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 محاق: رمان نام

  بهزاد سدنا: سندهینو نام

  عاشقانه ،یانتقام ،ییایماف ،ییجنا: ژانر

  مفرد شخص اول: دید هیزاو

  یادب: نثر

 شود یم باطل ماه یروشن آن در که آخرماه شب سه: ست؟یچ محاق

 ماه که ماه هر برج آخر شب سه ماه، یشدگ کیبار ،یآخرشدگ ای

 هفتم و ششم و پنجم و ستیب در دادیرو نیا اصوال. شود یم دیناپد

 یم نام زین یپنهان معشوق را محاق عاشقان، اتیادب در. دهد یم رخ

 . برند

 : خالصه

 مهماندار کی حاال اما شود؛ یم شروع کجا از قاًیقد دیآ ینم ادمی

 دار کتیات یها یسوغات دیخر ریغ دغدغه یکل و بودم مایهواپ

 حمله با شب، یها مهین که جاست آن اتفاقات، سقوط نقطه. داشتم

 " نام به ییها کلوخه از پر ام یزندگ آرام بیش خانه، به مرد چند

 حاال یول نبود؛ اسم کی هاتن "دهیارک " من یبرا. شود یم "گذشته

. شود یم کشم نخ اش گذشته ام، گرفته یا یافراط یفراموش که
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 بار، نیا است، شده باطل شیپ وقت یلیخ اش پدرانه مُهر که یپدر

 چشم! ام یزندگ به او، به من، به! زند یم بینه که دیآ یم ییرو با

 قطره مرد، کی یزمخت به یدست و ستندیا یم اشک مرز در میها

 یم ادی من به را محاق با یباز د،یآ یم جلوتر رد؛یگ یم را شیها

 ... من و دهد

 : مقدمه

 یزیچ ،یبرو هم تو داشت؛ عادت ها نبودن به شهیهم که یمن یبرا

 ! شود ینم

 . بگذارم ادگاری به تیبرا خودم از یکم خواهم یم

  ست؟یچ نبودنم از تلخ خاطره کی با نظرت

 یم گردو پوست یال را دستش که همانم من اما دانم؛ ینم را تو

 . یگذار

 . سوزد یم قبلت یها شین یجا آخر خورم، ینم شین گرید من

 . ندازمیب راه تن به تن جنگ ایب مانم، ینم همان گرید من

 . ندازیب خودت جان به مرا تو و ات گذشته جان به را تو من

 اما ست؛ین هم یا شده فراموش ی خواسته ست،ین یفروش بخشش

 . بخشم ینم من
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 یخال را تیها دست و یکن یمخف را خودت گونه نیهم یتوان ینم

 . یبدان گناه از

 . شود یم نیخون ماه ی خورده تراش مهین رود، که کنار ابرها

 ! یکرد کور من در را عشق نطفه تمام ،یشب که یبود همان تو

 . ارزد یم "رفتن "نام به یفصل به بودن تو یب هبوط

 است ادی م؟یکرد کار چه است ادتی نگو؛ یه ر،ینگ را راهم یجلو

  زدم؟ رج را تیموها است ادتی دم؟یبوس را ات یشانیپ

 . شود ینم تمام میها یخواب یب کام به و تو نام به یباز نیا گرید  نه

 یباز یم تو تو، به بازم یم من بار، سه دوبار، بار، کی نداز،یب را تاس

 ییها نگاه از امان و یکن یم نگاهم تو و زمیر یم اشک من من، به

 . شود ینم دهید خواب در که

 من ماه بار نیا و شود یم کاشته ها چشم بر بوسه و کشم یم نفس

 ! افتد یم محاق در

* 

  

 ...  از خواب، از غذا، از عشق، از ،یبترس زیچ همه از ر؛یبگ ادی

 . یبترس دیبا وت یه مُرد، یخواه ها نیهم دست به روز کی
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 . بکش نفس توأم با نکش، را پرده

 . لرزاند یم تابوت در را ها تن عشق ی آلوده هجوم! بترس

 ... شِکند یم را همه عشق

 چشم. کنم دوره را او خاطرات خُرده که هستم آن از تر حوصله یب

 . کنم یم نگاه دوباره و کنم یم تنگ را میها

 کمتر نود و صد دیشا سَرِجمع. مزن یم وجب را نشییپا باال رخوت با

 . است القید و نسناس یادیز کال باشد، داشته قد

 صفحه به. شود یم سکوت یقیموس ام یگوش امکیپ یصدا

 . اندازم یم یکوتاه نگاه چشم ،گوشهیگوش

 . شود یم کج پوزخند به دهانم و شود یم صورتم نهیزم شیپ یاخم

 خوانم؛ یم را لوفرین امیپ و کنم یم پرت زیم یرو را دستم در عکس

 عروس گفتند؛ ها بچه خدا به نزدم لب یچیه به خودت، جون به"

  "؟یآوارنکن سرم رو هما اومدنم قبل تا شهیم. رشدید م،یبر هم کشون

 یم باز را پاسخ صفحه و کشم یم میها لب یرو یعصب را دستم

 تونم یکارمیچ بنظرت. دره یجلو ونیهما شب، کی ساعت" کنم؛

  "کنم؟
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 یم را در چارچوب به هیتک ونیهما خورده، باد ی پرده پس از باز و

 . نمیب

 یغلط چه دیبا قاًیدق من شود، یم دایپ اش کله سرو مقدمه یب یوقت

  کنم؟

 لمیف شیبرا را میها یمرگ روز دارد،کل یحد هم کردن یمال ماست

 . شود ینم هیقض نیا بردار دست او کنم،

 . کشم یجلوم را خودم یکم و کنم یم هپنجر رهیدستگ رِیگ را پرده

 یم لمس را صفحه یرو یسبز دستم و خورد یم زنگ ام یگوش

 . شود یم محو صفحه یرو از لوفرین عکس و کند

 : رسد یم گوشم به عاجزش یصدا

  نه؟ کردم غلط من ـ

 : کنم یم تر یلب

 ! یستین لوین که ینکن غلط اگه ـ

 : کند یم فعال را میادارهار ،یگوش یِبلندگو در یکس پچ پچ یصدا

  شته؟یپ یک ـ

 در چپم گوش پس از یپسر واضح یصدا و کند یم مِن مِن یکم

 . شود یم او ی چهره نقش باعث مدتم، بلند حافظه
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 : دهم یم فشار را دستم دیسف ریحر پرده ی دنباله

 دور منو دیبا ؟یبزن دور رو جاده دیبا ،یعوض کردم اعتماد بهت ـ

  ؟یبزن

 : گفت هاتن خفه

 ... توروخدا ـ

 دهیکوب بهم یدیشد باد با و شود یم رها دستم از یا شهیش پنجره

 . شود یم

 یم جمع را حواسم و زمیر یم میپاها یپا ندارم و دارم جان هرچه

 . نخورم سُر ها پارکت یرو تا کنم

 یم اتاقم به را خودم خانه، یکیتار در دهیچسب گوشم به یگوش

 . کنم یم باز را اتاق در در، رهیدستگ کردن نییپا االب دوبار با و رسانم

 : دیآ یم بغض پر لوفرین یصدا

 . کشه یم منو هما نگو، هما به ـ

 همان جز هم، یکی نیا دیشا و میبگو دینبا زهایچ یلیخ هما به

 منتظر سمت آن یکم ست،ین دور که هما اما باشد؛ زهایچ یلیخ

 یکالفگ همش پشت یها ندیکش گاریس همه آن از و است ستادهیا

 . فهمم یم را اش
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 : کنم یم انتخاب را یدست دم یمانتو و رمیگ یم یگاز را لبم

 قصه برات باش، شمیپ که ننوشتم نامه برات! بمون الل شو، خفه ـ

 تو که گفتم رو قتیحق هی برات فقط ره،یبگ خوابت کنارم که نگفتم

 .شیکرد له پاهات ریز االن

   

 و کنم یم پرت شیآرا لوازم زیم یرو کردن قطع دونب را یگوش

 . کنم یم شیدایپ پوتریکام زیم یرو آخر و گردم یم شالم یپِ کالفه

 . زنم یم چنگ را تخت یرو شرتیسو

 شده قطع یها هیثان دارم، یم بر را یگوش و کنم یم دراز دست

 .  لرزد یم یگوش باز و نمیب یم را تماس

 یم رونیب اتاق از آهسته یکیتار در و نمچسبا یم گوشم به را یگوش

 . میآ

 : زنم یم ادیفر یعصب

 تو انداخت رو خودت یرفت ؟یتباه یتو وفتیب برو گفتم بهت من ـ

  پوله؟ حرفاش؛ نون تا الف که یکس دامن

 تا کند یم لمس را ییرایپذ یها وارید تمام من دست و زند یم هق

 . کنم روشن را ینور کم المپ بلکه
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 ! کنارش منحوس وهیم آن و دیآ یم لوفرین یصدا 

 تمام نیا و هست اما باشد؛ دینبا حاال و بود یروزگار که یهمان

 . ندیچ یم تا به تا را ام یزندگ یها معادله

 . شود یم باز جانیه با در ده،یرس رهیدستگ به دست

 نور کیتار یِ مهین در را ونیهما ساختمان، یراهرو درون نور پس از 

 . نمیب یم

 : اندازد یم یاخم پر نگاه ام دهیپوش یباال و قد به

  ؟یسالمت به کجا ـ

 دستم مچ زنم، یم کنارش قدرت با و رسانم یم اش شانه به را دستم

 . رسد یم بشیج به گرمید دست و کشد یم را

 رونیب را چیسوئ حرکت کی در کند یم لمس را چیسوئ سر که دستم

 . کشم یم

 ینم کشم،دلم یم عقب را خودم و کنم یم پرت بمیج در را چیسوئ

 گند امشب خواهد ینم دلم م،یباش داشته جنجال و جار خواهد

 .  ام یزندگ تمام به بخورد

 . شود تکرار باز ماه، پنهان مهین نیا خواهد ینم دلم
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 بزرگ من دل یها خواسته و خواهد ینم را زهایچ یلیخ دلم من 

  دارمکافات؟ ایدن ای است

 : کشم یم عقب را دستم محکم

 . کن اعتماد بهم ا،ین دنبالم رو امشب هما، من جان ـ

. کند یم نگاهم خوابش از سرخ یها چشم و رفته باال یابروها با

 نیا... من بد حال از مادرش، یماریب از کار، از لوفر،ین از بود، خسته

 . بود خسته یادیز مرد

 به را میها امگ تنها بکشد، ها حرف زبانم ریز از تا ستمیا ینم

 . کنم یم محفوظ یفلز یقوط در را خودم و رسانم یم آسانسور

 را دستم بندد، یم نقش لوفرین عکس و خورد یم زنگ ام یگوش

 . دهم یم فشارش محکم و گذارم یم نگیپارک دکمه یرو

 : کنم یم برقرار را تماس شود، یم قرمز دکمه

  چته؟ ـ

 : زند یم حرف استرس پر

 . سرش به زده یستم بده، حالش ـ

 یم آسانسور در به یا ضربه میپا گوشه با و کشم یم یپوف کالفه

 : زنم
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  بودند؟ مستون ام خانواده ای شناسم مست من چه؟ من به ـ

 : زند یم داد پرحرص و یعصب

 ! یشعوریب کنند جونت به جون ـ

 یبرا خورد یسُرم که یشال و زنم یم آسانسور ی وارهید به یمشت

 : کشم یم جلو و کنم یم مشت ،را افتادن

 . بزنمت خوام یم ریس دل باش، جا همون فقط لوین ـ

 : اندازد یم راه قال و لیق مشکش دم اشکش دوباره

 . اومد یجور چه دونم ینم. شد هوی بخدا ـ

 گذشته اری یبرا دلش و دیآ یم او دانستم یم من و گزم یم لب

 یها گرفتن ستد یبرا ها، خنده یبرا دلش شود، یم شده تنگ

 ... کاج درخت پشت یها بوسه دیشا و یمکیقا یقرارها یبرا هم،

 .دهد یم آزارم ها بودن نیا تمام و بودم خاطراتش تمام با بودم من

  

 با و ماند ینم بینص یب ام تنه از نگهبان و شود یم باز درآسانسور

 . کند یم نگاهم شوک

 مسخره یها نگاه ضیمستف کنم، ضیمستف دیبا هم را او فرصت سر

 . انشیم در یکی یها ینیریخودش دیشا و زنش بهم حال
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 : دهم یم فشار دستم در را موتیر

 . ادیم من یپِ هما... بده شنیلوک ـ

 . نمیب یم را ونیهما نیماش یدیسف باالخره ها نیماش یشلوغ انیم

 یم نیماش به را خودم یالانگشت یها ییدمپا نیا با کرده تند قدم 

 یم جا همان ومن شود یم روشن ناگهان نگیپارک یها چراغ رسانم،

 . ستمیا

 . بدم صیتشخ را ونیهما توانم یم محکمش یها قدم از

 . بدم صیتشخ را او توانم یم لوفر،ین ییکادو یچوب فندک تق تق از

 . بدهم صشیتشخ توانم یم ش،یویافترش یبو با شده مخلوط عطر از

 صشیتشخ توانم یم ده،یرس پشتم به اش هیسا قاًیدق که یکس از

 . بدهم

 در را موتیر شود، یم دهیکش جلو من تن دهیرس بازو به دستش

 به نیماش در قفلِ شدن باز یصدا دهم، یم یمحکم فشارِ دستم

 . رسد یم میها گوش

 .  دهد یم ثمیم وجود از نشان هم دوم نفر یها قدم یصدا

 . بود نساک من، واحد یرو روبه درست که یثمیم

 : زند یم لب کنارگوشم
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  رفته؟ یا دره جهنم کدوم ـ

 جمله نیهم از تیعصبان حرص،. کند یم تلفظ بد را "دره جهنم" و

 یم را میبازو حاال اما ش؛یها یمهربان و بود هما. کند یم چکه کوتاه

 روین ی مانده ته و دیسا یم هم یرو دندان است، شده یعصب فشارد،

 . دیرسب لوفرین به دیبا من

 نیماش از چندفاصله با که نشیماش سمت و گذرد یم مقابلم از ثمیم

 . رود یم است، شده پارک هما

 تا گرمید یبازو از ماهرانه دستش دهد، یم فشار دوباره را میبازو هما

 . رسد یم ام یگوش تاچ لمس و دستم مچ به

 کوبم، یم شکمش درون یانتحار حرکت کی در کرده، تا را آرنج

 مچاله جسم از چگونه دانم ینم و کنم یم باز را نیماش در هوا انیم

 . گذرم یم نیماش کردن روشن با ونیهما ی شده

 من و داده انجام پانکراس سخت عمل شیپ دوسال ونیهما دانم یم

 بد ونیهما با دارم لوفرین یها یباز بچه سر. گرفتم نشانه را ییجا بد

 را تو درجا شناسد؛ ینم یباز بچه که شود نگران ونیهما کنم، یم تا

 . کُشد یم

 فعال را نیماش ی صفحه اس یپ یج ام یگوش صفحه شدن روشن با

 . کنم یم



 

15   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 از سوخته، زمیه و شده تر چوبِ دهد، یم چوب یبو نیماش تمام

 یخاص عطر داد، یم را بو نیهم ونیهما دمش،ید که اول همان

 یها سوخته و شده تر چوبِ یبو که نبود اطراف نیا یکس و داشت

 . چدیببپ تلخ شکالت یبو ها، نیا انیم دیشا و دهد زمیه

 بود، خرجش به حواسش د،کالًیخر ینم متیق گران یها ادکلن 

 . است فرمانش خوش یادیز نیماش نیهم گرانش خرج تنها

 او از البته که رد،ینگ راه دنبالم و نشود ونیهما شیریس ثمیم خداکند

 . ستین دیبع

 یم را خلوت ابانِیخ ک،یتار سکوت در و کنم یم میظتن را نهییآ

 و است گذر حال در ابانیخ در یاندک یها نیماش. گذارنم

 . رانند یم کند یادیز شانییچندتا

 پشت زنگ اش همه امشب شوم، یم یعصب ام یگوش دوباره لرزش از

 ! دانم ینم است؛ خبر چه بود، زنگ

 میها چشم و رود یم باال میابروها نم،یب یم که را ناشناس ی شماره

 پشت و کند یم امیپ به ینگاه. شود یم تر تنگ امکیپ شدن باز تا

 کنم یم نگاه عکس به. شود یم دایپ اش کله و سر یإس إم إم بندش

 عکس با یشگیهم مزاحم. ستین خودم دست شدنم یعصب گرید و

 . باشد خودش بردن لذت و ترساندن یبرا دیشا که ییها
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 محاق  سدنا بهزاد    

 تن به را قرمز انگور یها خوشه یها یطراح با یگلبه راهنیپ همان 

 . هست جا همه او و رهیت یا قهوه یدود نکیع و نیج شلوار دارم،

 یم ماجرا نیا ته از دیشا و فرستدد یم میبرا را میها عکس که هست

 . ترسم

 کی شنهادیپ دیشا و انشیم در یکی یها امیپ از ها، عکس نیا از

 !دارد را نبود هم کنار در ماندن شب

  

 ش،یها امکیپ و ها عکس تمام از زیگر یبرا و زنم یم یپوزخند

 زمزمه لب ریز یلعنت. دهم یم فشار محکم را یگوش ی کناره دکمه

 . کنم یم

 با کنم، یم شتریب را یبخار و دهم یم باال را نیماش باز مهین پنجره

 لوفر،ین یها یباز احمق سر سرما، نیا درون ل،یخ و خز پیت نیا

 . کنم یم چارهیب را خودم دارم

 را تهران یها ابانیخ شب، نصفه کی که االن و دارم پرواز چهارصبح

 نگاه یرنگ ینورها به ن،یماش یدود شهیش از کنم، یم کنکاش

 . کنم یم یکوتاه

 را دردم پر یشانیپ آزادم دست با و رمیگ یم دندان به را نمییپا لب

 دردم یها عصب تمام ونیهما آمدن با شب سر از کنم، یم لمس



 

17   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 مثل؛ ام زند،گذشته یم غیج مغزم درون یکی انگار اند، شده فعال

 . اند شده گرفته ضرب افکارم در پوتک

 مکان شود، یم بلند اس یپ یج بوق بوق یصدا و کشم یم یآه

 و کنم یم لمس را توریمان. زند یم چشمک را سبز چراغ نظر مورد

 . شود یم قطع کن، خرد اعصاب یصدا

 ! پنجم بست بن کنم؛ یم نگاه کوچه در سر رنگ یآب یتابلو به

 رسانم، یم پیز به را دستم و کنم یم لمس را شرتیسو ی دولبه

 . کنم یم باز را نیماش در گرفته، ینفس و کشم یم باال را پیز

 یم رونیب به پا ،یکس نبود از خاطر آسوده و کنم یم نگاه را اطراف

 . گذارم

 یم را تنم و کند یم عبور شلوارم گشاد یها پاچه از یسرد زسو

 قفل را نیماش و اندازم یم سرم یرو را دمیسف شرتیسو کاله لرزاند،

 . کنم یم

 دستم لرز متوجه آورم یم باال که را دستم لرزد، یم دستم در یگوش

 دستم یها رگ و اند شده کبود سرما وجود از میها ناخن شوم، یم

 . ندا زده رونیب

 مدل آن از بود، سوز استخوان دیشد یسوزها و آمدن برف یهوا هوا،

 . کند یم خانه در ماندن به مجبور را تو خبندانشی که سرماها
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 و رمیگ یم کوچه ی نشانه پالکارد از نگاه ،یگوش دوباره بالرزش

 : کنم یم برقرار را تماس

  ؟یا یقبرستون کدوم ـ

 : کند یم هیگر

 ! ردهمُ کنم؛ فکر یوا ـ

 : پرد یم باال میابروها

  خودت؟ واسه یگیم یچ ـ

 : شود یم دار غیج ه،یگر زمان شیصدا و ردیگ یم شدت اش هیگر

 ... بخدا کشه ینم نفس ـ

 . شوم یم کوچه وارد گذرم، یم جوب یرو از و کنم یم تند قدم

 یها چشم پوشانده، رو ها برق رهیت بلند،تمام قامت یها درخت

 : رسانم یم کوچه یانتها به تا را ام شده گشاده

  ؟یا کوچه یکجا لوین ـ

 : کند یم نجوا یگوش در هق هق با

 . باش زود ایب کوچه، وسط یمشک نیماش ـ
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 یم کنارش هم را چیسوئ و کنم یم پرت بمیج درون را یگوش

 . دَوَم یم یا پنبه ها یالانگشت آن با و کنم یم تند قدم. اندازم

 بودنشان داریب نشان و است روشن ها تمانساخ از یبرخ یها چراغ

 . است

 با ییها خانه است، بلند قامت کاج یها درخت از پر کوچه دوطرف

 نیا بودن شهر باال از نشان یواحد چند یها ساختمان و باال متراژ

 . دهد یم را مکان

 نگیپارک در آنان از یمین و اند شده پارک فیرد به ها نیماش

 ستادهیا نشیماش با ی،مردیا خانه در یجلو د،ان رفته فرو یساختمان

 . بود سرد اریبس و یخال و یته جا همه نبود، یکس گرید و بود

 یم داخل را میها انگشت و دمیکش جلوتر را شرتمیسو نیسرآست

 سوزن را صورتم تمام و گذشت یم صورتم پوست از سرما سوز برم،

 . کرد یم سوزن

 ی شهیش به یا تقه و سانمر یم بلند یشاس نیماش به را خودم

 شود، یم باز درعقب که گذرد ینم هیثان چند. زنم یم اش یدود

 . کشاند یم رونیب به سر لوفرین

. اند شده پال و بخش ششیآرا تمام است، شده حشتناک اش چهره

 شیموها یشانیپر است، شده رسوب شیها چشم ریز یاهیس از یتل
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 در شیموها یا قهوه رود، یم تر عقب شالش و افتد یم باد دست به

 را کنارش فرد تا کنم ینم کج را سرم شود، یم دهید برق ریت نور ریز

 !ستیدانم؛ک یم خودم نم،یبب

  

 نیا از سوز، نیا از او، از ام، شده یعصب کشم، یم را دستش مچ

 . است دهیرس مرد آن به شبِ کی پول با که بلند یشاس نیماش

 : شود یم ادهیپ نیماش از خوران تلو لوفرین

 . کن کمکش خدا تورو ست،ین خوب عرفان حال ـ

 به یا یلیس مهابا یب که چدیپ یم ام نهیس در درد خروارها انگار

 یها چشم مثل؛ درست دارند لرز میها دست زنم، یم لوفرین صورت

 ! لوفرین

 . کند یم نگاهم شده شُل یها دست با کوچه انیم و ماند یم مات

 : غرم یم ام شده قفل یها ندندا نیازب

 هنوز که ییتو دردم. آشغال ستین دعواهاش و ونیهما دردم من ـ

 و من یچارگیب نه؛یا دردم ،یکن یم موس موس پسره نیا دنبال

 نیا دردم ،یشد دار زن کهیمرت نیا چسب باز و ینیب یم رو خودت

 ست،ین ها نیا دردم جوابم، شد نیا و کردم اعتماد بهت که ستین

  دردهام؟ از یکی یشد یفهم یم! یعوض ییتو دمدر
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 . اند شده براق اشک یها گوله ازهجوم رنگش خوش یها چشم

 . دهد یم نشان یخود رحمانه یب باد و است رفته عقب شالم

 کاش دهم، یم فشار را ام یشانیپ دست پشت با و کشم یم ینفس

 الیخ یب و رفتم یم هم خودم کاش برود، یمهمان به تا گذاشتم ینم

 حرف به یکم کرد، یم فکر من به او یکم کاش شدم، یم یخستگ

 ! یکم فقط، یکم داد، یم گوش میها

 . کرد ینم نگاهم کردم، نگاه لوفرین به و فشردم هم یرو را میها چشم

 یها مردمک در یزیچ و بود افتاده ریگ سرم پشت به نگاهش یآب

 . خورد یم تکان شیها چشم

 را شرتیسو و زدیر یم یهُر دلم شود، یم گشاد من یها چشم و

 از دَمار شیسرما نیا با امشب بچسبانم، خودم به شتریب خواهم یم

 . است آورده در روزگارم

 ... دردسر یب شب کی شد هم نیا من، استراحت شد هم نیا

 عرفان! عرفان شود؛ یم کنم جمع بخواهم که را هیقض ته و سر

 یشاس نِیماش در مست مشبا که یا کبکبه دبدبه همه با یسجاد

 . است رفته حال از بلند

 دکمه. ردیگ یم دست به را میبازو و دارد یم بر بلند قدم چند لوفرین

 یم را شیا سرمه یبافتن راهنیپ و است باز اش رهیت یآب یپالتو یها
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 میبازو دور شتریب را شیسرما از شده سرخ فیظر یها دست نم،یب

 : ندز یم لب سته وآهسته فشارد یم

 . کشه یم منو...ونهیهما ونهیهما یوا ـ

 پشت در را سرش د،یآ یم درد به بلندش یها ناخن دست از میبازو

 : کند یم یمخف ام شانه

 . ارمین هم رو عرفان اسم گهید دمیم قول ـ

 یب مست آن کند؟ فراموش را عرفان او هواست، باد شیها حرف و

  چه؟ را خاطرات را؟ سانسن یادیز القید قامت و قد آن را؟ پا و سر

 شود، یم بدنم چرخش باعث ینیماش یها کیالست شیسا یصدا

 ام شانه پشت  در شتریب سرش و چرخد یم همراهم هم، لوفرین

 . شود یم یمخف

 یم ثمیم همراه را ونیهما شود، یم داده قورت پرصدا دهانم آب

 یم نشان تر خشن را او کوتاهش چرم یپالتو و است سالم نم،یب

 خورد، یم تکان باد وَزِش هر با شیا قهوه رنگ خوش یموها دهد،

 جذاب دارند، یوِل و شُل حالت و رسد یم گردنش تا شیموها یلَخت

 . کرد یم جذابش رهیت یها لباس نبود؛

 دوست را شیموها اما شود؛ ینم دهید شیها چشم روشن یا قهوه

 یبلند نهما شد، یم میها دست یباز لهیوس که ییها همان دارم،
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 شد؛ عکسش و میکرد سشیگ چهل یروز که لختش گردن تا یها

 . لمانیموبا یگوش یرو خاطرات

 . کند یم یهمراه را او تنها و دارد یگوش در سر خونسرد ثمیم

 حد تا من یها چشم و شود یم باز سرشان پشت دومِ نیدرماش

 یم ترس نینش عزلت هم، من دل در یزیچ شود، یم باز ممکن

 . شود

 خاتمه را یمکیقا یها طنتیش نیا تمام خواهد یم انگار ونیماه

 ... را دار قلب عاشقانه یها امکیپ و ییکهوی یقرارها تمام دهد،

 انگار نبود، ذاتش در غضب همه نیا شناسم، ینم را امشب ونیهما

 . است دهید را داغان منِ

 هم یکی نیا کردند زهر که را استراحتم و یمرخص امروز نیهم

 کمتر میها فکر و تر آرام میها سفر الاقل شود، ینم یزیچ ش،یرو

 . شود یم

 : کند یم زمزمه تنها ترس با لوفرین

 !خدا یوا نه، یوا ـ
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 حس یب و است دهیرس یخشک به سرما سوز هجوم از میها دست

 . اند شده

 بود ونیهما نیا است، شده سوزتر پر و تر خلوت قصد از امشب انگار

 شده طاق طاقتش گریانگارد کند، تمام را زیچ همه خواست یم که

 ! بود

 اش یگوش الیخ یب باالخره ثمیم و دارد یبرم بلند یها گام ونیهما

 نظر به تر یکلیه اش رهیت یا قهوه یا پنبه یپالتو درون شود، یم

 . رسد یم

 . است کرده زخمتش اش، نخورده ژل حالت یب یموها

 به یحال یکم دستش یگرما از رساند، یم دستم به را دستش لوفرین

 . رساند یم شیپالتو بیج داخل به را دستم او و شوم یم یحال

 . یش یم یخداداد الل ،یگ ینم یچیه ـ

 . دارم یبرم یقدم من و دهد یم سرتکان تند تند

 ها، سال نیا تمام مثل؛ شه،یهم مثل؛ بود، آرام و خونسرد ونیهما

 ! دمیجد یزندگ شروع مثل؛ مان،بودن هم کنار یروزها مثل؛

 جا همه دم،یفهم یم شیها چشم مردمک از را نیا بود، حوصله یب

 . بودم شده محو شیها چشم از کال را، یکی من إال کرد یم نگاه را



 

25   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 مشت شیها دست ممئناً یول نم؛یبب را شیها دست توانستم ینم

 . است گذاشته کنار من یبرا یدهان تو کی و اش شده

 کفش آن با زن د،یرس سرش پشت به ونیهما یها سرشانه زا نگاهم

 ! مجلل و بود بایز کرد، یم یلوند بلند، پاشنه یها

 . دیآ یم باال شتاب پر زن دست و دارد یم بر را فاصله قدم کی

 یم باال همان را زن دست کوبد، یم کِتفم به سر قبل از شتریب لوفرین

 : کنم یم مشت و رمیگ

 یول همه؛ شناسنامه یتو اسمتون. یستین بلد ودنب زن اما ؛یزنش ـ

 یزندگ به زد گند اون. دیخور ینم یزندگ درد به کدومتون چیه

 . لوفرین و خودش

 ینیسنگ. دهد یم آزار را دستم کف انگشتش، درون بزرگ انگشتر

 بودم، اش شرمنده من و آمد یم میها پلک پشت تا ونیهما نگاه

 . شود یم خوابش مانع امشب که یشکم درون یفن ضربه آن شرمنده

 ست،ین خوش عرفان ستم،ین خوش من ست،ین خوش کالً امشب

 سراغ و کنم ول را نجایا خواست؛ یم دلم. ندارد گفتن که لوفرین

 بود؛ نفر کی عرفان. شد یم تمام دیبا مسئله نیا اما روم؛ آرام ییجا

 . گرفت یم را همه دامان آتشش اما

 : دوزد یم من به را اش شده شیراآ یعصب فراخ یها چشم زن
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 هان؟ خواد یم شوهرم جون از یچ ساله نوزده -هجده دختر هی ـ

 ... و خواب تخت برنامه هم امشب نکنه

 است، شده هرز یادیز دستم روزها نیا خورد، دهانش تو بد دستم

 نشده یکش آب دهانش حق، ریغ ای گفت یم حق ستین مهم میبرا

 . است

 خواست؛ یم زن نیا که داشتند وجود ام یدگزن در نفر چند مگر

  رد؟یبگ ترحم باد به را شان یکی

 صورتش، پوست شدن سرخ را، شیها چشم لرزش دمش،یفهم یم 

 ! ستین خوب امشبش هم او. دمیفهم یم دم،ید یم را همه

 کجا دانم ینم رمش،یبگ لگد مشت ریز شد یم تا خواست یم دلم

 . بودم مشتاق را زدنش ،دل ریس یول بود؛ مقصر من، یزندگ

 او. اوست اسم به نشیتر مهم که شوند یم فیرد دلم در ییها اگر

 .... اگر او شد، ینم برنده اگر او نداشت، پول اگر او نبود، اگر

 زیآو یها مارک از امان ش،یها عشوه تمام از امان زن، نیا از امان 

 که یفیظر یطب نکیع از امان اش، یشکالت یبافتن شال و پالتو

 . اند کرده محفوظ را اش یوحش یمشک یها چشم

 : دهم یم تکان شیجلو وار دیتهد را انگشتم و دارم یم بر قدم کی
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 معلوم که ییتو از لوفرین. یبزن حرف یستین بلد هنوز و سالته یس ـ

 تره، سالم کردن، تیدستمال مسخره هتل اون یتو چندنفر ستین

 که یعوض عرفان اون رتیغ به تف. دینخر آدم پول با که سالمه

 زنونه خم و چَم تمام که تو مثل یناز عشوه هی به فروخت رو لوفرین

 . زده رونیب پالتوت از تیگ

 میبرا ییابرو کنم، یم نگاه اخم با. کشد یم را لوفرین یبازو ونیهما

 .شود یم شل دستش کم کم و اندازد یم باال

  

 را شیها درد همه دانم یم و دهد یم فشار هم یرو پلک ونیهما

 یم خوانم، یم دانم، یم را نگاهش همه و ها لیدل همه دانم، یم

 . شناسم

 چه بگم خدا را لوفرین و جوشاند یم سرکه من دل د،یجو یم لب زن

 ! نکند کارش

 و بود زده رونیب اش یبافتن شال از اش یا حلقه بزرگ یها گوشواره

 . زد یم چشم شانییطال برق

 یلیس خواهد یم پرخاشگر زن و فشارد یم خود به مرا شتریب لوفرین

 مان همه امشب کند، یم پرت عقب به را او ونیهما که کند نثارم یا

 تصور و زن آن ست،ین انکار قابل که میکن یم تحمل را ییفشارها
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 یکم که یا خسته یها چشم و ونیهما ،یقبل نامزد کنار همسرش

 چیه حال و ام شده لَش که یمن و شده گم که یثمیم است، متعجب

 . ندارم یکار

 : کشد یم من یجلو را خودش ونیهما

 کنم یم جمعش یجور خودم ینکن جمعش. کن جمع رو شوهرت ـ

 . بدن جون شییآبرو یب یپا خاندانت کل که

 : دهد یم فشار هم یرو را درشتنش یها لب زن

  بچه؟ یدیفهم بکشه، رونیب من یزندگ از پاشو بگو؛ خواهرت به ـ

 . دیگو یم لوفرین سمت شیها چشم پرتاب با را "بچه یدیفهم"

 : کند یم ناله گوشم کنار و شود یم جمع شتریب لوفرین

 . گرفتن رو زمیچ همه شهیهم! گرفتش ازم ـ

 متنفرم، مرد آن از متنفرم، او از ندارم، یحرف کنم، یم نگاهش تنها

 . متنفرم زیچ همه از شتریب امشب از

 مایهواپ صعود در دیشا برسم، پرواز به من و شود صبح چهار کاش

 . نباشم عرفان فکر ون،یهما فکر ده،یارک فکر لوفر،ین فکر و ببرد خوابم

 نگاه ونیهما به. گردد یبرم بود، رفته عرفان نیماش سمت که ثمیم

 : کند یم
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 . خوبه حالش اما انداخته؛ باال ینیسنگ قرص ـ

 جلوتر را زن ی افتاده شال رود، یم تر کینزد کند، یم نگاه زن به

 : کشد یم

 نامزد عکس که یمرد اما ندارم؛ موضوع نیا به یربط چیه من ـ

! یا اضافه تو و داره دوسش یعنی داره؛ کتش بیج یتو رو شیقبل

 ... بزنم بهم رو تیزندگ خوام ینم

 را رنگ یا نقره حلقه و برد یم نشیج شلوار بیج درون دست

  :ردیگ یم زن سمت

 هم رو تو روز هی ذاره، یم بشیج یتو رو ازدواجش حلقه که یمرد ـ

 ! داره یتعهد که رهیم ادشی و ذاره یم بشیج یتو

 : کشه یم قیعم ینفس لوفرین

  م؟یبر شهیم ـ

 یم راه ما از جلوتر و اندازد یم زن یپالتو بیج درون را حلقه ثمیم

 . افتد

 . دهم یم فشار بمیدرج را چیسوئ

 کنم، یم حس کنارم را ونیهما و میگذار یم جا سرمان پشت را زن

 : زند یم حرف درهم یها اخم با او و کنم یم نگاهش
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 کوچه تو یشب نصفه بزنم، داد لوین صورت تو یذاشت یم دوبار ـ

 . میکرد ینم جمعش

 ته لوفر؟ین جان به در هم آن زدن؟ و ونیهما زد، یم ادیز حرف او و

 یسرخ و شدنش ترسناک امشب نیهم مثل ونیهما شدن یعصب

 یمحل یب و نزدن حرف ماه کی شدنش یعصب ته است، شیها چشم

 . دارمیخر که ستییها

 . بود شده نگران دل یادیز بود، مانده داریب یادیز امشب هم ونیهما

 : کردم نگاهش آلود اخم

  ؟یبزن داد سرش یبخوا که لوین به وصله کجات ـ

 : دیآ یم کش روشنش یا قهوه حالت یب یها چشم

 مادر؟ از مهربانتر ی هیدا ؛یشد امشب چه ـ

  

 : زنم یم یپوزخند

 نتیماش اس یپ یج یرو از منو کن، اعتماد بهم گفتم؛ بهت ـ

  هست؟ بهم حواست ؛یبگ بشه؟ یچ که یکرد بیتعق

 به لختش یموها از چندتار و دهد یم یمحکم فشار را دستم مچ

 : رسد یم شیا قهوه یها ابرو کنار
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 ... یانصاف یب قد چه نبوده؟ حواسم االن تا ـ

 نگاه رسانم، یم اش مردانه یها انگشت به را دستم و گزم یم لب

 نگاهش افتد، یم من به دهیچسب لوفرین به ام شانه پس از دلخورش

 کوه! داشت خواهم م،یها نداشتن یانتها تا را مرد نیا من دارد، درد

  رفت؟ یم عقب مگر

 را دستش شست انگشت من و دهد یم فشار هم یرو لب حرص با

 . کنم یم لمس

 : کنم یم تر یلب. چرخد یم صورتم یرو اش آرام نگاه

 ! نگو بهش یچیه ـ

 دوست را شیها اخم د،یایب عمراً به آلود اخم وندیپ و کند یم یاخم

 . ندارم دوست او یبرا را بد یزهایچ ندارم،

 و دانم یم. است جانم بند جانش نمدا یم است، شده نگرانم دانم یم

 یماه تور یکم شوم یم که بد شوم، یم بد انهیوحش چه یگاه

 که من دل به لعنت و شود یم دلم یها دندانه ریگ گذشته، یِریگ

 . دارد یدراز سر آن در ونیهما

 : رسد یم گوشم به سرش

  ام؟یب باهات یکن یرانندگ یتون ینم اگه خودم، خونه رمیم ثمیبام ـ
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 : اندازم یم باال ابرو

 ... برو نه ـ

 را دستش انگشتان من و دارد یم بر یگام گرداند، یم بر را لبخندش

 دادن تکان به تنها و شود یم نیماش سوار ثمیکنم،م یم رها

 قیرف بیعج که کُرد متعصب و خشک آدم کی.کند یم ،اکتفایسر

 . است ونیهما فاب

 نیسنگ جسم و کنم یم تماشا را نیماش سمت به ونیهما رفتن

 . است شده دهنده آزار لوفرین

 : زنم یم شیصدا من و برد یم رهیدستگ به دست

  ون؟یهما ـ

 تر قبل قهیدق چند جانیه یب و آرام من و چرخد یم سمتم سرش

 : زنم یم لبخند است، حرفم منتظر نگاهش با کنم، یم براندازش

 ! دارم دوست ـ

 . شود یم ثمیم نیرماشسوا دستش تکان با و زند یم لبخند

 . کرد یم حرفم نثار "یجلف" کی شد ینم نیماش سوار اگر ثمیم و
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 کالفه، و کند یم خسته! ندارد یتمام که هاست شب آن از امشب و

 ها شب یسر کی ارند،یبس ها حرف و داریب و خواب نیب یمان یم

 . هاست شب همان از انگار امشب و شوند یم اریبس نگفته یها حرف

 نیماش درون باًیتقر یعصب را او من و کند یم رها مرا باالخره فرلوین

 کاغذ! من دل مثل؛ درست شد، مچاله یصندل درون کنم، یم پرت

 . یآشغال سطل کی تَه در شده مچاله

 دارد، جا که ییجا تا را یبخار دهم، یم جا نیماش داخل که را خودم

 . کنم یم ادیز

 یم مقابلش را میها دست و برم یم یبخار ی پنجره سمت دست

 . زنم یم استارت بعد یکم و کنم یم لمس را چیسوئ. رمیگ

 یم شهیهم را شیها یشرمندگ من و کند ینم نگاهم لوفرین

 .شناختم

    

 همان هنوز الکردار دانم یم ست،ین دختر نیا مرام در دروغ دانم یم

 . دانستم یمن که کاش و دانم یم یزهایچ یلیخ دارد، دوست را مرد

 کی صدا، یب یها هیگر و شود یم یمنته اتاق در قفل به شیها شب

 . دارد درد میبرا شیها هیگر یصدا ییجاها
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 یزندگ یول نبود؛ یزندگ شد، یول نبود؛ جان شد، یول نبود؛ خواهرم

 . شد ام

 گفت؛ یم یگاه ثمیم م،یبود شده ها معشوق عاشق هیشب یادیز

 . آورد یم در را لوفرین و من داد و! دییگرا جنس هم دوتا شما

 میکار سفر هر. افتاد ینم زبان از لوفرین نام رفتم، یم راست و چپ

 . شد یم او یبرا یسوغات یکل نیچ دست

 پر نداشتم، یحرف چیه و گذراندم هامان نفس یصدا با را ها ابانیخ

 بیعج یکی من مرام در کردن مدارا اما بودم؛ ختهیر بهم یها تکه از

 . داد یم النجو

 ابانیخ. رود یم باال یادیز سرعت و است شده تر کوتاه برگشتنم راه

 خواهد، یم را خواب میها چشم. است شده یخال من ذهن و خلوت

 یها شانه در آرامش یخواست،کم یم ها زیچ یلیخ میها چشم

 . بود من بُت که ونیهما

 . چرخم یم سمتش یکم کنم یم خاموش که را نیماش

 . است رفته فرو سکوت کی در ن،یماش از پر نگیپارک

 صورت به روح نور، از یمین و شود یم روشن نگیپارک خودکار المپ

 . دهد یم لوفرین یگندم

 : دهد یم فشار هم یرو پلک
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 . دیببخش ـ

 اگر دارم، را او تنها چون بخشم؛ یم من دیگو یم دیببخش که او و

  کنم؟ چه نبخشم را ام ییدارا تنها

 خواب مقصر نبود، بزرگتر یعمو نفرت مقصر نبود، زیچ چیه رمقص او

 در مغموم و ساکت دم،ید را لوفرین که لیاوا. نبود چکسیه نهیک یها

 یم ترس از صبح خود تا شب آن. کرد یم هیگر عرفان آغوش

  شد؟ چه لرزها آخر و دندیلرز

 وضع از هردوشان که بودند ییعمو پسر دخترعمو، عرفان و لوفرین

 پاس و آس آدم کی لنگه عرفان درکل بردند، ینم بهره یخوب یمال

 . داشت پول عقده و بود

 یفشان جان موقع بد ها عقده! کرد خراب را زیچ همه پول، عقده نیا

 . کنند یم

 عجله آسانسور به دنیرس یبرا و کنم یم باز درسکوت را نیماش در

 . کنم یم

 شنوم، یم شدار پاشنه یها نیپوت یرو از شیها قدم یصدا

 . رود یم داخل او و دارم یم نگه را آسانسور نیسنگ ی رهیدستگ

 طبقه به هیثان سوت مین و سپارم یم یا یاستوان محفظه به را خودم

 . میرس یم نظر مورد
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 . است کرده تا من با بد ده؛یفهم انگار او و زنم یم جلو او از 

 چه او از کند، یم ابیغ و حضور را یکس یب من یزندگ ته و سر

  انتظار؟

 سر از دست م؛یبگو رمیبگ را اش قهی دارد،بروم دوست را کهیمرت خب

  توانم؟ یم شود؟ یم بردار؟ ات یقبل نامزد

 . متنفرم زشیچ همه از متنفرم، بلندش قد آن و عرفان از

 را شرکتش که کرد اریاخت صاحب را یزن و زد تن به یداماد رخت

 . داد یم نجات

 تخت در را امشب که بود حتماً بود؟ شتریب عشق یبو از پول یبو

 .  برد خواهد سر به همسرش دونفره

 را سکته عرفان پدر و کردند فرار دو نیا د،ید تا ناکسش یعمو آن

 .زد را آخرش ریت و دانست تنگ را وقت زده،

  

 ایدن به را بچه که رسوم نیا از متنفرم، شلوغ یها خانواده نیا از 

 . ردیگ یم عُقَم بدتر زنند، یم یفالن اسم به امدهین
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 یم که یانییروستا کهنه رسوم و بود نیهم هم لوفرین یزندگ 

 که یهمان. کنند بزرگتر یعمو ،یپسرعمو زن، را لوفرین خواستند

 ...  لش تن خور مفت کی پسرش و بود جمال نامش

 اش ههم کنم، دوره دینبا را لوفرین یزندگ اصال کنم، یم چاق ینفس

 یم چرخ بزرگتر و کوچکتر برادر نیب که یا نهیک و است نفرت

 .  خورد

 من، از د،یکل برداشتن با و کند یم باز را مشترکمان خانه در لوفرین

 . شود یم خانه وارد جلوتر

 ها پارکت یرو پا و اندازم یم یا گوشه را یالانگشت یها ییدمپا

 . ذارمگ یم ییرایپذ فرش میگل بعد و کیبار یراهرو

 سمت امتناع یب من یها قدم و رود یم اتاقش سمت حرف یب او 

 . ردیگ یم یپِ چمدانم بستن

 یم شتریب میها اخم و نمیب یم را او ی قواره یب عکس چمدانم کنار

 یم را میا سرمه چمدان کوچکِ پیز و زنم یم تا را میها لباس. شود

 . بندم

. شود یم مچاله کاناپه ی گوشه و دارم یم بر سرم از را یبافتن شال

 اندازم، یم عکس درون مرد به ینگاه و دارم یبرم را عکس قاب

 نیدورب به لبخند با و ستادهیا ربرقیت آن کنار که یقد کوتاه لوفرین
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 ست را شانیها لباس چاک، نهیس عاشقان مثل هردو کند، یم نگاه

 قد چه ها نیا کرد؛ یم فکر د،ید یم دور از یهرک و بودند دهیپوش

 ! هستند عاشق

 یقهار گرانیباز ها، آدم همه د،ینخور را ها عکس گول وقت چیه 

. بس و بازند یم را خودشان نمایس ی پرده یرو یروز که هستند

 ! بود ها همان جز هم عرفان

 در سمت کوتاه یها قدم با و کشم یم رونیب قاب داخل از را عکس

 متعجب اتاق وسط کنم، یم باز را اتاق در تقه یب. روم یم لوفرین اتاق

 . کند یم نگاهم

 زنم، یم باال را فرش ی گوشه و روم یم شیها لباس کمد پشت 

 . کشم یم رونیب را شده خشک یها گل مشت کی و کاغذ چند

 : کنم یم مچاله دستم در نگاه یب را کاغذها

  ؟ینکن رو فکرش که زمیبر یگور کدوم رو هاش خاطره ـ

 . دیآ یم دستم در یکاغذها یپِ نشیغمگ نگاه و دیگو ینم یزیچ

 خرچنگ یها خط دست با بود عاشقانه یها نامه همان ها، کاغذ

 غنچه یها گل. بود من دست مسخره شهیهم که عرفان یا قورباغه

 تمام از لوفرین و ماند یم جا لوفرین ی مدرسه فیک در یزمان که شده

 . شد یم زده ذوق خودش به عرفان عشق
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 : زمیر یم سرش یرو را شده کهنه یکاغذها

 به زد گند آشغالت عمو اون ها، یباز مسخره نیا از رونیب بکش ـ

 تو سر رو اش عقده د،ینرس بابات به زورش بابات، و خودت یزندگ

 و نداده اون پسر به رو دخترش تک تو، یبابا چون چرا؟ کرد، یخال

 تعمو یها حرف خام هم رحمانت عمو اون داده، رحمانت عمو به

 زیانگ وسوسه شنهادیپ هی و اونجا کشوند رو عرفان نقشه، با و شد

 مدت که یمن یبرا تو، یبرا تره، مهم پول نجایا یفهم یم داد، بهش

 ! مهمه خوردم، یم خشک نون یطوالن

 : کند یم جمع کاغذهارا میپاها یجلو تا شود یم خم

 یم شقم،عا و احمق قد چه دونم یم خودم نکن، تکرار برام رو نایا ـ

 که آشغاله هی عموم آره شه،یم بدتر خودم حال بهم، یبگ تو اما دونم؛

 و شرکت قبال در من کردن ول شنهادیپ نکرد، رحم برادرش دختر به

 حال کدوم چیه ها نیا! نبود یبد شنهادیپ یلیخ زن، اون با ازدواج

 و ماه سه و دوسال یجور چه بگو؛ بهم فقط کنه، ینم خوب رو من

 بکشم؟ رونیب مُخَم یتو از رو هیثان چند و قهیدق چند و تساع پنج

  

 یم چشم شده کهنه یها کاغذ به غصه با و زند یم زانو میپا یجلو

 . اهیس قلبم و شود یم مشت دلم. دوزد
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 رود، یم وارید گوشه کوچک کمد سمت و شود یم بلند لبخند با

 زند، یم سوسو دکفن ی شعله شناسم، یم را ونیهما ساده فندک

 . شود یم رها مقطع من یها نفس

 : زند یم آتش را کاغذ از یمین اول، کاغذ به رهیخ

 دارم یدون یم بسوزونمشون؟ تونم یم هم مُخم تو از بسوزم رو نایا ـ

  کنم؟ یم فکر شب هر و شب هر عموم قتل به

 : کند یم پرت سمتم را قرمز شده خشک رز ی شاخه

! میکرد ینم فرار کاش شه؟یم پودر بدمصب اون کنم، پودرش نویا ـ

 یم اصال نه شکست، یم پام قلم کاش موندم، یم مامانم شیپ کاش

 رو عرفان پرست پول یرو که بهتر کرد، فرار که بهتر ه،یچ یدون

 ... آره! شناختم

 و فندک آتش دل به اشکش قطره و دارد یم بر سمتم یقدم

 . خورد یم سُر یکاغذها

 یم دستش از کاغذها و فندک،گل. زنم یم دستش ریز ضرب، به

 یم مات شده، خشک یها گل شدن پودر به نشیغمگ نگاه و افتند

  "ست؟یکار چه نیا " که دهدند یم فشار سخت مرا قلب انگار و ماند

 : کنم یم تر یلب
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 ستم؛ین بلد بره؟ ادتی دیبا که یریبگ ادتی که ببرمت ایدن کجا تا ـ

 جمع باش، بلد خودت اما کنم؛ فرو بتالمص مخل یتو یفراموش

 بدرد عرفان و ستون و وارید ،یکن جمع رو هات شهیش خُرده ،یبش

 ! شد ینم نیا که خورد یم اگه ات ندهیآ

 یم عقب را شیموها و ها اشک دستش پشت با و زند یم یلبخند

 : زند

 من! میکرد انتخاب رو هامون بچه اسم یحت م؛یکن یزندگ بود قرار ـ

 ! بودم عاشق احمق هی فقط

 یم را ام ینیب ی گوشه ام اشاره انگشت با و زنم یم یپوزخند

 : خارانم

  ؟یباش باهاش یدار دوست یلیخ ـ

 یم اتاقش در پشت یلباس چوب به را خودش کوتاه قدم کی با

 . رساند

 را لشیموبا صفحه قهیدق چند بعد و آورد یم در را لشیموبا یگوش

 : ردیگ یم من سمت

 یول اندازه؛ یم قبل ماه چند ادی منو که یچ هر کنم پاک وامخ یم ـ

 . شه یم اضافه دترشیجد هی همش
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 بزرگ، یادیز لبخند کی با امشب پیت همان کنم، یم نگاه عکس به

 . ام کرده جدا هم از را دو آن من، انگار

 چه من باشند، هم مال تا نخواست یعوض عرفان بودم، کاره چیه من

  هستم؟ حسن کار

 شدنش مشق و درس نینش عزلت. خواهم یم را خاطراتش از زیگر 

 به ندارد گرفتن من تمام است، من تمام المصب نیا نخواهم؟ را

 ... وهلل

 ... برو من مخ یرو کم ـ

 : کند یم پرت تخت یرو را یگوش

 یم من اسم نظرت به رو اش بچه اسم شد، بابا اگه یول چشم؛ ـ

 ذاره؟

  

 و بروم خواهد یم دلم کنم، ینم نگاه اتاق در به و کشم یم یپوف

 به. کنم فکر الیژ به و امشبم سفر به خواهد یم دلم! انگار نه انگار

 یم را پُزَش که ییها نیپوت و است دهیخر گفت؛ که یدیجد لباس

 . داد
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 ینم را قرمز-دیسف بیترک نیا خواهم، ینم را یمتر چند اتاق نیا

 ینم را ونیهما ییکادو پشمالو یها عروسک از رپ اتاق نیا خواهم،

 . دیآ یم سرم و خواهم ینم را زیچ چیه امشب خواهم،

 . دادم قول بهت رفت ادمی کرد، بغلم که امشب ـ

 یها قانون تمام به فرستم یم لعنت نم،یب یم که را شیگلو بکیس

 و یشکست ور به ها، نداشتن به ،یپول یب به فرستم یم لعنت ،ییجدا

 ... امشب زن دیشا

  ببره؟ خوابم دیبا نظرت به دختره، اشون بچه گفت؛ امشب  ـ

 همان دوزم، یم چشم اتاقش در پشت زیآو به و دهم یم تکان یسر

 . دارد ییبایز دیسف – قرمز یها گل که یمصنوع گُل حلقه

  شود؟ یم یتلق یشعوریب شوم، بدش حال الیخ یب و بروم 

 نیزم یرو شب، چند نیهم مثل؛ را خودم یساعت چند و بروم 

 .  بخوابم و اندازم

 به و بگذارم سر ریز بالشت شوم، گلبافت یپتو و تخت الیخ یب

 . بخوابم زده زل سقف

 . دهیم رو اون تن یبو لباسام اومدم، که ششیپ از ـ
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 کیتحر را ام یمغز یها عصب ها، تنش نیا تمام و کشم یم یپوف

 من، یکی بزند، او یکی ندازم،یب راه او با جانان یدعوا کی تا کند یم

 هم کنار باخنده قبلمان، یدعواها تمام مثل؛ و میبکش را هم یموها

 . میبکش دراز

 . میهامون نداشتن یِقربان اون و من ـ

 . شوم یم وارید قرمز زیر یها گل شمردن مشغول و کنم یم سکوت

 . بشمارم را پشمالو یها عروسک نشانیب هم دیشا

 . دارند یا بامزه دیسف کاله که قرمز یپشمالوها آن مخصوصا

 یرو را تاپم ی افتاده بند و کنم یم باز را میمانتو اخر دکمه صدا یب

 . اندازم یم ام شانه

  چه؟ که شود تمام شیها حرف تا ام ستادهیا مستاصل اتاق انیم

 چه غرق و است زده زل وارید به او و کنم یم نگاهش چشم گوشه

 . دانم ینم است؛

 یراست! بزن عرفان یشگیهم عطر از امشب عرفان؟ یبش برام شهیم ـ

  ؟ینکرد دایپ ،یچ رو عطرش شهیش

 . رمیگ یم یگاز دهانم داخل در را زبانم من و کند یم نگاهم

 . هست عطرش م،یجامداد داخل کتابام سومِ یکشو ـ
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 : ندینش یم تخت یرو کنم، یم نگاهش رهیخ

 موهام یاونجور شهیم داره؟ دوست یشخرگو عرفان گفتمت؛ ادتهی ـ

  ؟یببند رو

 جا همان رود، یم سوم یکشو همان سمت و دیآ یم نییپا تخت از

 من، از یمکیقا که یهمان بود، یستالیکر شهیش با عرفان عطر که

 . دانم ینم من کند؛ یم فکر و دیخر مبادا روز یبرا

 از شده دهیپوش وارید چهار کل نگاهم و گردانم یم چشم

 .گذراند یم نظر از را دیسف یواریکاغذد

  

 از شده دهیپوش وارید چهار کل نگاهم و گردانم یم چشم

 . گذراند یم نظر از را دیسف یواریکاغذد

 : دهد یم تکان را عطر کوچک شهیش

 . خودش مثل؛ گه،ید آخراشه ـ

 : کشم یم هام لب یرو را زبانم

  ؟یانداخت راه هیچ یباز نیا. ..رو ها یباز مسخره نیا کن بس ـ

 کنارم وارید به. کند یم زیر را شیها چشم و زند یم یتلخ لبخند

 . دهم یم هیتک



 

46   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ام، داده هیتک که یوارید به پرشتاب را عطر شهیش و کند یم یاخم

 عطر یبو را اتاق تمام و شود یم تر یوارید کاغذ. کند یم پرت

 . دارد یم بر را عرفان

 : زند یم سرش کنار به یا ضربه اش اشاره انگشت با

 یم بپرونش، وبممیمع مخ یتو از ایب پروندم، هم رو عطرش نیبب ـ

  نه؟ ای یتون یم ؟یعوض یتون یاشغال؟م یتون

 کنم، یم نگاه نیزم یرو یها شهیش خُرده به و مانم یم مات

 : دهد یم تکان میجلو را دستش

 . باش زود! گهید االی دِ ـ

 رها اش شده خفه عطر و اتاق نیا از تا دهم یم میپاها به یتکان

 که یاتاق درون است زده چنبره انگار خاطراتش تمام و عرفان. شوم

 . میکرد جورش و جمع خنده با یروز

 . بگو پرت و چرت کم بسه، ـ

 یبعد یها قدم و تر عیسر را یبعد قدم رود، یم عقب به قدم کی

 . شود یم اتاقش تراس یراه اش

 به که یفکر از آن کی کنم، یم نگاه دنشییدو ریمس به زده بهت

 . کنم یم لرز اش، زده سرش
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 . زنم یم صدا را نامش بلند یصدا با و میآ یم خودم به

 شهیش سمت آن از. رمیگ یم را رهیدستگ و دوم یم تراس در سمت

 : کند یم نگاهم تراس درِ

  ؟یتون یم بده، نجاتم ایب ـ

 : زنم یم تراس در ی جداره دو شهیش به یمشت

 . کن بس! نشو احمق ـ

 : زنم یم عقب را دیسف رِیحر یها پرده

 ... بسه. کن تموم رو کار نیا ـ

 : چرخد یم خودش دور و خندد یم بلند بلند

 دستم از هما، هم تو، هم.کنم یم تمومش االن چشم، یرو به ـ

 . دیش یم راحت

 گرید من یها مشت و دارد یم بر پناه جان سمت یتند یها قدم

 . ندارد اثر

 . کن بَس تو کردم، غلط من ـ

 پناه جان کینزد. کند یم نگاهم و گردد یم بر ده،ینرس پناه جان به

 شکستن و گشتن یبرا را اتاق تمام چشم گوشه من و ستندیا یم

 . کنم یم برانداز شهیش
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 . نباشم و شود یزیچ ترسم یبروم،م رونیب اتاق از شد ینم

. دهد یم فشار را در رهیدستگ و شود یم راست در کینزد دوباره

 : دهد یم تکان صورتم یجلو را تراس درِ کوچک دیکل

  ؟یتون یم بده، نجاتم ایب ـ

 یم و بود شده وانهید کنم، یم نگاهش غصه با و کشم یم یآه

 . کند وانهید هم مرا خواست

 از مشکل بگو؛ یرفت هرجا م،یشد جدا هم از اگه گفت؛ بهم شب هی ـ

 که تو کنم؟ فراموش رو مرد نیا یجور چه. نخواستمت که بود من

 محکم پشتم و یساخت کوه دردام از توکه. یدون یم منو زیر به زیر

  کارکنم؟یچ االن ،یکرد

 شهیش یرو راهم دستش و چسباند یم در شهیش به را اش یشانیپ

 : گذارم یم دستش یرو را دستم گذارد، یم

  لوفر؟ین داشتم یچ من م،یساز یم اول از م،یساز یم ـ

 : ردیگ یم راه شیها اشک

 که یزن ی کاسه هم شده که ندارم، که عرفان، من،. یداشت هما تو ـ

 به هوشش تو، به چشمش هما. شکنند یم دست و سر براش رهیم راه

 ... دیپر نبود، من جلد کبوتر اما عرفان؛. بود تو به  نفسش تو،
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 گاز را میها لب. خندد یم بغض پر و دهد یم تکان هوا در را دستش

 . رمیگ یم

 و رسانم یم ام یخانگ شلوار بیج به را دستم ون،یهما فکر با 

 و شوم یم صفحه شدن روشن متوجه. کنم یم لمس را ام یگوش

 یم لمس را چهار شماره و شود یم باز یگوش ام، اشاره انگشت لمس

 .کنم

  

 پشت یها بوق. زند یم زل آسمان به و کند یم من به پشت لوفرین

 یادیز امشب. ندارم ونیهما دادن جواب به یدیام و شنوم یم را هم

 . دارد درد من، یناگهان ضربه آن با و بود خسته

 . ردیگ یم تند تند را ثمیم شماره من دست و افتد یم راه لوفرین

 که یثمیم آلود خواب یصدا شود یم سوم بوق و دوم بوق اول، بوق 

 . است مانده هما شیپ را بامش

  شده؟ یچ ـ

 یم دستم از ام یگوش و زدیر یم جانم به هراس لوفرین غیج یصدا

 : زنم یم ضربه توانم تمام با و چسبانم یم در به را ام تنه مین. افتد

 . کنم یم خواهش خدا، رو تو لوفر،ین ـ
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 کند، یم نگاه من یتقّال به و دهد یم تاب را خودش پناه جان لب

 : ردیگ یم را وارید به دهیچسب یجانب لهیم ادستشب

 .  ها یخودکش یهوا هوا، امشب ـ

 یم شهیش به قدرت با روم، یم شیارا لوازم زیم یرو مجسمه سمت

 . شود یم دَمیِعا شهیش یرو ترک کی تنها و زنمش

 : ردیگ یم تمسخر به مرا تالش انگار و خندد یم لوفرین

 دوست بپرسم رفت ادمی گمایم ؟نه مگه دمش،ید شد خوب امشب ـ

  شه؟یم یخوب یبابا یراست نه؟ ای بخرم عروسک اش بچه واسه داره

 شهیش و شکند یم مجسمه و زنم یم در به یمحکم یها ضربه

 . ندیب ینم یبیآس

 : زنم یم داد

 در نیا ایب میر یم نجایا از کال ازت، کنم یم خواهش لوفرین ـ

 ... یعوض بازکن رو المصب

 سوزش به میگلو و کشم یم غیج دهد، یم یتاب دوباره که ار خودش

 را دستش و کند یم زانیآو پناه جان ی لهیم به راه خودش. افتد یم

 : ردیگ یم من سمت

 . کن کمکم ایب ـ
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 : کشد یم یغیج زد،یر یم اشکش اول قطره

  ؟یکن کمکم یخوا یم یجور چه گه،ید ایب ـ

 : گذارم یم شهیش یور را دستم و کشم یم باال را ام ینیب

  ستم؟ین مهم مگه برات من لوفر،ین ـ

 : دهد یم سرتکان

 . یمهم برام عرفان بعدِ ـ

 : کشم یم صورتم یرو را چپم دست

  ؟یکن باز رو در شهیم ؟یکن بس شهیم ـ

 : دهد یم هیتک پناه جان لهیم به را صورتش

  ؟یکن خوابم شهیم ؟یبد یفراموش من به شهیم ؟یچ تو ـ

 : غرم یم و  دهم یم یفحش رلبیز

 ... کن رحم من به ـ

 : گفت ادیفر با

 ینم بابا گهید عرفان کنم؛ رحم تو به کنم، ینم رحم خودم به من ـ

 هی که کوچه سر بقال پسر همون شه یم عرفان کنم؛ رحم تو به شه؟

  داشت؟ یفکسن دیپرا
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 ادآز لهیم دور از را شیها انگشت یکی یکی او و زنم یم در به یمشت

 : کند یم

  برگردم؟ شه، یم اگه بگو من به شه؟ یم آره ـ

 : نالم یم و کشد یم ریت سرم

 . ندارم یخودکش از یخوش خاطره من یدون یم که تو ـ

 : زند یم تلخند

  شه؟ یم هم خوش ی خاطره یخودکش مگه ـ

 : رساند یم یخفگ مرز به مرا میمانتو و سابم یم هم یرو دندان

 . ونیهما و ییتو من یندگز لوفر،کلین بسه ـ

 :  زند یم صورتش به یچنگ

 . بسه برات ایدن کل قد ون،یهما ـ

 : دهم یم فشار محکم را در ی رهیدستگ

 شه ینم تو من یبرا ادیب یهرک. شه ینم تو من یبرا ون،یهما ـ

 ... احمق

 گید در را من سر انگار و کند یم تکرار دوباره پرسد، یم دوباره

 یم آزارم نتوانستن، از حجم نیا و ام کرده داغ. دجوشانن یم یبزرگ

 . دهد
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 : زند یم غیج ادیفر با

 نیبهتر لوکس؟ ی خونه هی پول؟ ره،یگ یم یک رو عرفان یجا پس ـ

 ... تاپ شوهر هی دمین؟شایماش

 چم من که دهم، یم جان دارم من که شنود ینم است، شده احمق

 . شود یم گم ونیهما و او آغوش انیم ام یزندگ خم و

 و یکن یم قفل را در که نیهم است؟ نیهم جنون و فهمد ینم 

  ؟یباش یخودکش فکر

 کاش عطرش. است کرده پر را مشامم همه عرفان، عطر به لعنت

 . باشد بو خوش خودش مثل؛

 .ماند یم دیسف132 دیپرا کی با کوچه سر بقال پسر همان کاش 

  

 دیشا زن آن و شود یم بزرگ هم مانیها آرزو میشو یم که بزرگ

 . بود شیآرزو

 ونیهما به و چرخم یم پرشتاب لوفر،ین اتاق در شدن باز یصدا با

 غیج یصدا و کردم رها را تلفن دیآ یم ادمی. کنم یم نگاه متعجب

 . است دهیرس قطعا ثمیم گوش به لوفرین
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 با. دیآ یم دو با تراس در سمت ونیهما و نمیب ینم را ثمیم

 : کند یم یباز رهیدستگ

 .  باش زود. اریب رو یچگوشتیپ برو ؟یسادیوا چرا ـ

 در راه انیم را میمانتو روم، یم آشپزخانه سمت فقط یحرف چیه یب

. ام کرده داغ نقدریا زمستان چله انیم که انگار نه انگار و اورمیم

 یکی را ها کشو تمام. روم یم نتیکاب سمت و زنم یم را برق دیکل

 .  کنم یم دایپ را یچگوشتیپ باالخره و کنم یم یخال یکی

 یم ها چیپ کردن باز مشغول عیسر ونیهما و شوم یم اتاق وارد

 از سوم، تکان با که دهد یم تکان قدرت با آنقدر را رهیدستگ. شود

 ... و شود یم باز هم

 ** 

 ایب ست؛ین یراه ،یا ستادهیا تو که آنجا تا ام، ستادهیا من که نجایا

 را یباز نیقوان تمام من. نده ام یباز م،یکن گز باهم را ها رو دهایپ که

 . گذارم یم پا ریز بار نیا

 صفحه به اخم پر و زنم یم ممنوع پارک یتابلو به یا ضربه میپا با

 . زنم یم زل لیموبا

 من یها چشم و شود یم لود وقفه، یب هم پشت ،یکی از پس یکی

 . شود یم تر باز و باز تعجب فرط از
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 یمشک ی رهیدستگ توجه، یب توقف، یب میپا یجلو ینیماش ستیا با

