عاشق   چقدر   کردی 
  زن   وقت   هیچ   من ... کردم   موندنت   زنده   فدای   رو 

  دونستم نمی   تو   از   قبل   تا   اصل  ... نبودم   احساساتی 
  بوسیدن ... تو   بغل   شده   آرزوم   ولی   االن !  چیه   احساس 

  تو   از   حالم   من ... تو   داشتن ... تو   با   نفس   به   نفس ... تو 
 . فراز   بدتره 



 .  آورد   باال   کلفگی   با   را   قند   آب   لیوان 
 . زد   تلخی   لبخند   آنیل 
  به   چیزی   خودت   دست   با   بخوای   تو   شه می   مگه _  

  بهم   بدی   سم   اگه   حتی   کنم؟   مخالفت   و   بدی   خوردم 
 . خورم می 
  عقب   و   نوشید   لیوان   محتوای   از   جرعه   چند   آنیل 
 . رفت 
  به ... پوچی   به   رسیدم   زندگی   تو   که   باره   دومین   این _  
 ! چیز   همه   آخر 
 . بست   چشم   و   کشید   دراز   تخت   روی   آنیل 
  چون   ببند   منو   طناب   با   خوابیدم   که   جور   همین _  

  پای   زیر   فرش   و   جونم   شدم   تو   عاشق   که   قدر   همون 
  حتی ... منه   زندگی   قهرمان   جهانم   عمو ... کنم می   عموم 
  بدترین   تو   باشه   بدی   آدم   اگه   حتی ... باشه   قاتل   اگه 

  جلو   رو   بچگیام   قهرمان ... کرد   پیدام   و   اومد   شرایطم 
  چقدر   هر   وقت   اون   چون   نکن   کاری   من   چشم 

  برای   شم می   گرگ   بمونم   زنده   اگه   باشم   عاشقت 
  کنی   شلیک   عموم   طرف   به   اینکه   از   قبل   پس   دریدنت 

 . بزن   منو 
  بعد   لحظات   و   گذاشت   پاتختی   روی   را   لیوان   حرف بی 

  تخت   روی   که   همانطور   شد،   آنیل   بستن   مشغول 
 ! بود   خوابیده 



  که   شدم   عاشقت   چقدر   من   اینکه   به   کن   فکر   برو _  
  بندازم   خطر   به   رو   عموم   جون   اعترافم   با   شدم   حاضر 
  بعد   به   جایی   یه   از   کنی   باور   تونستی   وقت   اون   شاید 
 ... نبود   دروغ ... نبود   بازی 

  نم   های س لبا   و   رفت می   اش خانه   به   باید   ایستاد، 
  از   قبل   اما   کرد می   عوض   هم   را   خودش   ی گرفته 
  به   زد   زل   برود   بیرون   خانه   آن   و   اتاق   از   اینکه 

 . آنیل   چشمان 
  کنم می   اعتراف ... شدم   عاشقت   کنم می   اعتراف _  

  برای !  شد   معنا بی   برام   منطق   و   عقل   بار   اولین   برای 
  مین   روی   االن   و   گرفتم   تصمیم   قلبم   با   بار   اولین 

  اول   کرد   نابود   رو   زندگیم   که   کسی   از   قبل ... ایستادم 
  جلو   سراغش   برم   تو   با   وقتی ... آنیل   زنم می   رو   تو 

  دیگه   چون ... کنم می   شلیک   تو   طرف   به   اول   چشمش 
  همون   به !  نیست   نفرت   و   عشق   بین   ای فاصله   فهمیدم 
 ! متنفرم   ازت   حاال   شدم   عاشقت   که   ای اندازه 
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 . شد   خم   جلو   به   و   گذاشت   میز   روی   را   دستش   کف 
  و   شدی   بازداشت   جرمی   چه   به   دونی نمی   انگار _  

 !  اینجایی 
 : نالید   زده   وحشت   ” جمالی   اکبر “ 
 ! نکشتمش   من _  
  آخرین   اما   نداشتی   مقتول   از   ای شماره   گفتی _  

  بوده   شما   اسم   به   خطی   با   ” خادم   نعمت “   های تماس 
  ارتباط   در   مقتول   با   فقط   شماره   اون   با   گویا   که 

  مقتول   کله   شما   منزل   امروز   بازرسی   تو !  بودی 
  داشته   عادت   خادم   که   کلهی !  شده   پیدا   انباری   داخل 

  همراه   و   کنه   استفاده   سال   از   فصل   این   تو   همیشه 
  قتل   خبر   که   شخصی   کرده   ادعا   مقتول   زن !  نبود   جسد 
  که   اونی .  بودی   شما   داده   گوشی   پشت   از   رو   خادم 
  شما   جرم   ی صحنه   سر   برده   مستقیم   رو   مقتول   دختر 
 . بودی 
  ی چهره   به   ماند   خیره   جدیدت   با   و   کرد   راست   کمر 
 .   ” جمالی   اکبر “   ی پریده   رنگ 
  خادم   قتل   ی پرونده   تا   کافیه   پلیس   برای   اینا   ی همه _  

 ... و   بشه   مقطومه 
 : کرد   قطع   را   او   حرف   زده   وحشت   َمرد 



  کشتم؟   من   بگم   نکشتم   من   وقتی   بگم؟   باید   چی _  
   شه؟ می   قاتل   نفر   یه   کشکی   جوری   همین   مگه 
 : رفت   باال   صدایش   تُن   و   افتاد   چین   چشمانش   ی گوشه 
 ! میدی   جواب   شما   کنم می   سوال   من   اینجا _  
  گزید   لب   کرد،   جمع   را   پایش   و   دست   ” جمالی   اکبر “ 
 : داد   ادامه   عصبی   او   و 
  کسالت   های گویی   تناقض   این .  خوام می   جدید   حرف _  

 .  خوره نمی   من   درد   به   آورت 
 . کرد   اشاره   میز   روی   خودکار   و   آچار   برگه   به 
  به   مو .  بنویس   داری   گفتن   برای   ای تازه   چیز   اگه _  
  همه   راست   امیدوارم   گردم می   بر   دیگه   ربع   یه .  مو 
 . باشی   نوشته   رو   چیز 
  جا   ” جمالی   اکبر “   چشمانِ   در   که   ترسی   به   کرد   پشت 
 .  بود   کرده   خوش 
  مردد   لحنِ   با   که   بود   نداشته   بر   کامل   را   قدم   اولین 

  درنگ   عقب   به   برگشتن   برای   و   ایستاد   ” جمالی “ 
 . نکرد 
 . بگم   رو   راستش   تونم نمی _  

 .  چسبیدند   هم   به   انتها   تا   ابروهایش 
 ! سرگرد   بگم   شه نمی   که   هست   چیزهایی   یه _  

  درون   کشید   دست !  ترسناک   و   عصبی   خندید، 
  اکبر “   مقابل   صندلی   به   لگدی   ناگهان   و   موهایش 
 . زد   ” جمالی 



  چه   به   اونم   هستی   کجا   دونی نمی   تو   انگار   نه _  
 !  جرمی 
  خود   رفتار   روی   کنترلی   اینکه   بدون   کشید   فریاد 
 . باشد   داشته 
  اجازه   پلیس   به   همین ... شده   کشته ... ُمرده   آدم   یه _  
  وقتی ... کنه   کشف   رو   شما   رازهای   یکی   یکی   که   میده 
 ! نداره   معنایی   راز   دیگه   بیاد   وسط   قتل   بحث 
 .  آمد   داخل   تند   هایی قدم   با   نادری   و   شد   باز   در 
 !  رییس _  

  گرفت   ” جمالی   اکبر “   ی زده   وحشت   صورتِ   از   چشم 
 : غرید   نادری   به   رو   و 
  اگه .  کنه   اعتراف   چیز   همه   به   داره   وقت   ربع   یه _  

  قتل   ی پرونده   امروز   همین   کنه   سکوت   داد   ترجیح 
 . شه می   محاکمه   قاتل   عنوان   به   و   شه می   بسته   خادم 
 . برگشت   اتاقش   به   فورا    و   نماند   حرفی   هیچ   منتظر 
  در   دستانش   اسارت   به   سرش   و   نشست   میز   پشت 
 . آمد 

  به   و   ماند   حرکت بی   وضعیت   همان   در   طوالنی   دقایقی 
 . نداد   طغیان   ی اجازه   ذهنش 
 . نخورد   تکانی   هیچ   او   و   خورد   اتاق   در   به   ای تقه 
  واسه   حرفی   بگم   بهت   گفت   ولی   ترسیده   خیلی _  

 ! نداره   گفتن 
 . نداد   نشان   نادری   صدای   به   واکنشی   هیچ 



  حاضر   اصل    مقتول   زن   نیست   عجیب   نظرت   به _  
 !  کنن می   ردیف   بهانه   یه   بار   هر   ببینه؟   رو   ما   نیست 

  تکان   باالخره   عصبی   و   کلفه .  خورد   زنگ   موبایلش 
  بود   افتاده   میز   روی   که   موبایل   به   نگاهی   خورد، 
  دادن   جواب   برای .  شد   سوزان   نفسش   و   انداخت 
 . نکرد   تردید   ای ثانیه 
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 بله؟ _  

 : پیچید   گوشی   در   آرش   خشن   صدای 
 . ببر   رو   خواهرت   بیا   شو   بلند _  

  نیم   زخمی   ببری   مثل   و   کشید   تیر   اش سینه   ی قفسه 
 . شد   خیز 
 ببرم؟   کجا _  

 : گفت   قبل   از   تر گزنده   آرش 
 . کن   چالش   بابام   و   آزاده   کنار !  قبرستون _  



 : زد   فریاد   همکارش   کنجکاو   نگاه   زیر 
  دفعه   این   گم، می   چی   کن   گوش   خوب   مرتیکه   ببین _  
  اون   تو   و   بده   من   تحویل   وری   دری   بخواد   فرانک   اگه 

 .  کنم می   اش بیچاره   خودم   بمونه   تو   کنار   خونه 
 . زد   پوزخند   خونسرد   آرش 
  وسایلش   اتاق   تو   بتمرگه   گفتم   و   زدمش   سگ   مثل _  
 ... دنبالش   بیاد   داداشش   خان   تا   کنه   جمع   رو 

 : کشید   فریاد 
  آرش   کشمت می !  دادی   دست   از   رو   عقلت ... روانی _  
 . باشه   افتاده   خواهرم   برای   اتفاقی   اگه 
 : کشید   فریاد   هم   آرش   بار   این 
  ام خانواده   از   کثافت؟   ای زنده   هنوز   چرا   تو   پس _  
  تخت   روی   افتاده   بیهوش   اونم   که   مونده   مامانم   فقط 

  سرش   بلیی   یه   تا   ببر   رو   خواهرت   بیا !  بیمارستان 
 . نیاوردم 
  نفس   نفس   او   و   کرد   قطع   را   تماس   بلفاصله   آرش 
  نادری   آخر   ی لحظه   که   دوید   اتاق   در   طرف   به   زنان 

 . گرفت   را   بازویش 
 . چرخاند   سر   حیران   و   آشفته 
 . نرو   حال   این   با _  
  در   را   اش اسلحه   حرکت   یک   در   و   کشید   عقب   را   خود 
 . آورد 
 ! داده   دست   از   رو   عقلش   مرتیکه .  برم   باید _  



 . گذاشت   نادری   دست   کف   را   اسلحه 
 . بمونه   تو   دست   این _  

  زخمی   با   و   نداد   نادری   به   العملی   عکس   هیچ   فرصت 
 . رساند   ماشینش   به   را   خود   دوان   دوان   سوخت می   که 
 
 

 *** 
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  باز   در   به   را   کمرش   و   آرش   ی یقه   به   انداخت   چنگ 
 . چسباند   ورودی 

  فرانک   به   چرا   منه   با   تو   مشکل   کنی؟ نمی   بس   چرا _  
 ! زنی می   زخم 
  فریاد   او   مثل   خشم   از   شده   سرخ   ای چهره   با   آرش 
 : زد 



  گورش   گم می   بهش   چقدر   هر .  دیگه   خوامش نمی _  
 !  نمیره   جا   هیچ   کنه   گم   زندگیم   از   رو 

 . لرزیدند می   دستانش 
 کردی؟   چیکارش   کجاست؟ _  

 . کرد   اشاره   خوابشان   اتاق   در   به   آرش 
 .  اونجاست _  

  به   لنگان   لنگان   زخمش   درد   به   توجه بی   و   رفت   عقب 
 . برداشت   قدم   اتاق   ی بسته   در   طرف 
  سرش   بلیی   یه   بمونه   اینجا .  ببرش   خودت   با _  

 .  میارم 
  پایین   درنگ   بدون   را   در   ی دستیگره   و   نداد   جوابی 
 . کشید 
 .  کن   باز   و   در   بیا   فرانک؟ _  

 : شد   بلند   سرش   پشت   از   آرش   صدای 
   دنبالت؟   بیاد   جونت   داداش   بزنم   زنگ   نگفتی   مگه _  

 . بود   ایستاده   اش قدمی   یک   آرش   چرخید، 
 . شدند   خیره   یکدیگر   به   خشم   با   دو   هر 
  وقتی   برای   بذار   برگشتم   راه   یه .  نکن   بدترش _  
 ... که 
 : غرید   آرش   که   فشرد   هم   بر   لب 
  راه !  کن   کاملش   خوری؟ می   رو   حرفت   چرا _  

   برگشت؟ 
 .  کشید   نفس   عمیق 



  من   ی خونه   از   بگیر   رو   خواهرت   دست   باش   زود _  
  تا   نداره   وجود   تضمینی   هیچ .  کنید   گم   رو   گورتون 

 . نزنی   پا   و   دست   خودت   خون   تو   دیگه   ی دقیقه   چند 
  چقدر   و   نگریست   اش خاله   پسر   وضع   و   سر   به   خیره 
 .  بگیرد   آغوشش   در   سفت   برود   جلو   خواست می   دلش 
 ! داد نمی   و   داد می   حق   آرش   به 
 . نگیر   انتقام   خودت   و   اون   از .  عاشقته   فرانک _  

 : کشید   نعره   رحمانه بی   آرش 
 !  منه   ی خانواده   قاتل   خواهر   فرانک _  
  صدای   کند   پیدا   دادن   جواب   فرصت   اینکه   از   قبل 

  از   چشم   سریع   شد   باعث   اتاق   داخل   از   چیزی   افتادن 
 . بکوبد   در   به   و   بگیرد   آرش 
 . کن   باز   و   در   این   بیا   فرانک؟ _  

 . کرد   پایین   و   باال   بار   چندین   را   دستگیره 
   نیستم؟   تو   با   مگه   فرانک؟ _  

  هیچ   به   خواست نمی   دلش   و   نداشت   خوبی   حس 
 . کند   فکر   بدی   احتمال 
 . زد   لگد   اتاق   در   به   و   زد   کنار   را   او   سریع   آرش 
  چرا   بود؟   چی   صدای   اون   کنی؟ می   داری   چیکار _  

  داداش   وقتی   دادم   قول   فرانک؟   زنی نمی   حرف 
  پس   باشم   نداشته   بهش   کاری   دنبالت   میاد   نامردت 

  جمع   رو   وسایلت   نشد   قرار   مگه   چیه؟   ها بازی   این 
 بری؟   همراهش   کنی 



  اما   بشکند   را   اتاق   در   کرد   سعی   و   زد   کنار   را   آرش 
 . بود   گرفته   وجودش   از   قدرت   اش جسمی   وضعیت 
  کمکش   به   آرش   که   بود   شده   بیشتر   زخمش   سوزش 

 . آمد 
  نگاه   و   شدند   پرت   اتاق   داخل   زمان   هم   دو   هر 
  از   که   فرانک   جان بی   جسم   روی   ماند   یشان زده بهت 
 . بود   شده   آویزان   سقف 
  در   حدقه   از   چشمانی   با   و   زند نمی   قلبش   کرد   حس 
  تاب   هوا   در   که   خواهرش   جان بی   جسم   به   آمده 
 . ماند   خیره   خورد می 

 : پرید   جا   از   فنر   مثل   و   کشید   نعره   آرش 
 ! نــه !  نک ... فرا _  
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 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

.  آمد   خود   به   گرفت   را   فرانک   زانوهای   زیر   که   آرش 
 . برداشت   قدم   بریده   نفس   و   ایستاد   شده   خم   کمری   با 



 . پایین   بیاریمش   کن   کمک ... فراز _  
  ُمردنش   از   ها سال   انگار   او   و   کشید می   فریاد   آرش 
 . نداشت   تعادل !  گذشت می 
  برده؟   ماتت   چرا !  زنم می   حرف   دارم   تو   با   فراز _  
 . باش   زود 
  فرانک   پای   زیر   شده   واژگون   صندلی   برآشفته   و   گیج 
 . رفت   باال   و   کرد   درست   را 

  دار   طناب   تبحر   با   چنین   این   خواهرش   کرد نمی   باور 
 !  است   بسته   را   خود 
 . باشه   گردنش   به   حواست ... گردنش ... فراز _  

  تا   داد   باال   بیشتر   را   فرانک   و   لرزید می   آرش   صدای 
 . کند   عمل   بتواند   بهتر   او 
 ... خوره نمی   تکون ... باش   زود ... فراز   باش   زود _  

  شدت   از   آرش   دارد   امکان   لحظه   هر   کرد می   حس 
 . بیفتد   گریه   به   نگرانی   و   ترس 

  باز   فرانک   گردن   دور   از   را   طناب   شد   موفق   باالخره 
  ولی   شد   پرت   زمین   روی   و   خورد   هم   بر   تعادلش   کند، 
 . گرفت   آغوش   در   را   فرانک   محکم   آرش 

  روی   را   خود   و   نداد   زخمش   شدن   خیس   به   اهمیتی 
  شده   دراز   زمین   روی   حاال   که   فرانک   طرف   به   زمین 
 . کشاند   بود 
 !  فراز   کشه نمی   نفس _  

 . پرید   جا   از   او   و   کرد   نگاهش   زده   وحشت   آرش 



  دری ضربه   را   دستانش   سریع   و   نشست   فرانک   کنار 
 . گذاشت   خواهرش   ی سینه   جناغ   روی 
 . آورد   فشار   فرانک   ی سینه   ی قفسه   به   قوی   و   سریع 
 بدی؟   تنفس   چطور   دونی می ... آرش _  
 . ره ... آ _  
 . بده   مصنوعی   تنفس   بهش   بار   دو   گفتم   وقتی _  
 . شه ... با _  

  بود   داده   دست   از   حدودی   تا   را   خود   تکلم   قدرت   آرش 
 . گرفت نمی   فرانک   صورت   از   چشم   ای لحظه   حتی   و 
 . باش   زود ... االن _  

  را   فرانک   بینی   و   شد   خم   آرش .  بود   لرزان   فریادش 
  دهانش   روی   را   دهانش   و   بست   انگشت   دو   با 

 . گذاشت 
  اش مانده   سکون   دستان   زیر   فرانک   ی سینه   ی قفسه 
  باال   دمید   هایش ریه   درون   آرش   که   هوایی   با   همراه 
 . آمد 
 : نالید   و   آمد   عقب   خیس   چشمانی   با   آرش 
  تحمل   دیگه   خدا ... میمیرم   بشه   چیزیش   اگه _  

 ... ندارم 
  را   قلبی   ماساژ   و   لرزاند   را   گلویش   سیبک   بغض 
  فرانک   های دنده   شدن   شکسته   صدای .  کرد   شروع 
  هم   را   او   چشمان   سد   باالخره   دستانش   فشار   زیر 

 . شکست 



  نفس   چرا   پس   فراز ... بمیری   تونی نمی   نه ... نه _  
   کشه؟ نمی 

  یخ   جانش   و   کرد   چک   را   خواهرش   نبض   برافروخته 
 .  زد 
 . باش   زود ... آرش   تنفس _  

  هوا   بار   دو   و   شد   خم   اشک   از   خیس   صورتی   با   آرش 
 . دمید   فرانک   های ریه   به   را 
  صبر   روز   یه   بری ... اومدم   سرت   پشت   بری _  
 . کنم نمی 
  را   قلبی   ماساژ   دوباره   آرش   های ضجه   به   اهمیت بی 
 . گرفت   سر   از 
  تو ... نگیر   نشنیده   منو   صدای   بار   یک   برای   خدیا _  
 . کردم   اذیتش   کردم   غلط ... عاشقشم   چقدر   دونی می   که 

  ادامه   گریه   با   و   گرفت   را   فرانک   جان بی   دست   آرش 
 : داد 
  بمون   زنده ... کنارتم   ببین   کن   باز   و   چشمات _  

  دیگه   تو   بذاری؟   تنها   منو   تونی می   مگه ... زندگیم 
  کن   باز   و   چشمات   فقط   تو   فرانک ... نباش   معرفت بی 
  بار   هزار   روزی ... ببخشی   میفتم   پات   و   دست   به   من 
 .  بمون   زنده   فقط   تو .  کردم   غلط   گم می 

  نجوا   و   بود   شده   روان   صورتش   روی   صدا بی   اشک 
 : کرد 
 . بده   تنفس   دوباره ... آرش _  



  آرش   اینکه   محض   به   و   داشت   نگه   ثابت   را   دستانش 
 . شد   مشغول   دوباره   شد   تمام   کارش 
  فرانک؟   بیارم   دووم   چطور   من   نباشی   هم   تو   اگه _  
  گه   من .  خواد می   رو   ُمردنت   دلم   گفتم   خوردم   گه 

 .  فرانک   خوردم 
 . کند   باور   خواست نمی !  شد   متوقف   باالخره 
 . کرد   نگاهش   زده   وحشت   آرش 
 وایستادی؟   چرا _  
 . گریست   بلند   صدای   با   و   کشید   تر عقب   را   خود 
  را   اش یقه   و   کرد   حمله   طرفش   به   ها دیوانه   مثل   آرش 
 . گرفت 
 . فراز ... بدیم   انجام   دوباره   بیا   مرگته؟   چه _  

 : کشید می   نعره   گریه   با   آرش 
  کاری   یه   حنا   جون   فراز ... ُمرده   فرانکم   نگو   بهم _  
  بخدا ... شه می   بیدار ... میدیم   انجام   دوباره   بیا ... کن 

 . نُمرده   نه ... نُمرده ... شه می   بیدار 
  جان بی   جسم   به   را   خود   و   پرید   عقب   گریان   آرش 
 . رساند   بود   افتاده   زمین   روی   که   فرانک 

 . چشماتو   کن   باز ... نه ... نُمردی _  
  و   زد   سیلی   فرانک   رنگ بی   صورت   به   آرام   آرش 
 : زد   ضجه   بلندتر 
 . نُمردم   تا   بکش   نفس ... برم   قربونت   بکش   نفس _  



  ی سینه   ی قفسه   به   آوردن   فشار   به   کرد   شروع   آرش 
 . کرد می   گریه   درد   با   او   و   فرانک 
  خاطر   به   را   اش خانواده   اعضای   از   دیگر   نفر   یک 
 . بود   داده   دست   از   عوضی   آن   حیوانی   خوی 
  بگو   وقتا   اون   مثل   شو   بلند   گیره؟ می   درد   بمیرم _  

  شو   بلند   فرانک،   شو   بلند ... کردی   کبودم   دیونه 
 . عزیزم 
 : کشید   فریاد   و   رفت   عقب   کمی   آرش 
 ... خدا   نه _  

  نقطه   یک   در   و   کرد   مشت   را   دستانش   از   یکی   آرش 
 . آورد   فرود   فرانک   ی سینه   ی قفسه   از 
 . عزیزدلم   بکش   نفس _  

  گریان   چشمان   مقابل   تر محکم   بار   این   و   دوباره   آرش 
  فرود   فرانک   ی سینه   ی قفسه   روی   بر   را   مشتش   او 

 . آورد 
 ... فرانک   بکش   نفس _  

  فرانک   ی سینه   ی قفسه   شد   باعث   آرش   سومِ   مشت 
  کشیده   باال   طرف   به   و   بخورد   شدیدی   تکان   بلفاصله 
 ! بیاید   پایین   مکث   با   و   بکشد   ای خفه   نفس   شود، 
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 . شد   قطع   اش گریه   صدای   و   زد   پلک   ناباور 
 . انداخت   فرانک   ی شانه   زیر   دست   سراسیمه   آرش 
  بکش   نفس ... شکرت   خدایا   آه ... شکرت   خدایا _  

 . بکش   نفس   آره   آره ... برم   قربونت 
 . زد می   سرفه   فرانک   و   خندید می   گریه   وسط   آرش 
  خدایا ... کشه می   نفس   داره ... ببین   بیا ... فراز _  

 . شکرت 
  اورژانس   آورد،   در   را   موبایلش   سریع   و   خورد   تکان 
  زمین   روی   را   خود   و   کرد   خبر   زنان   نفس   نفس   را 

  خواهرش   پاهای   زیر   خون   ی متوجه   که   داد   حرکت 
 . شد 
 ! چیه   ها خون   این _  

 . چرخاند   سر   او   ی زده حیرت   صدای   با   زده شتاب   آرش 
  توانست   باالخره   و   زد   دیگر   ی سرفه   چند   فرانک 
 . بکشد   نفس   تر راحت 
 : نالید   آرش 
   چیه؟   برای   خون   این   شده؟   چی _  
 : کشید   فریاد   بلند   و   زد   چنگ   موهایش   به 



 !  احمق   زنت   با   کردی   چیکار _  
 : کرد   ناله   مستاصل   آرش 
 !  چیه   خون   این   دونم نمی   خودش   جون _  

  بر   محکم   را   مشتش   و   آرش   طرف   به   برد   هجوم 
 . آورد   فرود   او   صورت 
  نگه   را   فرانک   سریع   او   و   شد   پرت   عقب   آرش 
 . داشت 
 .  ازش   بگیر   فاصله _  

  گریه   به   آرش   و   شد   زخم   فریادش   شدت   از   گلویش 
 . افتاد 
  تو ... کردی   خراب   و   چیز   همه   تو ... بود   تو   تقصیر _  

  چرا   نبودی   خواهرم   عاشق   وقتی ... کردی   بدبختمون 
  نبودی؟   خواهرم   مراقب   چرا !  کردی   ازدواج   باهاش 
 ! امون همه   زندگی   جون   به   انداختی   آتیش 
  وقت   فعل    بگوید؟   توانست می   چه .  نداشت   جوابی 
 . نبود   حقیقت   گفتن 

  نفس   از   که   خیالش   و   گرفت   آغوش   در   را   فرانک 
 . بوسید   را   اش پیشانی   درد   با   شد   راحت   کشیدنش 

  ازت   نباید .  قشنگم   خواهر   رسه می   اورژانس   االن _  
  حق ... شدم می   بیخیالت   نباید ... گردوندم می   بر   رو 

 . نداشتم 
  جا   دستانش   ی حلقه   در   کمی   او   و   کرد   سرفه   فرانک 

 . کرد   جایش   به 



 . کنم می   خواهش ... فراز   کنم   بغلش   بذار _  
 : غرید   بیاورد   باال   سر   اینکه   بدون 
 . بدی   تکونش   زیاد   نباید _  
 . اس زنده   کنم   باور   بذار ... هست   حواسم ... باشه _  
 . گرفت   فاصله   و   سپرد   آرش   دستان   به   را   فرانک   آرام 
 . افتاد   راه   لنگان   لنگان   و   شد   بلند   درد   با 
  اذیتت   دیگه   میدم   قول ... عزیزم   شی می   خوب _  

  همون ... شم   ها گذشته   آرش   همون   میدم   قول ... نکنم 
 .  رفت می   در   ات واسه   جونش   که 
 . رفت   بیرون   خواب   اتاق   از   آرش   گریستن   به   توجه بی 

  کرده   ریزی   خون   زخمش   کشید،   لباسش   روی   دست 
 . شد می   تحمل   غیرقابل   داشت   دردش   و   بود 
  ی شده   واژگون   ظرف   از   چشم   و   رفت   آشپزخانه   به 
 .  گرفت   اجاق   روی   غذا 

  را   تمامش   بریده   نفس   و   ریخت   خود   برای   آب   لیوانی 
 . کشید   سر 

  تجسم   قدرت   ذهنش   کرد، نمی   باور   را   داده   رخ   اتفاق 
 . نداشت   را   ها لحظه   آن 

  و   کرد   مشت   لیوان   ی بدنه   دور   به   را   لرزانش   دست 
 : غرید 
  خوبی   پلیس   خوام نمی   دیگه ... کنم می   بدبختتون _  

  قوانین   خلف   که   باشم   پلیسی   همون   خوام می ... باشم 
 . کشمتون می ... کنه می   عمل 



  که   وضعیتی   با   آنقدر   و   گذاشت   کانتر   روی   را   لیوان 
  زنگ   باالخره   اینکه   تا   کشید   نقشه   و   ماند   آنجا   داشت 
 . زدند   را   در 
  از   پر   ذهنش   که   حالی   در   رفت   اورژانس   استقبال   به 

 ! بود   شده   بهاوند   جهانِ   کشتن   تصویر 
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  آرام   لحظه   یک   حتی   و   بود   آمده   بند   زخمش   خون 
 . گرفت نمی 
  خواهرش   برای   اتفاقی   کرد می   دعا   و   رفت می   راه 
 . نیفتد 
 شده؟   چیزی   نکنه   فراز   شده؟   چی   بگن   نمیان   چرا _  

  تابلوی   زیر   و   راهرو   ی گوشه   که   آرش   به   عصبی 
 . کرد   نگاه   بود   زده   زانو   ممنوع   ورود 
  باز   رو   چشماش   لحظه   یه   آمبوالنس   داخل _  
 !  نکرد   نگاهم   کردم   صداش   چقدر   هر ... کرد 



  دکتر   آمدن   بیرون   با   که   برداشت   آرش   طرف   به   قدمی 
 . کرد   کج   را   مسیرش   سریع 
 چطوره؟   خواهرم   حال   دکتر؟   آقای   شد   چی _  

 : گفت   متاثر   و   ایستاد   مقابلش   خسته   دکتر 
 . دادن   دست   از   رو   بچه _  

  زده حیرت   او   اینکه   از   قبل   و   آمد   جلو   سراسیمه   آرش 
 : نالید   بپرسد   سوالی 

 !  بچه   کدوم _  
 : گفت   خونسرد   و   چرخاند   سر   دکتر 
 . بودن   بارداری   دوم   ماه   در   ایشون _  

 . خورد   تلو   تلو   آرش 
 ! نداره   امکان _  

 : داد   ادامه   و   کرد   او   به   رو   دکتر 
  خوشبختانه   ولی   شکسته   هاشون دنده   از   تا   دو _  

 .  ندیده   جدی   آسیب   گردنشون 
  که   کرد   عبور   کنارشان   از   دیگری   حرف   بدون   دکتر 
 . برد   هجوم   آرش   طرف   به   سریع 
  زنت   با   عقد   ی دوره   تو   که   نداره   ربطی   من   به _  

  رو   بستی   چشم   چطور   نامرد   آخه   اما   داشتی   رابطه 
 ! بدی   طلقش   خواستی   و   مورد   این 
 : غرید   درد   با   و   گرفت   را   آرش   ی یقه 
   ازت؟   اس حامله   نفهمیدی   چطور _  