 .  کنم یم باز را نیماش در

 دست نیا و پژو فهمم ینم ست،ین دیپرا نیماش نیا فهمم ینم

 که ستییها عکس هجوم موج به ام توجه تمام ست،ین ها نیماش

 . کند یم تیاذ مرا ستیروز چند

 چمدان و بندم یم حکمم را در تر، حواس یب شوم یم که سوار

 ام سبابه انگشت با و شوم یم خم. دهم  یم هیتک کنارم را کوچکم

 . خارانم یم را میپا پاشنه کنار قوزک

  "کنارتم شهیهم من": دیآ یم یدیجد امکیپ

 که یزیتم نیماش شوم، یم نیماش متوجه تازه و دیآ یم باال سرم

 ینم.. و دیاپر مثل؛ یدست دم یها نیماش یبو مختلفاتش و ضبط

 . دهد

 یم نیماش رهیدستگ به را دستم. کند یم میتماشا نهییآ از راننده

 خونسرد کنم، یم یسع. نکنم توجه جلب کنم، یم یسع رسانم،

 . باشم

 را شیرو کوچکِ دسته و کنم یم جمع داخل به را چمدان ی دسته

 . رمیگ یم



 

56   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 آمد و رفت از پر و است شلوغ.کنم یم رصد را ابانیخ یچشم ریز

 ... شبانه یها

  کجا؟ تا یکور دم؟یند چرا پراند؟ را حواسم چرا نبود؟ حواسم چرا

 مرا پرش نیا پرم، یم رونیب و کشم یم مقدمه یب را در رهیدستگ

 نگاه ن،یماش کیالست ریتا شیسا یصدا کشاند، یم آسفالت یرو

 . کشاند یم سو آن به را لرزانم

 . کنند یم نگاه مردم و دیآ یم نییپا راننده

 یم دنیدو به شروع متعدد، یها زدن لنگ با برداشته، را چمدان

 . کنم

 عربده به هیشب یزیچ هم دیشا کشد یم ادیفر شنوم، یم را شیصدا

 . خوابد یم ها بوق تمام خوابد، یم نور تمام. خوابد یم شهر تمام که

 ... یه ـ

. رددا حرکت قصد ام یقدم چند که ست یاتوبوس به تنها ام توجه

 دیبا ها، نگاه به توجه یب ژن،یاکس یب نفس، یب وقفه، یب دَوَم یم

 ... دیاین نخواهد، ند،ینب نم،ینب که ییجا بروم، ییجا

 شود، یم تار چشمم شیپ عالم تمام شود، یم دهیکش که فمیک بند

 . زند یم چنگ را خواب با ینینش خلوت قصد میها پلک
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 باال شده زخم که ییزانو از لرز با دستم د،یآ یم حاال مردم یصدا

. نمیب یم دستم مچ یپا تا را یقرمز رقص نم،یب یم را خون. دیآ یم

 . شوم یم هراسان

 که یمنفور عطر یصدا ادش،یفر یصدا. دیآ یم شیها قدم یصدا

 . دهد یم شده تر یا ساقه یرو بر تلخ بادام یبو

 ... تا سه دوتا، ،یکی زنم، یم پلک

 ... خانم خانم، ـ

 یرو یا ضربه یپِ شیها دست صورتم، برابر در صورتش فهمم، ینم

 آخ دستم کند، یم درد دستم. است هیشب نوازش به شتریب ام گونه

 ... دستم

 گفتند؟ یم چه. شنوم یم پچ پچ. نمیب یم ازدحام. دارد درد هم میپا

 نند؟یب یم چه

  

 : زند یم صدا دوباره

  خانم؟ ـ
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 ها، عکس او،. زند یم صدا او هیشب مرا نفر کی ایخدا  خانم؟ خانم؟

 مانند رفلکس یها شهیباش ام یا رهیدا یآفتاب نکیع م،یها لباس

 ...  یزرشک

  د؟یکرد فرار نیماش از چرا خانم، ـ

 ... ها امکیپ ها، عکس دادند، ام یفرار فرار؟

 تر، طرف آن متر سانت چند ام یگوش.ردیگ یم را میبازو ریز یدست

 یگوش تماسِ کِیموز ضربدارِ راکِ آهنگ یصدا لرزد، یم نیمز یرو

 . شود یم بلندتر ام

follow your common sense  

  کن دنبال رو تیمعمول حس

you cannot hide yourself  

  یکن یمخف رو خودت یتون ینم

 کف جا، نیهم خواهم یم. شوم بلند ندارم لیم کند، یم درد سرم

 . دهم نیتسک را درد آسفالت، نیهم

 . نمیب یم دارم،یب ام، زنده من زند، یم باد مرا اهشیس چادر با یزن

 یم خم فهمد، یم را نگاهم. کند یم نگاهم تعجب با راننده همان

 : پرسد یم تعجب با و شود
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 ... نداشتم قصد من خانم ـ

 . شود یم تر کینزد شود، یم شتریب ام یگوش راک کیموز یصدا

 . ردیگ یم راننده مرد متس را ی،گوشیا بچه دختر

Behind the scenes,Behind the scenes opens reality  

  شهیم گشوده یقتیحق ها صحنه نیا پشت ها، صحنه نیا پشت

 م،یبرا اکشن صحنه کی انگار. شود یم تر دار زنگ کیموز یصدا

 . شود یم یخط خط ورق ورق

 صدا. دکن یم برقرار را تماس مرد کشم، یم باال را خودم یکم

 پشت یکس چه بدهم گوش ندارم، حال. است گنگ میبرا صحبتش

 . است خط

 : ردیگ یم را سالمم دست یگرید زن

 ... ابونهیخ وسط جا نیا ها، جدول سمت مشیببر ـ

 وسط من، یخدا کنم؟ یم چه ابانیخ وسط من ابان؟یخ وسط

 ... یا یزیآبرور چه شدم؟ نیزم نقش ابانیخ

. خورد یم بهم حالم و شود یم نوازش کمرم نشسته، جدول یرو

 چرا دارم، ترس. لرزد یم میها دست خورد، یم بهم ام معده

  نکردم؟ نگاهش چرا گرفتم؟ اشتباهش
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 یزانو به که نگاهم شدم؟ نیزم نقش که دیکش یکس چه را فمیک

 خراب کارم لباس. زنم یم ام گونه به یا ضربه افتد، یم ام یزخم

 ! شد

 : رندیگ یم متمس را یمعدن آب یبطر

 . بزنه رو فتیک خواست یم دزد ست؛ین یزیچ. زمیعز بخور ـ

 کی جا، کی همه کننده؟ خسته روز کی بعد یاریب بد همه نیا دزد؟

 . بودند شده جمع روز

 . ردیگ یم را میا سُرمه کار یمانتو خاکِ چادرش، ی گوشه با زن

 یراحت شلوار مانتو دستم، کنار زن. دیآ یم نظرم به مهربان و محجبه

 یسخت کار بوده، کجا نکهیا زدن حدس دشیخر سبد از و دارد تن

 . ستین

 : ندینش یم شیزانوها از یکی یرو راننده مرد

  شون؟یشناس یم. انیب قراره ونیهما اسم به ییآقا ـ

 مرد و کرده دراز ام یگوش سمت دست. دهم یم قورت را دهانم آب

 : دهد یم دستم را یگوش آرامش با
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 امروز ستمین راننده من درواقع. ترسوندمتون اگر خوام یم معذرت ـ

 که شد یچ دونم ینم. کنم یمسافرکش یکم خواستم پدرم یجا

 ... شما

 : دهم یم دهانم به یجنبش و آورم یم باال را دستم

 و شدم سمند سوار قبال بگم؛ چطور دم،یترس من دیببخش. آقا نه اوه ـ

 شما، چهره دنید یب تنها، االن شد باعث که اومد شیپ برام یمورد

 رفتارم دونم یم متاسفم،. بدم حیترج رو فرار م،یقبل تیذهن خاطر به

 .انداختم راه بَشو بَل و نبود ندیناخوشا

   

 : زند یم لبخند نگران مرد

 یم معذرت بازم. انیب ونیهما آقا مونم یم منتظرم. فهمم یم ـ

 ! کهینزد مارستان؟یب ببرمتون نییخوا یم د،یدار درد اگر خوام،

 : دهم یم تکان تند را سرم

 . مونم یم منتظر خودم من. دیبر دییبفرما... ابداً نه ـ

 : آورد یم در نشیج شلوار داخل از را شیها دست

 . دیشونیپر هنوز شما. بذارم تنهاتون تونم ینم ـ
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 دهیاشتر بدنم یقوا انیم را ترس من ست؟یچ یشانیپر من، یخدا آه

 .  ام

 ها؛ نیماش پشت کاج، درخت پشت ه،یسا به هیسا که یمشکوک ترس

 ترس یجا لباسم پود و تار انیم کنم، یم حسش پمایهوا در یحت

 . کنم یم حس اما ست؛ین

 . کنند یم ترکم خوبم، حال شدنِ متوجه بعد هرکدوم ها زن

 جا جدول یرو مرد، آن سمند نیماش کنار. شود یم کم اهویه

 . دهم یم ماساژ را سرم دستم، م،یزانو ام، کرده خوش

 ! یلعنت. دمیند که هم را نیماش سقف یرو زردنگ پالکارد

 : ردیگ یم میجلو را رنگش یآب کارت و ردیگ یم جا کنارم مرد

 . دییایب من شیپ ازهین کنم؛ یم حس ـ

 یب ند،یب یم که را "روانشناس" کلمه همان کارت، به میگذرا نگاه

 . رساند یم میها لب به را ندپوزخ هدف

 ی رهیت. آورد یم نییپا یکم مستاصل را اش مانده باال دست مرد

 : زنم یم لب. سپارم یم خاطر به خوب را شیها چشم

 . کنم ارتیز رو شما مطب بخوام که ستین بد اونقد حالم ـ

 : زند یم یلبخند مچهین
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 هترهب هست، یروح شما مشکل تنها نکردم، یاهانت نیچن من ـ

 . میکن رفعش

 : شود یم چنگ خورده، خاک جدول یرو میها مشت

 رفتار خونسرد قدر نیهم ستمین بلد من اما د؛یزن یم حرف خوب ـ

  که؟ دیا متوجه. کنم

 : رود یم باال اش یا قهوه یکمان یابروها

 ... تنها من یول فهمم؛ یم ـ

 : آورم یم باال شیها حرف زدن برهم یبرا را دستم

 ازین ،یا شهیکل یها حرف جور نیا و دیکن کمک دیخواست تنها ـ

 زمان مرور که یکوتاه ترس تنها ست؛ین یجد من مشکل. آقا ستین

 . کنه یم حلش

 : گذارد یم شیزانوها یرو دست

 . شد ازین دیشا یزمان د،یباش داشته رو کارتم حداقل ـ

 میجلو را کارت باز شیها دست. دهد ینم یخوب یبو شیها حرف

 را یصناع مسعود ؛ییطال براق نام با یآب یها نقش. دهد یم نتکا

 . خوانم یم

 : گذارم یم دستم ریز و رمیگ یم را کارت زنم، ینم پس را دستش
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 چرا داره مطب که یروانشناس هی سواله، برام شد؟ حل مشکلتون ـ

 . بزنه سرش به یمسافرکش هوس هوی دیبا

 یم بر ساعتش صفحه به زدن ضربه از دست و زند یم یآرام لبخند

 : دارد

 یمسافرها با هست؛ ازین دمیجد دهیا و طرحم شدن کامل یبرا ـ

 ....  ها استیس و ها حرف ها، نگاه و رفتار. بشم آشنا مختلف

 : زنم یم یآشکار پوزخند

 ... عجب ـ

 یم تر معصوم و تر شاداب خنده زمان صورتش و خندد یم

 . ندارم را اش رهیت یها یبادام هیتجز ی حوصله.شود

 بادام عطر نیا که نگفته او به انگار یکس است؛ مزخرف عطرش یبو 

 . رساند یم زدن عق به را آدم نزن، را تلخ

 را صورتش یها مردانه دارش، قوز ینیب با اش رهیت یبادام یها چشم

 . است کرده لیتکم

. شود یم باز راننده سمت در. آورم یم باال را سرم ،ینیماش توقف با

 . کوبد یم را نشیماش در هراسان ونیماه
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 خودمان نیب و شوم یم بلند جا از گرفته، نیماش صندوق به دست 

 سپارم، یم جدول نیب یجو دست به را یصناع مسعود کارت بماند؛

 .ردیبم برود کار؟ چه خواهم یم را اش یلعنت مطب و اش شماره

   

 خورده، خاک یمانتو و اه دست به ستد،یا یم میرو به رو ونیهما

 : کند یم نگاه ام رفته عقب مقنعه و آشفته یموها و دهیخراش یزانو

  شده؟ یچ ؟یخوب ـ

 ام، دهیترس من مشکوکم، من. دیآ یم بدم را شیها مردمک گردش

  شود؟ یم تنگ شیها چشم نهیرنگ او لرزد؟ یم مردمکش او

 براق سرم یباال برق رهیت با یکیتار در شیها چشم روشن یا قهوه

 . است شده تر

. دهد یم حیتوض تاب و آب با را اتفاق ندیفرا روانشناس، یآقا

 کند، یم لمس را گردنش کند، یم لمس را ششیر ته بار هر ونیهما

 . کند یم لمس را اش ینیب

 پنجه انیم یکی یکی میها انگشت. رسانم یم شیبازو به را دستم

 دست به یا لحظه هشنگا جان، روانشناس. شود یم ریزنج شیها

 . شود یم بند مانیها
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 نِیماش عقب یِصندل یرو را چمدانم و زند یم یکمرنگ لبخند

 . گذارد یم ونیهما

 یموها یرو اش بوسه ونیهما و چرخانم یم کاسه در را میها چشم

 . شود یم ذیلذ ام، زده رونیب

 : دهد یم دست یصناع مسعود با ونیهما

 . دیباش داشته یخوب شب د،یموند منتظر اگر شرمنده متشکرم، ـ

 یم و گذارم یم داخل را میپا. کند یم باز میبرا را جلو نیماش در

 . نمینش

 : شوم یم روانشناس مرد به رو و دهم یم نییپا را شهیش

  ؟یصناع مسعود یآقا ـ

 حرص حس لبش، گوشه لبخند و آرام شنیپوز با کند، یم نگاهم

 . کند یم داریب من در را خوردن

 یم یجلو. شود یم آمدنش شیپ مانع کنارش، از یا خانواده گذر

 : کند یم پنجره ی لبه بند را دستش و دیآ

  بله؟ ـ

 شیها چشم شیپ تا اش رهیت یصورت درشت مهین یها لب از نگاهم

 : زند یم دو دو
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 نجوریا و دیباش دهیترس دیشا واقعا دونم یم کنم، تشکر دیبا ـ

 . دیکن فراموش رو امروز دوارمیما. دیبود که ممنون مسائل،

 : دهد یم اش یشانیپ کنار یموها به یحرکت

 و شما فرار اونم. بود میزندگ شب نیتر یجانیه مونه، یم ادمی اتفاقا ـ

 . نشد زده که یفیک و منو دنییدو

 : گذارد یم میپا یرو را بزرگم یمشک فیک

 . بشه یسپر آروم شبتون ـ

 و بلند نسبتا قامت از نگاهم گفتم،ن ریبخ شب. دهد یم تکان یدست

 . کند یم دنبال را شدنش گم و نیماش شدن سوار تا توپُرش

. کند یم جدا نگاهم از مرا ون،یهما نِیماش شدن روشن یصدا

 بکگراند یرو یشکستگ گرم من سر و چرخاند یم را فرمان ونیهما

 فکر حاال حاال. است برداشته خراش بد قدر چه. شود یم ام یگوش

 . ندارم را گِلَس کردن وضع

 یها ضرب یعصب کند، یم اش یگوش زنگ نثار یتماس رد ونیهما

 .  زند یم فرمان یرو یآرام

 . دهد یم ادامه فرمان چرم روکش با یباز به اش مردانه یها انگشت

  بدم؟ دینبا حیتوض ـ
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 یم باال را خودش و من سمت ی پنجره آن، یجا و کند ینم  نگاهم

 خودم در سرما از من که دیفهم یم او و آمد یم یبد سوز. دهد

 . شوم یم جمع

 : کشد یم شیها لب یرو یدست

 به کارت آقا اون که یداشت رو رفتارها نیا یکِ تو شده؟ مرگت چه ـ

 . ببرم ششیپ اعصاب تمرکز یبرا رو یجنابعال تا دهیم من

 : دهم یم تکان سر خنده با و خندم یم

 پسرم دوست داشتم؛ دوست. بود باحال یلیخ مرده نیا ون،یهما ـ

 . دمیخند یم بهش همش. باشه

 بر سرم از را ام مقنعه. اندازد یم خنده به شتریب مرا اش غره چشم

 : دارم یم

 یوقت یحت ترسم؛ یم گفت؛ شهیم. ام یعصب روزه چند من ونیهما ـ

. ترسم یم بخوابم آرومم، خوابم ینم که ییها شب و دارم پرواز

 .فهمم ینم خودمم

  

 آورم یم باال کوتاهم مهین یموها چاندنیپ یبرا که را دستم ونیهما

 : زند یم یا بوسه. ردیگ یم را
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 اون از داغون لباس و خونه شلوار نیا با گذاشتم، تنهاش رو لوفرین ـ

 فرار تو گفت؛ جور هی مرده شهر، سر نیا اومدم کوبوندم شهر سر

 ،یطیشرا هر تحت یدون یم تو. ترسوند اواقع منو ،یکرد یم یداشت

 میحال یخونسرد باشه، که تو حرف. کنم یم حفظ رو میخونسرد

 نقدریا که یذار ینم ونیم در ویچ همه باهام قبل از چرا. ستین

  نترسم؟

 : گزم یم لب

 شهیم نرم، خلوت یجا کنم یم یسع رمیم راه ابونمیخ باورکن، ـ

 یلی؛خ کنم یم حس م؟یبزن حرف یا گهید مناسب زمان بهش راجع

 . گشنمه

 : زند یم دور را دانیم و کند یم رها را دستم

 . یبخوا تو یهرچ باشه. کنم یم درکت ـ

 لوفرین. میرس یم خانه به همبرگر یها چیساندو با بعد، ساعت کی

 بادش ند؛یب ینم دستم در که چمدان. کند یم باز را در زده جانیه

 . شود یم یخال

 از یمین. شد یم فراوان ها یسوغات نیچ دست میکار سفر هر

 به تعجب با و ردیگ یم را دستم. بود یم ونیهما و او یبرا یسوغات

 . کند یم نگاه میها لباس
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 سمت و گذارد یم کانتر یرو را همبرگر یها کیپالست ونیهما

 . رود یم اتاقش

 یم نگاهم و نشاند یم ونیهما یا گهواره یصندل یرو مرا لوفرین

 بعد و کند یم زیآنال را میها لباس کامل دور کی شیها چشم. کند

 . زند یم زل صورتم به

. کنم یم باز را کارم یمانتو یها دکمه و دهم یم صورتم به ینیچ

 میها دکمه ادامه کردن باز مشغول و زند یم دستم یرو را دستش

 یکبود به و کشد یم رونیب آهسته را، راستم دست نیآست. شود یم

 : کند یم نگاه میازوب یرو

 یفرار تا یهست یتصادف یها آدم هیشب شتریب. شده بد قد چه یوا ـ

 ... ها

 را دستش. اورمیم در تنم از کامل را میمانتو کمکش با و خندم یم

 : گذارد یم ام یزخم یزانو یرو

 ... شکر رو خدا ستین قیعم ـ

 : دهم یم یتکان را یا گهواره یصندل

 . هست یکوفتگ ست،ین یجد ـ
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 رونیب اتاق از پانسمان با ونیهما و شود یم آشپزخانه وارد میمانتو با

 یم میرو به رو کشد، یم رونیب را یعسل زیم کنار یصندل. دیآ یم

 : ردیگ یم لوفرین دست از را آب کوچک ظرف و ندینش

 . کن زیتم رو زخمش نیبش تو ـ

 : کنم یم نگاه خونسردش یها چشم به

 ... خداب ستین ازین هما ـ

 : زند یم پس شیبازو از را دستم

 ... تو نه دمیم صیتشخ من ـ

 یم دهید اش گونه یرو ونیهما دست رد هنوز و گزد یم لب لوفرین

 . شد

 . نابهنگام یخودکش آن با شب آن از روز سه.بود گذشته یروز سه

 : زند یم لب گوشم کنار و ردیگ یم را دستم لوفرین

  ست؟ین یسوغات از یرخب یعنی ؛یاومد که چالغ ـ

 چمدان نتوانست آمدن باال زمان ونیهما. نبود بردار دست دختر نیا

 . کرد موکول فردا به را آمدنش باال و اوردیب باال من همراه را

 : انداختم اش شانه دور دست

 . شده داغون چمدونمم کنم؛ فکر باال، میوردین رو چمدون ـ
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 : کرد تر محکم را میبازو یرو ی گره و شد بلند ونیهما و زد یلبخند

 . یکن استراحت بهتره ـ

 اپن یرو گاریس پاکت راه انیم. شناختم یم را دلخورش یها چشم

 . کرد نگاهم یچشم ریز او، رفتن رونیب تا لوفرین و زد چنگ را

 حرف. کند ینم یکمک او، به من زدن حرف و فشردم هم یرو لب

 .رود ینم شیها گوش یتو

  

 در اصالً شب کی فردا؟ پس چه؟ را فردا گذراندم، را ترس روزام

 یغلط چه را بعد ماه گرفتم، اشتباه را امروز چه؟ ماندم خلوت ابانیخ

  کنم؟

 یرو یگرید گاریس پاکت کرد، نوازش را میها شانه نوازشگرانه، لوفرین

 هم آمدنم قبل که؛ داد یم را یمعن همان نیا. بود دستم کنار یعسل

 . است زده یوکپ چند

 پشت از من و دارد یم بر فندک همراه را گاریس دیسف پاکت لوفرین

 : کنم یم دراز را دستم. کشم یم را لباسش

 ! بده ـ

 : افتد یم میها چشم به شیرو جلو دست از نگاهش
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 . کنه کم رو دنشیکش گاریس ونیهما زدم زور همه نیا. ادیم بدم ـ

 . کنم یم خواهش لوفرین ـ

 ! بخور قهوه ـ

 سمت. خورد یم تلو اش شانه به یا ضربه با و شوم یم بلند جا از

 . دارم یم بر یلباس چوب از یشلوار و روم یم اتاقم

 عوض ام خورده خاک شلوار با و کنم یم شُل را شلوار بافت یها بند 

 میزانو تا بافت و پوشم یم یکوتاه نیآست تنم، یبافتن یجا. کنم یم

 . دارم یم بر را

 پاکت. است ستادهیا گاریس پاکت همان با در چارچوب مقابل لوفرین

 : ردیگ یم سمتم را

 ... ایب زود ـ

 را اش گونه دستش پشت با. بوسم یم را اش گونه و شوم یم خم

 . زند یم پشتم به یلگد و کند یم پاک

 میها چشم و کنم یم رد را ییرایپذ به متصل کوتاه یراهرو خنده با 

 همبرگرها از یکی باگذاشتن کرد، دراز دست. افتد یم همبرگرها به

 . شوم یم رونیب یراه

 . بندم یم آهسته را در و پوشم یم را میها یالانگشت ییدمپا
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 . افتد یم یالماس خانم به من نگاه و شود یم باز ییرو به رو واحد در

 . روم یم ها پله سمت عیسر و دهم یم تکان یسر بالبخند 

 یانتها به ینگاه.رسم یم نگیپارک  به و روم یم نییپا را پله هشت

 سبز یفضا که یا شهیش در بودن باز متوجه و کنم یم نگیپارک

 . شوم یرسد،م یم پشت

 به یفشار با را یا شهیش در و گذارم یم بمیج داخل را گاریس پاکت

 باعث در خوردن بهم یصدا و افتد یم سر از شالم. رانم یم عقب

 . دشو یم ونیهما برگشتن

 لتریف از و است رهیخ رو به رو به رنگ سبز یچوب مکتین یرو

 را ها همبر کیپالست. شوم یم رفته باد بر دونخ ی متوجه گارشیس

 . شوم یم ریگ جا کنارش و گذارم یم کنار

 . گذارم یم اش شانه بر یرو سر و اندازم یم اش شانه دور دست 

 : کند یم یباز اش یفلز در با و چرخاند یم دستش در را فندکش

 . نبود مخم یتو شهیهم تو، فکر کاش گم؛یم اوقات یگاه ـ

 : کنم یم لمس را ششیر ته ام ینیب یزیت با و زنم یم یلبخند

  اره؟یم کجا از رو یمهربون همه نیا ونیهما گم؛یم اوقات یگاه ـ

 : دهد یم دستم را اش شده دود مهین گاریس
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. شمیافسردگ و لوفرمین نگران. مونمیزندگ نگران پامچال، نگرانم ـ

. اورد کم نفس کردم؛ حس که زد هق اونقدر صبح خود تا شبید

 . یشیم وانهید یدار توأم نگران

 : خندم یم آهسته

  بده؟ وونهید ـ

 : کشد یم بلندم یها ناخن یرو دست

  شده؟ یچ ـ

 : دهم یم رخش مین به را گاریس دود

  ؟یبش صبورم سنگ ؛یخوا یم باز ستم،ین خوب ـ

 : گذارد یم سرم یرو را سرش

 شمیم دور دارم بزن حرف کم هی. یدونست قدرشم. هستم ساله چند ـ

 ... ازت

 : رمیگ یم دستش از را فندکش

 .ست دهیارک سالگرد ـ

 

 کمی_و_ستیب_پارت#
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 21_پارت#

 : دهد یم فشار هم یرو چشم

 یتو بتیه پر یها یقلدر اون گهید. شده ریپ زد، زنگ عمو شبید ـ

 شیپ پامچال که کرد بغض تلفن یپا. شکنه یم داره. ستین داشص

 . ارشیب برام توعه،

 : دهم یم فشار هم یرو لب

. شدند فوت باهاشون هم رارسالنیام و دهیسپ شد، فوت که دهیارک ـ

 بهم میدید یم عاشقانه لمیف  که شهیهم. شده تنگ براش دلم هما

 که دارم دوست ذابج و کچل سر با بلند قد شوهر هی من گفت؛ یم

 بعد...  هم ارسالن ریام کرد، ولم که دهیسپ. باشه یعال شیآشپز

 . مینشد زنده و میمُرد هممون دهیارک

 یبعد گاریس و کردم رها ینفس کرد، لمس را میها انگشت نوازشگرانه

 : زدم آتش خودم را

 آدم چرا رارسالن؟یام یقاط نرفتم چرا ستم؟ین دهیارک هیشب چرا ـ

 تو دمش،یند ساله دوازده بایتقر من ونیهما نشدم؟ خوبش نوع از بده

 دوست رو لوفرین. میدینکش رو هم یموها مینزد زل هم چشم

 یدعوا یوقت دهیارک اما ندارمشون؛ که ییکسا تموم قد دارمش،
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 د،یچ یم عروسک برام کرد، یم بغلم دید یم یخمار دم رو دهیسپ

 ... من هما. انداخت یم راه یباز خاله

 ونیهما دست یرو و خورد یم سُر ام گونه یرو از اشکم اول قطره

 . افتد یم

 اش نهیس درون من سر و شود یم حصار ام شانه دور او یها دست

 یرو بوسه و کشد یم نفس کند، یم نوازش را میموها. شود یم گم

 : کارد یم میموها

 یبش ام نداشته خواهر یجا دادم قول خودم، شیپ اوردمت یوقت ـ

 االن تو که راحته دهیارک. نمیبب اشکت خواد ینم دلم و یشد. جونم

 . یفیحر رو مرد صدتا و یخودت یپا یرو ،یکرد شرفتیپ

 من یبرا دهیارک و شود یم مشت شتریب دلم زد،یر یم که میها اشک

 سر هم یب مانیها شب و خورد یم بهم گره مانیها نفس بود، خدا

 . شد ینم

 قبرش دم،یپوش یم اهیس سال کی بودم، نیخشمگ مُرد، که دهیارک

 . دمیبوس یم روز هر را

 تر وابسته یباش که کوچکتر. رفت غمای به من روح رفت، که دهیارک 

 . یهست
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 به  برگشتن و خواهد یم مادر دلت ،یرو یم که ییابتدا اول سال

 . کرد یم پخش صبح خود را یجر و تام کارتون که یا خانه

 یم غذا بود، من با نوشتم یم مشق بود، من اب ییابتدا اول دهیارک

 نیا و نبود و نبود کهوی تا بود و بود جا همه بود، من با خوردم

 . دینفهم یکس و کشت سن همان در مرا نبودنش

 کش بودم شده کشاند، خود یپِ مرا کنارها گوشه نیهم ونیهما

 میها استخوان ونیهما نبودِ ترس. بودم یم دیبا بود، هرجا شلوارش،

 . شکاند یم دور کی را

. میداشت یسن تفاوت سال پنج که بود یگالستان گرمابه قیرف لوفرین

 . بود نساب و حد یب هردوشان به جانم بند

 یرو تا و شد یم شانه کوتاهم مهین یموها نیب ونیهما یها دست

 . زد یم سهیر را نوازش آرنجم

 تمام ا،ه ترس تمام ،یخواب یب یها شب تمام مرد من، ونیهما

 . کرد پاس بودنش با را میها نداشتن

 .  میکن یم جدا یا نقره زرورق از را همبرگرها

 خنده و زند یم رونیب اطرافش از برهم درهم ها ارشوریخ و گوجه

 . دهد یم قورت را مانیها غم کوتاهمان یها
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 ده آپارتمان از مرا که یشب همان بود، دهیارک فوت سالگرد امشب

 ! دکر متنفر طبقه

  ** 

 چند چه منتظرهستم که االن چه داشت، نگه شود ینم را زمان

 عرض که بعد ماه چند چه. کرد خواهم له را ها قانون که بعد ساعت

 یم را آدم یساعت در یروز باش، منتظر. ترساند یم مرا یا شانه

 ینیبب دوباره بعد، هفته بعد، ماه بعد، یساعت است، ممکن که ینیب

 ... دار نگه باز تیکبر چوب اب تیها چشم اش،

 کوتاه یها قدم با فرشته و زند یم هیتک من به آلود خواب الیژ

 آدم صد تا اش ازهیخم ماین. کشد یم خودش همراه را ماین چمدان

 . ردیگ یم هم را طرف آن

 هم او سر. کنم یم ماین یبازو نثار یمشت و کشم یم یا ازهیخم منم

  . شود یم نیسنگ من ی شانه یرو

 بود بامداد. نشد که نشد اما بودم؛ زده صابون دلم به را یلیتعط کی

 یبرا که داد یسفر خبر و گرفت تماس مهمانداران سرپرست الیژ که

 النیو و کاریب ما تنها و است آمده شیپ یجد مشکل مهماندارش دو

 . میا مانده
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 اخم با فرشته و زنند یم نق ماین و الیژ خورم، یم تکان که یکم

 سنگ یرو بر یخش یصدا و کند یم رها نیزم یرو را ماین دانچم

 . شود یم جادیا سالن سُر

 : کند یم باز را چشمش کی ماین

 انا؟یاح یومدین که آباد یوحش از ـ
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 : توپد یم ماین به غضب با انداخته باال شانه فرشته

 من هم مدونتچ رم،یبگ من نیماش کنم، جمع من رو لباست ـ

  برسونمت؟ نظرت مورد مقصد به تا شو سوارمم ایب باشه؟ یأمر ارم،یب

. کنم یم نگاه حالتش به خنده پر من و شود یم خم یکم یشینما و

 یم نیچ اش ینیب و تر درشت شیها چشم خورد، یم که حرص

 . افتاد

 : زنم یم الیژ سر به یا ضربه من و زنند یم خنده ریز الیژ و ماین

 . کشتمون یم ادیم یغباد االن سهب ـ

 .  ستدیا یم صاف بعد یکم و دهد یم تکان را خودش ماین
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 فرشته و ستدیا یم صاف هم الیژ و دارد یم بر نیزم از را چمدان

 . شود یم ریجاگ ماین کنار

 تر کینزد خلبان کمک همراه اش شهیهم ژیپرست همان با یغباد

 . شود یم

 یها چشم. دیآ یم او به یلیخ ییطال یها سرشانه با دیسف راهنیپ

 از تر مات یکم فقط که یحالت خوش دیسپ دست کی یموها و زیر

 . بود لباسش رنگ

 دنید با که است ساله یاند و یس مرد کی حدوداً خلبانش کمک

 ... تر زبده حتماً و است متاهل یکی نیا فهمم؛ یم دستش، در حلقه

 مسافرها منتظر تمام، یودآل خواب با پمایهوا داخل بعد ساعت مین

 . میشو یم

 زانیم را دارد ام مقنعه نییپا تا گونه از یقرمز نوار که را ام مقنعه

 . شوم یم رهیخ رونیب به مایهواپ در از فاصله با و کنم یم

 پسربچه پشت شد، یم یسپر مسافرها یصدا سر با و آرام یچ همه

 . درشویجاگ یصندل یرو تا کنم یم کمکش و روم یم راه

 یبلند یباصدا. شود یم ها مسافر رشدنیجاگ صرف هم یساعت مین

 . افتد یم سمتر آن به ساعتم یها عقربه از نگاهم ،یمرد
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 یم بیج داخل را دشیسف یها کش دست کرده، تندتر قدم ماین

 . رساند یم دو آن به را خودش و گذارد

 صورتش پوست که تنومند و یکلیه مرد. روم یم جلوتر هم من

 کم او از تر فراخ هم زن. است زده زل زن به خشم با است مات زهسب

 .  بکوبد مرد سر در بزرگش فیک با مانده

 : دهد یم هُل عقب را مرد یکم ماین

  اومده؟ شیپ یمشکل چه. دیباش آروم ـ

 . کنم یم آرامشش به دعوت و گذارم یم زن یها شانه یرو دست

 : دهد یم تکان را طشیبل مرد

 فکر. جاشونه من کنار خانمش دختر هم شونیا نجاست،یا من یجا ـ

 . دارم دخترشونو گرفتن گاز قصد کنند یم

 یموها مات، ینارنج رژ شده، کات یابروها. افتد یم دختر به نگاهم

 . زد یم یناموس هیقض من یخدا اوه شده، ییطال

 از صورتش و است بسته پشت به کش با را اش یمشک یموها مرد

 . شود یم دهید تر نیخشمگ مو چند حضور

 : کند یم رها دستم از را خودش زن

 ! یکرد یم نگاش یداشت تو ـ
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 : دهد یم هیتک پشت یصندل به خونسرد مرد

  خورمش؟ یم دارم یعنی نگاه؛ شما، فرهنگ تو ـ

 : کند یم نگاه زن به آلود اخم ماین و خورم یم را ام خنده

 صعود تا لطفا. نندیبش ونخودش یجا دیبا االن شونیا محترم خانم ـ

 دختر. سازگارشد یچ همه که بعد د،ینیبش خودتون یجا مایهواپ

  ؟یاوک. انیم شما شیپ هم خانمتون

 : دهم یم ادامه ماین حرف یپِ

 حل مشکل یراحت به. بهتره میننداز راه اهویه خانم، دییبفرما ـ

 . شهیم

 یروسر زا خوشحالتش یموها و کند یم رها دستم از را شیبازو زن

 : زند یم رونیب رشیحر

 .نهیبش غول نیا شیپ دخترم خوام ینم من ـ
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 نبود، غول هم آنقدر. شود یم گرد میها چشم اش، داده صفت از

 و جلف پیت آن با دخترش انگار حاال. بود کلیه درشت یکم فقط
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 را دتخو کن جمع! ندارد اصال  توجه جلب قصد شیترکان آدامس

 ... بابا

 آن دهان در یدمپا لنگه یصدا داشتم، دوست و خوردم یم حرص

 : کشد یم یهوف کالفه ماین. کنم خفه را دختر

 حواسمون ما نه؟یبش نجایا شما دختر قراره قهیچنددق از کمتر مگه ـ

 . هست

 از را مردانه ساده بافت و دهد یم یتکان را اش یآب یبافت شرتیت مرد

 : دآور یم در تنش

 ! ادینم نظر به یناراض نیهمچ دخترت. نکن غیج غیج خانم، نیبب ـ

 پهنش یها دست با مرد و شود یم گشاد ماین و من یها چشم

 : فرستد یم عقب را بلندش یموها

 منو هات پاشنه اون با ایب گرفتم، گازش هروقت باش، لکسیر پس ـ

  مادمازل؟ حله. کن لعنت

. رود یم دخترش به یا غره مچش و دیسا یم هم یرو دندان زن

 . ها میا افتاده ریگ ییها آدم چه نیب نیبب ایخدا

 یرو ،ینگاه یب و حرف یب مرد و زند یم مرد شانه به یا ضربه ماین

 چشم کاسه پدر ش،یها غره چشم با هم زن. ندینش یم اش یصندل

 . آورد یم در را شیها
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 حرکت به وعشر شیها چرخ مایهواپ و خوابد یم تنش نیا باالخره

 . کنم یم

 کوچک نیکاب از کرده کج سر الیژ و کنم یم محکم را کمربندم

 . کند یم تماشا را پمایهوا یراهرو یانتها مهماندارها،

 یم را میها چشم افکار حجم از خسته و کشم یم میمانتو به یدست

 . بندم

 مرتب که زیچ همه. شود یم کم مایهواپ رفتن باال و هوا فشار کم کم

 یانتها به عیسر فرشته. میکن یم باز را مانیکمربندها شود، یم

 . رود یم پمایهوا

 یصدا. چرخد یم فیرد انیم الیژ و ستمیا یم کنار همان منم

 : شود یم پخش مایهواپ درون یکرهایاسپ در خلبان

 رو یریدلپذ و خوب سفر هستم، یغباد فیشر. ریبخ روز سالم، ـ

 یبرا مهمانداران د؛یکن توجه نکته نیا به لطفا. آرزومندم همه یبرا

 وجود صورت در. هستند زنگ به گوش یمشکل بُروز صورت در

 . متشکرم. دیبگذار انیدرم مهمانداران با حتماً ،یاتفاق هرگونه

 و الیژ دارم، یم بر قدم الیژ یکنار فیرد نیب یحس یب لبخند با

 . هستند یشگیهم حرکات همان مشغول فرشته

 . هاست فیرد تماشاگر یا گوشه ماین
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 : دهم یم هیتک نیکاب یوارید وبه ستمیا یم کنارش

  ؟یکن یم نگاه یچ به ـ

 : آورد یم نییپا سر خنده با

 ... نیبب رو دختره. مادرش و دختره همون ـ

 یدوصندل همان به را نگاهش ریمس. کند یم اشاره آنجا به چشم با

 ! ترکان آدامس یدختر و موبلند مرد. رسانم یم

 مرد با و دهد یم تکان یه را اش شده کوریمان یها ناخن دختر

 . است صحبت درحال

 مرد انگار انداخت، راه جنبش مادرش یجور رود، یم درهم ام چهره

 دخترش بلند؛ مو آن قول به است، انداخته دخترش یپا ریز شماره

 ! دیآ ینم هم بدش نیهمچ

 : کنم یم نگاه ماین به

 . داره یسیس چه دختره ـ

 : کند یم چاک شین

 اش شماره ده،ینرس آسمون به مایهواپ بودم، من اگه. المصب هلو ـ

 . بودم گرفته رو

 : اندازم یم باال شانه
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 ! شترهیب تو از مردِ اون شعور انگار فعال ـ

 : آورد یم در چرخش به شیها چشم کاسه در را شیها مردمک

 . ست عرضه یب ـ

 ها وهیآبم. روم یم فرشته کمک به و کنم یم کج یلب یتیاهم یب با

 در را ها کیک و اندازد یم ییجدا کیپالست در را ها کیک و

 ... گرید یکیپالست

 ... الیژ را ها کیک کیپالست و رمیگ یم من را وهیآبم کیپالست

 رنگ تازه یبلوط یموها و یصورت ی زده کیمات یها لب آن با الیژ

. داشتم دوست را زن نیا شهیهم و زند یم لبخند میرو به شده،

 شدم، آشنا آنان با که کوتاه مدت نیا. بود یمهربان و خوب سرپرست

 شانیبق است، دهیرس کشور از خارج به ام یکار سفر چند تنها

 .دانستند یم زبده یول کار؛ تازه مرا. بود یداخل یها شهرستان
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 هم را یروس نمک نم کنارش و گرفتم فرانسه زبان مدرک یسخت به

 یمهماندار یبرا خارجه زبان گفتند؛ یم. چسباندم یسیانگل به
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 یبرا یانیشا کمک هم بودند پرستار. است مهم یلیخ مایهواپ

 یم یدار مدت دوره کی دیبا درکل اما کرد؛ یم شغل به دنیرس

 . یشد یم آماده سفر یبرا تا یدید

 "مرد" او به اول همان از راچ دانم ینم. رسم یم مرد و دختر آن به

 .  آمد ینم چشمم به پسر گفتم، یم

 نظر به ترسناک. بود آور چندش شیموها یبلندا و شیموها کج فرق

 . دیرس یم

 یم را کیک ،یصندل خودکار یها ینیس یرو من از جلوتر الیژ

 . گذرد یم یلبخند با و گذارد

 زنم، ینم دلبخن. ندیب یم شکار مرا اش ییآهو یها چشم با دختر

 . گذارم یم دختر یبرا یا وهیآبم ،یجد و خشک

 گردنش یرو یدست کالفه که بگذارم مرد یبرا یا وهیآبم خواهم یم

 : کشد یم

 ... ممنون. ندارم عالقه یدنینوش به من خانم، ستین ازین ـ

 : دیآ یم وسط ییدمپا لنگه نیع دختر

 ... قند و فشار میتنظ د،یبخور لطفا چرا؟ وا یا ـ
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 یم درک. بکوبد مایهواپ ی وارهید به را سرش دارد، دوست انگار مرد

 . است سخت تحملش احمق حراف، کی کنم،

 : کنم یم تر را میها لب

  کنه؟ رییتغ جاتون ازهین ـ

 : اندازد یم راه وِلوِله باز دختر

 . میراحت نه، ـ

 و یبوس یم هم مرا کنم وِل را تو م،یگو یم را مرد نیا بله، که تو

 . یکن یم کر را میها گوش

 : کنم یم نگاه مرد به منتظر

  آقا؟ یچ شما ـ

 : شود یم جا به جا شیجا در یکم

  هست؟ امکانش. نمیبش گهید یجا دمیم حیترج ـ

 یکمرنگ لبخند. دیآ ینم چندشش یموها و پیت به! مودب چه اوه

 : کنم ینم توجه دختر یها اخم به و زنم یم

 . کنم یم صحبت همکارم با. دیکن صبر هلحظ چند. البته بله، ـ



 

90   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 چشم با را شیها نشان و خط دختر و دهد یم تکان سر یراض

 سپارم یم فرشته دست را وهیآبم کیپالست. کند یم ام یحال شیها

 . روم یم ماین سمت و

 : ردیگ یم فاصله ها خلبان قسمت ییِجلو نیکاب از ماین

  جانم؟ ـ

 : کنم یم اشاره انتها به دست با من و کند یم نگاهم نهیس به دست

 جا هی برو ایب. زده حرف نقدریا خورده رو پسره مخ یقِرت دختر اون ـ

 . شده کالفه چارهیب مرده، یبرا کن فیرد

 به یا ضربه میپا با. دهد یم تکان سر یطانیش لبخند با عانهیمط ماین

 . شود ندشیما اُپن افکار الیخ یب تا زنم یم شیپا ران

 به شیها یپران تکه متوجه یبار چند فقط نبود، ها حرف نیا اهل

 . بودم شده لوند یها دختر

 ** 

 مانده دونفر ی اندازه به آدم تکه چند فقط اند، رفته همه من یبرا

 . است

 او چون شد؛ یم متزلزل میباورها تمام داشت، دوست مرا که ونیهما

 . ماند یم خوب و بود خوب شهیهم
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 توانست یم او. شوم یم رهیخ اش ییتنها به ام ییتنها فرط در یگاه

 کالردشت، مطبوع یهوا در مادرش کنار و کند ول مرا شود، عاشق

 . بگذارند خوش

 . است گرفته را یآدم یزندگ که دارم را یکس حس

 .ندارم را ها بهیغر حوصله. زند یم چنگ را یرگیت تم،ینها یب انیپا
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. بودم انعطاف یب و خشک ها، نیا الیژ جمع به ورودم مانز قدر چه

 باهم بار نیاول یبرا هم ها آن همه چون بود؛ یعاد رفتار نیا البته

 خاص گروه کی که داد ینم اجازه داران مهمان چرخ و نشیچ. بودند

 . میباش

 . شد یم خوش یادیز یزیچ همه بودم، جمعشان کنار یوقت

. کرد قیتزر لبخندم به را حضورش یرماگ آرام کرد، رام مرا ماین

 شتریب اما م؛یشد یم سرخوش خورد، یم گره بهم جمعمان که یگاه

 دیشا. میشد یم یمختلف یها گروه وارد هرکداممان یها وقت

 دایپ تداخل الیژ گروه با ام خارجه سفر سه که بود من یشانس خوش
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 شد؛ یم یتسخ به... ماین با تنها هم یگاه ال،یژ با تک یگاه. کرد

 . میباش هم با مان همه

 . شوم یم رهیخ دست دور به و اندازم یم هم یپا رو پا

 چندزن با که یکوچک قیآالچ داخل از یفیضع یها خنده یصدا

 . داد یم آزارم بود، شده پر مست

 هم ها گوش. دهم یم گوش فقط را میپاها تا موج حرکتِ نرم یصدا

 یم پوست بر بوسه فیلط که صدا نیا عاشق شوند؛ یم عاشق

 . انداخت

 آن یکم خوابم، یم سخت را امشب دانم یم است، شده تنگ دلم

 را خواب یکم بعد، دیشا و سردرد آخر در و پهلو نیا یکم پهلو،

 . کنم لمس

 یم تر ا،یدر آب یها قدم از میها دست و کشم یم قیعم یها نفس

 . شود

 ایدر درون یزاندا سنگ درحال یجوان زوج تر، طرف آن قدم چند

 یصدا خاطر به دم،یشن یم را شان یروس صحبت یصدا هستند،

 . بودند کردن، صحبت بلند صدا با به مجبور ا،یدر موج

 ست یآهنگ یپِ میها گوش من و شوند یم رد ام یگوش یها کیموز

 . بسازد را امشبم که
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 چشم صبح و یساز یم را خودت کیموز که هست هم ییها شب

 . کنند یم سرزنشت نهییآ ابلمق کرده پف تیها

  ام خسته ام، خسته ام، بسته دل پوچ و چیه به که من"

  "شوم رد یرگیت از بلکه روم یم روم یم

 حزن با حلق ته از مرد یصدا داشتم، دوست را کیموز نیا یصدا

 . چدیپ یم گوش در و شد یم اکو ینوازشگر

 را ودمخ پشت از و کنم یم سیخ را صورتم شده تر یها دست با

 : زنم یم ادیفر بلند و اندازم یم ها ماسه یرو

 ... شوم رد یرگیت از بلکه روم یم روم یم ام، خسته ام، خسته ـ

 . است عالم خدا را دارد شدن رد یرگیت نیا کجا و

 ونیهما یگاه یحت بال؛ و زور به ندارم، را خودمم حوصله که وهلل به

 . کنم یم تحمل را لوفرین و

 . شوم یم اخالق گند و عنق بد دهیارک الگردس بعد شهیهم

 . شوم یم تر حوصله یب و تر حرف کم

 بور جوان پسران. دیغلت یم ایدر موج بر آرام رنگ زرد قیقا کی

 . گرفتند یم لیدل یب خنده غشِ غش با را شان یسلف یها عکس
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. دهم یم تکان آرام کیموز با را سرم و گذارم یم هم یرو چشم

 و بود کیموز فقط شنوم، ینم را مست زنان یها هخند یصدا گرید

 . شده رام یامواج

 ! یکرد خلوت ـ

 اما است؛ نگرفته ژست. شود یم باز هیثان از یکسر در میها چشم

 . است آب یگراگیز حرکت به من، یجا شیها چشم

  بزند؟ حرف من با مفرد دادم اجازه او به یکِ من

 یم خودم به شتریب را هساد گوش سه یروسر انداخته، باال شانه

 . نمینش یم زانو چهار و فشرم

 . دارد تن به ساده یرکاب و زانو از تر نییپا یکم تا شلوارک

 دخترجوان دو به یچشمک سرم، برگشتن با که است جمع حواسم

 . زند یم

 . زنم یم یپوزخند و شوم یم الشیخ یب

 ادیز ولوم با نیغمگ کیموز و گرفته دلم یکم امشب که درک به

 . دهم یم گوش

 . کند یم بک فلش را صحنه دو فقط و فقط میها کابوس که درک به

 . لرزد یم شیادآوری با میها دست که جهنم به
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 یم یخودزن به را خودم و رهانم یم را لوفرین ترسانم، یم را ونیهما

 .رسانم

 

 شش_و_ستیب_پارت#

 26_پارت#

 . ندیشن یم کنار او و رمیگ یم دندان به را لبم پوست

 . است نَنِشسته غش و غل یب کنارم یا بهیغر است وقت یلیخ

 یم باال را خودش یکم و آورد یم در شیپا از را شیها ییدمپا

 . کشد

 سرش کنم؛ یم شک من و اندازد یم ماسه یرو را خودش شتاب با

  نشکند؟

 ضربدار راک کی خواهد یم دلم و کنم یم رد را کیموز حوصله یب

 یبعد کیموز و شوم یم الیخ یب اما دهم؛ گوش مآرا کیکالس ای

 . خواند یم خودش

  ؟ینشست تنها چرا یشب نصفه ـ

 . ندارم زدن حرف حوصله درواقع م،یگو ینم یزیچ

  شود؟ ینم دهید تر واضح نیا از کنم، خلوت ام آمده



 

96   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ریز و زند یم تا را چپش دست و کشد یم باال را اش مردانه کلیه

 : کند یم نگاه گارمیس اکتپ به. گذارد یم سرش

 ... دونهی تونم یم ـ

 یم هوا در او و کنم یم پرت سمتش را فندک و پاکت حرف یب

 : قاپدش

 ! یایم نظر به حرف کم ـ

 : کنم یم نگاهش اخم با

 . متنفرم حراف یها آدم از! کن یحراف گهید یجا برو ـ

 : شود یم کج خنده قصد به شیها لب

 یول کنم؛ یم درک بود، خورده رو مخم تردخ اون یکاف اندازه به ـ

 دیتمرگ ینم اورد، ینم در آقامم ننه اسم تا. کرد ینم ول المصب

 ! سرجاش

 به و گذارم یم سرم ریز را دستم دو و اندازم یم باال را میابروها

 . زنم یم زل آسمان

  اد؟ینم خوشت ها مرد از ـ

 یمشک فافش برق و اندازم یم صورتش یرگیت به ینگاه چشم گوشه

 : گذرانم یم نظر از را شیها چشم
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 ! ینکرد دایپ من با زدن الس یبرا رو یخوب وقت ـ

 گاریس قِیرق دود زدن پس یبرا را دستش و خندد یم شیها چشم

 : دهد یم تکان

 ! خوره یم بهت چهار-سه و ستیب ـ

 : کشد یم خودش سمت مرا دوباره نگاهش ینیسنگ

 برو. کنم ینم تکرار دوباره رو حرفم ؟یبفهم منو سن یخواست االن ـ

 ... کارت رد

 یرو پا دهیخواب همانجور و کند یم پرت شکمم یرو را گاریس پاکت

 : اندازد یم اش شده تا یزانو

 ! کشه یم هم یا شونه شاخ چه ـ

 باعث اش یقیموس یبعد کیموز و اندازد یم شکمم رو هم را فندک

 باز و ندارم زدن رفح حوصله داند یم. شود یم میها چشم بستن

  چه؟ که شود یم کرم

 کرد، یم توجه جلب که داشت قرار یبزرگ نسبتا بار کی هتل کنار

. بود کرده رسوخ هتل باز یفضا داخلِ به اش ینیتزئ ینورها هم حاال

 .... و قرمز ،یآب زرد، ،یرنگ ینورها
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 و بود انداخته راه گاریس گند یبو یلعنت دادم، ام ینیب به ینیچ

 . کرد ینم گم را شگور

 . گذارم یم شکمم یرو را میها دست و بلعدم یم هوا

  اندوه یشانیپر به جز یا لحظه ندانم که همانم من"

  "کور ی نهییآ در تکرار شود که را، دل و درد میگو که به

 یم. دمیساب یم را خانه یجا همه وار کوزت بودم، که کوچکتر

 یم ششانیر به نینفر و لعن و دمیساب یم دادم، یم فحش و دمیساب

 . بستم

 یم خارش به را مشامم تمام کثافت یبو شد، یم یخال خانه یوقت

 . انداخت

 ....  بار سه نه، دوبار نه، بار کی دم،یساب یم

 یم شک شیها نوازش به کردم، یم شک رارسالنیام یها دست به

 . کردم

 . کردم یم شک دهیسپ توسط میها صدازدن به

 در پامچال یها گل. باشد کوتاه اسمم دمثل؛کن خدا من عمر

 . نباشم گرما فکر کنارشان من و بزنند خی زمستان

 . کشم یم یقیعم آه و گذارم یم ام یشانیپ یرو را سردم یها دست
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  من باطل جهان نیا ستیزییپا امتیق تا"

 "من حاصل تینها در ست ییتنها از یا لهیپ

 

 هفت_و_ستیب_پارت#

 27_پارت#

 رفته کرده، ولش طرف انگار ؟یدیم گوش هیچ ها لیخ و خز نیا ـ

 . خونده آهنگ

 را گاریس پاکت و یگوش. پرم یم مقدمه یب جا از کند، یم ام یعصب

 پوشم یم را میها ییدمپا تر، حوصله یب. زنم یم چنگ فندک همراه

 : کند یم نگاهم دارد تمسخر حالت شتریب که خنده با او و

 . نکن یالک تالش! امیم جا هر ـ

 بودم، نشسته من که یقسمت اندازم، یم اطراف به یکوتاه نگاه

 کنار بزرگ، نسبتا سنگ کی پشت. بود ایدر قسمت نیتر خلوت

 دهید یرنگ یها زهیر سنگ انشانیم که ییایدر یها صدف از یانبوه

 یخوب آدم است، کنارم که یآدم یول بود؛ یخوب یجا. شد یم

 . ستین



 

100   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 یم نگاهش و ستمیا یم قدرتمندش تن مقابل. شوم یم کشینزد

 : کنم

  حضرت؟ یاعل ببرمت کشون کِل ای یایم تختم، یتو برم خوام یم ـ

 : ندینش یم شیجا سر و خندد یم

  دارم؟ دوست رو ها خانم تخت قدر چه من یدون یم ،یا یا ـ

. نکنم خُرد کیریت کیریت را اش رهیت گردن تا شود یم مشت دستم

 . دیرس ینم هم مزور دانم یم البته

 : کشم یم گردنش یرو ام سبابه انگشت با و نمینش یم میپا دو یرو

 یکی تر سمت اون نیبب. آدم همه نیا ؟یخوا یم من جون از یچ ـ

 من مخ یرو عدل یاومد ؟یهست یچ منتظر هست، باز و ولنگ

  ؟یبزن سوت

 کند یم ریگ بلندش یموها به ناخنم گوشه و برم یم باال را انگشتم

 : کنم یم جمع را صورتم یچندش با و

 ! یچندش یلیخ! مردا نه هاست زن واسه بلند یمو ـ

 شانه  به سر با و کشد یم را میپا مچ مقدمه یب او و شوم یم بلند

 . دارد یم نگه مرا کاملم سقوط قبل خورم یم اش

 : زند یم زل میها چشم در
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  ؟یکرد رَم ـ

 : زنم یم ستبرش نهیس به یچنگ 

 ! یشد من ممزاح ـ

 را دودش ماهرانه و برد یم لبش گوشه را گارشیس و زند یم پوزخند

 : کند یم خارج اش ینیب از

 و انداختمت بغلت ریز دست االن انگار که مزاحم یگیم جور هی ـ

 . یکن یم ناله تختم یتو

 : کنم یم گرد چشم اش ییایح یب همه نیا از

 ... یه یه ـ

 : کند یم یاخم

  ؟یگفت یچ ـ

 : شود یم شُل کم کم دستش و کشم یم عقب را خودم تر حکمم

 ! دهینم جواب ییهرجا یزبون بلبل ـ

 بر را گوش سه یروسر تا شوم یم خم و کشم یم عقب را خودم

 به او نگاه متوجه و رود یم باال باد وزش خاطر به لباسم که دارم

 . شوم یم کمرم

 : غرم یم اخم با
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 . یبد انجام یتون یم هم یبهتر کار زدن دید یجا ـ

 بمیج درون را مخلفاتم و چمیپ یم ام برهنه یبازوها دور را یروسر

 نرده. کنم یم ترکش اش انده مات نگاه و او به توجه یب اندازم، یم

 نفر چند نگاه که بندم یم را ها نرده درب چنان و کنم یم رد را ها

 . شود یم دهیکش سمت نیا

 متوجه مایهواپ در صحبتش طرز انهم از است، پرو قدر چه کهیمرت

 . باشد پرده یب قدر نیا کردم، ینم فکر اما شدم؛ اش یقلدر

 را حرصم تمام انگار رفتم، یم باال پاکوبان و نیسنگ را هتل یها پله

 . کنم یخال خواهم، یم یسُرب یسنگ یها پله نیا سر

 یرو برده یدرگوش سر رونیب لباس با نم،یب یم ها پله یرو را ماین

 . خندد یم غش غش و اش نشسته اول پله

 نق یبدعنق همان با.خورد یم وارید به شتاب پر او و پرانم یم لگد

 : زنم یم

 خوش دل تو مثل که مردم ؟یانداخت راه هر شب،هر نصفه ـ

 ! دندیستند،کپین
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 28_پارت#

 با شود، یم شیپهلو درد متوجه تازه انگار و زند یم پلک چندبار

 : شود یم شیپهلو مالش مشغول عجز

 ... خب دمید یم یمخف نیدورب داشتم عنتر ـ

 یب. روم یم اتاقم سمت و دهم یم لشیتحو "ییبابا برو" دستم با

 یم روشن را خواب شده،چراغ زیخ مین الیژ و شوم یم اتاق وارد تقه

 . کنم

 : دوزد یم من به را اش زده خواب یها چشم

  ؟ییتو ـ

 : دهم یم تکان سر

 . هستم ات مرده شوهر روح نه ـ

 : خندد یم

  هاپو؟ گرفته، گازت یک باز ـ

 المپ، کردن روشن یب. روم یم مجزا اتاق سمت او، به تیاهم یب

 . شوم یم بیج به دست و اندازم یم تخت یرو را خودم

 به باز یستد. ارمیم در بمیج از را برنز نیسنگ فندک و گاریس پاکت

 . نمینش یم میجا در کهوی و کشم یم شلوارم گرید بیج
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 یم رونیب و کنم یم باز صدا با را اتاق در. است افتاده بمیج از یلعنت

 . روم

 : کشد یم رونیب یو یت از سر الیژ

 . میبخواب یذار ینم! یکرد سیسرو رو ما ـ

 در ماین. زنم یم رونیب اتاق از و دارم یم بر را یکفش جا یرو دیکل

 : کشد یم تر گوشه را خودش و شود یم زیخ مین شیجا

 . خوابم یم رمیم االن ما،ین جون نزن ـ

 : کنم یم یکج دهان

 ... بابا ندارم کار تو با ـ

 که زنم یم تنه هم یزن به راه انیم و روم یم نییپا تند تند را ها پله

 یم در دهانش از مانند "یهو" اش یروس ظیغل لهجه آن با البته

 . رود

 . نمیب یم را او گذرم، یم که یالب اول قسمت از

 یم مقابلش از لباسش یاصل جز دو با که یزن به یصیحر نگاه با

 فکر کهیمرت. دهد یم لشیتحو یکج خنده و کند یم نگاه گذرد،

 یها چشم ای بلندش یمو آن است؟ دخترکش یلیخ است؛ کرده

  باست؟یز کمرنگش شیر ته و یوزغ
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 . زند یم لبخند ینرم طنتیش با و نیسنگ. شود یم ام متوجه

 . کند یم نگاهم فنجانش باال از. است اش یعوض خود کار ندارم شک

 : ستمیا یم شیجلو اخم با. نمیب یم شیها چشم یپا تا را لبخند

 ! میگوش ـ

 نگاهم یخونسرد با او و دهم یم تکان شیجلو طلبکارانه را دستم

 : کند یم

  شده؟ گم تیگوش یوا یا ـ

 بارش کرش،یپ غول کلیه قواره و قد هم درشت، دوتا تا گزم یم لب

 . نکنم

 ندیب یم ست،ین که کور گرفته؟ اش یباز بهیغر مردِ نیا  چرا امشب

 . ندارم یگذران خوش و جنجال حوصله من

 جذاب کند؛ یم فکر وجق عجق دار طرح ختیر یب شلوارک آن با

  است؟

 : کنم یم نگاهش و نمینش یم شیرو به رو نهیس به دست

 ینم اعصابم ؟یبش من کن ول هیچ نظرت ؟یفهم یم خوش حرف ـ

 ! آقا بندازم کل باهات کشه

 : اندازد یم نگاه میآلبالو خورده رژ یها لب و میها اخم به
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  ه؟یچ کردنشون امتحان به راجع نظرت ـ

 . کوبم یم کاناپه به محکم را سرم و ماند یم باز مهین دهانم

 : خندد یم هستهآ

 ! ها یِگوش هی. باش آروم ،یه ـ
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 نه_و_ستیب_پارت#
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 که کوچکم لیموبا و برد یم ختشیر یب شلوارک بیج به دست

 . کند یم پرتاب سمتم را داشت ینامفهوم یها خش اش صفحه

 یفحش تا دوزم یم را میها لب و پرند یم میها چشم یها عصب

 . مند

 کنم یم رفتن عزم حرف یب و ستمیا یم شده مشت یها دست با

 : گذارد یم زیم رو پا که

 ! ینداد رو جوابم ـ
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 جوهر یشوخ به میبرا شیها چشم خط. کنم یم نگاهش ابهام با

 یم تکان دوباره را شیا قهوه درشت مهین یها لب. کند یم پخش

 : دهد

 .... به راجع نظرت ـ

 باال یا قابله تَه در ذرت مثل؛ رود یم نییپا االب تنم در حرص دوز باز

 . نباشد المیخ نیع اصالً کنم؛ یم یسع و پرم یم نییپا

 بر است زیم یرو که چپش یپا به میپاها که روم،آنقدر یم کینزد

 : کند یم میتماشا لذت با. کند یم خورد

  خب؟ ـ

 به پول کش هیشب کنم، یم نگاه شیموها یرو کش به شوم، یم خم

 . آمد یم نظر

 یرو را دستم خشونت با. دهم یم ییگشا عقده اجازه دمیپل افکار به

 با جنگ در شیها لب. آورم یم باال را سرش و گذارم یم اش یشانیپ

 : کشد یم شیها لب یرو را زبانش. است خنده

 . کنم آمادشون بذار ـ

 سر ابانیب یکجا تیها انسان نیا دست از خدا! من یخدا

 ایح یب تواند یم حد چه تا قواره یب مردک نیا خدا یبگذارم؟وا

   باشد؟
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 یب با. کند یم رسوخ میها چشم تا لذت زنم، یم شیموها به یچنگ

 : زند یم چشمک یخونسرد با و زند یم آتش یگاریس ،یتفاوت

 با کن رو فکرش دارند، دوست تلخ عطر و گاریس یبو دخترا گن؛یم ـ

  نه؟ مگه! شود چه تو ی بوسه

 ن؛یا و کند یم اخم. کشم یم را شیموها و شود یم تر محکم مچنگ

 . است دهیکش درد یعنی

 دوز من امشب نزن، هم روغن آب با را اعصابم نبر، سر را ام حوصله

  بچپانم؟ اعصابم کجا گرید را تو است، زده باال میها یقرار یب

 چشم در قرمز کمرنگ یها رگ به زنم، یم زل شیها چشم در

 : زند یم مهیخ تنم در یاهیس. زنم یم زل شیها

  ؟یبگذرون خوش جا نیا یاومد! پسر کن کج رو راهت ـ

 : دهم یم نشان را راه دستم با

 ست؛ین منم یبرا ست؛ین مهم براشون که خته،یر اونجا آدم یکل ـ

 ! چندشت یموها نیا با ندارم، رو جماعت مرد حوصله یول

 نیا و کم یلیخ یا انهمرد یها فِر است، قشنگ شیموها واقع در

 . دهد یم نشانش تر خشن و تر جذاب شیموها یرو کش
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 را سرش دور حرکت،کش کی در من و ردیگ یم را آزادم دست مچ

 . کنم یم رها صورتش در و کشم یم و رمیگ یم شتاب

 رد. زند یم یلیس صورتش به آن از یمین و پاشد یم هم از کِش

 سمت ی خورده خط یأبرو. رساند یم زخم به را شیها گونه ضربه

 یرو لبش گوشه از حواس یب گارشیس و رود یم باال راستش

 . افتد یم شلوارکش

 : دهم یم تکان شیجلو را ام سبابه انگشت

 من پر دم ،یزیچ هر ای یا وونهید ،یخُل ،یمست دونم ینم من ـ

 گهید تخت هم هی فکر برو. نکن خراب رو سفرم. ندارم حوصله نباش،

 ! یا

 . کنم یم ترک عیسر را آنجا شیا عضله یبازو به یا ضربه با و

 * 

 یم را تو که هستند یمعدود تعداد باش، نداشته دوست را ها آدم

 یم حقت در جفا اندازند، یم هیگر به را تو که ییها آن اما خندانند؛

 . کنند

 اگر و هست شهیهم شان یفهم کج باش، نداشته دوست را ها آدم

 یم خوشبختت یروز و کنند یم تیاذ را تو یروز نخواهند، هم

 . کنند
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 دختر صفت نند،یب یم کوتاه را تیپالتو ندارم، دوست را ها آدم

 ! دهند یم خـراب

 ! خوانند یم جلف ،یزن یم قرمز الک
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 ! دانند یم ایح یب رود، عقب شالت

 آدم نباش، تیفردا فکر کنند، زهر ندتوان یم ها آدم نیهم را امروز

 ! اند کرده گم را تیبشر اسم به یزیچ ها

 ییسرما با و بندم یم را خانه در عیسر مرد، رهیخ نگاه به الیخ یب

 سوز از میها دست. ستمیا یم نهیشوم کنار مانده، جا بدنم در که

 . است شده سرخ امروز

 دوهفته از شتریب. شد بیتصو مدتم یطوالن یمرخص آخرم، سفر بعد

 . داشتم... و ی،مهمان خواب ،یولگرد استراحت، وقت

 خواب به ونیهما یپا یرو و بخوانم کتاب ریس دل خواست یم دلم

 . بروم
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 یم پا یرو پا خواندنش، کتاب جز نبود، خوب ونیهما زیچ چیه اصالً

 را سطر هر ده،یکش یها انگشت آن با و زد یم یطب نکیع انداخت،

  .زند یم ورق

 آن از که هم ییجا شد، یم غرق و رفت یم فرو حس در ییجا

 به فحش کی و خواند یم یعنق بد با آمد، ینم خوشش قسمت

 . داد یم سندهینو

 و کرد یم خوش جا کنارش دیبا یکی خواند، یم که کتاب ونیهما

 مقدمه یب کتابش، خواندن بلند بلند وسط. کرد یم نگاهش فقط

 ادامه و یماند یم تو و خواند یم را بکتا دل در و شود یم ساکت

 ! شد یم گم ونیهما دل در که یا

 . خارانم یم را سرم کالهم، یرو از و رسانم یم سرم به را دستم

 و کنم یم تنگ را میها چشم یکم شنوم، یم یفیخف ی ناله یصدا

 .  دارم یم بر سرم از را ام ساده یبافتن کاله

  لوفر؟ین ون؟یهما ـ

 سرکار به یصبح ونیهما. دارم یم بر لوفرین اتاق سمت را میها قدم

 . رفت یم رشت خود تا و دیکوب یم نجایا از چارهیب رفت،

 . است شده ام یزندگ و خانه بند که بود من ریتقص اش همه
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 را میا پنبه یپالتو و کنم یم دراز دست رسم، یم که اتاق در یجلو