 . نشد   سقوط   آن   مانع   او   و   شد   خم   آرش   زانوان 



  دوباره   آرش   که   زد   چنگ   را   موهایش   و   رفت   عقب 
 . افتاد   گریه   به 
  خودکشی   از   قبل ... از   قبل   روز   دو   یکی _  

  چی   پرسیدم   ازش ... بود   شده   جوری   یه   حالش ... آزاده 
  خب   گفتم ... باشه   جدی   چیز   نیست   مطمئن   گفت   شده 
  انگار   روزه   چند   نیست   مهمی   چیز   گفت   شده   چی 

 ... شدم   مریض 
 . کوبید   خود   سر   روی   آرش 
  نکرد   قبول   جونم   به   دردت   دکتر   ببرمت   بیا   گفتم _  
 . نیست   چیزی   کنی می   لوسم   اینقدر   چرا   گفت 
  باز   را   لباسش   باالی   ی دکمه   چند   و   کشید   نفس   تند 
 . کرد 
  حرف   شینه می   اتاق   تو   وقتا   گاهی   شنیدم می ... فراز _  
  فراز ... زنه می   حرف   خودش   با   کردم می   فکر ... زنه می 

  اون   با ... امون بچه   پیش   برد می ... منو   از   دلخوریاش 
 !  نفهمیدم   چطور ... وای ... زد می   حرف 
 . گریست   بلند   آرش   و   شدند   داغ   هایش پلک 
 .  وای ... امون بچه ... بخشه نمی   منو   بمیرمم _  

 . زد   زانو   و   رفت   جلو   آرام   چرخید، 
  وقتی   و   گذاشت   آرش   ی خمیده   ی شانه   روی   دست 
  یک   در   نکرد؛   درنگ   دید   را   اش خورده   خیس   نگاه 
 . کرد   بغلش   حرکت 
 : داد   ادامه   گریان   و   گذاشت   او   ی شانه   روی   سر   آرش 



  قسم ... کردم   غلط ... فراز   بخشه نمی   منو   فرانک _  
  تو   میره   یادم   اصل  ... نکنم   اذیتش   دیگه   خورم می 

  جبران   بگو ... پشیمونم   بگو   بهش ... هستی   داداشش 
  شهر   این   از   شد   خوب   که   مامانمم   حال   اصل  ... کنم می 

 . گیرم می   آروم   نبینم   رو   تو   دیگه   اگه   من   آره ... میریم 
  قطره   قطره   اشک   و   گذاشت   آرش   کمر   روی   دست 
 . نشست   صورتش   روی 
 . شود   نامردش   عموی   و   آنیل   بیخیال   نداشت   امکان 
 .  گرفت می   را   دردناکش   های لحظه   تک   تک   انتقام 
  هم   لحظه   یک   و   گرفت می   را   اش خانواده   نیستی   انتقام 
 . بهاوند   جهان   طرف   به   شلیک   برای   کرد نمی   تردید 
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  نگاه   مادرش   گریستن   صدا بی   به   و   بود   ایستاده   عقب 
 . کرد می 

 . بود   داده   اطلع   پدرش   به   خودش 
 کیه؟   فراز _  

 . کرد   تند   قدم   پرستار   طرف   به   سریع   و   خورد   تکان 
 شده؟   چی _  

  رو   پرستار   و   شد   بلند   دیوار   ی گوشه   از   حال بی   آرش 
 : گفت   او   به 
 . ببینن   رو   شما   دارن   اصرار   بیمار _  
  از   مادرش   کرد   کمک   پدرش   دید   چشم   ی گوشه   از 

 . شود   بلند   صندلی   روی 
 . بریم   باشه _  

 : کرد   گرد   عقب   حوصله بی   پرستار   لرزید، می   صدایش 
  عوض   هم   هاتون لباس   باید .  لطفا    بیایید   دنبالم _  
 . کنید 
  افتاد،   راه   پرستار   سر   پشت   اطرافیانش   به   توجه بی 

  لحظاتی   و   پوشید   باید   که   را   مخصوصی   های لباس 
 . بود   ایستاده   خواهرش   سر   باالی   درست   بعد 
  مراقبت   تحت   بخش   این   در   باید   را   امشب   بودند   گفته 
 . باشد 
 . بوسید   را   فرانک   سر   روی   و   شد   خم 
  خواهرش   اسفناک   وضعیت   به   کرد   راست   که   کمر 
 . ماند   خیره 



 . کرد   باز   چشم   حال بی   و   لرزیدند   فرانک   های پلک 
 . شد   خیس   راستش   چشم   ی گوشه   و   زد   لبخند 

  ی اجازه   فرانک   گردن   دور   شده   بسته   گردنبند 
  دوران   هایش مردمک   اما   داد نمی   را   سرش   چرخاندن 
 . گرفتند 

 خواهرم؟   خوبی _  
 . چکید   پایین   فرانک   چشم   ی گوشه   از   اشک   ای قطره 
  نشان   را   خواهرش   حیاتی   علیم   که   دستگاهی   صدای 
 ! بود   دنیا   ملودی   بهترین   نظرش   به   داد می 
ــ _    . شی ... بـخـ ... ب
 . چسبید   تخت   به   کامل   و   کرد   اخم 
 . خواهرم   نیستم   ناراحت   ازت   من _  

  عمیق   بود   اش بینی   وصل   که   ای لوله   کمک   به   فرانک 
  بلند   را   اش ناله   اش شکسته   ی دنده   درد   و   کشید   نفس 
 : کرد 
 ... آخ ... خدا ... یا _  
 . کشید   خواهرش   سر   روی   دست   و   شد   خم 
 . باش   قوی ... شی می   خوب _  

 . شد   اش خیره   گریان   چشمانی   با   فرانک 
... بمیر ... هم ... با ... ام ... بچه ... و ... خودم ... خواستم _ 
   ام؟ ... زنده ... چرا ... یم 

  روی   معلق   های اشک   از   نگاه   اما   رفت   عقب   عصبی 
 . نگرفت   فرانک   صورت 



 ... بود ... من   با ... ها لحظه ... ی همه ... تو _  
 . برید   را   نفسش   درد   و   زد   سرفه   فرانک 

  چرا   شد   بد   حالت   که   بیمارستان   تو   نگفتی؟   چرا _  
 نگفت؟   دکترت 

  تو _  
دیوونه ... که ... گفتم ... می ... آرش ... به ... شرایط ... اون 
  هم ... شما ... به   شه؟ ... 
  عقد ... دوران   تو ... بگم ... کشیدم ... می ... خجالت ... که 

  از ... شدم ... حامله 
  معاینه ... برای ... وقتی ... خواستم ... خودم ... دکترم 
  و   دست ... رو   شرایط ... بودم ... هوشیار ... نیمه ... اومد 
 ... شکسته ... پا 

 : داد   ادامه   دوباره   و   گرفت   نفس   ای لحظه   فرانک 
 . نگه   چیزی ... خواستم   ازش ... گفتم _  

 . افتاد   گریه   به   فرانک 
 ... بمیریم ... هم ... با ... خواستم می ... ام بچه _  

 . کشید   شکمش   روی   دست   درد   با   خواهرش 
 . نذارم ... تنهاش ... بودم ... داده   قول ... بهش _  

  دانست نمی   و   کشید   اش شده   خیس   چشمان   روی   دست 
 . بگوید   چه 
  آزاده ... مرگ ... از   بعد ... روز ... یک _  

  با ... شرایط ... بدترین   تو ... دارمش ... فهمیدم 



  و   درد ... زدم ... می   حرف ... باهاش ... بود ... من 
 . کردم می ... دل 

 . شد   نزدیکشان   پرستار 
 . کنن   استراحت   باید   نکنید   خسته   رو   بیمار   لطفا  _  
  روی   دوباره   شد،   خم   پرستار   رفتن   با   و   داد   تکان   سر 
 . کرد   راست   کمر   و   بوسید   را   فرانک   سر 
 . زنیم می   حرف   بعد   کن   استراحت   فعل  _  
 ... داداش _  

 : زد   لب   کرده   بغض 
 جانم؟ _  
 : گرفتند   رعشه   فرانک   های لب 
 خوبه؟ ... آرش _  

 . کرد   مزه   عیان   را   لبخندش   تلخی 
 ! ازش   شدی   متنفر   کردم می   فکر _  

 : زد   لب   گریه   با   فرانک 
  تو ... حتی   شی می ... عاشق ... وقتی _  
  گوشه ... یه   بازم ... عاشقی   بازم ... نفرت ... اوج 
 . مونه ... می   اون ... برای   قلبت ... از 

  نفرت   نگوید   تا   فشرد   هم   بر   لب   کشید،   هم   در   چهره 
  نفرت   وقتی   نگوید   تا ... هستند   موازی   خط   دو   عشق   و 
 . ماند نمی   عشق   از   اثری   بدواند   ریشه   جانی   در 

 : گفت   کوتاه   و   شدند   مشت   بدنش   طرف   دو   دستانش 
 . کن   استراحت _  



 . شد   خارج   بخش   از   سریع   و   نماند   دیگر 
  حلقه   آرش   و   مادرش   و   پدر   گذاشت   که   راهرو   در   قدم 
  فرانک   وضعیت   از   کدام   هر   مقابلش؛   زدند 
 . بودند   نگران   و   پرسیدند می 

  سمت   به   و   داد   را   شان جواب   حوصله بی   و   کلفه 
 . رفت   ماشینش 

 . تمامش   نیمه   کار   سراغ   رفت می   باید 
  بود   خوشحال   ولی   بود   دخترش   دلتنگ   هم   طرفی   از 

 . کرده   دورش   خانه   آن   از   مخفیانه   و   ای حرفه   کامل  
 . گرفت   هایش مشت   میان   را   فرمان   و   زد   استارت 

  ی مرتیکه   زندگیم   ی خواسته   تنها   شده   کشتنت _  
 . بیشرف 
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 . گرفت   نگهبان   دست   از   حال   آشفته   و   گیج   را   پاکت 

  خجلِ   جملت   با   که   شود   دور   حرف   بدون   خواست 
 . ماند   حرکت بی   نگهبان 

  از   چندتا ... راستش ... شرمنده   سرگرد   جناب _  
  شما   بحث   و   جر   صدای   مدتیه   گن می   ها همسایه 

 ! اومده؟   پیش   مشکلی ... شنون می   رو   نعیمی   خانم ... و 
  زیر   را   کلمات   فکر بی   و   شد   هم   در   بیشتر   اش چهره 
 . جوید   دندان 
  منو   بگید   و   برسونید   ها همسایه   به   رو   من   سلم _  
  هیچکس   به   زنم   با   من   اختلفات   و   هستیم   محرم   آنیل 

 . خوش   شب .  نیست   مربوط 
  با   و   بیچاره   نگهبانِ   ی شده   گرد   چشمان   به   کرد   پشت 

 . برداشت   قدم   آسانسور   طرف   به   عصبانیت 
  هیچ   دیگر   و   شد می   مچاله   دستش   درون   کذایی   پاکت 
 . نداشت   زخمش   های سوزش   به   ای توجه 
  مسبب   که   کسی   از   گرفتن   انتقام   بود   شده   فکرش   تمام 

 . بود   اش خانواده   نابودی 
  به   چرخید   و   زد   آسانسور   ی دکمه   روی   انزجار   با 

  را   اش چهره   از   انگیز رقت   تصویری   که   ای آینه   طرف 
 ! بود   گذاشته   نمایش   به 
  جانش   حرارتِ   از   اما   کشید   نفس   عمیق   بار   چند 

 ! نشد   کم   چیزی 



  بدون   در،   شدن   باز   و   آسانسور   توقف   محض   به 
  وارد   بگیرد   انحرافی   ترین کوچک   نگاهش   اینکه 
 . شد   اش خانه 
  زمانی   هر   از   بیشتر   خانه   تاریک   و   ُمرده   فضای 
 . انداخت   شماره   به   را   نفسش 

 : نالید   اختیار بی 
 ... آزاده _  

 . زد   زانو   جا   همان   و   انداخت   مبل   روی   را   پاکت 
  مراقب   باید   اول   خوب   پلیس   یه ... بود   تو   با   حق _  

  از   نتونستم   وقتی   من ... باشه   خودش   ی خانواده 
  برای   این   از   بعد   چطور   کنم   مراقبت   خودم   ی خانواده 
   بردارم؟   قدم   بقیه   های زندگی   امنیت 
  چشمانش   و   کرد   فرو   موهایش   میان   را   هایش پنجه 
 . شدند   خیس 
 ... خوبی   پلیس   نه ... بودم   خوبی   شوهر   نه   من   آره _  

  تر قدرت   پر   اشک   و   گرفت   دستانش   میان   را   سرش 
 . انداخت   رد   صورتش   روی 
  زنگِ   صدای   شنیدن   با   که   ماند   حال   همان   در   دقایقی 

 . کرد   بلند   سر   خود   کنار   موبایلی   ی ناشناخته 
  خیره   پاکت   به   شک   با   و   صورتش   روی   کشید   دست 
 . شد 

 ! شد می   شنیده   پاکت   داخل   از   زنگ   صدای 



  را   پاکت   سریع   و   کشید   مبل   سمت   بیشتر   را   خودش 
  رسیده   پیش   یکساعت   بود   گفته   نگهبان .  برداشت 
 . است 
  بود   پاکت   داخل   که   موبایلی   کشیدن   بیرون   برای 
  جواب   فورا    زنگ   شدن   قطع   از   قبل   کرد،   عمل   سریع 
  خش   صدای   که   بود   نکرده   باز   دهان   هنوز   اما   داد 

 : کرد   ساکتش   ای مردانه   ی افتاده 
  مقدمه   بدون   چون   کن   چوش   خوب .  سرگرد   سلم _  

  با   خودت   شغلی   ارتقای   برای .  حرف   اصل   سراغ   میرم 
  وجود   دیگه   بهاوندی   جهان .  شو   معامله   وارد   ما 

  ما   با   بهتری   خیلی   شراکتِ   نکن   شک   و   نداره 
  پشت   و   بیار   خودت   با   رو   آنیل .  باشی   داشته   تونی می 
  زنده   رو   دختر   اون   ما .  بشین   ما   با   مذاکره   میز 
 . خوایم می 

  هایش شنیده   از   کدام   هیچ   توانست نمی   بار   اولین   برای 
 . کند   تحلیل   را 
 : خوردند   تکان   زده   بهت   هایش لب 
 شما؟ _  

 . نکرد   دادن   جواب   برای   مکثی   هیچ   خط   پشت   شخِص 
  نشناخته   رو   ما   که   هایی حرف   این   از   تر باهوش   تو _  

  که   اش سوخته   ی مهره   اون   و   جهان !  سرگرد   باشی 
  ای محموله   هیچ   راپورت   تونن نمی   دیگه   توئه   پیش 
  داشته   بهتری   شراکت   تونی می   ما   با .  بدن   بهت   رو 



  خوای می   که   شغلی   ارتقای   به   زودتر   خیلی   و   باشی 
 . برسی 
  گیجی   با   آن   از   بیشتر   و   بزند   پس   را   بُهت   کرد   سعی 
 . نیاورد   وجود   به   شک   خود 
 نیست؟   تله   تماس   این   باشم   مطمئن   کجا   از   من _  
 . خندید   آرام   َمرد 
  باشی   پذیر   ریسک   باید   کار   این   تو   میای   وقتی _  

 .  سرگرد 
 . کشید   هم   در   ابرو 
 کجاست؟   جهان _  
 . نکرد   او   سوال   به   اعتنایی   َمرد 
  بشینه   معامله   میز   پشت   تو   با   خواد می   شیخ _  

  رویایی   شراکت   یه   و   بیار   ما   برای   رو   آنیل .  سرگرد 
  هم   این   و   باش   تماسمون   منتظر .  کن   شروع   شیخ   با 

 .  هست   بهت   حواسمون   بد   لحظه   این   از   بدون 
  و   آورد   زبان   بر   کلمه   یک   حتی   نکرد   پیدا   فرصت 
 ! شد   قطع   تماس 
  باز   شد   متوجه   و   کرد   چک   را   دریافتی   تماس   عصبی 

 ! اند زده   زنگ   همگانی   تلفن   از   هم 
  وقتی   و   کرد   وارسی   را   دستش   داخل   ی ساده   موبایل 

 . انداخت   مبل   روی   حرص   با   را   آن   نرسید   ای نتیجه   به 
  اتاق   به   خانه   از   زدن   بیرون   قبل .  شد   بلند   سریع 
 . کرد   عوض   را   هایش لباس   و   رفت   خواب 



  کرد   عبور   آزاده   میزآرایش   کنار   از   وقتی   آخر   ی لحظه 
 . چرخید   بریده   نفس   و   ایستاد .  زد   خشکش   یکباره   به 

  بود   انداخته   آنجا   بار   آخرین   که   ای حلقه   روی   نگاهش 
 . بست   چشم   شرمنده   و   زد   دو   دو 

  و   شد   چیره   جانش   بر   قبل   از   تر عمیق   کینه   و   نفرت 
  از   زده شتاب   چشمانش   ی دوباره   کردنِ   باز   محض   به 

 . زد   بیرون   خواب   اتاق 
 

#٢١٧ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  را   زدنش   آتش   هوس   که   رفت   ای خانه   به   مستقیم 
 ! داشت 
  محکم   صدای   شنیدنِ   از   آنیل   که   شد   خواب   اتاق   وارد 
 . کرد   نگاهش   عیان   ضعفی   با   و   زد   پلک   او   های قدم 
  بسته   آنیل   دهان   دور   که   شالی   و   نشست   تخت   ی لبه 
 . کشید   پایین   را   بود 



  باید   بگیرم   رو   بیشرفت   عموی   ی شماره   خوام می _  
  اون   بگی   ای اضافه   چیز   یا   نزنی   حرف .  بزنی   حرف 
 . ندیدی   حاال   تا   که   بینی می   منو   روی 
  فقط   ای گرفته   صدای   با   و   کشید   عمیق   نفس   چند   آنیل 
 : گفت 
 . آب   لیوان   یه _  

  تخت   روی   کشیده   دراز   زنِ   دادن   زجر   به   میل   عجیب 
 . داشت 
  ای شده   سخت   فکِ   با   و   شد   خم   آنیل   طرف   به   کمی 
 : غرید 
  االن   دنیا   حال   بدترین   و   شکسته   ی دنده   با   خواهرم _  

  سقف   از   رو   خودش !  افتاده   بیمارستان   تخت   روی 
 !  کشید نمی   نفس ... بود   کرده   آویزون 
 . کرد   مشت   بالش   روی   آنیل   سر   کنار   را   دستش 

  نفهمیده   هیچکس !  اس حامله   بود   نگفته   هچکس   به _  
  رو   زجرهایی   چه   داره   شکمش   تو   بچه   یه   با   بود 

 ... کنه می   تحمل 
 . کرد می   نگاهش   فقط   زده   یخ   چشمانی   با   آنیل 
  را   آنیل   ی چانه   و   آورد   باال   را   دیگرش   دست   هوا بی 

 . گرفت   محکم 
 .  ُمرد   فرانک   ی بچه _  
 . زد   پلک   آنیل 



  شم؟   خفه   تشنگی   از   من   بذاری   قراره   حاال _  
 گیری؟ می   من   از   رو   انتقامت   اینجوری 
 . آمد   عقب   حرکت   یک   در   و   خشمگین 

  موبایلی   و   گرفت   آنیل   ی پریده   رنگ   ی چهره   از   نگاه 
 . آورد   بیرون   جیبش   از   را   بود   آورده   خود   همراه   که 
  و   گرفت   را   مخاطبین   لیست   در   موجود   ی شماره   تنها 
 . زد   اسپیکر   روی 
  گوشی   بودن   خاموش   بر   اپراتور   تاکید   شنیدنِ   با 

 . دوخت   چشم   آنیل   به   عصبی 
 . بگو   دیگه   ی شماره   یه _  
  زمین   روی   را   موبایل   عصبانی .  فشرد   هم   بر   لب   آنیل 

 . آنیل   طرف   به   برد   هجوم   و   انداخت 
 . نکن   بازی   من   با _  
  سعی   و   کرد   ستون   آنیل   سر   کنار   را   دستش   دو   هر 
 . نکشد   فریاد   کرد 
  خودمم   چون   ازم   بترس ... نیست   خوب   حالم   من _  

 . نکن   بازی   من   با   پس !  شناسم نمی   خودمو   دیگه 
 : کرد   نجوا   و   برگرداند   رو   آنیل 
  باید .  کنم نمی   همکاری   باهات   عموم   گرفتن   برای _  
 . باشم   منم   میری   جا   هر 

 . افتاد   زدن   فریاد   به   اش حنجره   باالخره 
  چشم   با   تا   برمت می ... احمق   نمیرم   که   تو   بدون _  

 . کشمش می   چطوری   ببینی   خودت 



 . چرخید   او   صورت   طرف   به   ناگهانی   آنیل   سر 
 ... ببینم   خوام نمی _  
 : کشید   جیغ   او   صورت   در   ناگهانی   آنیل 
  رو   مادرم   و   پدر   شدن   کشته   کابوس   دارم   هنوز   من _  
 !  نساز   من   برای   جدید   کابوس ... بینم می 

  خیره   زد   گریه   زیر   یکباره   به   که   آنیل   به   عصبانی 
 . ماند 
  از   فهمی می   چه   تو ... دماغمه   تو   خون   بوی   هنوز _  

  کشته   تخت   زیر   از   که   ساله   ده   ی بچه   دختر   یه   زندگی 
  وقتی   که   فهمی می   چه   دیده؟   رو   مادرش   و   پدر   شدن 
  زده   زل   سرش   تو   گلوله   یه   با   باز   چشمای   با   مادرم 
  جام   سر   کرد می   التماس   اش ُمرده   نگاه   با ... من   به   بود 

 . داشتم   حالی   چه   بمونم 
 : افتاد   تقل   به   و   کشید   جیغ   آنیل 
  روی   بود   پاشیده   خون   که   ای لحظه   از   فهمی می   چه _  

  چشمم   جلوی   پدرمم   که   ای لحظه   از ... صورتم 
  دادی؟   دست   از   عزیز   خودت   فقط   شد؟   زده   شاهرگش 

  روانی   آسایشگاه   ی گوشه   وقت   چند   من   دونی می 
   بودم؟   بستری 
  هق هق   با   و   کرد   سرفه   آنیل .  آمد   عقب   واج   و   هاج 
 : داد   ادامه   گریه 
  چیزی   که   تو   ی خانواده ... ها لحظه   اون   از   بعد _  
  به ... نبود   مهم   برام   کشتن می   رو   دنیا   تمام   اگه ... نبود 



  یکی   یکی   رو   آدما   اگه   درک   به ... بقیه   ُمردن   درک 
 ... بمیرن   و   بکشن 
  هم   به   هایش دندان   و   بود   افتاده   رعشه   به   آنیل   بدن 
 . خورد می 

  شد   تخت   به   بسته   های طناب   کردن   باز   مشغول   عصبی 
 : زد   هق   ناالن   آنیل   و 
 ... میارم   باال   دارم ... خوره می   هم   به   داره   حالم _  

 : گفت   تشر   با   و   کرد   باز   را   طناب   گره   آخرین 
  برو   شو   بلند   نکش   گند   به   رو   اینجا ... خب   خیلی _  

 . دستشویی   داخل 
  کمی   و   فشرد   تشک   روی   را   چپش   دست   آرنج   آنیل 
 . کشید   باال   را   خود 
 ... گوشمه   تو ... مامانم   جیغ   صدای _  
  روی   را   دستانش   و   افتاد   تخت   روی   دوباره   آنیل 
 . گذاشت   هایش گوش 
 ... خون   بود   شده   اتاق   ی همه _  

 : کرد   نجوا   کلفه   و   گرفت   را   آنیل   ی شانه 
 . بهش   نکن   فکر   باشه _  

  پایین   هایش گوش   روی   از   را   آنیل   دستان   کرد   تلش 
 . شد   خیز   نیم   و   بیاورد 

 . شو   بلند _  
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  و   انداخت   او   ی شانه   دور   دست   زار   حالی   با   آنیل 
 . بایستد   کرد   سعی 
 ... فراز _  
  خود   دستان   ی حلقه   در   تر محکم   را   آنیل   و   شد   خم 
 . داشت   نگه 
 ... اینجاست ... اتاقه   تو   اینجا _  

 : پرسید   حیران 
 کی؟ _  
 . کرد   نگاهش   آمده   در   حدقه   از   چشمانی   با   آنیل 
  اذیتم   میاد   نیستی   اینجا   تو   وقتی ... کنار   برو ... زنت _  
 . نکن   عصبانیش ... کنه می 

 . سایید   هم   روی   دندان   خشمگین 
 . رو   انداختی   راه   که   بازی   این   کن   تموم _  
  کنار   را   او   بود   مانده   برایش   که   انرژی   تمام   با   آنیل 
 . زد 



  بودی   وقتی !  فهمی نمی   هیچی   چرا !  فهمی نمی   چرا _  
 ! اومده   االن ... ولی ... اومد نمی   اتاق   این   تو 

 : زد   فریاد   خشمگین 
 . کن   تمومش !  روانی _  
  خم   زانوانش   و   گرفت   دستانش   میان   را   سرش   آنیل 
 . شد 
 ... برداره   سرم   از   دست   بگو   بهش _  

 . شد   حاکم   رفتارش   بر   خشم   و   کرد   مشت   را   دستانش 
 . بُرم می   رو   صدات   خودم   نکنی   بس   اگه _  
 : زد   ضجه   و   نشست   زمین   روی   آنیل 
 !  شدی   عاشقم   کردم   فکر   غلط _  
 . زد   زانو   آنیل   مقابل   و   کرد   تند   قدم 
 . منو   ببین _  
  را   سرش   و   آنیل   ی چانه   زیر   انداخت   دست   رحمانه بی 
 . آورد   باال 
  خونِ   و   انتقام   آخر   تا   اول   از   که   ای قصه   تو _  

  داشته   عشق   انتظار   تونی نمی   منه   ی خانواده   اعضای 
  انتظار   حاال   و   باشی   اومده   نقشه   با   تونی نمی !  باشی 
 !  باشی   داشته   من   از   عشق 
 : نالید   او   سرخ   چشمان   به   خیره   کنان   هق   هق   آنیل 
 ! شدم   عاشقت   من   ولی _  

 ! زد   پوزخند 



  غلط .  شدی   عاشق   غلط   به !  گفتی   خودت   که   همون _  
 .  شدی   عاشق   کردی 
 . شد   بیشتر   آنیل   ی چانه   اطراف   انگشتانش   فشارِ 
  آزاده   روح   واقعا    اگه   و   کشتید   گناه بی   رو   زنم _  

  تو   امثال   جای ... برات   مجازاته   کمترین   سراغت   اومده 
  بین   جامعه   تو   نه   روانیه   آسایشگاهِ   همون   داخل 
 . َمردم 
  خیس   چشمانِ   در   حیرت   و   شد   قطع   آنیل   ی گریه 

 . کرد   علم   قد   اش خورده 
  هیوال   یه   عاشق   من .  هستی   روانی   موجود   یه   تو _  
 شدم؟   جذبت   که   تو   داشتی   چی !  شدم 
  را   آنیل   ی یقه   وقتی   نداشت   را   خود   رفتار   کنترل 
 . گرفت 
 کردی؟   اغوام   چشما   همین   با _  

  دهان   روی   کوبید   محکم   و   ناگهانی   را   دستش   پشت 
 . آنیل 
 کردی؟   اغوام   لبا   این   با _  
  خشونت   با   وقتی   و   شد   کج   طرف   یک   به   آنیل   سر 
  برگرداند   خود   طرف   به   و   گرفت   را   ظریفش   ی چانه 

 .  نداشت   پاره   لبِ   آن   به   ای توجه   ترین کوچک 
 !  هیکلت   با   هم   شاید _  
  عقب   به   و   گذاشت   او   ی سینه   تخت   دست   فورا    آنیل 
 . داد   هلش 



 . بزنم   زخم   بلدم   منم _  
  آنیل   ی یقه   ی دوباره   گرفتنِ   محض   به   و   برداشت   خیز 
 : کشید   فریاد 
 زدی؟   زخم   کم   مگه _  
  عشق   با   مرگ   موقع   حتی   دیگه ... سرگرد   باشه _  

  هیچ   دیگه ... زنم نمی   صدات   عشق   با ... کنم نمی   نگاهت 
 ... کنی   بغلم ... کنم   بغلت   خواد نمی   دلم   وقت 
 . ایستاد   و   زد   عقب   را   او   غافلگیرانه   آنیل 
  جلو   صورت   وقت   هیچ   دیگه   من   تو   بوسیدنِ   برای _  

 .  نمیارم 
  های قدم   سرِ   پشت   و   شد   بلند   جایش   از   برافروخته 

 . رفت   بیرون   اتاق   از   آنیل   سستِ 
  دراز   دست   تو   طرف   به   وقت   هیچ   دیگه   من _  
 خوبه؟ !  کنم نمی 

  فشرده   هم   روی   هایش دندان   و   زد   چنگ   را   موهایش 
 . شدند 
  نکردم؟   اعتراف   خودم   مگه   ندادم؟   حق   بهت   مگه _  
  ندیدی   چشمام   تو   چطور ... داری   حق   گفتم   که   من 

  تونم نمی   تو   بدون   دیگه   که   شدم   عاشقت   اونقدر 
 !  کنم   زندگی 
  تلو   تلو   و   رفت می   تحلیل   لحظه   به   لحظه   آنیل   صدای 
 . گرفت   شدت   هایش خوردن 



  کردم   اعتراف ... اما ... انتظارمه   در   چی   دونستم می _  
 ! نیفته ... حنا   و   تو   برای   اتفاقی ... تا 

  تا   چیزی   و   کرد   خم   زانو   او   از   جلوتر   قدم   دو   آنیل 
 ! دوید   غیرارادی   که   بود   نمانده   خوردنش   زمین 
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  نگاهش   و   گرفت   را   آنیل   های شانه   طرف   دو   دستانش 
  هیچ   دیگر   داشت   ادعا   که   ای بسته   چشمانِ   روی   دوید 
 . ندارد   زن   آن   به   نفرت   جز   به   حسی 

  بغل   در   را   آنیل   که   همانطور   و   کشید   تیر   زخمش 
 . نشست   زمین   روی   داشت 
 . کن   نگاه   منو _  
 . کرد   خم   سر   و   زد   آنیل   صورت   به   آرام 
 شنوی؟ می   صدامو _  
  چشمان   با   و   خورد   خفیفی   تکان   آغوشش   در   آنیل 
 . نالید   بسته 



 ! رفت   گیج   سرم _  
  زمزمه   و   داشت   نگه   آنیل   گوش   کنار   را   هایش لب 
 : کرد 
 .  بیمارستان   بریم   باید ... شی   بلند   کن   سعی _  

 . شد   رو   به   رو   آنیل   باز   نیمه   چشمان   با   آمد   که   عقب 
 . شو   بلند ... بده   تکیه   من   به _  
 . ایستاد   تعادل بی   او   بازوی   به   انداختن   چنگ   با   آنیل 
 . بپوش   چیزی   یه   اول   بیا _  
 . نزد   حرفی   و   چسباند   او   بازوی   به   سر   آنیل 
  خیسی   دوباره   و   بود   شده   تحمل   غیرقابل   زخمش   دردِ 
 ! کرد می   احساس   را   خون 
  و   شال   آنیل   کرد   کمک   توانست می   که   طور   هر 

  اش کرده   ریزی   خون   زخم   همان   با   و   بپوشد   مانتویی 
 . داد   راهش 

 . طرف   این   از ... بیا ... باش   مراقب _  
 . آمد   خود   به   باالخره   آنیل   ورودی   در   به   نرسیده 

  خونه   این   از   شرایط   این   تو   بهتره ... کن   صبر _  
 . نریم   بیرون 
 : گفت   بدخلقی   با   و   چرخاند   سر   کلفه 
 . بیمارستان   بریم   باید !  میری   حال   از   داری _  
  دستان   ی حلقه   از   آرام   نداشت   تعادل   که   حالی   در   آنیل 
 !  آمد   بیرون   او 
 چرا؟ _  



  آنیل   که   تعادلی   اندک   اگر   تا   رفت   جلو   قدم   یک   عصبی 
 . دارد   نگه   را   او   سریع   خورد   هم   بر   داشت 
 ! چی؟   چرا _  
  ریسک   شی می   راضی   چطور   بیمارستان؟   بریم   چرا _  
  کنم؟   فرار   اگه   ببری؟   بیرون   خونه   این   از   منو   کنی 
 بدن؟   فراریم   اگه 
 . کشید   هایش ریه   به   خشم   با   را   هوا   
 . کنه   ات معاینه   دکتر   باید !  نیست   خوب   حالت _  
 . کشید   لبش   زخمِ   روی   را   دستش   پشت   آنیل 
   سرگرد؟   مهمه   تو   برای   مگه   من   حالِ _  

 : غرید 
 . خوره نمی   من   درد   به   ات جنازه _  
 . گرفت   او   از   نگاه   پوزخند   یک   با   آنیل 
  پایینه   فشارم ... نیست   رفتن   بیمارستان   به   احتیاجی _  
 . میشم   اوکی ... کنی   درست   چی   گم می   بهت 
  ها مبل   از   یکی   به   را   خودش   خرامان   خرامان   آنیل 

 . آمد   فرود   آن   روی   ضعف   با   و   رساند 
  نصف ... شکر   نصف ... آب   بزرگ   لیوان   یه _  

 . بیار   بزن   هم ... نمک 
  آنیل   که   چیزی .  رفت   آشپزخانه   طرف   به   حرف   بدون 

  برگشت   که   سالن   به .  کرد   آماده   فورا    را   بود   خواسته 
  وسایل   به   خیره   و   آورده   در   را   شالش   و   مانتو   آنیل 

 . بود   زمین   روی   شکسته 



 . نشست   مبل   ی گوشه   و   رفت   جلو 
 .  زدم   هم .  بیا _  

  با   و   شد   حلقه   لیوان   ی بدنه   دور   آنیل   لرزان   دست 
 !  خورد   را   آن   محتوای   مچاله   ای چهره 
 . زن   هم   به   حال !  اَه _  
  ی پایه   کنارِ   را   خالی   لیوان   شد   خم   کنان   غرولند   آنیل 
 . ماند   خیره   او   به   آمد   عقب   که   همین   و   گذاشت   مبل 
 بیمارستان؟   بریم   نشدی   بهتر   اگه _  
 . آمد   پایین   او   شکم   روی   تا   هوا بی   آنیل   نگاه 
  روی   خون   لکِ .  باش   خودت   زخم   فکر   به   فعل  _  

 ! لباسته 
 . نیست   چیزی _  
 . افتاد   چشمانش   دام   به   دوباره   آنیل   نگاه 
  میذاری   شد   بهتر   حالم   یکم   کنه؟   عفونت   اگه _  

   کنم؟   ضدعفونیش 
 : داد   جواب   محکم 
 . نه _  
  و   انداخت   مبل   روی   کامل   را   خود   وزن   آنیل 
 . افتاد   هم   روی   هایش پلک 
 . بده   انجام   خودت   پس _  
 . بخواب   تختت   روی   برو   شو   بلند _  
 . ببند   مبل   به   منو   دفعه   این   خوبه،   جا   همین _  
   بکشی؟   خودت   دنبال   رو   مبل   دوباره   که _  



 . نشست   آنیل   های لب   روی   محوی   تبسم 
 . ببند   مبل   دوتا   به   خب _  

 . داد   بیرون   کلفه   را   نفسش 
 ! ندارم   شوخی   تو   با   من _  
 .  همینطور   منم _  

 . برد   جلو   را   صورتش 
 . شو   بلند _  
 . شم نمی   بلند _  
 ! کرده   خوب   رو   حالت   محلول   اون   انگار _  
 . نکرد   باز   چشم   ولی   داد   بدنش   به   قوسی   و   کش   آنیل 
 ! خانگی   ِسُرمِ .  گفتم   که   بهت !  اوهوم _  

 . خورد   آنیل   صورت   به   داغش   نفس 
 . پررو   البته   و !  ای مسخره   خیلی _  
 . شد   هم   میخ   نگاهشان   و   کرد   باز   چشم   ناگهانی   آنیل 
  که   عشقی   اون !  داغه   ات کله   االن   تو ... ببین _  

  حتی   بسازه   ما   تو   منو   از   که   بود   زیاد   اونقدر   قدرتش 
  و   سر   وقتی   اما   هستش !  ره نمی   بین   از   نفرت   با 
  و   باشی   گرفته   رو   انتقامت   که   شه می   پیدا   اش کله 
 ! نبینی   منو   زندگیت   جای   هیچ   دیگه 
  چشم   دلخور   آنیل .  شدند   کج   سمت   یک   به   هایش لب 

 . بست 



  جای   هیچ   وقتی   روز   یه   شاید !  نکن   باور   باشه _  
  جز   به   نکنه   آرومت   هیچی   نباشه   ازم   اثری   زندگیت 

 . بیاری   یاد   به   رو   ها لحظه   این   من   کردن   بغل 
 : کرد   تاکید   ای گزنده   لحنِ   با   و   شد   بلند 
  احساس   این   و   متنفرم   تو   از   مرگم   روز   تا   من _  

 . کنه نمی   تغییر 
  در   را   کلید   رفت،   خانه   در   طرف   به   و   برگرداند   رو 
  نیز   را   ارتباطی   وسایل   اینکه   از   بعد   و   چرخاند   قفل 

  کوتاه   نگاه   یک   بدون   حتی   کرد   پنهان   کلیدها   همراه 
  دستشویی   طرف   به   بود   خوابیده   مبل   روی   که   آنیل   به 

 . رفت 
 
 

 *** 
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 مرادی . ص 
 
 
 



 
  سر   بیمارستان   به   بیاید   آگاهی   به   اینکه   از   قبل   صبح 
  وضعیتِ   آن   در   اش خانواده   و   فرانک   دیدن .  بود   زده 

  انداخته   جانش   به   بیشتر   را   نفرت   و   کینه   اسفناک؛ 
 . بود 
  را   اش حالی   بد   هم   دخترش   برای   دلتنگی   طرفی   از 

 . بخشید می   شدت 
  و   داد   ورود   ی اجازه   خلق   بد .  خورد   اتاق   در   به   ای تقه 

 . گذاشت   نظامی   احترام   شدن   داخل   محض   به   سرباز 
 .  ببینن   رو   شما   دارن   اصرار   خانم   یه   قربان _  
 نکرد؟   معرفی   رو   خودش _  
 . هستن   جمالی   اکبر   دختر   گفتن _  
 : زد   لب   حوصله بی 
 . داخل   بفرستش   خب،   خیلی _    
 . قربان   بله _  

 . کرد   گرد   عقب   و   کوبید   زمین   پا   دوباره   سرباز 
  به   گردنش   ماساژ   حین   و   داد   اش صندلی   بر   تکیه 

  حاال   و   بودند   فرستاده   برایش   که   مشکوکی   موبایل 
 . ماند   خیره   داشت   قرار   میز   روی   مقابلش 
  کذایی   موبایل   داخل   از   بخوری   درد   به   اطلعات   هیچ 

  تماسی   انتظار   در   کلفه   او   و   بود   نیامده   بیرون 
 . کرد نمی   دور   خود   از   را   موبایل   دوباره 



  جهان   زندگی   از   بود   نشده   موفق   هم   نادری   طرفی   از 
 . کند   پیدا   ای تازه   اطلعات   بهاوند 
  معطوف   را   حواسش   خورد   در   به   که   آرامی   ی تقه 
 . کرد   جوان   دختر   شدن   وارد 
 . سلم _  

  نگاه   از   آمدن   جلو   حینِ   و   لرزید می   دختر   صدای 
 ! کرد می   امتناع   او   ی چهره   به   مستقیم 
  ها صندلی   از   یکی   به   و   داد   را   دختر   ” سلم “   جواب 
 . کرد   اشاره 
 . بشینید _  

  خودنمایی   اش چهره   روی   که   اضطرابی   با   دختر 
 . نشست   صندلی   روی   سکوت   در   کرد می 
  به   رسید می   نظر   به   ترسناک   دختر   برای   که   جدیتی   با 

 : آمد   حرف 
  ضررش   به   سکوتش .  نکردن   همکاری   پدرتون _  

  که   خونه می   رو   چیزی   اون   قاضی   چون   شه می   تموم 
  پرونده   این   مضنون   تنها   منم   نظر   از .  کنم   آماده   من 
  حرف   من   با   که   هستید   اینجا   اگه   حاال .  شماست   پدر 
  وقت   بگم   باید   کنم   پدرتون   برای   کاری   یه   بزنید 

  پدرتون   کردن   متقاعد   به   بدید   اختصاص   رو   خودتون 
  برای   من   دست   از   کاری .  پلیس   با   همکاری   برای 
 !  نمیاد   بر   نیست   همکاری   به   حاضر   که   متهمی 



  با   کند   نگاه   او   به   مستقیم   اینکه   بدون   جوان   دختر 
 : نالید   لرزان   و   جان   کم   صدایی 

 ... زنم می   حرف   من _  
  شده   حک   صورتش   بر   انگار   که   اخمی   و   تعجب   با 
 : پرسید   بود 
 چی؟   ی درباره _  

  صورت   روی   تا   را   اش زده   وحشت   نگاهِ   باالخره   دختر 
 . آورد   باال   او 

  غلظت   درخشید   دختر   چشمان   در   که   اشک   برق 
 . شد   بیشتر   اخمش 

  به ... شه   مجازات   من   خاطر   به   بابام   خوام نمی   من _  
  بابام   تا   کنم   صبر   تونم نمی   من   آبروی   حفظ   خاطر 
 ... بشه   اعدام 
.  ماند   منتظر   سکوت   در   او   افتاد   گریه   به   که   دختر 
  هجوم   اش خسته   ذهنِ   به   داشتند   زیادی   های حدس 
 . آوردند می 
  حرف   اون   با ... بود   بابام   اسم   به   که   خطی   با ... من _  
 . زدم می 
 

#٢٢١ 
 
 

 اِقتباس 



 مرادی . ص 
 
 
 
 

  سکوتش   داد   ترجیح   و   کشید   خود   های لب   روی   دستی 
 . کند   حفظ   را 
  دار   ی چوبه   پای   تا   حاضره   آبروش   حفظ   برای   بابا _  
 !  بره 
  شکمش   روی   نامحسوس   دختر   ی گرفته   رعشه   دستِ 
 . شد   چنگ 
  راهم   سر   حامی   یه   مثل   زندگیم   روزهای   بدترین   تو _  
  گوش   هام دل   و   درد   به ... کرد   حمایتم ... گرفت   قرار 
  که   خودم   به ... کشید   سرم   روی   نوازش   دست ... کرد 

  کرده   عادت !  شد می   سر   اون   با   تایمم   بیشترین   اومدم 
  دلم   دارم   مشکلی   هر   اینکه   به ... باشه   اینکه   به   بودم 
  از   زد؛ می   حرف   من   با   اونم ... باشه   بودنش   قرِص 

  حالش   کنارشون   که   ای خانواده   از ... گفت می   زندگیش 
 ... نبود   خوب 
  جدیت   همان   با   او   و   افتاد   هق   هق   به   جوان   دختر 

 . شکست   را   خود   سکوت 
 شدید؟   آشنا   هم   با   چطوری _  

 : داد   جواب   کنان   فین   فین   و   گریان   دختر 



  بابا   ی مغازه   تو   بار   اولین   پیش   ماه   هفت _  
  روحی   حال   بودم   شده   جدا   نامزدم   از   تازه ... دیدمش 
  عوض   هوام   و   حال   اینکه   برای   بابا ... نداشتم   خوبی 
  حساب   تو   مغازه   در   برم   نمونم   خونه   گفت می   شه 
  تو ... رفتم می   گاهی   منم ... کنم   کمک   بهش   ها کتاب 
  اومده   تازه ... شدم   آشنا   نعمت   با   آمدها   و   رفت   همون 
  اما   رفت می   زود   و   اومد می   ساعت   دو   یکی ... بود 
  که   فهمیدم می ... من   خاطر   به ... موند می   بیشتر   گاهی 
 . نمیره   زود   دیگه   من   خاطر   به 

 : گفت   پرتحکمی   لحنِ   با   او   و   گزید   لب   جوان   دختر 
 . بدید   ادامه   خب؟ _  

 . نکرد   پیدا   تدام   اتاق   داخل   سکوت 
 ... شدم   اش وابسته   که   شد   چی   نفهمیدم   من _  
 بود؟   حد   چه   در   اتون رابطه _  

  وسط   خفه   صدایی   با   و   انداخت   پایین   سر   جوان   دختر 
 : داد   جواب   گریه 
  نعمت   با   که   ای رابطه   و   من   طلق   از   ماهی   چهار _  

 ... که   گذشت می   بود   شده   شروع 
  تر محکم   را   شکمش   و   شد   تر ضعیف   دختر   صدای 
 ! زد   چنگ 
 . شدم   اش صیغه _  



  میان   کرد   سعی   و   اش صندلی   پشتی   به   چسباند   کمر 
  را   ” خادم   نعمت “   قتل   ی پرونده   اش ذهنی   های آشفتگی 

 . کند   مرور   خود   با   دور   یک 
  مهم   برام ... بینمون   سنی   اختلف   نبود   مهم   برام _  
  دوست   رو   زنش   گفت می   چون   داره   زن   نبود 
  کنه می   تحملش   داره   فقط   هاست سال   گفت می ... نداره 

  با   داشت   حالم   من !  شوهرن   و   زن   شناسنامه   تو   و 
  کرد می   کمکم ... کرد می   درکم ... شد می   خوب   نعمت 
  رو   بنفسم   اعتماد   بهم ... باشم   قوی 

 ... شدم   عاشقش ... برگردوند 
  دختر   ی سینه   روی   نفس   آخر   ی کلمه   دو   با   کرد   حس 
 . نیامد   باال   و   ماند   جوان 
 . کرد   باز   و   کشید   جلو   را   ” خادم   نعمت “   ی پرونده 

  من   از   تر قبل   خیلی !  کرد می   خیانت   منم   به   اون   ولی _  
  کم   کم   که   زن   یه ... بود   رابطه   تو   دیگه   زن   یه   با 

  دونم نمی !  ترسه می   ازش   خیلی   نعمت   فهمیدم 
  گفت می   که   گوشمه   تو   فریادهاش   صدای   هنوز ... چرا 
  من !  کشه می   رو   جفتمون   منه   با   بفهمه   زن   اون   اگه 
  برای   خواستم می   دلیل ... خواستم می   جواب   ازش 

  زن   یه   با   چرا   داد می   توضیح   برام   باید ... خیانتش 
  گفت می   فقط !  داد نمی   توضیح   ولی   اس رابطه   تو   دیگه 
  حالم ... کرد نمی   آرومم   حرفا   این ... هستم   تو   عاشق   من 
  شکستم   دوباره ... شد   نعمت   با   آشناییم   قبل   از   بدتر 



  به   خیانتش   فهمیدن   از   بدتر ... شدیدتر   بار   این   ولی 
 !  داد نمی   توضیح   اینکه !  بود   سکوتش   خودم 
  صورتش   پوشاندن   با   و   شد   بلدتر   دختر   ی گریه   صدای 
 . نداد   ادامه   دیگر 
 

#٢٢٢ 
 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 . کرد   صاف   گلو   در   صدا 
  مقتول   با   شما   ارتباط   ی متوجه   چطور   پدرتون _  

 شدن؟ 
  پارچ   به .  کرد   بلند   سر   پریدگی   رنگ   با   جوان   دختر 
 : نالید   و   کرد   اشاره   خود   مقابل   میز   روی   آب 
 بخورم؟   آب   لیوان   یه   تونم می _  
 . بفرمایید .  حتما    بله _  

  لرزان   دستانی   با   را   آب   لیوان   دختر   تا   ماند   منتظر 
 . نشد   برقرار   چندان   سکوت   آن   از   بعد   و   بکشد   سر 



  نعمت   برای   اتفاق   اون   اینکه   از   قبل   روز   چند _  
  تا   ام خانواده   نبود   هم   قرار   نبود   خونه   کسی ... بیفته 
  ازش   بود   ریخته   بهم   بینمون   چیز   همه ... برگردن   شب 

  رو   آخرم   های حرف   بیاد   خواستم 
  اشتباه   گفتم   بهش ... شد   بحثمون ... اومد ... بشنوه 
  وسط ... شدم   اون   با   رابطه   وارد   کردم   خریت   کردم؛ 
 ... رسید   سر   بابا   کردنمون   بحث 

  تمایلی   و   کرد   نگاه   دختر   سرخ   چشمان   به   خونسرد 
 . نداشت   مکث   آن   شدن   طوالنی   به 
 شد؟   دعواشون _  

 . داد   تکان   سر   دختر 
  به   رو   روز   اون   وقتی   هم   هنوز ... شدید   خیلی ... بله _  
  شدن   یقه   به   دست   از   بعد ... شه می   بد   حالم   میارم   یاد 

 . موند   جا   ما   ی خونه   تو   کله   اون   بابام   و   نعمت 
   نداشتید؟   نعمت   از   خبری   دیگه _  
  بار   اولین   برای .  کرد   حبس   خونه   تو   منو   بابام !  نه _  
 .  شدم   حبس   اتاقم   تو   و   خوردم   بابام   از   سیلی   چند 
  و   کاغذ .  زد   دور   را   میز   و   شد   بلند   صندلی   روی   از 

 . گرفت   دختر   طرف   به   خودکاری 
  به   مو .  بنویسید   رو   خودتون   اظهارات   ی همه   لطفا  _  
 . تر کامل .  تر مفصل .  مو 

  کاغذ   گرفتن   حین   و   داد   قورت   را   دهانش   آب   دختر 
 : نالید 



   شه؟ می   آزاد   بابام _  
  تنها   اتاق   داخل   را   دختر   اینکه   از   قبل   و   رفت   عقب 

 : داد   جواب   کوتاه   بگذارد 
 . گردم می   بر _  
  اتاقش   داخل   دختر   به   حواسش   خواست   سرباز   از 

 . رفت   ” جمالی   اکبر “   سراغ   به   مسقیم   و   باشد 
 .  باشد   داشته   ناموسی   ی جنبه   توانست می   قتل   این 
  پدر   ” خادم   نعمت “   قاتلِ   اگر   نبود   ذهن   از   دور   و   بعید 
 . باشد   سال   و   سن   کم   دختر   آن 

  طور   هر   و   ببندد   را   پرونده   این   زودتر   بود   امیدوار 
 . بگیرد   مرخصی   مدتی   تواند می 
 

 *** 
 

#٢٢٣ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 



  مقدمه بی   و   ” جمالی   اکبر “   عصبی   ی چهره   به   زد   زل 
 : گفت 
  معنایی   دیگه   تو   سکوت .  کرده   اعتراف   دخترت _  

 . نداره 
 . افتاد   لکنت   به   و   پرید   مرد   روی   از   رنگ 
 ! چی؟ ... به ... اعتراف   من؟ ... دختر _  
  صندلی   پشتی   به   کمر   و   رفت   عقب   حوصله بی 

 . چسباند 
  دعوایی   و   شما   فهمیدن   تا   مقتول   با   اش رابطه   از _  
 . اومد   پیش   که 

 . خاراند   را   لبش   ی گوشه 
  رو   دخترت   کردی   فکر   چون   کشتیش؟   همین   برای _  

   داده؟   فریب 
  را   دستانش   و   شد   سرخ   خشم   شدت   از   جمالی   ی چهره 
 . کرد   مشت   میز   روی 
 ! زده   زری   همچین   خورده   گه   دخترم _  
 : برد   باال   اندکی   را   صدایش   تُن   و   کشید   هم   در   ابرو 
 !  جرمی   چه   به   و   هستی   کجا   دونی نمی   انگار _  
 .  لقمه   حروم   یه   قتلِ   جرم   به .  میدونم   چرا _  
  هم   روی   دندان   و   شد   خم   میز   روی   ” جمالی   اکبر “ 

 . سایید 



  رفتم می   خودم   آره   کشتنش نمی   اگه _  
  دخترمم   نبود   زنم   اگه ... کشتمش می ... سراغش 

 . کشتم می 
  خیره   خود   مقابل   نشسته   مرد   عیانِ   خشمِ   به   اخم   با 

 . ماند 
  یکی   بکشمش   من   اینکه   از   قبل   متاسفانه   ولی _  

  رو   جسد   محل   آدرس   زدن   زنگ   منم   به !  کشتش   دیگه 
 !  کردیم   برآورده   رو   آرزوت   گفتن   و   دادن 
 : پرسید   سریع 
  کشته   خبر   و   زدی   زنگ   مقتول   ی خونه   به   هم   تو _  

 دادی؟   رو   خادم   شدن 
  باال   بردم   خودم   رو   دخترش .  زدم   زنگ   خودم   آره _  
 .  کشتنش   سگ   مثل   دیدم   گرفتم   جون .  جسد   سر 

  رفتار   بر   کرد   وسعی   کشید   خود   صورت   روی   دستی 
 . باشد   مسلط   خود 
 داد؟   رو   قتل   خبر   کی _  
 .  زن   یه _  
  چرا   کرده می   کار   شما   ی مغازه   تو   یکسال   مقتول _  

 ! نگفتی؟   رو   راستش 
  درضمن !  ندارم   حسابی   درست   حواس   و   هوش   من _  
  وسط   دخترم   پای   که   کردم   اومد   بر   دستم   از   کاری   هر 
 .  نیاد 
   شناسی؟ می   رو   زن   اون _  



 . ممنونم   ازش   همیشه   تا   ولی !  نه _  
  کرد   رها   خود   حال   رابه   جمالی .  ایستاد   و   کشید   پوفی 
 . برگشت   اتاقش   به   و 

 . شد   اش خیره   نگرانی   با   جوان   دختر 
 . سرگرد   جناب   نوشتم   رو   همه _  
  نشستن   حین   و   گرفت   را   برگه   رفت،   جلو   حرف بی 

 . کرد   خواندن   به   شروع   میزش   پشت 
  که   دارم   زن   اون   از   شماره   یه   فقط   من _  

 . نوشتمش   براتون ... خاموشه 
  گوشی   برداشتن   حال   در   و   داد   ُسر   میز   روی   را   برگه 
 : گفت   تلفن 
 . بزنید   هم   انگشت   و   امضا   لطفا  _  

  به   را   دختر   شدنِ   بلند   چشمی   زیر   و   گرفت   شماره 
 . کرد   نظاره   اش لبی   زیر   ” چشم “   دنبال 
  از .  خوام می   رو   شماره   یه   صاحب   کامل   مشخصات _  

  رو   اخیر   ماه   دو   یکی   های تماس   حداقل   هم   مخابرات 
 . بگیرید   استعلم 

  تماس   دیگری   حرف   بدون   شنیدن   ” چشم “   جواب   در 
 : زد   لب   دختر   به   رو   کرد   قطع   را 
 . ببرید   تشریف   تونید می   شما _  

 : نالید   دختر 
   بابام؟ _  



  و   برداشت   میز   روی   از   را   دختر   اظهارات   ی برگه 
 . داد   قرار   پرونده   داخل 
 . هستیم   خدمتشون   در   فعل  _  
 ... نکشته   رو   نعمت   بابام _  
  اشک   به   چشمانِ   به   خودش   به   مختص   نافذ   نگاه   با 

 . زد   زل   دختر   ی نشسته 
 .  میدیم   تشخیص   ما   رو   این _  

 . زد   چنگ   را   شکمش   دختر 
  و   بود   قیامت   ما   ی خونه   داخل   که   روزهایی   تو _  
  داخل   ی بچه   منو   خواست می   و   کشید می   عربده   بابام 
 .  نداشت   رو   نعمت   کشتن   وقت   بزنه   آتیش   رو   شکمم 
 . خورد   ُسر   دختر   شکم   روی   سریع   نگاهش 

  هر   که   ای خانواده   و   موندم   من   و   نیست   خودش _  
  ی بچه   این   و   بردم   رو   آبروشون   کنن می   نفرینم   روز 
 .  ماهه   دو 

 . آمد   باال   دختر   گریان   چشمان   تا   دوباره   نگاهش 
 .  ببرید   تشریف   فعل  _  
  خوام نمی ... کنم می   خواهش ... کنید   پیدا   رو   زن   اون _  
 ... من   های حماقت   خاطر   به   بابام 
 . ماند   تمام   نیمه   اش جمله   و   افتاد   هق   هق   به   دختر 

 . رفت   عقب   دختر   و   کرد   حف   را   سکوتش 



  مثل   اگه   من   رسوایی   طبل ... نیست   مهم   من   آبروی _  
  گناه بی   بابام   نذارید   فقط   نیست   مهم   بده   صدا   بمب 

 . شه   محاکمه 
  و   کنان   هق   هق   اش جمله   اتمام   محض   به   جوان   دختر 
 . زد   بیرون   اتاق   از   تند   هایی قدم   با 

  میان   را   سرش   و   فرستاد   بیرون   عصبی   را   نفسش 
 . گرفت   دستانش 

  مقتول   کمد   ی آینه   روی   شده   نوشته   ی جمله   به 
 .  اندیشید 
  ست کسی   چه   قاتل   اینکه   حدس   بار   اولین   برای 
 . نبود   ممکن   برایش 

 
 *** 
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  پیچید   اتاق   داخل   که   ای زده   شتاب   های قدم   صدای 
 . کند   بلند   سر   آرام   شد   باعث 
 . بگم   کردم   فراموش   رو   چیزی   یه ... سرگرد   جناب _  

  او   میز   قدمی   دو   و   برداشت   قدم   تر سریع   دختر 
 . ایستاد 
  تعقیبش   بار   یه ... بودم   کرده   شک   که   وقتا   اون _  

  رو   مسیر   کرد،   عوض   ماشین   بار   چندین ... کردم 
 ... کنم   گمش   بود   نزدیک   حتی !  نرفت   مستقیم 
 . کرد   اشاره   خودکار   به   و   گذاشت   میز   روی   کاغذی 

 . بنویسید   رو   آدرس _  
  نوشتن   به   شروع   لرزان   دستی   با   و   آمد   جلوتر   دختر 
 . کرد   آدرس 
 کردید؟   پیدا   کجا   از   رو   شماره   اون _  

  او   چشمان   به   خیره   و   آورد   باال   سر   برآشفته   دختر 
 : داد   جواب 
  زنگ   که   موقع   همون ... کردم   پیدا   کتش   جیب   تو   از _  
  تعقیب   رو   نعمت   که   بعدشم ... داد   جواب   زن   یه   زدم 
.  ندیدم   واضح   ولی   دیدمش   زن   اون   با   و   کردم 
 . بود   جوری   یه !  شکلیه   چه   دونم نمی 
 : پرسید   کرده   اخم 
 بود؟   چطوری _  

 . رفت   عقب   قدم   چند   دختر 



  من ... بود   پوشیده   دستکش ... بود   مشکی   پا   تا   سر _  
  نعمت   به ... داخل   رفتن   زود   چون   ندیدم   رو   صورتش 

  کنارش   رو   زن   اون   و   کردم   تعقیبش   نگفتم   وقت   هیچ 
 . دیدم 
  صورت   روی   دستی   دختر .  داد   تکان   سر   سکوت   در 
 . کرد   گرد   عقب   و   کشید   خود 
 !  کشته   رو   نعمت   خودش   دونم می _  
 .  بدید   خبر   من   به   اومد   یادتون   ای تازه   چیز   اگه _  

 . داد   دختر   دست   به   و   کرد   یادداشت   را   اش شماره 
  خودش ... کنین   پیداش   چی؟   باشه   کرده   فرار   اگه _  

  اون   سر   زیر   چیز   همه   دونم می   من ... کشته   رو   نعمت 
 ... زنه 
  در   جوان   دختر   هوای بی   رفتن   به   خیره   خیره   فقط 
  نگاه   زد می   حرف   خود   با   زیرلبی   همچنان   که   حالی 
 . کرد می 
  به   را   کاغذ .  گرفت   را   نادری   ی شماره   حین   همان   در 

  نوشته   آدرس   به   دوخت   چشم   و   برگرداند   خود   طرف 
 . آن   روی   شده 
 قربان؟   بله _  
 : گفت   بگیرد   کاغذ   از   چشم   اینکه   بدون   و   مقدمه بی 
  چندتا   دیگه   یکساعت   از   کمتر   برای   بگو   امیری   به _  

  بیا   سریع   خودتم .  دارم   الزم   قضایی   حکم   یه   و   مامور 
 .  داده   جمالی   دختر   که   آدرسی   به   بریم   باید   اتاقم 



  قطع   را   تماس   و   نداد   همکارش   به   زدن   حرف   فرصت 
 . کرد 

  بود   شده   نوشته   آن   روی   نظر   مورد   آدرس   که   کاغذی 
 . ایستاد   و   زد   چنگ   را 

  قتل   ی پرونده   بستن   تر سریع   برای   دانست می   خوب 
 . بدهد   دست   از   نباید   را   ای لحظه   هیچ   ” خادم “ 
 

 *** 
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 اِقتباس 
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  ما   نیا؛   جلو   نیست   راه   به   رو   جسمیت   وضعیت   تو _  

 . میریم 
  در   از   نگاه   اینکه   بدون .  شد   تر تنگ   ابروهایش   ی گره 
 : گفت   صراحت   با   نادری   جواب   در   بگیرد   خانه   آن 
 .  میریم   جلو   هم   با _  



  بود   بازگردانده   او   به   دوباره   نادری   که   را   اش اسلحه 
 : زد   لب   و   فشرد   دستانش   میان   تر محکم   را 
 . نکنه   عمل   من   ی اجازه   بدون   کسی _  
  کنان   پچ   پچ   همانطور   شنیدن؛   اطاعت   به   توجه بی 

 . داد   را   الزم   دستورات 
  حق   کسی   گم می   دوباره .  بگیرید   پوششی   آرایش _  

  دوربین   خونه   دور   تا   دور .  کنه   عمل   خود   سر    نداره 
  داخل   میریم   داریم   ما   دیدن   یعنی   این   اس مداربسته 

  از   نباید   امروز   نفرم   یه .  کنید   جمع   رو   حواستون   پس 
 . کنه   فرار   خونه   این 