 به را سرم و زنم یم در به یکوتاه تقه. گذارم یم مبل ی دسته یرو

 . برم یم داخل

 . است افتاده وارید جان به یچاقو با. کنم یم نگاه لوفرین به تعجب با

 که خوابش تخت به. روم یم جلوتر و جلوتر.کنم یم باز انتها تا را در

 گذارم، یم اش شانه یرو که دست. رسم یم است، وارید کنج

 . چرخد یم هراسان

 . افتد یم اش یخون یها دست به متعجبم نگاه

. است خورده تراش شیها دست تمام یرو یا یسطح یها رگه

 پرت را یبیج یچاقو لرزان، او و برم یم سمتش را دستم متعجب

 . شود یم حلقه گردنم دور شیها دست و کند یم

 یم نوازش آرام. آورم یم در حرکت به کمرش پشت را میها دست

 : کنم

  شده؟ یچ ـ

 : شود یم شتریب گوشم کنار تندش یها نفس

 ... شهـ...ـیم ـ

 : دهد یم ادامه تر گرفته،لرزان ینفس
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  نه؟ کنم، یم.... فراموششـ... دارم من ـ

 : کشم یم شیموها یرو یدست

  شده؟ یچ بگو؛ درست. آروم،آروم ـ

 یرو اش شانه پس از نگاهم کنم، یم لمس را اش یخون یها دست

 با. بود شده نوشته چندبار زا شتریب "عرفان" نام. افتد یم وارید

 . کنم یم نگاه وارید یرو انداخته رد یها خون به تعجب

 یم یلرز. کند یم تراوش داخل به تراس باز مهین در از یکمرنگ باد

 . رسانم یم دورش به تخت تاج از را پتو من و کند

 ! نجایا اومد عرفان ـ

 م،یها مهره ییجا جابه یصدا که کشم یم عقب چنان را گردنم

 . ترساند یم هم را خودم

 . بود زده رونیب الکش از تازه است؟ آمده دختر نیا سر بر چه

 ... خورده باران کفتر بود؛ شده

 ینم گفتم؛ زدم، غیج. شدم قهی به دست بستم، روش محکم رو در ـ

 پامچال. گفتم بهش من. آشغال کهیمرت تیزندگ یپِ برو گفتم؛. خوام

 رو در. رفت عقب یه رفت، عقب یه ونا و گفتم یه گفتم، یه من
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 ره،یم دم؛یفهم که کرد نگاهم اونقدر. کرد نگاهم در یجلو. نبستم

 ... سوزه یم ام نهیس پامچال آخ... من. رهیم شهیهم یبرا
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 : گذارد یم اش نهیس ی قفسه یرو دست و کشد یم عقب را سرش

 ... نجایا ـ

 : گذارد یم سرش یرو دست

 ... نجایا ـ

 : کشد یم شیها چشم یرو دست

 ... نجایا ـ

 : زند یم شیموها به یچنگ

 ... نجایا ـ

 : کرد ناله
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 قفسه رو دیکش دست جلوم، اومد. پامچال سوزه یم سوزه، یم ـ

 ! سوزه یم. کرد لمس رو موهام چشمام، یرو دیکش دست ام، نهیس

 تار به تار آلودش، خون یها دست انیم ،زند یم یتر محکم چنگ

 : شود یم دهیتن شیموها

 ... من یوا رم؟یم ینم چرا من سرده زمستون رم؟یم ینم چرا ـ

 : زند یم اش گونه به یا ضربه. برد یم یپِ ییماجرا عمق به انگار

 هر که شدم ول قد چه... دوباره دوباره، دوباره،! کرد ولم خدا، یوا ـ

 . شم یم ولگرد رمیم یوَر

 : دهم یم فشار هم یرو لب

 رو موهات. نکن فشونیح فِیح. نیبب رو دستات... شیه ش،یه ـ

 ! یبود خوب توکه. نکن فشونیح

 مچ گذارم، یم سرش ریز را بالشت من و کشد یم دراز تخت یرو

 : ردیگ یم را دستم

 یلیخ! داره دوستم ونیهما. ونیهما خونه میبر م،یبر نجایا از ـ

. میریم یم... من یوا کنه، ولمون نکنه؟ ولمون اونم. رهدا دوستم

 . میریم یم دوباره

 : کنم یم زیتم شالم یبلندا با را شیها دست بغض پر
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 . کنه ینم ولمون ونیهما. باش آروم نه، ـ

 : گذارد یم اش نهیس یرو دست

 . کنه یم ول منو نحسم، من ـ

 : رسانم یم بمیج به را دستم

  کنه؟ ینم ولت ینیبب یبزن فحر بهش؟ بزنم زنگ ـ

 یم را اش شماره عجله با حواس یب من و دهد یم تکان را سرش

 : دیآ یم ونیهما آرام یصدا ده،ینرس دو به بوق کی. رمیگ

  جان؟ ـ

 : گزم یم لب بغض با و چسبانم یم گوشم به را یگوش

 ... بزن حرف لوفرین هما،با ـ

 . کنم یم جور و عجم را خودم و دهم یم لوفرین دست را یگوش

 بار کی. کند یم تکرار را ها حرف بابغض رد،یگ یم که را یگوش

 . میآ یم رونیب اتاق از دهینرس دوباره تکرار به کند یم تکرار

 را تیایدن ایخدا دهم،یم هیتک اتاق وارید کنار به و کشم یم یآه

 باختم، دهیارک بعد را زمیچ همه من. ستین رسمش نیا اما شکر؛

 .  رینگ ازم هم را یکی نیا ام، ستادهیا هک حاال
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 را میها دست یرو خونِ یبو و کشم یم میها چشم یرو یدست

 یم بر اپن یرو از و روم یم خانه تلفن سمت. کنم یم استشمام

 نیا مسبب. رمیگ یم را او ی شماره و کنم یم فکر یکم. دارمش

 که یجان یبال و بود شده یزندگ کور گره که یهمان جنجال، همه

 . دیکش ینم نفس

 ستون کنار به میپا با و دهم یم گوش را مزخرفش شوازیپ یصدا

 را خون یشور. گزم یم را لبم پوست. زنم یم ییها ضربه ییرایپذ

 ریدرگ را میها ناخن گوشه و شوم یم میها لب کُن ول چشم، یم که

 . کنم یم میها دندان

  بله؟ ـ

 : زنم یم داد 

 یکجا بگو من به وسطشه؟ همش پات که هست یچ من یزندگ ـ

  ؟یکن بدترش و بد یخوا یم یه یعوض تو که بوده خوش میزندگ

 و شوند یم تار یکم میها گوش که یجور زند، یم داد هم او

 : دیآ یم تر کمرنگ شیصدا

 چرا چرا؟! یدونست یم منو یعاشق و عشق کل تو پامچال، تو تو، ـ

  ؟یکن ثابت یخوا یم ویچ ؟یذار ینم
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 ام شده دیکل یها دندان نیب از و شود یم مشت ستون یرو تمدس

 : گفتم

 بد بهت. یشیم بابا یدار! ست حامله زنت ،یدار زن تو ،یه یه ـ

 گهید! شد تموم! کن ولش رو لوفرین... آشغال نگذشته. عرفان نگذشته

 یم چشم سوم، بار بمونم، الل دوبار نگم، یچیه بار کی. شد تموم

  که؟ هستم یبر آبرو چه یدون یم. برم یم رو آبروت و بندم
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 : کشد یم قیعم ینفس

 . بود سرم باال دیبا شدم، مجبور بخدا. شدم مجبور. دارم دوسش من ـ

. نمیب یم را لوفرین یو یت صفحه از و رود یم باال دوباره میصدا

 . است ستادهیا زده تمما اتاق در یجلو دست به یگوش

 : دهمیم فشار هم یرو را میها لب

 برات نشون و خط عرفان شد، من جلد کفتر لوفرین که یروز اون ـ

 ؟یچ یگفت هست، خواهت خاطر دختر نیا یبر ایدن ته که دمیکش
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 چ،یه ینشد نوکر احمق کو؟! نوکرشم من نداشت بابا نوکرشم، یگفت

 . هکیمرت یانداخت پس هم توله هی یرفت

 را مرد کی بغض وسعت من و شکند یم بغضش یگوش در آهسته

 باورش داشتم. مُرد من یبرا مرد نیا. کردم یم درک ونیهما در تنها

 . رفت لوفرین یپا در شیها شکسته و شکاند را باورم که کردم یم

 . شود یم گرد من یها چشم و کشد یم دستم از را یگوش لوفرین

 : گذارد یم بلندگو یرو را یگوش و دهد یم فشار هم یرو لب

 ... موندم پاش و داشتم! دارم دوست من! عرفان ـ

 : کشد یم نفس یصدا پر عرفان

 ... موت تار هی که خودت جون به! لوین ـ

 : کشد یم باال را اش ینیب آب لوفرین

 برام اما بخونم؛ فاتحه برات تا یندار قبر سنگ عرفان! کن گوش نه ـ

 ...  کهیزن اون دل ور یتیمحرم یب دمیفهم که روز همون! یمُرد

 . رمیگ یم را شیها شانه من و ردیگ یم گاز را شیها لب

 یم دشیسف کردم یم فکر بود، اهیس قد چه هر میزندگ عرفان، ـ

 شد مهم که یارث شرکت و بود مهم برات پول! ینذاشت نشد، اما ؛یکن

  داشتم؟ کم زنک اون از اخه یچ من ؟یچ شدم من و
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 : کشد یم غیج

 خودم بودن احمق همه نیا یبرا دلم که بگو یزیچ هی ؟یچ ـ

 ! نسوزه

 رمیگ یم را است شیموها به زدن چنگ جدال در که را شیها دست

 : زند یم حرف عرفان و کشم یم دستش از را یگوش و

 ... لوفرین جون به دم،یم طالقش ـ

 : رمپ یم حرفش انیم و فشارم یم ام نهیس انیم را لوفرین سر

 سمت عرفان، قسم دهیارک خاک به. لوفرین اسم یب بده ادامه! نه ـ

 اتشیمزخرف و شرکت اون کل ونیهما دست دمتیم نمتیبب لوفرین

 نیزم واسه کنه یم درد سرش ونیهما که یدون یم. بسوزونه رو

 هم عشق! مُرد تو ازدواج بعد لوین... ما یزندگ از رونیب بکش! زدنت

 ! یهر. رهیم یم شدنت، دار بچه بعد

 رونیب مخلفاتش تمام برخوردش، با و کنم یم پرت وارید به را یگوش

 . زدیر یم

. زنم یم هق مان یبدبخت همه نیا یبرا من و زند یم هق لوفرین

 شیاهایرو و ماندنش او یب یبرا زنم، یم هق نافرجام عشق نیا یبرا

 . زنم یم هق



 

121   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 دست. کنم یم پاک را شیها اشک و کند یم نوازش را میموها

 . کشد یم آغوشم دار تب کنم، یم لمس را شیها

 آمد بد بیعج ماه نیا اما ماند؛ ینم بد قدر نیهم شهیهم میها روز

 . سرم به

 ی خانه نبودش با انگار و دیپوش یداماد رخت عرفان که آمد بد

 نیا. مینبود عزادار نکهیا با؛ میکرد ها هیگر ماه نیا. شد رانیو لوفرین

 دق را ونیهما ماه، نیا. مینبود آدمش نکهیا با؛ میکرد نیرنف ماه

 ! نبود حقش نکهیا با؛ میداد

 در را خاطراتمان نبود، پر ادیز لوفر،ین یکی من، یکی م،یبست چمدان

 بود قرار. هامان هیگر من را، عرفان عطر او. میگذاشت جا خانه نیا

 از او مگر ماندم؛ یم بمانم، شیدردها یپا گفت؛ یم م،یبساز دیجد

 . اورمین "نه " من و بخواهد یزیچ من
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 مان نفره چهار عکس لوفرین آمدنمان، رونیب آخر تا و کردم قفل را در

 . کرد یم تماشا را بود انداخته گردنش دور دست عرفان که
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 . میرفت کجا دانم ینم و میشد سوار را ها رنگ زرد یتاکس

! شد راه به زا هم امروز ونیهما. زد یم ونیهما خانه هیشب بود جا هر

 . میآورد یم بار یاریب بد ما که بس دینرس شیکارها به هم امروز

 در زاپاس دیکل با و میکرد رد را، کاره مهین ساختمان پر کیبار کوچه

 تن خانه لباس سکوت در هردو و شد رها چمدان. میکرد باز را خانه

 . مینشست کاناپه یرو و میزد

 عرفان شیپ بود؟ کجا او. نبود نجایا حواسمان اما م؛یدید یم یو یت

 . میدردها شیپ من و

 لوفرین را سکوت آخر و میشد رهیخ رو به رو به تمام ساعت سه

 : دیکش

  ؟یدار نخ هی! بکشم گاریس خواد؛ یم دلم ـ

 خچالی کنار. مرفت ونیهما ی شده ساز جا پاکت یپِ و زدم لبخند

 . نزند غر و ردینگ را مچش یوقت کی لوفرین تا کرد یم مشیقا

 که را اول پُک. گذاشت میپاها یرو سر او و میگذاشت نیغمگ کیموز

 دود سوم پُک رفت، نییپا خنک آب با دوم پُک سرفه، و سرفه زد،

 . شد تر چشمانش یسیخ از دستم مچ کنارش، و شد

 : کردم نگاهش
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 . مسر به دردت ـ

 : خورد سُر یبعد قطره

 هایا زد؛ داد! یندار دوستم عرفان زدم؛ داد برف یتو روز، هی ادته،ی ـ

 . دارم دوست رو لوفرین من الناس

 : شد رهیخ شیرو به رو با مماس پنجره به

 . خاطراتمون به زد گند! پامچال ادیم برف ـ

 : زد آتش من گاریس لتریف با را یبعد گاریس

 ... کن یپل خوبش یچ هی. خواد یم مندهنر هوتن دلم ـ

 هم من و داشت دوست هنرمند هوتن او بود، هم هیشب هامان قهیسل

 مان کرده یدودها به و میکرد زیت را هامان گوش. داشتم دوست

 . میشد رهیخ

 راه عزا سرود. میخواند کیموز همراه هم یکم بغض با و میکرد بغض

 . میدندا تیاهم خانه در زنگ به و میانداخت

 . بود بغضم بغضش و شد ام شانه اش شانه

 . زد بهم را حالمان تکرارش و شد کم کیموز یصدا

 یم زندمون نظرت به م،یکرد کاریچ خونش با نهیبب ادیب ونیهما ـ

  ذاره؟
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 ! رهیبم بره دیبا نفهمه که رو دوتا شما درد ون،یهما ـ

 شکلش یاپک تاپ به یدست. دیپر باال لوفرین و دیچرخ هردومان سر

 : دیکش

  ؟یاومد یکِ ـ

 : آمد سمتمان و کرد پرت اپن یرو را شیپالتو ونیهما

 ! بود باز مهین خونه در. اومدم اولش از ـ

 : کرد باز لوفرین یبرا را دستش

 ... ایب ـ

 در و دیکش باال مبل یرو از را لوفرین تن ونیهما و دیخند تلخ لوفرین

 : چالند آغوشش

 .  شه ختیر یب چشمات که فمهیح ـ

 ونیهما گردن دور دست و نشست کاناپه گاه هیتک یرو لوفرین

 : کاشت میموها یرو یا بوسه و شد خم ونیهما و انداخت

 ... دیکن یم نگرانم دیدار ـ

 : داد ادامه لوفرین به رو و کرد لمس را میها شانه

 پوز و دک نرم که گرفتم رو خودم یجلو قد چه االن تا یدون یم ـ

  ارم؟یب نییپا رو ندهورل اون
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 : ستادمیا ونیهما کنار و شدم بلند کاناپه یرو از

 ! مشیداد باد به یبود کرده مشیقا که بهمن اون ـ

 : زدم هیتک اش شانه به من و کرد یاخم

 ... هما شکست طلسممون. کردم شیگاریس لوفرمین ـ

 : انداخت گردنم دور را آزادش دست

 رو امشب کنه، دود گاریس کنه یم طغل سالشه، هجده فقط لوفرین ـ

 ... اما بخشم؛ یم

 : رفت یا غره چشم لوفرین به

 ...ها یریبگ دود یبو من یب گهید نمینب ـ
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 : کشد یم را ونیهما یموها از یتار و خندد یم سرخوش لوفرین

 یم پیت نقدریا یک یبرا .ادیم بهت یلیخ یریش لباس نیا کلک ـ

  ؟یزن
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 : زند یم من به یچشمک ونیهما

 ... ام ندهیآ یها خانم واسه ـ

 : زنم یم شیبازو به یا ضربه

 ... اشتها خوش ـ

 : کشد یم را ام ینیب نوک

  د؟یچطور اطیح یتو یباز برف هی با اد،یم داره هنوز برفه ـ

 قرمز یها اغدم با ده،یپوش لباس بعد ربع کی و میده یم تکان سر

 . میدار یم بر شالگردن کاله و جیهو شده،

 یورود دست به پارو ونیهما و میکن یم انتخاب را اطیح گوشه

 . کشد یم پارو را اطیح

 یب از من و شود یم مان یبرف آدم سر کردن درست مشغول لوفرین

 شیپا سمت محکم را یبرف گوله و کنم یم استفاده ونیهما یحواس

 . کنم یم پرت

 . کشد یم "ینیه" لوفرین و خورد یم نیزم شدت هب

 . اندازد یم راه ناله و آه او و میدو یم سمتش گشاد یها چشم با

 یم خم گرشید سمت من و شود یم خم ونیهما گرید سمت لوفرین

 . شوم
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 . زدیر یم صورتم یرو برف از یموج کهوی که رمیگ یم را اش شانه

 : کند یم غیج غیج لوفرین و خندد یم بلند بلند

 ... زدم خی ،یعوض ـ

 و میشد ونیهما کول سوار انشیم و میکن یم پرتاب یبرف گوله

  ونیهما و میخور یم سُر زده، خی یها برف یرو. میگرفت یکول

 . شود یم مان رهیخ

 . میریم یم ما برود مرد، نیا اگر و شود یم رهیخ

 . میکن یم یفکر یب شهیهم ما نباشد، ما فکر مرد، نیا اگر

 اگر دانست؛ یم خوب خودش و است ادیز ونیهما کنار میها اگر من،

 . میده یم جان تماماً نباشد،

 نکه؛یا به. یکن یم فکر هم شیها نفس به شود، یجان بند که جانت

 نداشت؛ دوستم چه اگر عاشقانه او و یکن یم فکر کند، یم چه االن

 . کرد یم آرام مرا آغوشش ستون نیهم اما

 مانیپا به پا بلندمان یصداها الیخ یب او و میزد تکشک پارو با

 بودن خواب إدعا که ساختمان یکارگرها دادیب و داد به و دیخند

 . نداد تیاهم داشتند،
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 نفس را هِل یبو من، به دهیچسب لوفرین و کردم دم پسند لوفرین یچا

 . دیکش

 عقب یکارها از ونیهما و دینوش یچا کنارمان بعد یکم هم ثمیم

 . گفت بدهد، انجام امروز بود؛ قرار که اندهم

 کارش نیا به یلبخند من و انداخت میها شانه یرو را شیپالتو ثمیم

 . زدم

 ثمیم بیج داخل ییِکاکائو یها شکالت با را دومش یچا لوفرین

 که چاندیپ را گوشش ونیهما و داد تکان سر تاسف با ثمیم و خورد

  ؟ییآ یم افهیق لوفرین یبرا چه

 لوس یکم را خودش و زد ونیهما گونه یرو بوسه زده، ذوق لوفرین

 . کرد

 حلقش در یچا زد، لوفرین کتف به که یا ضربه با و دیخند یم ثمیم

 .میدیخند تر بلند مان همه و دیپر

 یرو و دیچ ینیس داخل را شده دهیچ گوشه یها یبرف گوله ونیهما

 . ختیر کارامل کدام هر

 باغچه سکو یرو یزانو چهار و دمیمال هم به  را میها دست

 . کوچک،نشستم

 : کرد میتماشا لبخند با ونیهما و داد دستم قاشق ثمیم
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 .. آروم ـ

 : دهد یم اش ینیب به ینیچ لوفرین و کردم پر دوباره را قاشق

  بخورم؟ برف ـ

 : کند یم نگاهش اخم با ثمیم

 ! یریم ینم ـ

 پرتاب ثمیم ی نهیس به شتاب پر را یکارامل یبرف گوله همان لوفرین

 . ماند باز، مهین من دهان و کند یم

 کرم یبافتن لباسِ بیج از که کارامل ظیغل عیما به تعجب با ثمیم

 ونیهما سمت هراسان لوفرین و کرد نگاه ختیر یم نییپا به رنگش

 . دَوَد یم

 . دمیخند بلند بلند بندش پشت من و زد یا خنده تک ونیهما

 و کرد نگاه بودم، شده سرخ خنده از که من به یعصبان ثمیم

 و دمیپر باال دهیترس. رفت ینیس درون یکارامل ی گلوله تا چشمش

 ام شانه پشت به محکم یبرف گوله و بود جهینت یب البته که دمییدو

 . خورد

 . افتاد نیزم یرو زنان لق ام یبرف گوله درون قاشق و خوردم تلو تلو
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 نما دندان لبخند ثمیم برگشتم، صحر پر و کردم زیر را میها چشم

 و گذاشته دهانش یرو را اش شده سرخ یها دست ونیهما و زد

 . دیلرز یم شیها شانه

 . بماند بینص یب ها کارامل از او، که بود یشعور یب

 مشکوک. دیرس ثمیم و لوفرین یها چشم ی خنده خط به نگاهم

 . کرد اشاره دو آن به شیها مردمک چرخاندن با و کرد نگاهم

 پشت را خودش کشان غیج و نماند دور لوفرین دید از چشمکم

 که زد ونیهما به یا یبرف گوله قدرت پر ثمیم. کرد یمخف ونیهما

 . شد خم و گرفت شکمش به دست لحظه چند ونیهما

 . زند یم صدا را ونیهما دهیترس لوفر،ین. مییدَو یم سمتش تعجب با

 : ردگذا یم ونیهما ی شانه یرو دست ثمیم

  ون؟یهما ـ

 کرد، پرتاب ثمیم صورت درون اش یبرف گوله و دیچرخ ونیهما

 به را ام یبرف گوله کرده، استفاده فرصت از من و دیکش غیج لوفرین

 . کنم یم پرتاب اش یمشک شلوار

 مظلوم مگر که کرد یم کشمان فحش بار هر و زد یم ادیفر ونیهما

 ! دیبزن را ثمیم د؟یا رآوردهیگ
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 شتریب و شتریب شیها یبرف گوله د،یشن یم را حرف نیا تا ثمیم

 . شد یم پرتاب ونیهما سمت

 ای ثمیم پشت را خودش بار هر و آورد یم در یباز سوسول لوفرین

 . کرد یم میقا ونیهما

 میها شانه از ثمیم یپالتو. میشو یم خانه وارد هوا، سوز از شده سرخ

 . شود یم دهیکش ییرایپذ کف یها پارکت یرو و خورد یم سر

 .رود یم حمام سمت یفشنگ و تکاند یم در یجلو را خودش لوفرین
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 به خنده با آورده تن از پالتو ونیهما و شود یم آشپزخانه وارد ثمیم

 . کند یم نگاه نهیشوم گوشه در شده جمع من

 ثمیم به متاسفانه که روم یم هنشان سمتش را کنارم کوسن اخم با

 . خورد کرد، یم عبور میجلو از دست به یچا که

 . زدیر یم ثمیم یها دست یرو مهین تا یچا خالصه و لرزد یم وانیل

 . پراند یم یلقد حرص با ثم،یم و خندد یم گلو در ونیهما
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 . رود یم دیجد یچا ختنِیر بختِ سر دوباره او و کنم یم شُل شین

 . میشو یم لش مان همه و رود یم یکیتار به رو یهوا کم کم

 کشم یم کاناپه یرو شتریب را خودم و دارم یم بر گوشم از را هدفون

 کتاب ،یا ازهیخم با رسم یم که صد عدد به زنم، یم ورق را کتاب و

 . گذارم یم کاناپه ی دسته یرو و بندم یم را

 . شکنم یم را انگشتم یها مفصل و کشم یم را میپاها

 را دستش کف خسته و دیآ یم رونیب ییرایپذ یانتها اتاق از ونیهما

 . کشد یم اش نشسته نکیع به یها چشم یرو

 . کشم یم ازهیخم دوباره و گذارم یم هم یرو را میها چشم

  ؟یدیخواب نجایا چرا ـ

 و گردم یم بودم، دهید کاناپه گوشه که کنترل یپِ بسته یها چشم با

 : دهم یم را جوابش

 . دارشمیب زود که بخوابم زود خوام ینم ـ

 یو یت و کنم یم لمس را کنترل باال بزرگ دکمه اشاره انگشت با

 نظرم مورد شبکه شب، دوازده ساعت دیآ یم ادمی. شود یم روشن

 . دهد یم ترسناک لمیف
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 یم باال را خودم شنوم، یم که وانیل و قاشق خوردن بهم یصدا

 : زنم یم شیصدا کاناپه یباال از و کشم

  هما؟ ـ

 : کشد یم عقب بود، دمید مانع که خچالی کنار از را سرش یکم

  ؟یخوا یم یزیچ ـ

 : دهم یم تکان سر

 . گشنمه ـ

 : پرسد یم رسانده، خچالی گرهیدست به دست

  ارم؟یب کالباس ـ

 که ثمیم. کشد یم رونیب ارشوریخ و کالباس او و کشم یم یهوم

 : کشد یم باال صدا پر را اش ینیب زند، یم چرت یکنار مبل یرو

 . کنه لعنتتون خدا خورم، یم سرما دارم ـ

 هم یو یت شِینما صفحه به یچشم و کنم یم نگاهش و چرخم یم

 . است نشده شروع هنوز کشم، یم یسَرک

 ... یسوسول قد چه ـ

 : دارد یم بر شیها چشم یرو از را دستش مچ
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 ! اومده مایس داده؛ امیپ بهم بابا خونه، برم دیبا ـ

 : اندازم یم باال ابرو

 . دمشیند وقته یلیخ شه؟ یچ که اومده ـ

 : شود یم بلند کاناپه از حال یب و اندازد یم باال شانه

 ! یِتعجب یکم اومدنش تهران چندماه، نیا بعد ـ

 وسط یا شهیش زیم سمت دست، به نوشابه و بزرگ ینیس با ونیهما

 . دیآ یم

 ... برو بعد بخور، شام بمون حاال؟ کجا ـ

 مرتب را شیموها و ستدیا یم نهیشوم کنار یقد نهییآ یجلو ثمیم

 : کند یم

 تا ییرایپذ وسط از احتماالً اومده، هم مایس.کرده درسته شام مامان ـ

 ! انداخته سفره من اتاق یتو

 : کند یم نگاهم نهییآ درون از و کند یم یکج دهان

  که؟ شیشناس یم ـ

 : دهم یم تکان سر خنده با

 . نخورم یچ بخورم، یچ کنم؛ یم گم خونتون امیم ه،یعال مامانت ـ
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 : رود یم ثمیم سمت و دهد یم دستم را باگت نان ونیهما

 ! خانم حاج زنم یم زنگ نرو، یندار حوصله ـ

 : زند یم ونیهما شانه به یدست

 خونه و یذار ینم احترام که نشنونم غر غر بعد که برم پسر، نه ـ

 . بصار و فالن و یستین

 شود؛ یم هاشان حرف ادامه و دهد یم ثمیم دست پالتو ونیهما

 تنها را خر نره دوتا نیا روم، یم رشت به من و بمان خانه تو نکهیا

 ! نذار

 یم خر نره را لوفرین و من شهیهم هست، خرفتش خود خر نره البته

 رفح. داد یم نشان را خودش ما شیپ نبود، یدهان بد آدم. دانست

 یبرا را هم یها کالم تکه یگاه و بود هم هیشب یادیز هامان زدن

 . میکرد یم بدل و رد گرید کی

 کاناپه کینزد جلوتر را یلیمستعط بزرگ زیم و شوم یم بلند جا از

 . کشم یم

 هم از را کالباس یها ورق و گذارم یم سبد درون را ها باگت نان

 . کنم یم جدا

 تا را باگت نان و نمینش یم زانو چهار ،یینمایس لمیترفیت پخش با

 . کنم یم پر خِرخره



 

136   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 کنم؛ یم خدا خدا و کنم یم نگاه لم،یف گوشه پانزده مثبت آرم به

 . باشد ترسناک واقعا

 در خانه و بود روشن خانه در سرم یباال یمهتاب المپ نور تنها

 . شد یم یسپر سکوت

 کی. زد یم رونیب دهانم از ارشوریخ نصف زدم، یم که یهرگاز

 اصالً و ارشورهایخ و ها کالباس به چشمم کی و بود یو یت چشمم

 . زمینر ها کالباس یرو ونزیما سس همه نیا که رود یم ادمی

 ونیهما کند، یم رسوخ خانه به باد همراهش و دیآ یم در تق یصدا

 .نمیب یم یو یت اهیس صفحه از را
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 : زند یم غر یو یت به نگاه با و دیآ یم من سمت

 ! بخواب برو زایچ نیا جا ـ

 سمت خته،یر درونش را مخلفات و دارم یم بر یدیجد باگت نان

 : رمیگ یم ونیهما
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 . بشه شروع منتظرم وقته یلیخ ـ

 : آورد یم نییپا را یو یت ولوم یکم و ندیش یم کنارم

 ... خوابه لوین ـ

 جمع کاناپه گوشه برداشته خوردن از دست بعد یکم و نگفتم یزیچ

 همه آن هجوم از میها چشم. زنم یم زل یو یت به و شوم یم

 یت از کردم حس لحظه چند تنها و زند یم دو دو لم،یف در مارمولک

 . آمدند رونیب یو

 . دیپر یم لمیف از من حواس و شد کردن جمع مشغول ونیهما

 نمانیب تخمه و نشست کنارم دوباره ونیهما شد، خاموش که المپ

 . میشو یم لمیف دنید مشغول گذاشته

 نگه را خودم یول کردند؛ یم دایپ سوق رفتن، هم یرو تا میها چشم

 . داشتم یم

 وجود با اما داشتم؛ را کاناپه نیهم یرو دنیخواب به لیم داًیشد

 . شدم یم یکی نیا الیخ یب دیبا شیغرها و ونیهما

 یوسواس شدت به ونیهما و آمد ینم خوشم یاسوسو یها آدم از

 . بود رفته عمو زن به اخالقش و بود
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 یم یعصبان را ونیهما و شد یم آمازون جنگل اتاقم، شهیهم من

 . کردم

 . نشنوم غرغر تا کنم تیرعا دیبا م،یآمد نجایا که حاال

 با رساند، ام یشانیپ به دست او و گذارم یم ونیهما یپاها یرو سر

 : کند یم نگاهم خسته یها چشم

  کنم؟ خاموش ـ

 . شود یم خاموش یو یت و دهم یم تکان سر

 : کند یم روشن را دستش کنار آپاژور

  بود؟ خبر چه امروز خب، ـ

 ینیسنگ ام یشانیپ یرو که دستش و مالم یم هم یرو را میها لب

 : رمیگ یم را کند یم

 اسم تختش، کنار وارید یرو تو، ییکادو چاقو با دم،ید خونه رفتم ـ

 . بود شده پر وارید کل نوشته، رو عرفان

 : کند یم رها ینفس کالفه

 . کنه لج و شه بدتر روانشناس شیپ ببرمت بگم؛ ترسم یم ـ

 لمس را بود همه از بلندتر که آخرش ناخن و دهیکش یها انگشت

 : کردم
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 حواسش و میبر رونیب ام، یمرخص که منم نجا،یا میبمون مدت هی ـ

 . شه پرت

 : دهد یم تکان سر

 ؟یچ بعدش بچرخه، هفته دو بگرده، هفته کی پامچال، که شهینم ـ

 . زنه یم زار اتاق تو چپه یم بازم

 : کردم نگاه شیها انگشت سر به

 ... دونم ینم ـ

 : کند یم یاخم

 . زنم یم حرف باهاش ـ

 اتاقِ سمت من. میشو یم بلند کاناپه یرو از انداخته میبازو ریز دست

 اتاق به یا بوسه با او و روم یم داشتم، لوفرین با مشترکاً که دوم

 . رود یم اش یکار

 *** 

 یب اقشیاشت و دارد یخوب حس یعاشق کردم؛ یم فکر شهیهم من

 هیتک را لوفرین مضحک، یها برداشت نیا تمام با حاال اما است؛ مثال

 . نمیب یم ونیهما به
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 خودم که شد یم یسپر وار موج ام یزندگ بیش ،یقدر به مدت نیا

 . کردم یم گم را

 کی رود، ادمی که کنم استراحت یقدر به هفته کی نیا خواستم، یم

 ! شد ینم من الیخ یب که یمزاحم! دارم شنگول مزاحم

 در را میها روز و اش مسخره یها امکیپ شیپ در را میها شب

 . گذاشت یم جا منفورش، یها عکس
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 دهیارک از که نشد فرصت چرا کردم؛ یم فکر شهیهم واقعا من،

 رفتنش و کرد یم جانم به جان سوال نیا است؟ شده عاشق بپرسم؛

 . نداشت یشتریر چند زلزله از کم من، یبرا الاقل باورش بود، زود

 . دکر خاطراتش خراب خانه مرا رفتنش با او و است خراب خانه زلزله

 زیچ چیه و کس چیه فکر ،یباش داشته دوست را یکس که عاشقانه

 ! یکن ینم را



 

141   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 پدهیس اگر را میموها زد، یم دستش ریز نبضم و بودم دهیارک عاشق

 . کرد لمس را شیتارها بوسه به بوسه دهیارک نکرد، نوازش

 بزرگ عروسک دلش نکرد، ییگشا عقده وقت چیه من، درون کودک 

 را نیتریو پشت یدکتر لیوسا آن دلش !نخواست را یخرس

 ! نخواست

 . ست یاضاف غلط بخواهد، اگر دانست، یم من دل

 ! است آمده راه که فعال دلم، و خواستم را ونیهما

 ده،یچسب یسنگ ستون به اش قهیشق و بود زده هیتک وارید گوشه

 . بود بسته چشم

 ... رفت رشت به ونیهما یجا یخداحافظ با ،یصبح ثمیم

 شدم، مواجه لوفرین بسته یها چشم با شدم داریب که خواب از

 ساعت مین بعد اما گر؛ید است خواب کردم؛ یم فکر اولش راستش

 . افتاد جانمان به ترس ون،یهما و من یها زدن صدا

 مارستانیب به دار، تن خانه لباس ده،یکش آغوش به لوفرین ون،یهما

 . میآمد

 گاز آنقدر را میها لب و دادم مخود خوردِ به استرس کالً نیماش در

 شیپ در را خون راه سرما، از شده خشک یها ترک که گرفتم

 . گرفتند
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 گشاد شلوار. داد یم تکان را ام معده مارستان،یب آور تهوع یبو

 یم کنارم از یکس هر که آمد یم چشم به یقدر به قرمزم یسندباد

 . کرد یم میتماشا رهیخ یکم گذشت،

 به را خودشان ای میا آمده جا نیا عجله با مند؛فه ینم ام، مانده

  زنند؟ یم ینفهم

 یم خوردن تکان به بیترق مرا مارستان،یب یِکیپالست خشکِ یصندل

 . کرد

 هر و بود کرده جمع ستون ی گوشه را خودش خواب مست ونیهما

 . کرد یم نگاه لوفرین اتاق به بار کی چند

 یسرما. بودند شده شپخ وار، شلخته لَختش، بلند مهین یموها

 . بود کرده منقبض را صورتم و خی را میها دست مارستان،یب

 نییپا ی ساقه کِش به و بردم ام یمشک بلند بافت درون دست

 . شدم رهیخ شلوارم

 . میریبگ یخبر هم ما تا کَند ینم اتاق آن از دل ،یلعنت دکتر نیا

 با یلیاستا شخو پرستار به و کرد مارستانیب سالن یانتها به ینگاه

 . دوختم چشم گذشت، مقابلمون از ونیهما به ینگاه
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 لیخ و خز ونیهما پیت است، خوب حاال! بده قورت را مردم پسر ایب

 که یخواب در لوفرین که یدیسف دوخط شلوار آن با مخصوصا زد؛ یم

 . بود دهیکش وجق عجق یها شکلک برد، یم سر به ونیهما

 ... و هیگر نده،خ چشمک، و دراز زبان یها شکلک

 فحش د،ید لوفرین یهنر یها یخطاط را شلوارش که روز آن ونیهما

 خواهد یم ینقاش دلت ها؟ یباز بچه چه که داد یناموس کیرک یها

 ! بکش یعوض عرفان آن شلوار یرو

 کنار لوفرین وجود با اول همان از ونیهما اما دانم؛ ینم بود، یسِر چه

 آن که داد اجازه من به و گرفت رامآ کم کم. کرد یم مخالفت عرفان

 . کنم ام یمجرد خانه اتاق تک ن،ینش عزلت را یفرار دو

 دکتر سمت کالفه ونیهما و کند یم بلند جا از مرا در، یلوال یصدا

 . دیآ یم

 اتاق در یجلو همان و اندازد یم گردنش دور را یگوش دکتر، خانم

 . ستدیا یم

  خانم؟ شد یچ ـ

 : کند یم اهنگ ونیهما به دکتر

 و دیشد یخون کم! شده بدنش ضعف باعث دیشد یخوردگ سرما ـ

 ! رو خانم نیا انداخته روز نیا به یعصب فشار کی
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 : کند یم چِفت یا نقره یشاس تخته ی رهیگ ریز را خودکارش

 و یروانشناس دیشد یها مراقبت و هستند فیضع اریبس شون،یا ـ

 . دارند ازین یا هیتغذ

 : کند یم نگاه من به

  د؟یهست پامچال خانم شما ـ

 : زند یم یآرام لبخند دکتر، خانم و دهم یم تکان را سرم

 به. کرد یم تکرار اندازه از شیب رو شما اسم هاشون، ونیهذ نیب ـ

 هیروح نیتسک یبرا بهتره ازمندند،ین یآدم هر از شتریب شما، وجود

 یحتم ؛ستین ازین. دیباش داشته صحبت روانشناس کی با اشون،

. دیریبگ مشاوره و دیکن صحبت روانشناس با د،یببر همراه رو شونیا

 دیبا یجسمان حال از فقط و هستم یعموم پزشک بنده د؛یبگ دیشا

 نیا یبازو و نهیس قفسه رو ییها یخوردگ خط من یول ارم؛یب در سر

 یبد شدت به یخودآزار نیا و اومدند یم نظر به تازه که دمید خانم

 ! شه یم یخودکش مثل؛ ییکارها به زدن دست بمسب که هست
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 خط ادی کنم، یم جور و جمع را میها فکر که یکم ؟یخوردگ خط

 یم یخودزن که بود آمده سرش بر چه لوفرین! افتم یم ها یخوردگ

  اندازم؟ عرفان ریتقص کرد؟

 نسخه آخر در و دهد یم گوش قیدق را، پزشک یها حرف ونیهما

 . ردیگ یم را ییدارو

 و اندازد یم جلو مرا ونیهما شود، یم صادر که رفتن داخل به اجازه

 . دیآ یم سرم پشت حرف یب خودش

 یکنار تخت یرو ونیهما. کند یم نگاهم لوفرین و کنم یم تر یلب

 . نمینش یم تخت کنار یصندل یرو من و شود یم ریجاگ

 : گذارد یم ختشیر یب شلوار بیج در را شده تا نسخه ونیهما

  ؟یبرس یخوا یم یچ به کارها نیا با! لوفرین ـ

 زمزمه قرار یب و اندازد یم راه مشک دم اشک اورده،ین تاب لوفرین

 : کند یم

 ! ونیهما ـ

 : گذارم یم دستش یرو را دستم
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 یم! یکن یخودزن باز دینبا هما، جون من، جون بده؛ قول لو،ین ـ

 عقب زمان نه شه،یم سقط دخترش نه عرفان کارها نیا با یفهم

 ! یدون یم من از بهتر رو تیواقع که خودت ره؟یم

 نیا م،ینداشت اگر را ونیهما و کند یم نگاه را ونیهما داده، سرتکان

  آورد؟ یم سرمان به چه کمبودها همه

 گذاشتم، رونیب خانه از که پا منفور، شب همان ام، یخودلعنت

 . دیلرز یم تنم و بود شده سلب تمادماع

 یکی ده،یارک از یکی زد، حرف. گرفت را دستم شد، ام رهیخ ونیهما

 . داد جا انشانیم هم را خودش و رارسالنیام از دوتا ده،یسپ از

 ریز به سر یخجالت یپسرعمو همان من یبرا ها زمان آن ون،یهما

 آمد یم مان خانه به دار، خط گشاد یا پارچه شلوار با که یهمان. بود

 خاطر به هم مرا اصال داشت؛ دوست را رارسالنیام که قدر چه و

 "نیس" حد در او و من وگرنه نشاند؛ خود کنار داشتنش، دوست

 . میزد یم حرف سالم،

 لوفرین. کشاند یم اتاق رونیب به را او ون،یهما یگوش زنگ یصدا

 . دشو یم بسته یاندک یصدا با اتاق در و بندد یم چشم
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 من، به هیتک و شود یم صادر لوفرین یمرخص حکم بعد، دوساعت

 یها نگاه و است سکوت نیماش در. میشو یم ونیهما خانه یراه

 . بود شده جمع آغوشم در که یلوفرین به ونیهما انیم در یکی

 نیماش فرمان به مشت یعصبان او دوم بار و رفتم غره چشم بار کی

 ! بود دیبع او زا بودن یعصب همه نیا و دیکوب

 * 

 یآن بازم، مهین یها چشم و کنم یم باز را دیجد امکیپ حوصله، یب

 یم را شماره و کنم یم زمزمه لب ریز یا یلعنت. شود یم گشاد

 . رمیگ

 . خورد یم زنگ گوشم در اشغال بوق ده،یکش نییپا را رهیدستگ

 مشکوک مرا یکم که یتماس رد دوباره و رمیگ یم را شماره دوباره

 . کند یم

 تو و من نوع از ،یباز هی به راجع نظرت " د؛یآ یم دشیجد امکیپ

  "ه؟یچ

 گرفتم رو خودم یجلو یه ": کشم یم باال را یگوش بردیک اخم، پر 

 مشت هی با ؟یاخاذ ؟یخوا یم جونم از یچ تو، اما نزنم؛ یحرف تا

  "؟یکن ثابت یخوا یم ویچ عکس؟
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 از یکمرنگ نور رم،یگ یم شیپ را آشپزخانه راه و کنم یم سِند

 . است کرده رسوخ ییرایپذ به آشپزخانه

 مداد با و شده خم یقطور کتاب یرو نم،یب یم اپن پشت را ونیهما

 . سدینو یم ییزهایچ دستش، در

 من بگم؛ خوام یم ": آورم یم باال را یگوش لرزد، یم که یگوش

 تدس چون نباش؛ دور م،یباش کینزد کم هی ایب هستم، شهیهم

  "!یستین یافتنین

 یرو شود، ینم رمیدستگ یزیچ و خوانم یم را امکشیپ دوباره

 آشپزخانه، اپن به دهیرس و زنم یم ضربه "یافتنین دست "کلمه

 ناخن با شود، یم پرت حواسش. دهم یم سُر هما سمت را لمیموبا

 خواندن مشغول او و گذارم یم امکیپ یرو  ام سبابه انگشت بلند،

 . شود یم

 یصندل یرو اپن پشت و دارم یبرم را ریش یبطر خچال،ی داخل از

 : دهد یم تکان دستش در را لمیموبا. نمیش یم بلند هیپا سه

 ... ستین آشنا هم اش شماره ـ

 : کنم یم باز را یبطر در

 یخبر گهید و دهیم امیپ تا دوسه ماه هر کارشه، نیهم چندماهه ـ

 . دمنش ریگیپ منم شه،یم داشیپ باز و ستین
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 بوق. ردیگ یم را شماره و دارد یم بر نمکدون کنار از  را لشیموبا

 : اندازد یم باال ابرو ونیهما و شود یم تکرار باز اشغال

  دختر؟ ای پسر ـ
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 : کنم یم لمس را لیموبا برگردان دکمه انداخته، باال شانه

 بهم عکس! بوده هم کانادا یتو من با. خوره یم رشتیب مردها به ـ

 ... داد

 : کشد یم کتاب جلد یرو را شیها دست

  خواد؟ یم یچ اصالً. شمینم متوجه! بهیعج ـ

 : دارم یبرم یشکالت دستش، کنار قندان از از انداخته باال شانه

 . کنم یم عوض رو خطم! بعد ماه تا رفت داد؛ امیپ االن ـ

 : دهد یم تکان یسر

 . یکن یم یکارخوب ـ
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 با را شعر کتاب رسانم، یم کنارش را خودم و کنم یم تر یلب

 . آورد یم باال نکشیع

 یلبخند. شود یم گاهم هیتک اش شانه نشسته، کنارش یصندل یرو

 : خواند یم میبرا زده، ورق را کتاب و زند یم

  است شده عاشقت یهوس و بهانه هر با

  است شده عاشقت یکس چه کند ینم یفرق

  شود ینم کم تو بودن ماه ز یزیچ

  است شده عاشقت ینفس ییا برکه که رمیگ

 * 

 منتظر یکی امتحاناتش، شدن تمام منتظر یکی م،یمنتظر هممون ما

 اما نبودم؛ یکس منتظر من و استراحت روز کی منتظر یکی پول،

 . شود یم باز کورش ی گره انتظار گرفت؛ شود ینم را اتفاق یجلو

 که کند خدا "تو " نیا و کند جان به جان مرا است؛ قرار  "تو" کی 

 . است کینزد ام یرانیو و ندینب د،یاین

 نیپوت آن با نگذاشته اطیح داخل به پا و چرخانم یم قفل در را دیکل

 یرو نبود، سرم پشت لوفرین اگر و خورم یم یسُر تخت، پاشنه یها

 . افتادم یم نیزم
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 یم در قاب به دست کنان، خنده من و کشد یم تعجب با را میبازو

 .  شوم یم بلند و رمیگ

 لوفرین. نمیب یم را ونیهما نیماش یِخال یجا و کنم یم چشم چشم،

 یم ییرایپذ وارد سرش پشت من و کند یم باز را خانه یاصل در

 . شوم

 یبرا لوفرین روم، یم اشپزخانه سمت و اندازم یم اپن یرو را پالتو

 . رود یم اتاق به شیها سلبا کردن عوض

 تلفن به دست. دارم یم بر را آب یبطر و زنم یم هیتک خچالی در به

 . بشنوم را ونیهما یها غامیپ تا دهم یم فشار را دکمه رسانده،

 : دیآ یم ثمیم یصدا بوق چند با

 یمشکل مادرش ی واسه رشت، میاومد ونیهما و من ها، بچه سالم ـ

 پنجاه برگشتنمون اما م؛یبرگرد شب ات میکن یم یسع. اومده شیپ

 ... ریبخ شب. باشه خودتون به حواستون ،یحتم درصد

 کار مشغول آن در ونیهما که ست یشرکت حسابدار از یبعد غامیپ

 .. است

 یم را ونیهما شماره و دارم یم بر میپالتو بیج از را لمیموبا یگوش

 . رمیگ
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 ثمیم یها حرف همان که را امکیپ شیجا و دهد ینم را جوابم

 . خوانم یم را است

. شود یم شروع میها یخودخور باز و شمیم عمو زن حال نگران دل

 نیا حاال و مانده دور است، رشیپ مادر از که دانم یم مقصر را خودم

 . کوبد یم آنجا تا شب مهین را راه همه

 دور شده چدهیپ یمو کش با و بندد یم را اتاق در صدا پر لوفرین

 . دیآ یم سمتم و کند یم جمع را شیموها دستش

 . مانم یم جهینت یب دوباره و رمیگ یم دوباره را ونیهما شماره

 وانیل در یچا رفته، سماور سمت لوفرین و دهم یم هیتک یصندل به

 : زدیر یم اش یسفال

  ؟یزن یم زنگ یک به ـ

 : کنم یم نگاهش ام شانه یباال از

 .... بازه شده بد عموم زن حال گذاشته؛ غامیپ ثمیم! ونیهما ـ

 : ماند یم سماور ریش یرو دستش و اندازد یم باال ابرو

 بره مجبوره ماه کی ونیهما باز وگرنه باشه؛ نشده یزیچ خداکنه ـ

 ! بمونه رشت
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 یم در میپا از را یپشم یها جوراب و گذارم یم کنار را لمیموبا

 : آورم

 بار کی چند هر یتنگ نفس ست؛ین یجد شیماریب عمو زن ـ

 . ادیم سراغش

 : گذرد یم کنارم از ،یچا وانیل با

 ! مرگ حد در یتنگ نفس ـ

 کرده، دراز دست من و کند یم خوش جا یو یت مقابل کاناپه یرو 

 یم ثمیم به هم یامکیپ کنارش و رمیگ یم را ونیهما شماره دوباره

 . دهم

 . کنم یم نگاه شده پخش برنامه به نشسته یصندل یرو زانو چهار

 یم تاپم پهن یبندها به یدست آورده، در تنم از را یبافتن لباس

 ... کشم

 . شود یم قطع ها برق نرفته، سمتش دستم و لرزد یم دوبار لمیموبا 

 غر با لوفرین یصدا. کنم یم صاف را میپاها و کشم یم عقب را دستم

 : شود یم بلند

 .... پامچـالـ... یلعنت ـ
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 و پرم یم جا از. کشد یم یبلند غیج و شود یم قطع حرفش ادامه

 . کنم ینم دایپ را لمیموبا کشم، یم اپن یرو که دست

 : زنم یم ادیفر

  شد؟ یچ لو؟ین ـ
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 سمت یغیج با و پراند یم جا از مرا ییرایپذ در خوردن بهم یصدا

 در تا زنم یم کپل محکم و شوم یم رهیخ در به. چرخم یم در

 . نمیبب یزیچ یکیتار

 یم بر را یکی اپن، یرو یکاردها ست از و کنم یم دراز را دستم

 چراغ. شود یم بلند خانه میس یب تلفن زنگ یصدا موقع همان. دارم

 آن هم قدم کی میجا از من و شود یم زده هم پشت زنش، چشمک

 . روم ینم تر سمت

 یم را ونیهما یها دنز نفس نفس یصدا نگذشته، قهیدق چند

 : شنوم
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 شیپ برو لوفرین با کن جمع رو لتیوسا االن نیهم پامچال، الو ـ

 .. تهران امیم دارم من... عیسر ادته؟ی ستالیکر ستال،یکر

 شکسته یباصدا. شود یم قطع تلفن یصدا و هم پشت یها بوق

 . شود یم یکی لوفرین یها غیج با میها غیج شه،یش شدن

 را شهیش یشکستگ و دهد یم تکان را یسرتاسر پنجرهِ  ی پرده باد 

 به  و دهم یم فشار هم یرو چندبار را میها چشم. نمیب یم کمرنگ

 نند،یب یم مطلق یاهیس که ییها چشم با و دهم یم یتکان میپاها

 زدن یبرا گادرم و گرفته صورتم یجلو را چاقو. روم یم کاناپه سمت

 . است آماده

 لوفرین داد یصدا که دهم یم قورت را هانمد آب و کنم یم تر یلب

 : شود یم بلند

 .... نزن دست من به یعوض! پامچـال آشغال، ـ

 را چاقو. رسد یم شدن مور مور به تنم و شود یم گرد میها چشم

 انگار میها چشم. شوم یم رهیخ اش یقلیص غهیت به آورم یم باال

 . زنند یم دو دو یاشتباه

 افتاده چاقو میضخ غهیت یرو سرم پشت که یمرد عکس به تعجب با

 را دهانم آب قدر آن و خورم ینم تکان میجا از. کنم یم نگاه است،
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 را خوردم شاپ یکاف در که یپرتقال آب ینیریش که دهم یم قورت

 . کنم یم حس هم

 به دانم ینم او، نگاه و است صورتش یرو ختیر یب ماسک به نگاهم

 . کنم یم شیتماشا غهیت درون از من فهمد، ینم که کجاست

 مهین پارچه به که یدست و کنم یم حس سرم پشت را تنش یگرما

 عقب را چاقو یغیج با من و کشد یم را لباسم. رسد یم تاپم میضخ

 تا تاپم از شیها دست و مرد عربده و برم یم فرو شکمش درون برده،

 را خون یلزج ام، برهنه یپاها ریز. شود یم دهیکش نیزم و شلوار

 . شود یم جمع حس، نیا از صورتم و کنم یم حس

 کنم یم غیج غیج آنقدر زنم، یم صدا را لوفرین اسم بلند یصدا با

 ستال؟یکر! افتم یم ستالیکر ادی و افتد یم خس خس به میگلو که

 قدم کی آهسته و دهم یم فشار هم یرو بار کی را میها چشم رمز؟

 . ندما یم جا سرم پشت خون رد که دارم یم بر

 زده خی یها برف خِرت خِرت و اطیح در خوردن بهم شیسا یصدا

 یم بر لرز با را یبعد قدم. شود یم له ییپا ریز که شنوم یم را یا

 . دارم

 خون یبو انگار و کنم یم حس میپا یها انگشت نیب را خون یسیخ

 . رمیگ یم تهوع حالت که دیآ یم باال ام ینیب تا
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 گاه هیتک ینرم و آورم یم باال را تمدس خورد، یم یزیچ به میپا

 .  کنم یم لمس را کاناپه

  ل؟ین لو؟ین ـ

 برخورد کاناپه هیتک به سر با من و کشد یم را میپا یکی مقدمه یب

 را میگلو و دیآ یم باال ییها دست. افتم یم نیزم یرو و کنم یم

 . ردیگ یم

 را دستم. شوم یم زدن ضربه یبرا تقال در و آورم یم باال را میپاها

 و شود یم خشک میگلو. کنم دایپ را چاقو تا کشم یم نیزم یرو

. گذارم یم مرد زخمت یها دست یرو  آورده باال را میها دست

 دست. زند یم زل میها چشم در و شود یم کمتر دستش فشار

 . کشم یم یقیعم یها نفس من و دیآ یم باال گرشید

 یم زل شیها چشم به دهیترس بود، دستش که یکارد غهیت دنید با

 غهیت نوک. نمیب یم را شیها چشم یعسل براق یها لهیت فقط. زنم

 که کند یم وارد یاندک فشار و گذارد یم ام گونه یرو را، کارد

 . کنم یم یا ناله و رود یم هم در میابروها

 در یزیچ انگار و است افتاده جا میها چشم در میمستق شیها چشم

 که دستش. شد ینم اش رهیخ نگاه الیخ یب که ندیب یم میها چشم
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 به شدت به من یپاها و دهد یم فشار محکم را است میگلو یرو

 . زند یم ضربه شکمش

 و دیآ یم ام چانه یرو تا و شود یم دهیکش ام گونه از کارد غهیت

 لرزان را دستم و زنم یم ادیفر بادرد. کنم یم حس را یقیعم سوزش

 یم لمس را یا رهیت یقرمز میها تانگش و گذارم یم ام گونه یرو

 . کند

 دهد یم تکان دستش در را کارد کنم، یم نگاهش و چرخانم یم سر

 یها پارکت یرو را خودم. روم یم عقب به نشسته همانجور من و

 : کنم یم باز را ام شده چفت یها لب و کشم یم

  ؟یخوا یم یچ ـ
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 یم پرت را حواسم لوفرین غیج یصدا و دیآ یم جلو سرد، همانجور

 من متعجب نگاه و شود یم روشن فضا کهوی و چرخانم یم سر. کند

 رونیب ییرایپذ در از عجله با و تند که افتد یم یپوش اهیس چهار به

 . روند یم
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. شوم یم یعسل چشم مرد همان نبود متوجه و چرخانم یم سر

 فشار ام گونه یرو را دستم. نمیب یم ونیزیتلو زیم ی گوشه را لوفرین

 دستم مچ یرو تا میها انگشت نیب از که خون انیجر به و دهم یم

 . شوم یم رهیخ د،یآ یم

 به دست خوران تلو. شود یم ام رهیخ سو آن از تعجب با لوفرین

 نگاهم گردانم، یم را میها چشم. شود یم بلند و ردیگ یم ونیزیتلو

 رفته ها کاناپه یپا تا که یظیغل خون و افتاده نیزم یور مرد به

 . افتد یم است،

 ییرایپذ انیم کوچک فرش به شیپا راه، انیم و زند یم یلنگ لوفرین

 . کند یرمیگ

 با دیسف یها پرده و است آمده ییرایپذ وسط تا ها شهیش خرده

 . اند آورده هجوم داخل به باد دیشد وزش

 یم فشار نیزم کف به دستم است، ییرایپذ در به میها چشم ریمس

 یم کمینزد لوفرین و روم یم در سمت. شوم یم بلند جا از و دهم

 شوک با. شوم یم رهیخ در درون دیکل به رسانده در به را دستم. دیآ

 لوفرین. شوم یم رهیخ بود، بندش ماه حالل زیآو که یا نقره دیکل به

 : ردیگ یم لکنت

 !   نه.... نیا ـ
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 : کند یم لمس را ماه حالل یِا شهیش ینقرها یچیسوئ جا شدست با

  ست؟ین تو مال نیا ـ

 یدگیبر متوجه باز دهم یم ام یشانیپ به که ینیچ با و نگفتم یزیچ

 هراسان لوفرین و دهم یم هیتک در قاب به را خودم. شوم یم ام گونه

 ماه حالل و افتد یم نیزم یرو صدا پر دیکل و کند یم رها را دیکل

 . زند یم رونیب اش شکسته مهین از یکوچک کاغذ و شکند یم

 : کنم یم جدا خودم از را او من و ردیگ یم را ام شانه لوفرین

 ... باش زود ار،یب رو پالتوم ـ

 سالم مهین در خورده تا که ستیکاغذ تکه آن به هنوز نگاهم

 من و دهد یم را شالم و پالتو لوفرین. است مانده فرو یجیجاسوئ

 لوفرین. شوم یم اطیح وارد زده، پا ییدمپا و زنم یم تن عیرس

 : غرد یم یعصبان

 ! خطرناکه نرو، ـ

 درخانه من، دیکل با یکس که شد یم شتریب نیا از مگر خطر عمق و

  بگذارد؟ نامه میبرا و کند باز را ونیهما

 را امان ،یدگیبر خط درد که شد ینم جا نیهم مگر ترس عمق و

  ده؟یبر
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 میها چشم و شود یم یقیعم درد باعث ام گونه زخم یرو واه سوز

 . رسد یم اشک به درد نیا از

 کیالست غیج نرسانده، رونیب به پا و گذرانم یم را اطیح باز در

 متوقف میپا یجلو زنم، یم زل نیماش به. پراند یم جا از مرا نیماش

 یم ریگ در ی لبه به میپا به و روم یم عقب ترس با من و شود یم

 . کند

 بزرگ کادر م،یها چشم مقابل و رود یم نییپا سانتافه نیماش شهیش

 را خودم خوران تلو. افتد یم میپا یجلو و دیآ یم رونیب آشپزخانه

 یم یقیعم یها نفس و بندم یم محکم را در و کشم یم داخل

 . کند ینم کم قلبم ضربان یتند از هم ذره کی یحت که کشم

 یم جلوتر را میپا یپرت حواس با و دهم یم فشار را در رهیدستگ

 و دیآ یم ییدمپا داخل به ییدمپا باز یجلو از یادیز برف که کشم

 . دیلرز یم سرما نیا از من تن

 * 

 : کشد یم را مرد قهی ونیهما

 یچ ما جون از خودتونه، شیپ که رارسالنیام د؟یخواست یم یچ ـ

  د؟ییخوا یم
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 یرو دست اولش، همان از من و شود یم اش رهیخ حال یب مرد

 کرده دیناام مرا دکتر و بود خورده هیبخ حاال که ام گذاشته ام گونه

 ! یدگیبر نماندن جا از بود

 و زند یم دور را مرد تخت. کند یم نگاهم ثمیم و کشم یم یآه

 . آورد یم عقب کشان کشان را ونیهما

 : زند یم پس را ثمیم یها دست شدت به ونیهما

 من. برمن یوا ثم،یم یوا شد؟ یم شونیزیچ هی تادو نیا اگه ـ

 . نکردم باور رو رارسالنیام حرف احمق

 نیا رارسالنیام. کنم یم توجه حرفش به یجیگ با و کنم یم یاخم

 و سر سال، همه نیا بعد بود؟ چه حسابش حرف گفت؟ یم چه وسط

 . است شده دایپ اش کله

 بلند یصندل یرو از تا ردیگ یم را دستم لوفرین و کنم یم تر یلب

 . شوم

 را شهیش رفتن فرو که ست یتعجب و بود شده یچیپ باند چپم دست

 ! نکردم حس

 یم را اش یخاکستر یپالتو ی لبه و ستمیا یم ونیهما کینزد

 : رمیگ
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 خط رارسالنیام گفتم؛ بهت من ونیهما ؟ینگفت یچ من به ـ

 ! شینک یم نینفر یدار زیر هی یاومد که یوقت از اما خورده؛

 : فرستادم عقب یکم و گذاشت دستم یرو را دستش ثمیم

 زمانش. هست یعصب یکاف اندازه به خودش ونیهما ن،یبش برو ـ

 ! پامچال لطفا. گهیم بهت برسه

. زند یم لوفرین به یکوچک ی اشاره ثمیم و کنم یم نگاه ونیهما به

 اتاق از خودم و زنم یم پس را لوفرین یها دست و کشم یم یپوف

 . میآ یم رونیب

 انیشا شدن کینزد به و برم یم فرو پالتو بیج در را میها دست

 هیشب اش، آمده کش لبخند و اش یدکتر پیت آن با. دوزم یم چشم

 که اش ییسرطال خودکار آن. است شده دار مارک پولدار یها آدم

 . است کشته مرا

 و داده باال رایکت و ژل مشت کی با را شیا قهوه دست کی یموها

 .  است گذاشته شیموها یرو را اش یطب نکیع

 : کند یم نگاهم باز شین با لوفرین شود، یم که تر کینزد

 ! ملوسه ـ

 : روم یم یا غره چشم
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 !رقصه یم نزده انیشا. بنند رو شتین ـ
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 ی رهیگ ریز را خودکارش انیشا. ستدیا یم کنار و رود یم عقب

 : گذارد یم یشاست تخته

 ! ضیمر امسال دوست، پارسال ـ

 : کنم یم نگاه گذرا طانشیش و بشاش یها چشم به حوصله یب

 نحست ختیر ندارم لیم هم ماه دوازده به سال وگرنه ره؛یگ کارم ـ

 . نمیبب رو

 رهیخ الود اخم که کشد یم را ام گونه مهابا یب و خندد یم سرخوش

  .شوم یم اش

 ! یزیت و تند هنوز ـ

 : کند یم نگاه ستاده،یا کنارم که لوفرین به

 ! یاورد که رو زهیر خانم به به ـ

 : دهد یم ادامه یچشمک با و برد یم لوفرین یجلو را دستش
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 ! یشیم نازتر روز هر ـ

 : زنم یم پس را انیشا دست من و اندازد یم باال ابرو لوفرین

 . باشه رِوال ادنتد نخ مثل؛ هم کارت دوارمیام ـ

 : رود یم دراتاق سمت و خندد یم

 .... اما ؛یشناس یم منو که تو ـ

 : کند یم نگاه بدنم یها یبرجستگ و نییپا به گردن تر، قیدق یکم

 ! هیعال خواب تخت یتو کارم ـ

 . شود یم بلند سرم از دود شود، یم اتاق وارد یچشمک با و

 است، مانده مجرد یالگس هشت و یس تا که است نیهم! زیه مردک

 مانده صیحر اند، دهینال دستانش ریز مونث پرستار و دکتر مشت کی

 . است

 پشت از لوفرین و نمیش یم یصندل یرو و رمیگ یم یگاز را لبم

 : زند یم اشاره داخل به اتاق در شهیش

 . پهیخوشت یول ـ

 : دهد یم ادامه او و ندمیب یم را میها چشم و کنم ینم نگاهش

 . گذره یم خوش بهت کنارش که هاست مدل نیا از ـ
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. سوزد یم میها چشم و کند یم تمیاذ یدگیبر ام، گونه حرکت با

 نیا مطمئناً درصد پنجاه نکهیا از ناراحتم و فرساست طاقت دردش

 . شود ینم پاک زخم

 را لمیموبا یگوش. است شده خشن و زخمت یدگیبر نیا با صورتم

 گونه یرو از ام اشاره انگشت. کنم یم گاهن صورتم به و آورم یم باال

 یم تر رنگ، قرمز عیما از انگشتم سر و شود یم دهیکش ام چانه تا ام

 . شود

 یرو آرام را یکاغذ دستمال و کشد یم جلو را خودش عیسر لوفرین

 : گذارد یم هیبخ

 ینجوریا تازه. شهیم درست ؛یبزن کننده میترم کرم نباش، ناراحت ـ

 . خوبه و یجد یلیخ ات افهیق

 : کشم یم رونیب دستش را یکاغذ دستمال

 شهیهم من باشه؟ ات گونه یرو زخم نیا یداشتن دوست تو، ـ

 یم نه،یبب مایهواپ یتو منو زخم نیا با بچه هی مسافرتم، رونم،یب

 . گرخه

 : زند یم عقب را میموها و خندد یم

 به روز بذار ،اولشه االن تازه...ادیز که ستین یجد نیا پامچال، یوا ـ

 . شهیم بهتر روز
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 و کنم یم جمع ام نهیس در را میها دست و دهم یم هیتک یصندل به

 نگاه پرستارها عبور به و ندیش یم کنارم لوفرین. زنم یم زل اتاق به

 . کند یم

 را رارسالنیام. رسم یم رارسالنیام به تهش و نمیچ یم را میفکرها

  است؟ افتاده یکار دیجد دردسر ای و رفته زندان اند؟ گرفته

 یها بیج به عیسر را دستم. افتم یم کاغذ ادی و کشم یم یآه

 را کاغذ مشکوک. کشم یم رونیب را یچیسوئ جا و رسانم یم میپالتو

 .  چرخاند یم سمتم را سرش لوفرین. کنم یم باز

 دوست زیسوپرا تو،! منتظرباش " نم؛یب یم یآب رنگ با ییخوانا خط

  "...توام کردن زیسوپرا عاشق من اما ؛یندار

. خوانم یم را جمله چهارم، سوم، دوم، بار یبرا و کنم یم تر یلب

 کی. کنم یم حس را احمقانه یباز کی یبو و فهمم ینم یزیچ

  زن؟ مرد؟ کی با یباز

 میها دست من و ردیگ یم دستم از را کاغذ لوفرین و کشم یم ینفس

 .  کنم یم محکم میزانوها سر یرو را

 به سرش کی که یاتفاق. افتد یم دارد، مقدمه یب ییها اتفاق کی

 چراغ "دهیارک" نام. تراسند یم مرا نیا و است مربوط رارسالنیام

 . زند یم چشمک وار، قرمز
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 یریتاخ با ثمیم و انیشا د،یآ یم رونیب اتاق از ینزار حال با ونیهما

 پرت حواسش ان،یشا با زدن حرف مشغول ثمیم و ندیآ یم رونیب

 . روم یم لوفرین به یا اشاره با ونیهما یپِ من و شود یم
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 مچ مدام که یدست شده، خم یها شانه و روم یم راه سرش پشت