  باال   در   کردن   باز   برای   پیش   لحظاتی   که   سربازی 
 . گشود   را   در   پریدن   پایین   محض   به   بود   رفته 
  جلو   احتیاط   با .  دویدند   داخل   سریع   او   ی اشاره   با 
  تک   هدف   ناگاه   به   نیروها   از   نفر   دو   که    رفتند می 

 .   گرفتند   قرار   بام   پشت   بر   شده   مستقر   تازه   تیرانداز 
 : کشید   فریاد 
 . کنید   استتار   درختا   بین   سریع _  
  مجروح   شدت   به   نیروی   نفر   دو   کشیدن   عقب   حین 
  و   کردند   استتار   خانه   درختانِ   انبوه   میان   فورا    شده 
  در   حاضر   افراد   تیراندازی   مقابل   در   او   دستور   به 

 . کردند   شلیک   به   شروع   مکرر   آنجا 
  افراد   تمام   بودند   شده   متوجه   اول   لحظات   همان   در 

 . هستند   مسلح   خانه   داخل 



 : کشید   نعره   نفر   یک 
 ! کنید   خارج   اینجا   از   زودتر   رو   خانم _  

  حال   در   تر طرف   آن   کمی   که   نادری   به   رو   سریع 
 : داد   دستور   بود   تیراندازی 

 .  بده   کمکی   نیروی   و   آمبوالنس   درخواست   فورا  _  
  در   را   سیمش بی   و   نماند   همکارش   جواب   منتظر 
  کرد   تاکید   سیم بی   پشت   نظر   مورد   شخص   به   آورد؛ 
  همان   در   و   باشد   بسته   خانه   خروجی   های راه   تمام 
  قسمت   طرف   به   سایه   چند   دویدن   ی متوجه   حین 
 . شد   خانه   پشتی 
 . برد   باال   را   صدایش   و   شد   خیز نیم 
 .  بدن   پوشش   منو   نفر   چند _  

  کلمِ   هشدار   به   و   گذشت   ها درخت   میان   از   سریع 
 . نکرد   توجه   نادری 
 ! میده   دستت   کار   آخر   زخمت !  نرو   شما   رییس _  

  همراهش   که   نفری   چند   به   رو   و   برداشت   قدم   تندتر 
 : گفت   بودند   شده 
 . خوام می   سالم   رو   زن   اون _  

 . شنید   ” چشم “   مکثی   ترین کوچک   بدون 
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  چند   آن   خروجِ   از   قبل   امان؛ بی   های تیراندازی   میان 
 : زد   فریاد   خانه   پشت   مخفی   در   از   نفر 
 ... ایست _  
  هوا بی   و   چرخیدند   هیکل   درشت   مردهای   از   نفر   دو 
 .  کردند   شلیک   طرفشان   به 

  تیر   باعثِ   غلتیدن   و   زمین   روی   انداخت   را   خود 
 .  شد   زخمش   کشیدن 
  آن   وجِ خر   با   شد   زمان هم   نیروها   از   یکی   خوردن   تیر 
  توسط   راهشان   زود   خیلی   ولی   پشتی   در   از   نفر   چند 
 . شد   بسته   پلیس   ماشین   دو 
  نفس   نفس   دوید،   زخمش   درد   به   توجه بی   و   شد   بلند 
  چند   حصار   در   که   زنی   طرف   به   را   اش اسلحه   زنان 
 . گرفت   نشانه   بود   ایستاده   مرد 
  بیارید   رو   هاتون اسلحه .  نخورید   تکون _  

 . یاال ... پایین 
  خود   رنگ   میشی   چشمان   با   مستقیم   و   برگشت   زن 

  رنگش   ای نقره   موهای   از   نیمی .  ماند   او   به   خیره 



  عجیبی   خونسردی   و   بود   ریخته   اش پیشانی   روی 
  صندلی   روی   دست   به   دستبند   که   ای لحظه   تا   حتی 

 ! کرد می   خودنمایی   صورتش   بر   نشست   پلیس   ماشین 
  همراهش   مرد   چند   و   زن   تر سریع   چه   هر   داد   دستور 

  کمر   پشت   را   اش اسلحه   کنند،   منتقل   اداره   به   را 
  شده   عادی   دردش   که   زخمی   با   دوان   دوان   و   گذاشت 
 . برگشت   داخل   بود 

  نیروی   موقعِ   به   رسیدن   با   ام خانه   داخل   های درگیری 
 . بود   شده   تمام   کمکی 
  و   گذاشت   خود   شکم   زیر   دست .  زد   صدایش   نادری 

 . بردارد   قدم   سریع   قبل   لحظات   مثل   نتوانست 
 ! خونه   این   تو   خبره   چه   ببین _  
  که   خانه   داخل   مخفی   زیرزمین   طرف   به   سکوت   در 

 . برداشت   قدم   بود   ایستاده   مقابلش   نادری 
 !  گرفتیم   ماهی   شاه _  

  عملیات   از   سرمست   و   شد   وارد   سرش   پشت   نادری 
 : داد   ادامه   آمیزشان   موفقیت 

 !  فقط   ببین   رو   البراتوار _  
 .  کرد   نگاه   اطراف   به   دقت   با   و   ایستاد 
 ! داشته؟   همکاری   اینا   با   خادم _  

  را   نادری   جواب   و   نداشت   را   سکوتش   شکستن   قصد 
  کرده   ردیف   به   همکارهایش   که   نفری   چند   به .  نداد 
 . رفت   جلو   قدم   چند   و   دوخت   چشم   دیوار   کنار   بودند 



  حضور   با   آنقدر   بود   مشخص   چرخید،   نگاهش 
  اند گذاشته   خانه   این   در   قدم   غافلگیرانه   شان ناگهانی 

  را   البراتوار   ی تخلیه   فرصت   وجه   هیچ   به   ساکنین   که 
 ! اند نکرده   پیدا 
  رو   خونه .  کنید   منتقل   اداره   به   رو   شده   کشف   مواد _  
 . کنید   بازرسی   خوب   هم 
  سرش   دادن   تکان   به   تنها   شنیدن   اطاعت   جواب   در 

  خارج   زیرزمین   از   لنگان   لنگان   و   چرخید   کرد،   اکتفا 
 . شد 
  به   نگاهی   یه   اورژانس   های بچه   بیا   خوبی؟   تو _  

 . بندازن   زخمت 
  آمد می   دنبالش   که   نادری   طرف   به   اینکه   بدون 

 : گفت   برگردد 
 .  اداره   میرم   من .  خوبم _  
 . بندازن   نگاه   یه   بیا !  دیده   آسیب   زخمت _  

  جدی   ی چهره   به   خیره .  چرخید   آرام .  ایستاد 
 : زد   لب   همکارش 

  دردش   فقط   شه   کهنه   که   زخمی   بدونی   بهتره _  
  ها زخم   بعضی   واقع   در ... کشه نمی   زخم   این !  مونه می 

 !  بیشتره   زجرشون   ولی   ندارن   مرگ 
 . چرخاند   سر   که   کرد   نگاهش   متفکر   نادری 
 .  بمون   اینجا   تو .  اداره   میرم   من _  

 : گفت   کوتاه   مکثی   دنبال   به   نادری 



 . هست   حواسم .  راحت   خیالت _  
  شکمش   لمس   با   و   برداشت   قدم   دیگری   حرف   بدون 
 . کشید   هم   در   چهره   بیشتر 
  ” خادم   نعمت “   قتل   ی پرونده   شب   تا   یعنی   کرد   فکر 
 شود؟ می   بسته 
 بود؟   مرموز   زنِ   آن   خادم   قاتل 
 
 

 *** 
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 . زد   زل   خود   مقابل   ی ساله   هشت   و   چهل   زنِ   به 
  ته   گن می   اشو قصه   جای   این   به   قاچاقچیا   احتماال  _  
 .  خط 
  خود   عجیب   خونسردی   همان   با   و   سکوت   در   زن 

 . کرد می   نگاهش 



  یعنی !  گذره می   سر   آب   دیگه   که   جایی   یعنی   خط   ته _  
 .  نیست   رنگی   سیاهی   از   باالتر   گیم می   که   جایی   اون 

  ستون   و   گذاشت   میز   ی لبه   طرف   دو   از   را   دستانش 
 . کرد   بدنش 
  نشدن   مل   بر   شورِ   نقطه   این   به   رسن می   که   آدمایی _  

 . ندارن 
  که   زن   مشخصات   به   و   آورد   پایین   را   نگاهش 
 . ماند   خیره   بود   مقابلش 

  این   تو   کردید   کار   تمیز   خیلی .  زاهدی   رزیتا   خانمِ _  
 !  خوبه   چیز   همه   کاغذ   این   روی   اینجا !  ها سال 

  باال   زن   تفاوت بی   صورتِ   روی   تا   دوباره   نگاهش 
 . آمد 
 . شنوم می ... خب _  
 ! تمسخرآمیز   اما   ملیح !  زد   لبخند   زن 
 ! بشنوی   خوای می   چی _  
 . کرد   اخم 
 .  خادم   نعمتِ   از   فعل  _  

!  داد   نشان   آنی   رفلکس   یک   باالخره   زن   ی چهره 
  بر   هوا بی   عمیق   دردی   انگار   که   شد   مچاله   طوری 

 .  نشست   وجودش 
 !  نیستم   من   اون   قاتل _  

 : گفت   تحکم   با   و   سریع 
 . میدم   تشخیص   من   رو   اون _  



  های لب   میان   ای فاصله   و   بود   شده   کدر   زن   نگاه 
 . نبود   باریکش 

  حد   چه   در   اتون رابطه   شدید؟   آشنا   هم   با   چطوری _  
   کرد؟ می   کار   شما   با   اونم   بود؟ 

  مکثش   نداد   اجازه   و   کشید   جلو   کمی   را   خودش 
 . شود   طوالنی 

 درسته؟   بود   تو   پیش   شب   اون !  کشتیش؟   چرا _  
 . داد   تکیه   اش صندلی   پشتی   به   و   رفت   عقب   زن 
  زیرآبی   برام   که   رو   مردی   تر قبل   خیلی   باید   شاید _  
  نقطه   بود   شده   متاسفانه   اما   کشتم می   رو   رفت می 

  دادم،   بهش   قدرت   من   کردم،   آدمش   من !  من   ضعف 
  اون   ولی   دادم   بهش   مرفه   و   جدید   زندگی   یه   من 
  مثل   من   که   بودم   داده   هشدار   بهش !  بود   لیاقت بی 

  بخواد   اگر   بذاره؛   کج   رو   پاش   اگر   و   نیستم   زنش 
 .  کشمش می   بزنه   دور   رو   رزیتا 
 . شد   سینه   به   دست   و   آمد   عقب 
  از   زوری   خواستن می   شما   دستور   به   پیش   ماه   چند _  

 کنن؟   ماشینش   سوار   خونه   جلوی 
  داده   قدرت   بهش   هم   چقدر   هر   بفهمه   خواستم .  بله _  

  بهش .  منه   دستای   تو   اصلی   قدرت   هم   هنوز   باشم 
  ببینمش   باید   که   فرستم می   پیغام   وقتی   کردم   حالی 
 .  بده   بازی   منو   نباید 
 . دهد   ادامه   را   هایش صحبت   زن   تا   ماند   ساکت 



  ولی   بمونه   نبود   قرار .  بود   من   پیش   شب   اون _  
  برگرده   و   بگیره   نادیده   منو   بخواد   اگر   گفتم   بهش 
 . بینه نمی   وقت   هیچ   دیگه   رو   خورشید   طلوع   خونه، 
 : غرید   وقتی   نداشت   چندانی   دوام   زن   مکث 
 . موند _  

  حفظ   را   سکوتش   و   کشید   خود   گردن   پشت   دستی 
 . کرد 
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 !  اش خونه   رفت   صبح   ولی _  
   دیدنت؟   بود   اومده   چرا _  
  یه   فروشای   خرده   از   یکی   از   رفت می   باید _  

  باید .  گرفت می   مواد   کرده   گل   ها تازگی   که   البراتوار 
  مشتریای   که   چیه   مواد   اون   کنیم   بررسی   تا   آورد می 
 !  شه می   کم   داره   خاطرش   به   ما 

 : گفت   زیرلبی 



 خواسته؟ می   این   برای   رو   نقد   پول   پس _  
  ازش   اومد   هم   وقتی .  برد می   نقد   پول   باید .  بله _  

 . بمونه   خواستم 
 . زد   نیشخند 

 . داشتی   اش نگه   زور   با _  
 . زد   نیشخند   هم   زن 
  کج   داره   که   بودم   کرده   شک   بهش   ها تازگی .  دقیقا  _  

  من   های شامه   و   کشه می   بو   رو   خیانت   زن   یه .  میره 
 ! بودن   شده   تحریک   بدجور 

 کشتیش؟   که   شد   چی _  
  بود   بازگشته   اش چهره   به   دوباره   خونسردی،   که   زن 

 : داد   پاسخ 
  خیلی   خط   ته   رسن می   که   آدمایی   از   توصیفتون _  

  هم   باز   نباشم   نعمت   قاتل   اگر   حتی   من .  بود   عالی 
  کنم   تلش   بخوام   نداره   وجود   دلیلی .  سنگینه   جرمم 
!  نکشتم   رو   نعمت   من !  دارم   نگه   مخفی   رو   چیزی 
 .  اش خونه   برگشت   خودش   پای   با   صبح 
  میز   روی   زن   مقابل   خودکاری   و   آچار   برگه   کلفه 
 . گذاشت 

 .  بنویس   رو   الزمه   که   چی   هر _  
 . کرد   نگاه   او   چشمان   به   مستقیم   زن 
  متهم   کردن   همکاری   پلیس   یه   برای   اتفاق   بهترین _  
   درسته؟ ... اعترافاتشه   و 



  خیره   زن   صورت   سردی   به   سکوت   در   و   کرده   اخم 
 . ماند 
  اعترافات   و   همکاری   این   مقابل   در   خوام می   فقط _  
  َمردی   بدونم   خوام می   ام قصه   آخر .  بدونم   رو   چیز   یه 
  خیانت   منم   به   لرزوند   منو   قلبِ   بار   اولین   برای   که 
   کرد؟ می 
  از   قبل   و   کشید   نفس   عمیق .  شد   بلند   صندلی   روی   از 

 : کرد   نجوا   روبرگرداندن 
  شه می   خیانت   بهت   داره   کردی   حس   که   جایی   اون _  

  تو   طرف   اگه   چون   نکن   شک   حست   به   هرگز 
 ! کنی نمی   پیدا   حسی   چنین   هرگز   باشه   وفادارت 
 . نماند   و   شنید   را   زن   زیرلبی   ی زمزمه 

 !  کرد می   خیانت   پس _  
  نادری   شد   که   اتاقش   وارد   و   داشت برمی   قدم   خسته 
 . رسید   سر   هم 
 کرد؟   اعتراف   شد؟   چی _  

  روی   را   پاهایش   و   نشست   میزش   کنار   صندلی   روی 
 . کرد   دراز   زمین 
 ! اش خونه   برگشته   صبح   مقتول   گه می _  

 : گفت   فکر بی   و   نشست   رویش   به   رو .  آمد   جلو   نادری 
 . گه می   دروغ _  

 . رفت   تر عقب   و   گذاشت   گردنش   پشت   را   دستانش 
 !  نه _  



   کشته؟   کی   پس !  نه؟   چی   یعنی _  
 . افتادند   هم   روی   هایش پلک 
  هم   قتل   یه   اگه   که   هست   سنگین   اونقدری   جرمش _  

  خوب   خودشم !  نداره   حالش   به   فرقی   بیفته   گردنش 
 .  دونه می   رو   این 

 : زد   غر   و   کشید   پوفی   نادری 
 فروشیه؟   میوه   صاحب   خود   کار   یعنی   پس _  
 : داد   جواب   حالت   همان   در   و   حوصله بی 
  دیدم   من   که   زنی   اون   فقط !  دونم نمی   هیچی   فعل  _  
 !  زیرش   زد نمی   بود   کشته   اگه 
 خونه؟   برسونمت _  

 . کشید   خمیازه   و   کرد   باز   چشم 
 .  میرم   خودم _  
 . کرد   فرو   موهایش   در   پنجه   و   ایستاد   یکباره   به 
 .  خادم   ی خونه   میریم   صبح   فردا _  

 . شد   بلند   جایش   از   هم   نادری 
 !  چرا؟ _  
 : غرید   و   داد   بدنش   به   قوسی   و   کش 
 !  نپرس   سوال   اینقدر _  

  در   طرف   به   را   مسیرش   او   و   گرفت   اش خنده   نادری 
 . کرد   کج   اتاق 
  خیلی !  خدایی   کن   کار   اخلقت   روی   ذره   یه _  

 !  بداخلقی 



  خارج   اتاق   از   همکارش   های گویی   گزافه   به   اعتنا بی 
 . شد 
  خانه   آن   ترک   از   قبل .  رفت می   آنیل   سراغ   به   باید 

  هیچ   حاال   همین   تا   و   بودش   بسته   تخت   به   دوباره 
 . نداشت   وضعیتش   از   خبری 
  را   آنیل   اجبار   به   که   آورد   یاد   به   را   ای لحظه   اختیار بی 
 .  ببرد   خواب   اتاق   به   تا   بود   کرده   بلند   مبل   روی   از 

  اش سینه   به   سر   هوشیار   نیمه   آنیل   که   موقعی   همان 
 .   « نرو »   بود   نالیده   و   چسبانده 

  به   نفرت   هم   اسمش   که   زنی   از   را   روز   تمام   او   و 
  همان   با   اکنون   و   بود   مانده   خبر بی   انداخت می   جانش 
  به   بود   کشیده   زبانه   هایش سلول   در   که   نفرتی 

 ! رفت می   سراغش 
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  با   و   خسته   و   گذاشت   کانتر   روی   را   غذاها   ظرف 
 . رفت   خواب   اتاق   طرف   به   سست   هایی قدم 
  روی   و   آورد   در   را   کتش   برود   داخل   اینکه   از   قبل 

 . انداخت   زمین 
  پیراهنش   های دکمه   کردن   باز   مشغول   که   حالی   در 
 . شد   نزدیک   آنیل   تخت   به   بود 

  چند   کردن   باز   قید .  کشید   هم   در   ابرو   و   کرد   نگاهش 
 . نشست   تخت   ی لبه   و   زد   را   مانده   باقی   ی دکمه 
  تخت   روی   خوابیده   زن   ی پریده   رنگ   ی چهره   به 

 . آمد   باال   آرام   دستش   و   دوخت   چشم 
  صدای   و   کرد   لمس   را   آنیل   ی کرده   عرق   پیشانی 
 . شد   خارج   اش حنجره   از   ای گرفته 
 . شو   بیدار _  
 .  ها طناب   کردن   باز   به   کرد   شروع   و   شد   خم 
 .  گرفتم   شام _  
 . نیامدند   باال   ولی   لرزید   آنیل   های پلک 
 .  بزنم   سر   بهت   نتونستم   شدم   گرفتار _  

  طوالنی   غیبت   برای   چرا   فهمید نمی   هم   خودش 
 ! ست توضیح   حال   در   امروزش 

 . کرد   بلند   را   بدنش   و   گذاشت   آنیل   ی شانه   زیر   دست 
 .  بزن   صورتت   به   آب   یه   بیا _  



  او   سرد   صورتِ   به   خمار .  کرد   باز   چشم   باالخره   آنیل 
 : لرزیدند   هایش لب   و   زد   زل 
 . ترسم می   من ... فراز _  
 : پرسید   بدخلق   داشت   اخم   که   حالی   در 
 ! چی؟   از _  
  او   دستان   ی حلقه   از   کرد   تلش   و   نداد   جوابی   آنیل 

 . بیاید   بیرون 
 . شو   بلند   بعد   بشین   یکم !  نشو   بلند   یهو _  
  و   کرد   تخت   روی   خود   بدن   ستون   را   دستش   آنیل 

 . نشست 
  هم   به   وضعیتم   از   حالم ... بگیرم   دوش   خوام می _  
 . خوره می 
  به   توجه بی   و   کرد   دراز   تخت   روی   را   دردناکش   بدن 
 : گفت   آنیل   جواب   در   کمرش   زیر   اسلحه   آزار 
 . دوش   زیر   کنی می   ضعف .  بعد   بخور   چیزی   یه _  
 . نداشت   رمق   دویشان   هر   نگاه   چرخاند،   سر   آنیل 
 بخوری؟   چیزی   خوای نمی   چی؟   خودت _  

 . کشید   خمیازه 
 .  نیستم   گرسنه   زیاد _  
  تلوتلو   خیره   خیره .  ایستاد   حال بی   و   ماند   ساکت   آنیل 

  از   رفتن   بیرون   موقع   را   آنیل   ظریف   اندام   خوردن 
  چشمانش   روی   را   ساعدش   و   کرد   تماشا   اتاق 

 . گذاشت 



  شد می   بلند   باید .  بود   کرده   غلبه   جسمش   به   بد   خواب 
 .  زد می   صورتش   به   سرد   آب   مشت   چند   و 
  کرد   فکر   گذاشت،   خود   سر   زیر   دست   و   شد   پهلو   به 
 .  دارد   نگه   بسته   را   چشمانش   ثانیه   چند   فقط 
  و   شد   خواب   ی طعمه   چگونه   و   کی   نفهمید   اما 
 ! شدند   سنگین   هایش پلک 
  از   و   بود   کرده   گم   را   زمان   گشود   چشم   دوباره   وقتی 
 . پرید   جا 
  دوش   که   آنیل   دیدن   با   و   کرد   نگاه   اطرافش   به   گیج 

  رنگ   دیگر   که   ای چهره   و   جدید   هایی لباس   با   گرفته، 
  بود   نشسته   صندلی   روی   مقابلش   نبود   پریده 
 .  ماند   حرکت بی 

  ی متوجه   و   کشید   کمرش   به   را   دستش   نامحسوس 
 . شد   اش اسلحه   خالی   جای 
 سرگرد؟   گردی می   این   دنبال _  
  و   آورد   بیرون   سرش   پشت   از   را   دستش   آنیل 

 . داد   تاب   هوا   در   را   او   ی اسلحه 
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  و   عصبی .  گرفت   لجش   خود   حماقت   و   احتیاطی بی   از 

 . کشید   نفس   هم   سر   پشت 
 .  بودی   خواب   خوابِ !  بودی   خسته   خیلی _  
 . کرد می   نگاهش   خشم   با   همچنان   او   و   زد   لبخند   آنیل 
 !  کنن می   اشتباه   گاهی   هم   ها پلیس   حتی   بینی؟ می _  

 . سایید   هم   به   دندان 
  چی   که   موندی   من   شدن   بیدار   منتظر   نرفتی؟   چرا _  
  ماشین   سوییچ   و   موبایل   و   خونه   کلیدهای   وقتی   بشه 
 ! بودن   احمق   پلیس   این   کت   جیب   داخل 
 . گرفت   نشانه   او   طرف   به   مستقیم   را   اسلحه   آنیل 
 کجاست؟   عموم _  

 . عصبانیت   و   خشم   با   حرص؛   با   زد،   پوزخند 
   پرسی؟ می   من   از _  
  ثبات بی   نقابِ   یک   مثل   تفاوتی بی   و   شد   خیز   نیم   آنیل 
 . افتاد   پایین   اش چهره   از 
  حاال   همین   تونم می   که   هستم   عصبانی   تو   از   اونقدر _  
 . کنم   شلیک   طرفت   به 
  بود   گرفته   حرصش   خود   دقتی بی   از   که   حالی   در 

 : غرید 
 هستی؟   چی   منتظر !  کن   شلیک _  



  پایش   غافلگیرانه   و   کرد   حمله   طرفش   به   غیظ   با   آنیل 
 . کوبید   او   ی سینه   ی قفسه   به   را 

  روی   آنیل   زانوی   ناگهانی   نشستنِ   و   افتاد   تخت   روی 
 . نداد   او   به   خوردن   تکان   ی اجازه   اش سینه 
   اومده؟   عموم   سر   بلیی   چه _  

  به   را   او   و   پیچاند   آنیل   ی شانه   طرف   دو   را   دستانش 
 .  کشید   خود   طرف 
  روی   محکم   آن   انتهای   با   و   کرد   بلند   را   اسلحه   آنیل 
  پایین   دستانش   و   زد   فریاد   درد   با .  کوبید   او   کتف 
 . افتاد 
   فراز؟   کجاست   عموم _  
 : غرید   شده   تند   هایی نفس   و   شده   سرخ   ای چهره   با 
 !  دادی می   جون   حال بی   همونطوری   ذاشتم می   باید _  
  او   زخم   به   نزدن   آسیب   به   حواسش   که   حالی   در   آنیل 
 : کشید   فریاد   بود 
   آوردی؟   سرش   بلیی   چه   نیست؟   جا   هیچ   چرا _  

  بار   این   که   کرد   تلش   آنیل   زدن   پس   برای   دوباره 
  و   ماند   حرکت بی .  گرفت   قرار   اش شقیقه   روی   اسلحه 
 . شد   خیره   آنیل   یاغی   چشمان   به   زنان   نفس   نفس 
  که   بدون   پس   ندارم   قلبی   دیگه   تو   نزدن   برای _  
 .  زنم می 
  تا   خمار   و   زیبا   آبی   چشمانِ   آن   از   نگاهش   و   زد   پلک 
 . کرد   سقوط   رویش   به   رو   فرم   خوش   های لب 



  بار   آخرین   برای   فراز؟   اومده   عموم   سر   بلیی   چه _  
 .  پرسم می   دارم 

 . کرد   نگاه   آنیل   چشمان   به   دوباره   و   زد   پوزخند 
   کنی؟ می   چیکار   ندم   جواب   اگه   و _  

  او   برای   که   ناشناسی   موبایل   صدای   لحظه   همان 
  انتظارش   عجیب   که   تماسی .  شد   بلند   بودند   فرستاده 

 . نداد   اجازه   آنیل   که   شود   بلند   خواست .  بود   کشیده   را 
 !  کنار   برو _  
  سر   بمون !  فراز   نگرفتی   جدی   منو   هنوز   انگار   تو _  

 ! ندادم   دستت   کار   تا   نخور   تکون   جات 
 : کرد   غرولند   خشمگین 

  کفتارت   عموی   اون   بدونی   خوای نمی   مگه _  
  کوفتی   موبایل   اون   بذار   کنار   برو   خب   خیلی   کجاست؟ 

 .  بدم   جواب   رو 
 : زد   فریاد   که   گردید   او   شدن   بلند   از   مانع   هم   باز   آنیل 
  از   تماس   اون !  شه می   قطع   االن   احمق   کنار   برو _  

  عموت   دونن می   اونا   بدم   جواب   بذار   شیخِ   طرف 
 . کجاست 

  استفاده   آنیل   بهت   از   توانست   راحتی   به   آخر   کلمات   با 
 . شود   بلند   باالخره   و   کند 
  جواب   و   رساند   موبایل   به   را   خود   سریع   گام   چند   با 
 . داد 
 الو؟ _  
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 . کرد   زدن   حرف   به   شروع   مقدمه   بدون   ناآشنا   صدایی 
  راه   و   فرمون   پشت   بشین   آنیل   با   صبح   هفت   فردا _  

  خبر   بهت   مسیر   تو   رو   بیای   باید   کجا   اینکه   بیفت، 
  وگرنه   میای   کشی   رو   و   زیر   بی   کلک؛ بی .  میدیم 
.  خر   سر   بدون   آنیل   و   تو .  نیست   کار   در   ای معامله 
  واسه   فقط   ضررش   سرگرد   بری   زیرآبی   بخوای 
 .  خودته 
  باشد   کرده   پیدا   فرصت   اینکه   بدون   شد   قطع   تماس 
 ! آورد   زبان   بر   کلمه   یک 

  به   آنیل   که   انداخت   زمین   روی   عصبی   را   موبایل 
 . آورد   هجوم   طرفش 

 بود؟   کی _  
 : داد   جواب   غضب   با   و   برافروخته   چرخاند،   سر 



  چی   برای   رو   تو   داره؟   چیکار   من   با   شیخ _  
   خواد؟ می 
 .  رفت   عقب   قدم   یک   زده   شوک   آنیل 
 !  کرده   پیدات   کجا   از   ببینه؟   رو   تو   خواد می   شیخ _  
  حرکتی   در   و   کرد   استفاده   آنیل   پرتی   حواس   از 

 . گرفت   پس   را   اش اسلحه   غافلگیرانه 
 . بریم   هم   با   صبح   فردا   باید _  
 . رفت   تر عقب   مستاصل   آنیل 
   چی؟   باشن   گذاشته   تله   تو   برای   اگه _  

 . کرد   نگاه   حالت   خوش   های چشم   آن   به   مستقیم 
 ! برات؟   مهمه _  
 : کشید   فریاد   آنیل 
  احمق   اینقدر .  فراز   کشنت می !  مهمه   که   معلومه _  

 !  نباش 
 . زد   پوزخند 

  وقتی   تا   قطعا    و   هستن   تو   جون   فکر   به   حتما  _  
 . امانم   در   باشه   سرت   روی   ام اسلحه 
 . زد   غمگینی   لبخند   آنیل 
  آخرین   تا   من   نباشه   سرم   روی   ات اسلحه   اگه   حتی _  

 . کنم می   محافظت   ازت   خونم   ی قطره 
  داد می   جوالن   نگاهش   در   که   سرمایی   با   و   تفاوت بی 
 .  برگرداند   رو 
 . ندارم   تو   کردن   محافظت   به   نیازی _  



  اینکه   بدون   کلفه   آنیل   و   رفت   خودش   موبایل   سراغ 
 . ماند   اتاق   داخل   بگوید   چیزی   دیگر 
  قرار   جریان   در   را   او   و   زد می   زنگ   نادری   به   باید 
 .  داد می 

  و   همکارانش   کردن   عمل   شده   حساب   بر   تاکید   ضمن 
 .  زد می   آب   به   گدار بی   نباید   الزم   دستورات   دادن 
  دانست می   خوب   و   بود   رسیده   حساب   تسویه   وقت 

  حضور   بدون .  آید نمی   بر   پسش   از   تنهایی 
 .  ببرد   جایی   به   راه   توانست نمی   همکارهایش 

  به   را   خادم   قتلِ   پیگیری   فعل    گفت می   نادری   به   باید 
  معطوف   را   حواسشان   دانگ   شش   و   بیندازند   تعویق 
 . کنند   آمده   بیش   اتفاق 
 
 

 *** 
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 ! بریم   باید   کجا   شه؟ می   چی   حاال _  
  پرسیده   را   تکراری   های سوال   این   آنیل   شب   تمام   

 !  بود 
  رو   ردمون   اگه   هست؟   حواسش   دوستت   مطمئنی _  
   بیارن؟   سرت   بلیی   اگه ... فراز   کنن؟   گم 

 . رفت   غره   چشم   آنیل   طرف   به   غیظ   با   و   عصبی 
  بذار !  خوری می   رو   مغزم   داری   دیشب   از !  بسه _  

 . کنم   تمرکز 
 . زد   زل   او   رخ   نیم   به   حرص   با   آنیل 
  حنا   بگو   حداقل !  دادی   جواب   دیشب   از   تو   هم   چقدر _  

   گذاشتیش؟   امنی   جای   کجاست؟ 
 : کوبید   فرمان   روی   مشت   و   کشید   فریاد 
  به   منو   دختر   اسم   هم   دیگه   و   شی   خفه   بهتره _  

 . نیاری   زبون 
 ! کشید   فریاد   هم   آنیل 
  که   دهنش   بذارم   و   ام سینه   گفتی   که   موقع   اون _  

 ... کنه   حسم 
 . نداد   را   جمله   آن   اتمام   ی اجازه 
 . کردم   غلط   من _  
  طرف   به   را   صورتش   دلخوری   با   یکباره   به   آنیل 

 . بماند   ساکت   تا   فشرد   هم   روی   لب   و   چرخاند   شیشه 
   خب؟ !  نیار   یادم   به   منو   های حماقت _  



  تر رحمانه بی   او   و   کرد   حفظ   را   خود   سکوت   آنیل 
 : گفت 
  با   خاطراتم   تک   تک   برای   قبر   شده   من   قلبِ _  
  من   از   دیگه ... برام   شدی   تموم !  آنیل   کردم   دفنت ... تو 
 . شه نمی   نصیبت   چیزی   نفرت   جز   به 
  چشم   ی گوشه   از   اشک   ای قطره   و   زد   پلک   آنیل 

  کند   نگاه   را   او   و   برگردد   اینکه   بدون   چکید،   راستش 
  زنگ   کذایی   موبایل   آن   که   بگوید   چیزی   کرد   باز   دهان 
 . خورد 
  دستش   بغل   نشسته   زن   چشمان   غمِ   به   توجه بی   نیز   او 

 . داد   جواب   و   کرد   پارک   خیابان   ی گوشه   فورا  
 الو؟ _  
 . شید   پیاده _  
  خلوت   خیابانِ   به   بغل   ی آینه   از   و   کشید   هم   در   ابرو 
 . کرد   نگاه   صبح 
 .  بمونه   ماشین   تو   بذار   هم   موبایل _  
  نکرد؛   پیدا   زدن   حرف   فرصت   تماس   نگهانی   قطع   با 

  آشفتگی   مقابل   در   و   انداخت   ماشین   جلوی   را   موبایل 
 : زد   لب   آنیل   ی خیره   نگاهِ 
 . شیم   پیاده   باید _  
  جای   سر   بر   کرده   اخم   گرفت،   را   بازویش   سریع   آنیل 
 . ماند   خود 
   خب؟ .  باشی   امان   در   تا   کنن   دور   ازت   منو   نذار _  



  در   کشید،   عقب   نرم   را   بازویش   و   نداد   را   آنیل   جوابِ 
 . شد   پیاده   و   کرد   باز   را   ماشین 

  مشکوکی   چیز   هیچ   و   کرد   نگاه   دقت   با   اطراف   به 
 . نکرد   جلب   را   اش توجه 
  استرس   با   ایستاد   او   نزدیک   و   آمد   زده   شتاب   که   آنیل 
 : نالید 
 .  نگیرن   ازت   رو   ات اسلحه _  
  نگاهی   نیم   آنیل   مضطرب   ی چهره   به   چشم   ی گوشه   از 

 . نداد   جوابی   هم   باز   و   انداخت 
  که   ماشینی   های چرخ   شدن   ساییده   صدای   لحظه   همان 
  پرت   را   حواسش   پیچید   اصلی   خیابان   داخل   فرعی   از 
 . کرد 

  داخل   و   آمد می   طرفشان   به   باالیی   سرعت   با   ماشین 
 !  نبود   مشخص   وجه   هیچ   به   آن 
  به   بازوهایشان   شد،   تر نزدیک   او   به   نامحسوس   آنیل 
  طرف   به   کوتاه   ی لحظه   یک   نگاهش   که   چسبید   هم 
 . چرخید   کنارش   ایستاده   زنِ   هراسان   رخِ   نیم 
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  باز   داخل   از   عقب   در   کرد   ترمز   مقابلشان   که   ماشین 
 . شد 

  گرفت   را   آنیل   دست   حرف   بدون   وقتی   نداشت   تردیدی 
 . شدند   سوار   و 

  به   را   دستش   بود   نشسته   عقب   که   هیکلی   درشت   مرد 
 . کرد   دراز   او   طرف 
 . بده   رو   ات اسلحه   و   ساعت   و   کمربند _  
  را   مرد   ی خواسته   حرف بی   خورده   گره   ابروهایی   با 

 . داد   انجام 
 .  داری   همراهت   چی   هر   بده،   وسایلتم   ی بقیه _  
 : داد   ادامه   و   کرد   اشاره   آنیل   به   مرد 
 . همینطور   اونم _  

 : گفت   خصمانه 
  چیزی   هم   آنیل .  نیست   همراهم   چیزی   دیگه   من _  

 . نداره 
  شد،   خم   طرفشان   به   دستگاه   یک   با   و   سکوت   در   مرد 
  رو   سپس   و   کرد   چک   را   دویشان   هر   پای   تا   سر   از 
 : گفت   نبود   مشخص   چندان   اش چهره   که   راننده   به 



 .  پاکن _  
  تکیه   در   به   مرد   و   افزود   ماشین   سرعت   به   راننده 
 . زد 
  گوشش   زیر   و   گرفت   را   او   بازوی   نگرانی   با   آنیل 
 : نالید 
  تحویل   رو   اسلحه   چرا .  نکن   اعتماد   بهشون ... فراز _  

 ! دادی 
  در   هایشان صورت .  شد   آنیل   رخ   به   رخ   و   چرخاند   سر 

 . داشت   قرار   هم   از   فاصله   کمترین 
 !  نداد؟   تحویل   شد می _  
   خب؟   فراز،   نشه   چیزیت _  
  چیزی   نکرد   پیدا   فرصت   ماشین   هنگام   به   نا   توقف   با 

 . بگوید 
 . شید   ماشین   اون   سوار   و   شید   پیاده   سریع _  
  تعللش   و   کرد   نگاه   شده   پارک   رنگ   مشکی   ون   به 

  اندکی   را   صدایش   تُنِ   کنارش   نشسته   مرد   شد   باعث 
 . ببرد   باال 
 !  شید   پیاده   گفتم _  
  پیاده   زمان   هم   دو   هر   و   کرد   باز   را   در   ترسیده   آنیل 
 . شدند 
  محض   به   و   شد   باز   برایشان   داخل   از   هم   ون   در 

  را   آنیل   و   او   چشم   بلفاصله   آن   داخل   شان نشستن 
 .  بستند 



 . بیفت   راه _  
  دوباره   آنیل   گوشش،   بغل   ای مردانه   صدای   تاکید   با 

 . گرفت   را   او   بازوی 
  و   انداخت   آنیل   ی شانه   دور   دست   اختیار بی   بار   این 

 . کرد   نزدیکش   خود   به   نامحسوس 
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  نظر   به   طوالنی   مسافت   کرد می   گمان   آنکه   از   بیشتر 
  در   هدف بی   فقط   را   مدتی   ون   آن   که   انگار !  رسید می 

 ! چرخید می   ها خیابان 
  او   ی شانه   روی   سر   ون   توقف   ی لحظه   تا   آنیل 

 ! بود   نزده   حرف   ام کلمه   یک   حتی   و   گذاشته 
 : شنید   شد   باز   هوا بی   که   بندش   چشم 
 .  شید   پیاده _  



  افتاده   چین   های چشم   با   و   داد   فاصله   خود   از   را   آنیل 
 .  کرد   نگاه   اطراف   به 

 .  بودند   متروکه   ی کارخانه   یک   در   که   انگار 
  شده   طوالنی   زیادی   که   سکوتش   شکستن   بدون   آنیل 
  بیرون   ون   از   او   و   کشید   پایین   را   بندش   چشم   بود 
 . زد 
 . هستن   منتظرتون   داخل   شیخ _  

  از   آنیل   همراه   که   مردی   طرف   به   برگردد   اینکه   بدون 
 . برداشت   قدم   شد   پیاده   ون 

  که   بود   نشده   داغان   و   درب   ساختمان   آن   وارد   هنوز 
  و   چرخاند   سر   کرد،   مکث .  رساند   او   به   را   خود   آنیل 

 . خورد   گره   هم   به   نگاهشان 
  یقین   که   باختم   تو   نگاه   به   دل   چنان   روز   یک   من _  
 ! است   من   با   عشق   این   مرگ   ی لحظه   تا   دارم 
  غمگین   لبخندی   اش جمله   اتمام   از   بعد   آنیل   و   زد   پلک 
 . کرد   هدیه   او   چشمان   به 

  ظریف   ی چهره   آن   از   چشم   ساکت   و   تفاوت بی   سرد، 
  سرش   پشت   هم   آنیل   و   برداشت   گام   آرام .  گرفت   زنانه 
 . افتاد   راه 
  نگاه   در   شد   که   ساختمان   بزرگ   نسبتا    فضای   وارد 
  جلب   را   اش توجه   ایستاده   مسلحِ   افراد   حضور   اول 
 . کرد 
 . جوان   سرگرد   آمدی   خوش _  



  فضای   از   که   شیخ   روی   ماند   نگاهش   و   چرخاند   سر 
 . شد   خارج   راستشان   سمت   درِ   بدون 
   نکردند؟   برخورد   بد   که   ما   افراد _  
  آنیل   که   فشرد   هم   بر   لب   خورده   گره   ابروهایی   با 

 . گذشت   کنارش   از   زده   شتاب 
 !  کجاست   عموم _  
  واکنش   رفتن   جلو   آن   به   فورا    مسلح   افراد   از   یکی 
  گردن   دور   کرد   حلقه   آرنج   غافلگیرانه   و   داد   نشان 
 . داشت   نگه   محکم   را   او   سر   پشت   از   و   آنیل 
  آنیل   و   نگریست   خود   مقابل   ی منظره   به   لبخند   با   شیخ 
 . کرد   تقل   رهایی   برای 
 !  جان   دختر   باش   آرام _  
   جان؟   عمو !  آوردید   سرش   بلیی   چه _  
 . است   منتظرت   آنجا   جهان !  نیست   فغان   به   احتیاج _  

  آنها   ورود   هنگام   و   پیش   لحظاتی   که   قسمتی   به   شیخ 
 . کرد   اشاره   بود   شده   خارج   آنجا   از 
 . را   ما   دخترِ   کن   رها _  

  بود   داشته   نگه   را   آنیل   سکوت   در   و   سفت   که   مردی 
 . ایستاد   عقب   شیخ   دستور   با 
  جهان   با   دیدار   برای   مگر   دیگر؟   هستی   چه   منتظر _  
 نبودی؟   تاب بی 
  رضایت   با   شیخ .  برداشت   قدم   تند   هم   او   دوید   که   آنیل 
 . کرد   تایید   را   رفتنش   جلو   و   شد   اش خیره 



  کار   چه   خائن   با   ما   ببینید   است   بهتر   هم   شما _  
 .  جوان   سرگردِ   کنیم می 
  به   انزجار   با   و   ایستاد   قسمت   آن   ورودی   حرف بی 
 . ماند   خیره   صندلی   به   شده   بسته   مردِ 

  مشت   دستانش .  انداخت   چنگ   ذهنش   بر   آزاده   تصویر 
  باز   توانایی   حتی   که   َمردی   از   نگاه   ای لحظه   و   شد 

 . گرفت نمی   نداشت   را   چشمانش   کردن 
  وضعیت   دیدن   با   و   زد   زانو   جهان   پاهای   مقابل   آنیل 
 . افتاد   گریه   به   بودنش   زخمی   و   انگیز   رقت 
  جان   عمو !  آوردن   سرت   بلیی   چه ... جان   عمو _  

 . کن   باز   رو   چشمان 
  کردن   حلقه   با   تا   رفت نمی   جلو   چرا !  بود   ایستاده   چرا 

  قطع   را   بندش   نیم   نفس   عوضی   آن   گردن   دور   دستش 
   بود؟   چه   منتظر !  کند؟ 
  روی   دندان .  کرد   باز   چشم   جان   نیمه   و   زد   پلک   جهان 
 . بودند   گرفته   رعشه   هایش مشت .  فشرد   هم 

  خاکستر   و   زده   آتش   را   اش زندگی   رحمانه بی   که   کسی 
 !  داشت   قرار   اش قدمی   چند   بود   کرده 
  زخمی   صورت   طرف   دو   و   کشید   باال   را   خود   آنیل 
 . گرفت   دستانش   میان   را   جهان 
 ... اومدم ... عمو   اینجام   ببین   خوبی؟ ... جان   عمو _  

  ایستاد   آنیل   سر   پشت   گذشت،   آهسته   کنارش   از   شیخ 
 ! گرفت   هدف   را   جهان   پیشانی   وسط   ناگهانی   و 



  آن   نبود   قرار .  کرد   غافلگیر   نیز   را   او   شلیک،   صدای 
 !  شود   کشته   او   به   دادن   پس   حساب   بدون   عوضی 
  قطع   را   کفتار   آن   نفِس   دستانش   با   خودش   بود   قرار 
 . کند 
  جهان   ی شده   متلشی   مغز   خونِ   که   حالی   در   اما   آنیل 
  حتی !  بود   زده   خشکش   بود   پاشیده   صورتش   بر 

  شده   قطع   نفسش   جهان   همراهِ   حالت   همان   در   انگار 
 ! بود   ُمرده   و 
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  کانال   این   از   را   ها پارت   شرایطی   هیچ   تحت   لطفا  
 .  نکنید   خارج 

 
 

 . کرد   اشاره   او   سر   پشت   به   و   برگشت   خونسرد   شیخ 



  دست   آمد،   جلو   بلند   گام   چند   با   هیکل   درشت   مردی 
 . آوردش   عقب   و   انداخت   آنیل   بغل   زیر 

  ماند   و   گذشت   جهان   جانِ بی   جسمِ   روی   از   نگاهش 
  تحرکی   ترین کوچک   که   زنی   خونین   صورتِ   روی 
 . نداشت 

  خواهم   من   نکردید   فکر   زدید می   دور   مرا   وقتی _  
 !  کنید   خیانت   کردید   جرات   چطور   فهمید؟ 
 . کرد   اشاره   او   طرف   به   عصبانی   شیخ 
  جایگاه   و   بزند   زمین   مرا   اینکه   برای   تو   عموی _  
  معامله   وارد   جوان   پلیِس   این   با   آورد   دست   به   مرا 
  مرز   از   عبور   از   قبل   که   هم   بار   این !  بود   شده 

 !  لنگد می   کار   جای   یک   فهمیدم   گرفتند   مرا   ی محموله 
  ماتِ   همچنان   که   آنیل   طرف   به   را   اش اسلحه   شیخ 
 : غرید   و   گرفت   بود   مانده   جهان   جسدِ 
  است   مقام   ی تشنه   حتما    که   جوان   پلیِس   این   با _  

  مهمِ   های محموله   دادن   گزارش   با   که   کردید   معامله 
  از   مرا   جهان   هم   ایران   مرز   از   عبور   از   قبل   من 

  ارتقا   سرگرد   این   هم   و   کند   خارج   رقابت   میدانِ 
 ! بگیرد؟ 
  در   اصل    انگار   که   آنیل   طرف   به   شلیک   ی آماده   شیخ 
  شد؛   شنید نمی   صدایی   هیچ   و   نداشت   حضور   دنیا   این 
  به   لحظه   در   ترس !  نشست   بدنش   بر   سرد   عرق 



  آنیل   پیشانی   وسطِ   هم   تیر   یک   اگر .  زد   نیش   جانش 
   چه؟   کرد می   خالی 
  من   به   لحظه   این   به   تا   زیادی   ضرر   عمویت   و   تو _  

  خائنین   برای   مجازات   بهترین   هم   مرگ .  اید کرده   وارد 
 ! است 
  شیخ   طرف   به   و   دهد   دست   از   اختیار   اینکه   از   قبل 

 ! دوید   داخل   زنان   فریاد   شخصی   ببرد   هجوم 
 !  أَبی   یا _  

 . برگشت   پسرش   طرف   به   نارضایتی   و   اخم   با   شیخ 
 !  رجاء _  

  پایین   را   اسلحه   آرام   پسرش   خواهش   مقابل   در   شیخ 
  در   را   خود   ی اسلحه   حرکت   یک   در   اَرحام   که   آورد 
 . آورد 
  خواهم   شلیک   من .  کنم   تمامش   خودم   خواهم می _  
 . کرد 
 . زد   لبخند   و   درخشید   شیخ   نگاه   در   رضایت   برق 
  کنم می   صحبت   عزیزمان   سرگردِ   با   من   تا   پس _  

 . کن   تمامش 
 . ایستاد   آنیل   مقابل   و   رفت   جلو   حرف   بدون   زاده عرب 
  لحن   با   و   برداشت   قدم   او   طرف   به   شیخ 

 : گفت   ای مشمئزکننده 
  هستند   قدرت   ی تشنه   که   هایی پلیس   از .  جوان   بیا _  

 . آید می   خوشم 



  خم   کمر   شیخ   پسر   که   وقتی   و   نگرفت   آنیل   از   نگاه 
  صورتِ   های خون   روی   نرم   را   خود   دست   پشت   کرد، 
 ! داشت   گردنش   شکستن   به   میل   عجیب   کشید   آنیل 
 ! حبیبی   شو   بلند _  

 . کرد   بلندش   و   انداخت   آنیل   بغل   زیر   دست   زاده عرب 
 !  پدر _  

 . برگشت   پسرش   طرف   به   و   گرفت   او   از   نگاه   شیخ 
  این   با   را   شب   یک   کردن   شلیک   از   قبل   خواهم می _  

 .  بگذرانم   زیبا   حوری 
 . پرید   پلکش   و   شد   داغ   نفسش 

 !  خائن؟   با   خوابیدن _  
  که   آنیل   ی شانه   دور   انداختن   دست   حینِ   اَرحام 
  روی   و   افتاده   تحرک   به   اش ُمرده   نگاهِ   باالخره 
 : گفت   پدرش   جواب   در   بود   مانده   ثابت   او   چشمان 

  ایرانی   دختر   یک   برای   مجازات   ترین سنگین   تجاوز _  
 . کنم می   شلیک   طرفش   به   تجاوز   از   بعد .  است 

  یقین   و   کرد   نگاه   آبی   ی زده   یخ   چشمانِ   آن   به   مستقیم 
  همراه   را   آنیل   داد   نخواهد   اجازه   حیوان   آن   به   داشت 
 . ببرد   خود 
 

#٢٣۶ 
 
 



 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  لحظه   یک   در   چیز   همه   که   داد   تکان   سر   میل بی   شیخ 
  کرد   استفاده   زاده عرب   حواسی بی   از   آنیل !  افتاد   اتفاق 

  از   قبل !  پرید   بیرون   دستانش   ی حلقه   از   تبحر   با   و 
  از   اسلحه   آنیل   دهد   نشان   واکنش   بتواند   کسی   اینکه 
 : زد   فریاد   شیخ   و   ربود   اَرحام   دست 
  آتشت   زنده   زنده   برسد   آسیبی   پسرم   به   اگر !  نه _  
 . زنم می 
  پسر   گردن   دور   انداخت   دست   سرعت   به   اما   آنیل 
 . چسباند   خود   به   را   او   و   شیخ 
 . شو   خفه ... کثافت   شو   خفه _  

  تحسینی   با   که   دانست نمی   او   و   بود   لرزان   آنیل   فریادِ 
 ! است   خود   مقابل   زن   به   کردن   نگاه   حال   در   عجیب 

  نشونه   اتو زاده   حروم   سرِ   منم   بیاد   جلو   نفر   یه   اگه _  
 . گیرم می 
  به   و   داشت   نگه   زاده عرب   سر   روی   را   اسلحه   آنیل 
 . کرد   اشاره   او 
 . طرف   این   بیا _  



  پسر   صدای   و   برداشت   قدم   آرام   مکث   ای لحظه   بدون 
 : ریخت   هم   به   را   روانش   شیخ 
 .  حبیبی   بودم   هایت بازی   چموش   این   دلتنگ   چقدر _  
  دو   خودشان   فقط   را   اَرحام   نجوای   و   ایستاد   آنیل   کنار 
 . شنیدند   نفر 
 . من   آنیلِ   کنم   شلیک   تو   طرف   به   نبود   قرار   هرگز _  

  خود   خشم   با   اما   آمد   باال   کمی   غیرارادی   مشتش 
 . کرد   مقابله 
 : غرید   گرفته   صدایی   با   آنیل 
 .  حیوون   شو   خفه _  
  کنارش   زنِ   چقدر .  شد   خیره   آنیل   خونین   رخِ   نیم   به 

 !  آمد می   چشم   به   همیشه   از   جسورتر 
.  جهنم   به   فرستم می   رو   پسرت   جلو   بیاد   نفر   یه _  
 . پایین   بیارن   رو   هاشون اسلحه   هات زاده   حروم   بگو 
 : برد   باال   را   صدایش   تُنِ   عصبانی   شیخ 
 . بایستید   عقب .  کند   شلیک   ندارد   حق   کسی _  
  قدم   جلوتر   خودش   و   بیفتد   راه   کرد   اشاره   او   به   آنیل 

 .  برداشت 
 ! جان   دختر   کنی می   بازی   شیر   دم   با   داری _  
  جواب   در   اصلی   ساختمان   به   شدن   وارد   از   قبل   آنیل 
 : کشید   فریاد   شیخ 



  االن   که   بدونی   بهتره   رفتن؛   و   تو   کشتن   مقابل   در _  
  خودم   روز   یه   اما   کنم   انتخاب   رو   رفتن   مجبورم 

 . گردم می   بر .  باش   منتظرم ... کشمت می 
  آنیل   کمر   روی   دست   نامحسوس   او   و   خندید   اَرحام 
 . گذاشت 

  فرار   خواهی می   چطور   ببینم   خواهد می   دلم   خیلی _  
 !  حبیبی   کنی 
 . فشرد   زاده عرب   سر   روی   تر محکم   را   اسلحه   آنیل 
 . پدر بی   ببند   دهنتو _  
  نظر   زیر   را   شیخ   افراد   العمل   عکس   چشم   ی گوشه   از 

 . شد   محوطه   وارد   آنیل   همراه   و   گرفت 
 . کناری   ساختمون   سمت   برو _  
  عمل   اش خواسته   به   بدهد   را   جوابش   اینکه   بدون   آنیل 
 .  کرد 
  خطر   که   است   مردک   این   جانِ   از   حفاظت   برای _  
 ! کنی؟ می 
  محکم   ساختمان   آن   به   شدن   وارد   محض   به   آنیل 
 : غرید   و   کوبید   اَرحام   زانوهای   پشت 
 . خفه _  

  جمع   درد   از   اش چهره   و   زد   زانو   زمین   روی   اَرحام 
 . شد 



  شیخ   پسر   به   را   خود   بلند   گام   دو   با   نکرد،   تعلل   دیگر 
.  آورد   فرود   صورتش   روی   محکم   را   مشتش   و   رساند 
 . شد   جانش   آتش   بر   آبی   زاده عرب   دردناک   فریادِ 
   فراز؟ _  
 . برداشت   سمتش   به   قدم   یک   آنیل   و   چرخاند   سر 
 ... تا   بری   باید _  

  شد   خم   هوا بی   آنیل   که   بود   نشده   تمام   جمله   آن   هنوز 
 . زد   عق   و 
.  باشد   بد   تواند می   مقابلش   زنِ   حالِ   چقدر   دانست می 

  از   بخشی   و   بود   کرده   تجربه   را   کودکی   مثل   ای صحنه 
  صورتش   روی   هنوز   اش شده   کشته   عموی   خونِ 

 ! کرد می   خودنمایی 
 . آوردن   باال   به   کرد   شروع   و   زد   عق   دوباره   آنیل 

  نوازش   را   آنیل   کمرِ   حتی   و   برود   تر نزدیک   خواست 
 ! گرفت   قرار   سرش   روی   پشت   از   ای اسلحه   که   کند 
  سلح   یک   تنها   کردید   گمان   که   بود   این   اشتباهتان _  
 ! دارم 
  خشونت   با   زاده عرب .  کرد   بلند   سر   واج   و   هاج   آنیل 
 . برد   باال   را   صدایش   و   کشید   عقب   را   او 
 !  حبیبی   بگذار   کنار   را   ات اسلحه _  
  خود   صورت   و   دهان   روی   را   آستینش   گیج   آنیل 
 . کشید 
 . کشت   خواهم   را   او   نگذاری   کنار   را   اسلحه _  



 
#٢٣٧ 

 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

  را   اش اسلحه   خشمگین   و   آمد   خود   به   باالخره   آنیل 
 . آورد   باال 
 . بگذار   زمین   را   ات اسلحه _  
   سختِ   و   سفت   ى بدنه   دور   به   را   دستش   فشار   آنیل 
  تکانی   ترین کوچک   بدون   اما   او .  کرد   بیشتر   اش سلح 
  خیره   مقابلش   ایستاده   زن   حِس   بى   چشمان   به   تنها 
  ی تیله   دو   آن   در   را   حسى   هیچ   توانست   نمى   ماند، 
 ! منجمد   و   بود   تهى   بود،   خالى !  ببیند   آبی   ی شده   کدر 
  به   قادر   بود   اش شقیقه   روى   اسلحه   كه   زمان   آن   حتى 
  حِس   میانِ   واقع   در   نبود،   ها چشم   آن   در   ترس   دیدن 
  ترس   آنیل   چشمان   ی خشکیده   اقیانوس   حسى   بى 

 ! نداشت   جایى   دیگر 
 ! نیاوری   پایین   اسلحه   اگر   ُکشت   خواهم   را   او _  



  كه   زاده عرب   به   پشت   و   آنیل   به   رو   تحرک   بدون 
  بود   ایستاده   داشت،   اش نگه   دستش   ى حلقه   در   محكم 

  آنیل   چشمان   زدگی   یخ   به   نافذ   نگاهى   با   و 
 . نگریست می 
  شده   باعث   آنیل   های زدن   نفس نفس   آمد   نظرش   به 

 ! بزنند   پس   را   اكسیژن   هایش   ریه   است 
  دانست می   حتما    و   گرفت   او   چشمانِ   از   نگاه   آنیل 
 !  ندارند   زمان 
 ! بُكش _  

  از   اى لحظه   براى   را   تكلمش   قدرت   خورده   یكه   اَرحام 
  بشنود،   را   كلمه   این   كرد نمى   گمان   قطعا  !  داد   دست 
 ! هوا بى   و   صریح   آنقدر 
 ! مهمه؟   برام   كنى مى   فكر _  
  هایش پلک   کوتاه   ای لحظه   و   گرفت   نشانه   آنیل 

  و   كرد   استفاده   شیخ   پسر   حیرت   از   ولی   لرزیدند 
  چشم   پى   دوباره   مبادا   كشید   زنجیر   به   را   نگاهش 
 . نداشت   شدن   پشیمان   قصد   احتماال    بدود،   او   هاى 
  آنیل   فریاد   اسلحه   شلیک   صداى   از   قبل   بعد   اى لحظه 
 . انداخت   طنین   فضا   در 
  وسط   زنم مى   صاف   خودم   زنى نمى   تو   كه   حاال _  

  مهم   برام   هیچكس   خودم   جز   به   من   بفهمى   تا   قلبش 
 . كنن   تهدیدم   بخوان   اون   با   كه   نیست 



  بیرون   گلویش   از   جانی   كم "    آخ "    و   سوخت   کتفش 
  كه   ماند   او   ماتِ   و   درید   را   زنجیر   آنیل   نگاه   که   پرید 
  طرف   به   و   نداد   دست   از   را   فرصت   ولی   كرد   خم   زانو 

 . کرد   شلیک   نیز   زاده عرب   بازوی 
  تر آسان   آنیل   داد   اجازه   خود   بیشتر   کردن   خم   کمر   با 
 . کند   شلیک   اَرحام   طرف   به   دوباره   و 

  را   آنجا   به   شدن   وارد   قصد   که   پاهایی   دویدن   صدای 
  اَرحام   دست   زیر   و   برگردد   فورا    شد   باعث   داشتند 
 . بیندازد   زمین   را   اش اسلحه   و   بزند 
 . باش   زود .  آنیل   اینجا   بیا _  
  روی   از   را   اَرحام   ی اسلحه   کتفش   درد   به   توجه بی 

  تیر   جسم   سر   باالی   آنیل   رسیدن   و   قاپید   زمین 
  از   نفر   چند   ورود   با   شد   زمان هم   زاده عرب   ی خورده 
 . شیخ   افراد 
  افتاده   زمین   روی   درد   با   که   را   اَرحام   شتابان   آنیل 
  پناه   سرش   پشت   و   آورد   در   خیز   نیم   حالت   به   را   بود 

 . گرفت 
  خالی   مغزش   داخل   رو   سوم   تیر   که   بیرون   شید   گم _  
 . کنم می 
  شیخ   پسر   طرف   به   گرفتن   نشانه   حال   در   هم   او 

 : برد   باال   را   صدایش 



  بگذره   زمان   چقدر   هر .  سریع .  خوایم می   ماشین   یه _  
  از   خون   داره   بد   چون   شه می   عوضی   این   ضرر   به 

 ! میده   دست 
 

#٢٣٨ 
 
 

 اِقتباس 
 مرادی . ص 
 
 
 

 : زد   فریاد   سریع   نفر   چند   آن   از   یکی 
 .  بیارید   ماشین   یه _  
  ناله   درد   با   که   همانطور   را   زاده عرب   کرد   تلش   آنیل 
 . کند   بلند   کرد می 
 . باشه   گلوله   ضد   میارید   که   ماشینی _  

  تر نزدیک .  نداد   را   آنیل   ی خسته   فریادِ   جوابِ   کسی 
  اَرحام   ایستادن   بهتر   در   وضعیتش   به   توجه بی   رفت، 

 . کرد   کمک   دادنش   راه   و 
  در   را   بودند   کرده   درخواست   که   ماشینی   زود   خیلی 

  به   شدنشان   سوار   از   قبل   او   و   دادند   قرار   اختیارشان 
 . کرد   شلیک   ماشین   ی بدنه   طرف 



  آنیل   که   ماشینی   بودن   ضدگلوله   از   که   خیالش 
  و   نشست   فرمان   پشت   شد   راحت   بود   کرده   درخواست 

 . انداخت   داشبورد   روی   را   اش اسلحه 
  خصمانه   و   شد   پیدا   هم   شیخ   ی کله   و   سر   موقع   همان 
  نگاه   داد می   هل   ماشین   داخل   را   اَرحام   که   آنیل   به 
 . کرد می 
 .  فراز   کن   حرکت _  
  گاز   پدال   روی   پا   و   کرد   روشن   را   ماشین   سکوت   در 

 .  گذاشت 
 . گذارد نمی   راحتتان   پدر _  
  او   و   ندادند   را   اَرحام   دردِ   پر   ی ناله   جواب   کدام   هیچ 
  کسی .  گرفت   نظر   زیر   را   اطراف   بغل   ی آینه   از 

 . آمد نمی   دنبالشان 
  توسط   یکباره   به   راهشان   شد   خارج   که   کارخانه   از 

 . گردید   بسته   پلیس   های ماشین 
  از   قبل   نادری   و   پرید   پایین   فرمان   پشت   از   سرعت   به 