 دستش مچ به دردش فهمم یم من و دهد یم ماساژ را چپ، دست

 . است زده

 مارستانیب اطیح به پا و کند یم ترک را مارستانیب شلوغ سالن

 : کند یم محکم گردنش دور را شالگردنش گذاشت،

. داد اخطار هی و اورد خبر یکی من به قبلش گرفتن، رو رارسالنیام ـ

 ششیپ رو تو کنه، کیتحر منو نکهیا ؛یبرا دوباره کردم؛ فکر من

 . کرده رو کار نیا ببرم،

 هیتک مکتین اهگ هیتک به را کمرش و ستدیا یم مکتین کی پشت

 : دهد یم
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 باور حرفاشم یحت که؛ قسم خدا به دونم، ینم یچیه من پامچال ـ

 . نکردم

 کنان "ها" را شیها دست. دوزم یم چشم اش، یآشفتگ به یجیگ با

 : چرخد یم سمتم و دهد یم جا بشیج درون

 نیا خوام؛ یم ازت! فیکث گذشته هی با یکی! زد حرف مرد هی از، ـ

 به! یایب رونیب کارت از یبش مجبور دیشا ،یبمون هخون رو تیمرخص

 کنند؛ اخراجت کنم یکار که هستم یجد قصه نیا به راجع یقدر

 . یکن لج تو اگر

 کردن یهالج. کند یم نگاه مانده مات من به و دیآ یم باال سرش

 به یا ضربه یعصبان که شود یم سخت شیپرندها و چرند تمام

 : زنم یم اش نهیس

 هی سر رو کارم مهمه؟ برام کهیمرت اون یها حرف ،یکرد فکر چرا ـ

 راجع رو کدومش کمه؟ عقلم ای احمقم بدم؟ دست از جوعلق مردک

  ؟یاریم در برام یباز یجد یجد که یکرد برداشت من به

 یم بر در را صورتش کل کالفه چپش دست با و کند یم تر یلب

 : کشد یم یقیعم نفس. ردیگ

 یم ازت رو نیهم مون،یزندگ کل یتو فقط من پامچال، نیبب ـ

 یم درست رو کارت ثمیم باز، بعد. کنم یم خواهش کن، درک. خوام
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 اونقدر شبید از. نکن ام کالفه کارت؟ ای واجبه جونت االن اما کنه؛

 . کشم ینم گهید که کردم فکر

 آن یکم من، به تیاهم یب خورد، یم زنگ که لشیموبا یگوش

 گاه کهیت به سست، را دستم. دهد یم را تلفنش جواب تر، سمت

 رارسالنیام تمامِ به فرستم یم لعنت و رمیگ یم رنگ یآب مکتین

 ! یاحیر

 من، از ش،یها یتیاهم یب و گرفت را میها یکودک خواب که یکس

 ! "نفرت "اسم به ساخت یمن

 من یبرا شیها حرف شود، یم دایپ اش کله و سر دوباره، حاال

 جز میبرا است، وقت یلیخ که خودش ندارد، ارزش یزیپش

 . است شده ام یزندگ شخص نیمنفورتر

 : کند یم عبور کنارم از ونیهما

 ! اومد دهیسپ ـ

. شود یم منقبض سرما نیا در تنم و زند یم خشکم جا همان من و

 . رندیبگ را آرامشم تا اند آمده شان همه شان، همه

 حمله جعهفا عمق بگو؛ ایخدا! دهیسپ حاال و رارسالنیام اول

  ها؟ آدم نیا فیکث وجود ای و صورتم زخم ای مردهاست
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 که نمشان،یب ینم گرید که زدم دور را خودم یه شدم، دور یه من،

 نم؛یب ینم را کمرنگ یها یشکستگ با و ام چهره به هیشب یزن گرید

 و شیک تو که دهد یم نشان را خودش یبدبخت ییجا شهیهم اما

 . یشو یم مات

 تخت پاشنه یها کفش با رنگ یآجر یپالتو. نمیب یم را دهیسپ

 آمده ولگرد پوش خوش همان. است دور من از که یا چهره و یمشک

 ! است

 و پدر دوستِ نام به ییمردها بودند؛ شده خوابش تخت که یهمان

 !  رفت فروش به دومش فرزند آمدن ایدن به بعد تنش

 یم داغان یا چهره با افتاده پا از خواهم، یم شکسته را زن نیا من،

 . خواهم

 شد یم دایپ شیها قدم در یخاص هراس کی بود، عیسر شیها قدم

 ! دارد عجله من، دنید یبرا انگار که

 و زدم یخوشبخت نهیس به رد دست است، سال چند چرا؟ عجله

 . بود شده زهیپاستور یپسرعمو کی و بهیغر آدم کی ام خانواده

 ! پامچال ـ

 پوزخند و میها چشم کاسه در میها ردمکم حرکت من، واکنش تنها

 . شکاند را زن آن دل و رساند اخم به را ونیهما که بود یآشکار
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  بود؟ زن چندنفر یبرا زن، نیا ایخدا! زن

 : کرد ینینش عقب دنم،یکش آغوش به یبرا د،ید که را میها اخم

 ... خوشحالم دلم ته از من پامچال...من ـ

 و کشد یم را دستم مچ ونیهما که گذرم یم کنارش از و خندم یم

 : کند یم وارد یفیخف فشار

 ! نکن یاحترام یب ـ

 : زنم یم هوار

 دختر نیا ماه نُه که جون دهیسپ یمرس بگم؛ دیبا نکنه ؟یچ ؟یچ ـ

 و تیخواب هم دنبال یرفت بعد و یداشت نگه شکمت یتو رو کودنت

 نیا به یهرک که نزن دست! نزن دست من به ونیهما شدنات؟ غهیص

 ! دهیم آشغال یبو باشه، داشته ربط زن
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 و آمد فرود رفت، عقب ام شانه گرفتن یبرا ونیهما یها دست و

 مرا هم درصد کی یحت سمت؛ نیا به اطراف و دور یها آدم هجوم

 . اوردین نییپا موضعم از

 به حوصله یب من و کرد نگاه اطراف به یچشم ریز ده،یگز لب دهیسپ

 : دمیغر مسخره شینما نیا

 تو یذاریم رو تیگوش ارو،ی یهو داره؟ دنید مردم یبدبخت ه؟یچ ـ

 سر ننت که کنم ستین به سر تیگوش با رو خودت یجور ای بتیج

  کنه؟ پخش گردو با خرما قبرت

 بار، نیا و شد گرد شیها چشم د،ید خودش سمت که را میها قدم

 : گرفت را دستم دو مچ دهیسپ

 ! ستمین قبل آدم اون من... زمیعز میزن یم حرف باش، آروم پامچال ـ

 یم هُل عقب به هم را خودش و زنم یم عقب شتاب پر را دستش

 : دهم

 عطر یبو شب نفهمه که ستمین هالو همون منم ستم،ین منم ـ

 رحالد رو تو که ستمین احمق همون منم! یدیم دار مارک مردونه

! ستمین یچیه من. بمونم الل و نمیبب شوهرت قیرف با دنیبوس

 که تیعوض شوهر اون با تو، امثال و تو از حالم اما ستم؛ین هم کودن

 ! خوره یم بهم انداخته، دردسر یتو منو
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 و ندیآ یم سمت نیا به انیشا همراه دوان دوان نم،یب یم را ثمیم

 از یفرار راه دلم من و است من سمت به آرام شیها قدم ونیهما

 . خواهد یم آدم از حجم نیا

 یم جلو به قدم که ثمیم و فرستاد یم عقب هارا آدم تعجب با انیشا

 دست دوباره و دوباره ونیهما و کشم یم عقب را خودم من گذارد،

 . رود یم عقب من، کردن آرام یبرا شیها

 مزار یپا من، یکودک در دیبا ها اشک نیا و زدیر یم اشک دهیسپ

 . ام دهیرس که نجایا نه شد؛ یم ختهیر دهیارک

 آمده خودش به و دیآ یم رونیب مارستانیب سالن از تعجب با لوفرین

 : گفت ادیفر با

 !  کرده فرار هما، ـ

 یم یخروج در سمتِ سرش عیسر ثمیم و شود یم گرد میها چشم

 . زند یم زنگ حراست به دست به لیموبا انیشا و چرخد

 آمده دهیسپ و کرده فرار مرد آن و ستادهیا مستاصل ستان،ماریب انیم

  چه؟ که

 اطیح از یحرف چیه یب آرام ونیهما و دیآ یم سمت نیا حراست

 . زند یم رونیب مارستانیب
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 و شود یم سست میپاها که شود یم ادیز یقدر به هوا نیا تنش

 لوفرین و کند یم توجه جلب افتادنم، یصدا. افتم یم نیزم یرو

 نیزم کف ی زده خی تن یرو حس، یب میها دست و کشد یم غیج

 . افتد یم

  به که دست و زند یم زانو میجلو دهیسپ و شود یم تار میها چشم

 . لرزنم یم و کنم یم جمع یچندش با را خودم رساند، یم دستم

 گوشه بستند، را میها چشم که یشب همان شب، همان شب، همان

 چسب یها لب با من و دیخند یکی زد، داد یکی شدم، پرت اتاق ی

 . زدم هق خورده،

 محکم همه نیا از میپاها و بستند طناب را میها دست که زدم هق

 . بود بسته خی شدن، بسته

 دو دو میها چشم شد، باز یمشک بند چشم که ختمیر اشک قدر آن

 . آمد جلو یقامت خوش پسر زد،

 من، زانلر یها چشم و اش خورده جر مهین راهنیپ به دستش

 گردنبند، لمس و میها شانه یرو تا او یها دست حرکت صامت،

 . کرد دنبال

 یم اشک من و فرستاد یم لعنت داد، یم فحش زد، یم غیج یکی

 . ختمیر
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 : گفت لبخند با و گرفت را اشکم ی قطره

 ! نه اون اما ؛یکیکوچ یباز نیا یبرا یادیز تو ،یِباز هی ـ

 چشم و تخت به شده بسته یها ستد و فینح تن کی به اش اشاره 

 . کشد یم غیج درد، از که شده بسته یها

 یها گوشواره و فرستاد گوشم پشت را بلندم یموها او و زدم هق

 : کرد لمس را ام یفرنگ توت کوچک

 خوشمزه هم اون اما ست؛ خوشمزه یادیز پول زم،یعز یدون یم ـ

 ! ست

 .... .رفت رفت، رفت، هم یرو من یها چشم و ستادیا

 ** 
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 من آغوش نترس،! کرد یم تکرار م،یها گوش درون یکی! نترس

 . است باز تیلرزها یبرا شهیهم

 . بترسانند مرا خواهند، یم همه اما دم؛ینترس
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 یرو و کنم یم دراز را میپاها من و دهد یم دستم را یچا ماگ

 . گذارم یم کنارم ی کاناپه

 دورتر یلیخ من، از ونیهما و کند یم نگاهم یچشم ریز لوفرین

 . است نشسته

 . است ریدرگ یچا ماگ با دستم کنار ثم،یم

 ختیر یب کوه آن به نفرت پر من، یها چشم و میرو به رو ده،یسپ

 . است زده زل

 به که یبیترک بد یها لب و شده عمل ینیب ،یا قهوه کوتاه یابروها

 اش یبافتن شال از توک و تک رنگش، یشراب یموها. زد یم یدیسف

 . بود زده رونیب

 . کرد یم نگاهم یچشم ریز بار، کی هرچند

 . دادم هیتک بود، نشسته راستم، سمت که لوفرین شانه به را سرم

 زدنش بهم یبرا لیم کس چیه که بود تشنج از پر یقدر به فضا

 ! نداشت

 را لشیموبا ونیهما. انداخت هم یرو و داد یتکان شیپاها به دهیسپ

 :  چسباند بهم را دستش دو هر کف شد، خم جلو به یکم و کرد رها

 . بشنوم خوام ینم هیگر اشک،! داد یب داد، ـ
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 : کند یم نگاه دهیسپ به

  ؟یکرد بمیتعق چرا عمو، زن ـ

 ! دهد ینم جواب و دارد یم بر شالش شهیر با یباز از دست پدهیس

 زیم به محکم را دستم کف کرده، جمع را میپاها و رمیگ یم گر

 : زنم یم یا شهیش

 شما گرفتن؛ رو آقاتون بشه؟ یچ که یشد تهرون در به در ـ

 ... برو! یهست شهر کل غهیص که تو ؟یدیترس

 : پرد یم ادیفر با حرفم انیم ونیهما

 ! یکن یاحترام یب چکسیه به یندار حق! پامچال ببند رو دهنت ـ

 کاناپه به دوباره. فرستتم یم عقب و ردیگ یم را میها انهش لوفرین 

 . دارم یم بر را یچا ماگ و دهم یم هیتک

 . افتد یم سوزش به اش، یداغ از ام نهیس و خورم یم یقلپ

 : دهد یم شالش ی دنباله به یتاب و گزد یم لب دهیسپ

 پامچال بود؛ گفته بهم رارسالنیام! شدم نگران فقط من ونیهما ـ

 مراقب خودم تا اومدم تو یپِ ،یاومد که مادرت شیپ از. توعه شیپ

 ... دخترم

 : زنم یم غیج و شوم یم یوحش دوباره
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 یب ؟یدیفهم! صاحابم یب من! نذار رو یلعنت میم نذار، رو میم ـ

 ! زارع پدهیس اسم به شناسنامه یب ول، صاحاب،

 برخورد از ام هشان و کوباند کاناپه گاه هیتک به مرا محکم بار نیا ثمیم

 . رفت هم در ام چهره و آمد درد به کاناپه با

 : رفت یا غره چشم اخم، با

 هاپ هاپ اونجا تا اتاق یتو کردم پرتت شو، یوحش دوباره فقط ـ

 ! یکن

 کنم یم جمع ام نهیس در را میها دست و کشم یم یحرص پر نفس

 یم شالش ی گوشه با را شیها چشم ریز نم. زنم یم زل او به و

 . کند یم نگاه ونیهما به و ردیگ

 پدهیس سمتِ. شود یم بلند جا از و کند یم نگاه مرا اخم با ونیهما

 : کند یم لمس را شیها شانه و رود یم

 یوقت نباشه؛ پامچال به حواسم که ستمین عرضه یب اونقدر عمو، زن ـ

 براتون پامچال نبود ماه، چند تا کدومتون چیه بردمش، شتونیپ از

 که دمیم بهش رو حق اما کنم؛ ینم رو پامچال یطرفدار! نبود مهم

 ! نتتیبب نخواد

 : ردیگ یم آرام را است گرفته شیجلو لوفرین که یا یکاغذ دستمال
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 خوبه؛ شیزندگ تو، شیپ دونستم؛ یم بشم، کشینزد نداشتم قصد ـ

 ... مادرم منم. وردمین تاب واقعا د،یجد عیقضا با یول

 ونیهما. شد رها وار، زمزمه ام، غره چشم ،دنید با حرفش ادامه

 : دیکش اش شده خشک یها لب به یدست

 دست، از یجور چه دونم یم! یهست تیاذ یکاف اندازه به خودت ـ

 دهیفا یب یول نده؛ شکنجه عمو، مثل؛ هم رو تو تا یکرد فرار انیک

 جون به رو انیک ،ینجوریا که کرده کاریچ عمو دونم ینم. ست

 . انداخته نمو خانواده

 : دیآ یم حرف به کنان بغض پدهیس

 بود، سال چند باورکن رون،یب بکش کار نیا از ارسالن گفتم؛ صدبار ـ

 . شده کار به دست انیک دوباره اما م؛یکرد یم یزندگ یعاد

 : کشد یم جلو را خودش ثمیم

 چرا پسره اون اصالً خوان؟ یم یچ پامچال جون از فهمم، ینم ـ

  ست؟ین اش افهیق از یا نشونه ،یآدرس چیه شده؟ انتخاب

 یم هم یرو را میها چشم و چسبانم یم یصندل گاه هیتک به را سرم

 . گذارم

  چه؟ به من و کردند یم فکر چه به ها آدم نیا
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  من؟ جان فکر ها آن و داشتم ایاسپان به سفر که یبعد هفته فکر من،

 . است ته و سر یب دروغ ها حرف نیا تمام من یبرا است؛ جالب

 و کنم یم باز مهین را میها چشم کند، یم نوازش را ام شانه ،یدست

 : شوم یم رهیخ کند، یم نگاهم ناراحت که لوفرین به

  کودنشه؟ دختر فکر واقعا رارسالن،یام که شده باورت ـ

 : فرستد یم عقب را میموها بلند قسمت و دهد یم تکان سر

 ! دهاشونن بچه فکر ها، مادر پدر همه ـ

 : کوبانم یم مبل گاه هیتک به کالفه را سرم

 ... اومدن من یپِ که کرده یغلط هی سال، همه نیا بعد ـ

 : اندازد یم باال استفهام با یا شانه

 .میباش یمنطق نه؟ مگه. درمانه از بهتر یریشگیپ ـ
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 و شوم ام یزندگ و کار الیخ یب که کرد ینم قبول من، منطق و

 ! دارد یکینزد قصد که شوم یمرد منتظر

 . است رسانده یخبر رارسالن،یام است؛ بیعج یکم! مرد کی

 جمع مبل یرو از را خودم اخم با گفت؟ یم چه شکنجه از ونیهما

 نگاه و شود یم بلند همراهم هم، لوفرین. شوم یم بلند و کنم یم

 . دیآ یم باال ثمیم

 رهیخ. زند یم یطوالن پلک پدهیس و اندازد یم باال ابرو ونیهما

 : کنم یم شیتماشا

 ینم که نگو هستن؟ من دنبال که کرده یغلط چه رارسالنیام ـ

 اون که قاًیدق ادمهی من بود؛ تو با هاش یکار گند تموم چون ؛یدون

 ... رارسالنیام یول بود؛ عاشقت جهان! یکرد ازدواج جهان با تو شب

 : پرد یم حرفم انیم

 !  پامچال ـ

 یا انهیناش پوزخند من و کند یم اشاره اطراف یها آدم به نگاهش با

 : زنم یم

. کرد بغلم ونیهما کردم؛ هیگر کردم، یزندگ ها ادم نیا با یعمر ـ

 یم حوصله ثمیم بودم؛ حوصله یب. داد میدلدار لوفرین شد؛ تنگ دلم

  ت؟نظر به هست یپنهون زیچ گهید االن. کرد
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 : گزد یم یلب

 ! یرفت خودت تو، ـ

 : شوم یم خم شیرو و دارم یم بر بلند قدم چند شتاب، با

 کن گوش! ندار یچیه توعه ،یعوض توعه! دیکرد رونیب منو شماها ـ

 و یشد طالقه سه اصال ای داده طالقت جهان دونم ینم من ده،یسپ

 نیا به زدم چنگ. کردم قلمش اد،یب میزندگ وسط پات ،یهرچ

  ؟یفهم یم! نجامیا االن که یزندگ

 از مرا و ردیگ یم را میها شانه ونیهما و کند یم نگاهم نیغمگ

 : کند یم دور دهیسپ

 . کنه جبران بذار. مادرته اون پامچال،. باش آروم ـ

 : زنم یم عقبش دست با

 و عشق رفته هما؟ ینیب یم ادیز لمیف قدر، نیا نباش یا شهیکل ـ

  سالشه؟ سه و ستیب االن که داره دختر هی ده؛یفهم کرده، رو حالش

 : دیآ یم جلو به یقدم و شود یم بلند جا از پده،یس

 ! نرو حداقل تو رفت، دستم از دهیارک اگه ـ

 : خندم یم کیستریه

 ! نخندون منو ؟ینیا االن که نذاشته بغلت یتو بچه جون، جهان ـ



 

184   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 آورد، یم رونیب فشیک از یزیچ پرشتاب، و شود یم فیک به دست

 او، و زنم یم یپوزخند. شوم یم اش شناسنامه متوجه دنش،ید با

 : زند یم ورق را اش شناسنامه

 . نکردم ازدواج جهان با من! نیبب خودت ن،یبب ـ

 : زنم یم زل اش رهیت یها چشم به و زنم یم دستش ریز

 ! بوده من خاطر به نگو، یوا ـ

 * 

 . کرد یسپر فکر، یب را روزها یسر کی شود، یم

 بارسا و رئال فوتبال دست کی و ینیبنش شنیاست یپل یپا شود، یم

 . یبزن

 . یبخور نیدارچ عطر با یچا و یبشکن تخمه

 یفکر بعداً و یبفرست عقب به انداز خاک با را فکرها یکم شود، یم

 . یکن شانیبرا

 کیک کنارش و یبزن هم رکاکائویش االن مانند؛ درست، شود، یم

 . یبخور یلیوان

 ! کرد فکر شودها یم به شهیهم ست،ین قرار اما شودها؛ یم



 

185   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 از روزید تنها و است گرفته سکوت ی روزه ست،یروز چند لوفر،ین

 . زد حرف خودش به انیشا دادن شماره

 میبرا انیشا یها صدقه قربان از و داد من به را انیشا مطب، کارت

 . گفت

 یمرد و زن یدعوا به آشپزخانه پنجره پشت تر، سمت آن یکم حاال

 . کند یم نگاه ،یا مسخره جانیه با  را است دهیکش رونیب به که

 ونیهما مادر از مراقبت قول و شد رشت یراه شب، آن بعد پده،یس

 . داد را
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 حرف میبرا لوفرین و کرد التماسم شیها چشم با ونیهما آخرها، نی

 . زد یفلسف یها

 آنقدر زن، نیا. انداختم گوشم پشت و نکردم توجه را کدامش چیه

 . نکنم یتالش شیبرا که بود زیناچ میبرا
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 ام حواله "یشو یم مانیپش" کی کردن؛ پا آن پا، نیا بعد، ونیهما

 . شد عموجانش زن یبرا طیبل دیخر یراه و کرد

 یرگیت به. زدم هم قاشق با و ختمیر ام رکاکائویش درونِ شکر یکم

 ام یمرخص گر،ید روز سه. کردم جور و جمع را میفکرها و زدم زل

 . نبودم یراض هفته کی ن،یا از اصال و شود یم تمام

 . کرد سلب را آرامشم قانون کل ها آدم حمله تش،یراست

 بارم نیا سفر نکهیا خبر؛ با. رفت فنا به بودم دهیسیر پنبه هرچه

 دلم بدجور یا شنبه پنج عصر و شدم تر دمغ است، هیبق و الیژ بدون

 . گرفت

 هم یرو یبافتن لباس دوتا لوفرین یحت بود؛ سوزناک و صاف هوا

 . بود دهیپوش

 و بود خورده گره بهم شیکارها. شد رشت یراه صدقه، با ونیهما

 . دانستم ینم زیجا حاًیترج نجایا ماندنش

 سفارش از نشأت که ینگران در و دز یم زنگ بار کی هرچند ثم،یم

 . دانست یم میسه را خودش بود، ونیهما یها

 شده ختهیر دیجد یباز از میبرا که آنم از تر حوصله یب د؛یفهم یم

 . آورد ینم در یباز بامزه و کوتاه را تماس جه؛یدرنت د،یبگو لشیموبا
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 ،یا شهیش وانیل. دیآ یم سمتم و شود یم زدن دید ال،یخ یب لوفرین

 : زند یم یلب و دارد یم بر را شیرکاکائویش

 ... رفت سر حوصلم ـ

 : چرخانم یم را گردنم

 . ادیم خوابم ـ

 : کند یم نگاه اخم با او و کشم یم یا ازهیخم بندش، پشت و

 . کرده قدغن رو رفتن رونیب ون،یهما ـ

 : میآ یم ییابرو چشم،

  ده؟یم گوش یک ـ

 : کند یم چاک شین

  رون؟یب میبر یعنی ـ

 : زنم یم یچشمک

 ... ازت میراض ـ

 یراه لباس، دنیپوش یبرا سرحال و کشد یم سر را رکاکائویش

 . شود یم اتاقمان
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 یراه آمده باال ینیب تا یها گردن شال با زنان پیت بعد، یکم

 اطیاحت با دو هر و کند یم میبازو قالب را دستش. میشو یم ابانیخ

 . گذرم یم نیزم کف یها خی از

 یرو. میرس یم اتوبوس ستگاهیا به باالخره و گذرد یم یربع کی

 یم رهیخ رو به رو به و مینینش یم گاهیجا ی زده خی یها یصندل

 . میشو

 و کرد یم دیخر یکی. شلوغش یها آمد و رفت و بود شنبه پنج

 انشانیم. شد یم تر سمت آن پارک یراه اش بچه دختر با یگرید

 شهیش جان به قرمز، چراغ پشت ها نیماش توقف زمان یا بچه پسر

 . افتاد یم لوکس یها نیماش یها

 خی آب سطل کی انگار ،ینیماش دنید با کنم یم که چشم چشم،

 .  کنم یم نگاه دقت با و کنم یم زیر چشم. شود یم ختهیر من یرو

 یها شهیش انیم کامال چهره و فرمان یرو یا مردانه راست دست

 .  است شده گم نیماش یدود

 آن بعد. دارم دلهره اطرافم سمند یها نیماش تمام از ست یمدت

 . شود خلوت کوچه وارد وقت چیه دینبا که دارم را یکس حس اتفاق،

 دست کی یبرا ماه، مرداد داغِ تابستانه در گرید یروزها هیشب

 کوله زدم، تن ینخ و گشاد لباس ابان،یخ سر باشگاه در زدن بالیوال
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 وقت چیه کاش یا که شدم یراه لوفرین از یخداحافظ با دست، به

 . شدم ینم

 یهنذفر هم روز آن رفتم، یم راه لیموبا ریدرگ و نییپا سر شهیهم

 . رفتم یم راه جمع حواس با اما بود؛ لمیموبا و

 که بودم ها نیماش گذر منتظر و بودم ستادهیا ابانیخ سمت کی

 . شدم سمت نیا به یا نقره سمند تندِ سرعت متوجه

 پس کوچه، داخل االن کردم؛ فکر و ستادمیا جور همان لحظه ندچ

 ! باطل الیخ یزه اما رود؛ یم یا کوچه

 ! جان دختر کنار بکش د؛یکش عربده یکی آمد، تر کینزد که نیماش

 و ترساند مرا که شد ادیز یقدر به سرعتش نیماش اما کنار؛ دمیکش

 چه دم؛ینفهم اصالً و دمییدو یم توانم تمام با. کردم دنیدو به شروع

 . شدم یحوال همان در یکیبار ی کوچه وارد یزمان

 سیخ تنم، تمام. آمد یم موتورش و نیماش کیالست شیسا یصدا

 را ابانیخ از یا کهیبار ی کوچه یانتها. بودم کوچه از فرار یپِ و عرق

 ..... اما دم؛یکش آسوده نفس دم،ید که

 و شد کم هوا. زد ترمز یرو جلوتر، یکم و زد جلو من، از نیماش

 . گرفت راه کمرم ی رهیت از عرق

 .  زدم زل نیماش به و ستادمیا جا، همان
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 !  نبود درست اصالً یزیچ کی! من نه و خورد تکان نیماش نه

 قرار که یا شده مخروب کوچه متوجه کردم، نگاه اطراف به که یکم

 ! شدم بود، شدنش اتوبان بر

 . برداشتم عقب به قدم کی که زد چنبره درونم چنان ترس حس

 کینزد رو به رو از درست و خورد چرخ نیماش برنداشته، را دوم قدم

 . شد

 یدود یها شهیش. سوخت یم که بودم کرده گشاد آنقدر میها چشم

 و مردانه دست کی تنها، و داد ینم را راننده دنید اجازه نیماش

 . دمید یم اسکلت آرم با چرم طرح دستبند

 را افکارم مچ انگار که کنم گرد عقب را آمده راهِ و رخمبچ خواستم

 .... گرفت

 نیزم یرو. شد جمع درد از من تن و گذشت کنارم از شتاب با

 ادکلن شکستن، یصدا و خورد نیزم به شدت به ام کوله و افتادم

 . دیرس گوشم به بودم، دهیخر ها بچه از یکی یبرا که یتولد هیهد

 افتاده کار از ام یحس یها عصب تمام که بود یناگهان ضربه آنقدر

 پشت از را نیماش موتور یصدا کردم، جمع که را دستم کی. بود

 . دمیشن سرم

 .کرد یم ذق ذق درد، از شدت به کمرم پشت
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 میها چشم به اشک و تاداف بود، افتاده یکنار که نیماش در به نگاهم

 . دیرس

 را خون رد من و بود افتاده نیزم یرو نیماش در فاصله، متر کی با

 متوجه و رساندم میپهلو به را دستم. دمید یم در یا نقره یرو

 . شدم یقیعم یدگیبر

 دمیکش یم یهم پشت ها غیج و بودم کرده فراموش را مکان و زمان

 . شد ینم ساکت لحظه کی درد و

 تمیر کی با و آرام کردم، نگاه نیماش به و چرخاندم را سرم یختس به

 . آمد یم جلو جلو میمال

 شالم، به یچنگ با و رساند لرز به مرا رد،یبگ رمیز بار نیا نکهیا ترس؛

 . کردم جمع را خودم یکم

 نیا از گرفت یم بغضم و کرد یم ترکم زَهر ن،یماش دادن گاز یصدا

 . شود یم ختم امروز به اش همه که یناتوان همه
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 درد از تنم یکم تا نشد کردم، چه هر و اوردم باال را میپاها یسخت به

 . نشود اریاخت یب

 و شد یم دهییسا شده، ختهیر یها ساختمان یها کلوخه با کمرم

 . داد یم آزارم زخمم

 تکان یبرا یمجال هم متر یلیم کی یحت من؛ و آمد یم جلو نیماش

 . نداشتم خوردن

 در میها اخم ها، زهیر سنگ هجوم از و دمیکش نیزم کف را دستم

 . خورد گره هم

 مرا ،یآدم شدن دایپ و نجات فکر یحت که؛ داشت درد قدر آن تنم

 . کرد ینم خاطرم آسوده

 نگاه با و آوردم باال را سرم. ستادیا میپاها یجلو درست ن،یماش

 نیماش شهیش از آمده رونیب دست متوجه ن،یماش پالک به یکوتاه

 . شدم

 یرو نینگ برق ماند، اش مردانه یها انگشت به من نگاه و زد یبِشکن

 . زد را چشمم بود، شست انگشت کنار که یا یخالکوب و چرم دستبند

 . بخوانم را یخالکوب نتوانستم کردم، زیر چشم هرچه

 نیب از را یزیچ خمارم نگاه و شدند زیت میها گوش آمد، که شیصدا

 . دیند یدود یها شهیش
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 ! یبترس دیبا اولش همون از تو ؟یبترس دیبا که یدون یم! ترس ـ

 باد وزش هر با صورتم و مالم یم هم یرو را ام شده خشک یها لب

 در پا از مرا درد و سوخت یم زخم. رفت یم درهم نازکم، یمانتو به

 . بود آورده

 گرفتن ریز االن که اومدم بار ناکار اولش از! منه مرام تو کردن ناکار ـ

 و احمق شهیهم ها، احمق. ستین مهم یزیپش برام تو مثل؛ یا بچه

 ... که بودم یدیسف یشونیپ گاو ش،یپ سال یلیخ. مونند یم باهوش

 فرو ام نهیس درون سرم و دیآ یم نییپا من گردن و کند یم سکوت

 ن،یزم کف خاک به دستم با و کنم یم یدیشد یها سرفه. رود یم

 .  زنم یم چنگ

 من بردار دست ترس و آورد یم میرو به را درد اثرات حاال میهلوپ

 . باشد عمرا یکی

 ناکار او. آمدم بار ترس با او؛ قول به اولش همان از اما دانم؛ ینم را او

 مارستانیت به کرد ینم اش آرام دهیارک اگر که یترس با من و آمد بار

 . شد یم دهیکش کارم

 یکس نداشتم یلیم من، و دید یم مرا یدود یها شهیش پشت از او،

 . نمیبب را است کرده ناکار مرا که

 ! او به برسد چه دمید یم تار هم را نیماش پالک
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 که بود کرده آغشته یرنگ به را لباسم تمام خون یسیخ و غلظت

 قرمز، لباس و قرمز لب رژ هرچه از. کرد یم متنفر مرا عمر همه

 . بودم یفرار
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 چسب اش ینحس که یسالگ زدهیس به گردد یبرم ترش قیدق

 . است شده ام یشانیپ

 متوجه ق،یعم یهوش یب روز دو بعد و رفتم حال از درد، از روز، آن

 و رسانده مارستانیب به مرا هم خودش کرد، ناکار که یهمان شدم؛

 . دهد یکوچک نشان مرد، ی چهره از که ماند الل کام تا الم پرستار

 رفتم، یم راه. شدم مشکوک کس، همه و زیچ همه به روز، همان از

 را تو د؛یبگو رفت ادشی او و کردم یم چک را سرم پشت هیثان به دم

 ! یبترس هم ات هیسا از که ترسانم یم یجور

 ینم رونیب خانه از پا ها، شب. دمیترس یم هم ام هیسا از بود؛ درست

 ینم ابانیخ سر پارک به ام یشگیهم یها زدن قدم یبرا. گذاشتم
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 شیع و انتیخ به و دمید یم تُرک یآبک یها لمیف کنان، کز و رفتم

 . دادم یم فحش نوششان و

 متوجه هم لوفرین د،یکاو یم را یا نقره سمند هنوز، میها چشم

 . کرد یم نگاهم چپ چپ که بود شده نگاهم

 اتوبوس سوار و شدم نگاه الیخ یب باالخره شد، کیزدن که اتوبوس

 . شدم

 همان به پرده پشت از و رساندم اتوبوس پنجره به عیسر را خودم

 : زد غر و شد یعاص لوفرین. شدم رهیخ سمند

  شده؟ یچ ـ

 باز ای است خودش کنم؛ یم فکر و فشارم یم هم یرو را میها لب

  زده؟ باال توهمم دوز

 . دمینم هم لوفرین جواب و اندازم یم باال دیق یب را میها شانه

 نهیگز نیبهتر را خانه به رفتن و شوم یم مانیپش آمدنم، رونیب از

 یم نوش زنک خاله یغرها مشت کی و فحش هرچند. دانم یم

 ... هم باز اما کردم؛

 یب را امروز. شوم یم خانه به برگشت الیخ یب و کشم یم یآه

 دوستم با یکم خواهم یم ها، آدم ت،اتفاقا ها، حرف تمام الیخ

 . کنم خلوت
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 دهیسرپوش یها پارک از یکی به گذشت سکوت با که بعد ساعت مین

 . میدیرس بانوان

. آوردم در تنم از را میمانتو و گذاشتم مکتین یرو را یدست ساک

 یم صحبت م،یبود هم با هربار که ییآشنا یها بچه از یکی با لوفرین

 . کرد

 یب هم آخرش و دمییپا یم را راستم و چپ پارک، به شدن وارد تا

 . بود جهینت

 ..... بعد تا و بگذرانم یجور کی دیبا را امروز

 * 

 ینم من و تو که ییزهایچ هست، ییزهایچ کی شهیهم دانم یم

 . میدان

 . یشناس ینم مرا و یگذر یم کنارم از تو،

 . شناسم ینم را تو و گذرم یم کنارت از من،

 را یتو عطرت یرو از توانم یم من و یده یم سگ عطر یبو

  بشناسم؟

 و شکستم گردو خط یرو تو، و من یباز بردار، آرام را تیها قدم

 .  شود یم یط دم،یکش گاریس
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 . ننداز میپا یجلو خودت، یجا را یکی نگذار، جا مرا

 یم تو که گونه نیا اما شوم؛ یم جنگ مرد ،یبجنگ که تن به تن

 . کند یم تر شکسته ور را خودت و تر مغرور مرا ،ییآ

 .... دوم قدم اول، قدم

 کی. رفت یم اعصابم یرو د،یجد همکار بلند پاشنه یها کفش

 مُد قرمز، فرش وسط انگار که چاندیپ یم شیها قدم به ناز یجور

 . کند یم اجرا لباس

 را ها یا خامه ینیریش و بود گذاشته دهانش یرو دست یهاد

 . خورد یم یدولپ

 . رفت یم یوحشتناک ی غره چشم بار، کی هرچند مسرشه

 . کنم یبیغر احساس شد؛ یم باعث نیهم و شناختمشان ینم

 یسبز یچا دن،ینوش مشغول ،یا یتجمالت ییرایپذ سالن ی گوشه

 . نداشتم عالقه خوردنش به ادیز که بودم

 .  کردم خاموشش که زد زنگ ام یگوش به قدر آن ونیهما شبید

 . کند قانع یکم مرا کرد؛ یسع لوفرین و زد زنگ لوفرین به
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 کند؟ ترور مرا جمع وسط مرد، آن دیشا که بودند جانم فکر ها آن

 تیاهم و بود کرده ریدرگ را فکرم تنها، مسئله نیا که بود دار خنده

 . نداشت یچندان

 حال، آن با! نشد دایپ بود، خورده چاقو که یمرد شب، آن از بعد

 و کرد فرار بودم، انداخته راه قال و لیق دهیسپ سر من، که یزمان

 . ماند کاله یب سرمان

 انگار بود، دهیفا یب اما کرد؛ دایپ مرد، از یکوچک رد یچندبار ثمیم

 . میهست کشینزد که دیکش یم بو سگ نیع
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 تارا یها یباز جلف به و خارانم یم را میپا قوزک ام، اشاره انگشت با

 ینم که کارها چه کوچک، توجه جلب کی یبرا. زنم یم پوزخند

 ! کرد

 نیا وارد تازه شدم؛ متوجه ییها حرف با که یا افاده دختر، کی تارا

 . ست یمعروف و زبده خلبانِ پدرش و است شده کار
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 یبرا تنها و تمنشناخ خودش مثل؛ طبع به گفتند، را پدرش نام یوقت

 . انداختم باال شانه یخوشحال ابراز

 یفاتیتشر لباس کی ،یتجمالت یمهمان نیا یبرا یهاد همسر زورِ با

 . دمیپوش

 . زد یم مرا دل و بود نیرنگ و نیسنگ یادیز

 قبل که بود خودش از کوچکتر سال هشت ییِدختردا ،یهاد همسر

 . داشتند ییها رابطه هم، ازدواجشان

 دور یبرا و کنم یم لمس را ام یشانیپ شست، و اشاره انگشت با

 . شوم یم بلند جا از گار،یس یبو حجم از شدن

 ظیغل لهجه با. دیآ یم سمتم یتند یها قدم با خدمت شیپ

 . ماند یم جواب یب و پرسد یم ییها سوال ول،یاسپان

 و دارم یم بر را ام ینخ بلند ی تنه مین ،ییرایپذ یاصل در یجلو

 . شوم یم عمارت رونیب یراه ،یهاد همسر لیراح به ینگاه

 نیا به چه مرا آخر! بزنم خوابم از دیبا من رد،یگ یم یمهمان تارا پدر

  ؟یفاتیتشر شلوغ یها جمع

 تَه. دادند شنهادیپ را کیش یادیز یمهمان نیا که شناختند ینم مرا

 یاه کافه در لوفرین ای و ونیهما و ثمیم یتولدها من، یها یمهمان

 . بود شهر نییپا
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 تمیاذ و نداشتم دوست را اجتماع. بودم زیگر آدم هم، اولش همان از

 . کرد یم

 مقابل به و زنم یم هیتک بود، فانوس مانند؛ که یچراغ بلند ی هیپا به

 . شوم یم رهیخ

 نیشاپا و ها وهیم از پر ،یاسی ساتن روکش با ،یا رهیدا زیم کی 

 به یمرد که یرنگ زرد نیشامپا آن دن،ید با ام چهره. بود یرنگ یها

 . رفت درهم زد، یم کنارش زن جام

 دهد یم تلخ عطر یبو. کنم یم حس کنارم را یکس حضور یگرما

 ! بد حس از پر و مشمئزکننده! گوگرد از یمخلوط با که

 یم افکار! زند یم برق یگاریس نخ و دیآ یم چشمم یجلو دستش

  بود؟ بلد مرا ای خواند

 : زنم یم پس را دستش یلیم یب با و دهم یم تکان سر

 ... یآقا باشه زود یادیز ییآشنا یبرا کنم؛ فکر ـ

 : چرخم یم سمش و کنم یم یتصنع اخم

 .... یِماه حد در مغزم ها، آدم یلیخ به راجع اوه، ـ

 : گذارد یم گوشش پشت را گاریس و زند یم یکمرنگ لبخند

 ! میزد رقم ییها خاطره هی کنم؛ یم فکر کنم؟ یم یمعرف ازهین ـ
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 : خورم یم جا ظاهر به و اندازم یم باال ابرو

 ! ندارم نفره دو خاطره تو؟ و من ـ

. کند یم دور خودش از یکم مرا اش قهقه یصدا و خندد یم جذاب

 جلو به یمشک بلند پاشنه ها صندل آن با و دهم یم میپاها به یجان

 . کنم یم حرکت

 : ردیگ یم راه پشتم

 ! ستین یاتفاق موندنید ـ

 به گاریس ژست و رفته باال یابرو با. کنم یم گرد عقب و ستمیا یم

 و برم یم گوشش سمت را راستم دست. کند یم براندازم دستش

 : دارم یم بر را گاریس

 .  بشنوم خزعبالت تا ترم نیسنگ بکشم رو نیا کنم؛ فکر ـ

 : ردیگ یم باال همان را دستم مچ

 ! دنتید از کنم یخوشحال ابراز دارم؛ دوست ـ

 : مالم یم هم یرو را ام یشکالت ی خورده رژ یها لب

 .خوشحالم منم! خوبه ـ
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 کی_و_پنجاه_پارت#

 51_پارت#

 یم یمیتعظ و آورم یم باال یکم را لباسم ی دنباله ژست همان با و

 . کنم

 : کند یم رها مرا تدس و کشد یم یا کالفه پوف

 ! نجامیا چرا معلومه کامال ـ

 : اندازم یم را میا قهوه لباس ی دنباله

 .  کنم تونم ینم یکمک! متاسفم ـ

 . اندازم یم یا خورده مین جام درون را گاریس و چرخم یم

 فیرد میها سوال. زند یم کنار نقاب ام یخونسرد و شوم یم یعصب

 . بود داده ابجو خودش را شان ینصف که شود یم

 خودش ای عمد یعنی ست؛ین یاتفاق گفت؛ کرد؟ یم چه نجایا

  است؟ خواسته

 با و ندیب یم مرا تارا. شوم یم سالن وارد ،ییرایپذ گرید در از

 سمت و دهم ینم لبخندش به یتیاهم. کند یم نگاهم یلبخند

 . روم یم ام یقبل یصندل همان،
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 یم اش آرام چشم با ، "شده؟ یچ " که دهد یم تکان سر لیراح

 . کنم

 حالتش به اخم با. شوم یم او متوجه شوم، یم که ام یصندل کینزد

 . کنم یم نگاه

 ینم تـا و تَک از را خودم. زند یم لبخند آرام، و چرخد یم سمتم

 دنم،ید با است، صحبت درحال که یمرد. نمیش یم کنارش و اندازم

 . رود یم بعد یکم و کشد یم عقب

 گاریس و فندک. کنم یم بازش و دارم یبرم را ردارینجز کوچک فیک

 . کشم یم رونیب را

  ؟یخوا یم یچ ـ

 . کنم یم نگاهش استفهام با و زنم یم آتش را گاریس

 : شود یم نهیس به دست لکس،یر

 ! هیخوب زیچ من؛ با بودنت ـ

 یم سر مذکرها منو حوصله... کامل و کوتاه! نزن حرف من با مبهم ـ

 . اند یا شهیکل و یتکرار که بس از برند

 : چرخاند یم سمتم را سرش و دهد یم هیتک تر راحت اش یصندل به

 ! تیخالکوب ـ
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 : دهد یم ادامه او و کنم یم دور دهانم از را گاریس

 . قشنگه و جالب ـ

 : کنم یم بسته و باز را فندک در و زنم یم یپوزخند

  ؟یکن یم مبیتعق روزه چند. ستمین آدمش من، که یدون یم ـ

 ... قدر نیا نباش زرنگ ـ

 : دهم یم تکان هوا در را دستم تیاهم یب

  ؟یبزن حرف آدم نیع تا بگو رو وِرات و شِر بگم؛ رک بهت دیبا ـ

 : اندازد یم من، یصندل پشت را دستش و خندد یم

 پشت شدنش کامل تا و شهیم شروع ماه حالل از که یخالکوب هی ـ

 .... بگم؛ دیبا! کنه لمسشون کرده کیتحر رو تارا برادر که، کمرت

 اش سبابه انگشت و کند یم رد پشتم یخال یفضا از را آزادش دست

 : کشد یم ام نشده دهیپوش پوست یرو را

 ! یکن یم سر مرد دوتا با عمره هی! یستین شدن کیتحر آدم ـ

 : تکانم یم گردنش یرو را، گارمیس شوم، یم خم شیرو

 همون خودم، یجا تونم، یم یبدون که یناسش یم منو اونقدر پس ـ

 پنج شب یکارا به تا باال اتاق یتو شتیپ بفرستم رو تارا داداش

  ؟یبرس شنبه
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 و کنم یم تا را آرنجم شود، یم شل او، دست و زنم یم یچشمک

 : گذارم یم یصندل گاه هیتک ی لبه یرو

  دکترجون؟ یگرفت آمار یداد پول قد چه ـ

 : مالم یم اش ی گونه به را ام گونه

 یأدا من، واسه! اومد دستم هات یباز جنس هم آمار دادم؛ بوس ـ

 کی یتو نفرم؟ نیاول من ؛یبگ یخوا یم. ارین در رو هات یها آدم

   ؟یموند میخالکوب رهیخ ؟یشد عاشق نگاه

 : کنم یم دور تنش از ینزار حال با را خودم

 . یبد کثافت یبو کنم؛ یم یکار! ادیب تنم سمت، عطرت! دکتر ـ

 یم دور بتشیه از اش، نداشته لُپ دن،یکش با و دارم یم بر را فمیک

 . شوم

 یم در تنم از را ام یمشک بلند لباس ،یسخت به یکوچک اتاق درون

 را نمیج شلوار ی دکمه. پوشم یم یدار دکمه راحت راهنیپ و آورم

 جا داخل را کوچکم فیک. کشم یم جلو را بزرگم فیک و بندم یم

 . میآ یم رونیب لباس، پر خفه اتاقک از نهییآ به ینگاه و دهم یم

 یم بلند جا از یهاد به یا اشاره با و شود یم رفتنم متوجه لیراح

 شالگردنم تابستانه، ینیترئ یها شالگردن انیم از خدمت شیپ. شود

 . دهد یم دستم و کند یم دایپ را
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  ؟یریم کجا ـ

 : دهم یم شالگردنم به یچرخ و کنم یم نگاهش

  ؟یندار یکار. کنم استراحت. کنه یم ام خفه داره لباس نیا خونه، ـ

 یجلو تا یهاد دهد، یم فشار را دستم اخم با برم، یم جلو را دستم

 .کند یم ام یهمراه الیو در
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 دو_و_پنجاه_پارت#

 52_پارت#

 سمت در، جلو یها خدمت شیپ به ینگاه با و کنم یم یتشکر

 . روم یم یاصل ابانیخ

 خلوت ابانیخ بدَم، ی سابقه تمام با و بود گذشته شب مهین از شتریب

 . گذراندم یم را

 با یمرد! بود حباب به هیشب یزیچ. دیآ یم دنبالم او دانستم، یم

 ! اتفاق کی
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 چه او به ام گذشته و ندهیآ دانم، ینم. شرط و دیق یب حضور کی

 . زد یم حرف او از ون،یهما ی خانه کوچه سر پریها که دارد یربط

 که اش مشکوکانه یها نگاه و اش افتهی رییتغ روز هر یها نیماش از

 . آمد یم روز هر لوفرین و من یپِ

 اطالعات روز، آن بعد و گرفت ینگیریج پول کی کوچه سر پریها

 . داد من به مرد از قیدق

 ثمیم. رفتم یمشکوک یزهایچ یپِ شدم، او افهیق ی متوجه که یروز

 رفتن، رونیب همه نیا " که دیپرس سوال. گرفت را مچم یچندبار

  "ه؟یچ یبرا

 شنهادیپ و کردم یکی به دست لوفرین با حرفم یمال ماست یبرا

 . آمد یم در گندش یروز که میدیکش وسط را یپسر نیدروغ ازدواج

 یقبل همان که مزخرفش عطر با ام یقدم چند در بود نجایا او حاال،

 . ست

 از اما دانم؛ ینم را باشد توانست یم چه آمدنش رکن نیتر مهم

 . گرفتم ینم یبد حس شیها حرف و چهره

  ست؟ین رید کم کی زدن، قدم یبرا ـ

 : زنم یم یپوزخند
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  ست؟ین زود کم کی شدن، مزاحم یبرا ـ

 : کند یم صاف را شرتشیت قهی و کند یم یا یکج دهان

 . اومده خوشم ازت فقط ـ

 : فرستم یم عقب را میموها بلند مهین و خندم یم

 یم آدم اونقدر سفرم، هر یتو! ینکرد انتخاب رو یخوب یزن مخ راه ـ

 . یستین یچیه نشون،یب تو که نمیب

 . روم یم زردها یتاکس سمت و شوم یم یاصل ابانیخ وارد 

  ان؟یم نجایا تا خاطرت به گهید کشور هی از کدومشون ـ

 : گذارم یم یتاکس رهیدستگ یرو دست

 یزیچ هی فقط ،یستین آدمش هم تو ستم،ین آدمش خواستم؟ ازت ـ

 . ستین درست وسط نیا

 : رود یم یتاکس در گرید سمت

 . میکن درستش باهم ـ

 ! مـَــرد ادیب باد بذار کنار بکش! یا مسخره کلمه قد چه هم؟ با ـ

 یم داخل نیماش کنار پنجره از رس او و کنم یم باز را نیماش در

 : آورد
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 !  پامچال ـ

 را جوابش کشم، یم رونیب فمیک درون از را پولم فیک که یدرحال

 : دهم یم

 یطناز و غمزه حوصله منم ،یستین یخوب مزاحم. ومدمین حیتفر ـ

 آپشن هی گهید تو که هست شده سیسرو اونقدر میزندگ. ندارم

 . نشو خاصش

 با و کند یم نگاهم. کنم یم اشاره راننده به و رمآو یم باال را دستم

 . شود یم بیج به دست و برد یم رونیب را سرش یمکث

 سرم پشت به راننده یجلو ی نهییآ درون از و کنم یم کج را سرم

 . کنم یم نگاه

 . کند یم نگاه نیزم به و است برده یمشک کتان شلوار درون دست

 یم نگاه استفهام با خورده لسا راننده و زنم یم یآشکار پوزخند

 . ردیگ یم را پول یتشکر با او و رمیگ یم سمتش را اسکناس. کند

*** 
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 سه_و_پنجاه_پارت#

 53_پارت#

. رفت که رود یم دست از زهایچ یسر کی ست؛ین ما دست یگاه

 .... "تو"ثلم درست ست،ین گرید تو مال ،یکن هم رشانیزنج

 . رود یم درهم ام چهره و نمیب یم فرودگاه در را ونیهما

 . نشوم را شیغرها تا بگذارم پنبه م،یها گوش درون دیبا حاال نیهم از

 . زد یم غر مونث جنس کی از شتریب بک گنده مردک

 یداشتن دوست زشیچ همه کال او بود، یداشتن دوست هم شیغرها

 . بود

 . کرد یخداحافظ صدا، سر با او و دادم لیراح به را ام شماره

 . کرد تر شُل را اش گره و برد قرمزش شالگردنِ به یدست ون،یهما

 دستش را کوچکم چمدان حرف، یب و بستم را میپالتو یها دکمه

 . دهم یم

 یصبح اول در باد سوز هجوم م،ییآ یم رونیب که انتظار سالن از

 . دشو یم شالگردنم درون سرم بردن فرو باعث

 . گذارد یم عقب یصندل را چمدان و کند یم باز را نشیماش در

 . شوم یم سوار و کنم یم باز را نیماش یجلو در
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 یم عقب یصندل در دهیکش دراز لوفرین متوجه چرخم، یم که عقب

 . شوم

 : زند یم کنار را چمدانم و شود یم زیخ مین

 .... سالم کیعل ـ

 : کنم یم آزاد را شالگردن و دهم یم فشار را دستش

 ! یاومد کجا تو ،یصبح اول ـ

 : گزد یم لب

 کوچه سر پریها نیا به گفتم؛ بهت یه... بدجور دستمون از شکاره ـ

 ... هست یزیچ هی بود؛ دهیفهم ثمیم. ستین اعتماد

 مشکوک ونیهما. شود یم قطع راننده، در شدن باز با، حرفش ادامه

 . رود یم لوفرین به یخفن ی غره چشم و کند یم نگاهمان

. کنم یم نگاه ام رهیت یها چشم به و آورم یم نییپا را بان هیسا

 که لوفرین به و کشم یم نهییآ شهیش یرو را ام اشاره انگشت

 یم تکان را سرش. زدم یچشمک کرد، یم نگاه من به یرچشمیز

 . اندازد یم راه را، نیماش ونیهما و دهد

 از و دهم یم لوفرین به یکوتاه امیپ و آورم یم در را لمیموبا یگوش

 ! شود متوجه و باشد لنتیسا یرو اش یگوش که خواهم یم خدا
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 ریمس اش، یگوش بلند یصدا و شود ینم اری خدا بار نیا البته

 . شود یم من، دست به یگوش یها دست و ونیهما یچشم

 . خارانم یم را ام ینیب و زنم یم راه آن را خودم

 یب راحت خواب کی من دل و دهد یم سرتکان تاسف با ونیهما

 . خواهد یم را دارش غیج ی مردانه یغُرها

 . گذراندم مایهواپ در را اش یکم مقدار کی که یخواب همان

 . دیچسب بیعج و برد خوابم که کرد یحراف آنقدر یهاد ما،یهواپ در

 . گذارد یم راهنما یرو دست ونیهما و کشم یم یا ازهیخم

 و است شده شلوغ یکم تهران، صبح هفت خلوت ابانیخ

 . اند شده یادیز شیموتورسوارها

 سمت باز مهین پنجره از من نگاه و رود یم کنار به کم کم نیماش

 . چرخد یم ونیهما

 یم متوقف را نیماش تفاوت یب او و کنم یم نگاهش صالیاست با

 . کند

 ار میها شانه نداستن سر از د،یآ یم ابرو چشم نهییآ داخل از لوفرین

 . اندازم یم باال

 : دارد یم بر دنده یرو از دست او و چرخم یم ونیهما سمت یکم
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 کنار هات یمنطق یب تمام با و عاقل آدم نیع! باهات زدم حرف ـ

 .  یداد لمیتحو یلجباز مشت هی و یزد حرف برام. اومدم

 با گذاشته، میزانو یرو را دستش کی و کشد یم یجلو را خودش

 : کند یم باز را بردداش در گرشید دست

 اونقدر اما ؛یبد گوش حرفم به لکسیر یلیخ خودت خواستم یم ـ

 .یکرد یمجبور منو که ینگرفت یجد رو مسئله
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 از یبزرگ چندان نه پاکت. دوزم یم چشم دستش ریمس به مبهم

 . بندد ینم را داشبرد در و کشد یم رونیب داشبرد

 و کنم یم آزاد گردنم دور از را قرمز یآب ی چهارخانه گردن شال

 . ردیگ یم سمتم را نامه پاکت

 چشم به را میها چشم. شود یم جمع مایهواپ شرکت آرم به حواسم

 : دوزم یم شیها
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  ه؟یچ نیا ـ

 : زند یم پاکت به یا اشاره

 . یبفهم کن بازش ـ

 پاکت سر و کشم یم رونیب دستم از عیسر را میا قهوه یها دستکش

 ینم یخوب گواه دلم و کشم یم یقیعم نفس. کنم یم باز را نامه

 . دهد

 . کنم یم باز را نامه م،یها چشم فشردن با آورم یم رونیب را نامه

 کند یم دنبال عیسر را سوم دوم، اول، خط خوابم خسته یها چشم

 میضخ پاکت. شوم یم مشت دستم در نامه ده،ینرس پنجم خط به و

 .  دهد یم فشار محکم را روشن یآب

 . چرخم یم ونیهما سمت شتاب با و دهم یم قورت را دهانم آب

 یفروغ یب کی. است گرید یروزها از تر رهیت ش،یا قهوه یها چشم

 . نبود مهم االن چندان که دمید یم یقیعم

 مچاله نامه جکاوانهکن لوفرین و دهم یم فشار هم یرو را میها لب

 . کشد یم رونیب دستم نیب از را شده

 با و کنم یم پرت ونیهما صورت درون تیاعصبان با را نامه پاکت

 : کشم یم را شیا سُرمه یپالتو قهی یکوتاه جهش
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 یکار. یکرد یغلط نیهمچ که یستین آقام از سرتر که،یمرت نیبب ـ

 رو تو که قسم داخ همون به. یبش مونیپش کارت از صدبار کنم یم

 ! نیبب حاال کنم، یم مونتیپش سگ نیع انداخت پام یجلو

 . بندم یم محکم میپا با شدن، ادهیپ بعد و کنم یم باز را نیماش در

 . زند یم میصدا لوفرین شنوم، یم را نیماش یدرها شدن باز یصدا

 . شوم یم گم شالگردنم در شتریب من و دود یم ونیهما

 جلو به قدم صورتش درون. گردم یم بر ده،یسنر ام شانه به دستش

 : دارم یم بر

 یم کارمه، نیهم میزندگ یدونست یم. خوره یم بهم ازت حالم ـ

 ؟یمن هواخواه یبگ که یشد خودت از تر احمق یعمو خر و یدونست

  ون؟یهما آره

 : فرستمش یم عقب به محکم دستم دو با و زنم یم یپوزخند

 رو قسمش میسالگ هجده یتو که همون گه؟ید بود یزندگ اون نیا ـ

 یافسردگ با یبدبخت با سال پنج ون،یهما گذشته سال پنج ؟یخورد

 تو کوه؟ ،یپشتم کوه نیع ؛یگفت شدم که قبول. گذشته امییتنها با

  ؟یبنداز یچ ریگ منو یه که سراب یشد برام، یستین هم تپه االن

  :دهم یم تکان شیجلو وار دیتهد را ام سبابه انگشت
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 تو ی شده خراب اون یتو رو پام گهید کنم غلط من! ونیهما ـ

 . بذارم

 : گذارد یم ام سبابه انگشت یرو را شیها دست

 .... لحظـ چند بده، گوش ـ

 : فرستمش یم عقب آزادم دست با

 . کن گم رو گورت. پره پرندات و چرند از گوشام من ـ

 : کشد یم را گردنم شال ی گوشه

 ... بده گوش و ببند رو دهنت ـ

 : دهد یم تکانم. گرداند یم بر مرا و ردیگ یم را میها شانه

 کل بده، گاف یچ هی یدون یم ؟یشناس یم قد چه رو رارسالنیام ـ

 ی خانواده ینخوا چه یبخوا چه تو باال؟ سر تف شنیم اش خانواده

 آروم؟ یزندگ و خوب آدم هی پامچال؟ ست کاره چه رارسالنیام. یاون

 ریز از تا دادنش یبدن شکنجه ها گنده کله که مرد هی دختر، نه

 . بکشن حرف زبونش

 : زنم یم اش نهیس به یمشت و زنم یم یپوزخند

 ... گمشو. نزن مفت حرف من یبرا ابونیخ وسط ـ
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 یم نگه که رنگ زرد یتاکس. آورم یم باال را دستم و چرخم یم

 . مشو یم مانده مات لوفرین و نیچندماش توقف متوجه دارد،
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 یم که یهمان بود نیهم. خواستم ینم که یزندگ همان بود نیا

 و خواب عمر کی. دمیلرز میها ترس یپا و دمیترس شهیهم. دمیترس

  شود؟ نیا تهش که دمیچ الیخ

 : سدپر یم و کند یم نگاهم نهییآ داخل از راننده

  خانم؟ برم کجا ـ

 : کنم یم باز را میپالتو دکمه و دهم یم تکان سر حوصله یب

 و مزاحمِ نکنه، بمونیتعق دیسف نیماش نیا باشه حواستون لطفا ـ

 .  ندارم دردسر حوصله

 : کنم یم آزاد گردنم دور از را شالگردنم

 ... یزیچ خوب هتل هی. دیبر میمستق ـ
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 یکالفگ با. گذارم یم کنارم را فمیک من و دهد یم تکان را سرش

 . زنم یم یکج لبخند و کشم یم صورتم یرو یدست

  "... یاخالق اصول از یچیسرپ و نیقوان نقض لیدل به "

 اول قطره و گذارم یم هم یرو پلک و دهم یم تکان محکم را سرم

 توانم ینم اما گردم؛ یم بر میها حرف تمام از زدیر یم که اشکم

 . برگردم

 آنقدر که بود جالب کند؟ محفوظ مرا تا کرد جور نهیشیپ وءس کی

 . بود دهیترس

 یم هم یرو چشم و چسبانم یم یصندل گاه هیتک به را سرم خسته،

 . گذارم

 اش خانواده پز جا همه که یخودراض از و متکبر یمرد ارسالن، ریام

 یم یمعرف فشیحر فن همه و بزرگتر دختر را دهیارک و داد یم را

 . است آمده من سراغ حاال کرد،

 نکهیا. ترساند یم هم مرا که کرد یم رفتار یجور ونیهما

 گذشته اتفاقات از کم انداخته، جانش به یوَهم نیچن رارسالنیام

 . نداشت

 قهی راهنیپ و دار خط یا پارچه شلوار با پسر همان گرید ونیهما

 یم را مزخرفش راهنیپ یوقت یسالگ هجده همان از. نبود یآخوند
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 یمهماندار یآموزش دوره وارد که من. رفت یم درهم ام چهره دم،ید

 . کرد دایپ یبهتر کار ونیهما شدم،

 مارکدار ی ساده مردانه راهنیپ به اش بسته قهی راهنیپ که یکار

 مرا نیا و دیپر یم شرکت یمنش با کارش به ورود لیاوا. دیرس

 . کرد یم یعصبان

 بشیتعق که یدوبار ،یکی. داد یم گاریس و زنانه عطر یبو هرشب

 به ونیهما در یراتییتغ پرغَمزه یمنش همان شدم؛ متوجه کردم،

 . است آورده وجود

 در قشانیعم ی بوسه همان جز نبود، آور چندش من یبرا زیچ چیه

 ! شرکت یمنش نیماش

 .  رفت یم هم در صورتم افتادم، یم ادشی که هم هنوز

 ام یشانیپ یدوران حالت به شست و سبابه انگشت با و کردم باز چشم

 . کردم نوازش را

 لَم یصندل یرو شتریب دم،یند که را ونیهما نیماش و چرخاندم سر

 . دادم

  د؟یمون یم جا نیهم. تهرانه یتو هتل نیبهتر هتل نیا خانم ـ

 ییطال بزرگ هتل با چرخاندم که سر و کردم نگاهش نهییآ درون از

 . شدم مواجه رنگ
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 . دارم یم بر ها تر قبل خاطرات از دست و کشم یم یقیعم نفس

 هتل شوم؛ یم رهیخ هتل نام به و شوم یم ادهیپ نیماش از حرف یب

 یآجرها از که ییطال ینما. بود سخت هم تلفظش باالس، ناسیاسپ

 . گرفت یم نشأت اش یرنگ

 با را رنگ یا قهوه در و گذارم یم اول پله یرو پا مکث یکم با

 . نمک یم باز یفشار

 یم بر را دوم قدم. بود فرما حکم اطراف یفضا انیم یآرام ی همهمه

 یم چشم اش ییطال یها طرح و روشن یا قهوه یها پارکت دارم،

 . زد

 یم من به یکوتاه نگاه و گذرد یم کنارم از بزرگش چمدان با یمرد

 . اندازد

 پاشنه یها کفش یصدا با و کنم یم جا به جا ام شانه یرو را، فمیک

 . کنند یم براندازم یچشم ریز چندنفر بلندم،

 یم سمت نیا به یا چهره خوش جوان زن ستم،یا یم رشیپذ مقابل

 : دیآ

 ... ریبخ روز سالم، ـ

 : زنم یم یتصنع لبخند
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 یم کامل مجهزات تمام با خوابه هی اتاق هی د،ینباش خسته سالم، ـ

 . خواستم

 : کشد یم التربا را اش یمشک دار فرم نکیع و زند یم یپلک

  ست؟ روزه چند اقامتتون ـ

 : زنم یم لب یمکث با و کنم یم نگاه سرش پشت کوچک ساعت به

 موندم؛ اگر روز، سه دو دیشا و امشب نیهم دیشا ست؛ین مشخص ـ

  کنم؟ دیتمد مجدداً رو دید یم که یاتاق نیهم تونم یم

 : شود یم ریگ جا ستمیس پشت یصندل یرو

 ... لحظه چند ـ

 حالت که سرش پشت وارید به من یها چشم موس، حرکت با

 اطراف یفضا شتریب. شود یم دهیداشت،کش را عسل زنبور یکندو

 . داشت یا قهوه و ییطال یِرنگ قِیتلف

 که میندار نیا با یمشکل تورها، شدن کم و زمستون فصل لیدل به ـ

 . باشه ریمتغ متونیتصم

 دگرگون سنگ با که یرنگ خوش قطور شخوانیپ یرو را، دستم

 : گذارم یم مقابلم را، فمیک و گذارم یم است، شده دهیپوش

 . متشکرم ـ
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 : زد یم یکمرنگ لبخند

 . دیبد رو مدارکتون لطفا ـ

 و آورم یم رونیب را ام یمل کارت و شناسنامه فم،یک کوچک بیج از

 : گذارم یم مقابلش

 ... لحظه چند ـ

 که هستم آن از تر حوصله یب لرزد، یم بمیج درون لمیموبا یگوش 

 . است داده امکیپ من به یکس چه کنم، چک بخواهم

 . بود نخواهد ثمیم دیشا و ونیهما لوفر،ین جز، یکس هرچند
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 یرو را، ام شناسنامه ش،یا سرمه ی خورده الک انگشتان با زن،

 : گذارد یم انشخویپ

 ... دییبفرما ـ
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 یم شناسنامه یرو هم، را یرنگ یمشک کارت ،یکوتاه مکث با

 : گذارد

 ... شماست به متعلق 120 اتاق ـ

 واقعا انگار و کشد یم سوت سرم ،یپرداخت پول مقدار دنیپرس با

 کی یبرا فقط ناقابل تومان هفتصد. است نیهم تهران هتل نیبهتر

 . زمیر یم هتل بیج درون روز

 : ردیگ یم قرار کنارم یا خدمه مرد

  د؟یندار چمدون سالم، ـ

 لوکس یها پله سمت سرش پشت. دهم یم تکان ینف به را سرم

 و گذارم یم گلدار رنگ یمشک یها نرده یرو دست. کنم یم حرکت

 ینما با یطوالن ییراهرو وارد براق یها پله گذراندنِ بعد سکوت، با

 . میشو یم رنگ زرد روشن یها هالوژن با روشن مهین

 یرنگ یا قهوه در یرو به رو باالخره و میرو یم شیپ راهرو یانتها تا

 : ستدیا یم

  د؟یکن یم لطف رو کارتتون د،ییبفرما ـ

 که را کارت گذارم، یم دستش کف هتل آرم با را رنگ یمشک کارت

 یم باز را در مرد،. شود یم باز یکوتاه یصدا با اتاق در کشد، یم

 : ستدیا یم عقب خودش و ندک
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 رو 10 شماره یداخل اومد، شیپ یمشکل... دییبفرما. دیاومد خوش ـ