 . شد   او   ی متوجه   بقیه 
 .  داخل   برید .  کنید   شروع   رو   عملیات _  
  طرفش   به   نادری   و   افتادند   تکاپو   به   او   فریاد   با   همه 
 . دوید 
 خوردی؟   تیر !  شده   چی _  
  بیرون   ماشین   از   رو   یارو   این   بیا ... نیست   چیزی _  
 .  ببر 



  ماشین   طرف   به   دوباره   هم   خودش   و   کرد   گرد   عقب 
 .  کرد   باز   را   آنیل   سمت   در .  برگشت 

 . پایین   بیا _  
  کرد   کمک   و   گرفت   را   بازویش   دید   که   را   آنیل   ضعف 
 .  شود   پیاده 
  از   یکی   به   و   گرفت   نیز   لرزانش   دستان   از   را   اسلحه 

 . سپرد   بودند   آمده   شیخ   پسر   سراغ   که   مامورهایی 
  ی کارخانه   داخل   از   درگیری   و   تیراندازی   صدای 
  نزد   بود   داده   ترجیح   و   شد می   اکو   فضا   در   متروکه 
  کنکاش   قدرت   که   حالی   در   هم   آن !  بماند   آنیل 

 ! نداشت   وجه   هیچ   به   را   رفتارهایش 
  روی   و   کشاند   ها ماشین   از   یکی   طرف   به   را   آنیل 

 .  نشاند   عقب   صندلی 
  آن   به   سریع   و   کرد   پیدا   آبی   بطری   ماشین   داخل   از 

 . انداخت   چنگ 
 ... آنیل _  

  لحظه   آن   کتفش   دردِ .  نشست   عقب   صندلی   روی 
 . برایش   بود   ممکن   اتفاق   ترین اهمیت بی 
  آنیل   کرد،   پر   آب   از   را   مشتش   و   گشود   را   بطری   سر 
  وقتی   بود   او   ی چهره   مات   تهی   نگاهی   با   خیره   خیره 
  خونین   صورت   شستن   به   شروع   ماشین   داخل 

 . کرد   زیبایش 
 . افتاد   گریه   به   هوا بی   آنیل   شد   تمام   که   کارش 



 !  کنه می   ام خفه   داره   خون   بوی _  
 : کرد   نجوا   و   کشید   جلوتر   را   خودش 

 . شد   پاک ... شستم   صورتتو _  
  شالش   و   انداخت   نگاه   او   زخمی   کتف   به   گریان   آنیل 
 . کشید   پایین   سرش   روی   از   را 
 . کنم   کاری   تونستم نمی   زدمت نمی   اگه _  
  شالش   با   او   ریزی   خون   محل   بستن   مشغول   که   آنیل 
 : زد   لب   شد 
 . میدونم _  
  کتف   دور   او   چشمان   به   خیره   آنیل   را   شال   ی گره 

 . شد   خم   شکم   روی   ناگهان   و   کرد   سفت   اش زخمی 
 .  بیارم   باال   خوام می _  

  باال   ماشین   کف   آنیل   موقع   همان   و   زد   پلک   حیران 
 . آورد 
 ... وای ... جانم   عمو _  

  شدت   زدنش   عق   گذاشت   که   آنیل   کمر   روی   دست 
  دستان   روی   حال بی   بعد   لحظاتی   که   آنقدر   بود   گرفته 
 ! افتاد   او 
 
 

 *** 
 

#۲۳۹ 



 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

ه   شد   به   اسم   تراش   خورده   ی   آزاده   روی   سنگ   خیر
 . و   لب   هایش   لرزیدند 

 پر   از   حرف   های   نگفته   بود   اما   طاقت   گفت   
 نداشت !  خم   شد   و   روی   اسم   آزاده   را   عمیق 

  . بوسید 
 پلک   هایش   داغ   شدند   و   سد   چشمانش   در   لحظه 
 شکست .  دست   حلقه   کرد   دور   آن   سنِگ   رسد   و 

 . دراز   کشید 
  ـ   آروم   شدی   عزیزم؟ 

 سیبک   گلویش   تکاِن   سخت    خورد،   به   یاد   ند اشت   تا 
 حال   چنتر    با   احساس   آزاده   را   مخاطب   قرار   داده 

  . باشد 



 صدای   گریه   ی   مردانه   اش   در   فضا   پیچید   و   سنِگ 
 مزار   را   ب    توجه   به   تیر   کشیدن   شانه   اش   محکم   تر 

 . بغل   گرفت 
 ـ   خیل   دلم   م   خواست   خودم   م   کشتمش ... خودم 
 اون   تیر   رو   خال   م   کردم   تو   رسش ... کاش   بهم   شک 

 نداشت    آزاده ... کاش   بیشی    بهت   توجه   م 
 کردم ... کاش   اینجوری   نم   شد ... اما   الن   که   همه 
 چیر    معلوم   شده   م   دونم   که   آروم   شدی ... من 

 . حقیقت   رو   فهمیدم   آزاده ... مرِگ   تو   خودکش    نبود 
 کلمات   به   یکباره   به   سکوِت   لب   هایش   هجوم 

 . آورده   بودند 
 پیشاب    اش   را   به   گوشه   ی   سنگ   تکیه   داد   و   مردانه 

   هق   زد 
 ـ   تا   قیامت   من   به   تو   بدهکارم ... کاش   ببخش  

مون   محافظت   کنم   ! منو ... نتونستم   از   تو   و   دخی 
 راست   م   گفت    من   پلیس   خوب    نیستم ... حالم   بده 
  آزاده ... چطوری   حقیقت   رو   به   آرش   و   بقیه   بگم؟ 
 هیچ   درد   جسم   احساس   نم   کرد   نه   تا   وقت    که 

 . روحش   زخم   و   مجروح   بود 



ستان   اما   همان   آرامش    را   برای   سکوت   و   تار یک   قی 
 او   داشت   که   به   محض   ترخیص   از   بیمارستان 
 . ترجیح   داده   بود   تنها   رساغ   مزار   آزاده   بیاید 

 دیگه   مرز   بتر    خوب   و   بد   رو   از   هم   تشخیص  -
  ! نمیدم !  کم   آوردم   آزاده 

 دلش   م   خواست   رسش   را   محکم   روی   آن   سنگ 
   شود؛   تا   جا ب    که 

 بکوبد !  تا   جاب    که   مغزش   متالش 
  . دیگر   قدرت   ادراک   نداشته   باشد 

 پشیمونم ... کاش   یک   بار   پای   درد   و   دلت   نشسته  -
 بودم ... کاش   یک   بار   تالش   کرده   بودم   که   درکت 

  ! کنم ... آزاده،   ببخش   منو 
 صدای   گریه   ی   مردانه   اش   سکوت   وهم   آلود 

ستان   را   در   هم   شکسته   بود   . قی 
 م   بیت    چطور   شکستم؟   از   اون   فرازی   که   م  -

  ! شناخت    و   م   شناختم   هیچ    نمونده 
 هق   زد   و   لب   هایش   را   چسباند   به   گوشه   ای   از 

 . سنگ 
 دعا   کن   برام   آزاده ... خواهش   م   کنم   عزیزم .  به  -

مون   منو   دعا   کن   . خاطر   دخی 
 چشم   بست   و   برای   اولتر    بار   دلش   خواست   در 
 خیال،   تصوراتش   و   میان   رویا،   به   جای   آن   سنگ 



 لعنت    گمان   کند   آزاده   را   در   آغوش   دارد !  آنگونه   که 
 ! تا   به   حال   بغل   نکرده   بود 

منده   تر   از   همیشه   بود   و   امان   از   وجداِن   به   درد   رس 
 . آمده   اش 

 
 

*** 
 

#۲۴۰ 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

ی   از   بهت   روی     از   جا   پرید   و   دیگر   خی 
 آرش   مثل   فی 

 ! صورتش   نبود 
 ـ   یعت    چ    کشتنش؟   یعت    چ    که   آزاده   خودکش  

   تو؟   خواهر   و   پدر   منو   کشت   
 
 نکرده؟   چ    داری   م   گ



 و   انگ   خودکش    بهشون   چسبوندن؟   به   همتر  
؟   ! راحت 

 روی   مبل   ب    حرکت   ماند   و   زیر   نگاه   نگران   مادرش 
ه   به   جراحت   شانه   اش   بود   که   از   موقع   آمدنش   خیر

   لب   زد 
  ! ـ   بشتر    داریم   حرف   م   زنیم 

   آرش   مقابلش   ایستاد   و   فریاد   کشید 
 ـ   مگه   تو   ُمرده   بودی   وقت    اومدن   بغل   گوش ت   و 

؟   کدوم   گوری   جوِن   زن   و   بچه   ات   رو   هدف   گرفت  
 بودی   تو؟   دنبال   پرونده   های   مردم   بودی   و 

   خودت   نبود؟ 
 
  حواست   به   زندگ

 آرش   قفسه   ی   سینه   ی   خودش   را   چنگ   زد   و   با 
   چهره   ای   کبود   شده   بلندتر   فریاد   کشید 

ستون ... زنم   و   ـ   خواهرم   و   بابام   افتادن   گوشه   ی   قی 
 مامانم   افتادن   گوشه   ی   بیما رستان ... هنوز   ترخیص 

   همه   اینا   به   خاطر 
 
 نشدن ... بعد   تو   داری   م   گ

  ! انتقام   از   تو   بوده؟ 
 همان   لحظه   ای   که   با   پدرش   تماس   گرفته   و   گفته 
 بود   مادرش   و   آرش   را   به   خانه   بیاورد   مطلب   مهم 

 ست   که   باید   با   آنها   در   میان   بگذارد   خوب   م 
 . دانست   چنتر    واکنش    در   انتظارش   است 



 با   طمانینه   ای ستاد   و   دست   روی   شانه   ی   آرش 
 . گذاشت 

 
 
 ـ   آروم   باش ... لطفا

 آرش   خشمگتر    تخت   سینه   ی   او   کوبید   و   عقب 
 . رفت 

 ـ   آروم   باشم؟   چطوری؟   آزاده   خودکش    نکرده؟ 
 خیل   خب   باشه   کشتنش ... ول   چ    عوض   م   شه؟ 
 از   خواهرم   یه   زن   افرسده   ساخته   بودی   که   قرص 
 اعصاب   م   خورد !  بازم   از   نظر   من   تو   اون   نامرد ی 
 هست    که   حواست   به   زن   و   زندگیت   نبوده ... حت  
ی   حال   که   فهمیدیم   آزاده   خودکش    نکرده   بازم   چیر 
،   تو   چه   از   گناه   تو   کم   نم   شه !  بدتر   از   همه   چیر 

   هست    که   قاتل   زنت   تمام   این   مدت 
 
ف  موجود   بیرس 

  ! کنارت   بوده   و   نفهمیدی 
 نتوانست   بر   خود   مسلط   بماند   و   مثل   آرش   فریاد 

   کشید 
 ـ   وقت    پش ت   کرده   بودید   به   من   با   یه   بچه   چه 

 غلط   باید   م   کردم؟   چطور   تنهاب    از   پس   حنا   بر 
 م   اومدم؟   درضمن   اینکه   قاتل   کیه   رو   پلیس 

 تشخیص   میده !  آنیل   در   جریان   اینکه   قراره   آزاده   رو 
 بکشن   نبوده !  اون   بود   که   اجازه   نداد   حنا   رو   هم 



فش   بست   تا   بکشن ... چشم   روی   اون   عموی   بیرس 
 ! جون   حنا   رو   ن جات   بده 

 آرش   با   عصبانیت   به   موهای   خود   چنگ   زد   و 
 حنجره   اش   بدون   شک   با   فریاد   دلخراش    که   کشید 

 . زخم   شد 
 ـ   چیه،   گلوت   پیشش   گیر   کرده   که   داری   سنگش   رو 
ف !  تو   یه   ب  

فت   ب    رس  ؟   گه   به   رس   به   سینه   م   زب 
 . ناموش !  وایستادی   از   یه   قاتل   دفاع   م   کت  

 نفسش   سوزان   شد   و   دستان   مشت   کرده   اش   را   به 
د   . پاهایش   فرس 

 . ـ   خفه   شو   آرش .  این   مدت   زیاد   برات   کوتاه   اومدم 
  . برای   همه   اتون   زیاد   کوتاه   اومدم 

 رو   برگرداند   و   با   چند   گام   بلند   به   طرف   در   سالن 
 رفت .  تحمِل   بیشی    ماندن   نداشت،   گفتت    ها   را 

 . گفته   بود 
 ـ   فراز   من   تا   اون   هرزه   رو   نکشم   بالی   دار   بیخیال 
 نم   شم .  پیداش   م   کنم ... تو   هر   سوراچ    باشه 

 . پیداش   م   کنم 
 جواب    نداد،   در   را   محکم   پشت   رس   خود   بر   هم 
 کوبید   و   خودش   را   ماشتر    پارک   شده   اش   مقابل 

 . خانه   رساند 



 نشستنش   پشت   فرمان   هم   زمان   شد   با   رهاب    فریاد 
 . از   حنجره   اش 

 مشت   بر   فرمان   کوبید   و   فریاد   کشید .  خودش   هم 
 دقیق   نم   دانست   چه   مرگش   است   و   چرا   دیگر 

 ! تواناب    تسلط   بر   رفتار   خود   را   ندارد 
 ول   یک   چیر    را   خوب   م   دانست،   آن   هم   اینکه   قرار 

  ! نیست   اجازه   دهد   آنیل   محاکمه   شود 
   بدتر   عصت    و   ب  

 چرای   آن   را   نم   دانست   و   همتر 
 . قرارش   م   کرد 

 
*** 

 
#۲۴۱ 

 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 



   ابرو   در   هم   کشید   و   با   جدیت   گفت 
 ـ   فکر   نم   کنید   از   زماب    که   مادرتون   باید   با   ما 

 صحبت   م   کردن   زیاد   گذشته؟ 
   خاص   روی   مبل   جا   به   جا "

 
 عباس   خادم "  با   کالفک

 . شد 
 ـ   مامان   زیاد   رو   به   راه   نیست   جناب   رسگرد،   نم 

 تونه   هیچ   کمک   بکنه .  هر   سوال   باشه   منو   مینو   م 
 . تونیم   جواب   بدیم 

   با   غیط    پنهان   از   جایش   بلند   شد   و   مصمم   گفت 
 . ـ   ترجیح   میدم   با   مادرتون   صحبت   کنم 

 . عباس   خادم "  ناچار   بلند   شد   و   رس   تکان   داد "
 ـ   چشم   فقط   اجازه   بدید   قبل   از   اون   بهشون   اطالع 

 . بدم 
 در   سکوت   منتظر   ایستاد   و   نگاه   از   دور   شدن   پرس 

 . مقتول   نگرفت 
؟   ! ـ   قصد   نداری   که   تا   برنگشته   رس   پا   بایست 

 رس   چرخاند   به   طرف   نادری   و   نفسش   را   عصت  
ون   فرستاد   . بیر
  . ـ   بشتر    رییس 

  . ب    میل   و   دوباره   کنار   نادری   نشست 



 ـ   رفتارهای   خاص   دارن !  مادرشون   چرا   از   دیدن   ما 
 هر   دفعه   رس   باز   م   زنه؟ 

   جواب   داد 
 
   نادری   شانه   بال   انداخت   و   با   لودگ

 ـ   من   یه   چیر    رو   م   دونم   اونم   اینکه   فقط   متهم   ها   از 
 . پلیس   فراری   هست   

 هیچ   فاص له   ای   میان   ابروهایش   نماند   و   پیشاب    اش 
 . چتر    افتاد 

 ـ   فکر   م   کنم   اگه   دخی    خادم   الن   اینجا   بود   کارمون 
 . راحت   تر   م   شد .  اون   خیل   بهی    همکاری   م   کنه 

ن   هر   جا   هست   تا   ما   اینجاییم   کاش   بگیم   تماس   بگیر
 . برگرده 

ی   نگفت   که   ب    حوصله   تکیه   داد   به   مبل   و   چیر 
 . خودِ   نادری   تصمیم   گرفت   بحث   را   عوض   کند 

 ـ   حال   اینا   رو   بیخیال،   عجب   شکاری   هفته   ی   قبل 
وبات   الکل،   قاچاق   داشتیم !  مافیای   اسلحه   و   مرس 
 اعضا   و   دخی  !  تو   چطور   پیداشون   کردی؟   چطوری 
 یهو   نفوذ   کردی   تو   لونه   زنبور؟   اینا   به   کنار،   چرا 

 همه   ی   قدرتت   رو   گذاشت    که   انگ   رواب    بودن   به 
ئه   اش     تی 

 اون   دخی    بچسبوب    تا   هرجوریه   بتوب 
 ! کت    و   ثابت   کت    تمام   مدت   تعادل   رواب    نداشته 
 یهو   یه   پرونده   پزشک   ازش   رو   کردی   و   انداختیش 



 گوشه   ی   تیمارستان !  چه   ارصاری   به   ب    گناه   اون 
 داری   آخه !  هر   چقدر   فکر   م   کنم   بدتر   گیج   م 

ی   بگو ... یه   جواب   به   من   بده   ! شم !  جون   من   یه   چیر 
د   و   عمیق   نفس   دسته   ی   مبل   را   درون   مشتش   فرس 

  . کشید 
 فکر   کردن   به   آنیل   برای   ذهنش   ممنوع   بود .  فکر 
و   و   قدرت   خود   را   معطوف   کردن   به   اینکه   چرا   نیر

ئه   کردنش   کرده   است   حت    به   قیمت   درگیر   شدن   تی 
ین   وکیل   شهر   برعلیه   خانواده   با   آرش   و   گرفت     بهی 
 اش   برای   نجات   آنیل   همه   و   همه   را   در   این   چند 

 . روز   بر ای   فکر   کردن   ممنوع   کرده   بود 
 حت    دلش   نم   خواست   تصویر   آخر   از   چشمان 
 آنیل   را   به   خاطر   آورد   وقت    که   در   سکوت   فقط 

  . نگاهش   کرده   بود 
 . ـ   بفرمایید 

 با   صدای   " عباس   خادم "  از   آن   مخمصه   نجات   پیدا 
 کرد .  ب    تعلل   ایستاد   و   در   سکوت   پشت   رس   پرس 
   منتظر    آمدن   نادری  نماند 

 . مقتول   راه   افتاد .  حت 
 "قبل   از   وارد   شدن   به   اتاِق   همرس   " نعمت   خادم 
 کرکره   ی   افکارش   را   نیر    پایتر    کشید .  اندیشیدن   به 



ی   بود   که   در   این   دنیا   به   آن   ممنوعه   ها   آخرین   چیر 
 . تمایل   داشته   باشد 

ام   او   و   نادری   زب    که   روی   تخت   نشسته   بود   به   احی 
 . که   پشت   رسش   وارد   شد   ایستاد 

 . ـ   سالم .  تسلیت   م   گم 
   خاص   نگاه   از   صورت   او   دزدید   و 

 
 زن   با   آشفتک

 ! هنگام   جواب   دادن   صدایش   عجیب   م   لرزید 
 . ـ   سالم ... ممنون 

 . نادری   اما   به   یک   " سالم "  زیرلت    اکتفا   کرد 
ون   برایشان   آورد   و "  عباس   خادم "  دو   صندل   از   بیر

 عجیب   حس   کرد   پرس   مقتول   تمایل   به   تنها 
  ! گذاشت     مادرشان   با   آنها   ندارد 

 . ـ   بفرمایی د   بشینید 
 بدون   حرف   و   با   تردید   نشست .  پرس   خادم   آنقدر 
 در   آوردن   صندل   ها   عجله   به   خرج   داده   بود   که 

  ! موقع   داخل   آمدن   با   در   و   دیوار   برخورد   کرده   بود 
 به   چهره   ی   رنگ   پریده   و   چشمان   رسخ    زن   که 
 . دوباره   روی   تخت   مقابلشان   نشست   نگاه   کرد 
 ترجیح   داد   رصیــــح   و   ب    مقدمه   سوال   هایش   را 

سد   . بی 
 ـ   با   همرستون   اختالف   داشتید   درسته؟ 



 زن   بدون   اینکه   رس   بال   بیاورد   و   به   او   نگاه   کند   لب 
د   که   پرسش   مداخله   کرد     بر   هم   فرس 

 ـ   چرا   این   رو   م   پرسید   رسگرد؟ 
 با   اخم   به   طرف   " عباس   خادم "  برگشت   و   جدی 

   گفت 
 ! ـ   اجازه   بدید   مادرتون   خودشون   جواب   بدن 

 مرد   جوان   ناراص    رس   تکان   داد   و   او   دوباره   به   طرف 
 . همرس   مقتول   برگشت 

 ـ   فهمیدن   اینکه   شما   و   مقتول   با   هم   اختالف 
   سخت   نیست !  نکته   ای   هم   فکر   م 

ا
 داشتید   اصل

ه   که   بدونید،   وقت    قتل   رخ   میده   پلیس   کنم   بهی 
 
 
 اجازه   ی   کنکاش   در   تمام   مسائل   خصوص   زندگ
 مقتول   رو   پیدا   م   کنه ... ما   م   خوایم   که   قاتل   رو 

 . پیدا   کنیم   پس   از   شما   انتظار   همکاری   داریم 
 توجه   اش   به   طرف   دستان   زن   که   رعشه   ای 

  . محسوس   پیدا   کرده   بودند   جلب   شد 
 . ـ   به   خاطر   بچه   هام   موندم   و   طالق   نگرفتم 

 ! لرزش    صدای   زن   شدت   گرفته   بود 
 
 
 ـ    کمک   از   دست   من   بر   نمیاد !  چون   هیچ    از   زندگ

  ! شوهرم   نم   دونم 



 رفتارهای   همرس   مقتول   از   نظر   او   به   شدت   شک 
 برانگیر    بود   و   همتر    باعث   شد   بخواهد   با   دقت   به 

 . اطراف   نگاه   بیندازد 
 ! ـ   گفتم   که   مامان   نم   تونه   کمک   کنه 

 "ایستاد   و   بدون   اینکه   در   جواب   " عباس   خادم 
ی   بگوید   به   اطراف   رسک   کشید    . چیر 

   بعد   از 
 
 ـ   پدرتون   تو   کار   قاچاق   شیشه   بودن !  از   طرف

ی   زب    که   پدرتون   با   تشکیالتشون   همکاری   دستگیر
اف   کرده   صبح    همون   شب   داشته،   اون   زن   اعی 

  ! پدرتون   برگشته   خونه 
 سکوب    که   بعد   از   صحبت   های   نادری   بر   فضا   حاکم 

 ! شد   به   نظرش   زیادی   طول   کشید 
 

#۲۴۲ 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 



 رسرسی   کشوی   اول   میر    داخل   اتاق   را   باز   کرد   و   در 
 همان   حال   توجه   اش   به   صحب ت   های   همکارش 

 . بود 
 ـ   ول   شما   ادعا   م   کنید   که   مقتول   از   همون   شب 

   به   خونه   برنگشته 
ا
 ! اصل

 قصد   داشت   کشوی   دوم   میر    را   ببندد   اما   نگاهش 
 ماند   روی   لبه   ی   موبایل   قدیم   که   از   زیر   محتوای 

ون   زده   بود   . داخل   کشو   بیر
   قبول 

ا
 ـ   من   این   اتهاماب    که   به   پدرم   زدن   رو   اصل

   کرد 
 
 ! ندارم !  یه   عمر   با   آبرو   و   پول   حالل   زندگ

 درضمن   پدر   خونه   نیومده !  ما   همه   شاهد   هستیم 
 ! که   از   همون   شب   خونه   برنگشته 

ون   کشید   . دست   جلو   برد   و   موبایل   را   بیر
 ـ   قرار   بود   حساب   های   شخص   پدرتون   رو   بررش 
 کنید   و   اگر   داخل   خونه   دست   نویس   یا   یادداشت  

 . هست   در   اختیار   ما   بذارید 
 . ـ   چیر    به   درد   بخوری   پیدا   نکردم 

 موبایل   را   با   دقت   بررش   کرد   و   متوجه   شد   به   دلیل 
   خاموش   است 

 
 . عدم   شارژ   کاف



 ـ   از   روز   اول   شما   سع   داشتید   نشون   بدید   خانواده 
 ای   بودید   با   روابط   صمیم !  در   صورب    که   اینطور 
 ! نبوده !  چرا   با   پلیس   صادق   نیستید   آقای   خادم؟ 

ی   برای   مخف    کردن   نداریم !  ن هایت   خواسته   ـ   ما   چیر 
 . ای   هم   که   داریم   پیدا   شدن   قاتل   پدرمه 

 نگاهش   ماند   روی   خون   های   خشکیده   ی   درزهای 
  ! گوش  

 ـ   رسگرد   م   تونم   کمکتون   کنم؟ 
   چهره   ی   " عباس   خادم 

 
 "نگاهش   تا   روی   آشفتک
   بال   آمد   و   کوتاه   گفت 

 . ـ   این   گوش    رو   همراه   خودمون   م   بریم 
 همرس   مقتول   رسیــــع   واکنش   نشان   داد؛   از   روی 
 . تخت   بلند   شد   و   یک   قدم   به   طرف   او   برداشت 

  ! ـ   چرا؟ 
 بر   گشت   و   موشکافانه   به   چهره   ی   مضطرِب   زن 

 . نگاه   کرد 
  ! ـ   مامان 

   خاص   رو   به   پرسش 
 
 همرس   مقتول   با   دستپاچک

   گفت 
 ـ   خب   م   گم   یعت    گوش    که   قدیم   و   بدون   استفاده 

  ! اس   به   چه   دردی   م   خوره 



  . با   جدیت   به   طرف   نادری   قدم   برداشت 
 
 
 . ـ   مامان   شما   بشینید   لطفا

 موبایل   را   به   دست   نادری   داد   تا   صورت   جلسه 
   شود   و   امر   کرد 

 . ـ   بر   م   گردیم   اداره 
 سکوِت   ناگهاب    همرس   و   پرس   مقتول   بیش   از   اندازه 

 ! جلب   توجه   م   کرد 
  . ـ   بله   قربان 

 نادری   بلند   شد   و   او   با   همان   چهره   ی   در   هم   کشیده 
   گفت 

 . ـ   روز   خوش 
 عباس   خادم "  پش ت   رسشان   و   در   سکوب    عجیب "

 . همراه   شد 
 چند   قدم   در   خانه   بودند   که   ایستاد .  برگشت   و   به  
 ماشتر    پارک   شده   گوشه   ی   حیاط   نگاه   کرد .  راهش 
 را   به   یکباره   کج   کرد   و   حس   کرد   نسبت   به   هر   چه 
 . در   این   خانه   وجود   دارد   شک   پیدا   کرده   است 

 ـ   این   ماشتر    سال   هاست   همینجور   گوشه   ی   خونه 
 افتاده .  با با   یه   چیر    کشیده   روش   همینجور   گذاشته 
 . بمونه،   هیچ   وقت   هم   به   فکر   فروشش   نیفتاده 



ی   نگفت   در   جواِب   توضیحات   " عباس   خادم "  چیر 
 و   خم   شد .  پارچه   ی   کشیده   شده   روی   ماشتر    را 

 . کنار   زد 
 ـ   م   شه   سوییچ   رو   بیارید؟ 

 به   دنبال   جمله   ای   که   بر   زبان   آورد   رس   چرخاند   و 
 ! به   نظرش   رسید   پرس   مقتول   عصت    شده   بود 

 . ـ   باشه ... الن   میارم 
ه   شده   بود   در   سکوت   به   دور   شدن   مرد   جوان   خیر

 . که   نادری   مقابلش   قرار   گرفت 
ی   شک   کت    ! ـ   وای   به   اون   روزی   که   تو   به   چیر 
 نگاهش   ماند   روی   خنده   ی   همکارش   و   حس  
 . آزاردهنده   ای   در   رسارس   وجودش   منترس    شد 

   اش   هرگز 
 
 چطور   به   نزدیک   ترین   شخص   به   زندگ

 شک   نکرد؟   چگونه   مدب    طولب    فریب   خورده 
 بود؟   شاید   هم   حق   با   آرش   بود   و   او   هیچ   وقت 
   شخص   اش   نبوده   است 

 
 ! حواسش   به   زندگ

 ـ   زن   مقتول   ول   یه   جوریه !  البته   طفل   فشار   زیادی 
 هم   داره   تحمل   م   کنه !  فکر   کن   یک   عمر   همه   چیر  

 رو   تحمل   کت    اون   وقت   بعد   از   مرگ   شوهرت 
 بفهم   پای   دو   تا   زنم   وسط   بوده !  کدوم   زب    م   توب  

  ! تحمل   کنه 



   ب    ربط   گفت 
 . ـ   امشب   میام   دنبال   حنا 

 . نادری   در   لحظه   اخم   کرد 
 ـ   خب   بازم   بیا   ببینش   و   برو   خونه ... بچه   رو   م 

ی؟   گ   م   خواد   ازش   نگه   داری   کنه؟    خوای   کجا   بی 
  . گره   ی   ابروهایش   بیشی    شد 

؟   تا   همیشه   که   حنا   نم   تونه   خونه   ـ   بالخره   که   چ 
 . ی   شما   بمونه !  تا   النم   ممنوِن   تو   و   خانمت   هستم 

ت   خونه   ما   ـ   اجازه   بده   چند   روز   دیگه   ام   دخی 
 بمونه .. . زنم   تازه   داره   رو   به   راه   م   شه ... خیل   به 

ت   عادت   کرده،   تو   بدترین   روزا   حنا   رو   آوردی   دخی 
ا   پرت   شد   . و   حواسش   از   خیل   چیر 

 . ب    میل   رس   تکان   داد 
 ـ   باشه ... این   هفته   هم   بمونه   خودم   میام   بهش   رس 
   اجازه   بدید   همراه   خودم 

 
 م   زنم   اما   بعدش   لطفا

م   خونه ... خیل   دلتنگشم  م   رو   بی 
 . دخی 

 . نادری   دوباره   خندید 
  ـ   تو   مگه   دلتنگ   هم   م   ش    رییس؟ 

ی   در   وجودش   آزارش   م   داد  د .  چیر   ! لب   بر   هم   فرس 
ی   به   عظمت   یک   گودال   که   پر   کردنش   زمان   چیر 

 . زیادی   احتیاج   داشت 



    پرس   مقتول   مکالمه   اش   با   نادری   ناقص 
 با   برگشت  

    ناگهاب    که   بر   جانش   افتاده   بود 
 
 ماند   و   او   با   کالفک
 . سوییچ   را   گرفت 

 قفل   درها   را   باز   کرد   و   پشت   فرمان   نشست .  به   نظر 
 نم   رسید   ماشتر    طبق   گفته   های   پرس   مقتول   سال 
 ها   بدون   استفاده   مانده   باشد   عل   الخصوص   وقت  

 ! استارت   زد   و   ماشتر    به   آساب    روشن   شد 
 رس   چرخاند   و   با   نگاه   نافذ   به   چهره   ی   پریشان 

 . عباس   خادم "  چشم   دوخت "
   نادری   جلو   آمد   و   مردد   گفت 

  ! ـ   چه   راحت   روشن   شد 
    خاموش   کردن   ماشتر    جواب 

 نیشخند   زد   و   حتر 
   داد 

   روشن   م   شد 
ا
 . ـ   در   واقع   نباید   اصل

 پیاده   شد   و   بدون   حرف   اضافه   تری   در   عقب   را 
 . گشود .  کمر   خم   کرد   و   با   دقت   مشغول   وارش   شد 