  ست؟ین یأمر. دیریبگ

 ییطال سر یا رهیدا رهیدستگ یرو دست و روم یم داخل به یقدم

 : گذارم یم اتاق

 . دینباش خسته ممنون، ـ

 دستم کینزد کوچک مبل یرو را میپالتو خسته، و بندم یم را در

 با را میها کفش و کنم یم پرت زیم یرو را فمیک. اندازم یم

 . آورم یم در آشپزخانه اپن کنار تمام، یشلختگ

 یم کنار را رنگ کرم پرده ،یحرکت با و روم یم پنجره سمت میمستق

 نهیس به دست. دیآ یم چشم به تهران ساختمان پر یفضا و زنم

 زیم یرو از و شوم یم خم یکم. شوم یم رهیخ و روم یم جلوتر

 ،یا ازهیخم با. دارم یم بر را میس یب تلفن پنجره، کنار کوچک

 ینیریش با یچا وانیل سفارش و رمیگ یم را یداخل ی شماره

 . دهم یم را یلینارگ

 درون چمدانم. کرد یکار شد ینم و کرد یم تمیاذ نیشلوارج

 . سرکنم نیهم با دیبا یعنی ن؛یا و ماند جا ونیهما نیماش

 باز را در و اندازم یم سرم یرو را شالم اتاق، در به یا تقه یداص با

 . کنم یم
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 . خواهد یم را اتاق به ورود اجازه رنگش، کرم مخصوص لباس با زن

 : کنم یم باز را در

 . دییبفرما ـ

 . رود یم نفره سه مبل نیب کوچک زیم سمت یلبخند با

 رونیب را لمیوبام یگوش و دارم یم بر را رنگم قرمز یپالتو آهسته،

 . کشم یم

. دیآ یم چشمم به ناشناس امکیپ کنم، یم روشن که را یگوش

 . کَنَم یم را لبم پوست و کنم یم یاخم

  "؟یفرار دختر یچطور ر،یبخ شبت"

 و کنم یم باز را پیتا صفحه یاخم با و دهم یم فشار هم یرو چشم

 . دهم یم تکان یسر تنها گذرد، یم کنارم از که یا خدمه یبرا

 ینم زن هی به صحبتت طرز... بگو واضح بگو، رو خودم به ربطتت"

  "؟یکدومشون. خوره

 یطوالن ی ازهیخم یقیعم نفس با و چسبانم یم لبم به را یگوش تاچ

 . کشم یم یا

 * 
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 تیها نفس یهوا که آنقدر. ایب کینزد ز،یبر دور یکم را تیها گفته

 را خواب ت،یها ستد فکر که آنقدر. کند ذق ذق میها گوش پشت

 . کند محال

 خط. بنداز شیپ را سکه یدورو و باش جنگ مرد نترسانم، مرا، نیبب

 . یبر یم تو آمد؛ ریش بازم، یم من آمد؛

 جنگ نیا مثل امشب. ستین خودت یرو ضربدر کی یمعن به باختن

 . ام شده پنجاه دهه یها زده

 یکار ونیماه باشم؛ نیا فکر دیشا. دارد سوز هوا و است گرم تنم

 . گرفت راحت را، دارم دوست که یزیچ فقط نکرد،
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 سرم از را کنم کار ثمیم پدر دست ریز نکهیا فکر دیبا اولش همان از

 . باشم داشته را زیچ همه راحت خواستم؛ یم. انداختم یم رونیب

 یاثر هم ژلفن یحت و است زده گوشم به مضحکم ردد دندان

 . نداشت
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 زن گفتند؛ یم. کردم یولخرج یکم و دمیخر یرنگ خوش شالگردن

 . نشد که واال شود؛ یم خوب حالشان کردن؛ دیخر با ها

 دیسف شالگردن تنها سر آخر. کرد یم تر حوصله یب مرا مغازه هر 

 . دمیخر یآب یها یطراح با یرنگ

 . کردم گز را بازار زنان قدم و نگرفتم نیماش هتل، به دنیرس یبرا

 یراحت لباس دست کی. بود ها یکینزد نیهم یکوچک دیخر مرکز

 . بخوابم راحت را، امشب تا دمیخر

 . کرد هنگ و آورد کم مغزم که کردم الیخ و فکر آنقدر شبید

 . شدم شد، یم یاصل ابانیخ به یمنته که یا کوچه وارد

 یدرخت کنار است، رفته یسنگ م،یها پوت مین روند نکهیا حس با

 . ستادمیا

 اش چپه. آوردم در میپا از را رنگ یمشک پوت مین درخت، به هیتک

 . افتد یم رونیب یکوچک ی زهیر سنگ و کنم یم

 پر قصد چندبار. دهم یم لب ریز یفحش و کشد یم ریت دندانم

 ... را قصدش فقط اما داشتم؛ را کردنش

 یم عقب سمت به سرم چرخاندن باعث ییصدا بروم، که افتم یم راه

 . شود
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 ینم عبرت تو بچه. ها ابونیخ یتو یگرفت راه ها، شب نصفه که باز ـ

  ؟یریگ

 . خورد یم سُر دستم از لباسم کیپالست

 به که یقدم. کنم یم تر را لبم. نمیب یم یمشک چرم یپالتو تنها

 .  روم یم عقب به یقدم د،یآ یم جلو

 . ارمیب در رو دخلت تونستم؛ یم تر راحت قبال داشتم؛ تیکار اگر ـ

 و رفت یم مقطع ام، خفه یها نفس. بود صورتش یرو یکیتار شتریب

 ! آمد ینم

 . بود بهتر دیتاب ینم که دیتاب یم کوچه داخل به یکمرنگ نور تنها،

 یم خوشحال. شود یم کوچه وارد یبلند یصدا با یلوکس نیماش

 و رود یم یجلو یپوزخند با که شود یم ام متوجه انگار او و شوم

 . دمید یم را رخش مین حاال

 . کند ینم نگاهم و رساند یم شیها گوش به را شیپالتو بلند ی قهی

 یم دستم از بزرگم فیک و ستدیا یم شیپا یجلو درست نیماش

 . افتد

 یکوتاه حرکت با نیماش. رسد یم میها گوش به نازکم شال از باد

 . دیآ یم جلو
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 شالگردن که بروم عقب خواهم یم. ستدیا یم من، یپا یجلو درست

 . شود یم دهیکش جلو به محکم ام دهیخر تازه

 جا نیماش داخل بایتقر ام تنه مین و شوم یم دهیکش نیماش داخل به

 . ردیگ یم

 ها یباز لوس نیا با که ببر گوشت تو خوب بگم؛ زیچ هی خوام یم ـ

  .خره ینم رو نازت یکس

 فشار هم یرو را میها چشم... بار سه دوبار، بار، کی. کشد یم نفس

 یم مور مور را بدنم راستم، گوش یرو ششیر ته یزبر. دهم یم

 : کند

. بترس هم اتفاقاتت از ؛یترس یم منم هیسا از که جور نیهم ـ

 . یفیضع نقدریا که متنفرم

 داغ را ام زده خی یها گوش که است گرم یقدر به اش یبعد نفس

 . کند یم

 : چسباند یم گردنش به را سرم و دهم یم فشار در به را میها دست

 19 دختر. برد خوابم بعدش کشتم؛ رو ساله 17 دختر هی بار هی ـ

 دختر... بعدش کشتم؛ ساله 21 دختر. برد خوابم بعدش کشتم؛ ساله

  رم؟یبگ جشن دیبا نظرت به بکشم؛ ساله 23
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 یها زنگ. شنوم ینم صدا... سحب حبسِ،. ماند یم حبس نفس 

 دیبا نظرت به بکشم؛ سال سه و ستیب دختر " شود یم بلندتر گوشم

  "رم؟یبگ جشن

 اما بود؛ آشنا شیصدا. شناخت یم را میها ترس. دانست یم مرا سن

   ست؟یک دانم ینم

 ضربانش و رساند یم سکته به را قلبم که ستیچ اش یباز دانم ینم

 . کند یم حس او که شود یم تند یقدر به

 : دهد یم فشار شتریب را شالگردن

 یراست. ندارم خون حوصله ست؛ین کشتنت یبرا یخوب شب امشب، ـ

 . بزن یتر خوشبو عطر بکشمت؛ خواستم یوقت
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 سست و خورد یم وارید به محکم تنم و دهد یم هُلَم عقب به محکم

. رسد یم گوشم به ییصدا پر آف کیتِ. شوم یم ها نیا از تر هیپا

 ... یبلند یها غیج
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. کشم یم غیج. کشم یم غیج گذارم، یم میها گوش یرو دست

 . کشم یم غیج

 کی طلب ام؛ شده گرمازده زمستان نیا در انگار. سوزد یم ام هنجره

 . دارم آب جرعه

 در شیها شب که است ستادهیا یزن نجایا. ام ستادهیا نجایا من،

 . شود یم یسپر ابرها در شیها روز و محاق

 کدام تاوان. لرزد یم نرفته، گور به تنش که است ستادهیا یزن نجایا

  لرزم؟ یم که ستیا نخورده خربزه

 ... ببنده یکی رو توله نیا دهن نزن، غیج ـ

 اشک و گرد یم قرار دهانم یرو یپهن چسب. زنم یم پا و دست

 . زدیر یم یگرید از پس یکی میها

 . یستین اهلش انگار اما بذارم؛ یمفت 18+ لمیف برات خواستم؛ یم ـ

 : کشد یم غیج او و زد یم چنگ. ردیگ یم را او یموها

  ؟یعوض یخوا یم یچ ـ

 : کند یم پرتش تخت یرو

  آشغال؟ دختر بدم، نشون بهت بودن یعوض یخوا یم منم؟ یعوض ـ
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 پر یها کابوس خواهم، یم االن را ها خواب. دهم یم فشار چشم

 برگشتنم که بروم آنقدر بروم،. نباشم کاش. خواهم یم االن را عرق

 ... شود سخت

 . کند یم خشک را میها اشک دار سگک کمربند شالق

  نه؟ ای کجاست یگیم ـ

 . یبخر را جانت که بگو... بگو یدار دوست که یهرکس جان بگو،

 . کنند یم خاکمان جا نیهم ،یینگو. میشو یم جان به جان ،یینگو

 : کنند یم پرتم تخت یجلو و رندیگ یم را گردنم

 زبونت. مهمه برات قدر چه که گرفتم رو آمارش که؟ شیشناس یم ـ

 بلده خوب که تیعوض یبابا کجاست؟ پیچ اون بگو کن باز رو

 ... بسازه سنبه سوراخ

 ضربه زند، یم که غیج او و دکوبن یم تخت طاق به را سرم یفشار با

 . شود یم محکم کمربند ی

 دش؟ینزن شود؛ یم... دشینزن خدا به را تو دش،ینزن....  زنم یم هق

  د؟یشو جان مهین آن الیخ یب شود یم
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. کنم یم حس میها لب یرو تا یشانیپ یرو از را یداغ ی قطره

 یم پس را سرد عرق و رسانم یم ام یشانیپ به را لرزانم یها دست

 . زنم

 یپا تا دوم قطره. زدیر یم اشکم اول قطره بسته، یها چشم همان با

 . کند یم تراوش داخل به بازم مهین دهان انیم از و دیآ یم میها لب

 . دهد یم زهرمار مزه یکم اما دانم؛ ینم را نیریش ای است تلخ

 . کنم یم نگاه روشن نسبتا یهوا به و کنم یم روشن را خواب چراغ

 . شد یم دهید ماه و است شده روشن نآسما

 گردنم یرو تا و کشم یم ام کرده عرق یشانیپ یرو را دستم کف

 . آورم یم

 . ندارم هم را شدن بلند جان که اند شده لمس یب یقدر به میپاها

 لمس را نیهم شیها دست. کنم یم لمس را دستم کنار شالگردن

 . کنم یم لمس وسواس با را میها گوش و ام گونه. کرد

 بغضم. شود یم مور مور تنم که شود یم حس انگار ششیر ته یزبر 

 . میگو یم لب ریز یبلند "یلعنت" و کنم یم خفه را

 ... رفت و ختیر جان به را ها ترس
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 از پس یکی میها کابوس که ختیر جان به یطور را ها ترس

 غیج و قرمز... دیسف اه،یس. شوند یم ظاهر میها چشم یجلو ،یگرید

 ... ارد

 . ترسم یم کنم؛ اعتراف خواهم یم

 . ترسم یم شیها حرف از رفتارش، از او، از کنم؛ اعتراف خواهم یم

 هیهمسا زن زدم، که غیج. زدم چنباته درخت ی گوشه شبید

 ... دیفهم

 . دتمیکش و گرفت میموها از یکی انگار. دمیکش گلو در را دوم غیج
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 آنقدر... شود ینم. شود تمام کابوس نیا تا بودم کرده کوتاه را میموها

 . کند گور به زنده مرا که ماند یم

 میموها تار به. دمیکش را یا قهوه تار چند و زدم میموها به یچنگ

 . کردم لمسشان و شدم رهیخ



 

235   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 یکم تلوخوران شوم، یم ندبل جا از و کنم یم مشت را دستم کالفه،

 نیا تا دهم یم فشار هم یرو آنقدر را میها پلک و روم یم عقب به

 . رود کنار شدن، تار

 زیم به دست. دمید ینم شفاف را، زیچ چیه هنوز و است دهیفا یب

 . کنم یم پابندش را خودم و رمیگ یم تخت کنار دیسف کوچک

 یبرا یفرصت و برد خوابم تخت یرو آمدم، مارستانیب از که شبید

 . نکردم دایپ غذا خوردن

 خچالی سمت ده،یکش دهیکش شوم، یم مسلط میپاها یرو که یکم

 . روم یم

 . دارم یم بر را لمیموبا و کنم یم روشن را ییرایپذ المپ راه انیم

 را ریش یبطر. کنم یم روشن را لمیموبا یگوش خچال،ی در به هیتک

 . دارم یم بر یرولت با همراه

 ثمیم امکیپ درهم، یها اخم با و کنم یم رد را ونیهما یها مکایپ

 را ام توجه ناشناس شماره از یامکیپ. خوانم یم را شیها فحش و

 . کند یم جلب

 زیم دور یچوب ها یصندل از یکی و کنم یم باز را یرولت کیک روکش

 دخترم، سالم "کنم یم باز را امکیپ. کشم یم رونیب را یخور ناهار

 همه من، به ونیهما. هستند نگرانت یلیخ ها بچه هستم، مثیم پدر
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 که گرفتم میتصم خودم، یعقالن ی قوه طبق و داده حیتوض رو زیچ

 اتفاقات نیا فیتکل تا یباش یکار طیمح از دور یطوالن مدت

 امضا زمان یحت نباش؛ ناراحت و دلخور من دست از. بشه مشخص

 خوام یم ازت. شد احتنار یکل بود؛ شمیپ الیژ اخراجت، ی برگه

 تا بشه حل مشکلت که منتظرم من ،ینش کار مشغول گهید ییجا

 یزود به دوارمیام. باشم داشته دوباره رو، تو مثل یمنظم مهماندار

  "...دخترجون نمتیبب

 وقت یب ها، شب ظهرها، ها، صبح گر،ید من که دیآ یم ادمی دوباره

 گرید. شد نخواهم داریب ام یگوش زنگ دارِ غیج کیموز یصدا با ها،

 دست از را زهایچ یلیخ. آورد ینم یسوغات و دمید ینم را ها بچه

 ریام تنها و آوردم دست به یسخت به که ییزهایچ یلیخ. دادم

 . کرد دود را تمامشان یاحیر ارسالن

. شد ینم منفورم یزندگ الیخ یب شومش هیسا ،یعوض کهیمرت

 صبحانه ،یشو داریب بحص شد؛ ینم دایپ نیا از تر کننده خسته

 . ینیبنش ونیزیتلو ی مسخره ها الیسر یپا کاریب و یبخور

. شود یم سالم و تشکر کی تنها، ثمیم پدر جواب و کشم یم یآه

 زیچ همه ،یراحت نیهم به گذاشت یم دینبا باشم، ناراحت او، از دیبا

 . نبودم یاتفاق نیچن آماده یلعنت منِ اصال،. بدهم دست از را
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 آن از ادیز که یکشور شد، یسپر کیمکز در یکار سفر نیآخر

 . دیآ ینم خوشم

 شانه عرض بلند، قامت با یمرد. دمید را او آنجا که، یکشور همان

 ...  و یسانت سه کوتاهِ یموها پهن، یا

 زنگ لمیموبا موقع همان و کوبم یم زیم یرو محکم را ریش یبطر

 . خورد یم

  زند؟ یم زنگ صبح پنج ،یاحمق کدام آخر! صبح پنج

 پاسخ یبرا بیترق مرا که حباب به هیشب یزیچ و ناشناس شماره

 . کرد یم دادن

 : کردم لمس را سبز لمس صفحه

  بله؟ ـ

 احمق پامچال، یدون یم بدم، فحشت تونم یم تا خواد؛ یم دلم ـ

 و نیا خط با قد چه که یکرد چک رو تیگوش. نداره دم و شاخ بودن

 یم زنگ همش االن خود تا بدن؟ جواب رنسسپ بلکه زدم زنگ اون

 برات یعنی ؛یندار من، یرفتارا  از یشعور و درک چیه تو نکهیا. زدم

 کف بشه؟ نیا که بودم یراض من ؛یکرد فکر. نبودم مهم هم یزیپش

 کاریچ که بوده قرار رارسالنیام نوشته؛ نوشته؟ رو ندهیآ من، دست

   کنه؟
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 تمامم که یهمان بود؛ ونیهما. کشد یم ریت سرم و رمیگ یم ینفس

 . بود

 ینم الیخ یب و است گذاشته ام ینابود ی خرخره یرو پا که یمرد

 . شود

 د،یگو یم لوفرین از. زند یم غر دوباره، و دوباره او و دهم ینم یجواب

 تازه خط از داشتنش، دوست از اش، یدلتنگ از ش،یها ینگران از

 سفت را یالیخ یب من و دیگو یم من از لوفر،ین یبرا یا دهیخر

 . ام دهیچسب

  ؟یچ زدم داد صورتت یتو ـ

 : زنم یم چنگ را دار طرح یزیم رو حرص با دهد، ینم را جوابم

. یجزوش هم تو که ام خانواده کل به لعنت... بهت لعنت ون،یهما ـ

 ؛یبگ یخوا یم. دیکرد فیکث رو میزندگ کل که همتون به لعنت

 یم اگر خدا، یخداوند به. نبود رسمش نیا اما هستم؛ آره ونتم؟یمد

 خونه اون از رو پام وقت چیه وقت، چیه شه،یم ینجوریا که دونستم

 قصد، از م،یسالگ هفده شکستم، یم رو پام قلم گذاشتم، ینم رونیب

 ثمیم اون به تف تو، شرف به تف من، به تف. شدم ینم رد کنارت از

  ستند؟ین ناراحت ماتچش بره؟ یم خوابت شد، تموم االن... آشغال
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 یب. برگرد و شو الیخ یب شو، الیخ یب دخترجان، که زند یم داد

 .درند یم را تو و اند شده گرگ شهر، نیا تمام که شو الیخ

 مرامم در شدن "تو" الیخ یب شوم، زیچ همه الیخ یب اگر من،

 .نبود

 و ریش که جا نیهم. کنم یم فکر تو به کشم، یم نفس که جا نیهم

 یزندگ که "تو " نیهم. دهم یم فحش تو وجود به خورم، یم کیک

 .یرساند خرابه به یآباد از و یآباد به رانهیو از را ام

 درد تمام. گرید زهرمار هزار و پول و کار است؛ ادیز که یزیچ آره،

 یم دم که یعشق همه نیا با ؟یردک چه من با تو است؛ نیا من

 ؟یکرد چه ؛یزد

 !تو مثل؛ د؛یچسب سخت و سفت د،یبا را ها "تو" یسر کی

 .نادان قلبم؛ نچسبم، را تو. رانیو ام؛ یآباد بچسبم، را تو
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 قول ندارم، ایدن یتو تو، از زتریعز که پامچال جون به. برگرد ا،یب ـ

 گند دونم؛ یم. نمتگردو یبرم بشه، تموم اناتیجر نیا تمام دمیم

 سه که بفهم. نگرانتم که یعوض بفهم. دمیترس یم که بفهم اما زدم؛

 کوچه یزد ای یفهم یم رو نایا. گشتم دنبالت صبح، خود تا شبِ

 چپ؟ یعل

 دست از را کارم نکهیا به چه؟ به دیارز یم شدن نفهم کنم، یم بغض

 به یدیجد پرواز صبحانه، بعد صبح برگردم، نگزد؟ تو کک و بدهم

 آورم؟ یم مختلف عطرها کشور، هر از تو، یبرا و خورد یم پستم

 ...شود ینم که شود ینم

 نیهم از زند، یم حرف بافد، یم قصه. زند یم جِز تمام، ساعت کی 

 منِ ها، نیا تمام با و کند یم التماس کند، یم نوازشم دور، راه

 یم ششفح کنم، یم هیگر شیبرا شوم، یم خام. ستمین شیب یحباب

 را ها یشعوریب نیا تمام او و بندم یم نافش به لعنت و لعن دهم،

 .است داریخر

 یها پله کنار خورده، زخم چسب یشانیپ با دست، به کیپالست

 درون را ام شده دهیخر تازه یبافتن شالگرد. ستمیا یم هتل یورود

 .انداختم یآشغال سطل
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 لمس او، که یزیچهر از. دمیترس یم شالگردنم از اما ست؛ یوانگید

 .دمیترس یم و بود کرده ناکار مرا بود؛ زده. دمیترس یم کرده،

 ...رفت یم و آمد یم او که رفتم کج را ام یزندگ کجا

 ش،یها انهیتاز شالق که تازاند یم چنان ،یبعد بار یول رفت؛ یم

 .زد یم تاول وحشتناک

 بالشت با بود، شده یشب چند تازه بود، شده تمام تازه میها کابوس

 شروع دوباره دوباره، اما دم؛یخواب یم راحت دم،یجد دارِ قلب طرح

 .شد

 .بودند بزرگ یادیز شیها ترس اولش، نیهم از که یشروع

 کرده خوش جا یآشغال سطل کنار یرنگ یمشک نییپا مدل نیماش

 شهیش ندازم،یب سطل درون را شالگردن خواستم؛ یم یوقت. بود

 یبزرگ یدود نکیع و یگندم پوست با یزن و آمد نییپا نیماش

 .کرد نگاهم

 به گوشواره حلقه سه و بود انداخته گوش پشت را قرمزش شال 

 ی لبه به را شیها دست از یکی. بود زده غیج قرمز رژ. داشت گوش

 .زد یم لبخند دست، به پیپ و بود گرفته نیماش پنجره

 "وضع خل " کی لب ریز یول نم؛یبب را شیها چشم توانستم ینم

 ریز یها رپر هیشب اش، یجنگل جفنگ افهیق آن با کردم، نثارش
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 انگشت به که یدرشت زیر یانگشترها حلقه مخصوصا. بود ینیزم

 .داشت

 در همه. بود نیهم تهران صبح جمعه. بود خلوت صبح، اول ابونیخ

 . هستند خواب ظهر دوازده تا هاشان خانه

 یتو آخر. نبود الممیخ نیع و کرد یزیه چشم چندبار هتل خدمه

 شکم آن با بک، گنده مردک ؟یباز زیه به چه را هافو هاف یزوریپ

 است؟ جذاب کرده؛ فکر ختش،یر یب بزرگ

 همان بیج در یاسکناس کنان، کِر هرُ ،ینابهنجار وضع با زن دو

 انگار. نماندند عقب خدمه توسط شدن یدستمال از و دادن جا خدمه

 .بود باز گشادشان دهان شان،شین دندان تا که امدین هم بدشان

. داشت قرار هتل نگیپارک ستادم،یا که ییجا از یکم فاصله با

 .آمدند یم و رفتند یم ها نیماش بار، کی هرچند

 یم دلم واقع در. نداشتم را دادن گوش آهنگ و یهنذفر حوصله

 .بخوابم دل ریس و برسم خانه به زودتر یهرچ خواست؛

 یم چشم به شفاف و یآب آسمان کمرنگ، ابرها بود، زمستان خود هوا

 رو شیپ یا دوباره برف که دمیشن ونیزیتلو شبید اخبار در. آمد

 .است
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 خوش جا شیپ هفته برف از یمقدار اطراف، یها درخت اندک یرو

 .بود کرده
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 را، بزرگش نکیع زن. شود یم دهیکش نیماش همان به دوباره نگاهم

 .دیکش یم پیپ خنده با و است داده قرار اش، شده مش یموها یرو

 اما شناختم؛ ینم را او هرچند. داشتم حضورش به نسبت یبد حس

 هتل، یها پله ریز یسکو از. کند یم نگاهم یگاه کردم، یم حس

 . روم یم یاصل ابانیخ سمت و رمیگ یم فاصله

 داشت، قرار هتل کنار درست که یاصل ابانیخ به کوتاه قدم چند با

 یعروس نیماش نشان سرهم، پشت یها بوق بوق یصدا. رسم یم

 .دمید یم ابانیخ یانتها در که بود

 شده یطراح صندوق و کاپوت یرو گل، شکل به یقرمز یها ربان

 .بود
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 یصدا و رندیگ یم راه عروس نیماش سر پشت یادیز یها نیماش

 .رود یم هم در ام چهره که است ادیز آنقدر هاشان تسو و غیج

 .گذرم یم ابانیخ از و کنم یم نگاه یآخر نیماش به

 یم راه میپا کنار ن،ییپا مدل نیماش همان که ام نرفته قدم چند

 :کشد یم رونیب سر داخلش، وجق عجق زن. ردیگ

 مت؟یبرسون خوشگله، ـ

 :اندازم یم باال را میابروها

 .هستم یکس رمنتظ ممنون، ـ

 یم نشانش بزرگتر که دارد تن یا قهوه کاپشن. نمیب یم را راننده

 .نمیبب توانستم ینم زن، دنیکش گردن خاطر به را اش چهره. دهد

 درهم یها اخم با. کرد یم ام یعصب و آمد یم راه میپا به پا نیماش

 یگوش با رفتن ور حال در حاال زن. انداختم نیماش به یریز نگاه

 یم برق د،یخورش کمرنگ نور با که بود اش ییطال قاب ستد خوش

 .زد

 نینگ ش،یها دندان از یکی یرو زد، لبخند و شد نگاهم متوجه

 .بود شده کار یکوچک

 گر؟یج یاینم. میریگ یم پناهنده نه،یا کارمون ـ
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 اش ینیب ریز را اش اشاره انگشت ژست با. کردم نگاهش اخم با

 :گرفت مسمت را لشیموبا یگوش و دیکش

 !باشم داشته رو ات شماره دارم، دوست ـ

 یم یا آهسته نفس ام یدرون وحشت با و کشم یم عقب را خودم

 از بود، کرده خشک جا دستش یرو یلعاب و رنگ پر یتتوها. کشم

 !تفنگ و خنجر تا ریبگ قلب

 :گفت راننده به ینگاه با و برد یم داخل را اش یگوش

 !ستین کاره نیا برو، ـ

 قلبم. گرفتم کنارم برق رهیت به دست و دمیکش یراحت نفس! ندرفت و

 .بود ستشیا امکان لحظه هر که دیتپ یم تند چنان

 :کشم یم صورتم یرو یدست و بندم یم را میها چشم

 !رفت راه شهر تو شهینم گهید. شنیم دایپ ییها آدم چه ـ

 ترس با. شوم یم ریگ غافل شیصدا و زنم یم هیتک برق رهیت به

 .کنم یم گرد را میها چشم و گذارم یم ام نهیس قفسه یرو تدس

 :دیآ یم جلو تعجب با

 چته؟ ـ
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 مشخص عرض طول که گنده اخم کی شیجا و دهم ینم را جوابش

 .شود یم دهیتن میابروها نیب ست،ین

 ...من بدش ـ

 بغلش، درون بایتقر را فمیک و کیپالست ، ام یدومَن اخم همان با

 . روم یم نشیماش سمت او، از جلوتر. کنم یم پرت

. است دهیپوش روشن یآب ی قهی دور با دیسف-سرمه راه، راه راهنیپ

 رابطه هم با که بود یمنش همان یکادو که اش عالقه مورد لباس

 الشیخ یب یول کنم؛ واجرش جر خواستم؛ بدجور یچندبار. داشتند

 .شدم

 یصدا با. نمک یم روشن را یبخار آلود، اخم و کوبم یم را نیماش در

 یم محل سگ را او و شوم یم لمیموبا مشغول ام، یگوش امکیپ

 .کنم

 یم غره چشم و پرسد یم را حالم. ردیگ ینم جواب و کند یم سالم

 . شود یم بشینص یتوجه یب و شود یم ناراحت. ندیب

 به شبید نیهم که است مهم تیبرا خوبم؟ که است مهم تیبرا

 هیهمسا زن و خورد یتنومند درخت به ام یشانیپ که دمیترس یقدر

 داد؟ نجاتم
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 کرد، إدعا قد، تمام که یمعرف یب مرد، م؟یبگو چگونه و میبگو کجا از

 به قیعم پُک ناراحت، و نیغمگ حاال ستد،یا یم سخت من، پشت

 .کند ینم تعارف و زند یم اش دهیخر دیجد گاریس

 یم نییپا را خودش سمت پنجره و اندازد یم راه آرامش با را نیماش

 .شود یم راننده مشغول دست کی با. زند

 ؟یباش قهر هنوز یخوا یم ـ

 :کنم یم نگاهش چشم، گوشه

 ...یعوض یندار هم قهر اقتیل قهر؟ ـ

 بهتر نِیماش داخل یهوا تا دهم یم نییپا یکم را نیماش شهیش

 یم باال را اش ینیب ،یا سرفه با و کند یم کمتر را یبخار. شود

 :کشد

 ...نقدیا اشنب بچه ـ

 :کنم یم نازک چشم پشت

 ...نزن حرف من با پس. ندارم اصال رو ات حوصله ـ

 :کند یم یگرید خشک ی سرفه من، به نگاه یب

 .کن تمومش رو یباز مسخره نیا جا، نیهم ـ

 :غرم یم و چرخم یم سمت
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 بود، سالم دوازده. دمید رو خواهرم یخودکش بود، سالم زدهیس ـ

 گوشم تو زد بابام بود، سالم ازدهی. دمید بهیغر مرد با رو مامانم بوسه

 تا یندار یزیچ تو ؟یچ تو. نخورم بدرد و آشغال نقدریا چرا که

 رمیگ خلوت، کوچه یتو شبید ؟یبساز رو میسالگ سه و ستیب

 ...انداختند
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 یبد یصدا با را نیماش و شود یم گرفته ام یشانیپ از هراسانش نگاه

 :زنم یم یپوزخند. زند یم گوشه

 یهرکار تونند؛ یم راحت که یدید. گفت رارسالنیام که همونان ـ

 چند و دستم گه،ید روز سه پام، گه،ید روز دو م،یشونیپ االن. کنند

 . خودم بعدم روز

 :اندازم یم دنده انیم کوچک جعبه درون ،یعصبان را ام یگوش

 کل خوبم، حال کل! میزندگ کل. خوره یم میزندگ کل به داره گند ـ

 .شم سمند نیماش سوار ترسم یم هربار،. آرامشم
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 :دهم یم ادامه یمرتعش یصدا با و دهم یم قورت یسخت به را بغضم

 که هستم یعسل چشم دوتا منتظر شم، یم نیماش سوار هربار، ـ

 ...بعد و کنه نگاهم نهییآ یازتو

 :کنم یم پاک دستم پشت با را اشکم اول قطره

. زدم ینم حرف هفته کی تا و خونه اومدم شب دو ساعت، شب هی ـ

 !شده یچ نگفتم، بهت سال کی بعد هنوزه که هنوز ادته؟ی

 نور که یآفتاب یهوا و عصر پنج ساعت یها دم دم. بود یگرم خرداد

 .سوزاند یم را استخوانت مغز تا دیخورش

 تولد الیژ همسر کمک با یبزرگ رستوران در همه و بود الیژ تولد

 بود گذشته ام یقبل پرواز از ساعت سه از کمتر. بودند گرفته کوچک

 .شدم آماده حاضر یسخت به و

 هم پیک تا پیک ها نیماش و میبود افتاده ریگ یمیحج کیتراف پشت

 ،بار هر و کرد ینم روشن را کولرش راننده،. خوردند ینم هم تکان

 .شد یم ریسراز ام ینیب یرو تا یشانیپ از یگرم عرق

 به هم شب تا قطعا بمانم، کیتراف نیا پشت خواستم؛ یم اگر

 .دمیرس ینم رستوران
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 کولر یتالف به و کنم یم حساب را راننده هیکرا کرده، جزم عزم

 یم ها نیماش نیب از. بندم یم محکم را نیماش در نکردنش، روشن

 . رسم یم ابانیخ یخلوت به باالخره و گذرم

 یپوف و کنم یم نگاه بود، رستوران آدرس یحاو که ماین امکِیپ به

 اند؟ گرفته تولد جشن تهران ناف که است خبرشان چه. کشم یم

 !ستین گرفتن تولد یجا شهر، هیحاش و اطراف نیهم انگار

 سر کیتراف نیا با هیاله خود تا دارد حال یک جوشان یگرما نیا با

 .برسم رستوران به توانستم ینم غرها نیا اب کند؟

 یپِ ثمیم و لوفرین با و کند یجگرک هوس دیبا ونیهما امروز، عدل

 .شوم یتاکس آن به یتاکس نیا از ن،یماش یب من و بروند یخوشگذران

 یتاکس کی کردن چشم چشم با رسم، یم که ها یتاکس خط به

 با و ستمیا یم ابانیخ لب پاکوبان. کنم ینم دایپ هیاله یبرا دربست

 !یلعنت. رسم یم رید. زنم یم ساعت به ضربه چند ناخنم گوشه

 کم و رسد یم گوشم به زنک خاله یها سوت و بوق یچندبار

 .کنم یم محلشان

 کنم؟ کم را شَرَم من شد، دایپ نیماش کی اگر حاال

 :گذارم یم میموها رو را ام یدود نکیع

 ه؟یاله ـ
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 .دهد یم تکان سر تنها من، سمت به شدن خم یب مرد

 یم مواجه خنک یهوا از یمیعظ موج با کنم یم باز که را نیماش در

 ی گوشه و زنم یم هیتک در ی کناره به. دیآ یم حال جگرم و شوم

 .رمیگ یم دندان به را ام اشاره ناخن

 یم جواب و کنم یم تنگ را میها چشم خورد، یم زنگ که یگوش

 :دهم

 د،ینبود خونه کدومتون چیه بابا د؟یرفت اکج هست؛ معلوم ونیهما ـ

 !دیبرسون هیاله منو

 :خندد یم سرخوش

 ...ها ینرفت تیشخص راننده با بار هی حاال سوسول، بچه ـ

 :کنم یم یکج دهان

 بود؛ الزم اخه. شد دایپ نیماش هی تا پختم ها، نزن مفت حرف ـ

 یم رو نشیماش یعوض ثمیم اون حداقل. دیببر رو نیماش هردوتا

 !گذاشت

 :کشد یم یا ازهیخم

 پروازش چون ما؛یس سراغ بره، عیسر ور اون از خواست؛ یم ثمیم ـ

 .نشست یم گهید ساعت مین
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 یجلو را ام یبیج نهییآ. کردم کوتاه را تماسمان و گفتم "یاهوم"

 ی گوشه با را میابرو ریز شده پخش چشم خط و رمیگ یم صورتم

 نگاه مچ آورم، یم نییپا که را نهییآ. کنم یم پاک ام یزرشک یروسر

 .کنم یم نگاهش و رمیگ یم را راننده

 آلود هوس و زیه یها نگاه یدید! کند یم نگاهم مالحضه یب و آرام

 یب با و یعاد او، قایدق داد؟ صیتشخ گرید یها نگاه از شد یم را

 .کرد یم نگاهم یخاص یتحال

 غلظت! مینگو که شیها چشم نهیرنگ از و زیر نسبتا شیها چشم

 رهیخ یادیز نگاه متوجه. داشت همراه به را کارامل با عسل از یقیرق

 :گزم یم لب شرمزده و شوم یم ام

 ...دیببخش ـ

 نگاه یگاه به یتوجه و کنم یم سرگرم میها الک طرح با را سرم

 .کنم ینم شیها
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 چند. دادم یگاف بد من، و کند یم میتماشا گفت؛ یم ششمم حس

 یادیز فقط شیها چشم چه؟ که شدم رهیخ شیها چشم به لحظه

 !بودند یادیز ،یادیز. بودند زیت و یعسل

 و رفت یم تند یگاه گه. آمد ینم کولر اندک یصدا جز ییصدا چیه

 .رفت یم آرام ها نیماش عبور یبرا یگاه گه

 :زدم سرم به یچنگ کالفه. کردم نگاه ساعتم به دوباره

 ...شده رمید من د؟یبر تر عیسر شهیم آقا دیببخش ـ

 کنترل بار نیا دهد، یم تکان سر تنها او و کنم یم نگاهش نهییآ در

 یبرجستگ به درهم یها اخم با و رمیگ یم دست در را نگاهم

 .زنم یم یزیگر تنها، کشیبار یها لب و اش گونه کمرنگ

 تییآشنا حس کی! نداشتم هم یخوب حس اما شتم؛ندا یبد حس

 به ییها چشم از شهیهم است؛ ادمی. بود شده داریب درونم ینچسب

 !بود متنفر عسل رنگ

 .گرفت ینم را دستم یزیچ کردم، یم رجوع ها تر قبل به قدر هرچه

 گر،ید یخمارها هیشب... گرید ها یعسل هیشب گر،ید بود یعسل کی

 نکته کرد، یم نگاه خاص او، یلعنت... گرید یعسل یها شراب هیشب

 .بود نیا مهمش

 .داشت یم وا فکر به مرا یکم اش چانه و چَک یب یها نگاه نیا
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 را ماین امکیپ جواب و کنم یم پاک را یغاتیتبل یها امکیپ کالفه،

 .دهم یم کوتاه

 ...دور ای میهست کینزد دانستم؛ ینم و نبودم بلد را اطراف نیا

 :کشم یم جلو را خودم یکم

 م؟یبرس مونده یلیخ ـ

 به و اندازم یم است، فرمان یرو که دستش به یمختصر نگاه

 و بود شده دهیتراش کامال شیموها سمت کی. کنم یم نگاه صورتش

 .بود خورده نقش "إم " یسیانگل حرف با سِپَر کی بیعج طرح

 و دار موج یکم. آمد یم اش چانه تا و بلند شیموها گرید سمت

 .بودند هشلخت

 یرو تا گردنش یحوال یگرید کمرنگ یخالکوب و کند یم خم سر

 از لحظه چند یبرا و بازد یم رنگ صورتم. نمیب یم شیها شانه

 .کنم یم لرز وفتد،یب است قرار ندهیآ در که یاتفاق تصور

 .دارم کارت نیبش جلو ایب ـ

 فمیک به یچنگ. کنم یم نگاهش تعجب با و شود یم گرد میها چشم

 بهت از که یکم. دهم یم فشار را شیرو به دهیچسب مارک و زنم یم

 :پرسم یم میآ یم رونیب
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 ؟یچ ـ

 را غران ریش کی آرم و گذارد یم فرمان یرو هم، را گرشید دست

 .نمیب یم نیماش فرمان وسط یرو

 ...زمنیعز نیبش جلو ایب خوب، دختر هی مثل ـ

 یآشکار خندپوز که رود یم نیماش در سمت هراسان میها دست

 :زند یم

 .نزنه دست بچه کرده؛ قفلش ییعمو... زِیج در، به نزن دست آخ، ـ

 با و کشم یم را در رهیدستگ شدت به که کنم ینم باورم انگار

 :زنم یم داد تیعصبان

 ...کهیمرت رو المصب در نیا کن باز ـ

 :زنم یم غیج دوباره من و دهد ینم را جوابم

 ...یعوض رو در کن باز ـ

 و کند یم شتریب را نیماش سرعت و چرخاند یم ماهرانه را مانفر

 .چدیپ یم ها درخت انبوه انیم یا یخاک داخل

 یم یصندل به محکم سرم و زند یم ترمز یرو مقدمه یب را نیماش

 ردیگ یم را گردنم که کنم یم نثارش لب ریز یا "یوحش " و خورد

 .کشد یم و
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 دانم ینم که یگاریس دود و،ا و ردیگ یم قرار صورتش مقابل صورتم

 :کند یم رها صورتم در را است کرده روشن یکِ

 .یدار ازین خواب کمی به ـ
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 به فرستم یم لعنت و زنم یم چنگ را دستش بلندم یها ناخن با

 دوسال یزرشک کوتاه ینتوما چرا کردم؟ ظیغل شیآرا چرا که خودم

 که کند یم نگاهم خمار آنقدر. شود نیا شیسزا که دمیپوش را شمیپ

 ... و شود یم آلود خواب میها چشم

 و کردند یم گزگز میها دست. کنم یم حس رمیز را یسخت جسم

 . کردم یم رو و ریز سرم در را ییباال درصد الکل تند یبو

 هرعدد که یگاریس.  کردم یم حس را گرکا گاریس ظیغل دود یبو 

. شناختم یم یخوب به را گاریس نیا. بود یم دالر هزار حداقل آن

 کی عکس که بود جالب میبرا است؛ ادمی. بود جهان محبوب گاریس
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 نقش گاریس ورق یرو و بود دستش یکوچک دار دسته چاقو که مرد

 .  بود خورده

 یگارهایس از نوع کی گار،یس نیا که دانستم ینم چندان زمان آن

 .... قد چه یعنی دالر هزار متیق و است یوودیهال محبوب

 هیال چند انگار. کنم باز توانستم ینم را ام شده نیسنگ یها چشم

 .  بودند کرده خوش جا میها چشم یرو میضخ چرم

 ریز را یدرشت و زیر یها زهیر سنگ و دهم یم تکان را میها دست

 یمحکم پلک با و کشم یم باال یکم را خودم. کنم یم حس دستم

 . شوم یم رهیخ میرو به رو مرد به تعجب با. کنم یم باز را میها چشم

 رنگ یا قهوه روکش که دیکش یم گرکا کاریس بود؛ درست حدسم

 : کنم یم نگاهش اخم با... دست به چاقو مرد آرم همان با روشن

  ؟یاومد جهان سمت از ـ

 قهوه کِیبار فرم خوش یها لب و زند یم گارشیس به یقیعم پُک

 : کند یم رها چپ به را گاریس دود و کند یم باز هم از را شیا

 . اومدم خودم سمت از. نکنم فکر نه جهان؟ ـ

 بود، دهیپوش یپلنگ طرح با یا قهیجل شیرو که یرنگ یمشک لباس

 شش شلوار با غهیجل طرح روشن یا قهوه رنگ. آمد یم او به یادیز

 . داشت یهماهنگ بشیج
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 بیعج شیها دست... شیها دست و یمشک بلند یها پوت مین

 ش،یها انگشت یها غضروف از تر نییپا! البته چپش دست. بودند

. بود خورده نقش یکوچک یخالکوب شیها انگشت از هرکدام یرو

 .... وَهَر فرو ب،یصل خفاش، سِپَر،

 یتکان را تنم. آورد یم یرو نشستن زانو دو به نشستن زانو چهار از

 را اعصابم مارکش گاریس گند یبو. شوم یم رهیخ اطراف به دهم یم

 . کرد یم خورد

 اطراف یکوچک و بزرگ یها سنگ تخته. میبود یا دره یباال انگار

 . دمید یم

 : کردم نگاهش تیعصبان با

  ؟یاورد کجا منو ـ

 چنگ را شیموها بلند مهین آزادش دست با و کند یم نگاهم خمار

 : زند یم

 . گردونمت یبرم بعد کن، تحمل ساعت چند هی ـ

 : شوم یم بلند و رمیگ یم دستم کنار بزرگ سنگ به دست یسخت به

  ؟یاورد کجا منو یعوض ـ
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 و تکاند یم را رنگش یمشک لباس خاک و کند یم خرجم یتفاوت یب

 . شود یم بلند جا از

 : ستدیا یم دره ی لبه من، کنار درست

  کنم؟ پرتت یدار دوست ـ

 غیج که زند یم پشتم به یناگهان ضربه دستش با مقدمه یب یلیخ و

 کند یم نگاهم ینرم لبخند با. چسبم یم را لباسش و کشم یم بلند

 : کند یم جدا خودش از را گرفتم را لباسش قهی که را میها دست و

  ؟یکن یم سختش چرا ـ

 : کنم یم نگاهش هامیا با

  ؟یخوا یم یچ ـ

. دوزد یم گردنم به را خمارش یها چشم و دهد یم تکان را سرش

 در ثمیم ییکادو فیظر گردبند و است افتاده میها شانه یرو شالم

 . نمیب یم شیها چشم تیشفاف
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 : روم یم تر عقب و دیآ یم جلوتر

 ... یه... یه ـ

 دو مچ و دهد ینم گوش. دیاین جلوتر تا آورم یم باال را دستم دو

 : پرسد یم یچشمک با و ردیگ یم را دستم

  ؟یدار دوست یچ تو م؟یکن کاریچ نظرت به شب تا خب ـ

 : کشم یم رونیب محکم را دستم مچ

  مرگته؟ چه ،یلعنت ـ

 : کند یم تیرعا من با را اش فاصله و کند یم تنگ را شیها چشم

. کارمه محل نجایا. وردمتین دمن و کوه نترس! ییجا نیهم شب تا ـ

 ؛یبر رونیب یتون ینم شهرِ، هیحاش یتو هست یبزرگ یتراشکار

 . خوره یم زود خوشگالرم. ست گشنه بدجور نگهبانش سگ چون

 : دوم یم سرش پشت. کند یم کج را لبش و زند یم یچشمک

 ! یکن ولم تا بدم بهت بگو یخوا یم یچ... برم دیبا ـ

 : اندازد یم باال شانه یتفاوت یب با

 ... یزن یم حرف قدر چه ـ
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 چشم پسرک. آمد یم باد سوسو یصدا شد، سرد یهوا شد، شب

 با و بود زده هیتک یرنگ خوش بزرگ سنگ کنار گوشه همان یعسل

 شب، در. کردم یم نگاهش رهیخ. بود یم سرگرم لشیموبا یگوش

 . نداشتند یبرق و بودند شده رهیت شیها یعسل

 دوستم تولد ینذاشت ؟یکرد عالف منو چرا ؟یندار من با یارک تو ـ

. کنم کار باهاش دیبا داره، زبان کالس فردا لوفرین نگران، هما برم،

 ! یدار کاریچ ؛ینگفت اورد در مو زبونم

 بشیج داخل را اش یگوش و خاراند یم را سرش خورده تراش مهین

 : اندازد یم

 که نیهم. ندارم زدن حرف حوصله من! یببند رو دهنت یتون یم ـ

 . بزن باالنس و بنداز باال رو کالهت ندارم؛ تیکار

 : کند یم باز را اش تابستانه قهیجل پیز

 . ندارم تیکار کنم؛ یم لطف دارم االن. بترسونمت بود؛ قرار ـ

 زیه گرکا همان. آورد یم در مخصوصش جعبه داخل از یگاریس

 را گاریس نیا اسم آنقدر ا،ه شب بودم، که کوچکتر... معروف یمجست

 . بماند ادمی تا گفتم یم لب ریز

 گارش،یس دود یبو. بود خاص زشیچ همه. آمد یم خوشم جهان از 

 ...  عطرش یبو اش، یسگ عرق یبو
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 ییها آدم معدود فقط شهر، نیا یتو! یدار ربط جهان به تو! جهان ـ

 یتو که یگاریس. کشن یم رو یوودیهال گاریس مدل نیا که هستند

 ساله هجده تنباکو و شه یم درست ازش پاکت صد فقط سال طول

 گارتیس داخل. داره یظیغل یبو و قیرق شدت به که داخلشه یا

 ختیر یم گل جهان... جالبه ؟یبود ختهیر یهوش یب ی ماده

 ... شناسم یم رو تو. بشه مست تا داخلش

 یم رهیخ میها چشم به لذت با و زند یم برق خمارش یها چشم

 : شود

 ؟یکن وصل بهش منو یدار یسع چرا. آدمم هی منم آدمه، هی جهان ـ

 ... یلعنت بود نیسنگ شدم، خمار یهوش یب ماده اون با خودم من

 تا را ام یمشک یا پارچه شلوار پاچه و اندازم یم میزانوها دور دست

 : زنم یم

 یم خطر بود؛ که کمونینزد هم، جهان. کنم یم خطر احساس ـ

 ... یعسل چشم یهست یطرخ. اومد

 : خاراند یم را گوشش اش، اشاره بلند ناخن گوشه با و خندد یم

 خود من،. بودم تانک توپ وسط اومدم ایدن به که یوقت از من ـ

 ... خطرم
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 یم را یزن یصدا... شب دوازده ساعت قایدق... شب مهین شد، تر شب

 . دمیشن

 چشم همان حبتص یصدا و کنم یم باز را ام زده خواب یها چشم

 : شنوم یم را یعسل

  ان؟یک. یاوراق برم یم هم رو نیماش... خونشون کینزد بابا، باشه ـ

 : زند یم داد و شود یم دور زن یصدا

 . گولیژ کارت رد برو زهرمار، و انیک ـ

 ینیسنگ من سر یرو اش هیسا و خندد یم بلند بلند یعسل چشم

 : کند یم

 ! پامچال ـ

 حاال که یبود لیدخ ام یزندگ کجا یلعنت تو .دانست یم را اسمم

  ؟یدان یم را رسمم ،یدان یم را اسمم
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 : کشم یم باال را ام شده سخت تن و چرخانم یم چشم

  ؟یبدون دیبا یچ همه ؟چرایدون یم هم منو اسم ـ

 : کند یم بلندم جا از و ردیگ یم را دستم

 خانواده ی طهیح یتو اونم. هست یدزد آدم عاشق شهیهم انیک ـ

 .. تو ی

 دستش در که فمیک و دارد یم بر کنارم بزرگ سنگ یرو از را شالم

 : دهد یم گرشید دست به را است کرده خشک جا

 ال،ین ما،ین ال،یم ال،یژ... دییسا رو دهنم خورد، زنگ نقدریا تیگوش ـ

 ... یمل ،یگل

 یم میپا یجلو را اش قوه چراغ نور او و کنم یم گشاد را میها چشم

 : انداز

 آدم یسر هی یقربان یدار. سخته یلیخ شدن یقربان پامچال، ـ

 . خودشون یبرا هستند ییایماف که یشیم

 نگاه او به بار نیآخر یبرا کند یم مجبورم و زند یم چنگ را میبازو

 : کند یم زمزمه آرام و اندازد یم صورتمان یرو را قوه چراغ نور. کنم

 یقربان نذار تو. داره دوست رو سوخته یها مهره شدن یقربان ان،یک ـ

 ... ذهنته یتو جهان گاریس هنوز که یهست باهوش. یبش
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 تر عقب به مرا که یا یسرمست یهوش یب و گاریس دود یبو دوباره و

 گاریس دهیسپ یاه لب یگرم کنار جهان، که جا همان یآر. برد یم

 خر یبرا یچوب آبنبات که ییجا همان. گرفت دهیناد مرا و کرد دود

 . شد نوازش دهیسپ توسط ام گونه و داد دستم کردنم

 یگند یبو. بود شده ادغام خالف یبو با اولش همان از رارسالنیام

 ....  هم مرا و کشت را دهیارک که

 را شیغذا رد،یم یم یکی است؛ آب ریز سرشان شان همه شهر، نیا

 ... تمام و خوانند یم دیتوح و حمد و خورند یم

 یها یخراب تاوان که دهد یم را ییها خالف کثافت یبو شهر، نیا

 ... هاست دل

 گران عطر تنشان یبو که دهد یم را مردمان انتیخ یبو شهر، نیا

 ... است کرده پر پولدار یمرد ای پولدار یزن متیق

 به محاق، هنگام شهر نیا. کن تمام را یباز موشک میقا باش، مرد

 . رسد یم "تو "نام به یا یوزن یب

 داریب یا زوزه یصدا با که بود شب یها مهین! گذشت بد شب، آن

 . بود یکیتار کرد، یم کار چشم تا و آمد یم یدیشد باد. شدم

 که را دستم کف بود، یخاک میمانتو شتریب و بود افتاده سرم از شالم

 .  رفت فرو دستم کف یدرشت و زیر یها سنگ اشتم،گذ نیزم یرو
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 یزیچ چیه. شدم بلند جا از یکرخت با و بستم محکم را میها چشم

 یم حس یاهیس و ترس یبو کرد، یم کار چشم تا و دمید ینم

 . کردم

 آن یکم. نبود نیماش از یاثر یول آمد؛ یم ها نیماش کمرنگ یصدا

 را رفتن راه و کرد یم درد میاپ بود، افتاده نیزم یرو فمیک تر، سمت

 و افتادم نیزم یرو ده،ینرس دوم به اول قدم. شد یم تر سخت میبرا

 و زدم سنگ به محکم ضربه. کرد ریگ یبزرگ نسبتاً سنگ به میپا

 اضافه میپا مچِ به هم دستم مچ درد حاال. شد جمع درد از صورتم

 . شد

. کردم باز ار پشیز و دمیکش فمیک سمت را خودم ضعفم، تمام با

 را یگوش زده، هول. بود فیک داخل ام یگوش بر عالوه لمیوسا تمام

 یا آسوده نفس. کردم نگاه آنتن به کردنش، روشن با و برداشتم

 . گذاشتم قلبم یرو را دستم و دمیکش

 یصدا بفهمم توانستم ینم اصال و بود شده شتریب خرناس یصدا

 ! ستیچ

 بلند جا از آن به هیتک با و گرفتم را دستم کنار یکوچک درختچه

 یاهیس در را یگوش قوه چراغ و انداختم گردنم دور را فمیک. شدم

 . چرخاندم اطراف
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 با و رسم یم کفش لنگه به زنان لنگ. نمیب یم را کفشم لنگه 

 رفته فنا به کفشم یسانت پنج پاشنه که شوم یم متوجه دنشیپوش

 . است

 یم دوشم یرو و آورم یم ونریب گردنم از را فمیک و کشم یم یپوف

 . اندازم

 راه را جاده ی کناره ندارد، یگرید و دارد لنگه یکی که ییها کفش با

 .  رمیگ یم

 به. شد یم تر دیشد لحظه هر و شود ینم کمتر ها زوزه یصدا

 برگردم دمیترس یم. نداشتم را برگشتن جرأت که دمیترس یم یقدر

 . شوم مواجه است، ذهنم در که یزیچ با و

 پامچال که کردم یم یراض را خودم و دمیکش یم قیعم یها نفس

 ! یگوشت تلخ تو اصال نترس، اصال ست،ین یزیچ اصال

 و نلرزم کردم، یم یسع و بودم کرده مشت میپا ران کنار را دستم

 .نندازم خودم جان به ترس

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 66_پارت#

 و کند یم دایپ راه بدنم انیم برق انیجر ،ییموها یپُرز حس با

 . افتاد خس خس به میگلو که دمیکش یغیج چنان بندش پشت

 هربار کردم، دنییدو به شروع و کردم جمع ام نهیس در را میها دست

 . کرد یم ریگ راه انیم یها کلوخه به میپا

 به سر با و اندم جا ینیماش کیالست انیم درست میپا راه انیم 

 با. گذشت یم کمرم رهیت از عرق و زدم یم نفس نفس. خوردم نیزم

 کفش پاشنه یسخت به و گرفتم را ام یشانیپ یرو عرق دست، پشت

 . دمیکش رونیب کیالست یدگیبر از را سالمم

 کهیت کیالست تند تند د،ییدو یم سمت نیا به که یجسم دنید با

 نگاهم که کنم پرت یکنار به خواستم و دمیکش رونیب میپا از را پاره

 . افتاد ییکذا جانور آن به

 رهیخ هیگر با. گذاشتم نیزم یرو را میها دست کف و دمیکش ینیه

 خوشش چندان ام یچشم دوئل نیا از انگار. ماندم رنگ اهیس جسم

 . زد چنگ و کرد ناسالمم یپا مچ بند را خودش یپرش با که آمد ینم

 شود یم ام متوجه یکس کردم؛ یم فکر که ودب بلند آنقدر میها غیج

 میپا مچ به ترس با و دمیکش نیزم یرو را خودم. دیآ یم سراغم و

 . شدم رهیخ
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 و دمیکش عقب را میپا هیگر با. بود کرده پا به خون شیها چنگ رد 

 یم عربده به بار، کی هیثان چند هر را خرناسش یصدا یوحش سگ

 . لرزاند یم مرا تن و رساند

. فرستاد کنار را کیالست ش،یپا یجلو با و دیمال خاک به را اش هپوز

 . رفتم تر عقب و عقب و چاندمیپ سالم دست مچ دور را فمیک

 شده زده وق ترس از میها چشم و کردم یم نگاه سگ به تعجب با 

 مراقبت و بدهم نشان العمل عکس ،یعمل هر قبل خواستم یم. بود

 . کنم خودم از یکم هرچند

 جمع اش نهیس در را شیپا. افتاد سگ یپا مچ به و ترسانم نگاه

 شدم شیپا از رفته خون متوجه. آمد یم سمتم زنان لنگ و بود کرده

 یقیعم نفس بار، کی هرچند. بکشم رفت یم ادمی را میها نفس و

 . دمیکش یم عقب به درد با را خودم و دمیکش یم

 خودم وزن انستمتو ینم من و بود شده معمول حد از تر کینزد سگ

 . بکشم عقب ل،یعل مچ و چالق یپا آن را

 امکان و بود افتاده درد به ها، آشغال خُرده هجوم با دستم کف

 . داد ینم را حرکت
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 یا زوزه سگ و دمیکش ابونیخ آسفالت سمت مشقت با را خودم

 میپا هراس با و دیلرز تنم تمام. دیکش میپا یرو اش پوزه با و دیکش

 . انداخت چنگ استخوانم مغز تا درد که دمیکش عقب را

 پشت را شمیآرا لوازم فیک و کردم باز را فمیک ،یکمرنگ نور دنید با

. کنم جور و جمع را خودم  و شود پرت حواسش تا کردم پرت سگ

 . بود شده دیناپد نور چرخاندم، که سر

 سگ. پراند یم را عرق و زد یم پشتم به قهیدق هرچند یسوزناک باد

 شتریب را سرعتش آمد، من سمت باز و کرد نگاه عقب به قهیقد چند

 بار، کی هرچند. کرد یم نگاه لذت با ساخت یم که یلمیف به و کرد

 . رساند یم مرگ مرز به مرا و داد یم نشانم را زشیت یها دندان

 زبان آن با و انداخت جسمم یرو را خودش ،ینامناسب کوتاهِ پرش با

 را میها اشک یجلو و زدم عُق. زد سیل را صورتم یرو چندشش

 . گرفتم ینم

 ضربه سگ شکم به سالم یپا با  و کردم باز را فمیک در آزادم دست با

 را اش پوزه و چندشش زبان دوباره یول برد؛ عقب را سرش یکم. زدم

 . زد یم ضربه میپهلو به سالمش یپا با و دیکش یم صورتم یرو
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 دمیکش رونیب را یشِ ،یزیت حس با و چرخاندم فمیک درون را دستم

 یا لحظه یبرا سگ و بردم فرو سگ کمر پشتِ کردن، نگاه یب و

 . افتاد میبازو رو اش تنه مین و دیبر نفسش

 ناله به و دمیکش کنار را خودم هم، پشت یها زدن عق و هیگر با

 را ام یگوش صفحه شدنِ خُرد یصدا. دهم ینم تیاهم سگ یها

 زده یا صدمه یگوش اتیکل به دمیترس یم نیا از و بودم دهیشن

 . باشم

 دکمه خواستم تا و دمیکش رونیب بمیج از را لرزانم یها دست

 افتادم نیزم یرو زانو، دو و خورد بهم حالم کنم، لمس را یکنارگوش

 . شد یخال بودم، خورده که یزیهرچ هجم از ام معده و

. خورد یم بهم حالم ام یناتوان همه نیا از و بود گرفته شدت ام هیگر

 . کردم پاک را میها اشک آرنجم با و کردم سرم ستون را دستم

 و پر آنتن خط. برداشتم میپا کنار از را یگوش و کردم دراز دست

 که یزیت یش. کردم نگاه سگ به و چرخاندم سر. شد یم یخال

 را خودش درد، از و بودم کرده فرو کمرش در را بود میابرو نیموچ

 . دیکش یم نیزم یرو

 و زدم یمضطرب لبخند ،یگوش شدن روشن با و زدم را یگوش دکمه

 از تر دیناام مرا هم پشت یها بوق. گرفتم را ونیهما شماره عجله با
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 را ثمیم ی شماره بار نیا و کردم قطع را یگوش. کرد یم یوقت هر

 من، دهان از هم یا کالفه "أه" و رفت ریگ غامیپ یرو که گرفتم

 . شد خارج

 سفر که کردم دعا ما،ین شماره دنید با و کردم چک را میها تماس

 . باشد تهران در و باشد نرفته

 من، یدیناام اخر یها لحظه در و شد یم پخش مزخرفش شوازیپ

 : آمد اش گرفته یصدا

 ... لعنت معرکه برخرمگس ـ

 : گفت داد با

 ؟یبگ یچ بهم یزد زنگ یشب نصفه بله؟ ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 نفس. است گرفته اشتباه فرزانه دخترش دوست با مرا که زدم حدس

 با قهیدق چند بعد و شد اریهوش د،یشن که را کشدارم و مضطرب یها

 : گفتم مسلط یکم و گرفتم ینفس. زد صدا را نامم ادیفر

 ...  ماین ما،ین ـ

 توانستم ینم یحت و کرد یم درد دستم .زدم عق و خورد بهم حالم

 یول دم؛ینال و شدم رهیخ سگ به. دارم نگه انگشتانم انیم را یگوش

 . نزدم یحرف

 ینم بر سگ از نگاه که دمیترس یم آنچنان و بود آمده بند زبانم 

 ای و سگ چند آمدن دیپد موجب ماندنم شتریب دانستم یم. داشتم

 . شود یم گرگ یحت

 شده یطور هر خواستم او از یکوتاه امکیپ با و دمکر قطع را تلفن

 . دهد نجاتم و برساند من به را خودش

 و کند دایپ را میجا تا! دیکش طول دوساعت از شتریب دادنش نجات و

 .  آمد اما داد؛ دق مرا کند هماهنگ سیپل با

 و روزه چند شیر ته و خانه شلوار با ونیهما آمد، یوقت است؛ ادمی

 خانه به تنها خواست؛ یم دلم و دمیترس یم. دمید شلخته یموها

 .  کنم قفل را درها تمام و برگردم
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 شیها هیگر و لوفرین ینگران به یحت و ندادم سیپل به یحیتوض چیه

 . ندادم تیاهم

 به دکتر کی ثمیم که کردم یپافشار مارستانیب به نرفتن یبرا آنقدر

 ... و آورد خانه

 * 

 ... یِسراب چه عشق ،یِخواب مثل عشق

 ... یِآب یچشما یپِ چشمام ام، تشنه

 به را سرم و کرد یم تکرار را آهنگ نیا اش همه مدت، نیا لوفرین

 . آورد یم درد

 . کرد یشراب را شیموها و رفت آهنگ نیا خاطر به است؛ ادمی

 یتاب و زد یلبخند شدم، رهیخ اش یشراب یموها به تعجب با یوقت

 . داد لختش یموها به

 یبرا خواننده چون دهد؛ یم گوش را آهنگ نیا گفتم؛ یم لیاوا

 ! باطل الیخ یزه دم؛یفهم کم کم! است خوانده ها یآب چشم

 .. یِانتخاب چهِ  یعذاب چه یوا

 ... یِشراب یمو اون مستِ دل
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 و النیو من و بود کرده ترک را تهران شد یم یا هفته کی ون،یهما

 ! دیترس یم او چون چرا؟ زدم، یم وجب را خانه کل النیس

 جیمس و خواندم یم کتاب یگاه و رفتم یم رونیب لوفرین با یگاه

 . دادم یم جواب را میها قیرف

 کرده اجاره شهر نییپا خوب ها منطقه از یکیدر یا خانه ون،یهما

 ونیکام را خانه آن به رفتن یبرا را الزم یها اسباب امروز و بود

 . برد یم بار، حمل

 ییها تنش از دور و میکن یزندگ آنجا یمدت لوفرین و من بود؛ قرار

 . ترساند یم را ونیهما که میباش

 را شوهرش شیپ سال سه که ست یریپ زن مان، هیهمسا گفت؛ یم

 . کند یم یزندگ اش ساله یاند و ستیدخترب با و است داده دست از

 ما با هم ونیهما تا داشت یادیز اصرارش و کرد یم یبدعنق لوفرین

 . دیایب

 آرام من، کنار یمدت و باشد یمنطق خواست یم او از هم ونیهما

 . ردیگ

 دم؛یشن که دمیپرس را احوالش یامکیپ با و دمیند مدت نیا را ثمیم

 ! کند ازدواج مایس با تا خورده را مخش اش یگرام مادر
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 دختر مایس گفتم؛ او به و زدم لبخند بعدش اما کردم؛ تعجب اولش

 بار ریز تو که بس از دندیپوس مادرت پدر و ستیمهربان و خوب

 ! ینرفت ازدواج

 مرامش کال ست،ین یزندگان و زن و ازدواج اهل ثمیم دانستم یم

 ... و یرنگ یدخترها دوست داشتن یبرا داد یم جان

 دستش آمد، یم ونیهما خانه به یا زنانه عطر یبو با که هم هربار

 در برادرش یجا را روز آن م؛یدیفهم یم آخرش و میانداخت یم

 . است کرده یگرم بازار ،یفروش عطر مغازه

 هم با ییابتدا دوره از که بود ونیهما قیشف یها قیرف از یکی ثمیم

 مادر و پدر که بود شان ینوجوان یها سال در داشتند، آمد و رفت

 ثمیم و ونیهما یدوست شهیر و گرفتند آمدن، تهران به میتصم ثمیم

 .شد کمرنگ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 با و ماند یم تهران من، خاطر به ونیهما ست، یسال هفت-شش حاال

 یم شرکت به خودش یجا را ثمیم ،یگاه. کرد یم یهمکار ثمیم

 .  کرد یم خلوت را خودش سر و فرستاد

 ارث. ندگذرا یم رشت در را اش یکار یها وقت شتریب ونیهما

 . کرد یم اداره را بود یکوچک نسبتا کارخانه کی که شیپدر

 یمدت که داد شنهادیپ ونیهما ییدا م،یآمد تهران به که یزمان

 . کند کار او شیپ ونیهما

 سوار و میکن یم لیتکم چمدان کی با مانیها لیبند و بار دوباره

 نگر یمانتو که هست حواسش وسواس، با لوفرین. میشو یم ونیکام

 . نشود فیکث روشنش

 هم یجانیه چندان البته. نمیبب را خانه خواستم، یم که بود بار نیاول

 . نداشتم

 یم دواریام را خودم. کنم تحمل را وضع نیا بود قرار یکوتاه مدت

 به یا وقفه یب یها پرواز و نمیب یم را الیژ و ماین دوباره که کردم

 . خورد یم پُستَم

 وسطِ قایدق و کردم یم نگاه نیب خوش یلیخ! بود نیهم اشتباهم

 . خورم یم وارید به ام ینیب خوش ی بُحبوبه
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 لبه. داشتم تن به نازک بافت کی تنها و داشتم دوست را یبرف یهوا