 
#۲۴۳ 

 
 

 ِاقتباس 



 ص . مرادی
 
 
 

 ـ   رسگرد   فکر   کنم   فراموش   کردید   کجا   باید   د نبال 
 قاتل   بگردید !  ما   خودمو   شاک   پرونده   هستیم !  به 
 جای   اینکه   وقتتون   رو   اینجا   تلف   کنید   برید   رساغ 

 ! اوناب    که   پدر   ما   رو   کشت   
   یشی    خم   شد   و   نادری   به   جای   او   جواب   داد 

م   ـ   اینکه   کجا   رو   باید   بگردیم   رو   ما   تصمیم   م   گیر
 ! آقای   خادم 

بتر    او   ماند   روی   رد   پرس   مقتول   ساکت   شد   و   نگاهِ   تیر 
   از   خون   خشکیده   زیر   صندل 

 
  ! کم   رنک

 زانوی   پای   راستش   را   روی   صندل   عقب   گذاشت   و 
 کامل   خم   شد.  کف   پوش   ماشتر    را   تکان   داد   و   چند 

 . قطره   ی   دیگر   خون   توجه   اش   را   جلب   کرد 
   رسیــــع   عقب   آمد   و   رو   به   نادری   گفت 

 . ـ   بگو   بچه   های   بررش   صح نه   جرم   بیان 
ه   شد   به   پرس     اطاعت   کرد   و   او   خیر

 
 نادری   فورا
 . مقتول 



 ـ   فکر   م   کنم   لزمه   که   شما   و   مادرتون   همراه   ما 
 . بیاید   اداره   ی   آگاه 

 عباس   خادم "  عمیق   نفس   کشید   و   پنجه   در "
  . موهایش   فرو   کرد 

 چند   قدم   عقب   رفت   اما   نگاه   از   چهره   ی   برافروخته 
 . ی   پرس   مقتول   نگرفت 

 حدس   های   زیا دی   در   ذهن   داشت   اما   ترجیح   م 
 داد   منتظر   جواب   بررش   ماشتر    توسط   کارآگاهان 
 آگاه   و   نظر   پزشک   قانوب    در   رابطه   با   قطره   های 

 . خون   بماند 
 در   خانه   ب    هوا   باز   شد   و   دخی    مقتول   به   محض 
عادی   داخل   حیاط   داخل   آمدن   متوجه   ی   جو   غیر

 . شد 
 ـ   چ    شده   داداش؟ 

ی   نیست .  تو   برو   داخل   پیش   مامان   . ـ   چیر 
 نادری   به   طرفش   آمد   ول   قبل   از   اینکه   موفق   شود 

ی   بگوید   آرام   گفت     و   چیر 
   حواست   به   اطراف 

ا
س .  بذار   بعد .  فعل ی   نی   ـ   چیر 

 . باشه 



 . همکارش   ناراص    اطاعت   کرد   و   دوباره   عقب   رفت 
 پرس   مقتول   هم   موفق   شد   به   اجبار   خواهرش   را 

 . داخل   بفرستد 
 سکوت   دوباره   بر   فضا   حاکم   شد   و   او   نتوا نست 

 . حریف   ذهنش   شود !  نتوانست   به   آنیل   فکر   نکند 
 به   اینکه   در   همتر    ساعت   چه   حال   دارد   و   این   چند 

 ! روز   را   چگونه   گذرانده   است 
 بعد   از   چند   روز   بالخره   داشت   تسلیِم   افکارش   م 

    ماموریت   و   به   دست   آوردن 
 شد !  درست   حتر 

 رسنخ   های   مشکوگ   در   خانه   ی   مقتول   حواسش 
 ! پرِت   نبودِن   آنیل   شده   بود 

 
*** 

 
#۲۴۴ 

 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 



 
 جواب   پزشک   قانوب    اومده .  موبایل   هم   بچه   ها    

 . بررش   کردن 
 تکیه   بر   پشت    صندل   اش   داد   و   دقیق   به   چهره   ی 

ش   ایستاد   نگاه   کرد   . نادری   که   آمد   مقابل   میر 
 ! لکه   های   خون   متعلق   به   نعمت   خادم   بود    

   اکی  
 موبایل   هم   همونیه   که   مخفیانه   فقط   با   دخی 

  ! جمال   در   ارتباط   بوده 
  . نیشخند   زد 

 . زن   مقتول   رو   بفرست   اتاقم    
   نادری   اما   ب    ربط   گفت 

 اسم   تو   که   میاد   این   پناه   خارج   از   نوبت،   خارج    
 از   تایم،   تمام   تالش   خودش   رو   م   کنه   تا   فقط   کا ر 
؟   من   تو   راه   بیفته !  از   چ    تو   خوشش   اومده   خداب 
 اگه   زن   بودم   چشمم   به   چشم   تو   م   افتاد   فقط 

  ! جیغ   م   کشیدم 
 . اخم   کرد 

 الن   وقت   این   حرفاست؟    
 . نادری   رسیــــع   صاف   ایستاد 

 ! خیر   قربان    
ون   فرستاد   . نفسش   را   کالفه   بیر



 برو   زن   مقتول   رو   بفرست   داخل .  تنها،   بدون   پرس    
ش   . یا   حت    دخی 

 . نادری   محکم   پا   کوبید 
 . چشم   قربان    

 با   حرص   به   دور   شدن   همکارش   نگاه   کرد   و   کالفه 
  . روی   صورتش   دست   کشید 

 خودش   هم   گمان   نم کرد   پناه   اینقدر   رسیــــع 
  ! کارشان   را   خارج   از   نوبت   راه   بیندازد 

 نفهمید   یک دفعه   چرا   ذهنش   دوباره   و   ب    اختیار 
 سمت   آنیل   پر   کشید .  این   روزها   هر   بار   که   قد م   در 
 مجتمع   م   گذاشت،   قبل   از   اینکه   وارد   خانه   اش 

  ! شود   نگاهش   ب    اختیار   سمت   واحدِ   آنیل   م   دوید 
 چقدر   یک   دو   روز   اول   از   دست   نگهبان   مجتمع 

 وقت    که   رساغ   آنیل   را   م   گرفت   عصباب    شده   بود 
 ول   بالخره   بعد   از   آمدن   نادری   و   گفت     توضیحات 

 لزم   از   فشار    رواب    آن   سوالت   تکرار ی   خالص 
 . یافته   بود 

 اما   از   بعد   آن   هر   بار   فقط   نگاهِ   ابهام   آمیر    نگهبان 
 بدرقه   ی   راهش   م   شد !  نگاه   که   بدتر   عصت    اش 

 . م   کرد 



 با   داخل   آمدن   همرس   مقتول   برای   رهاب    از   افکار 
 دیوانه   کننده   ای   که   فضای   رسش   را   اشغال   کرده 

 . بودند   چند   بار   عمیق   نفس   کشید 
 زن   مضطرب   و   با   چشماب    ک ه   وحشت   را   فریاد   م 

 . زدند   روی   صندل   نشست 
 خودش   را   جلو   کشید   و   روی   میر    خم   شد .  نادر   هم 

 به   محض   بست     در   اتاق   جلو   آمد   و   مقابل   زن 
 . نشست 

 نیازه   که   بگم   قطره   های   خون   خشک   شده   داخل    
 درزهای   موبایل   و   اون   ماشتر    متعلق   به   آقای 

 خادمه؟ 
 حس   کرد   نفس   بر   سینه   ی   زن   ماند   و   در   لحظه 

 . خش کش   زد 
 حدس   اینکه   اون   قتل   کجا   اتفاق   افتاده   برای   من    

 که   هزارتا   پرونده   ی   مبهم   تر   از   این   زیر   دستم   اومده 
 سخت   نیست !  اینکه   همه   چیر    رو   مثل   پازل   بچینم 
 کنار   هم   و   بگم   قاتل   کیه   برای   من   سخت   نیست !  و 

   اتفاق   افتادن   چنتر    قتل   برای   من 
ا
 باید   بگم   اصل

   قتل   هاب  
   رخ   دا دن   چنتر 

 
 عجیب   نیست !  اتفاقا
  ! درصد   بالب    هم   دارن 



 مستقیم   به   جسم   ب    حرکت   مانده   ی   زن   که 
ه   شد   و   رصیــــح   نگاهش   مانده   بود   به   مقابل   خیر

   گفت 
 ! فقط   م   خوام   بیشی    از   این   پلیس   رو   بازی   ندید    

اف   رو   داشته   باشید   . م   خوام   که   شهامت   اعی 
 

#۲۴۵ 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

   جدی   و   بدون   مالیمت   ادامه   داد 
 . م   شنوم   خانم    

 زن   به   ناگاه   گریه   اش   گرفت   و   رس   چرخاند،   بالخره 
ه   شدن   به   صورت   او   را   پیدا   کرده   بود   . شجاعت   خیر

اف      به   پرسم   ربط   نداره .  من   خواستم   اعی 
 کنم ... خواستم   همون   اول   با   پای   خودم   بیام   رساغ 



 پلیس ... پرسم   فقط   خواست   از   من   محافظت 
  . کنه ... عباس   گناه   ندار ه 

 عقب   رفت   و   کمر   چسباند   به   صندل .  درد   های 
 جسم   اش   در   حاِل   التیام   بودند   اما   زخم   های 

 ! روحش ... هرگز   مداوا   نم   شدند 
ی   نداره      . من   کشتم ... پرسم   تقصیر

 زن   دستان   مرتعش   خود   را   بال   آورد   و   با   چشماب    از 
   حدقه   در   آمده   هق   زد 

 با   همتر    دستام ... چاقو   رو   فرو   کردم   تو   سینه    
   که   ب  

 اش . .. تو   قلبش ... اما   آروم   نشدم ... حت    وقت 
به   زدم ... به   اندازه   ی   جون   افتاده   بود   دوباره   رص 
 همه   ی   جواب    و   آتیش    که   به   جونم   انداخته   بود 

 ... چاقو   زدم 
 نادری   خم   شد   و   لیواب    آب   ریخت   و   به   طرف   زن 

  . که   بدنش   رعشه   گرفته   بود   گرفت 
   زن   اما   اعتنا   نکرد   و   بلندتر   گریست 

م !  وقت    اون      دیگه   ن م   تونستم   خفه   خون   بگیر
 موبایل   رو   پیدا   کردم ... وقت    پیاماش   با   اون   دخی    رو 
 خوندم   و   فهمیدم   حامله   اش   کرده ... فهمیدم   پای 
 یه   زن   دیگه   هم   وسطه ... حالم   از   خودم   به   هم 

 خورد   که   همه   ی   این   سال   ها   منتظر   موندم   شاید 



 بالخره   یه   روز   چشمش   منو   ببینه ... شاید   یه   شب 
 بیاد   د اخل   اتاقم ... وقت    نزدیکای   ظهر   رسید   خونه   و 
ه ... با   چاقوب    که   کل   شب   خواست   بره   دوش   بگیر

 بغل   دستم   گذاشته   بودم   رساغش   رفتم ... موبایل   رو 
 بهش   نشون   دادم ... شوکه   شد ... منم   چاقو   رو   تا 

 ... دسته   داخل   سینه   اش   فرو   کردم 
ن  
ُ
 زن   به   صورِت    خیس   خود   دست   کشید   و   ت

 . صدایش   ضعیف   تر   شد 
 زو ر   زب    که   خیانت   دیده   و   مدت   زیادی  عقده   رو    
ه   کرده   خیل   زیاده ... نتونست   خودش   عقده   ذخیر
 ،رو   نجات   بده ... گردنم   رو   گرفت ... بهم   سیل   زد 
 هلم   داد ... سع   کرد   با   اون   وضعیتش   چاقو   رو   از 

ه   ول   نتونست ... پرسم   وقت    رسید   من   کف   من   بگیر
 ... حمام   بالی   رس   جسد   شوهرم   نشسته   بودم 

 زن   ساکت   شد   و   نگاه   از   صورت   او   گرفت   که   نادری 
   پرسید 

 خب؟   پرستون   چیکار   کرد؟    
 . مکث   زن   چندان   دوام   نداشت 

 شوکه   بود ... نم   فهمید   داره   چیکار   م    
 کنه ... وقت    جنازه   ی   شوهرم   رو   داخل   اون   ماشتر  

 م   ذاشت   فقط   با   گریه   م   گفت   مامان   چیکار 



 کردی ... منم   دیگه   آب   از   رسم   گذشته   بود،   همه 
 ... چیر    رو   به   پرسم   گفتم ... حاِل   جفتمون   بد   بود 

 به   پرونده   ی   خادم   چشم   دوخت .  آن   لحظه   فقط 
 به   این   فکر   م   کرد   که   همتر    امروز   باید   با   رسهنگ 
احت   احتیاج   داشت   . صحبت   کند .  مدب    به   اسی 
  پرستون   به   صاحب   میوه   فروش    زنگ   زد؟    
 چقدر   خوب   که   نادری   با   سوال   هایش   کار   او   را 

 . آسان   م کرد   و   اجازه   نم   داد   سکوتش   را   بشکند 
 تا   شب   جفتمون   تو   حال   خودمون    

 نبودیم ... بعدش   پرسم   تصمیم   گرفت   هر   طوری   م 
 شه   منو   دور   نگه   داره ... گفت   کش   نم   فهمه   کار 
 من   بوده ... گفت   به   صاحب   میوه   فروش    خی  

 میده ... گفت   همه   چیر    گردن   اون   دخی    و   خانواده 
 اش   میفته   چون   هر   گ   خربزه   م   خوره   پای   لرزشم 

 . باید   بشینه 
 نیشخند   زد   و   این   بار   قبل   از   اینکه   نادری   سوال 

سد   گفت     جدیدی   بی 
ی   ساخت   !  ادامه   ی   ماجرا      پرستون   سناریوی   تمیر 

 ! رو   م   دونیم .  همه   چیر    واضح   هست   دیگه 
ی   نداره ... من   کشتم ... عباس   فقط      پرسم   تقصیر

 . م   خواست   از   من   محافظت   کنه 



   آرام   بلند   شد   و   ر و   به   چهره   ی   رسخ   زن   لب   زد 
 . همه   چیر    رو   بنویسید .  مو   به   مو    

 به   نادری   اشاره   کرد   کاغذ   و   خودکار   به   دست   زن 
 بدهد   و   با   چند   گام   بلند   بدون   حرف   اضافه   تری   از 

 . اتاق   خارج   شد 
  ! رسگرد    

 . چرخید   و   رخ   به   رخ   “ مینو   خادم ”  شد 
 چ    شده؟   تو   رو   خدا   بگید   بدونم   چرا   عباس   و    

  ! مامانم   اینج ا   هست   
 با   تاسف   به   چهره   ی   آشفته   ی   دخی    مقتول   نگاه 

 . کرد 
 . قاتل   رو   پیدا   کردیم    

 چشماِن   “ مینو   خادم ”  درشت   شدند   و   او   اولتر  
 دیدارشان   را   به   خاطر   آورد .  همان   شب   هم   ب  
 . رحمانه   باعث   بدتر   شدن   حال   دخی    شده   بود 

 گ ... کیه   اون   آدم؟    
 فکر   کرد   این   بار   هم   دخی    مقابلش   از   حال   خواهد 

  رفت؟ 
 . کالفه   دست   پشت   گردنش   کشید 

 اجازه   بدید   تحقیقات   کامل   شه   همکارم   توضیح    
 . میدن 



   از 
ا
 گفت     حقیقت،   تحمل   جیغ   و   گریه   ها   و   احتمال

 حال   رفت     دخی    مقتول   را   بر   عهده   ی   نادری 
  . گذاشت 

اض   دخی    نماند   . قدم   تند   کرد   و   منتظر   اعی 
 شتابان   به   طرف   اتاق   رسهنگ   رفت   و   یقتر    داش ت 
 اگر   با   مرخص   اش   موافقت   نشود   قید   شغلش   را   به 
 هر   قیمت    که   باشد   خواهد   زد !  حت    به   قیمت   یک 

 ! مجازات   سهمگتر  
 
 

*** 
 

#۲۴۶ 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

 . آرام   قدم   برداشت .  با   دنیاب    از   شک   و   تردید 



ه   را   پایتر    کشید   حرف های   دکی    تمام   وقت    دستگیر
  . فضای   رسش   را   پر   کرده   بود 

 ب  حرکت   بر   رس   جایش   ایستاد   و   چشم   از   در    نیمه 
  . باز   اتاق   گرفت 

 صدای   فریادهای   آرش   و   گریه های   فرانک   به   یکباره 
 . در   رسش   تکرار   شدند 

 تف   رس   بالی   زندگیم   تو !  دست   زنم   و   مادرم   “
یم ... به  م   برای   هم یشه   از   این   شهر   میر  رو   م گیر

م ... به   خاطر   این   حالش ... به   خاطر   خاطر   زنم   میر
یش   خودم   که   دیگه   جون   ندارم   ببینم   فرانک   چیر 

ط   گذاشته   جلو   پای   شده !  به   خاطر   اینکه   رس 
ط   کرده  ط   گذاشته   واسه   بخشیدنم !  رس   من ... رس 
 ! بیخیال   تو   شم ... بیخیال   خون   آزاده   و   بابام   شم 
 بیخیال   اون   هرزه   که   انگ   رو اب    بودن   زدید   بهش 

ط   برای   من   شم !  بگم   غلط   کردی   چینتر    رس 
 گذاشت    فرانک؟   قبول   نکنم؟   مگه   م تونم   وقت  

 ”! قسم   م خوره   این   بار   جنازه اشم   نم بینیم 
 . رو   برگرداند .  از   در    نیمه   باز   اتاق   فاصله   گرفت 

 اینجا   آمده   بود   چه   کار !  آن   هم   بعد   از   بیست   و   سه 
  ! روز 



 نیشخند   زد .  چقدر   نفرت انگیر    حساب   تک   تک 
  ! روزهای   نبودن   او   را   داشت 

یم ... بهش   گفتم   منه   خاک   تو    “  بهش   گفتم   میر
طت   رو   قبول   م کنم   ول   دیگه   برادری   رس   رس 

 نداره ... گفتم   باید   فکر   کنه   خانواده اش   ُمردن ... باید 
 “ . فکر   کنه   بغل   دست   آزاده   و   بابام   دفن   شدن 

 نزدیک   به   دیوار    کنار   خود   ایستاد .  رس   چرخان د   و   به 
 آن   در    نیمه   باز   چشم   دوخت .  با   دنیاب    درد   و   حاِل 

 ! بد 
 قبول   کرده ... حال   به   تو   هم   م گم،   دیگه   “

 خواهری   نداری ... نم خوام   هیچ   وقت   ببینمت ... یه 
 ”. جوری   نباش   که   باور   کنم   ُمردی 

  . رسش   را   به   دیوار   تکیه   داد   و   پلک   بست 
 به   وقِت   دوباره   تنها   شدن   رساغ    ممنوعه ی 

 ا ش   آمده   بود؟ 
 
  ! زندگ

 کالفه   چشم   باز   کرد   و   تصمیم   گرفت   از   همان   راه 
  . که   آمده   است   برگردد 

 اما   چند   قدم   بیشی    دور   نشده   بود   که   ناگهاب    عقب 
 ! گرد   کرد 

 همان   حش   که   تا   اینجا   آورده   بودش   به   قدم هایش 
د   و   وارد   اتاق   شود   ! رسعت   داد   تا   شک   را   نادیده   بگیر



 اما   با   دیدن   آنیل   در   آن   وضعیت   پ اهایش   سنگتر  
 شدند !  نتوانست   قدم   از   قدم   بردارد .  مستقیم   به 
 . جسِم   نحیف   روی   تخت   نگاه   کرد   و   ناباور   پلک   زد 

 سخت   گام   برداشت !  حس   م کرد   به   پاهایش 
  ! وزنه های   سنگتر    وصل   کرده اند 

 کنار   تخت   ایستاد   و   نگاهش   ماند   روی   ماسک 
ب    که   بر   صورت   رنگ   پریده ی   آنیل   قرار   اکسیر 

 . داشت 
   گفته   بود   دوباره   دچار   حمله ی   عصت    شده 

 دکی 
 است   و   اکنون   داشت   فکر   م کرد   مگر   چند   بار   دیگر 

 ! در   این   مدت   به   چنتر    حال   دچار   شده؟ 
م   سقوط   کرد   . نگاهش   تا   روی   لوله ی   رِسُ

 سمِت   چِپ   سینه اش   تیر   کشید،   ب  اختیار   خم   شد 
  ! و   لب   بر   پیشاب    آنیل   چسباند 

 کش   در   رسش   فغان   کرد   » چه   غلط   م کت  
 »! مرتیکه 

 ول   او   در   آن   لحظه   عجیب   اختیار   رفتار   خود   را 
 ! نداشت !  خیل   وقت   بود   که   خودش   را   نم شناخت 
 حت    اختیار   زبانش   هم   نداشت   وقت    زیر   گوش    آنیل 

   با   حال   عجیب   نالید 
 ! بلند   شو ... اینجوری   نباش    



 
#۲۴۷ 

 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

  . لبه ی   تخت   نشست   و   دست   رسدِ   آنیل   را   گرفت 
 نگاهش   روی   صورِت   رنگ   پریده ی   زب    که   انگار 

 مدت   زیادی   از   بست     چشمانش   م گذشت   دو   دو 
 . م زد 

 ! بلند   شو   ببتر    بالخره   تسلیم   احساسم   شدم    
 
 
 ببتر    من   بالخره   تسلیم   قلبم   شدم !  با   دلتنک

 اومدم !  نتونستم ... بهم   گفته   بودی   عشق؛   نفرت 
  ! بلد   نیست ... خواستم   متنفر   بمونم ... نشد 

 به   قفسه ی   سینه ی   آنیل   که   آرام   تکان   م خورد 
ه   شد   و   دستش   را   رها   نکرد   . خیر



 خیل   سع   کردم   بیخیالت   شدم ... خیل   با   خودم    
 و   احساسم   جنگیدم ... اما   الن   اینجام !  حت    یکماه 
 هم   نگذشته   از   نبودنت   ول   دیگه   نتونستم   تحمل 

 ! کنم !  اومدم ... الن   اینجام 
   گفته   بود   بیمار   در   این   مدت   به   هیچ   چیر  

 دکی 
 واکنش   نشان   نداده   است   و   باور   نم کرد   آنیل   حت  
 ! به   صدای   گرفته ی   مردانه ی   او   هم   ب  توجه   کند 
 دست   آنیل   را   تا   روی   لب هایش   بال   آورد   و   نجوا 

   کرد 
 ! خوب   م ش  ... نم خوام   تو   این   وضعیت   بموب     
 ب  اراده   پشت   دست   آنیل   را   بوسید   و   کالفه   بلند 

 . شد 
 حس های   ضد   و   نقیض   داشتند   وجودش   را   متالش  

 م کردند .  در   واقع   میان   عشق   و   نفرت   از   نفس 
 . افتاده   بود 

 م خواست   بماند ... اما   بخش    از   وجودش   مانع 
 ! م شد 

 لمس   کرده   بود ... بوسیده   بود   و   اختیار    زبانش   را 
 نداشت   و   همان   بخش   از   وجودش   که   مانع 
  ! ماندنش   م شد   ب  رحمانه   مالمتش   م کرد 



 ! باید   با   آن   حال   بد   به   کجا   و   چه   کش   پناه   م برد؟ 
 از   حال   بدی   که   بیخ   گلویش   مانده   بود   با   چه   کش 
 باید   سخن   م گفت؟   دردش   را   به   که   م گفت   که 

  ! درک   کند   حاِل   بدحالش   را؟ 
 چشم   از   آنیل   که   کوچک ترین   تکاب    نخورده   بود 

ون   زد   ! گرفت   و   مستاصل   از   اتاق   بیر
 قدم هایش   سست تر   و   نامطمت   تر   از   همیشه 

  ! بودند 
 روزها   با   خود   جنگیده   بود   برای   فراموش  ... برای 
 متنفر   ماندن   اما   شب ها ... درست   موقع   که   کنار 

 ! حنا   دراز   م کشید   در   مقابل   افکارش   یک   بازنده   بود 
 اینکه   امروز   چگونه   رس   از   اینجا   در   آورده   و   به 

قابل   محض   دیدن   آنیل   در   آن   وضعیت،   واکن ش   غیر
قابل   هضم   باوری   نشان   داده   بود   یک   پدیده ی   غیر

 ! برای   منطق   و   عقلش   به   حساب   م آمد 
 صدای   لرزاِن   فرانک   را   ناگهاب    به   خطر   آورد   و 

 اش   شدت   گرفت 
 
 . آشفتک

 وقت  ... عاشق ... م ش    حت  ... تو   “
 اوج ... نفرت ... بازم   عاشف  ... بازم   یه ... گوشه 

 ”. از ... قلبت   برای ... اون   م ... مونه 



 فکر   کرد   اما   هم زمان   دچار    عشق   و   نفرت   بودن 
 چقدر   دردناک   است ... چقدر   وحشتناک 
 ! است ... چقدر   خودِ   درد   ب    درمان   است 

    تنفر،   عاشق   بودن   فاجعه   است ... فاجعه 
 ! در   عتر 

 
 

*** 
 

#۲۴۸ 
 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 
 

 . صندل   را   کشید   مقابل   تخت   و   آرام   نشست 
 مستقیم   به   چهره ی   رسد   و   نگاه   ب  فرو غ   آنیل   نگاه 

 . کرد 



 دیروز   وقت    رفتم   فکر   نم کردم   صبح   دوباره   بر    
 ! م گردم 

 آنیل   ب  تفاوت   پلک   زد   و   نگاهش   روی   دیوار    پشت 
ه   ماند   ! رس   او   خیر

 حالم   بد   بود ... رفتم   در   خونه ی   پدرم،   م خواستم    
م ... برم   رس   بذارم   روی   پاهاش   و   به   مادرم   پناه   بی 
 بگم   کم   آوردم ... بگم   پرست   دیگه   او ن   آدم   عاقل   و 

  ! قوی   نیست 
 آنیل   هیچ   واکنش    نداشت !  از   لحظه ی   آمدنش 

 حت    برای   یک   لحظه ی   کوتاه   هم   به   صورت   او   نگاه 
 ! نکرده   بود 

 اما   پشیمون   شدم !  م دوب    چرا؟   چون   الن   دیگه    
 برای   رفت     فرانک   هم   منو   مقص   م دونه !  من   از 

 نظر   اون ها   عوص  تر   از   قبل   هستم   چون ... فهمیدن 
  . حس هاب    به   تو   دارم 

 . کالفه   دست    به   صورتش   کشید   و   ب  هوا   بلند   شد 
 با   چند   گام   بلند   خود   را   به   تخت   رساند   و   ناگهاب    دو 

 . طرف   شانه های   آنیل   را   گرفت 
  ! نگاه   کن   منو    

 ! مردمک های   چشمان   آنیل   اما   هیچ   تکاب    نخوردند 



 در   همان   حالت،   بدون   رها   کردن   آن   شانه های 
 نحیف   لبه ی   تخت   نشست   و   عصت    صورت   خود 

 . را   جلوتر   برد 
 بسه !  تو   دیگه   اینجوری   نباش !  نگاهم   کن ... حرف    

 بزن   با   من ... حالم   خوب   نیست   آنیل !  نم تونم 
 برگردم   رس   کار !  نم دونم   چه   مرگمه !  فقط   دارم   دور 
 خودم   م چرخم !  مغزم   متالش    شده   از   حجم   فکر 
  ! کردن .  روزهام   تاریک   شده ... شب هام   جهنم   شده 
 این   ب ار   صورِت   رنگ   پریده ی   آنیل   را   میان   دستانش 
ه     نداشتند   خیر

 
 گرفت   و   به   لب هاب    که   دیگر   رنک

 . شد 
 خیل   تنها   شدم ... روزهای   سخت    رو   دارم   پشت    

 ... رس   میذارم 
 صورتش   را   به   صورِت   ب  تفاوِت   آنیل   نزدیک   کرد .  با 
 اندک   تماش   که   میان   لب هایشان   ایجاد   شد   نگاه   او 

 . بال   آمد 
  آنیل   جا ن؟    

 مستاصل   چشم   بست   و   پیشاب    بر   پیشاب    آنیل 
 . گذاشت 

 م خوام   برگردی ... به   زندگیم ... به   درک   هر   چ     
 که   شده ... من   یک   بار   م خوام   منطف  



م ... با   انتخاب   تو   نباشم ... م خوام   فراموش    بگیر
 دیگه   یک   درصد   امکان   نداره   خانواده ام   رو   بتونم 
 داشته   باشم   ول   م دونم   که   نم تونم   قید   تو   رو 

 ... بزنم ... تو   این   مدت   بهم   ثابت   شده 
 
 
 دست   دور    شانه ی   آنیل   انداخت   و   فاصله ای   باف

 . نگذاشت 
   اومدم ... با   ب  منطف     

 
 با   قلبم   اومدم ... با   دلتنک

 ... اومدم 
 لب هایش   را   مماس   گوش   آنیل   نگه   داشت   و   نجوا 

   کرد 
 بیا   فراموش   کنیم ... بیا   فقط   من   باشم   و   تو   و    

 حنا ... هر   کاری   کرد م   تا   قانون   نخواد   اذیتت 
 
ا
 کنه ... فرستادمت   اینجا   چون   چاره   نداشتم ... اصل
یم ... تو   ما   هم   مثل   آرش   و   فرانک   از   این   شهر   میر

یم   ... بخوای   میر
 آنیل   کوچک ترین   تکاب    نم خورد !  لب   کشید   روی 

 پوسِت   رسدِ   صورِت   زب    که   از   او   َمرد   دیگری 
 ! ساخته   بود !  َمردی   که   خودش   هم   باور   نداشت 

 ... خوب   شو ... م خوام   که   خوب   ش     
 . نفس    داغش   روی   صورِت   آنیل   رها   شد 



مت ... خیالم   رو   راحت   کن   که      م خوام   از   اینجا   بی 
 ... خوب    تا   برگردیم   خونه 

  . صامت   ماندن   آنیل   باعث   شد   عصت    عقب   بیاید 
    

 
ی   نم گ  ! چرا   چیر 

   چانه ی   آنیل   را   میان   انگشتانش   گرفت   و   غرید 
 ! چرا   منو   نگاه   نم کت     

 باز   هم   جوابش   سکوت   بود   و   نگاه   که   روی   دیوار 
 ! خشکیده   بود 

 . کالفه   ایستاد   و   موهایش   را   چنگ   زد 
ت   رس   در   نمیارم ... من      من   از   حرف های   دکی 

 نم فهمم   وقت    از   مشکلت   م گه ... من   فقط   یه   چیر  
 رو   م دونم   اونم   اینکه   تو   نباید   اینجوری   بموب  !  تو 

 .. . زن   ضعیف    نیست  !  قوی   شناختم   تو   رو 
ون   زدِن  ون   فرستاد   و   قبل   از   بیر ان   بیر  نفسش   را   حیر