 یمخف پتو ریز را خودش گردن تا لوفرین و میبود نشسته ونیکام ی

 . بود کرده

. دیکش یم قبع را اسباب یرو چادرِ هربار و دیوز یم ینیسنگ باد

 . کردم جمع بغلم در میها دست و گذاشتم کنار را لمیموبا یگوش

 چند اتفاق نیا اما دارم؛ دوست را نکبت یزندگ نیا میگو یم یگاه

 . کنم تحمل توانم ینم را ریاخ ماه

 برعکس حاال. بود کلوخه یب و آرام ام یزندگ بود، سال شش از شتریب

 لرز به مرا بدجور ترسش، که مبود یاتفاق منتظر هرشب و بود شده

 . رساند یم

 به را یآبرنگ یها توده رنگ خوش یابرها یحت و بود یآب آسمان

 ... سرما و بود یبرف هوا، یبو. بودند کرده پخش آسمان

 خانه یبرا ازین مورد لهیوس دست چند لوفرین کمک با شیپ روز چند

 یتح و میریبگ ساده اسباب گفت؛ یم ونیهما. میدیخر دیجد

 . باشد صرفه به تا میدیخر دوم دست را ونیتلوز و خچالی

 به را ها کار خرده و یزیآم رنگ بود، منتظرمان دیجد خانه در ثمیم

 . بود گرفته عهده
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 چشم به و کرگا گاریس یبو به! کردم فکر دهیسپ به روز چند نیا

 ! جذاب یعسل

 هنوز ت؟اس خوب حالش االن نکهیا به کردم، فکر هم رارسالنیام به

  دهد؟ یم حیترج حکم به را مارپله هنوز ای و دیآ یم بدش انیقل از

 چیه! دمید یم را دهیارک تنها کردم، یم فکر ام خانواده به یوقت اصال

 .  نداشتم ادی به ارسالن و دهیسپ از یکمرنگ رد

 احترام با و کرد باز را باربند در شیچخماق بلیس آن با ونیکام راننده

 : رفت عقب

 . خورد تنتون به سوز که شرمنده. یآبج بفرما ـ

 : زدم یلبخند

 . دیکشد زحمت ه؟یحرف چه نیا ـ

 جلو قدم چند. آمد نییپا و گرفت ونیکام کنار لهیم به دست لوفرین

 . کردم نگاه اطراف به و رفتم

 داخل ها یبند سهیر. بود شده پر یکمرنگ یها چاله با کیبار کوچه

 برگزار ای و گذشته دانم ینم که بود یا تازه یعروس نشان کوچه،

 . است نشده
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 یها چشم و یگل چادر داشت، هم پاکن یسبز هیهمسا زن

 . انداخت یم خنده به مرا که یکنجکاو

 خانه در و کرد کمکمان اش ییدا آمدم، تهران به ونیهما با که لیاوا

 وضعمان کم کم و میکرد یزندگ یطوالن مدت اش خورده خاک ی

 الزم یها آموزش و یکارآموز ماه شش بعد من و شد خوب

 حقوق سال سه-دو بعد و شدم وارد ییها گروه دسته به یمهماندار

 تهران شمال اطراف یا خانه گذاشتن، هم یرو پول با و گرفتم یخوب

 . میدیخر

 راننده،. فشرد را کودک دست و زد یلبخند گر،ید هیهمسا زن 

. بود انداخته گردنش دور لُنگ کی و بود دهیپوش یگشاد یآب ژامهیپ

 یکتان بار هر و بود زده تا کفشش پاشنه ریز را شیها یکتان پشت

 . آمد یم رونیب شیپا از چپ سمت

 پشت لوفر،ین. رفت بود، گرفته قرار کوچه یانتها که یا خانه سمت

 "م؟یا آمده نجایا ما چه "که آورد یم در اطفار أدا و آمد یم راه سرم

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 69_پارت#

 بهش خوب خوراک و خورد و یشهر باال خانه طعم دانستم، یم

 متوسط سطح جز هم لوفرین خود البته. زند یم غر که است ساخته

 با هم آن داشتند، تهران غرب در یخوب نسبتا خانه و بودند جامعه

 . بود دهیرس دستشان به بزرگش پدر ارث

 جز او و من کال. دانستم ینم پدرش یحت و مادرش از یادیز زیچ

 و من یکی و گفت یم او یکی. میبزن که مینداشت یحرف مانیدردها

 ! چیه هم آخر در

 و یگچ صورت با یکارگر و شد باز رنگ یآب کِیبار یآهن ی خانه در

 . داد یریز به سر سالمِ، و آمد رونیب رنگ لوازم

 خانه بزرگ نسبتا اطیح وارد راننده سر پشت و دادم تکان یسر تنها

 داد، یم جان. کرد یم ییخودنما اطیح وسط یبزرگ حوض. میشد

 یها هندوانه و ینیبچ حوض اطراف یشمعدان گلدان و یگل یماه

 . یکن پرت آبش در تپل

 ی دوچرخه و هیدوال یکیپالست توپ یبو. داد یم یکودک یبو

 . بود خراب شیها یکمک از یکی شهیهم که یدار یکمک
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 یا روزهیف حوض همان شییبایز تنها و نبود اطیح در یدرخت چیه

 شیها دست و آمد نییپا اطیح به یمنته یها پله از ثمیم. بود یخال

 : کرد باز را

  ه؟یچ نظرت ـ

 : کرد اشاره اطیح ی گوشه بزرگ گلدان به و دیکش قیعم ینفس

 . میبکار تا دمیخر انگور درخت رفتم ـ

 و برد باال ها پله از مرا دستش فشار با او و زدم یبخش لذت لبخند

 : گفت زنان ادیفر

 اعتماد یکس به تو جز. یاورد رو ها بچه که مرامتو جون، شفق ـ

 . نداشتم

 و کلفت یها بلیس که بود یا راننده همان شفق که بود جالب! شفق

 کمانیزدن شده چاک شین با جانمان شفق. داشت دهیتراش ته از سر

 : گرفت را راهمان یجلو راهرو، یورود در انیم و شد

 . ادیم اهیگ و گل دستش به بکاره، رو درخت یعل دمیم ـ

 کارتون لبخند با او و زد جانمان شفق کتفِ به کوتاه ضربه چند ثمیم

 . داد یکارگر دست را دستش در نیسنگ

 : انداخت میبازو دور دست لوفرین
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 ! پامچال ارمند دوست رو نجایا من ـ

 جا شالش درون را اش یشراب یموها بلند ی تره و کردم نگاهش

 : دادم

 میگرد یبرم م،یبش خالص هیقض نیا دست از. ونیهما خاطر به ـ

 .. خودش شیپ

 : افتاد رونیب شیموها از تار چند دوباره و زد یپلک

 ... جا همه نیا ش،یک راز،یش میرفت یم ـ

 یم ونیهما. بدهم نتوانستم را لوفرین جواب و دیکش را دستم ثمیم

 خانه که حد نیهم در. میباش تهران نیهم در خودش کنار خواست؛

 سراغمان به خواست هروقت و باشد داشته فاصله دوساعت ما با اش

 . دیایب

 : داد نشانم را اتاق ثمیم

 یسنت یوارید کاغذ رو اتاقت پنجره سمت وارید اون دادم سفارش ـ

  ؟یدار دوست ارن،یب

 ی گوشه اطیاحت با و رفتم بزرگ و ضیعر نسبت پنجره سمت

 دیسف یکیپالست رنگ یبو. کردم باز را پنجره و گرفتم را رهیدستگ

 . بود برداشته را خانه تمام
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 تخت کی دیبا د،یرس اطشیح به دیبا. بود دلچسب خانه نیا قاًیحق

 کی. گذاشت اطیح گوشه دوز مامان یسنت یها بالشتک با، یچوب

 یها طرح که یمیقد نیمالم یها بشقاب و شده قاچ هندوانه ظرف

 . داشت یشلوغ

 زیتم را لوفرین اتاق و میکرد پهن را ها موکت شب، یها مهین تا

 . میبخواب آنجا را شب تا میکرد

 را اسبابش و میگذاشت ییرایپذ در هم دوم دست کاناپه دست کی

 . میدیچ

 یها کاناپه. بود پوشانده یا قهوه-دیسف یوارید کاغذ را ییرایپذ

 کاناپه و ونیزیتلو کی را ییرایپذ کل. آمد یم شیاجزا به رنگ یریش

 . بود گرفته بر در

 و بخرم بلند یا شهیش گلدان کی مثال داشتم؛ یخوب یها فکر بعدها،

 . بگذارم درونشان قامت خوش یبامبو چند

 و رفت یم شهر مرکز به ثمیم با یگاه و زد غر شب آخر تا لوفرین

 . کرد یم دیخر

 داشت قرار بزرگ مارکت سوپر کی مان خانه از یکوتاه ی فاصله با

 .  بود هم یینانوا آن، به دهیچسب که

 ! گرید روز کی از هم نیا و دادم تکان را بالشتم
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 را کنارمان بودنش ثمیم و بود دهیخواب وارید به دهیچسب کنارم لوفرین

 به یسر شب گفت؛ و برود یامش یمهمان خواست یم. ندانست زیجا

 .زند یم ما

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 دهیچسب لوفرین اتاق. کردم تر ادیز را یبخار شعله و کردم دراز دست

 به او اتاق پنجره که تفاوت نیا با داشت یکوچک پنجره و من اتاق به

 .... اطیح به من قاتا پنجره و شد یم باز کوچه

 به مقدمه یب روزید عصر نیهم. کردم باز را ام دهیخر تازه کتاب

 یرو را آن اتوبوس به سوار موقع است؛ ادمی. رفتم یدور کتابخانه

 یبعد ستگاهیا شدم؛ مجبور و گذاشتم جا اتوبوس ستگاهیا یصندل

 .  برگردم یقبل محل به باز ،ینیماش با و شوم ادهیپ

 را آن از خط چند و کنم باز را کتاب یال نشد وقت عصر، روزید از

 . بودم یوارید کاغذ انتخاب و اسباب و دیخر ریدرگ. بخوانم
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 یباز مشغول اش یگوش با لوفرین و دیتاب یم یمهتاب کمرنگ نور

 را جدولش و دیپرس یم من از یسواالت بار کی هرچند. بود جدول

 . کرد یم کامل

 پا به یا یمشک مخمل شلوار و بود دهیپوش یبلند نیآست یبافتن

 . داشت

 همان با و بودم دهیپوش یدار طرح کوتاهِ نیآست سرما، از تر الیخ یب

 . بودم شده جمع پتو ریز ام یکش نیج شلوار

 . کردم رد را اولش صفحه چند و زدم ورق را کتاب

 زیچ به که بردم یم لذت کلماتش از و خواندم یم را کتاب ورق ورق

 . دمیرس یبیعج

  "نکن چشیپ سوال ،یکرد دایپ رو یخوشبخت یوقت"

 چشیپ سوال" یرو یقرمز خودکار با. کردم نگاه جمله به تعجب با

 بچسبش؛ سفت "بود شده نوشته شیجا بود شده دهیکش خط "نکن

  "!خانم دختر بلدم خوب رو کردن بدبخت چون

. دمیکش قرمز یخوانا خط یرو یدست و نشستم میجا در تعجب با

 : آمد باال یکم و چرخاند را سرش و شد من جمع حواسش لوفرین

  شده؟ یچ ـ
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. میدیپر جا از و آمد یبلند غیج یصدا بدهم را جوابش خواستم تا

 المپ، دیکل یجا یاشتباه هول با و رساندم المپ دیکل به را دستم

 چهیدر. میشد رو به رو خاک یمیعظ موج با و کردم روشن را کولر

 . مینداشت را کردنش زیتم وقت هنوز که بود یخاک و دگر از پر کولر

 و کرد باز را اتاق در پتو با هراسان لوفرین و شد روشن المپ باالخره

 . آمد یم ناله و ضجه یصدا. گرفتم راه سرش پشت هم من

 یرو را دستم در کتاب و برداشتم یلباس چوب از عیسر را میپالتو

 تا را میها ییدمپا و انداختم سرم یرو را پالتو کاله. کردم پرت نیزم

 . دمیپوش تا به

 باز آخر تا را در. رفت در سراغ و کرد روشن را اطیح المپ لوفرین

 . کردم نگاه بود، افتاده کوچه وسط که یزن به و کردم

 یم صدا را ینام کشان غیج و دیکوب یم خودش صورت و سر بر زن

 یکوتاه یها قدم اب و گرفتم فاصله در از. شناختم ینم من که زد

 . شدم رهیخ بودند، گرفته را دورش که یجمع به را خودم

 کش دراز نیزم یرو که ینقش زیر دختر متوجه شدم، که تر کینزد

 انداخته راه خون و برف از ییایدر و بود ریسراز سرش از خون. بود

 . بود
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 با زن. فشردم هم یرو چشم و شد مور مور تنم خون، حجم دنید با

 . کرد یم نینفر کنان هیمو و کرد یم نوازش را دختر صورت چادرش

 . نداشتم دانستن به یلیم هم چندان و ستیچ هیقض دانستم ینم

 متوجه که کردم گرد عقب. بود شده سست میپاها و بود خراب حالم

 شفق کنار و چرخاندم را سرم. شدم خانه در یجلو لوفرین نبود

 . دمید یپسر و جانمان

 بیج درون را ام زده خی یها دست مضطرب و دمیکش یقیعم نفس

 . بردم فرو میپالتو

 یم بدتر را حالم نیا و شد ینم کمتر زن یادهایفر و غیج یصدا

 . کرد

 من به را خودش یتند یها قدم با. شد بدم حال متوجه لوفرین

 . گرفت را میها شانه و رساند

 : زد زل صورتم به

 ! پامچال یلرز یم یدار ده؟یپر رنگت چرا ؟یخوب ـ

 : رساند ما به را خودش هول با شفق

  دخترم؟ شده یچ ـ

 : ستادیا گرمید سمت هم پسر
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 !شده بد حالشون دنید خون کنم؛ فکر ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKNWQYmFEsjHl
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 میاه شانه شفق، به یکوتاه حیتوض با و ردیگ یم را هیقض زود لوفرین

 موج م،یشو یم خانه وارد تا. میشو یم خانه وارد و ردیگ یم را

 . دیآ یم سراغم تهوع حالت از یبزرگ

 یم بلند نسبتا درختچه به را سرم و رسانم یم باغچه به را خودم

 . خورد یم بهم حالم و افتد یم سوزش به ام معده. چسبانم

 : ردیگ یم سمتم را یآب وانیل لوفرین

   ؟یانداخت آشپزخونه وسط اچر رو کتابت ـ

 یم فکر. خورم یم را آب از یا جرعه و کنم یم نگاهش یحال یب با

 یغلط چه آشپزخانه در پس نکردم؟ رها راهرو در را کتاب مگر کنم؛

  کرد؟ یم
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 یم جلب را ام توجه آمبوالنس هم پشت ریآژ و سیپل نیماش یصدا

 : چرخم یم لوفرین سمت. کند

  شده؟ یچ دونست ینم شفق ـ

 : انداخت باال را شیها شانه

 . اومدند رونیب تازه اوناهم نه، ـ

 یم خودم به شتریب را پالتو و آورم یم در میپا از را میها ییدمپا

 خاموش را اطیح المپ رود یم ادمانی و میشو یم اتاق وارد. چسبانم

 ختهیر ریتحر زیم یرو بر کولر کانال از که یخاک و گرد به. میکن

 : آورم یم در تنم از را پالتو و کنم یم یفوت. کشم یم یتدس است،

 ... اریب کتابمم ؟یاریم برام یچا وانیل هی لو،ین ـ

 بالشتش یرو را خودش دور یمسافرت یپتو و دهد یم تکان یسر

 .  اندازد یم

 یم رونیب شارژ از. روم یم ام یگوش سراغ و کشم یم یا ازهیخم

 . کنم یم نگاه امکمیپ و ستما چیه از یخال صفحه به و کشم

 نگذشته، یکم. چسبانم یم بالشت به را سرم و گردم یبرم میجا سر

 . دیآ یم ام یگوش یرو یامکیپ موقع، همان و دیآ یم لوفرین
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 را لبم. دارم یم بر را یچا وانیل ،یلبخند با و کنم یم باز را امکیپ

 : خوانم یم را امکیپ و چسبانم یم وانیل داغ ی لبه به

  ؟یداشتن دوست رو زیسوپرا ـ

 : کنم یم نوشتن به شروع تند و پرد یم میگلو در یچا

  ز؟یسوپرا کدوم ـ

 : دیآ یم جوابم ده،ینکش هیثان به

 ! دختره جسد ـ

. زدیر یم ام عالقه مورد یپتو یرو شیچا و افتد یم دستم از وانیل

 .شوم یم رهیخ امکیپ به بهت با و گذارم یم دهانم یرو را دستم

 رسوخ بدنم کور نقطه تا سرما و ست ینشدن توقف میها دست لرزش

 . کند یم

 شیها دست حوله با که یدرحال و دیآ یم رونیب ییدستشو از لوفرین

 : پرسد یم کند، یم خشک را

 ... قرار فردا یراست ـ

. شوم یم رهیخ امکیپ به. افتد یم من به متعجبش نگاه و چرخد یم

 خوانمش یم آنقدر! ستین یکاف هم وبارد نه، بار کی خوانمش، یم

 . کند یم پاک را امکیپ و کشد یم دستم از را یگوش لوفرین که
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 خواهم ینم. ببندم چشم تا کند یم مجبورم و چدیپ یم دورم ییپتو

 بازگشت فرصت میها کابوس به خواهد ینم دلم. ببندم را میها چشم

 . بدهم

 بهشت ته در چه مدآ ینم ما به خوب حال. تاخت یم ترس دلم در

 ! است حقم که یجهنم ته در چه باشم

 . دندیچرخ یم ول سرم انیم من یها ترس و شد خاموش ها المپ

 من از. کرد پچ پچ کم کم و دیخند شیبرا. زد حرف ونیهما با لوفرین

 . ام دهیخواب مثال وارید به رو باز طاق که یمن از. گفت یم

 که یلیموبا به کنم ینم جرأت و ما داشته نگه باز بازِ را  میها چشم

 . کنم نگاه دارد، فاصله من با متر یلیم دو

 باز مهین در یال از باد. زد یم دو دو میها چشم د،یچرخ یم سرم

 گفت او که دمیرس یم یشب به و خوردم یم چرخ. دیکش یم سرک

  "ساله نیچند دختران  و ساله چند یدختر! کشد یم آدم "

. چرخد یم رقص، ستیپ وسط که یکس مثل؛ درست چرخم، یم

 یم دهد، یم حرکت را شیها دست چرخد، یم کند، ینم نگاه

 ! چرخد یم دهد، یم سُر را شیپا! چرخد

! نبود یکودک هیشب که یکودک دور خودم، دور دم،یچرخ یکودک از

 .بود یبدبخت جنگ هیشب
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 .  دیایب عمرا من سراغ یفراموش و گذشت سال چند

 کنم؛ واجرشان جر یکی یکی و وفتمیب ها کابوس جان به خواستم یم

 یم آمدند، یم ها شب نبودند، آمدن روز، مردِ. بود ادیز زورشان اما

 . رفتند یم و کشتند

  ؟یدار تو خواهد، یم خوش دل یکم ها، خواب از خسته منِ نیا

 * 

 دست کی لش،یخ و خز پیت همان با! بود آمده دوباره جانمان شفق

 و صاف یموها با هم حسام پسرش. انار گرشید دست و هندوانه پر

 . شد خانه وارد پدرش پشت یا پارچه راهنیپ و لباس

 از شفق. آمدم نییپا را اطیح به یمنته ی پله سه و زدم یلبخند

 : زد لبخند کلفتش یها لیبیس آن پشت

 یم انگار. بخرم رو نایا کردن، امر ثمیم آق ؟یخوب دخترم، سالم ـ

 . دیبنداز راه رو حوض دییخوا
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 نگاهم لحظه چند. کنم یم سالم حسام به و دهم یم تکان را سرم

 را ها سنگگ نان و برد یم فرو گردنش در سر دوباره و کند یم

 . ردیگ یم سمتم

 : کند یم نگاه پسرش ی رفته نییپا سر به شفق

 فوق. کنم یمعرف نشد وقت. حسامـِ پسرم نمیا جان، پامچال ـ

 از معروف، یقول به. خونه یم درس تهرانم تو داره، کیمکان سانسیل

 . خوام یم من که هاست خرخون اون

 دست یها کیپالست از یکی و انداختم دستم یرو را سنگگ نان

 : گرفتم را شفق

 . باشه راننده تونخود مثل هم پسرتون کردم یم فکر خوب، چه ـ

 ام خنده. اندازد یم نییپا باز را سرش و کند یم نگاهم دوباره حسام

 : پرسم یم و خورم یم را

  مجرده؟ پسرتون نیا ـ

 : خندد یم شفق

 یم رو یکس خاطر دونم ینم حرفه، کم یلیخ پسر نیا دخترم، واال ـ

 ! نه ای خواد

 : آورم یم در میاپ از را ام یالانگشت یها ییدمپا و کشم یم یهوم
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 . خوابه ثمیم داخل، دییایب ـ

 یم را اش یریشمش یها کفش یرو خاک و شود یم خم شفق

 : ردیگ

 یکار. میبد انجام رو خونه خانم دستورات میبر دیبا دخترم، نه ـ

  ؟یندار

 یم جعبه یچوب یکفش جا یرو هندوانه با همراه را کیپالست و نان

 : گذارم

 . دیاریب هم رو خانمتون حتما بعد عهدف نکنه، درد دستتون ـ

 در کنار و دارم یم بر سرم از را شالم شود، یم بسته که اطیح در

 : شود یم آشپزخانه وارد ،یدرگوش سر لوفرین. کنم یم پرت اتاق

 . بشه مضحکه دهیم جون. داشت یپسر چه ـ

 : روم یم صحبتش طرز به یا غره چشم

 . نزن مفت حرف. هیخوب یلیخ پسر ـ

 : دهد یم هیتک خچالی کنار نتیکاب هب

 ! دهید والیه انگار کرد یم نگات جور هی ـ

 : ختمیر یرنگ دیسف سبد درون را ها انار و انداختم باال شانه
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 ادی منو. مثبته یادیز پسرش مهربونه، و بامزه یلیخ خودش شفق ـ

 . زد ینم دست من به یحت انداخت؛ یم ونیهما لیاوا

 : گذارد یم کنار را اش یوشگ و خندد یم لوفرین

 . بوستت یم ادیز نه و کنه یم بغلت نه االنم ـ

 : زنم یم یکمرنگ لبخند

 .  دهیم عادت ترک منو داره ـ

 نتیکاب یرو سبد از و شود یم آشپزخانه وارد سر یرو حوله با ثمیم

 : دارد یم بر یبزرگ بیس

 ! دیباش چاره دنبال من، یبرا دییایب ها، حرف نیا جا ـ

 : اندازم یم باال ابرو و کنم یم نگاهش

 . یباش داشته یمشکل اد،ینم نظر به ـ

 : ردیگ یم ییشو ظرف آب ریز را یبیس و دیآ یم کینزد قدم چند

 رو مایس یصدا ش،یپ روز دو. شهیم یجد داره کنم؛ یم حس ـ

 . کنه یم بدبختم داره. دمیشن

 : پرسد یم تعجب با لوفرین

  چرا؟ ـ
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 خودش گه؛یم مامان! تهران ادیب تا داداش به بود دهز زنگ انگار ـ

 . دوزه یم و بره یم داره. بشه یجد هامون حرف تا ادیب بگه گفته

 : دارد یم بر انار کی انارها، سبد از لوین

  ؟یکن یم فرار چرا ست،ین بد که مایس ـ

 : کنم یم باز را خچالی در و زنم یم یپوزخند

 هم ونیهما از خوبه، حاال. سهنر ازدواج سن به هنوز شونیا ـ

 .  یبزرگتر

 : کند یم یا یکج دهان

 یاتفاق. مشیشناس ینم درست ما اما ؛یِبد دختر مایس گمینم منم ـ

 هم رو ما ننه دل یاتفاق شد، ما یزندگ وارد یاتفاق شد، ما هیهمسا

 خونه هی و ساده دانشجوعه هی. نکردم دایپ ازش هم یبد زیچ. برد

 ! رت ساده ییدانشجو

 : بندم یم ریتاخ با را خچالی در

  مادرش؟ پدر خب، ـ

 : انداخت سرش یرو را، حوله

 با عکس دوتا حاال. کرده باور منم باور زود ننه خارجند، هردو گه؛یم ـ

 ... که باشن باباش ننه طرف شهینم لیدل ده،ید مرد و زن هی
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 : زند یم ثمیم  یبازو به یمشت لوفرین

. کن شک مردم دختر به کم ببند، رو وکمشک تنگِ یچشما اون ـ

 ... دارند نقشه تو، واسه همشونم حتما هست؛ یشکل نیا آدم همه نیا

 : کشم یم عقب را یخور ناهار زیم یصندل

 ...باش نامزد مدت هی خب حاال گه،یم درست لوفرین ـ
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 : ندازد یم باال شانه یالیخ یب با

 ! فهمه ینم نویا من ننه رم،یبگ رو تو بخوام من دیشا حاال ـ

 : کنم یم پرت سمتش را زیم یرو نمکدانِ و خندم یم

 . نکن یاضاف غلط ـ

 : ستادیا در چارچوب انیم و دیکش یپوف

 آخر باال، بکش رو خودت بزن، خر بخون، درس یجهش همه، نیا ـ

 هم اصال اخه! یریبگ ستیز طیمح رشته یتو اونم نسهسایل زن یبر

 . ستین منم سطح
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 : کشد یم درهم چهره لوفرین

  ؟یش بلند و یبخواب شیتحصل مدرک با یخوا یم مگه ـ

 دوست بلوند زن دیشا. س ساده یادیز. میباش سطح هم دیبا اما نه؛ ـ

  ؟یدون یم چه تو دارم،

 : کرد پرتاب ییرفشوظ نکیس درون حرکت کی با را بشیس آشغال

 ره،یم شیپ داره من ننه که ینجوریا. کنم فکر بهش راجع دیبا ـ

 . گرفته ممیعروس بعد هفته

 ثمیم و شد تر یجد اش هیقض مایس. گذشت روز آن از یروز چند

 رفتند، ینم رونیب زد، ینم زنگ مایس به یحت قبل؛ از تر الیخ یب

 قول به بودند، دهنخوان هم ساده تیمحرم کی. کردند ینم دیخر

 ثمیم به ونیهما اصرار که بود ساده تییآشنا کی فقط ون؛یهما

 . گرفت صورت

 آزار رو مردم دختر ،یچ که " کرد ثمیم بار حرف یکل ون،یهما

  "کنم؟ زور رو خودم ندارم، دوستش "گفت یم هم ثمیم "؟یدیم

 در را مایس یچندبار. گفت ینم یزیچ و زد یم لبخند اما ما؛یس

 یا یمعمول افهیق خودش ثمیم. بودم دهید ثمیم مادر یها یانمهم

 .  بود شده تمامش شییبایز یرنگ چشمان تنها مایس داشت،
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 هر و کرد یم ثمیم مادر کمک شهیهم. بود یحرف کم و مهربان دختر

 . کرد یم یجمع حواس ها، یوتراپیزیف وقت بار

 حرف ثمیم با مردانه دوکالم فقط. نگفت یزیچ بود، یراض ثم،یم پدر

 . کرد ولش بعد و زد

. بود مردم دختر فکر. خورد یم حرص ونیهما شتریب همه از

 . کرد یعذرخواه ثمیم یها یبدخلق بابت مایس از هم یچندبار

 و "ثمیم یاجبار ازدواج "گفت یم هربار و دیخند یم فقط لوفرین

 . خورد یم حرص ثمیم

 از یبدرفتار کی ات که بود آمده خوشش مایس از مادرش یقدر به

 به جز یراه هم ثمیم. داد ینم راهش خانه د،ید یم ثمیم سمت

 . نداشت ونیهما رفتن خانه

 به را مان همه ثمیم مادر. دیایب مایس برادر بود؛ نیا بر قرار امروز

 من، هرچند. بود کرده دعوت ناهار به مذکر جنس نیا ورود مناسبت

 پلو یباقال و یماکاران از اما ؛باشم کتابم یپا و نروم دادم یم حیترج

 . گذشت شود، ینم شیها

 . شد فرودگاه یراه مایس همراه و گرفت دوش ،یلیم یب با ثمیم
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 ونیهما. کرد یم درست لوفرین را ساالد و بود من دست وگوجه اریخ

 و قد قربان اولش همان از هم ثمیم مادر. زد یم حرف ثمیم پدر با

 . کشت را ما و رفت عروسش یباال

 . ومدهین خونه یحساب درست ست، هفته هی ام بچه ـ

 : انداختم چُرکش صورت به ینگاه مین

 . کنه ازدواج مایس با یکن مجبورش یتون ینم تو خاله، ـ

 : دیکش سس و ماست زدنِ هم از دست لوفرین

 کنه؛ انتخاب رو زنش بذار ها حرف نیا و عشق با ثمیم گمینم من ـ

 که ستین درست ،یند پسرت تک به انتخاب حق نکهیا اما

 . مانداناجون

 : گذارد یم کنار را برنج یکن دم

 هم عاشق م؛یکرد ازدواج م؟یبود هم عاشق هم یمصطف و من مگه ـ

 . میشد

 : گذارم یم کنار را چاقو کالفه

 ازدواج شیپ روز دو یمصطف عمو و شما مگه اما خاله؛ دیببخش ـ

 یتو یکی دست هوی. شده کم یلیخ یسنت ازدواج گهید االن د؟یکرد

 پسر و دادن شوهر یزور دختر. شده جمع گذاشتن، یکی دست
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 تلخ تجربه هی دونم یم ست،ین بچه ثمیم. نداره وجود دادن زن یزور

 خود د،یکن قبول یول د؛یحساس همون سر هم شما دیشا و داشته

 گهید روز دو تا رهیبگ میتصم درست دیبذار. هست حواسش ثمیم

  خاله؟ یفهم یم. بود تو ریتقص مامان نگه؛

 : دیکش گردنش دور ییطال پالک یرو یدست و دیچرخ خاله

 درس من، پسر. شده کم زمونه دوره نیا یتو هم خوب دختر  ـ

 . بزنن گولش خوان یم همه کل،یه خوش پ،یت خوش کارکُن، خون،

 درون خنده با و دارد یم بر ییظرفشو یرو از یاریخ پوست لو،ین

 : گذارد یم دهانش

 ینم عقلش نظرت به! سالشه هشت و یس پسرت مانداناجون، ـ

 کشه؟
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 : کند یم بسته و باز را خوشرنگ یگلدار یروسر کالفه،
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 مایس کنار که مدت هی دیشا حاال دونم، یم رو نایا همه خودم ـ

 . بشه مند قهعال باشه،

 : چرخانم یم اش کاسه درون را میها چشم

 یریم مایس با دوساله شما دلم، زیعز جانم، ماندانا... خدا یا! خاله ـ

 هی مدت نیا یتو باشه، داشته خواست یم یحس اگر ثمیم ،یایم

 . زد یم یحرکت

 : دارم یم بر یقدم او، سمت و دارم یم بر را ساالد یا شهیش ظرف

 بودنشون کنارهم یمدت با یکن یم فکر که نهیا شما مشکل اگر ـ

 کنه؛ تالش تا زنم یم حرف ثمیم با من باشه شه،یم روال زیچ همه

 وابسته یحت ای و دلبسته اگر نکهیا فکر ؟یستین مایس فکر خاله، اما

 که ینیا فکر فقط ؟یهست مسببش تو بشکنه دلش بعد بشه، ثمیم

  داره؟ درکم فالن کل،یه خوش په،یخوشت ات بچه

 : گذارد یم خاله یها شانه یرو دست لوفرین

 خودم. ونهیهما به نگاهش هم یکم هست، ریسختگ یکم ثمیم ـ

 ازدواج خودش بعد رهیبگ زن اول ونیهما خواد یم گفت؛ یم دمیشن

 . کنه

 : دهد یم تکان یسر خاله
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 خوب دوست هی مایس خب گه،یم رو نیا هم یمصطف دونم، یم ـ

 ... ماه یبرا داره،

 دست لوفرین. بندد یم را دهانش خاله و کنم یم گرد را میها چشم

 : دارد یم بر خاله یها شانه نوازش از

 روز دو. چارهیب نیا به یداد ریگ جدتت، سر کن ول خاله عجبا، ـ

 . یدیم شوهر رو پامچال و من هم، گهید

 یم به من ینگاه لوفرین. کند یم ترک را آشپزخانه یناراحت با خاله

 کاهو و زنم یم یا خنده تک. دهد یم تکان یسر تأسف با و اندازد

 : کنم یم خُرد یا شهیش ی کاسه درون را ها

 . شد اضافه هم ثمیم م،یدار یبدبخت کم ـ

 به تشیحساس شتریب دانستم؛ یم. شد ینم ادهیپ طانیش خر از خاله

 آن وادهخان با ام ییآشنا لیاوا حدودا. بود ثمیم ناموفق ینامزد خاطر

 هم از بود، دانشگاهشان دانشجو،. بود کرده نامزد یدختر با ثمیم ها،

 . آمد یم خوششان فقط

 وگرنه است؛ امده خوشش دخترک پیت و افهیق از گفت؛ یم ثمیم 

 دو، آن خب، یول نکردند؛ یمخالفت پدرش و مادر. ندارد یخاص عالقه

 رنگ سر لباس، سر ون،یتلوز کنترل سر داشتند، ادیز جنجال و دعوا

 . شد یزندگ و زن الیخ یب و زد بهم را ینامزد ثمیم هم آخر... و
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 ... اومدند ـ

 ،یناهارخور یصندل یرو از و شورم یم را، میا گوجه یها دست

 . رود یم یورود در سمت من، از زودتر لوفرین. دارم یم بر را شالم

  . ستمیا یم ونیهما پشت و اندازم یم خودم به یکوتاه نگاه

 و ثمیم به تنها نگاهم شود، یم یط ییرایپذ یقطور یها پله

 و کشد یم یهوف ونیهما. ندیآ یم باال اخم با هردو که ماستیس

   "!شده یچ باز ست؛ین معلوم "گفت رلبیز

 کند یم یبلند سالم ییرو خوش با یمصطف عمو. اندازم یم باال شانه

 . شود یم وارد من، به یمحکم ی تنه و درهم یابروها با ثمیم و

 که لوفرین. اندازد یم ثمیم و مایس به یا زده بهت نگاه تعجب با خاله

 . دیگو یم آمد خوش بلند یصدا با ندیب یم شیم قاراش را اوضاع

 یکم فقط ،یکم که خورم یم بر یزیچ به تازه روم، یم که جلوتر

 سالم و رود یم هم در خود به خود میها اخم. کند یم متعجب

 . کنم یم یسرد

 : زند یم لبخند یبدجنس با مایس برادر

  شما؟ حال ـ

 : دهم یم تکان یسر



 

306   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ! یرس یم نظر به بهتر شما ـ

 . شدم بهتر دم؛ید رو شما ـ

 . کند یم نگاهم مشکوک ونیهما و اندازد یم باال ابرو لوفرین

 نسناس موبلندِ نیهم چندش، مردک نیهم! داشتم کم را نیهم

 ! قویر

 یفانتز کش است، شیموها و او برازنده است، مزخرف صفت یهرچ

 شیموها بلند شهیر بار، کی هرچند و بود انداخته سرش دور یا یآب

 . فرستاد یم عقب را

 ساده خودش باشد، داشته یقالتاق برادر نیهمچ خورد، ینم مایس به

 . ندارد گفتن برادرش و خانم و

. گذاشت مبل اهگ هیتک یرو و آورد در تنش از را اش رهیت یآب یهود

 ریز. کرد یم صحبت ماندانا و یمصطف عمو با تمام یبرخورد خوش با

 لوفرین هم، یچندبار. کردم یم نگاه حرکاتش تمام به یچشم

 .  کرد ام متوجه و گرفت دستم از یشگونین

 یم پچ پچ جان ماندانا با مایس. بود امدهین رونیب اتاق از هنوز ثمیم

 . کردند یم اشاره ثمیم اقات به چشم با بار هر و کرد

 یم حرف لشیموبا یگوش با که کرد یم نگاه ونیهما به اخم با لوفرین

 . زد
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 از شتریب یکم من، و کرد یم بش و خوش مایس برادر با یمصطف آقا

 !  مشکوکم هیقض نیا به یلیخ

 : چرخد یم من سمت سرش یمصطف یآقا

  ثم؟یم سراغ یبر شهیم جان، پامچال ـ

 نشسته مهمان است؛ زشت " و "مرگش چه ن،یبب برو " یعنی نیا

  "است

 یم مایس برادر یجلو یبشقاب و کند یم نگاهم لبخند با ونیهما

 جان ماندانا کنار هم لوفرین. کند یم یا شهیکل یها تعارف و گذارد

 . کند یم صحبت به شروع مایس با  و رود یم

 یم ثمیم اتاق تسم لم،یموبا یگوش برداشتن با و شوم یم بلند جا از

 یم داخل باشم، یجواب منتظر که آن یب و زنم یم در به یا تقه. روم

 و است ستادهیا یدیسف یرکاب با شیها لباس کمد یجلو ثمیم. روم

 . دارد خم مَن شش کنم، عرض چه که مَن کی

 : دهم یم هیتک است، شیها لباس کمد کنار که کارش زیم به

 شد؟ دعواتون ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOOtFd6ukq_iA 
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 پنج_هفتاد_پارت#

 75_پارت#

  شد؟ دعواتون ـ

 پرت تخت یرو را دستش در شرتیت و بندد یم محکم را کمد در

 : کند یم

 ! کثافت بده، سگ صدا که بزنمش نقدریا رمیبگ خواد، یم دلم ـ

 بیج از و کشد یم یقیعم نفس. کنم یم نگاهش رفته باال ابرو با

 نبود متوجه و دهد یم یتکان کشد، یم رونیب گاریس بسته شیپالتو

 و کند یم پرت را گاریس پاکت ت،یاعصبان با. شود یم گاریس ینَخ

 یم اتاقش در یقد نهییآ ی شهیش به محکم همراهش به هم فندک

 . خورد

 جمع تمام آمدن متوجه. کنم یم باز آرام و روم یم در سمت عیسر

 "فهمانم یم ثمیم پدر به و کنم یم ننگاهشا. شوم یم سمت نیا به

  "! است نشده یزیچ

 انیم. روم یم ثمیم سمت یآرام یها قدم با و بندم یم را اتاق در

 یم ثمیم کنار. دارم یم بر را زشیم پشت دار چرخ یصندل راه،

 . دهم یم فشار را شیبازو و گذارم
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 نگاهش و نمینش یم تخت یرو شیرو به رو. ندینش یم یصندل یرو

 : کنم یم

  ؟یدون یم که نویا یبزن بهم یتون یم ـ

 : کشد یم ادیفر یبلند یصدا با و کند یم نگاهم اخم با

 رو نیا بشن، کفن آبادم جد هفت که؟ یدون یم خوامش، ینم من ـ

 . خوام ینم

 به باز و کنم یم در به یکوتاه نگاه. شود یم نییپا باال در، رهیدستگ

 : دوزم یم چشم ثمیم

 .  شه ینم حل یزیچ زدن داد با زن،ن داد ـ

 : گذارم یم شیها زانه سر یرو را میها دست

 بدونم؛ خوام یم االن اما ؛یزن یم بهم رو یچ همه رون،یب میر یم ـ

  ؟یا یعصبان نقدریا چرا

 دوست رو تو خواهرم گه؛یم برگشته ش،یعوض داداش پسره، نیا ـ

 ... کنم یچیق رو دمت نکن یکار ،یکن یم تشیاذ که دمیشن داره،

 : دهد یم ادامه بلند یصدا با و ردیگ یم ینفس

 ! هپل یکیخ کن، یچیق رو بابات دم برو ـ

 : گذارم یم دستش یرو را ام زده خی یها دست
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 ستین قرار... لوفرین ونیهما! رونندیب هم مادرت پدر نکن، یبر آبرو ـ

 . یکن رفتار ینجوریا مایس احساسات خاطر به

 : کشد یم ام زده خی یها انگشت یرو دست و کشد یم یهوف

 چه رو نیا خوامش، ینم قسم قبله به. ندارم دوسش یعل یوال به ـ

 گم؛یم یچ هی تا تونم؟ یم شه؟یم ببرم؟ فرو مامانم گوش تو یجور

 نوه رم،یم یم گهید روز دو من ؟یچ که کردن هیگر کنه؛ یم شروع

 . نمیب ینم رو ام

 : شوم یم ندبل جا از و زنم یم یلبخند

 . کنه مجبورت یکس ست؛ین قرار. میکن حلش میبر ایب ـ

 فندکش راه، انیم و رمیگ یم سمتش را شرتیت شود، یم بلند جا از

 اول و کند یم باز را در. کنم یم پرت زیم یرو و دارم یم بر را

 . بروم رونیب من تا شود یم منتظر

 سمت و شود یم بلند جا از لوفرین گردد، یم بر ما سمت ها نگاه

 داد، ینم یجواب ثمیم "پرسد یم را حالش " لب ریز و دیآ یم ثمیم

 . دهد یم فشار را لوفرین دست تنها

 یم ییرایپذ رأس درست و کند یم صاف را قرمز شرتیت ی قهی

 : کند یم نگاه چپ چپ مایس برادر به. ستدیا

   .خوامش ینم گم؛ یم دارم رو جرأتش خوام، ینم رو خواهرت من ـ
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 و شود یم بلند جا از عیسر مایس و شود یم بلند جا از مایس برادر

 : رود یم برادرش سمت

 ! سیه دونم، یم ـ

 سمت یبلند نسبتا یها قدم با و زند یم کنار را مایس ما،یس برادر

 یها قدم و تعجب با ها یمصطف آقا و ونیهما که رود یم ثمیم

 . روند یم ثمیم برادر سمت یتند

 : ردیگ یم را ثمیم قهی م،ثیم برادر

  کور؟ ای یبود الل ؟یبگ یتونست ینم اولش همون ـ

 : کند یم جدا خودش از را برادر بزرگ یها دست ت،یعصبان با ثمیم

 زنگ شما به یزود یجنابعال خواهر شه؟یپ هفته کی منظورت اول؟ ـ

 که کنم صحبت مایس خود با اول بود قرار امروز من وگرنه ،یایب زد

 ! بشه فرما فیتشر قراره شما یبزرگ به یبزرگوار مدیفهم

 یم عقب را ثمیم تن دستش کی با و زند یم یپوزخند مایس برادر

 یم یخروج در سمت مایس زدن صدا و چمدانش برداشتن با و زند

 . رود

 و داد. شود یم یزیر خون و خون کردم؛ یم فکر! شد تمام خوب 

 انگار، مایس برادر! بکشد یانتظام روین به کارمان هم دیشا و قال

 ! رفت شیپ یمنطق
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 ثمیم کنار از حرف یب شیمانتو دنیپوش و فشیک برداشتن، با مایس

 نیسنگ کرد؛ ینم اگر که کرد "یخداحافظ " بغض با تنها و گذشت

 . شد بلند ثمیم مادر ی هیگر یصدا اش، یخداحافظ بعد چون بود؛ تر

 : کرد لمس را پسرش ی شانه سر آرام ،یآقامصطف

 یم بدتر بعدها اگر کن، مراقبت رو مادرت دل فقط سرت، یفدا ـ

 ینم شد، یم بدبخت مردم دختر و اومد ینم شیپ یا عالقه و شد

 یم اط،یببرح رو ها بچه جان، ونیهما. میکن جمع رو رفته آب شد

 ! ها بچه لطفا. باشم تنها همسرم با خوام

 ما، به نگاهش و مثیم یبازو دنیکش با و داد تکان یسر ونیهما

 . رفت شد، یم اطیح به یمنته که ییمجزا در سمت

 با و گذارم یم اپِن یرو و آورم یم در را میزانو تا یا دکمه سارافن

 . شوم یم اطیح وارد ها بچه سر پشت یآب یبطر برداشتن

 گوش ونیهما یها حرف به و پوشم یم را جان ماندانا یها ییدمپا

 : دهم یم

 ... پسر نکنه رتکایچ بگم خدا ـ

 : دهم یم ثمیم دست و کنم یم باز را آب یبطر در

. نده گوش هم ونیهما یها حرف به.. یعال! بود خوب یلیخ ـ

 . زنه یم مفت زر نبود؛ یطیشرا نیچن یتو خودش
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 میپا به و دارد یم بر نیزم از یا زهیر سنگ یا غره چشم با ونیهما

 : زند یم

 !شه یم بلند تو گور از ها شیات نیا همه ،یکرد غلط ـ

 

 خانواده تاپ یرو زانو چهار که لوفرین کنار و کنم یم یا یکج دهان

 . دهم یم تاپ به یتکان و نمیش یم است، نشسته گلخانه کینزد

 فقط نکردم؛ یکار منم. شد ینم گرم یآب یمصطف آقا و تو از اوالً ـ

 . بشه راحت هم خودش تا کنه جور و جمع رو یزیچ همه ادیب گفتم؛

 باال سر را ثمیم جواب و کرد تخم و اخم جانمان ماندانا شب، خود تا

 گوشش کی انگار! خواست ینم را او پسرت خانم، م؛یگفت هرچه. داد

 .  بود دروازه گرشید گوش و در

 ونیهما که بماند. نکند ازدواج د،یکرد کیتحر را او شماها گفت؛ یم

 جوابمان که میهست حسن کاره چه ما که خورد قسم قرآن و هیآ به

 ! شما پر توپ شود یم

 را مایس رفت؛ یم ،یکرد یم ولش. بود چسبانده آمپر هم ونیهما

 غر و هق جان، ماندانا که آنقدر آورد، یم در ثمیم عقد به و آورد یم

 . زد جانمان به
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 راه دنبالمان مادرش، رهیخ یها نگاه ریز و بست چمدان ثم،یم

 یم نظر به موافق و گذاشت هم یرو مچش پدرش. نزد یحرف. گرفت

 .دیرس
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 رُسَم که یماه با پلو یباقال خوردن یب و گشنه. میرفت یخداحافظ یب

 . آورد در را

 واقع در حقمان. بود یعصبان ونیهما و داد یم صدا شکمش لوفرین

 قایدق. داد ینم ازدواج به تن ثمیم که نبود ما ریتقص صالا. نبود نیا

 لوفرین و من یبرا دلش نکند گفت؛ ثمیم مادر مانیهوارها وسط

 ینم هم یتگر آب بُشکه کی با که کرد داغ قدر آن ونیهما ده؟یسر

 . میکن آرامش میتوانست

 نیا و کرد تماشا را دعوا تنها آرامتر، و ساکت همه از خان یمصطف

 . زد همسرجانش سر جانان داد کی ها، یآخر

 را تومانَم یمصطف آقا ابهت اما م؛ینگو که ها آن یها مگو بگو از

 . نخوردم جُم آشپزخانه اپن کنار از جدلشان و جنگ آخر تا و گرفت
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 ثم،یم قیرف یجگرک یجلو بود، دیبع ما از که یسکوت در بعد، یکم

 . شد متوقف نیماش

 در سر به نئون یمهتاب المپ. مینشست رونیب یزهایم از یکی دور

 و شد یم روشن خاموش بار کی هرچند و بود دهیچسب یجگرک

 . شد یم انینما "کوچولو شازده یجگرک " ی نوشته

 بد پسر. گذاشت مانیرو یجلو را شده دهیکش خیس به یجگرها

 قیرف نیا دانم ینم! اخم از پر و زشت ناجوانمردانه، بس. بود یقامت

 . داد یم گند یبو که است آمده یکودساز کارخانه دامک از ثمیم

 را اش ینیب یجلو ساتنش یروسر ی گوشه با اول همان لوفرین

 . کرد نگاه جگرها به درهم یا چهره با و گرفت

 . بزند جگرها به لب عمرا نازنازو، دختر نیا دانستم یم

  بود؟ ینجوریا چرا نیا ـ

 : گفت و افتاد جگرها نجا به سنگگ یها نان و دست با ونیهما

 ! چوپانه ـ

 ظرف میس یموها و کوتاه قد. کند یم رفع را گندش یبو سوال و

 یبزرگ حجم. بودند رفته باال به رو دست کی و اهیس کامال که ییشو

 . داشت سرش یباال را کلم از
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 ! الشیخ یب... خب اما ست؛ین یدرست کار کردن مسخره دانم یم

 خوردن به یراض را لوفرین و کرد درست رلوفین یبرا یا لقمه ثمیم

 . کرد لعاب خوش یجگرها

 االن. بودم متنفر قلوه و دل و جگر از کال. نخوردم جگر سه از شتریب

 حیترج را خوردن صبح فردا ی صبحانه وگرنه زد؛ یم بال شکمم هم

 . دادم یم

 سمتم را نانش ی نزده گاز مهین و چسباندم ونیهما ی شانه به سر

 اشاره ناخن ی گوشه با. زدم پس را لقمه و دادم تکان یسر. گرفت

 شتریب را ونیهما یپالتو و کرد لمس را یچوب زیم یرو یها خط ام،

 . فشردم خودم به

 که پسر دسته کی. بودند نشسته یچندنفر هم کنار یچوب زیم دو

 جانان ییرپایز کی شیپ قهیدودق نیهم. کردند یم یخرک ها یشوخ

 رو زیم به مخ با معصوم طفل ی پسره و گرفتند انخودش قیرف یبرا

 . بود انداخته راه یضعف و غش چه که بماند. خورد رو به

. بود ساکت ثمیم. گرفت جان تا دادن خوردش به جگر بشقاب دو

 یم که ناراحت ونیهما. نکردم درک وقت چیه را او یناراحت عمق

 و گفت ینم یزیچ ثمیم اما داد؛ یم فحش و زد یم غر زیر کی شد؛

 . دیکش یم گاریس نیغمگ تنها
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 به نذر و هیآ صد با که یا دوردانه د؛یفهم یم جانمان ماندانا اگر

 یم راه بشو بل کشد، یم گاریس خودش، خاطر به آورده شیایدن

 . انداخت

 را ها نان و جگر ینیس ثمیم و میشد بلند یچوب ها یصندل یرو از

 ته تا را یبخار. کرد روانه نیشما سمت را لوفرین و من ونیهما. برد

 . شد ثمیم منتظر و کرد ادیز

 * 

 یم یزندگ دمانیجد خانه در که بود شده هفته چند از شتریب

 . بترساند مرا که یا دغدغه چیه یب و آرام. میکرد

 خون و نمیبب کابوس شب که آنقدر نه اما دم؛یترس یم من راستش

 . شوم دماغ

 مراقبت و ماند یم نجایا ها شب شتریب ونیهما م؛یبگو را ترش راست

 . کرد یم

 یم و رفتند یم میها کابوس و شد یم بد حالم شب، آن بد قایدق

 . هستم الزم شناس روان هم من گفت؛ یم ونیهما. آمدند

 یم دیخر یگاه. دانم ینم را دلش بود، خوب خودش حال اما لوفر؛ین

 یم درس داشت، یریپ مادر که هیهمسا دختر با هم یگاه. کرد

 . بود هم من فکر به و رفت یم ونیهما با را شیها کالس. خواند
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 داشت یآب چشم که همان داد؛ یم گوش ادیز را سرلک نایس آهنگ

 ! یشراب یموها و

 لوفرین راه سر عرفان یوقت کی که بود جمع حواسش دور از ثمیم

 خاطرات. کرد ینم زنده را خاطرات و آمد ینم که شکر را خدا. دیاین

 . کشتند یم زنده زنده را آدم که بس از کرد گور به زنده دیبا را

 کرد، یم نگاه شان دونفره یها عکس یگاه لوفرین که دانستم یم

 هم یگاه. کرد یم یعزادار یخاص حزن با و رهیخ کرد، ینم هیگر

 از اصرارش با و بافتم یم را شیموها. زد یم لگد من اعصاب یرو

 . بس و بود خاطرات به وابسته دختر نیا. دمیخر یم عرفان عطر

 را چشمش ریز تا یزیچ که همان. بود آمده جانمان شفق پسر امروز

 تمسخرش به لوفرین. آن از بدتر خداحافظش و آرام سالم. دید ینم

 بچه که ییپدرها مثل درست داد، یم تذکر ونیهما. گرفت یم

 .کردند یم تیترب

 

 اش خورده خاک یها دست به و بودم ستادهیا شفق پسر کنار حاال

 و کرد یم یقاط خاک با را کودها حوصله، و آرامش با. کردم یم نگاه

 میبرا. بود "خانم " اسمش مادرش. آورد یم رونیب گلدان را از ها گل
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 و سوزد یم آخر ندارد، یریتاث چندان زمستان در گل کاشتن گفت؛

 . ردیم یم

. دیگو یم راست ستمدان یم نکهیباا انداختم، گوش پشت را حرفش

 بودم؛ گفته یگلفروش به. نمیبب جهینت و بکارم گل تا بود گرفته کرمم

 وانهید کی بعد و دیخند اول. کند رشد زمستان در تا خواهم یم یگل

 . ستین مهم اصال که کرد ام حواله ذهنش در

 : نمینش یم میپا دو یرو حسام کنار

  کنم؟ کمک منم شهیم ـ

 : دهد یم دستم را اش لچهیب و دهد یم تکان یسر

 . امیب من تا دیبکن رو باغچه گوشه ـ

 بعد. شوم یم ریدرگ باغچه ی گوشه با و دهم یم گوش را حرفش

 یم. کنم یم نگاه ام کرده یحفار که یسوراخ به کوتاه قهیدق چند

 یم ریز به سر. شوم یم اش رهیخ نگاه متوجه کنم، خبرش تا چرخم

 . دیآ یم سراغم و شود

 : دهد یم دستم را انگلد

 .ادیب دستم داخل گل تا دیکن کج یکم رو گلدون ـ
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 77_پارت#

 هفت_و_هفتاد_پارت#

 از اش شهیر با گل کم کم یآرام یها تکان با و کنم یم کج را گلدان

 نتکا با و گذارد یم دستم یباال را دستش. زند یم رونیب گلدان

 . دیآ یم رونیب گل هیبق ،یدار جان

 . دیکن درست من دست مثل رو دستتون ـ

 : گذارد یم دستم کف را گل او و چسبانم یم بهم را دستم دو کنار

 ... حفره نیهم داخل بذارش ایب حاال خب ـ

 حفره درون را گل آرام. زنم یم زانو نیزم یرو و دهم یم تکان یسر

 زمیر یم ها گل شهیر یرو را اطراف یها خاک لبخند با. گذارم یم

 . کنم یم نگاهش و

 ی شده تر دستمال. ردیگ یم را شلوارش خاک و شود یم بلند جا از

 : دهم یم دستش را هیپا چهار یرو

 . نکنه درد هم دستت کن، پاک نیا با ـ

 و ردیگ یم را دار نم دستمال ،یدادن سرتکان با تنها و زد ینم یحرف

 قامت با جانمان شفق. کشد یم اش ساده یا پارچه شلوار یرو
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 کی لوفرین. بندد یم صدا با را در و شود یم اطیح وارد اش یرآهنیت

 همه حال لبخند با شفق و دهد یم شفق دست را یاضاف یچا وانیل

 . پرسد یم را مان

 بش و خوش شتریب ونیهما با و کند یم یپرس احوال سالم لبخند، با

 . کند یم

. رود یم اش ییچا وانیل با خورد یم زنگ لشیموبا یگوش که لوفرین

 ادیز اش یتلفن یها تماس ست؛ یمدت که ندارد تیاهم چندان میبرا

 . زند ینم من به یحرف چیه و است شده

 کنارش. بود ریدرگ بنفشه یها گل با شفق، کوچک پسر حسام،

. کردم نگاه ها گل خاک به اش توجه و درهمش یابروها به و ستادمیا

 : دمیکش یسفال گلدان لبه دور یتدس

 نجایا یفضا اما د؛یدار عالقه یلیخ نرگس گل به گفتن یم پدرتون ـ

 . ستین مناسب نرگس گل کاشت یبرا

 : زد زل میها چشم به. کرد نگاهم

 ونیم هم ینرگس هی دارم، دوست نرگس اگر دونه؛ ینم پدرم ـ

 ! هست

 : دیآ یم کش شتریب لبخندم

  ؟یگ ینم بهش چرا ـ
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 سرش پشت یمانیس وارید به و گذارد یم هیچهارپا یرو را گلدان

 : دهد یم هیتک

  داره؟ گفتن شدم؛ متاهل زن هی عاشقِ من نکهیا ـ

 به. آورد یم فشار استخوانم مغز به و شود یم رد دلم ریز از هراس و

 یم شیها لب یرو یدست. شوم یم رهیخ شیها چشم یفروغ یب

 : دارد یم بر کنارش یندلص یرو از را قندان و کشد

 زدن حرف اهل ادیز. خودت شیپ دار نگهش گفتم، هم تو به اگه ـ

 هم بعدش به و کنم یم در یچ هی هوی ناراحتم، که االن مثل ستم؛ین

 . شهیم دایپ کم یلیخ اد،یم خوشم اسمت از. کنم ینم فکر

 یانتها به که اش رهیت یا قهوه یها مژه به کنم، یم نگاهش تر رهیخ

 : پرسد یم و دهد یم تکان یسر. هستند بلندتر ده،ینرس چشم

  چته؟ ـ

 : گذارم یم هیچهارپا یرو را میچا وانیل و کشم یم عقب را خودم

  متاهله؟ یدونست ینم ـ

 : اندازد یم وانیل درون را دستش در قند

 .  کنه یم تیاذ شتریب دونستم، یم نکهیا! دونستم یم ـ
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 میبرا اما دهم؛ ینم یجواب. گذرم یم کنارش از و دهم ینم یجواب

 دود یگاریس یگاه که دهید شان خانه پنجره از ": کند یم زمزمه

 یبرا تو ،ینرگس یبرا من. میبکش گاریس باهم یکم ایب کنم؛ یم

  "!هست که هرچه

 نبود پا و دست یب هم نیهمچ شفق، پسر. شدم رد و دمیخند فقط

 را تو شیها یا پارچه رشلوا آن با و بود ساکت یادیز یکم فقط

 . کرد یم منحرف

 و دیپوش یم یپلماتید قهی راهنیپ با که ییها پارچه شلوار همان

 من از و دهید آپارتمانشان پنجره از مرا. بود باز اولش دکمه شهیهم

  چه؟ که خواهد یم مشترک گاریس

 واقع در. میآ ینم رونیب خانه از رفتنشان آخر تا و زنم یم یپوزخند

 . است شده رمیپاگ بد، حال از یمیعظ حجم انگار

 و خندند یم بلند. هستند کردن درست غذا مشغول ونیهما و لوفرین

 یشتریب فشار با را یبعد یکاغذ دستمال. ام شده دماغ خون باز من

 ی گوشه زباله سطل داخل تمام یچندش با و چسبانم یم دماغم به

 . کنم یم پرت اتاق

 زده باال انتها تا اش شعله ،یبخار که دبو شده سرد یقدر به یهوا

 . بود
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 ینم نجایا به را امشب و بود شده دعوت یکوچک یمهمان به ثمیم

 مادرش از سمتش از که است داده امکیپ مایس بود؛ گفته میبرا. آمد

 واضح لشیدل که پرتعارف یها حرف دست نیا از و کند یعذرخواه

 ! بود شده عالقمند ثمیم به او! بود

 شانه. شد ساکت بعد و زد یا عربده. بود کرده را فکرش ونیهما

 . گفت بودنشان صد تا صفر از شیبرا و گرفت را ثمیم

 یبرا و دمیکش ام ینیب ریز تر حرص پر را یبعد یکاغذ دستمال

 دم؛یرس که زیم کنار به. شدم بلند جا از اتاق المپ کردن خاموش

 خشک جا درونش زقرم خط کی که یهمان. افتاد کتابم به نگاهم

 معلوم. کرد یم یباز من با ینشناس آدم کدام نبود، معلوم. بود کرده

 ! ستیچ دردش نبود،

 از مزاحمتش، و صحبتش لحن از. گفتم کمند مو آن از لوفرین یبرا

 را اش دوباره دنید که ییها چشم بَم و ریز و گاریس ینخ دنیکش

 . خواستم ینم دایاک

 ینرگس به کردم، فکر حسام به د،یتپ یم قلبم شدم، مچاله پتو ریز

 کمرنگ شیر ته به اش، ساده یمعمول العاده فوق یها چشم به اش،

 .بود شده شتریب امروز که یا مردانه
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 خم که بار هر و خورد یم تاب گردنش دور که "حسام " نام گردنبند

 اش دردانه از شفق. زد یم رونیب محسا "ح " شد، یم راست و

 را گورش یپا ی وزنگوله یتغار ته. بود یراض بزرگش پسر از شتریب

 . رفت یم اش دهیاتوکش یباال و قد قربان و چالند یم

 متاهل یزن به خورده چیپ دلش شیتغار ته پسر دانست، ینم شفق

 دنیرس ها عشق نیا. سوخت یم شیبرا دلم. ست ینرگس نامش که

  داشت؟ ،نداشت

 لب یرو تا را خون یگرم و شود یم مشت مخمل یپتو یرو دستم

 . کنم یم حس میها

 دختر آن نیخون جسد دنید بعد! است شده مرگم چه ست،ین معلوم

 . آمد ینم بند ام ینیب یزیر خون جوان،

 و دادم فشار هم یرو را میها چشم دستم، رو یخون قطره ختنیر با

 حمام سمت دو با و گرفتم ام ینیب ریز را دستم. زدم کنار را پتو

 . رفتم

 یصدا. ختمیر صورتم یرو آب مشت چند و کردم باز را سرد آب

 .  دمیشن یم را لمیموبا زنگ بلند
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 ینیب حمام، در پشت زیآو ی حوله با و بستم را آب ریش یحال یب با

 . کردم پاک را ام

 فردِ منتظر شود، یم برقرار که تماس و دارم یم بر زیم از را لمیموبا

 .شوم یم خط پشت
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 از عکسات، از کردم، یباز یلیخ. کردم یم فکر بهت داشتم ـ

 ... یداخلش که یا خونه از ترسهات،

 : دهد یم ادامه او و کنم یم زیم ی لبه بند را دستم

 ! یعروسک یبارب اون و مت و پت بدون. نمتیبب خوام یم امشب ـ

 لوفر،ین یها خنده یصدا هم، پشت متدد یها بوق. کند یم قطع و

 . نداشت را وزنم داشتنِ نگه توان گرید که یا شده سست دست
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 قطره. شود یم ختهیر ام یمشک یبافتن لباس یرو تا ام ینیب خون

 و جمع  را ودمخ تا ندارم یتوان چیه و زدیر یم زیم یرو ظیغل یها

 .  کنم جور

. شود یم بلند لوفرین هراسان یصدا و خورد یم هم به صدا با اتاق در

 . ردیگ یم را میبازوها ونیهما یها دست. زند یم صدا را ونیهما

 ینیب ریز یدستمال لوفرین و کنند یم تنم را ام یداشتن دوست یبافتن

 جا کی ونخ همه آن تا کشند یم عقب را سرم. دارد یم نگه ام

 . نشود ریسراز

 اطیح در نشدن بسته به حواسم. خودم إال هست جا همه حواسم

 هول به. هست هم نشسته جدول یرو کوچه سر که حسام به هست

 شده دهیپوش دیسف روکش با که گارشیس کردن میقا و کردنش

 . است

 صدتا با حاال شود، ینم ها هفتاد از شتریب سرعتش که یونیهما

 حواست چرا" که زد یم غر لوفرین سر زیر کی و کرد یم یرانندگ

  "نبود؟

 چشم تنها. دمیشن یم را ونیهما لیموبا خُردکُنِ اعصاب زنگ یصدا

 ... کور یها آدم هیشب. بودم بسته را میها
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 آمد یم چاه ته از شیصدا. دهد نشانم را خودش خواست یم امشب

 . دیرس یم نظر به نیغمگ دایشد و

 جواب ده،یارک روح به را تو " که داد امکیپ زد، زنگ دهیسپ روزید

 گردد یم بر دهیارک بدهم، را زنگت کدام جواب نبود، صاف دلم "بده

  ؟یکن ینم نگاه شیموها زیر یفرها به یچندش با گرید تو و

 از لیراح. کرد یم دعوتم شانیها یدورهم به زد، یم زنگ ماین

 من، حال یول دند؛یرسپ یم را حالم هم هیبق. گفت یم شدنش حامله

 . شود ینم درست القَبا کی یها حرف دست چند با است، خراب

 از ،یخودکش از دم،یترس یم قتل از. ترساندند یم مرا م،یها کابوس

 و دندیکش یم غیج هرشب که یا قهوه ییها چشم و زیر یفرها

 ! بودند کوتاه میها دست

 شهیهم یها داندوربرگر و اتوبان. بودند خلوت تهران یها ابانیخ

 . دمیشن ینم صدا. بودند نیماش از یته خلوت،

 یم میها گوش ریز از ونیهما ینگران پر یها حرف و میبازو سوزش

 ... باشد یخال اتاق خواست؛ یم که یپرستار مردِ یصدا. گذشتند

 یم زیچ همه از شتریب ییتنها از من بزنم؛ ادیفر خواست، یم دلم

 باشند ها آدم. دیاین سرتان که خداکند است، ترسناک ،ییتنها. ترسم

 . است یبدبخت خود ،یباش تنها تو و
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 دانستم، یم. کردم یم حس را فضا ژنیاکس یب یهوا و آمپول یبو

 یها چشم. بپرسم دینبا را "کجام من " یِتکرار سوال کنم، باز چشم

 امشب و شکستند یم دست و سر یگرید کابوس یبرا ام شده گرم

 یباز مردِ چرا بود؟ نیغمگ چرا شود؟ چه که بندب مرا خواهد یم

 یم را دنید ز،یر یها بیتعق و یامکیپ آزار ماه چند بعد من، یزندگ

   خواست؟

 یداریب ،ینشو داریب و یبخواب ها، وقت یسر کی شد، یم کاش و

 ... امیالت یب یها درد از پر و دارد تیجاهل فقط

 * 

 و یبافتن کاله ها آدم و دندبو شده آب ها برف بود، زمستان خود هوا

... من بد حال هیشب درست بود، سرد هوا،. دندیپوش یم گرم لباس

 ... آور درد و سوز استخوان

 ! بود شده مرگم چه دانم ینم

 یباز مردِ نتوانستم هفته، کی نیا در... گذشت شب آن از هفته کی

 چیه. دمیند کابوس. بودم خواب فقط روز دو تا شب آن. نمیبب را

 رارسالنیام به پدهیس به ام یزندگ به کردم، فکر فقط. دمیند یزیچ

 . کردم فکر هم حسام به یحت....به ونیهما به
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 هم، لوفرین و بود شده مانیپش د،یجد خانه به آوردنمان از ونیهما

 گردن وبال روزها نیا ثمیم. دیکوب یم سرش بر را هیقض نیا یه

 .  کرد یم خرج یصرفم یب و دیچرخ یم ول. بود ونیهما خانه

 کی سر که بود آور تعجب! رفته جا آن از که بود دهیرس مایس خبر

 یلیخ جان، ماندانا. برود است قرار جا آن از ده،ینرس جهینت به ازدواج

 که بود شکسته دلش قدر آن ثمیم اما کرد؛ هیگر هم یلیخ. زد زنگ

 یم لمس را میها دست. بود تر صبور همه از ونیهما. داد ینم جواب

 .  کرد

  بود؟ شده چه را مرد نیا و دیکش یم آغوش به مرا قهیدق به دم

 شیجا سر عقلش که کند خدا مرد نیا و کرد یم لمس را میموها

 ! باشد

 ! دیلنگ یم کار یجا کی و کرد یم یحسود لوفرین

 ثم،یم. دعوا پشت دعوا لوفر،ین و ونیهما. بود داغان خانه، اوضاع

 دیبا من ندارم، گفتن که هم من. هم پشت کردن، یباز میگ و گاریس

 . رمیبم بروم

 دست که بود مانده نشانیهم. بودند زده غمبرک ام، خانه کنج همه

 . بودند انداخته راه دم و دود. بکشند گاریس یجمع
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 و شُل دو آن و کرد یم هیگر لوفرین. دندید یم درام عاشقانه لمیف 

 د،یرس یم که اش شده فالن یها صحنه به. کردند یم نگاه وارفته

 . دیخند یم ونیهما و کرد یم مسخره ثمیم

 اش هیبق اند، داده نشان را طرف تن نصف که ها نیا گفت؛ یم

  است؟ یمنکرات

 بچه چه که کرد یم تیاذ خنده با و گرفت یم را لوفرین یها چشم

  ند؟یب یم صحنه

 و پسیچ و یچا بساط و خوردند یم تلخ درصد هشتاد شکالت

 .بود فراهم ماستشان

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7
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 هاشان کمپوت خودشان دست، آخر و آمدند یم ادتمیع به دوستانم

 . رفتند یم و خورند یم را

 ستییها آدم آن از الیژ کرد؛ یم فکر و گرفت را الیژ ی شماره ثمیم

 اش ساله چهار پسر با فقشنامو ازدواج بعد الیژ. دهد یم پا که
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 ینم! رود یم اشتباه دارد که دانست ینم ثمیم. کرد یم یزندگ

 .... ها بعد که زد یتیخر به را خودش و دانست

 را کشیرمانت ی دونفره یها عکس. بود تر شنگول شان همه از ماین

 گله نبودنم از و نشست یم کنارم آرامتر همه از فرشته. داد یم نشانم

 ... ام چندماهه یها نگرفتن احوال از کرد، یم

 : توپم یم ثمیم به اخم با و گذارم یم باز یا پنجره

 یم بدل و رد رو المصب دود اون زرت و زرت تراکتور، یشد هیچ ـ

 ! یکن

 یم وِل نفره، تک مبل یرو را خودش شتریب و کند یم یکج دهان

 : دهد

 ! یدینکش گاریس مدت نیا کنم؛ یم فکر دارم ـ

 : اندازم یم رهیدستگ پشت ار پرده

 . کنم یم عادت ترک دارم کن؛ فکر تو ـ

 : گرد یم سمتم را اش شده قاچ بیس یا تکه لوفرین

 ام، جنبه یب بشم، گاریس تونم ینم. دمیکش بار هی فقط که من ـ

 ام مسخره همش که هم یعوض ونیهما نیا. کنم یم سرفه همش

 . کنه یم
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 در بیس گرید قاچ دستش، در اقوچ با و اندازد یم کمرم دور دست

 . چپاند یم دهانم

 سه را ونیزیتلو کنترل و گذارد یم مبل دسته یرو را شیپاها ثم،یم

 کنترل زدن، ضربه با کرد یم فکر کوبد، یم مبل گاه هیتک به بار

 . کند یم کار درست

 را خودم سمتم، دَوَد یم که او و زنم یم درازش یپاها به یلگد

 . خندم یم و اندازم یم ییدستشو داخل

 . یبکش نفس تازه، یهوا جا اون شب تا یتون یم ـ

 یم هوار ثمیم کشد، یم را در ی رهیدستگ که لوفرین و خندم یم

 که یدرد از و کند یم سالم. شونم یم را ونیهما آمدن یصدا. زند

 . نالد یم ست،یچ مسببش دانم ینم

 ثمیم نبود وجهمت یدنیکش سرک با و کنم یم باز را ییدستشو در

 . شوم یم

 ،یگرید اتفاق از دهیترس. شود یم بلندتر ونیهما ی ناله یصدا

 یم رونیب آشپزخانه کنار حمامِ از لوفرین. دوم یم آشپزخانه سمت

 آشپزخانه وارد هراسان نم،یب یم که را هیاول یها کمک ی جعبه. دیا

 . شوم یم
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 داشته نگه را ونیهما یبازو ثمیم و است نشسته نیزم یرو ونیهما

 . است

 : پرسم یم تعجب با

  شده؟ یچ ـ

 درد با دهد، یم دستش به ثمیم که یفشار و آورد یم باال را سرش

 : خندد یم

 . کردم تصادف... پامچال ستین یزیچ.. تر آروم کهیمرت ـ

 چپ سمت. شوم یم رهیخ شیبازو به و نمینش یم میپا دو یرو

 . آمد یم چشم به یپرخون زخم و است شده پاره راهنشیپ

  ؟یگ ینم که دروغ اخه؟ ینجوریا تصادف ست؟ین یزیچ نیا ـ

 یم ثمیم دست را جعبه لوفرین. گذارم یم اش شانه یرو را دستم

 : دهد

 ... تو باش آروم که، نشده یزیچ ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7
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 هشت_و_هفتاد_پارت#

 ونیهما ی شده فشرده هم به یها چشم و نمیشن یم میزانو دو یرو

 نیبتاد در. چدیپ یم دستش دور دور، سه را پانسمان. مانم یم رهیخ

 . بندد یم ثمیم را

 : اندازد یم نیماش درون را ونیهما ی شده یخون یپالتو

. ادهیز دزد نداره، تیامن محله نیا گفتم؛ بهت که من ،یحساب مرد ـ

 ! ایب برو نیماش با

 : رمیگ یم را سالمش دست و نمینش یم ونیهما کنار

  ؟یخوب ـ

 یم نگاه ونیهما به منتظر و رمیگ یم لوفرین دست از را یچا ینیس

 . کنم

 : دیپرس شست، یم را دستش که یحال در ثمیم

 خر نره تا سه خوبه! خب یزد یم زنگ هی ؟یندار درد ؟یبهتر ـ

 ! کنند کمکت انیب که هستند خونه یتو

 تا اش یشانیپ از عرق قطرات. کنم یم نگاه صورتش ی دهیپر رنگ به

 . شود یم دهیکش گوشش یرو

 : گفتم وار زمزمه و رمیگ یم را عرق یها قطره ام، سبابه انگشت با
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 یم بهتر که من! تصادف و دزد ؛یبگ همه به! دهیپر رنگت چته؟ ـ

 ! شناسمت

 : دهد یم اش یشانیپ به ینیچ و گذارد یم هم یرو چشم آرامش با

 .  دارم درد کم هی خوبم، ـ

 : چرخاند یم ثمیم سمت را سرش

 .. کن بلند منو ایب ثم،یم ـ

 یچا ینیس. اندازد یم ونیهما کمر دور دست و شود یم خم ثمیم

 : دارد یم بر یخور ناهار زیم را اش هیتک لوفرین. کشم یم کنار را

 ! روشنه شیبخار ؟یبخواب من اتاق یبر یخوا یم ـ

 اش ناله دارد، یم بر که یاول قدم با و دهد یم تکان یسر ونیهما

 بر را هیاول یها کمک جعبه کالفه و کشم یم یپوف. شود یم بلند

 . گذارم یم نوزده قهیدق یرو و کنم یم روشن را نیماش. دارم یم

 . شوم یم ونیهما و ثمیم پچ پچ متوجه که روم یم اتاقم سمت

. شوم یم لوفرین متعجب نگاه همتوج و چسبانم یم در به را گوشم

 . گذارم یم ام ینیب یرو دست

 پچ متوجه بلکه تا کنم یم زیت را گوشم اخم، با اندازد، یم باال ابرو

 . شوم دو آن مشکوک یها پچ
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 ! کرده کارتیچ نیبب خدا رو تو ؟یخوب هما ـ

 که دارد ییجدا هیقض اتفاق نیا است، بهانه...  و یدزد پس ،یلعنت

 . کند یمخف من از خواهد، یم ونیهما

 : گفت یم کنان غرغر که دیآ یم ونیهما فیضع یصدا

 سر ریز نایا همه گم؛یم که من. کن کمتر رو یبخار... باش آروم ـ

 ... ریام قیرف شبید! دمیترس بد من ثمیم فقط! هست انیک

 ی شانه به یا ضربه با و رمیگ یم فاصله در از عیسر فون،یآ یباصدا

 . میشو یم آشپزخانه وارد لوفرین

 : زند یم کنارم لوفرین

 ... رمیم من ـ

. کنم یم نگاه لوفرین ی رفته راه به و دهم یم قورت را دهانم آب

 . رسد یم گوشم به اتاق در تق یصدا

. آمد یم بدم یکار پنهان از است، افتاده یاتفاق چه دم،یفهم یم دیبا

 نفس. شد یم گفته من خود به دیبا داشت، ربط من به که یزیچ

 : دیا یم بلندتر ثمیم یصدا برنداشته، را دوم قدم و دمیکش یقیعم

  ؟یخوا یم یچ. کنه باز رو در رفته لوفرین. اتاقشه یتو ـ

 : نالد یم درد با ونیهما
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 . باش زود ارشیب هست، کاغذ هی راهرو، فرش ریز ـ

 و شود یم خم ثمیم. کنم یم میقا آشپزخانه در پشت را خودم

 دارد، یم بر که را کاغذ. زند یم باال را دارد یبلند طول که یفرش

 . کند یم نگاه اش یدیسف به دقت با و دهد یم تکانش چندبار

 وارد کنم، توجه جلب آنکه یب سرش، پشت رود، یم که اتاق سمت

 . دهم یم هیتک در به و شوم یم لوفرین اتاق

 به دست. ودش یم بودنم متوجه ببند، را در تا گردد یم بر ثمیم

 : کنم یم نگاهش یجانب به حق افهیق با نهیس

 ! کاغذ ـ

 یم یقیعم نفس ونیهما. دهم یم تکان و رمیگ یم سمتش را دستم

 دست از را کاغذ پوزخند، با. کند یم نگاه یدرهم یها اخم با و کشد

 . شود یم پاره کاغذ از یکوچک گوشه که کشم یم ثمیم

. آشغالم ارسالن همون همخون! ستمین بچه! ستمین خر! ونیهما ـ

 مات و شیک. گرفتم ادی رو یریگ مچ باشم، نگرفته ادی بابام از یچیه

 یعوض تموم با... نه هم رو دروغ. نه رو یکار پنهون اما گرفتم؛ ادی رو

 زودتر باش، زرنگ. مونه ینم ابر پشت ماه گفت؛ یم شهیهم بودنش،

 ! یریبگ رو طرف مچ تا بزن کنار رو ابر
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 یم ادامه و خارانم یم را گوشم پشت. کنم یم باز را کاغذ اول یتا

 : دهم

 به بود، دهیرس ایتالیا به شیک از اش محموله که یروز قایدق نویا ـ

 ... بودم ستادهیوا فالگوش که زد منو روز اون. گفت دهیارک

 یم هیتک وارید به را ام تنه مین. کنم یم باز زودتر را کاغذ یبعد یتا

 : دهم

 بشن دوستام، نیتر کینزد نکهیا از حالم هست، هم تر مهم زیچ هی ـ

 ! دینش ینجوریا. خوره یم بهم رن،یگ یم رو ماه یجلو که یابر

 مایس خواهم یم باشم، تخت یتو باهاش خواد ینم دلم ممطئنم "

  "!باشم داشته رو

 دست. کنم یم نگاه جمله به تعجب با و کشم یم ینیسنگ نفس

 . کنم یم مچاله را کاغذ افتد، یم تنم ارکن ام، شده سست

 به تعجب با کشد، یم اتاق انیم سر لوفرین و خورد یم در به یا تقه 

 . کند یم نگاه نمانیب جو

 . شود یم مشت شتریب دستم انیم کاغذ گذارم، یم هم یرو چشم

 یم را دنمید که کند یم نگران یمرد را سمتم کی ام؛ ستادهیا نجایا

 ینم را ام یزندگ به ربطش که ییمایس را گرمید سمت و خواهد

 .فهمم
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 رفته نبود؛ که ییمایس و دیرس یم تختش به زشیچ همه که یمرد

 !  بود

 : روم یم ثمیم سمت. کنم یم زمزمه لب ریز را مایس نام

 ! بده رو تیگوش ـ

 یخانگ شلوار بیج از را قطورش لیموبا یتگبرجس خورد، ینم تکان

 چکدامشانیه کیج و برم یم بشیج درون را دستم نم،یب یم اش

 : دیآ یم اتاق داخل لوفرین. دیآ ینم در

 شتریب زشیر خون انگار زخمت خوبه؟ حالت ونیهما شده؟ یچ ـ

 . شده

 از! گفت یم دروغ من به مردک. کنم ینم حرامش هم ینگاه مین

 . بودم ماجرا نیا مغز انگار که یمن از. کرد یم پنهان من

 کردن فکر با را ثمیم لیموبا رمز من و کند یم خرج یدلسوز لوفرین

 عوض وقت چیه را شیرو یالگو آمد؛ ینم ادمی. کنم یم باز یادیز

 . باشد کرده
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. کنم ینم دایپ را مایس شماره کرده، رو و ریز را شیها مخاطب

 و نمیب یم را مایس اسم اول همان و کنم یم باز را تلگرامش

 زده هیتک یمرد پشت به که است خودش خندان عکس که لشیپروفا

 ! است

 دشیبازد نیآخر. رمیگ یم را اش شماره و کنم یم چک را اکانتش

 ! بود شیپ هفته کی

 " گفت یم که یزن یصدا با و دهم یم فشار هم یرو را میها چشم

 یم نییپا را یگوش دیام نا "باشد یم خاموش نظر مورد مشترک

 . اندازم

* 
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! ییآ یم کارم به ها زمستان که یهست یگشاد کاله همان تو،

 یم فروش به تیها یبافتن که ییجا همان بمان ندارد، یلطف دنت،ید

 ! رسد

 خمار معتادها، نیا نیع نداشتم، دوست وقت چیه را قهوه و نسکافه

 کالس یها داشت، یباز لوس یلیخ ثمیم لیاوا. میبود خوردن یچا

 . بود روشن مدام سازش قهوه و آورد یم در یباز

 . گذشت سخت که روز دو اندازه به یمدت! بود گذشته یمدت

 .  کند یم را اش یپرستار لوفرین و شده بهتر حالش ونیهما

 که خورد قسم هیآ صد به ثمیم. است خاموش زهنو تلفنش مایس

 . گفت یم که باشد نیهم که خداکند و داند ینم یزیچ

 نه اما زد؛ یم آشنا! شد یم بدل و رد انیک نام ها، مسط وسط نیا

 .  باشم دنشید مشتاق که آنقدر

 به. نبود الممیخ نیع و است فالن پدرت حال داد؛ یم امکیپ دهیسپ

 هم اشک قطره کی رد،یبم برود اصال است، خراب حالش درک

 هم را دهیسپ خواهم، یم دهیتک را مرد نیا. دهم ینم هدر شیبرا

 . خواهم یم آواره

 با آدم دو ریتقص اش همه و زند یم شهیر یه درونم قیعم نفرت کی

 . است جدا تیاقل دو
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 آرامش به آتش زد، ونیهما جان به ترس.  "نمتیب یم "دادم امکیپ

 . نگفت چیه لوفرین تنها و دیشک زبانه ثمیم

 دیبا را شیها یباز. دارد بازنده ای برنده ش،یانتها شان همه ها یباز

 . نخواهم آرامش که هستم آن از تر درمانده و خسته کردم، یم غالف

 یکتان با که نبود مهم میبرا و دمیپوش دیق یب را رنگم یزرشک یپالتو

 . ستندین ست م،یپا یمیقد یها

 و ها دستکش برداشتن یب و انداختم سرم یرو را ام یبافتن شال

 . زدم رونیب خانه از شالگردنم

 ! دیآ یم سراغم گفت؛ خودش دانم، ینم را شیجا

 شناسمت، یم. زد یم آرام قلبم بیعج جناب، دارمید مشتاق بیعج

 تندت مهین ی سبزه پوستِ که یقدر به شناسمت، یم خوب یلیخ

 . کردم یم نیتحس را

 پرده پس از جانمان شفق پسر. کنم یم یط آهسته را لوتخ کوچه

 ! نشد و بودم داده دود کی قول او به و کرد یم میتماشا خورده باد

 . کرد ینم آرامم هم، مشترک گاریس که دارم یریدرگ قدر آن

 باال نور یدیسف دیپرا شدم، رد که ابانیخ کیکوچ کسیکان یجلو از

 . زد
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 ! آلود خواب قدر همان حال، و حس یب قدر همان نکردم، تند قدم

 مارک و داشت سر به اهیس کاسکت کاله که یسوار موتور کنار از

 . شدم رد زد، یم چشم چرمش یها دستکش یرو دیسف

 یم جا نیا یکس نکهیا به توجه یب گذشتند، یم ییها نیماش اندک

 یجلو ییباال سرعت با که یسوار موتور و دیپرا نیماش از. ترسد

 . کرد یم حرکت نیماش

 . بود یا خورده و صد حداقل سرعتش. راند یم تند راننده، مرد

 از و رفت باال را ییسرباال د،یچیپ چپ به و زد دور را بزرگ دانیم

 . دیچیپ گرید ابانیخ داخل به ییسرباال کنارِ یدگیبر

 گرفته را ابانیخ ی کناره که ییها لهیم به نییپا مهین ی شهیش از

 یم باد. زد یم چشمک ،یرنگ یها چراغ یسوسو. دمکر نگاه بود،

 . آمد یم یکم سوز امشب و دیوز

 که ته و سر یب ابانیخ کی. شدم رهیخ رو به رو به ن،یماش توقف با

 . داشت یمیعظ ییباال سر هنوز

. رفتم ها لهیم سمت زدم باال را میپالتو بلند قهی شدم، ادهیپ نیماش از

 . ماندم رهیخ میپا ریز ابانیخ به باال از
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 ی شهیش نداختم، او به ینگاه. آمد یم موتور کیالست شیسا یصدا

 یرو یا گوشه را موتور من، به نگاه یب و زد باال را کالهش یهالل

 . داد جا رنگش یمشک کاپشن بیج درون را شیها دستکش. زد جک

 تمام داد، شیموها به که یتکان با و گذاشت موتور یرو را کالهش

 .  گرفتند شکل استوار میها هیفرض

 و محکم آوردم، باال تمسخر به را میها دست و زدم یصدادار پوزخند

 . زدم کف ده،یترس

 نگه شیها لب ی گوشه را لبخندش مچهین افتاد، من به نگاهش

 . داشت

 : زدم یا خنده تک

 به کن دقت. نمتیب یم نجایا که جالبه یلیخ. جالبه! احسنت ـ

 نییپا به رو کردنت پرت دلم، که ییسرباال نیهم یرو نجا،یا حرفم؛

 . خواد یم

 فاق درون باحوصله را اش مردانه یها پوت مین بند و شود یم خم

 : اندازد یم شیها پوت

  هوم؟ م،یکن یخوشحال اظهار ایب ـ

 : کند یم نگاهم زیخ مین جور همان
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 مناسبت کفش و تر گرم لباس که یداشت عجله یلیخ دنید یبرا ـ

  ؟یننداخت گردنت دور گردن شال یحت و تر

 زده خی یها دست. دهم یم هیتک سرم، پشت لهیم به و روم یم عقب

 : برم یم فرو بمیج درون را ام

 مهم تو، دنید یبرا پوششم چندان که یتیاهم یب برام اونقدر نه، ـ

 . ستین

 یابروها و بلند مهین یشانیپ از چرخانم، یم سر ستد،یا یم کنارم

 یها لب به فرمش خوش نبستا ینیب. گذرم یم اش یمشک دهیکش

 . آمد یم کوچکش

 از چشمانش یا قهوه یشانیپر همه نیا و دیکش شیموها نیب یدست

  ست؟یچ

 و روشن نسبتا ست،ین رهیت چندان اش سبزه پوست که نمیب یم حاال

 . است برنزه یکم

 ! یباش تختت فکر و یکن نگام کنم، نگات ومدمین ـ
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 لهیم از. نمیب یم من فقط که بزرگ پوزخند کی با و آرام خندد، یم

 یم یپِ را یبیسرآش. دارم یم بر یجلو به قدم و رمیگ یم فاصله

 : پرسم یم و رمیگ

 هی مغزم، یجا چیه یتو! تو ریغ کردم؛ فکر یهرک به تو، یجا ـ

! یکرد تموم رو تیباز زود قد چه. بودم نداده جا رو تو مثل یافشون

  ست؟ین زود

 : کند یم باز را کاپشنش پیز. کنم یم نگاهش و ستمیا یم

 ینم وقت چیه رفت، یم شیپ خوب اگر ام نقشه باش؛ مطمئن ـ

 نیا... اما ک؛ینزد یلیخ بودم، کتینزد! هستم یک من که یدیفهم

 مهم برام نقشه نیا زیچ چیه. کرد خراب را ام نقشه ها اما و یول

 . مهمه شیزندگ مهمه، بودنش مهمه، برام مایس ست؛ین

 : دهم یم تکان هوا در را دستم

  خورده؟ یعشق شکست شده؟ مهم شده یچ هوی اوه، ـ

 : کند یم پُر را فاصله قدم کی

 که میهمون. داد هشدار بهت بهش راجع رارسالنیام که میهمون من ـ

 ... 

 هیبخ یرو را سردش یها انگشت و وردآ صورتم سمت را دستش

 : دیکش صورتم کمرنگ نسبتا
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 ! گذاشت جا رو هیبخ نیا ـ

 : برم یم جلو را سرم زنم، یم پوزخند

 به مایس شدن کینزد با ؛یکرد فکر! شد خراب تیباز قائده یب ـ

 و احمق قدر نیا ؛یکرد فکر شه؟یم حل مشکل ثم،یم ی خانواده

  هستم؟ یببوگالب

 دنشیکش با گردنم یها مهره که یجور گرفت، محکم را ام چانه

 . داد ییصدا

 به کرد، میتماشا حوصله یب افتاد، صورتم یرو شیموها از تار چند

 یا حلقه یها گوشواره بود، افتاده رونیب شال از که کوتاهم یموها

 .  داد یم نشان را ماه هالل که

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7

w 

 

 80_ارتپ#

 هشتاد_پارت#

 از تو،. نداره رو بهم کردن نگاه جرأت چشمات! پامچال یدیترس ـ

 و بال. یستین هم پَره هی اما ؛یکن یم نگاه سخت و صاف که ییاونا

 ... خودت إال دونند؛ یم همه یوقت یلیخ دن،یچ وقته یلیخ و پرت
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 : کشد یم نمیریز لب ریز را شستش انگشت

 بعد، ماه کی تا بود قرار که یزن م،یمرس زن! منه زن ما،یس ـ

 .  میریبگ رو مونیعروس

 به که یسرد سوز. کنم یم حس بدنم انیم را یآرام رعد کی انتشار

 . بود مهم او فیکث یباز نبود، مهم خورد، یم میها گوش

 : زدم هوار

 انیک فیکث یباز تو یخواست یم ؟ینکرد رحم هم زنت به ـ

   ؟هان چته مرگته؟ چه ش؟یبنداز

 : زند یم ادیفر و فرستم یم عقب شتاب با

 ازت یچیه سوزن سر قد شناسم، ینم رو تو! رهید اعتراف یبرا ـ

 ! کرد رو کار نیا من یبرا من، زن اما ؛یچیه! دونم ینم

 : گرفت سمتم دیتهد با را اش اشاره انگشت

 گندهام اونقدر نشده، آلوده چکسیه خون به من دست وقته، یلیخ ـ

 ؟یچ تو! باشه آروم میزندگ ماه کی فقط و فقط که کردم جمع رو

  نه؟ گهید گمیم یچ یفهم یم ؟یاروم ساله چند

 : کشد یم یقیعم ینفس
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 همه دهن که کیآنت رابطه هی و عاشقانه یلیخ یزندگ هی نبود؛ قرار ـ

 و فهیوظ یرو از و یمنطق بود؛ قرار م،یکن شروع بمونه باز

 بهم بار هزار نویا داره، دوست منو مایس. میکن ازدواج مون،یدوست

 چه گفتن چشم ؛یبفهم تا ینبود انیک یها شالق ریز تو. کرده ثابت

 . داره حقارت قد

 تا انداخت راه را زنش با یباز و بود او زن مایس کنم، یم نگاهش مات

 ! است شده بیعج ایدن نکشد؟ را گفتن "چشم " حقارت

. اندازم یم سرم یرو را ام یبافتن شال و کنم یم یخشک ی سرفه

 : دهد یم هیتک اش تنه به و رود یم موتورش سمت

 همه تا که میدیخر جون به یخُرد اعصاب تمام دوسال دوسال، ـ

 تا کردم شده خراب تهران ی آواره رو زنم دوسال،. بشه فیرد زیچ

 رو مسخره یها اسکن یتیس و ماندانا یحمال اره،یب ریگ رو ماندانا مخ

 . بشه تموم یچ همه دش،بع یول کنه؛

 یگوش. شد بیج به دست و انداخت سرش یرو را کاپشنش کاله

 ی چهره خورد، صورتش به که صفحه نور. آورد رونیب را لشیموبا

 . دمید را درهمش

 : داد تکان و گرفت سمتم را لشیموبا

 ! نیبب ایب ـ
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 را لشیموبا و رفتم گرید سمت آن به یکوتاه نبستا یها قدم با

 غیج کی گرفت، درد تنم تمام. کردم نگاه شده یپل لمیف به. گرفتم

 . فشردم هم یرو را میها چشم و دیچیپ میها گوش درون بنفش

 میها انگشت محسوس لرزش. کردم نگاه را ام شده سست یها دست

 واضح دم،یلرز یم حاال نبود؛ یزیچ میبرا سرما که یمن بود، یدنید

 . دمیلرز یم

 توانست یم که بود یاتفاق نیبدتر ام ینیب از گرفته راه خون یگرم

 . کند بدتر را حالم

 شد، تند شیها قدم. شدم زیخ مین خودم و افتاد دستم از یگوش

 . زد میصدا

  شد؟ چت ـ

 را شالم ی دنباله. گرفت باال را سرم و گذاشت گردنم پشت را دستش

 : دمینال و رساندم ام ینیب به

  ؟یکِ از ـ

 دمیکش نفس د،یکش ام ینیب ریز تر محکم و گرفت را شالم ی دنباله

 : دمیپرس دوباره و

! تو یبرا فیح دختر، اون بخوره؟ مایس دیبا رو تیگندکار چوب ـ

 ! تو یها یباز آشغال واسه فیح
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 دهیپاش یها خون درهم، یها اخم با و گذاشت دهانم یرو را دستش

 آورد در شبیج از یا یکاغذ دستمال. کرد پاک را ام گونه یرو شده

 . برداشت دهانم یرو از را دستش داد دستم به و

 محکم را شیموها بلند مهین ی دنباله و دیکش را شیموها دور کِش

 : گفت و بست

! ستین یکی تو یغرا یسخنران به ازین که زدم حرف خودم به اونقدر ـ

 دیبا قبال! شده بلند پات و دست یب ندار یچیه یبابا گور از نایا همه

 . نداره یفرق مُرده با چندان هست، که االنم اما رد؛مُ یم

 : شوم یم بلند گرفته نیزم به را دستم و گفتم یبلند "هه "

 و نجایا تا تو که هست یچ هان؟ بشه؟ یچ که من سراغ یاومد ـ

  ؟یاومد یباز نیا کردن سرهم

 : گرفت سمتم و آورد در تنش از را کاپشنش

 ،یایم لباس ال هی با یکن یم جایب ،یهست ییسرما که تو بپوش، ـ

 ! اصال یشاخ یلیخ تو باشه! یاریب در یباز سوپرمن

 کاپشن درون یگرما و رمیگ یم را کاپشنش زدن، چانه و چَک یب

 سرم یرو را کالهش. دهد یم یخوب حس ند،ینش یم که بدنم یرو

 : اندازم یم



 

353   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 بگو بهم! هست نخورم بدرد یزندگ وسط پات چرا دونم ینم من ـ

 یرو یزندگ دادم، دست از رو کارم! کنم یفکر هی تا بگو! بدونم

 یچ گهید! رفتن رونیب ترس روزا دارم، کابوس ها شب هواست،

  ؟یوردین سرم که مونده

 : دهد یم جا یگوش درون را لشیموبا یباطر

 قد که پیچ هی! توعه دست گن؛یم! توعه دست که هست یزیچ هی ـ

 ! رمیبگ رو زنم تا خوام یم اونو من، !ستین اش اندازه هم ناخن کی

 ینم و هست من دست پیچ! پیچ کنم؛ یم نگاهش استفهام با

  دانم؟

 : پرسم یم باتعجب

 یچ ؛یگیم که ینیا دونم ینم اصال من خودت؟ یبرا یگیم یچ ـ

 ! هست

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7
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 * 

 یخواب یم راحت قدر چه یستین نگران و است آسوده تیالیخ یدید

  ؟یشو یم یداریب خواب از تر راحت قدر چه و

 . شد یم یط گونه نیا من، حال تمام هفته کی

 یب شیها حرف ته و دیچ یجلو را میها حرف بم و ریز ونیهما

 . زد یم موج یاعتماد

 که یانهم! کنم کمکش خواست؛ یم من از یزبان یب زبان با مرد آن

 است؛ نکشته ساله سه و ستیب دختر حال به تا گفت؛ من گوش کنار

 ! است من به هیتک حاال اما

 به یا اشاره یچشم ریز لوفرین. افتد یم او یرو یعصب ثمیم نگاه

 یبد خبر لشیموبا با صحبت زمان. زند یم ونیهما ی دهیپر رنگ

 از زتریعز یعمو بد حال بد؛ خبر دانستم یم. شد جور نیا که دادند

 ! است جانش

 . شوم یم رهیخ او به انداخته پا یرو پا و زنم یم هیتک مبل به

 از. دارد ییآشنا ما با ها سال انگار که است نشسته باز و ولنگ چنان

 دوست یدنینوش که کرد یآور ادی باز و کرد امتناع یچا خوردن

 . ندارند



 

355   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ینم من کَت در اصال و آورد یم باال را سرش کند، یم حس را نگاهم

  اورد؟یب خودش با را محبوبش یطوط دیبا چرا رفت؛

 ! کنه ینم فیکث رو خونت نباش، نگران! هیخوب بچه ه؟یچ ـ

 : گفت و دیکش او گردن ریز را سرش ناز با یطوط

 ! هیخوب بچه! هیخوب بچه ـ

 .  دیکش یطوط پر و بال یرو یدست و دیخند کوتاه لوفرین

  کجاست؟ پیچ اون مبفهم کجا از من االن ـ

 لوفرین ی شانه یرو را اش یطوط آرام و دیکش یجلو را خودش

 . کرد گرد را شیها چشم لوفرین. گذاشت

 ! بپرس بابات از ـ

 : زنم یم یچا به یلب و زنم یم یپوزخند

 مو نیا یگندکار من تا کجاست پیچ بگو باباجون بگم؛ برم! هه ـ

  کنم؟ جمع رو افشون

 : ادیم حرف انیم ثمیم و کند یم یاخم

 هست اونم ریغ یکس دونه، یم رارسالنیام فقط ؟یچ که تهش ـ

 . دونه ینم که ونمیهما مگه؟

 : ستدیا یم است، نشسته ثمیم که یمبل پشت ونیهما
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 زودتر د،یکن دییخوا یم یهرکار ست؛ین خوب حالش اصال عمو ـ

 ! دیبد انجام

 : کنم یم شیتماشا فنجانم یباال از و کنم یم کج را لبم

 ... دهیپر رنگت هما؟ چته! زمیعز ـ

 سوالم، به دادن جواب یب و دهد یم جا مشتش انیم را لشیموبا

 . شود یم خارج ییرایپذ از و کند یم جمع به پشت

 .  بکشم را نازش من و کند قهر پسرک که مانده نمیهم

 ! اریخشا ـ

  :شود یم جا به جا شیجا در ثمیم. دهد یم من به را نگاهش

 ! پامچال بگم یزیچ هی حرفت قبل ـ

 یم تکرار را "هیخوب بچه " دوباره یطوط و کنم یم نگاهش منتظر

 . کند

 ست، هفته کی قایدق اما هست؛ یجد هیقض نیا قدر چه دونم ینم ـ

 دنبال و دهیم رو خونه کیکش کوچه یتو بلند یشاس نیماش هی

 ! رهیم اریخشا

 : شدک یم صورتش یرو یدست کالفه اریخشا
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 رو پیچ اون قراره پامچال که گفتم بهشون من. بودم کرده شک ـ

 ! بده

 : پرم یم جا از

 اون دونم ینم من ؟یگفت یزیچ هی خودت یبرا ؟یچ یعنی ـ

 دنبال ایماف مشت هی! باشه تونه یم یچ اتشیمحتو و هیچ المصب

  بشه؟ یچ که یاریم راه خودت

 : دهد یم تکان را سرش

 یم رابیز یبدتر یها گنده کله نباشه، پشتم نایک اگه مجبورم، ـ

 افته یم خطر به پیچ یوفتیب خطر به تو! یافت یم خطر به تو و زنند

 ! هیبق و من بعدش

 : کنم یم پرت هوا در تیاهم یب را دستم

 یتو سرتون اش همه میعوض یبابا اون و تو! اهیس درک به ـ

 ثمیم نیا ره،ینم رونیب خونه از هم روز هی ن،یبب رو ونیهما! مهیزندگ

 رو کالساش لوفرین ست؛ هفته کی! ست خونه یتو ونیهما سر که

 ! میدون ینم هم یچیه اما م؛یافتاد مونیزندگ از هممون. نرفته

. ردیگ یم لوفرین دست از را شیطوط و شود یم بلند شیجا از

 : دارد یبرم زیم یرو از یشکالت
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 من یبرا یا تحفه یلیخ یکرد فکر بابا، کن جمع رو مهنت دهن ـ

 که من ان،یک نیا مخ یتو دهیچپ بابات عنتر، ؟یکن یم یدراز زبون

 بابات اون! ساختم یم میبدبخت با و کردم یم رو نکبتم یزندگ داشتم

 و تهرانه یتو که داره کوچکتر دختر هی که داد لو شکنجه ریز بود؛

  اره؟ منه، ریتقص هم نایا حتما! اونه دست پیچ

 ی کله و سر که بلند یقدر به کند، یم أدا بلندتر ار آخر "آره"

 : کند یم نگاهش اخم با و شود یم دایپ ونیهما

 درست خوراک خورد اتونیباز مسخره سر چندماهه پسرجون، نیبب ـ

 یها آدم أدا و داره زبون ن؛ینب ینجوریا رو پامچال م،یندار یحساب

 ننه اون ای یدبو تو کرد، تشنج شبید نیهم اره،یم در رو خوب حال

  دش؟یببن که باباش

 نقد_گپ#

 نظر_و_نقد#
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 یم پس را دستش ونیهما. گذارد یم ونیهما شانه یرو دست ثمیم

 : ستدیا یم اریخشا ی نهیس به نهیس و زند

 ،یاریب در برامون رو الت گنده أدا نکهیا گه،ید میکن کمکت قراره ـ

  ار؟یخشا مفهومه! رهیم توهم کالهمون

 ییرایپذ در یجلو درست و زند یم کنار را ونیهما پوزخند با اریخشا

 : زند یم زل میها چشم به و گردد یبرم

 اون که دونه یم یزیچ هی بابات ستم،ین ابروت چشم عاشق من ـ

 ،ییجا هی تا من! فقط بچسب سفت رو جونت دستت، داده رو پیچ

 از گمیم رو انیک! نداره کار اونا یبرا اوردنت ریگ اما باشم؛ مواظبت

 و رنیگ یم رو دوستات از یکی شده حسادتشون سر یول خودمونه؛

 ینم پیچ اتیمحتو از یچیه! بهشون یبباز تو تا دنیم شکنجه

 یم شهر کل که خوره یم بدرد چه پیچ اون دونم ینم یحت دونم؛

 ! توعه دست دونهیم انیک فقط و خوانش

. است ونیهما سمت از یاعصاب جنگ با شروع رفتنش! رود یم و

 به را ام خانواده کل. شود ینم اما کند؛ آرامش خواهد یم ثمیم

 هیگر با لوفرین آخر و دهد یم فحش را خودش کشد، یم فحش

 . کند یم آرامش شیزار
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 ثمیم که انمخو یم کتاب اتاق ی گوشه آرام و مظلوم آنقدر اما من

 آغوش به مرا وقت چیه. سوزد یم ام یبدبخت همه نیا یبرا دلش

 ینم باز نوازش با را میموها چیپ ونیهما مثل؛ وقت چیه کشد، ینم

 . کند

 و زند یم لبخند لوفرین. دیگو یم بودنم از و کشد یم دراز کنارم

 . ام دهینپرس را او حال است؛ وقت یلیخ

 ییجا بروم. میبرو نجایا از خواهد؛ یم دلم است، خفه شیهوا خانه

 و ستین دهیارک رود؛ ادمی که بخوابم آنقدر و نباشد تیجنا و جرم که

 . دهد یم نبودنم از نیغمگ امکیپ هرشب دهیسپ

 دستم در اضافه یپتو به ینگاه و اندازد یم باغچه در را گارشیس

 یم شیبازو به. چدیپ یم خودش و من دور را پتو حرف یب. کند یم

. است نداشته دوست عاشقانه مرا ونیهما است؛ وقت یلیخ و چسبم

 مرد و کرد بغض یکل خورد، را ام غصه یکل شد؛ بد حالم که شبید

 . است نیغمگ بیعج ام یزندگ یروزها

  ؟یخوب ـ

 : پرسم یم دوباره و دهد یم تکان "نه " یمعن به را سرش

  ؟یش خوب کنم کاریچ ـ
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 در مهین گاریس نخ ده به بیقر و ردگذا یم ام شانه یرو را سرش

 که را اش یجسم حال وگرنه است؛ بد دلش حال. نمیب یم باغچه

 . نمیب یم

  گه؟ید یگیم ویچ همه بهم ـ

 : کند یم نگاهم

 . نگفتم یچیه وقته، یلیخ تو به من ـ

 : کنم یم مشت دستم انیم را دستش

 سر بهم ها شب ،یکن ینم بغلم گهید. رفته ادتی منو وقته یلیخ ـ

 ... باشه نرفته کنار پتوم وقت هی تا یزن ینم

 : دوزد یم رو به رو به را اش خسته یها چشم و زند یم یلبخند

 قدر چه هم، سر میزد هوار قدر چه ادته؟ی رو دمشید که بار نیاول ـ

 یبرا دادم یم جر قهی چه که ادتهی. کردم دعوا قد چه سرکوفت،

 ! نکنند نگاش چپ نکهیا

 : گذارد یم میها لب یرو انگشت او و کنم یم نگاهش تعجب با

 و زد زار کرد، هیگر بغلم یتو که کردم یوقت رو محض تیخر من ـ

 هی حس دارم، نبودن حس پامچال. دادم رو میشگیهم بودن قول من

 . خورده بد بد شکست هی که یادم
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 : دهد یم هیتک یآهن یصندل به را کمرش به و چرخاند یم را سرش

 من اما دا؛یکش یم گهید یکی رخ به رو عشق من، چشم یجلو ـ

 یبرا ردمیم یم مظلوم، یها عاشق نیا نیع. بودم بودنش خر هنوز

 !  خوبش حال هی و خنده هی

 : چرخانم یم را تنم کنم، یم نگاهش اخم با

 ! هما ـ

 ته! بودم کور من و زد یم داد صورتش از بدش حال نیا تمام انگار و

 که ینیغمگ فوق یها چشم اش، نشده کوتاه یهامو و ادشیز شیر

 . دمید یم االن

 : دمینال و دمیکش آغوش به را سرش

 ! بودم احمق نقدریا یچطور من برات؟ رمیبم من ـ

 : دیخند

 ! یمن یها یبدبخت از یکی خودت تو ـ

 : دیکش آغوشم انیم یقیعم ینفس

 رو ساشکال که کرد یقرار یب یلیخ روزید. دارم یخفگ هی احساس ـ

 ! حرفا نیا و نرفته

 : ردیگ یم ینفس
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 نبودنم به که هستم و هستم اونقدر نکهیا ه،یچ من حماقت یدونیم ـ

 یموها و چشماش فکر و برم مدت هی خواد یم دلم! کنه ینم فکر

 ! ها توعه خاطر به نگم؛ یه و نباشم اش شده یشراب

 رهیخ غچهبا ی نزده جوانه ها گل به و کشم یم دورش شتریب را پتو

 : شوم یم

  کجا؟ یبر یخوا یم ـ

. است شده ادیز دردش فهمم؛ یم نم،یب یم که را آرامش نگاه

 یم لمس را دستم. زند یم چنگ را اش خرخره دارد اش یوابستگ

 . کند یهمدرد خواهد؛ یم انگار کند،

 آب زدن خی باعث سرد، یهوا اثرات. کنم یم نگاه یآب حوض به

 . است گل از یخال دورش یسفال یها دونگل. است شده حوض درون

 لوفرین دنبال رهیم سمت اون از که هیهمسا دختر جا گفتم روزید ـ

 . میبخر هم یشام هی یبرگشتن و دنبالش برم خودم

 : کشد یم شیها لب یرو را زبانش و کند یم یمکث

 ! بپلکه لوفرین دور دوباره اگه زنم یم ششیآت گفتم ـ

 یم عرفان از دانستم یم. ردیگ یم بر در ار اطرافم یبد یسرما حس

 که آرام ونیهما نیا و نبود لوفرین بردار دست هنوز که یکس از گفت،
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 را صورتش عضالت در دهیخواب درد. خواهم ینم را آغوشم در کند کز

 . خواستم ینم

 پشت ثمیم. کردم نگاه ییرایپذ ی پنجره به و چرخاندم را سرم

 شده زشانیچ یکی همه. دیکش یم گاریس و خورد یم یچا پنجره

 ! است

 اش عالقه مورد یبستن و خنده یم عرفان با که نسوخت دلم اصال ـ

 رو

 

 ⏪ادامه#

 قدر چه ام، ساده قدر چه من که سوخت نیا از دلم خوره، یم

 و قرص صدتا با که شدم یدرد هی هیشب پامچال...  قدر چه عاجزم،

 . شه ینم خوب هم آمپول

 : زنم یم پس را اشکم دتن تند یها قطره

! رهیدرگ مغزش هنوز اون که یدون یم که تو اخه؟ لوفرین چرا ـ

 ... رهیگ قلبش

 سمتم. ندینش یم یصندل یرو یزانو چهار و زند یم یکج لبخند

 : کند یم پاک را میها اشک پتو، گوشه با و چرخد یم
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  احمق؟ یکن یم هیگر من یبرا ـ

 یم خودش سمت مرا. زنم یم هیگر ریز بلندتر حرفش، نیا گفتن با

 : زند یم لب گوشم ریز. چدیپ یم دورم سست را شیها دست و کشد

 قراره هم یبرا شهیهم مثل تو و من م،یدون یم نویا تو و من فقط ـ

 . میبمون

. است خراب وضعش زیچ همه روزها نیا اما م؛یماند و میبمان بود قرار

 ! ستا خراب اریخشا اسم به یمرد بودن و من وضع

 ! زد ینم گرید که یقلب و ونیهما وضع

 اسم به یزیچ سکوتش نیا و بود شده ساکت دایشد که یثمیم از

 . داشت نام غم

 قدر چه. بچراند را غازش برود دهم؛ ینم جا دلم یکجا چیه را لوفرین

 ... او یب بمانم من اش ته ته و بگردم دورش قدر چه بزنم، جِز

 به یکم و بخوابم یکم رم،یگ آرام یکم تا شود تمام زمستان نیا

 . کنم فکر دهیارک

 که انگار. داشت ینحس کوچه، میس بر نشسته کالغ قار قار یصدا

 !میشد چیه مثل؛ م،ینشد عشق مثل؛. مینشد قبل مثل ما گرید

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸  
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 نقد_گپ#

 نقد#

 :(زانیعز سالم

 .دیاورد فیتشر خوش دیجد دوستان

 ️❤��لطفا دیبزن سر نقد گپ زانیعز

 بنده به یکوچک هرچند کمک که ممنونم هم ارجمند جان زهرا از

 .کردند

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ 

 

 سه_و_هشتاد_پارت#

 83_پارت#

 پر حلقه آن از قلبش، از گفت، دردش از زد، حرف میبرا ونیهما

 . دیپوس یم کُتَش بیج ته که ینینگ

 .  داد یم یدور و گرد عقب یبو شیها حرف متما و زد حرف

 آمال است؛ کرده خراب ام، یزندگ به است زده گند داند یم گفت؛

 . نباشد یکم خواهد، یم اما را؛ میها
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 پلک پشت دهیخواب یشانیپر به ندارم، عادت ونیهما نبودن به من

 . ام نگرفته خو هنوز شیها

 ! شود دور من از استخو یم کشور کی قدر ونیهما و نداد گل باغچه

 یها طیبل. کرد دییتا را ونیهما رفتن اما رفت؛ چرا د؛ینپرس ثمیم

 با را عمه یکوتاه تلفن با و داد جا ونیهما بیج در را مایهواپ

 . بود آورده تهران به مایهواپ

. بودم کر و کور من فقط انگار. بودم خبر یب رفتنت از من فقط انگار

  شد؟ نیا که بردم فرو فبر در را سرم قدر آن چطور

 یم نساب و حد یب یها رفتن از دم،یترس یم ها نبودن از شهیهم

 . دمیترس

 . خواستم ینم وقت چیه را رفتنش که بود یترس همان ونیهما

 . زد یم رونیب ورش آن از ونیهما کردم، یم جمع را یزندگ وَر هر

 دستم از یلیخ ؛یدار حق دونم یم. گفتم بهت رید دونم یم ـ

 سخت اصال برات من درک پامچال، شناسمت یم. یباش یعصبان

 اریخشا به. نکن حساب بودنش یرو ادیز اما هست؛ ثمیم. ستین

 یبد یلیخ حس! ادینم خوشم ازش اصال راستش نگفتم، یزیچ

 . دارم بهش

 : زند یم دستش در لباس به یگرید یتا و کشد یم قیعم ینفس
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 هی تونم یم و خوبه کنارش بودنم دونم یم چون برم؛ یم رو مامانم ـ

 . بزنم آب ور اون یدکترها به یسر

 نیزم یرو را شیزانو. چرخد یم سمتم و بندد یم را چمدان پیز

 : گذارد یم

 به رو رمنتظرهیغ میتصم نیا... زود یلیخ! امیب زود کنم؛ یم یسع ـ

 بودنت نجایا دونم یم. ندارم موندن طاقت خودم. نبند لوفرین شیر

 . کهخطرنا

 : کند یم نوازش را دستم کف دستش، یها انگشت با

 بر خودت پس از. سپرم یم خودت به رو خودت اما هست؛ ثمیم ـ

 . خودم شیپ یایب کنم؛ یم جور بگذره، کم هی. یایم

 شده قاب عکس به. کند یم رها را قشیعم ینفس و کشد یم عقب

 : شود یم رهیخ لوفرین و من ی

 یم خودت برگرده، خودشون شیپ لوفرین که مشتاق عرفان پدر ـ

 بارم هر و برگرده لوفرین خواست؛ تیشکا و قانون راه از قد چه یدون

 میراض بایتقر و زده زنگ بهم لوفرین مادربزرگ. زده پسشون لوفرین

 .  میسپر بهش رو لوفرین که کرده
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. نداشتم بر قدم از قدم و کرد یم سقوط میها پلک پشت تا اشک

 یبرا ش،یها خواندن کتاب یبرا دلم. بروم جلو توانستم ینم

 .  شد یم تنگ شیها وسواس و شیغرها

 و برداشت را چمدان ثمیم و دمیکش میها چشم یرو محکم را دستم

 بیج در یها دست به و شدم جا به جا ام یصندل یرو. رفت رونیب

 خنده یب من؟ یب برود؟ کجا خواست یم. شدم رهیخ اش رفته فرو

 ! است دهیرس جوش نقطه به انگار برود؟ آمد یم دلش اصال مان؟یها

 : دیکش لوفرین صورت یرو را اش شَستَ انگشت

 لیوک با من شیپ یایب یخواست یوقت هست؛ شتیپ فعال لوفرین ـ

 ینم. ببره مادربزرگش شیپ رو لوفرین تا کنم یم هماهنگ شرکت

 چاه یوت لوفرین قراره اگر. بشکنم رو گناه یب رزنیپ اون دل تونم

 . افته یم تر راحت جا اون وفته؛یب عرفان

 : نالم یم

  ؟ینر شهیم ـ

 از. دارد یم بر یبلند قدم. کند یم نگاهم ناراحت و گردد یم بر

 با. کنم یم جمع داخل به را میپا یها انگشت و شوم یم بلند میجا

 دست یها انگشت یرو کمرنگ یها الک چپم، دست بلند ناخن

 : پرسم یم بغض با دوباره و خراشم یم را راستم
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 ؟یبر من بدون ؛یتون یم چطور! نرو من یب الاقل ؟ینر یتون یم ـ

 !عمو زن و تو نه! میباش تو و من بود؛ نیا درستش

 یم عقب را ام شده خُرد یموها یشانیپر و زند یم یکمرنگ لبخند

 : زند

 خودم، کنار بودنت یبرا و دارم دوستت قدر چه ؛یدون یم خودت ـ

 . کنم یم یکار هر

 یسوزن یقلب یها گوشواره به را دستش نَرم او و آورم یم باال را سرم

 : رساند یم راستم گوشِ

 چرا دونم ینم. خودم شیپ ارمتی یم! نجایا بمون مدت هی فقط ـ

 ... یکن کمک پسره نیا به یخوا یم

 : دهم یم فشار هم یرو محکم را میها چشم و پرم یم حرفش انیم

 .  شه یم بلند من یبابا گور از ها یگندکار نیا همه ون،یهما ـ

 : رمیگ یم دستم انیم را دستش

 کنه؛ یم یهرکار داشتنش دوستش یبرا مایس گفت؛ بهم اریخشا ـ

 به تا بمونه نایا ثمیم خونه کینزد نامزدش از دور دوسال تا کرد قبول

 . بشه کینزد من، بعد و ثمیم خانواده

 : کند یم زیر را شیها چشم
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 ! یافتضاح ی نقشه چه دوسال؟ ـ

 : شوم یم رهیخ شیها انگشت بند بند به و کنم یم تر یلب

 بهم با. شد مایس عاشق ماندانا و داد تجهین دوسالشون. شدند موفق ـ

 رو مایس ،یملکوت اسم به یفرد هی ثم،یم و مایس ی هیقض خوردن

 دیشا ظرتن از. دهیدزد گشته، یم بر رازیش به اتوبوس با که یزمان

 ایماف نیب اعتبار و پول یبرا اونا ثم،یم قول به اما اد؛یب نظر به راحت

 . کنند یم یغلط هر گهید

 : کشم یم باال را ام ینیب صدا پر

 ...ممکن حالت نیتر عیفج به فرستادند لمیف به اریخشا یبرا ـ

 

 چهار_و_هشتاد_پارت#

 84_پارت#

 : نالم یم آرام لم،یف یآور ادی با و کشم یم صورتم یرو یدست

 زونیآو دار چوبه هی به لباس کهیت دوتا با رو مایس نکهیا تصور ـ

 ... ستین سخت ادیز زدنش، اونقدر و کردن

 : پرسد یم بهت با و دارد یم بر یکوتاه قدم

  ؟یچ ـ
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 : زند یم شین میها چشم به اشک و دهم یم تکان را سرم

 !  افتضاح... ونیهما بود افتضاح ـ

 : آورم یم باال را سرم

 چه یدون یم خودت. بود بد یلیخ! داشت درد. دمید لمشویف من ـ

 رارسالنهیام ریتقص اش همه ها نیا. ام ینازک دل و حساس آدم قدر

 . بشه داده شکنجه جور اون دختر هی که

 : کشد یم یپوف کالفه

  ؟یبگ بهم دیبا االن تو رو نایا ـ

 رنگ قرمز یفانتز یوارید ساعت به و کنم یم رها صدا پر را نفسم

 : شوم یم رهیخ

 ینم من! بدم بهشون دیبا اونو و منه دست پیچ هی گفتم؛ بهت ـ

 دهیسپ. برم رارسالنیام سراغ خواد؛ ینم دلمم! هیچ اصال پیچ دونم

 . دونه ینم یزیچ قطعا هم

 : دارم یم بر یلباس چوب یرو از را ونیهما کاپشن

 تنها و ترم درمونده یزمان هر از من هک االن نبود، رفتنت زمان االن ـ

 !  مونده میسالگ چهار و ستیب تولد تا هفته کی

 : گذارم یم شیها شانه یرو را کاپشن
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 برام ،یریم ازش یدور و لوفرین خاطر به یدار ست؛ین مهم برام ـ

 بیآس همه از شتریب من ؛ینکرد فکر که یدور ازم اونقدر که مهمه

 ! ونیهما شنینم تو من، یراب لوفرین و ثمیم. رترمیپذ

 نگاهم متعجبش یها چشم با و کشد یم جلوتر را کاپشن دستش با

 : کند یم

 ! پامچال ـ

 : زنم یم یمضطرب لبخند

 سوزه یم یلیخ دلم. گفتم یم رو زهایچ نیا دینبا رفتنت دم ـ

 و یریم یدار یگفت بهم مونده؛ پروازت به ساعت چهار فقط ون،یهما

 دلت و یبود یخوددار کم هی کاش. رهیگ یم رو حالم بدتر لشیدل

 یم بهش باد لحظه هر که یکاه تپه هی من پشت. سوخت یم برام

 ... زنه

 ****   ****  **    ***** 
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 یصندل هگا هیتک به دوباره و کند یم نگاه نداده گل یها گلدان به

 بر مانده برف به و کشم یم ام ینیب ریز یدست. زند یم هیتک یچوب

 . شوم یم رهیخ وارید طاقچه

 پخش گارشیس یها مانده ته باغچه، ی گوشه ی سبزه دور هنوز

 . بود

 . زد یم دودل یحرف گفتن یبرا انگار و دیکش جلو دوباره را خودش

 پاکت کنار را گاز از یخال فندک و دمیچرخ سمتش حوصله یب

 : گذارم یم گارشیس

  ؟یشیم مونیپش یه که یبگ یخوا یم یچ ـ

 کمرش. چرخد یم سمتم و کشد یم رونیب دندانش انیم از را لبش

 : دهد یم هیتک یصندل ی دسته به را

  ؟یخوب یمطمئن ـ

 پاکت ی برجسته نام یرو یدست و اندازم یم باال را میابروها

 : کشم یم گارشیس

 !  یدینکش گارمیس نخ هی و ینشست نجایا ساعت مین ؟یچ تو ـ

 : دهد یم تکان را فندکش و خندد یم

 . شده تموم دمید بکشم اومدم که، ینیب یم ـ
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 : کردم نگاهش قیدق و انداختم باال شانه

 فکر. شدند یا مسخره یعاشق و عشق ریدرگ اطراف یها آدم همه ـ

 . شدم أفشون مو نفهم زبون آدم هی ریدرگ که منم خوبشون کنم؛

 : شود یم تر پررنگ لبخندش

 ! یکن یم نگاهش نفرت با یلیخ ـ

 یها نخ به. کنم یم باز را درش و دارم یم بر را گارشیس پاکت

 : شوم یم رهیخ گاریس یقلم مرتب

 یم بهت یلیخ! کشتت کنم فکر کارته، تو خالف بدونه؛ اگه بابات ـ

 ! نازه

 یصندل لب و اورد یم البا را شیپا. است محفوظ همچنان لبخندش

 : شود یم خم جلو به یکم و گذارد یم

 اون. خوبه یلیخ اش خانواده و خونه یبرا الاقل خوبه، یلیخ بابام ـ

 . دمیکش یم گاریس کاج درخت پشت که گرفت رو مچم یروز

 : شوم یم نهیس به دست و اندازم یم شیها چشم به یکوتاه نگاه

  ؟یگفت رو نرگس ـ

 : دهد یم تکان ینف به را سرش



 

376   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 اومده، خواستگار خواهرم یبرا هم ایتازگ. بگم تونم ینم اصال نویا ـ

 ... خواهرمه خواستگار نرگس برادر که نمیا از بدتر

 : پرسم یم یا خنده تک با

  ؟یگینم که جداً ـ

 : دهد یم تکان یعصبان را سرش

 . دخترخالمه نرگس. گم یم هم یجد... ها نداره خنده ها، ها ـ

 : رمیگ یم دندان به را نمییپا میها لب

  ؟یگیم من به چرا رو نایا ـ

 : کند یم نگاهم چپ چپ

 هم تو با ستم،ین یباز قیرف پسر اصوال من. نشدم عاشقت مطمئناً ـ

 . گمیم تو یبرا امیم که هستم ناراحت یلیخ ستم؛ین راحت یحت

 : زنم یم یفاهش یپوزخند

  کنم؟ یم باور ؛یکن یم فکر چرا ـ

 یم را کالجش یها کفش و کند یم زانیآو یصندل از را شیاهاپ

 . دارد یم بر را شیها کتاب و کوچک فیک. پوشد

 : گردد یم بر سمتم و ردیگ یم ینفس
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 ... نکن باور ـ

 پاشد یم هم از کوبشش با اطیح بدقلق قفل و کوبد یم را اطیح در

 و کشم یم یهوف. افتد یم نیزم اش یمابق با همراه قفل ی زبانه و

 هیال از هوا سوز و کشم یم نیزم یرو را میپاها. شوم یم بلند جا از

 . رسد یم میپاها به ییدمپا باز یجلو ی

 کوچه داخل به یسرک. دارم یم بر را قفل ی الشه و شوم یم خم

 . شوم یم اش راننده و شده پارک سمند متوجه که کشم یم

 رفته باال یابرو با و دآور نییپا را شهیش که آورم یم نییپا را سرم

 : کند یم نگاهم

  کمک؟ امیب ـ

 : پرسم یم اش یکج دهان با و کنم یم یاخم

 از. کن یفکر هی بنداز، راه رو وبتیمع مخ ن،یماش تو نشستن جا ـ

 . شدم یروان همتون دست

 برو " کی دانم یم و زند یم باال را شهیش حرفم، به دادن جواب یب

 . شد ینم بلند یبخار پسرک نیا از. کند یم ام حواله "بابا

 را رفته در زهوار قفل خبر ثمیم به یامکیپ با و شوم یم خانه وارد

 . دهم یم
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 به. دارد یم بر را اش یچا وانیل و دهد یم خودش به یتکان لوفرین

 ! است رفته ونیهما داند، ینم هنوز و کند یم نگاه شده پخش لمیف

 هم را حالش کنم، ینم هم یا یخال و خشک سالم یحت مدت، نیا

 که است رفتارم در یمشهود یمحل یب کی واقع در پرسم، ینم

 . دهد ینم تیاهم آن به چندان لوفرین

 را نقش خوش پرده و بندم یم را اطیح به یمنته باز مهین ی پنجره

 ی مسخره یها لمیف یپا که هستم آن از تر حوصله یب. کشم یم

 . کنم تلف را وقتم ماهواره

 پشت. نمیب یم هم را لمیموبا روشن صفحه اتاقم، به شدن وارد نیح

 را آمده امکیپ کنم، یم باز را تابم لپ که یحال در نم،یش یم زیم

 کار... ایب نییپا طونیش خر از نتت،یبب خواد، یم پدرت ": خوانم یم

  "! داره باهات یمهم

 شهیهم مثل و دهم یم سُر ام، شده تلنبار یها کتاب انیم را لمیموبا

 و ها نق حال و حس. گذارم یم جواب یب را دهیسپ امکیپ جواب

 و رفته ونیهما است؛ دهیفهم که حاال. ندارم را مزخرفش ها یدلسوز

 را حالم و کند یم ینگران اظهار ون،یهما پرواز بعد از ام، شده تنها

 . زند یم بهم
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 هم یزیپش و شود یم رارسالنیام به یمنته شیها امکیپ همه

 انگار دهد، یم امیپ خط دو. نمیب ینم چشم به را شیها رانهماد

 .است کرده یمادر

 

 شش_و_هشتاد_پارت#

 86_پارت#

 را لمیمیج باکس نیا ل،یمیج سرچ با و کنم یم باز را گوگل صفحه

 یباق ما و کاالست یجید یها غیتبل اش یسر کی. کنم یم باز

 توجه لیمیج کی اش، همه انیم. ام کرده نام ثبت که ییها تیسا

 یم شنهادیپ " است؛ شده شروع جمله کی با که کند یم جلب را ام

 "!ینینب کنم؛

 اول لم،یف شدن لود با اما باشد؛ یالیسر ای لمیف غیتبل کردم؛ فکر اول

 شده، کمرنگ و کمرنگ یقرمز بعد و شود یم پخش قرمز یا صفحه

 است توریمان به ام توجه تمام. پوشاند یم را صفحه تمام یا یاهیس

 ناله یصدا مقدمه یب که شود ینم پخش یزیچ چیه ای و عکس که

 . شود یم بلند ییها
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 ی تنه مین هیثان چند بعد اما است؛ رونیب از صدا کردم، یم فکر اول

 و اند بسته یقرمز دستمال را شیها چشم که یدختر ی برهنه

 . شوم یم مواجه اند، پوشانده چسب با را دهانش

 رونیب به خواهم یم هراسان لم،یف توقف یب و پرم یم جا از زده هول

 : شود یم بلند گرید زن یصدا که بروم

 رو دست به یطوط مرد ؛ینیب یم رو لمیف نیا یدار یوقت بهتره ـ

 ... ینکن خبر

. ماند یم جا در ی رهیدستگ یرو دستم و شوم ینم را حرفش ادامه

 یم ام یصندل به را ام زده خی یها انگشت و کنم یم گرد عقب

 . رسانم

 چرخاندن با و کنم یم لمس را یصندل گاه هیتک قسمت استرس با

 یم رها را ام شده حبس نهیس در نفسِ. نمینش یم شیرو یصندل

 . کنم

 اطرافش تمام یشانیپر حالت به دخترک یا قهوه رنگ خوش یموها

 وجق عجق یها طرح رنگ، قرمز بند چشم یرو. است کرده پر را

 یا حلقه یها گوشواره. ستین درشت چندان که ودش یم دهید

 پخش صورتش در دیسف کمرنگ نور کی و زد یم برق اش ییطال

 . بود شده
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 : شود یم بلند دوباره زن یصدا

  ؟یشناس یم رو دختره نیا قد چه ـ

 : دهد یم هُل جلو به را دخترک سر و مکث یکم

 بار نیا اما ؛نفرست ییجا تنها رو زنت گفتم؛ پسره اون به راستش ـ

 ! رفت در دستش از

 یب دخترک و شوم یم بلند نیزم یرو بر یصندل دنیکش یصدا

 یم گوش به ینامفهوم یزهایچ و دهد یم تکان را سرش طاقت

 .رسد

 ��.....دارد_ادامه#

 

⏪⏪⏪🌑⏪🌕🌔🌓⏪🌓⏪⏪🌑🌕🌔 

 

 ...قشنگ یهمگ شب سالم⏪

  چطوره؟ پارت

 چطوره؟ حالتون

 چطورند؟ ثم؟یم ار؟یخشا ون؟یهما ما؟یس
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 ؟!یعنی دیندار ینظر

: دیایب حتما نقد گپ

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ 

 ✨محاق یها انبریم��

 

 مقدمه��

https://t.me/Roman_Sedna/4 

 

 1_پارت# کی_پارت# 1⏪

https://t.me/Roman_Sedna/9 

 

 5_پارت# پنج_پارت# 5��

https://t.me/Roman_Sedna/26 

 

 10_پارت# ده_پارت# 10��

https://t.me/Roman_Sedna/66 
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 15_پارت# پانزده_پارت# 15��

https://t.me/Roman_Sedna/217 

 

 20_پارت# ستیب_پارت# 20⏪

https://t.me/Roman_Sedna/268 

 

 25_پارت# پنج_و_ستیب_پارت# 25️❤

https://t.me/Roman_Sedna/318 

 

 30_پارت# یس_پارت# 30��

https://t.me/Roman_Sedna/380 

 

 35_پارت# پنج_و_یس_پارت# 35⏪

https://t.me/Roman_Sedna/457 

 

 40_پارت# چهل_پارت# 40��   

https://t.me/Roman_Sedna/492 
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 45_پارت# پنج_و_چهل_پارت# 45��

https://t.me/Roman_Sedna/548 

 

 50_پارت# پنجاه_پارت# 50️❤

https://t.me/Roman_Sedna/603 

 

 55_پارت# پنج_و_پنجاه_پارت# 55⏪

https://t.me/Roman_Sedna/621 

 

 60_پارت# شصت_پارت# 60��

https://t.me/Roman_Sedna/657 

 

 65_پارت# پنج_و_شصت_پارت# 65��

https://t.me/Roman_Sedna/681 
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 70_پارت# هفتاد_پارت# 70��

https://t.me/Roman_Sedna/696 

 

 75_پارت# نجپ_و_هفتاد_پارت# 75 ��

https://t.me/Roman_Sedna/801 

 

 هفت_و_هشتاد_پارت#

 87_پارت#

 را صورتم دستم دو با و کنم یم استپ را لمیف بار نیا و شوم یم بلند

 ینم. شوم مواجه قبل صحنه با دوباره خواستم ینم. پوشانم یم

 . نبود مربوط مایس به اصال که باشم ییها شکنجه شاهد خواستم

 ییدمپا تنها یپوشش و چادر برداشتن یب و کنم یم باز ار اتاقم در

 متوجه یسرک با و کنم یم باز را کوچه در. پوشم یم تا به تا را میها

 که ببندم را در خواهم یم. شوم یم نشیماش و خودش نبودن

 . دیآ یم میرو یجلو یمرد در ی کناره از درست

 یم زل مرد یها چشم به و دهم یم فشار قفل یب در یرو را دستم

 : زنم
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  اومده؟ شیپ یمشکل ـ

 : دهد یم تکان را سرش

 انگار اخه باشه؛ خونه در به حواسم و سمیوا نجایا گفت؛ اریخشا نه، ـ

 ! شده خراب قفلش

 مو آن در را شعور از درجه نیا اصال و کنم یم نگاهش تعجب با

 ! دمید ینم افشان

  کنم؟ بهش ینگاه هی خودم من دیاریب رو قفل دییخوا یم ـ

 کنار را در یکم و شوم یم رهیخ شیمو یب و تاس سر به موشکافانه

 : زنم یم

 ! ارمیب رو قفل د؛یباش منتظر ـ

 و روم یم ییرایپذ سمت شده، خانه وارد و دوم یم خانه سمت عیسر

 و بود خاموش ونیزیتلو. دارم یم بر را قفل ها، مبل نیب زیم یرو از

 ونیزیتلو زیم یرو اش یخال یچا وانیل. دنبو ییرایپذ در گرید لوفرین

 . دارم یم بر را

  ؟یاتاقت لوفرین ـ

 باز متوجه که میآ یم رونیب ییرایپذ از شونم، ینم ازش یجواب یوقت

 را یچا وانیل و چرخانم یم عیسر را سرم. شوم یم یورود در شدن
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 لوفرین اتاق در شدن باز یصدا موقع همان دهم، یم فشار دستم در

 . رسد یم شمگو به

 پوت مین با و اوردیم در را شیا قهوه یها دستکش پوزخند با مرد

 . گذارد یم راهرو ضیعر فرش یرو پا شیها

 ! اورد دخترها سر شهیم یادیز یبال که دیکن یم رو ها کار نیهم ـ

 متوجه هنوز انگار. شنوم یم را لوفرین کردن صحبت بلند بلند یصدا

 که ستادهیا اتاقش درب کینزد الاحتما و است نشده یزیچ چیه

 . دیآ یم کینزد از قدر آن شیصدا

 ی نشانه به اش ینیب یرو را اش اشاره انگشت یکمرنگ لبخند با مرد

 یم غیج حرفش به دادن گوش یب و دیق یب من و گذارد یم سکوت

 . زنم

 او یپا و دوم یم لوفرین اتاق سمت که دیایب خواهد یم سمتم عیسر

 . کند یم ریگ یورود در یجلو ی شده پهن یروفرش به

 داخل به را او تند من و افتد یم دستش از لشیموبا دهیترس لوفرین

 به یا اشاره چشم با. کوبم یم صدا پر را در و دهم یم هل اتاق

 . زند یم جا را اش یگوش یباتر هول با لوفرین و کنم یم یگوش

 را رهیدستگ مرد. کنم یم اش قفله چهار و اندازم یم قفل در را دیکل

 : غرد یم و دهد یم تکان محکم
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 . نمیبب رونیب ایب گمشو ـ