   ناگهاب  اش   از   اتاق   با   فک   سخت   شده   گفت 
م   و   راهش   رو      آخر   این   قصه   من   باید   آروم   بگیر
 فقط   تو   بلدی !  تو   مدب    که   نبودی   فهمیدم   که 
 بدون   تو   آروم   شدن   برای   من   وجود   نداره !  آنیل 
 برای   انتخاِب   تو ... برای   اینجا   بودن   وجدان   درد 

ه   که   خجالت   دارم،   از   خودم   حرصم   م گیر
ه   که   شبیه   نم کشم !  از   خودم   حرصم   م گیر



 پرسهای   کم   سن   و   سال   شدم !  من   از   خودم   برای 
 
 
    تو ... برای   اینجا   بودن ... برای   دلتنک

 هنوز   خواست  
ه   ول   لعنت    تو   از   ذهن   من   برای   تو   حرصم   م گیر
ی !  چنتر    حش   رو   تا   حال   نداشتم  ون   نمیر  ! بیر

 صدات   و   حرفات   فراموشم   نم شه !  نم دوب    تو 
 ! چه   جهنم   دارم   دست   و   پا   م زنم !  نم دوب  
 با   خشم   آمیخته   به   غم   رفت   بدون   اینکه   نگاه 

 ! آنیل   به   طرفش   چرخیده   باشد 
 

*** 
 

#۲۴۹ 
 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 



 وقت    خم   شد   و   حنا   را   روی   دست های   آنیل 
 ! گذاشت   دیگر   مرز    میاِن   خوب   و   بد   را   نم شناخت 
 دو   پرستار   به   سفارش   دکی    پشت   رسش   ایستاده 

 . بودند   و   او   حنا   را   در   بغل   آنیل   نگه   داشت 
 رفتم   که   حنا   رو   بیارم ... وقت    به   من   توجه    

   شاید   به   حنا   ب  محل   نکت  
 ! نم کت 

 مردمک های   چشماِن   آنیل   در   حدقه   چرخیدند   و 
 . دستانش   رعشه ی   اندگ   گرفت 

 حنا   دست   و   پا   زد،   حلقه ی   دس تانش   تنگ تر   شد   و 
ش   را   محکم   نگه   داشت   . دخی 

 بوی   تو   رو   م شناسه   آنیل !  ببتر    گریه   نکرد !  این    
مم   برای   تو   ب  تاب    م کنه ... م فهمم 

 ! روزها   دخی 
 نگاهِ   آنیل   دوران   گرفت   و   لحظات   بعد   ماِت   چهره ی 

 . حنا   ماند 
؟       م خوای   خودت   بغلش   کت 

   لرزش   دستان   آنیل   بیشی    شد   و   او   مهربان   اد امه   داد 
 م خوای   دراز   بکش    روی   تخت،   حنا   رو   هم    

  بخوابونم   کنارت؟ 
 آنیل   چشم   بست   و   قطره ای   اشک   از   گوشه ی 

 . چشم   چپش   پایتر    چکید 



 کمر   راست   کرد   و   حنا   را   به   طرف   یک   از   پرستارها 
 . گرفت 

؟    
 
 نگه اش   م دارید   لطفا

   جلو   آمد   و   با   لبخند   حنا   را   بغل   کرد 
 
 . پرستار   فورا

  ! تشکر   کردنش   هم زمان   شد   با   گریه ی   حنا 
 بالخره   یه   واکنش   آب    نشون   داد !  فکر   م کنم    
ون  یم   بیر  ،لزمه   بیشی    باهاش   حرف   بزنید .  ما   میر
تون   رو   آروم   م کنیم    . شما   هم   نگران   نباشید   دخی 
 رو   به   پرستار   قدرشناسانه   رس   تکان   داد   و   به   محض 
 . تنها   شدن   در   اتاق   ب  درنگ   سمِت   آنیل   برگشت 

 ... برو    
 درست   یک   قدم   تخت   قرار   داشت   که   آنیل   با 
   بسته   و   صداب    گرفته   آن   یک   کلمه   را 

 چشماب 
 ! نالیده   بود 

 فاصله   را   بدوِن   تردید   پر   کرد   و   به   یکباره   آنیل   را   در 
 ! آغوش   گرفت 

ت   گفتم   م خوام   از     م ... حرف   زدم   با   دکی   با   تو   میر
مت ... با   مسئولیت   خودم ... با   تعهد   اینجا   بی 
 خودم ... بلدم   ازت   پرستاری   کنم ... هر   چقدر 

 مرخص   طلب   دارم   رو   استفاده   م کنم   که   صبح   تا 
 . شب   کنارت   باشم 



 با   لرزیدِن   بدن   آنیل   در   حلقه ی   دستانش   متوجه 
    ب  صدایش   شد 

 . گریست  
 کنار   من   باش    کم تر   کابوس   م بیت  ... کنار   من    

 دیگه   حمله ی   عصت    رساغت   نمیاد ... یادته   چقدر   از 
 عشق   ب ا   من   حرف   م زدی؟   یادته   چقدر   عاشقم 

  بودی؟   یادته   حرفات؟ 
 چانه اش   را   روی   رس   آنیل   گذاشت   و   حلقه ی 

 . دستانش   تنگ تر   شد 
ین        من   برگردون ... تو   بهی 

 
 آفتاب   رو   به   زندگ

 مرهم   برای 
 زخم هام ... جداب  ... نداشتنت ... نبودنت ... همه   و 

 همه   ثابت   کرد   بدون   تو   نم گذره !  چطوری   از   دردم 
 بهت   بگم   آخه؟   چطوری   حالم   رو   توصیف   کنم 

 برات؟   چطوری   بگم   الن   چه   حش   دارم؟   چ    بگم 
  ! من 

 ! چشم   بست   و   پلک هایش   داغ   شدند 
 نفرِت   عاشف    موندگار   نیست !  نفرِت   عاشف     
 دوام   نداره !  نفرِت   عاشف    خیل   زود   کم   رنگ 
   یه   عاشق   نم تونه   متنفر   بمونه 

ا
 ! م شه !  اصل

  ! نم تونه   یادش   بره   عاشق   بو ده 



   شده   بود   و   او   ب  توجه   به 
 لرزش   بدن   آنیل   بیشی 

 قطرات   اشک   که   از   گوشه ی   چشمانش   رس   ریز 
   م شد   ادامه   داد 

 تنفرم   از   تو   کوتاه   بود !  فاب    بود !  گفت    دیگه   هیچ    
   ! وقت   به   طرفم   دست   دراز   نم کت  

 شانه های   به   رعشه   افتاده ی   آنیل   را   نرم   گرفت   و 
 عقب   فرستاد .  صورت هایشان   مق ابل   هم   ثابت   شد 

 . و   چشمان   هر   دویشان   از   اشک   خیس   بود 
 گفت    دیگه   هیچ   وقت   برای   بوسیدن   من   صورتتو    

  ! جلو   نمیاری 
 . لب هایش   را   نزدیک   لب های   آنیل   نگه   داشت 
 نگاهم   کن   وقت    که   به   طرفت   دست   دراز    

 کردم ... وقت    که   برای   بوسیدن   تو   صورتم   رو   جلو 
 آوردم ... وقت    که   دارم   با   عشق   نگاهت   م کنم   و 

 فهمیدم   چاره ای   نداشت  !  نگاهم   کن   وقت    که   دارم 
 م گم   دیگه   باورم   شده   اونقدر   عاشقم   شدی   که 

 همه   چیر    رو   فدای   زنده   موندنم   کردی !  نگاه   کن   منو 
اف   کنم   منم   دیگه   بدون   آنیل   وقت    که   م خوام   اعی 

   کنم 
 
 ! تو   نم تونم   زندگ

   نگذاشت 
 
  ! فاصله ای   میان   لب هایشان   باف

 
 
  ! آنیل   را   بوسید!  با   دنیاب    از   تردید   اما   دلتنک



 عقب   که   آمد   نفس های   هر   دویشان   نامنظم   شده 
  . بود 

  . نگاهِ   آنیل   بالخره   روی   چشمان   او   قفل   شد 
 لبخند   زد   و   انگشست   شستش   نوازش   وار   روی 

 . رطوبِت   آن   لب های   دلفریب   کشیده   شد 
  ! من   از   تو   کله   خراب تر   هستم   موقع    عاشف     

 آنیل   با   چشماب    که   انگار   زمستان   به   جانشان   افتاده 
ه اش   ماند   . بود   در   سکوت   خیر

 پایان   قشنگ   دلم   م خواد ... یار   شدن   با   تو   دلم    
 م خواد ... عاشف    با   تو   دلم   م خواد ... خوب   شدِن 
 حال   رو   با   تو   دلم   م خواد ... خانواده ام   شو ... همه 

م   شو   ... چیر 
 . پشت   دستش   را   روی   اشِک   صورِت   آنیل   کشید 

 ،من   اینجور   حرف   زدن   رو   هیچ   وقت   بلد   نبودم    
 عشق   تو   یادم   داده !  این   َمرد   رو   تو   ویران   کردی   و   به 

  ! میِل   خودت   ساخت  
 ب  هوا   آنیل   را   به   طرف   خود   کشید   و   در   آغوش 

 . گرفت 
  ! تِب   عشقت   تو   جونمه    

 . صورِت   اشک آلود   آنیل   را   بوسید 
  ! آلوده ی   این   عشق   شدم    



 برای   برگرداندِن   آنیل   به   خانه   عجیب   ب  تاب   بود   و 
  . دیگر   نم توانست   صبوری   کند 

 قبل   از   عقب   آمدن،   ایستادن   و   رفت     به   رساغ   دکی  
 برای   امضا   زدن   هر   چه   که   برای   بردِن   آنیل   همراه 

   خودش   لزم   بود   زمزمه   کرد 
 من   از   این   مه   بدون   تو   خالص   نم شم !  چشمم    
 هیچ   جا   رو   نم بینه !  فلج   شدم   تو   این   مه !  حاِل 
 بدت   ر و   به   جون   م خرم   فقط   تو   این   مه   کنارم 

 باش ... با   تو   بالخره   هوا   آفتاب    م شه !  با   تو   رنگتر  
؟   کمان   تو   آسمون   زندگیم   درست   م شه ... م بیت 

  ! این   عشق   منم   شاعر   کرده !  منم   عوض   کرده 
 
 
 

*** 
 

#۲۵۰ 
 
 
 

 ِاقتباس 



 ص . مرادی
 
 

   پارت ها   را   از   کانال   خارج   نکنید   و   حت    برای 
 
 لطفا

ه   نکنید   . خودتان   هم   ذخیر
 

 با   صدای   ناله های   آنیل   چشم   باز   کرد .  گیج   چرخید 
 و   با   دیدن   صورِت   خیس   شده   از   عرق   آنیل   هوشیار 

 . رسیــــع   روی   تخت   نیم   خیر    شد 
  . آنیل !  چشماتو   باز   کن    
   جلوتر   رفت   و   تکرار   کرد 

  ! چشماتو   باز   کن    
 آنیل   نفس   بریده   پلک   زد   و   با   چشماب    از   حدقه   در 

ه   شد   . آمده   به   او   خیر
ی   نیست   خواب   دیدی       ! چیر 

 آنیل   که   تالش   به   بلند   شدن   کرد   با   بغل   گرفت   
 ! ناگهاب    آن   بدِن   لرزان   نگه اش   داشت 

  ! آروم   باش   من   کنارتم    
 آنیل   اما   برخالِف   دو   روزی   که   در   سکوت   گذرانده 

   بود   با   صدای   خفه ای   غرید 
  ! ولم   کن    



 روی   آن   موهای   پریشان   بوسه   زد   و   با   مالیمت 
   گفت 

 تلچ    نکن !  دو   بار   حرف   زدی   با   من،   اون   هم   گفت     
  ! برو !  ولم   کن 

ون   بیاید   و   آنیل   تقال   کرد   از   حلقه ی   دستان   او   بیر
   نفس   نفس   زنان   جیغ   کشید 

  ! ولم   کن    
ه   مستاصل   عقب   رفت   و   به   چشماِن   رسخ    آنیل   خیر

 . شد 
 دیر   شده !  خیل   دیر   شده   و   من   دیگه   عشقت   رو    

 ! نم خوام   رسگرد 
 آنیل   ر و   برگرداند،   بلند   شد   و   تلوتلو   خوران   به 

 . طرف   در   اتاق   رفت 
 ُمرده   دیگه   احتیاج   نداره   به   شنیدن   حرف های    
 عاشقانه !  منو   چرا   آوردی   اینجا !  تو   که   رفت     و 
 ! نبودن   رو   خوب   بلدی   چرا   راحتم   نم ذاری 

 برای   ایستادن   و   قدم   برداشت     پشت   رس   آنیل   تعلل 
 . نکرد 

ی      ! کجا   داری   میر
 جوابش   سکوت   بود !  عصت    جلوتر   رفت   و   وسط 

 . سالن   دست   دور    بازوی   آنیل   انداخت 



 دو   روز   بغل   دستت   ننشستم   که   آخرش   چنتر     
م   رو   آواره   نکردم   و   رفتاری   ببینم !  دو   روز   دخی 
 خونه   و   زندگیم   رو   رها   نکردم   که   زل   بزب    تو 

   ولت   کنم 
 
  ! چشمام   بک

 آنیل   جنون آمیر    برگشت   و   محکم   تخت   سینه ی   او 
 . کوبید 

؟     ت   رو   آواره   کت   من   گفتم   بیای؟   من   گفتم   دخی 
 من   گفتم   بیایم   تو   این   خونه؟ 

 برخالف   آنیل   که   فریاد   م کشید   او   با   مالیمت 
   جواب   داد 

 نه !  تو   نگفت  ... من   خواستم .  دیگه   بر   نم گردیم    
 تو   اون   مجتمع .  خونه ای   نداریم   دیگه   تو   اون 

  . مجتمع 
یک   خندید   و   از   گوشه ی   چشمانش   آنیل   هیسی 

 . اشک   رسریز   شد 
  ! چه   پلیس    مهربوب     

 دلخور   به   چهره ی   برافروخته ی   آنیل   چشم   دوخت 
 . و   ترجیح   داد   جواب    ندهد 

 ! من   گوشه ی   دیونه   خونه   بودم   تو   چت   شده    
 مجرم   نبودم   مگه؟   خفه   کردنم   آرزوت   نبود   مگه؟ 
  نفرت انگیر    نبودم   مگه؟   قاتل   زنت   نبودم   مگه؟ 



   یک   قدم   جلو   رفت   و   کالفه   گفت 
  ! بسه    

 . آنیل   به   گریه   افتاد 
 بس   نیست   رسگرد !  چ    عوض   شده؟   منو    

م !  دلم   ببتر  ... ته   خط   رسیدم !  دلم   م خواد   بمیر
 ! نم خواد   دیگه   زنده   باشم 

 آنیل   دستان   لرزانش   را   بال   آورد   و   یک   قدم   عقب 
 . رفت 

 دیدی   دوباره   شاهد   پاشیدن   خوِن   یک   از   اعضای    
 خانواده ام   روی   صورتم   شدم   و   تو   بدترین   لحظه ها 
 رفت  !  منو   انداخت    تو   اون   دیونه   خونه ... م دونست  

ی   شدن   تو   جاب    که   بدترین 
 متنفرم   از   بسی 

 خاطراتم   رو   به   یادم   میاره   ول   انجامش 
ئه   شدن   نم خواستم ... حارص    بودم   حت    دادی ... تی 
 ... اعدامم   کت     اما   روز   و   شبم   غرِق   کابوس   نباشه 
   خواست   جلو   برود   که   آنیل   با   گریه   فریاد   کشید 
 نیا !  برای   بغل   کردنم   دیر   کردی !  خیل   قبل تر    
 بهت   احتیاج   داشتم ... وقت    خون   از   روی   صورتم 
 شست    نیاز   داشتم   بعدش   هم   باش  !  وقت    انگ 
 رواب    بودن   بهم   خورد   نیاز   داشتم   باش  ... وقت  

 دیگه   خودم   رو   نم شناختم   نیاز   داشتم 



 بیای ... خیل   قبل تر   نیاز   داشتم   باورم   کت    و قت  
  ! گفتم   عشقت   با   من   چیکار   کرده 

ان   دست   روی   صورت   خود   کشید   و   آرام   گفت     حیر
 حاِل   منم   خوب   نبود !  بیش   از   اندازه   انتظار    

  ! داشت    مدارا   کنم 
 ! آنیل   وسِط   گریه   خندید 

 بذار   حال   که   سکوتم   رو   شکستم   بگم   همه ی   اون    
 روزها ... وقت    حت    یک   کلمه   حرف   نم زدم   و   زل 

    تو   رو 
 م زدم   به   در   و   دیوار،   نقشه ی   کشت  

  ! م کشیدم 
 ! ناباور   پلک   زد   و   آنیل   دوباره   به   گریه   افتاد 

    
 
 وجود   نحس   تو   دوباره   منو   یتیم   کرد !  تازه   زندگ
ی   که   این   کردن   رو   یاد   گرفته   بودم،   اما   تو   هر   چیر 
 سال ها   با   بدبخت    به   دست   آورده   بودم   رو   ازم 

   همه 
ا
 گرفت  !  آرامش   رو   دوباره   از   من   گرفت  !  اصل

   تیر   رو   نزدم 
 
   تقصیر    خودته ... چرا   اون   روز   واقعا

 چیر 
 تو   قلبت؟   چرا   تالش   کردم   ازت   محافظت   کنم !  چرا 
 وقت    که   داشتم   جونم   رو   بال   میاوردم   باز   هم   به 

  ! فکر    تو   بودم 
 . آنیل   به   هق   هق   افتاد 



 من   به   خاطر   تو   اون   صحنه   رو   دیدم ... جلوی    
 چشمام   عموم   جون   داد !  خونش   ریخت   روی 

 ! صورت م !  تقصیر    تو   بود 
 

#۲۵۱ 
 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 

 این   رمان   چاپ   م شود   و   فایل   نخواهد   شد،   من   و 
م   به   هیچ   وجه   رضایت   به   خواندن   فایل   نارس    محی 

قانوب    اون   نداریم   . غیر
 

 . با   دو   گاِم   بلند   خود   را   به   آنیل   رساند   و   بغلش   کرد 
  ! حالت   بد   م شه    

 آنیل   برای   فاصله   گرفت   از   او   و   آغوشش   جیغ 
   کشید 



 برو   عقب !  آخه   چ    از   جونم   م خوای   دیگه؟   چرا    
 ... راحتم   نم ذاری !  نم خوام   با   تو   حرف   بزنم 

 ول   داری   حرف   م زب  ... بالخره   قفل   زبونت   رو    
 . شکست  

ی      ! آره   باید   بهت   م گفتم   چقدر   دلم   م خواد   بمیر
 اندگ   فاصله   گرفت   و   صورت   آنیل   را   میان   دستانش 

 . گرفت 
؟      اسلحه   بدم   دستت   منو   م زب 

ه   در   چشمان   او   شد   و     گریان   خیر
 آنیل   با   چشماب 

 . دندان   روی   هم   سایید 
 . شلیک   م کنم !  شک   نکن    

   شغلش   بود،   عل  
 
 ریسک   کردن   اصِل   همیشک

ایط   که   منطقش   زایل   شده   بود    ! الخصوص   در   رس 
ایِط   روح   و   رواب    نرمال   نبود   و   او   برای   آنیل   در   رس 
 اینکه   زِن   مقابل   خود   را   به   خود   آورد   ب  فکر   عقب 
 گرد   کرد !  به   رساغ   اسلحه اش   رفت   و   از   جاب    که 

ون   آورد   ! مخف  اش   کرده   بود   بیر
 وقت    دوباره   به   سالن   برگشت   آنیل   بدون 

 ! کوچک ترین   حرکت    بر   رس   جایش   مانده   بود 
 . بیا ... بگیر    



 جلو   رفت   و   حتر    آماده   کردن   اسلحه   برای   شلیک 
 . آن   را   در   دستاِن   لرزاِن   آن یل   قرار   داد 

 بزن .  ول   اگه   نتوب    بزب    هر   چ    من   بگم ... هر   چ     
 . من   بخوام 

 . آنیل   در   لحظه   اسلحه   را   بال   آورد   و   نیشخند   زد 
  فکر   م کت    نم زنم؟    

 . او   هم   نیشخند   زد 
   م دونم   اگه   بخوای   بزب    م زب     

 
  ! نه   اتفاقا

دن   بیشی    آنیل   سع   کرد   لرزش   دستانش   را   با   فرس 
 . اسلحه   مهار   کن د 

 تو   بخوای   خوب   بلدی   چطور   از   قانون   به   نفع    
 خودت   استفاده   کت  !  قدرِت   هر   کاری   که   بخوای   رو 

 داری !  م تونست    نذاری   یونس   هم   مجازات 
 بشه ... یا   م تونست    پرونده   رو   به   یک   دیگه   تحویل 
 ! بدی   ول   لج   کردی   و   باعث   شدی   برسیم   به   اینجا 

   اخم   کرد   و   با   عصبانیت   غرید 
 تو   کش   رو   نک شت    آنیل !  تو   اسلحه   روی   یه    

 خانواده   نکشیدی   و   شلیک   نکردی !  من   به   دروغ   در 
  ! مقابل   قانون   از   تو   دفاع   نکردم 

   آنیل   ب  ربط   پرسید 
  شیخ   چ    شد؟    



   برای   جواب   دادن   هیچ   مکت    نداشت 
 . خیل   پرونده اش   سنگینه .  پرسش   هم   همینطور    
 آنیل   در   حالت    که   اسلحه   به   طرف   او   گرفته   بود 

   نالید 
 اعدام   م شن؟    

 . مستقیم   به   دریای   طوفاب    چشماِن   آنیل   نگاه   کرد 
  . آره   عزیزم    

 اشک   دوباره   ول   این   بار   آرام   از   چشماِن   آنیل   رُس 
 . خورد 

  ! اسلحه   دسِت   یه   بیمار   رواب    نمیدن   رسگرد    
 . لبخندِ   غمگیت    زد   و   بر   رس   جای   خود   ماند 

 همون   عشف    که   منو   الن   اینجا   مقابل   تو   نگه    
 ! داشته   نم ذاره   شلیک   کت  

   آنیل   با   لحت    رسد   و   خشن   گفت 
 اشتباه   م کت  !  من   فکر   م کردم   تو   یه   َمرد   عاقل    

 ! هست    اما   الن   ثابت   کردی   چقدر   احمف  
 

#۲۵۲ 
 
 
 



 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 
   و   قانونا

 
عا قانوب    این   رمان   رس   خواندن   فایل   غیر

 . حرام   است   و   پیگرد   قانوب    دارد 
 

  
ه   به   زِن   خشمگتر  ه   خیر  ساکت   ایستاد   و   ف قط   خیر

 . مقابل   خود   نگاه   کرد 
  ! م زنم    

 آنیل   فریاد   کشید   و   او   همچنان   ساکت   بر   رس   جای 
 ! خود   مانده   بود 

ه   خودم   رو   بزنم !  آره ... خالص      ول   شاید   بهی 
   کردن   ندارم !  دیگه 

 
 م شم ... من   دیگه   تحمِل   زندگ
 . جوب    برام   نمونده ... خسته ام 

 آنیل   که   اسلحه   را   روی   رس   خود   گذاشت   تازه 
 متوجه ی   حماقتش   شد !  فکر   اینجا   را   نکرده   بود 
 ! وقت    اسلحه   در   این   بدحال   دسِت   آنیل   م داد 

   نالید 
 ... بیارش   پایتر     

 
 . لطفا

   آنیل   هق   زد 
 . تو   رو   نم تونم   بزنم ... پس   خودمو   م زنم    



 . نفسش   سنگتر    شده   بود 
 . آنیل !  این   کار   رو   نکن    

  دوستم   داری؟    
   رسیــــع   جواب   داد 

 . معلومه   عزیزم ... اسلحه   رو   بیار   پایتر     
 پس   دوستم   داری ... خب   شاید   بد   نباشه   ببیت     
 چه   دردی   داره   عزیزت   مغزش   جلوی   چشمات 

که   ! بی 
 . وحشت   زده   دست   راستش   را   بال   آورد 

 ... اسلحه   رو   بده   به   من    
 آنیل   بدوِن   حرف   دیگری   قصد   داشت   شلیک   کند 

   که   ترسان   فریاد   کشید 
 از   این   نابو دترم   نکن ... از   این   بدبخت ترم   نکن ... یا    

 . منو   بزن   یا   اون   اسلحه   رو   بیار   پایتر  
   صورِت   او 

 
 آنیل   با   نگاه   پوچ   و   ب  حس   به   آشفتک

 . چشم   دوخت 
ی   تو   رو   بزنم   اما   خودم   رو   نزنم؟       یعت    حارص 

 آنیل   بالفاصله   اسلحه   را   دوباره   به   طرف   او   گرفت 
   و   ادامه   داد 

ی   رس    این   اسلحه   سمت   ق لبت   باشه   اما      حارص 
 روی   رس   من   نباشه؟ 



   رسیــــع   گفت 
 آره ... یا   منو   بزن   یا   این   اسلحه   رو   زمتر    بنداز   بیا    
 سمِت   َمردی   که   دیونه اش   کردی !  َمردی   که   از   دنیا 

  ! بدون   خودت   زندون   براش   ساخت  
 . آنیل   با   صدا   گریه   کرد 

 من   نم تونم   بزنمت   فراز !  هر   چقدر   هم   تو    
 خیالتم   وسط   حاِل   بدم   کشته   باشم ت   الن 

 نم تونم   شلیک   کنم !  تو   واقعیت   قدرتش   رو   ندارم 
 ! حت    لحظه ای   که   اسلحه   داخل   دستمه 
  . درنگ   نکرد   و   به   طرف   آنیل   هجوم   برد 

 اسلحه   را   از   میاِن   دستان   لرزان   آنیل   زمتر    پرت   کرد 
وع   به   بوسیدنش   کرد   ! و   با   حرص   عیان   رس 

 دستاِن   آنیل   با   تاخیر   حلقه   شد   دور    گردن   او   و 
 . همراه اش   کرد 

    عشق   بازی   میان   لب هایشان   آنیل   را   به   طرف 
 حتر 

  . اتاق   خواب   کشاند 
 وقت    آنیل   را   روی   تخت   نشاند   حرارب    سوزان   بر 

  . جانش   زبانه   کشیده   بود 
 چشم   در   چشم   یکدیگر   عمیق   نفس   کشیدند   و 

 . لب هایشان   همچنان   میل   به   هم   آغوش    داشتند 



اهنش   را   باز   کرد   و   دست   آنیل   ر ا   سه   دکمه ی   اول   پیر
 . گرفت 

 وقت    خدا   بخواد   دو   نفر   با   هم   باشن ... وقت    خدا    
 نگهباِن   یه   عشق   باشه ... هر   چ    هم 

 بشه ... بدترین   اتفاقات   هم   بیفته   اون   دو   نفر   آخر  
 قصه   کنار   هم ... نفس   به   نفس    هم ... تو   بغِل   هم   به 
اف   م کت     ! عشف    که   هرگز   از   قلبشون   نرفته   اعی 

 
#۲۵۳ 

 
 
 

 ِاقتباس 
 ص . مرادی

 
 
 

 دسِت   لرزاِن   آنیل   را   از   داخل   یقه اش   تا   روی   قلبش 
 . پایتر    رُس   داد 

 م خوام   روی   همتر    تخت ... وقت    دارم   تنت   رو    
 طواف   م کنم ... نفس   به   نفست ... تو   بغلت   با 



اف   کنم   که   دوستت   دارم ... بگم   که   همتر    قلب   اعی 
 بعد   از   این   کنارتم ... بگم   م خوام   که   تا   ابد   کنارم 

 ... بگم   که   ب  تابم   برای   دائم   شدن   اون 
 باش 

 . صیغه ... ب  تابم   برای   رفت     اسمت   تو   شناسنامه ام 
 دست   آنیل   روی   حرارت   سینه   و   کوبش   قلبش   ماند 

 وقت    صورتش   برای   اتصاِل   دوباره ی   لب هایشان 
   نگذاشت 

 
 ! فاصله ای   باف

 نادری   همتر    چند   روز   پیش   گفته   بود   پناه   رساغ   او 
د   و   باز   هم   به   عالقه ی   آن   زن   تاکید   دا شت   را   م گیر
   در   چشمان 

 
گ  اما   او   چشمانش   دیگر   تمایل   به   خیر

 هیچ   زب    به   جز   کش   که   با   عطش   در   حال 
  ! بوسیدنش   بود   نداشت 

ی   شدن   زن   همکارش   از   شغلشان   م گفت   از   بسی 
 خادم   در   آسایشگاه   و   رضایت   دادن   فرزندانش   برای 
ئه ی   مادرشان   م گفت   و   او   تمام   مدت   به   آنیل   و   تی 

   کارش   ماهیت 
 
 وضعیتش   فکر   کرده   بود .  حقی قتا

 خود   را   برایش   از   دست   داده   بود !  ذهنش   در   آن 
  ! روزها   فقط   درگیر   دو   جفت   چشِم   آب    مانده   بود 
 در   واقع   همه   چیر    در   نبود   آنیل   غرق   یک   مه   غلیظ 

 شده   بود   و   او   از   یک   جاب    به   بعد   تحمِل   جداب  
 ! بیشی    را   نداشت 



 شانه های   آنیل   را   عقب   هل   داد   و   روی   تخت   درازش 
 کرد   اما   اجازه ی   فاصله   افتادن   میان   لب هایشان   را 

 . نداد 
 در   حال   که   روی   آنیل   خیمه   زده   بود   انگشتاِن 
 دسِت   راست   خود   را   میاِن   انگشتاِن   دست   چپ 
 آنیل   گره   زد   و   صورتش   را   ب  هوا   تا   جاب    که   چشم 

 . در   چشم   شوند   عقب   آورد 
 ما   از   پسش   بر   میایم   آنیل ... از   پس   همه ی    

 هاب    که   رس   راهمون   باشه ... منو   تو   و   حنا 
 ... سخت 

اب    نالید     آنیل   ول   با   حیر
 اگه   حنا   یه   روز   همه   چیر    رو   بفهمه؟   اگه   منو    

 ... نبخشه؟   اگه 
 انگشت   اشاره اش   را   روی   لب های   آنیل   گذاشت   و 

 . مانع   از   ادامه   دادن   آن   جمله   شد 
  . ما   از   پسش   بر   میایم،   خب؟   از   پس   همه   چیر     
 آنیل   آرام   و   در   تایید   کلمات   او   پلک   ز د   که   برای   اوج 

    با   عشق   تعلل   نکرد 
 . گرفت  

 
 
    جفت شان   قطعا

 نخستتر    قدم   برای   آرام   گرفت  
 پیوند   خوردن   جسم   و   روحشان   بود،   برای   فردا   و 
   از   پس 

 
 فرداها   بعد   از   این   شب   فکر   م کرد ... یقینا

 . فردا   و   فرداها   بر   م آمدند 



 
 

 دردا   و   دریغا *
 که   در   این   بازی   خونتر  

 ،باریچه ی   ایام 
 ! دِل   آدمیان   است 

 
 (هوشنگ   ابتهاج )

 
 
 

 پایان؛   چهاردهم   فروردین   ماه   ۱۴۰۰•
 

 بامداد ۳۰  ۳