 : زنم یم ادیفر یقیعم دم با و چسبانم یم گوشم به را یگوش

 ... مزاحمم مرد هی نجایا دیبفرست مامور هی خدا رو تو ـ

 : کند یم نجوا آرام حرفم انیم

 یب نیا کن قطع اد،یب شیپ یمشکل ونیهما یبرا یخوا ینم که تو ـ

 ! رو صاحب

 "الو الو، " یصدا و خورد یم سر دستم کف انیم از لیموبا بهت با

 به را خواستن دلخوش یکم و شوم یم عاجز. شود یم کمرنگ

 . اندازم یم قیتعو

 : خندد یم شرارت با مرد

 ...  رو در هم حاال خوبه، ـ

 : شود یم یقاط یگرید مرد یصدا

  کچل؟ ینک یغلط چه یخوا یم نکنه باز ـ

 چنگ میبازو به دهیترس لوفرین و دهم یم رونیب سخت را میها نفس

 به که مرد دو یها ادیفر و رسد یم گوش به یریدرگ یصدا. زند یم

 .  شود یم لیتبد گرید مرد چند



 

389   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 راه دِیجد آشوبِ و است کرده عرق دستم انیم در، اهِیس ی رهیدستگ

 . کند ینم ردو ونیهما از را فکرم ام لحظه کی افتاده،

 نزده زنگ من به ستیروز چهار نکهیا به کنم، یم فکر ونیهما به

 به! ردیگ یم تماس بخرد، یآب ور آن خط بود؛ گفته نکهیا به است،

 . کند یم احاطه را بدنم تمام یدیشد لرز کنم؛ یم فکر که ها نیا

 و اندازد یم وحشت به را لوفرین م،یها استخوان پشت دهیخواب ترس

 ترسم، یم ونیهما نبودن از که داند یم. کشد یم آغوشم به سخت

 دیبع او از یخبر یب همه نیا نکهیا باشند، کرده سقوط نکند نکهیا از

 . است

 جواره تمام. چسبانم یم در به را صورتم و دهم یم فشار را رهیدستگ

 از که بود شده یدرشت و زیر یها عرق از پر گردنم. دیلرز یم ام

 . شدند یم روانه ام نهیس قفسه سمت به گلوگاه

 دستش را ام یشانیپ یرو یها عرق و کشد یم جلو را سرش لوفرین

 تقه که بود امدهین شیسرجا درست هنوز میها نفس. کرد یم پاک

 : خورد در به یا

 پامچال؟ یکن یم باز رو در د؟یخوب ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7

w 
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 هشت_و_هشتاد_پارت#

 88_پارت#

 باز مهین ی پنجره از یبد یسرما. نداشتند خوردن تکان لیم میپاها

 عرق بدن به یسوز هر با و کرد یم تراوش اتاق داخل به لوفرین اتاق

 . دیچیپ یم گوشتم و پوست انیم کمرنگ لرز ام، کرده

 : مالد یم آرام را میها شانه لوفرین

  عقب؟ یایم کنم، باز رو در خوام یم ـ

 تکان کمد ی کناره به یسست با و رمیگ یم در کنار وارید به را دستم

 نیا از حالم. گذارم یم میپاها یرو را سرم و خورم یم سُر. دهم یم

 مدت که یناتوان و عجز همه نیا از خورد، یم هم به ام یبدبخت همه

 .  است شده رمیپاگ ست، یطوالن

 دنیکش سنف و کنند یم باز راه یگرید از پس یکی اشک قطرات

 . کنم یم رها مقطعم یها هق با را، میصدا پر یها

 بچه هیشب. زد یم هم به را دلم خوره نیع ونیهما نبود الیخ و فکر

 از یمیعظ حجم ست،ین اش عالقه مورد که ییغذا خوردن بعد که یا

 از حالش شدنش فارغ بعد که یزن به هیشب. آورد یم باال را زرداب

 . خورد یم هم به نوزادش
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 ییهرصدا دنیشن از میها گوش. خودم اال ام؛ شده همه به هیشب من

 . است شده رمیگ بانیگر میوخ وضع کی دانستم یم. کرد یم امتناع

 همه نیا ته و نبود من دل به نبودنت نیا ونیهما آخ و ونیهما

 . بکشم یراحت نفس تا برسد رارسالنیام مردن به کاش عذاب

. کند یم بلند جا از یسخت به مرا اش مردانه و سخت یها دست

 چیه که ست یسرد یها عرق از پر میپاها نوک تا صورتم و سر تمام

 . شد ینم خوب یجور

 کنم، یم خم ام شانه یرو را سرم د،یچیپ یم دورم را ییپتو لوفرین

 . کند یم مور مور را ام سرشانه پوست ام گونه التهاب

 : منال یم و دارم یم نگه باز مهین را میها چشم

 ! ونیهما ـ

 : زند یم کنار را لوفرین ار،یخشا

 ! هوی شد مرگت چه... ریبگ آرام تو خب؟ م،یکن یم داشیپ ـ

. دیگو یم ام یزندگ کور یها نقطه از و مالد یم را میها شانه لوفرین

 که یا یعصب یها حمله از. دیایب چشم به متنفرم که ییها نقطه از

 طبقه زدهیس ساختمان از. داد یم تن به لرزش و رفت یم تشنج تا

 تا که یخون پخش و میها چشم یجلو نابهمگام پرش از. دیگو یم

 . چپاند ها یروان مارستانیب در مرا تمام ماه کی
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 دردها نیا همه چرا لوفرین است؟ کم باز و دارم ناعالج درد همه نیا

 من است، دهید شکنجه غیت ریز را زنش خودش او گفت؟ یم او به را

 ! ام دهید لیمیج باکس نیا در شده یپل لمیف در ار زنش

 با و کند یم ام یحال به یحال دستم، مچ به سرنگ سوزن سوزش

 دارد، دست به سرنگ که یمرد و شده زیخ مین. پرم یم جا از ترس

 سوزن گردد، یم بر دستم مچ به نگاهم. شود یم ام رهیخ تعجب با

 سوزن اطراف از یظیغل خون و اش شکسته دستم مچ در سرنگ

 . است ریسراز

 با مرد که ببرم سوزن سمت خواهم یم را دستم و نالم یم درد با

 : زند یم عقب را دستم اطیاحت

 ... بکش دراز لطفا ـ

 یا نخوانده که ست یکنکور آزمون قبل اضطراب به هیشب اش جمله

 یتار یها چشم تنها جوابش و پرسد یم سوال. شود یم تکرار یه و

 . ندیب یم را دار طراح یها یبر گچ با دیسف سقف که شود یم

 یم ناله. کند یم دایپ غرغر با را نامعلوم رگ و زند یم ضربه دوباره

 . افتد ینم زبانم از گفتن ونیهما و کنم

 دقت با را ثمیم یها حرف و شونم یم را ییرایپذ در شدن باز یصدا

 هیثان چند اقاتف از تاسف با دکتر و پرسد یم را حالم. دهم یم گوش
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 حمالت ست یمدت که دهد یم حیتوض ثمیم. دیگو یم قبل یا

 . ام داشته یفیخف تشنج شیپ روز چند و دارم یدیشد یعصب

 به دست تشیوضع نیا با خوبه " گفت؛ دکتر که دمیشن من

 به و چرخاندم را سرم. شد پخش اتاق در ام خنده و "نزده یخودکش

 از کی چیه به سامسونش فیک و داشت یبزرگ نسبتا شکم که یمرد

 . کردم نگاه آمد، ینم شیها الوگید سخت کلمات آن

 : گفتم پوزخند با و رساندم سرم به را ام زده سِرُم دست

 یخودکش آمار وگرنه کنم، ینم یخودکش که شدم کلفت پوست ـ

 . باالست

 یب با. کشاند یم رونیب به را دکتر و دهد یم سرتکان یعصب ثمیم

 در داشتم یخودکش جرأت اگر! یخودکش. خندم یم دوباره یحال

 همه نیا االن که کَندَم یم را هیقض قال ام یسالگ زدهیس همان

 .نکشم یبدبخت

---------------🌼-------------- 

 ️❤دوستان سالم

 ��قشنگ یهمگ شب

 ک؟یکوچ گپ هی ؟یحرف ؟ینقد ؟یزیچ ؟ینظر



 

394   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 هیبق و من کنار نیداشت دوست

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMz:دیباش

VQ 

 

 نه_و_هشتاد_پارت#

 89_پارت#

 افکارم در هم یخودکش فکر یحت که بودم پا و دست یب قدر آن

 یم! بس و بود ناموفق بود؛ کرده یم هم ییها آن کرد؛ ینم خطور

 که یمادر پدر یتوجه یب یبرا کنم؟ یخودکش چه یبرا خواستم

 داشت؟ خاطرخواه بدجور که یاهرخو ای بودند آوردن در پول فکر

 دید شان خانه پنجره از یمکیقا مرا که یا هیهمسا پسر یبرا دمیشا

 عالقه ابراز من به اش دوچرخه شدن سوار دور کی با بعدها و زد یم

 ! کرد

 . نداشتم را جرأتش و داشتم یخودکش زهیانگ قدر چه است؛ جالب

 به و انداخته میرو نرم و گرم یپتو سه. کردم ینم حس را بدنم

 . دادند ینم هم خوردن تکان مجال که بودند نیسنگ یقدر
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 در مرد نیا مگر. شوم یم افشان مو ورود متوجه ،یکوتاه ی تقه با

 کابوس نصف برسانمش، قتل به خواست یم دلم! بود بلد هم زدن

 ! بود او فکر یب یها نقشه و بالها ریتقص میها

  بهتره؟ حالت ـ

 و دیکش باال مرا آرام زد، زانو نیزم یرو او و مکرد دراز را دستم

 کف که زدم صورتش به یلیس چنان برود، عقب سرش نگذاشتم

 . کرد گزگز خودم دست

 به! رفت عقب یکم و شد خارج دهانش از یتعجب پر بایتقر "هه "

 تفاوت یب. کردم پنهان پتو ریز را دستم و زدم هیتک سرم پشت وارید

 چپش سمت گونه یرو درست میها انگشت کمرنگ رد کرد، نگاهم

 . گرفتم گاز محکم را لبم. بود کرده خشک جا

 یم میپا یها انگشت یرو را دستم و کردم جمع یسخت به را میپاها

 .  دهم یم قورت یسخت به را شده بختک بغض و گذارم

 را دستش یحرف چیه یب شنوم، یم را محکمش یها قدم یصدا

 یقرمز دم که اش یخاکستر یطوط و برد یم ونیزیتلو زیم سمت

 . ندینش یم دستش مچ یرو داشت،

 یم را روانم یبدبخت از یمیعظ حجم انگار رود، یم رونیب که اتاق از

 .  چالند
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 ...  ای رارسالنیام شیپ بروم دانستم ینم! کنم یغلط چه دانستم ینم

 . بود سوال از تر یطوالن جوابش که بودم یسوال از پر و گنگ

  ل؟پامچا ـ

 : گفتم پتو دنیکش یب

 . نمیبب رو یکی تو خوام ینم رون،یب برو ـ

 : کشد یم پتو به را دستش

 . یبخور رو قرصات بهتره ـ

 : زدم یپوزخند

 خونه یریم یدار که یبگ و یبزن زنگ عرفان به یبر بهتره هم تو ـ

 یکرد فکر. خوره یم بهم بودنت آشغال همه نیا از حالم مادربزرگت،

 دست اسکول رو ما و یزار یم قرار عرفان با یمکیقا که یهست یک

  ؟یکرد خودت

 : افتد یم پته و تِته به

 ... پامچال... من... راستش ـ

 : غرم یم و زنم یم کنار را پتو ادیفر با

 کودن عرفان یها دارم دوستت و بوسه و ماچ دوتا خر باز ؟یچ تو ـ

  اومدم؟ کوه پشت از من یکرد فکر...بابا گمشو برو ؟یشد
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 : کوبم یم سرم بر آزادم دست با

 سر یتو عالم خاک زم،یچ همه یب توعه فکر که من سر بر خاک ـ

 ... سوزه یم اقتیل یب توعه یبرا دلش که ونیهما اون

 : زنم یم غیج

 ... نمیبب رو نحست افهیق خوام ینم رون،یب برو ـ

 اتاق در سمت یا خفه یها هق با و گذارد یم دهانش یرو دست

 پاک را موقع یب یها اشک و کشم یم صورتم یرو یدست. رود یم

 یم داد دوباره. کشم یم صورتم یرو و آورم یم باال را پتو. کنم یم

 : زنم

 گم رو گورت من خونه از کن؛ جمع رو پالست و جول االن نیهم ـ

 ...  نمتیبب گهید خوام ینم ببر، رو یدار که یهرچ کن،

 : دهم یم ادامه و کنم یم رها تند تند را میها نفس

 یم نمک و کشه یم نفس ام خونه یتو یعوض هی نمیبب خوام ینم ـ

 ! چشمم تو کنه یم رو نمکدون و خوره

 و گذارم یم میها گوش یرو دست. شود یم بلند شیها هق یصدا

 . کنم یم یمخف پتو ریز را سرم دوباره
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 و روزها! زن هم به حال و بد است، بد یلیخ که میدار ییروزها همه

 بودند نخور درد به و آشغال هم، یرو شان همه من، یها شب

 ! الکردارم خود مثل درست

 *** 

 هرچه و دندیچسب یم "کاش یا " بغل که هستند ییاگرها و اما

 . کند یم لیتبد ناتوانستن به را هست خواستن

 بند دستم بودم، دهیرس نتوانستن به هم من که بود یروز چند

 ! بود یافتادن قضا زا که یتُنبان

 که مطلق صفر یعنی یکار چیه م،یبود نبرده شیپ از یکار چیه

 . رود یم تینها یب یمنف سمت

 و هستم خر کردند؛ یم فکر! دمید ینم بود هفته کی قایدق را لوفرین

 لمیموبا به. است دهیچپ ثمیم ی خانواده ی خانه داخل که دانم ینم

 مگر ونیهما سفر مقصر اما هد؛د یم گذاز جان امکیپ زند، یم زنگ

  نبود؟ او

 یادگاری و بود دهیبلع را ونیهما یها گاریس ته باغچه خاک حاال

 . بودند شده آب هم آخرش روز یها
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 از پر که یشلوغ ابانیخ به و دهم یم هیتک اتوبوس لهیم به را سرم

 شهیش به من از فاصله با ثمیم. شوم یم رهیخ بود، مختلف یها آدم

 . بود بسته را خوابش خسته یها چشم و بود داده هیتک سرش پشت

 پدرش یکار رابط چه هر خت،یر عرق زد، دو و سگ تمام هفته کی

 .بود چیه ش،یکارها همه یانتها و کرد ماجرا وصل را بود

. است کرده ریگ نهیقرنط در که است خودمان مطلق صفر همان چیه

 دمشیند ست؛ هفته کی! است کرده ام یکفر م،ینگو که افشان مو از

 .است استپ هنوز لمیمیج باکس نیا در لمیف ادامه و

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7

w 

 

 نود_پارت#

 90_پارت#

 نییپا اتوبوس ضیعر یها پله از و کشم یم میها چشم یرو یدست

 زند، یم که یبوق تک با و گذارم یم دستگاه یرو را کارتم. میآ یم

 . رمیگ یم راه ثمیم پشت

 یکل و داشت قرار نبش سر که یا خانه م،یبود آمده ونیهما خانه

 .داشت خوب خاطرات
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 .کرد باز یراه یب نگاه با را در و برد فرو قفل درون را دیکل

 یآدم حس. داشتم گرد عقب حس نشست، پارکت یرو تا میپاها کف

 . است الزم یاسپر و دهیبر را امانش آسم که

 ونیهما یپال و پخش لیوسا روزگار، بد از. گرفتم وارید به را دستم

 . شد یم دهید نفره سه مبل یرو

 ادشی را تو زهایچ نیتر کوچک ،یدار دوست را یکی یوقت یدید

 جر و نداشتم ازش یخوش دل من که راهنشیپ نیهم اندازد، یم

 . انداخت هیگر به مرا خواستم، یم را دادنش

 مبل یرو لیوسا به اشک با و تمگذاش دهانم یجلو محکم را دستم

 بزرگ کوله اش، یشگیهم یچا ماگ لباس، دست چند شدم؛ رهیخ

 .. و شینورد کوه

 و دیکش یهوف دنمید با ثمیم. کردم وارد مبل گاه هیتک به یفشار

 اعصابش ام، کرده یکفر را او. کند یم کج آشپزخانه سمت را راهش

 را دستم بمانم، خانه دایز گذاشت ینم مدت نیا. ام ختهیر هم به را

 . برد یم مرا است ونیهما کرد، یم فکر که هرجا و گرفت یم

. آمد ینم بر دستش از یکار گرید شدم، یم تنها که ها شب

 . شد یم شروع مراقبتش شیفردا باز و کرد یم یخداحافظ
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 در که عصر کی آخر کرد، یم نگاهم یواشکی شفق، پسر حسام

 از شد باعث و کرد گل شیها یزبا نمک بردم، یم سر به یخفگ

 . نماند امان در ام یبداخالق یها ترکش

 به سرش دادن تکان با تنها و ستدیا یم من از تر دور روز، همان از

 یخوراک لیوسا ثمیم یها حرف با یگاه شفق. کند یم سالم ثمیم

 . بست یم شمیر به دخترم دخترم یگاه و کرد یم هیته را خانه

 یب. کند یم جلب را ام توجه ام یگوش اکر کیموز بلند یصدا

 لحظه کی را وجقش عجق ی شماره. کنم یم وصل را تماس حوصله

 . نمیب یم

  ؟ییکجا ـ

 : کنم یم یاخم

  بله؟ ـ

  ؟یرونیب ارم،یخشا ـ

 : زنم یم هیتک مبل گاه هیتک به و رمیگ یم سرم به را دستم

 ! ونیهما خونه ـ

! نبود خودم دست اصال که یلیس. افتم یم یلیس آن ادی لحظه کی

 آمد،. بود شده ام یزندگ کور نقطه قیدق او و گشتم یم مقصر دنبال
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 که کرد جان نوش جاندار یلیس کی اش ته و جانم به زد آتش

 . نبود هم حقش ،یبدبخت

 : کند یم فوت یگوش در کالفه

 ... ات خونه برگرد ـ

 : پرسم یم استرس با و ستمیا یم صاف

  شده؟ یزیچ ـ

. دیآ یم سمتم یتند یها قدم با و شود یم جلب اش توجه ثمیم

 : دهم یم فاصله لیموبا از یکم را سرم

 ... خونه برگردم گهیم اره،یخشا ـ

 : کند یم یخشک ی سرفه اریخشا

 .. بزن حرف تونه ینم فعال. کردم داشیپ رو ونیهما ـ

 : افتم یم نیزم یرو یزانو دو و شود یم سست میزانوها

  شده؟ یچ من، یخدا ؟یگیم راست ـ

 : کند یم سرفه دوباره

 ...  ات خونه برگرد تهران، امیم شب ـ
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 یگوش تاچ استرس با و دهم یم گوش را هم پشت یها بوق یصدا

 یم در بشیج از را شیها دست ثمیم. چسبانم یم میها لب به را

 : آورد

  شده؟ یچ ـ

 یم بلند جا از و کنم یم دستم کنار کوچک یعسل زیم بند را دستم

 : شوم

 ... کرده دایپ را ونیهما گفت ـ

 : رمیگ یم سمتش را ام یگوش

 ... نیبب رو اش شماره ـ

 : اندازد یم شماره به ینگاه ثمیم

 ! ایاسترال رفته ـ

 شود یم حالم متوجه. کنم یم اش یبافتن لباس نیآست بند را دستم

 : ردیگ یم را دستم مچ و

 . کن کوفت یچ هی گم یم صبحه از ـ

 : دهم یم قورت را دهانم آب
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 بهش یه اخه شده؟ یزیچ نظرت به. بخورم یزیچ تونستم ینم ـ

 بد ونیهما حال نکنه ثم،یم یوا. داد جواب راهیب شده، یچ گفتم؛

  شده؟

 را سرم. نشاندم ونیزیتلو کنار ی نفره تک مبل یرو و دیکش را دستم

 . ردمک جمع خودم در را میپاها. بستم چشم و بردم عقب

 من از بدتر او. دمیشن یم را ثمیم ی گرفته ضرب یپاها یصدا

 هربار که یترس. داشتم ترس بودنم، یعصب از شتریب من. بود یعصب

 . آمد یم چشم به یجور کی

 سر به ییدستشو در روز چند نیا شتریب که داشتم استرس قدر آن

 باعث خوردن آب است؛ گفته یاحمق کدام دانم ینم. بردم یم

 راهم، ی همه چ،یه نشدم آرام که من آخر! شود یم امشآر

 . شد یم ییدستشو

 مبل یرو یپتو ثمیم. چسباندم مبل یمخمل ی دسته به را سرم

 : دیکش میرو را گرید

 شیپ برم ممکنِ. میبخور بخرم یزیچ هی برم که؟ یترس ینم ـ

 . مونده شبید غذا انگار مامانم،

 : کنم یم باز را میها چشم

 ... فقط کن قفل رو در و،بر نه ـ
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 یم اخم با ام یشانیپ یرو گذاشتن دست با و دهد یم تکان یسر

 : پرسد

  ؟یداغ ،یکن ینم حس خودت تو ـ

 : کشم یم گردنم یرو را دستم و فشارم یم را میها چشم

 ... ایب برو. خوبم ـ

 : کشد یم باال ام خرخره تا را یپتو و دارد یم بر را دستش

 ! یکرد تب نکنه، تکاریچ بگم خدا ـ

 یها چشم. شوم یم جمع خودم در و اندازم یم باال شانه دیق یب

 .  دارد را رفتن هم یرو لیم خوابم ی خسته

 نرم یا ازهیخم با و کنم یم رها را نفسم خانه، در شدن بسته با

 . خوابم یم نرمک

_____🌼________ 

 ️❤دل زانیعز سالم

 ��کمبار روزتون زیعز مادران و بانوان 

 خوشحالمون دیبزن یسر هم نقد گپ بودن؟به چطور ها پارت
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 کی_و_نود_پارت#

 91_پارت#

 . آمد یم دور از که ایدر موج هیشب... محو یلیخ بود، محو صداها

 میها پلک که بودند شده دهیچسب محکم هم به قدر آن میها چشم

 . کردند ینم حرکت

 کمرم، قوس یباال درست و آمد یم نییپا ام شانه از ییها دست

 . کرد یم لمس را فقراتم ستون و دیکش یم باال را شیها انگشت

 یم فعال میها گوش که دهم یم تکان یسخت به را ام کوفته تن

 . شود

 ! شد ردایب انگار ـ

 یم پخش ام شانه پشت شیها نفس که گفت یمرد قایدق را نیا

 . زد را حرف نیا یبیغر جانیه با نگفت آرام نبود، آشنا شیصدا. شد

 کردم، یم حس. دیکش یم یدست تنم به و شد یم رد یسرد باد

 اوردم، باالتر و دمیکش شکمم یرو را دستم پوست. ندارم تن به لباس

 . نداشتم تن به یلباس بود؛ درست حدسم
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 با. دمید را آشنا یزن افهیق سرم باال درست که کردم باز چشم ترس با

 داشت، یدود رنگ با یظیغل قیتلف که رنگش سبز یموها به تعجب

 . کردم نگاه

 گردنش تا لعابش و رنگ پر یها یخالکوب. دیکش جلو را گردنش

. گرفت یم را دمید یجلو شیموها از تره چند. داشت یشرَویپ

 . دیکش لبش باال یها نگیپرست به یدست و زد یچشمک

 اطراف بود، مبل یرو سرم. شد یم نییپا باال شتاب پر ام نهیس قفسه

 . بود دور ذهنم از یلیخ سرم باال زن اما زد؛ یم آشنا

 نسبتا یها چشم. دیکش گردنم یرو را اش دهیکش یها انگشت

 تا ام یشانیپ از قتد با اش رهیت یها یا قهوه. بود ام رهیخ زشیر

 شیها گونه یرو شده پخش زیر یها لکه گذشت، یم میها لب یرو

 . بود لب رژ از یخال شیها لب و داشت ادامه اش ینیب تا

 را شیموها ی رهیت یتارها یدست با. کرد یم نگاهم یبیعج جور کی

 بزرگ گوشواره به ام توجه که خاراند را گوشش پشت و زد عقب

 .  دش جلب اش یا حلقه

 با را چپش یابرو و دیخند که دادم قورت آشکارا را دهانم آب

 . دمید ینم را شیابرو یباال زیر یخالکوب. انداخت باال طنتیش
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 که دمیرس یروز به تمام تعجب با و کردم نیچ دسته را میفکرها

 درب نیماش با هتل یجلو که یروز همان! خواست را ام شماره یزن

 ! دیکش یم پیپ داغانش و

. کرد بلند جا از مرا و نشست ام شانه یرو کنارم، مرد یها دست

 !  داشت تن به ینامناسب لباس. کردم یم نگاه زن آن به هنوز

 نشسته مبل سمت آن که یمرد یپا یرو یرینظ یب ی کرشمه با

 . بودند دهیکش یرنگ یمشک سهیک مرد سر یرو. کرد خشک جا بود،

 باز که را اول دکمه. برد مرد کاپشن یها دکمه سمت را شیها دست

 : زد غر و خورد یتکان مرد کرد،

 وقت چیه یدون یم خوبه... حرکاتت با یزن یم بهم رو حالم! نکن ـ

 ! یکن کیتحر منو یتون ینم

 با. کردم یمخف گردنم در را سرم. شد رها صدا پر ام شده گرفته نفس

 سمت هراسانم نگاه م،یها دست یرو یدار دکمه راهنیپ شدن پرت

 . برگشت مرد

 ! بپوشش ـ

 دست انیم را تنم هول با و رساندم ام نهیس قفسه به عیسر را دستم

 : دیپرس یهیکر پوزخند با مرد. کردم یمخف میها
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 خوب که بابات! واقعا جالبه ؟یکش یم خجالت یبگ یخوا یم ـ

 ! بلده رو کَندَن لباس

 گرید سمت به را ام مانده مات نگاه زن، بلند ی خنده یصدا با

 . کشاندم

 : گفت و دیکش مرد گردن یرو را دستش یها انگشت زن

 کردنِ خراب با یخوب کار و سر کال نداره، مست ریغ و مست بابات ـ

 ! داره لباس یها دکمه

 را یروابط یبو. داد یم یشرم یب یبو شیها حرف! دمشیفهم ینم

 ! نداشت ربط من به سرش چیه که داد یم

 یم تر نییپا مرد یبازو از شیها دست بار، نیا و کشد یم "یهوم"

 : غرد یم مرد دوباره که رود

 ! احمق ؟یکرد فکر یچ واقعا ـ

 یم تا به تا را شیها دکمه و کنم یم تن عیسر را دستم در لباس

 که دستش. شود یم خم میجلو زانو دو و دیآ یم یجلو مرد. بندم

 با میپاها و مکش یم عقب ترس با را خودم رود، یم ها دکمه سمت

 . شود یم دهیکوب صورتش در یا شده ینیب شیپ قابل ریغ عمل
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 آن با و شود یم بلند مرد یپا یرو از. خندد یم قهقه به دختر

 است، شیپاها ران تا اش یبلند که چرمش دار پاشنه یها نیپوت

 . دیآ یم سمتم

 که است دهیپوش زانوست؛ از باالتر تا که یا دخترانه یبافتن لباس

 که دارد گردن به یگردنبند. است وصل یبند با اش شانه سمت کی

 . دارد یخوان هم نگشیپرست همرنگ یها نینگ با اش نقره پالک

 یم گردنبندش نینگ یرو به خانه وسط لوستر ی شده منعکس نور

 .کند یم جادیا یبد بازتاب و افتاد

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7
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 نگاهم یرواقعیغ نقدریا که اومده خوشت من از! زیعز پامچال خب، ـ

  ؟یکن یم

 را میها لب. کشد یم جلوتر را بدنش او و کشم یم عقب را خودم

 : دهم یم تکان

 ... تو تو، ـ
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 ام چانه دشیسف ی خورده الک یها نانخن با و زند یم یکج لبخند

 : کند یم لمس را

 . نگذشته قبلمون دنید از ادیز... همونم نم آره راستش ـ

 بلندش یموها یرو یدست و ستدیا یم کشد، یم عقب را خودش

 : کشد یم

 یرنگ اون گفت، بهم نیا آخه نداشتم، دوست رنگشونو قبل دفعه ـ

 ... موهام شهیم یماکاران هیشب

 طناب با را مرد یها دست. داد نشان را مبل یرو مرد دستش با و

 . بودند بسته

 یم فکر! برسد سر االن نبود؛ قرار دانستم یم. شناختم یم را مرد

 یزه یول کند؛ یم بمینص خاطر آسوده نفس کی بودنش کردم؛

 ! باطل الیخ

 او با یمیصم یلیخ زن اما ست؛یچ گرید کی به ربطشان دانستم ینم

 . کرد یم رفتار

 شیر ته به را اش گونه و دیکش رونیب را مرد سر یرو اهیس ی سهیک

 : چسباند مرد ادیز نسبتا یها

 ! دارند عالقه بهم نکه یلیخ! مسعود دست دادم رو آلبا ـ
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 صد! یانداخت راه هیچ ایباز مسخره نیا مرگته؟ چه ،یکرد جایب ـ

 ! ارمیم باال نزن، دست من به گفتم؛ دفعه

 باال را است افتاده بازوانش یرو که یشالگردن و کرد یکج دهان زن

 : دیکش یم

 ! یبرس زودتر که کنم دایپ یزیچ هی برات یخواست خودت زمیعز ـ

 : برد زن یجلو را دستش مرد

 ... اریب چاقو انیبِرا! گرفته انگار گروگان رو، بدمصب نیا کن باز ـ

 . رفت آشپزخانه سمت که دمییپا یچشم ریز را دستم کنار مرد

 پشت از یدار ضامن یچاقو و دیکش شیها نیپوت به یدست زن

 : دیکش رونیب نشیوتپ

 ! هست چاقو ان،یبِرا نرو ـ

 : دیکش طناب یرو را چاقو و شد خم زن

  ؟یکرد امتحانش داره؛ یخوب لیاستا ـ

 : کرد نگاهم مرد که کردم گرد چشم تعجب با

  ان؟یک که یفهم یم! دارم زن من ـ
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 یم باز نیا از شتریب میها چشم دانستم ینم بود؟ انیک زن نام! انیک

 ساخته یبزرگ شهر وسط یا مجسمه مثل بودم؛ شده نه؟ ای شود

 ! رود یم و ردیگ یم یعکس کنارش یهرکس که است شده

 : شوم یم بلند میجا از

  ؟یاورد در منو لباس تو، ـ

 : چرخد یم من سمت و کند یم باز را طناب آخر بند

 هم رو تر نییپا یعنی لباست دوم کهیت داشتند؛ عالقه هیبق راستش ـ

 رارسالنیام چوب به رو تو خواستم ینم خب، اما م؛یکن شیرکا هی

 مشربت خوش پِیت خوش پدر اون از یخوش دل دونم یم! بزنم

 ! یندار

 دستم مچ انیبِرا راه انیم که کردم حرکت سمتش یتند یها قدم با

 . گرفت را

 ! یزد دست من به یکرد خودیب ـ

 : شد بلند مبل یرو از مرد

 ! نکن دخالت کارام تو یه گم، ینم بهت یچیه ـ

 : گذاشت خودش گونه کنار را چاقو غهیت انیک

 !  پامچال سیم یسُر اوه، ـ
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 از میسفرها تمام یط که یمن. کرد ادا نیالت ظیغل ی لهجه با را نیا

 . بودم شده اش جمله متوجه دم،یفهم یم یزیچ یزبان هر

 رنگ یمشک یپالتو نفره، سه مبل یرو از برام کرد، انیبرا به ینگاه

 لبخند با انیک. داد دستش را پالتو و رفت انیک سمت. برداشت را

 : گفت دیپوش یم را شیپالتو نکهیا همراه و کرد نگاهم

 بار هی هیکاف! شهیم کیتحر زود که هاست اون از یخش یدون یم ـ

 .  دارند ضعف نقطه مردا همه! یبکش گوشش ریز رو دستت

 : کرد اشاره انیبِرا به دستش با

 .... هم ضعفش نقطه! هست یرانیا و ییایتالیا مهین ن،یب رو یبِر ـ

 : گرفت دهانش به را انگشتش

 همکارم ضعف نقطه بدونم تنها خودم دارم؛ دوست ه،یشخص نیا ـ

 ! دهیم جواب گرم و نرم یجا یرو فقط اخه! هیچ

 : دیکش اش شده باز یموها به یدست یعصبان اریخشا

 ! یبد ادی باارزشت اتیتجرب از ادخو ینم حاال برو گمشو ـ

 یپالتو کاله و زد یچشمک خنده با انیبِرا که گرفتم یگاز را لبم

 تا و دیچیپ انیک ی شانه دور را دستش انداخت، سرش یرو را انیک

 ! زد هم به را حالم شان معاشقه یصدا ،ییرایپذ یورود در
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 .رفتم وا مبل یرو و شد گرفته میپاها از جان رفتنشان با

------------🌸-----------🌸------------🌸------- 

 نقد_گپ#

 ��دلم زانیعز سالم

 ️❤خوب حس پر و قشنگ یهمگ شب

 ��دییای ینم چرا نقد گپ دوستان

 :((بگذره خوش دمیم قول
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 : زدم بغل ریز را زدم خی یها دست

 هما خونه به پاشو چرا نکنه؛ کارتیچ بگم خدا... دختره نیا ـ

  هان؟ ؟یکشوند



 

416   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 آورد، سرش به یفشار و بست سرش یباال را شیموها کردم، نگاهش

 کش باال به یکم شیابرو که د،یکش محکم آنقدر را شیمو یتارها

 . آمد

 در. رفتم آشپزخانه سمتِ یکوتاه یها قدم با و شدم بلند جا از

 . رفتم باال نفس کی را آب یبطر و کردم باز را خچالی

 ! بود قفل که در ـ

 : نشست اپن پشت یها یصندل از یکی یرو

 یبابا دست ور عمر کی که یانیک یبرا یکرد فکر کردن باز در ـ

  داره؟ کار بوده؛ دزدش

. زمیر یم صورتم یرو را یبطر آبِ یمابق و روم یم ییظرفشو سمت

 . لرزاند یم یا ظهلح یبرا را تنم سرد آب

 باز میزندگ خونه به رو دختره نیا یپا بکن؛ یخوا یم یغلط هر ـ

 ! نکن

 : گذارد یم اپن یرو را سرش

 مایهواپ هی کن جور... رانیا برگردم خوام یم گفتم؛ بهش فقط من ـ

 ؟یبر کجا یایب تهران یخوا یم گفت. نشم عالف تا ارتمیب یشخص

 شدم، که ون سوار داره، دوست ور کردن یباز! ونیهما خونه گفتم
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 محرمانه یجا هی باز گفتم بستند، چشامو یوقت گرفت خوفم خودم

 . بدونم دینبا من و گذاشته قرار

 : زند یم اش یشانیپ به ضربه چند مشت با و کشد یم یبلند پوف

 . کنه یم درد سرم هست؟ یزیچ یقرص ـ

 انیم. روم یم خچالی سمت دوباره و اندازم یم نکیس در را یبطر

 یم پرت اپن یرو را قرص. کنم یم دایپ را نیکدئ ها، قرص طبقه

 . کنم

 یرو کنارش درست. روم یم سمتش و رمیگ یم آب ریش ریز یوانیل

 . نمینش یم ها یصندل از یکی

 از شتریب واقعا من باشه؟! یگ یم ینیحس و راست ویچ همه بهم ـ

 و سوخته صدبار ام عدهم که نگرانم اونقدر! دمینخواب درست روزه چند

 !  وردمین خودم یرو به

. کشد یم رونیب اش فله از یقرص و گذارد یم کنار را آب وانیل

 : زند یم هیتک یصندل به. دهد یم قورت و اندازد یم باال را قرص

 چندان نند؛یب یم رو انیک که اولش همه. کرد کمکم شتریب انیک ـ

 !  هست ییااروپ ذهنش و تیترب دن،ینم نشون خوش یرو

 : دهم یم تکان را سرم
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  کجاست؟ ونیهما ندارم، نسبش و اصل به یکار من ـ

 و کشد یم چپ سمت سرش و گذارد یم اش چانه ریز را دستش

 . شنوم یم را شیها مفصل شدن شکسته یصدا

 ایاسترال طیبل ونیهما خود و ونیهما مادر یبرا ثمیم گفتم؛ بهش ـ

 کله اون یملکوت گفتم ،یزیچ نه و دهز زنگ نه روزه چند اما گرفته؛

 ... اورده اونا سر ییبال انگار و فرستاده رو کچل

 : گذاشت اپن یرو و آورد باال را شیپا

 نیماش هی سمت اون اما رفتند؛ ایاسترال اونا دیفهم کرد، یریگیپ ـ

 نیماش هی فرودگاه ی شده کار ها نیدورب گفت یم بردشون، ناشناس

 ! بوده رمردیپ هی نشیسرنش که دادن نشون یا نقره

 : دمیکش میها لب رو استرس با را دستم

  خوبه؟ کجاست؟ االن نزن، حرف یقسط نقدریا ـ

 : دهد یم یتکان لیم یب را سرش

 ونیهما مارستانه،یب! شده روح قبضِ بایتقر ترس از ات عمه راستش ـ

 یها انگشت از یکی و شکسته دستش زدنش، خورد یم تا هم رو

 . دونه یم یزیچ ونیهما کردند؛ یم فکر رفته، در پاش

 : گذارم یم اپن یرو را آرنجم
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 ! میریگ ینم اروم ما رهینم تا کنه نابود را ارسالن نیا خدا! یوا ـ

 ام رهیخ اش رهیت یها چشم با و کشد یم را لباسش یبافتن ی قهی

 : شود یم

. دمیخر ونیهما یبرا هم خط! براشون گرفتم یشخص پرستار هی ـ

 ! کرده هندوستون ادی لشیف هوی که کردم بارش هم حرف یکل

 : کردم میپال و پخش یموها بند را آزادم دست

 بزنم؟ حرف باهاش شهیم ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7
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 : شد بیج به دست رام

 خب اما برگرده؟ ازهین گفت؛ بهم. رمیگ یم رو اش شماره االن آره، ـ

 رو ونیهما یخطر دهیبر رو یابونیب غول اون دم گفت؛ بهم انیک

 ! کنه ینم دیتهد

 را دستم که رمیبگ دستش از خواستم را یگوش و دادم تکان را سرم

 : گرفت محکم

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7w
https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7w


 

420   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ... کنم جدا خونه اون و ثمیم از رو تو خواسته، ازم انیک ـ

 : آورد یجلو را سرش. دادم شیها چشم به شیها لب از را نگاهم

 دست ریز من درسته! تره راحت ،یباش خودش چشم یجلو گه یم ـ

 و خونه فضا! یکن مخالفت رفتن، ششیپ با بهتره اما هستم؛ انیک

 اولش از که یآدم انیک! هست خون و مرگ از پر انیک یزندگ

 ! بود ریم و رگم با دمخور

. کند یم پرت را حواسم ون،یهما یها گفتن "الو الو، " یصدا

 . زمیر یم اشک مرتبه هزار من و خواهد یم عذر مرتبه هزار ونیهما

 یم گوش دلم جان با شیها حرف تک تک به و نمینش یم اتاقش در

. خرد یم جان به را میغرها و شوم یم رهیخ شیها عکس به. دهم

 یبو سوزاندنش دل که ست یکس تنها او و وزاندس یم دل میبرا

 .  دهد ینم ترحم

 کند یم آرامم چنان و بوسد یم کند، یم نوازش مرا دور، همان از

 . ام شده نیعج پوستش و گوشت با و شناخته مرا ستیعمر انگار که

 تماس ندهیآ روز چند یبرا و میزن یم حرف ساعت مین از شتریب

 . کند یم مانیاه صحبت نیگزیجا را یریتصو
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 یم نیزم به را میپاها نشسته، جور همان و گذارم یم کنار را یگوش

 یم نگه میزانوها یرو را میها دست و شوم یم خم جلو به. رسانم

 . دارم

 خواست؛ یم چرا دانستم ینم نداشتم، دوست را اریخشا یها حرف

 به بد چندان داد، نجات را ونمیهما که یانیک. کند دور انیک از مرا

 . بود انداز غلط اش افهیق د؛یرس ینم نظر

 مرور را اریخشا یها حرف دوباره و شدم رهیخ میپا یها الک به

 هم اریخشا به یحت من. نبود یدرست کار ان،یک شیپ رفتن. کردم

 را ناشناخته یها امکیپ. ام دهیند را لمیف آن هنوز. نداشتم اعتماد

 . نداختما یم گوش پشت را دهیسپ. دادم ینم جواب

 صحبت در ونیهما. داشت ربط رارسالنیام به دُمش اتفاقات نیا همه

 هم دهیسپ. بروم رارسالنیام شیپ خواست چندبار از شتریب یها

 .  داشت اصرار یلیخ

 خواستم ینم. بروم خواست ینم دلم بود؛ راهم یجلو بزرگ مانع کی

. شوم واجهم داشت؛ قرار یا طبقه زدهیس آپارتمان در که مان خانه با

 . بزنم رج را دهیارک و شوم آسانسور سوار خواست، ینم دلم اصال

 نبودن متوجه آمدنم، رونیب با و کردم مرتب را ونیهما یتخت رو

 . نبود هم وانیل. کردم نگاه اپن به تعجب با. شدم اریخشا
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 شده مرتب یها مبل به یتوجه دستم، در یگوش امکیپ یصدا با

 خط از یکی بمونه، شتیپ لیموبا نیا ". کردم باز را امکیپ و نکردم

. هیدائم بزن؛ زنگ ونیهما به خط نیهم با! ستین رانیا خط ها،

 زد زنگ! شد یطوالن برگشتنش دونم یم برسه، که االناس ثمیم

  "خونه برگرده شده مجبور گذاشته جا رو دیکل که گفت خونه

 یگوش. شد بلند در زنگ یصدا و فرستادم رونیب یسخت به را نفسم

 به ییها سهیک که ثمیم به فونیآ درون از و کردم رها اپن یرو را

 : برداشتم را فونیآ یگوش. کردم نگاه داشت، دست

 ! یدار دیکل خوبه ؟یزن یم زنگ چرا ـ

 : گفت و برد قفل درون را دیکل

 !  شم مواجه تیلباس یب با خوام ینم ـ

 ** 

 یها شب و ها روز. است قشنگ شهیهم تهران یها شب و ها روز

 مانده جا آن، از یا گوشه در که ستیها آدم ی پاره تکه از پر تهران

 . اند

 ی معامله دهیارک و خوردم یفیق یبستن شیدانشجو پارک در من

 . زد یم جوش را رارسالنیام
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 درب از یکی تا ماندم منتظر ذوق با و ستادمیا مترو قطار یجلو من

 را پولش تا بود فشیک مراقب هدیارک و شد باز میپا یجلو شیها

 . نزنند

 به دهیارک و دمیخر شکل یفرنگ توت گوشواره فروش بدل زن از من

 . کرد فکر برگشتمان طیبل

 ! دیکش گند به مرا امروزِ روزش دو همان و میماند تهران روز دو

 یها ییدمپا آن با و دادم یم تکان را یاسفنج باب شکلِ بادکنک

 به فرستم یم لعنت حاال و دمییدو ها نابایخ انیم ام یعروسک

 . گذراندم خوش دهیارک با را روزش دو که یتهران

 که کردم هیگر آنقدر شبش نبودم، مهم چندان هم روزها همان

 . بروم تهران به دهیارک همراه تا شد یراض رارسالنیام

 معماالت خواب رگ دانست، یم را رارسالنیام خواب رگ دهیارک

 فکر دهیارک کنار بودنم به تنها من و دانست یم را مانیپ پر یمجهول

 . کردم

 . گذاشتم کنار را دستم در کتاب و کردم محکم سرم ریز را دستم

 آبنما کنار. آمد یم نظر به شهیهم از تر شلوغ دانشجو پارک امروز

 دایپ دانشجو پارک در را خودم آزگار چندسال از بعد و ام نشسته

 . کردم
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 من و خواندند یم یهمشهر روزنامه آبنما، سمت آن یرمردهایپ

 . دمیچ یم خاطره

 ...دارد_ادامه#

_🌼__________ 

 ��زیعز دوستان ریبخ شبتون سالم

  نگاهتون میتقد ها پارت

 ️❤ میآشناش هم با میشیم خوشحال دیبزن یسر هم نقد گپ به

//t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQhttps: 

 پنج_و_نود_پارت#

 95_پارت#

 من و گرفتند یم دونفره عکس دخترش همراه ساله اند و یس یزن

 . است رفته فرو چشمم در شده خار دهیارک با روزم دو تمام

 یکر هم یبرا و کردند یم یباز سیتن تر، سمت آن جوان پسر دو

  .بودم پوچ من و خواندند یم

. دادم قورت یا جرعه و بردم میها لب کینزد را یچا یکاغذ وانیل

 . داشتم دوست را نیدارچ همراه گسش طعم

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ
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 و خواندم کتاب از ورق کی تنها آمدم، نجایا که چهاربعدازظهر از

 . شد یلعنت یفکرها همان صرف شترشیب

 پر را میها دست. میگرفت دونفره عکس آبنما، نیهم یجلو درست

 به را درشتش و زیر یفرها و دیخند. دمیپاش صورتش به و کردم آب

 . داد جا رنگ خوش شال ریز یسخت

 یم نظر به تر جثه زیر شهیهم ام یسالگ ازدهی تمام با است؛ ادمی

 گل پر دارِ دامن یها سارافن میها لباس شتریب نیهم یبرا آمدم،

 . بود

 دهیارک و بودم دهیپوش یا سرمه نیج سارافون دست کی هم روز آن

 . کرد ست من لباس با را کفشش و فیک سرش، شال

 ی قطره. دمیکش چشمم ریز را ام سبابه انگشت و زدم یپوزخند

 . افتاد یچا وانیل درون یبزرگ

 پسر. کرد یم کوک را سازناکوکش و بود نشسته چمن یرو یدختر

 . دیکش تار نازک یها میس به یدست دستش کنار

 هم مرا فکرش که یعشق از خواند یم.دخوان پسرک و زد تار دخترک

 . داد یم آزار

 ... بود یپسر عاشق دهیارک گفت؛ من به دهیسپ و خواند یم

 . شد باز دَرزشان من یها زخم و خواند
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   داشت؟ دوست را دهیارک دمینپرس! بود که پسر دمینپرس

  بود؟ افهیق خوش دمینپرس داشتند؟ خاطره دمینپرس

  داشت؟ دوست را خواهرم رنگ وشخ یفرها ایآ که دمینپرس

  آره آره تو به کردم فکر تو به "

  بباره بارون که کردم فکر تو به

  دوباره دوباره کردم فکر تو به

  "داره یحال عجب کردن فکر تو به

 تا شیها دست پسرک و دادم قورت یسخت به را یچا ی مانده ته

 . رفت دختر یها شانه

 یمناسب آدم پسرک "گفت؛ میبرا هدیسپ و شد مشت دستم در وانمیل

  "نبود

 دهیارک نکهیا است؟ مهم نباشد؛ مناسب نکهیا مگر بود؟ مهم مگر

 یم لعنت آن به که یدرد نیتر آزار پر است؛ داشته دوست را یکس

 . فرستم

  هربهونه با که بودم فکر نیا تو "

  "خونه یتو ارمیب آسمونو بار هی

 . دیخراش یم را روانم دهیسپ یصدا
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 دهیارک اما ست؛ین یک و هست یک پسره بگم؛ بهت تونم ینم ـ "

 پسره کردن قبول شرط رارسالنیام که اونقدر خواستش، یم یلیخ

  "!گذشت لهستان یتو معامله هی انجام رو

  دارم دوستت رو تو هنوزم زمیعز"

  باشم تو کنار شهیهم یاله

  "کنارم یبمون شهیهم یاله

 خوشم پسر اون از کنم؛ کمکشون تونستم ینم! نشد انجام معامله ـ "

  "!گرفت پسره از رو دهیارک دنید حق رارسالنیام. اومد ینم

 یباال مجنون دیب و نشست دختر گوش پشت پسرک یها دست

 . داد تکان یمیمال باد را سرشان

. گذاشت یتیگران فرش سنگ یرو پا کنان یل یل یا بچه دختر

 . انداخت اش شانه یرو را دخترک یصورت ی کوله و دیخند پدرش

 دادن پرواز را یکی و گذاشتن جا را یکی قرارمان! نبود نبودن قرارمان

 . نبود

 خانه خانم شود، عاشق کارکند،. بخواند درس خواست؛ یم شهیهم او

 . باشد نداشته حرف پختش دست که شود یمرد
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 سراغ و چاندیبپ را رارسالنیام یها معامله خواست؛ یم شهیهم او

 .  برود زدن بسکتبال دست کی

 خانه اطیح در. خورد یم قِل تخت یرو بسکتبال توپ کی شهیهم

 یم جانمان به نینفر دهیسپ م،یزد یم که غیج و میکرد یم یباز

 . بست

 کنار یاضاف مکتین حاال. گذاشتم مکتین گاه هیتک پشت را دستم

 و ندا داده رییتغ یمشک-قرمز به را رنگشان و بودند گذاشته آبنما

 . اند کرده میترم را آبنما

 از را باغبان یها گلدان. داشت انیجر کوچک رود کی تر نییپا یکم

 .... زرد بنفش، ،یصورت. دمید یم نجایا

 و گرفتم جوان پسر دختر از را ام رهیخ نگاه لم،یموبا زنگ یصدا با

 . چرخاندم فمیک انیم دست

 کیموز کنِ خرد اباعص یصدا. زدم تماس رد و کردم نگاه شماره به

 با. لرزد یم یگوش دوباره که است نگذشته هیثان چند. شود یم قطع

 . شود ینم الیخ یب باز دومم تماس رد

  بله؟ ـ

 : کند یم صاف را شیصدا

 ! بذارم مالقات قرار هی خواستم یم ـ



 

429   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 : پرسم یم گرفته باال را سرم و کنم یم کج را لبانم

  شما؟ ـ

 : کشد یم نفس آرام خط پشت مرد و بندم یم را میها چشم

 !دارم یبهتر شنهادیپ من ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7

w 

 شش_نود_پارت#

 96_پارت#

 : دارم یم بر را زرد برگ و رسانم یم گاه هیتک زِیت ی لبه به را دستم

 از بشه؟ یچ که دیش یم من مزاحم ست هفته کی ما؟ش گفتم ـ

  ؟یزوریپ یکش ینم خجالت سنت

 : دهم یم ادامه و کنم یم نگاه لمیموبا صفحه به. شود یم سکوت

  ؟یگرفت یمون الل هیچ ـ

  بچه؟ یکن یم باز رو گشادت دهن یجور نیا که یشناس یم منو ـ

 : زنم یم یپوزخند

  حرفات؟ شد تموم ـ

 ... باال ایب ریبگ رو ینشست که ییجا همون ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7w
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  قهوه؟ ای ارمیب شربت ست؟ین یا گهید امر ـ

  اد؟یم بدت پول از تو ـ

 : اندازم یم باال ییابرو

 ( talkative)تویک تول مستر اوک اد،یم بدم هم با پول و تو از من- 

 کردم قطع را یگوش حرف یب دم،یشن که را آرامش ی خنده یصدا

 . انداختم مفیک یجلو پیز انیم و

 ینم. بود شده داغان و درب صورتش زدم، حرف ونیهما با روزید

 خشک جا یقیعم زخم شیها لب کنار کند، صحبت ادیز توانست

 . بود کرده

 راستش. زد یم هم به را دلم که دمید یبزرگ خراش شیابرو یباال

 ! باشد میوخ قدر آن وضع کردم ینم فکر

 سطل در را یکاغذ وانیل. دارم یم بر را فمیک و شوم یم بلند جا از

 . کنم یم باز صدا با را دستم در پسیچ بسته و اندازم یم زباله

 یم نگاهش تعجب با. ردیگ یم قرار کنارم یزن که ام نرفته قدم چند

 . کنم

. چپاند یم دهانش در یبزرگ ی تکه و برد یم پسیچ بسته در دست

 : کند یم نازک یچشم پشت
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 دانشجو پارک یتو تو، گفت بهم! کنه یم دمیتهد نفر هی صبح از ـ

 !  ینشست

 : پرسم یم تعجب با و ستمیا یم میسرجا

  من؟ ـ

 : دارد یبرم پسیچ گرید تکه و زند یم تا را لباسش یها نیآست

 مخلفات یتو اوردن در سر دنبال که هستند آدم دسته هی ـ

 پیچ هی نکهیا دنیفهم با! زرنگ و هستند کار تازه! موادمخدرند

 سگ نیع کنه، داشیپ نتونسته چکسیه قبل ها سال که داره وجود

 ! دنیرس تو به دنیکش بو

 شالگردن. زند یم رونیب اش یبافتن کاله از اش گوشواره بزرگ حلقه

 : پرسد یم خفه و کشد یم اش ینیب یرو را

 رو خودم خونه به اومدن شنهادیپ قراره که گفته اریخشا دونم یم ـ

 ! بدم بهت

. دهد یم تکان هوا در را دستش و کشد یم دستم از را پسیچ بسته

 . شوم یم مرد دو شدن کینزد متوجه چشم گوشه با

 : دهم یم قورت را دهانم آب

  ام؟یب شتیپ قراره ؛یکن یم فکر چرا و ـ
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 : چرخاند سمتم را سرش

 یزیچ به من و برگرده تو تیامن و اریخشا زن که هست راه دوتا ـ

 ! مبرس خوام یم که

 به تیمیصم با را دستش او و میرو یم باال پارک خروج یها پله از

 : کوبد یم ام شانه

 یکن کمک رو پیچ اون اگه! دمیم رو زیچ همه نیتضم بهت من ـ

 ! شه ینم کتینزد یناس و احد چیه عمرت آخر تا کنم؛ دایپ

 کلمه هر قبل یکوتاه مکث. کرد یم صحبت را یفارس لهجه، با یکم

 ساخته کرشمه پر کامال زن کی او از ینازک و رایگ یصدا .داشت اش

 . بود

 . کرد ینم القا یبد حس اما دارد؛ بیعج یکم افهیق است؛ درست

 شیموها یدود سبز رنگ و بود زده قایآفر بافت را شیموها بار نیا

 شیموها رنگ هم شالگردنش کاله ست. کرد یم توجه جلب شتریب

 . بود

 پر یها دست و آمد یم برنزش ستپو به چشمانش یطوس لنز

 . بود مانده یمخف اش دخترانه بافت در اش یخالکوب

 talkative(=پرحرف*)
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__________🌸_________ 

 دل زانیعز ریبخ شب

 ️❤ حضورتون خدمت دیجد یها پارت

 �� دیبزن یسر هم نقد گپ به

://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQhttps 

 97_پارت#

 هفت_و_نود_پارت#

  

 : ستادمیا شیرو به رو

 نیا بر لیدل رارسالنمیام دختر من که نیا ؟یکن یم معامله من با ـ

 !  باشم اون هیشب که ستین

 : زند یم پسیچ تکه به یمحکم گاز

 یسفرها یوت یلیخ دهیارک و من! بود معامله اهل شهیهم دهیارک ـ

 ! بود تو فکر شهیهم. شد ما تیمیصم باعث نیا و میبود پدرمون

 : شد تر محکم فمیک بند یرو دستم

  ؟یشناخت یم منو خواهر تو ـ

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ
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 : کرد کج را شیها لب

 رو، دهیسپ رو، جهان. شناسم یم رو ها یاحیر ی خانواده کل من ـ

 خونه! انهریا از خارج که ات خاله پسرعموت، عموت،! رو تو ده،یارک

 یخوب دوست پدرم با پدرت. کنند یم یزندگ ات خانواده االن که یا

 ... بودند

 متوقف سرش پشت مرد دو یرو میها چشم و کنم یم رها را نفسم

 بسته. کند یم نگاه دو آن به و کند یم کج یکم را سرش. شود یم

 : ردیگ یم میجلو را دستش و اندازد یم نیزم به را پسیچ یخال

 کمک و پیچ شدن دایپ من، با تیزندگ مهم یها آدم تیامن خب، ـ

  ه؟یچ نظرت! تو با

 رد کنارمان از جوان پسر سه. فشردم فمیک بند دور شتریب را دستم

 . انداخت انیک بافت بزرگ بیج درون یکاغذ شان یکی و شدند

 ! بود من رهیخ همچنان نگاهش یالعمل عکس چیه یب انیک

 آدم! نبودم قیتحق یب یها میتصم آدم م،نبود کردن اعتماد آدم من

 ... نبودم خالفکار کی با دادن یدوست دست

 به تیامن گفت؛ یم. افتادم راه او به پشت و زدم پس را دستش

 یبرا ها نیا! اند کرده دشیتهد گفت؛ یم. کند یم قیتزر جانمان

 بود؛ مهم ونیهما! نبود مهم من یبرا لشیدل و او! نبود مهم من



 

435   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 وفتنین خطر در و ثمیم بود، مهم بودنش یعوض تمام اب لوفرین

 . بود مهم اش خانواده

 یا شکنجه یبو دهد، یم ریم و مرگ یبو او گفت؛ اریخشا شب آن

 ... است انیک خود پدر ریتقص اش همه که

 .  کردم تندتر را میها قدم و گذشتم ابانیخ از

 ! رفتم یم دیبا

 ینم. داد یم را ها یکیزدن نیا همه جواب که رفتم یم ییجا دیبا

 در یانفراد نقش ها، آدم نیا همه. بگذرم تفاوت یب قدر آن توانستم

 . بودم محبتشان یزندان. اند داشته ام یزندگ

 چال قلبم ته ته در را ترس و چپاندم یم خودم در جُربزه یکم دیبا

 . کردم یم

 ! رفتم یم دیبا

 . است گرفته را منشدا رحمانه یب یاجبار نبود؛ یاریاخت که یرفتن

 . رفتم یم آب تشنه ساحل آن تا سرسبز، جنگل آن تا شمال، تا دیبا

 نامه نییآ در سخت یسوال به هیشب بودنش که ستییجا جا، نیا

 ! است یرانندگ ییراهنما
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 یکس و شکسته آجرش به آجر هیپا از ام یزندگ است، خراب حالم

 . کند یکش ماله ی دوباره که نبود من جز

 نگه ییجا کی دیبا را یفرار مغز از حجم نیا بشکنم، دیبا را تابو نیا

 . دارم

 ! طبقه زدهیس آپارتمان در ستییجا توقف ستگاهیا

 * 

 ...  ثمیم با ـ

 : روم یم حرفش انیم

 .  بودم خودم اومدم؛ رونیب اونجا از یوقت ـ

 یم گوشش تا اش چانه از را دستش و دهد یم تکان کالفه را سرش

 : کشد

 ! یستین مجبور تو ـ

 : کوبم یم یصندل گاه هیتک به را خودم و زنم یم یپوزخند

 رستان،یدب یها درس همه نیب انگار! بودم مجبور شهیهم من ـ

 فقط رفتم، کالیراد ریز نه و دمیرس توان به نه. افتاده من به جبرش

 .... جبر و بود جبر یه

 : گذارد یم کنار را دستش در وانیل
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  برگردم؟ من یخوا یم ـ

 تخت انیم. بودم دهینخواب تمام روز چهار. کردم رها را ام خسته نفس

 . بود شده نافم بند المصب "نه " نیا یه و خوردم یم قَلت

  نم؟یب ینم رو یلعنت آپارتمان اون گهید من یبرگرد تو ـ

 : دهد یم فشار هم یرو شیها چشم

 اونجا یبر هنکیا دونم یم... توعه یرو یفشار چه دونم یم من ـ

 ! یخواب یب و کابوس ماه چند از شتریب یعنی

 : دادم تکان را تاب لپ و گذاشتم زیم یرو را میپاها

 یتک عکس دم،یخر بادکنک خودم یبرا! پارک رفتم شیپ روز چند ـ

 خوب حالم اما خوردم؛ یچا و تخمه دم،یپاش آب رو صورتم انداختم،

 یم کهنه یلعنت فاقات نیا یهرچ. شمینم خوب من ونیهما. نشد

 .  شهیم تر میزخ زخمش شه؛

 : زند یم ینرم لبخند و کشد یم یجلو را خودش

 نکهیا خاطر به فقط! توعه خاطر به فقط و فقط نجایا اومدم نکهیا ـ

 برو! شمال برو! یبخواب تر راحت کم هی ،یبکش نفس تر راحت کم هی

 ! کرده کاریچ بگه برات رارسالنیام بذار... یبفهم رو زیچ همه بذار

 : زد کوتاهم یموها به یچنگ و دادم قورت را دهانم آب
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 به دهینرس ترسم یم. ونیهما ترسم یم من. گرفتم طیبل فردا یبرا ـ

 .  برگردم اونجا

 حفظ سخت و سفت را لبخندش هنوز. شود یم نیغمگ شیها چشم

 اش، یمهربان لبخندش،. است دورغ اش همه ها نیا است؛ کرده

 ! است شده دروغ و آب ور آن رفته ونیهما...آرامشش

 از پر ام کوله. بود لباس از پر اتاق گوشه ام یمشک کوچک چمدان

 از یکی یال دانم یم که خودم. کند پرت را حواسم که ییها کتاب

 ام کوله در دانم یم که خودم. گذاشتم را دهیارک عکس میها کتاب

 .  ام داده جا ترس

 . دانم یم زهایچ یلیخ هم، جا آن به نرفته من

 بند را ییکذا ساختمان آن اش همه امروزش از من و بود فردا طیبل

 . زدم

 را شد یم پهن باغچه گوشه ام دوچرخه شهیهم که بزرگش اطیح

 یکل هم زمان آن که یتنومند سَرو و دیسف بزرگ تاپ. زدم یم رج

 .داشت خواه خاطر

 ...دارد ادامه#

------🌸🌸🌸🌸🌸------- 
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 یم ینقاش اش هیسا ریز م،یشد یم میقا پشتش هیهمسا یها بچه با

 نیتر یلعنت به که من حال به یوا و میکرد یم یباز م،یدیکش

  .رفت خواهم یحوال

 به تعجب با و رفتم لیمیج باکس نیا سراغ یکمرنگ استرس با

 را اسپم قسمت. نکردم دایپ را لیمیج آن و کردم نگاه ها لیمیج

 را لیمیج کل شده گشاد یها چشم با. نکردم شیدایپ و کردم چک

 . بود شده آب انگار و گشتم

 کالفه! بود جهینت یب گشتنم هم باز و شدم لیمیج وارد ام یگوش با

 لپ کردن خاموش با و دمیکش خوابم خسته یها چشم به یدست

 . شدم بلند جا از تاب

 تاپ با را لباسم روز چند نیهم مثل دوباره و رفتم تخت سمت دوباره

 در را ثمیم ییکادو گردنبند. کردم عوض تخت تاج به شده زیآو

 . دمیخز پتو ریز و گرفتم دستم

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7w
https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7w
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 یآرام کیموز و اشتمگذ گوشم در را یهنذفر یها گوش از یکی

 یها نوت بر یآرام لحن با. بود آشنا یادیز که یکیموز. شد پخش

 . شد یم خوانده انویپ

 هم یرو یسخت به را میها چشم و کردم ادیز را شیصدا یکم

 . فشردم

 هم یرو گرم گرم میها چشم که بود نگذشته قهیدق چند از شتریب

 . دیرس گوشم به شدن دهیکوب یصدا که رفت یم

 درهم یها اخم با و گذاشتم کیموز استپ دکمه یرو را دستم

 .  شدم دوباره یها زدن ضربه متوجه

 پنجره به یکی انگار. دیرس تر کینزد صدا بار نیا که شدم بلند جا از

 . دیکوب یم کنار اتاق

 المپ اتاق، در کردن باز بعد و کردم روشن را خواب چراغ تعجب با

 دست. کردم باز را لوفرین اتاق در تعجب با. کردم روشن هم را راهرو

 و نور چیگرهید شدنم، کینزد با. شد یم دهیکوب پنجره به یبزرگ

 . نبود یدست

 به را دستم. کرد یم تراوش داخل به پنجره یدرزها از یکمرنگ باد

 دو فاصله از سرم. کردم بازش آرام و رساندم پنجره یآهن ی رهیدستگ

 . کردم طرف دو به ینگاه و کردم رد پنجره یجلو نرده
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 را اتاق در و زدم را اتاق المپ دیکل. بستم را پنجره و انداختم باال ابرو

 . دیرس گوشم به دنیکوب یصدا دوباره نبسته

 به و کردم باز مهین را اتاق در. افتاد تنم به یبیعج ترس بار نیا

 کی. کردم نگاه بود شده دهیپوش دیسف ی پرده با که کدر ی پنجره

 شکسته امکان آن هر که یجور د،یکوب یم پنجره به مشت با تدس

 دهیترس یها چشم شه،یش ترک یصدا با. شد یم فراهم شهیش شدن

 . شدم اتاقم وارد دو با و کشاندم خودم اتاق در سمت را ام

 نگه شفق ی شماره یرو. گرفتم دستم را لمیموبا و دمیپوش را میپالتو

 . انداختم رمس یرو را میپالتو کاله و داشتم

 یبرا و کردم خاموش هم را راهرو المپ اتاق، در از شدنم خارج با

 . برداشتم را یکفش جا ریز در شده جاساز یکمر چاقو شتریب نانیاطم

 تمرکز. دمیپوش یسخت به را میها ییدمپا و دادم قورت را دهانم آب

 . شد ینم کمتر ها ضربه یصدا و نداشتم

 با. دیرس گوشم به یادیز یادهایفر یصدا راهرو در کردن باز با

 . کردم باز را اطیح در ضرب به و دمییدو در سمت تعجب

 منظره با چرخاندم که را سرم. شدم یسمت به ها آدم دنییدو متوجه

 . شدم مواجه نیآتش ی
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 خانم بلند یصدا. دمییدو سمت آن خانه دو سمت نبسته را خانه در

 رونیب خانه از یسخت به را او مردم و زد یم غیج. دیرس یم گوشم به

 . شد چفت میپاها دهینرس در یجلو. دندیکش یم

 گرفتم، وارید به را دستم. انداختم ام سرفه به آتش از شده بلند دود

 بردن حال در فیکث صورت و سر با که دمید را حسام دم؛یکش گردن

 . است آب یسطل

  .دیچرخ دو به دو میها چشم شد، خشک در یجلو میها قدم

 یسمت به را ینشان آتش کپسولِ ر،یگ عرق و یکُرد شلوار با شفق 

 . دیکش یم

 بروم داخل خواستم و فشردم مشت انیم شتریب را دستم در یچاقو

 : داد هول عقب به مرا هول با ترنم که

 ! خونه برو ؟یریم کجا تو ـ

 عقب د،یرس نامناسبش یها لباس به اش آشفته یموها از نگاهم

 را یگرید سطل و رفتم حسام سراغ. دمییدو داخل به ود با و زدمش

 .  بردم آب ریش سمت

 ییها ضجه یصدا سرفه، یصدا اهو،یه یصدا آمد، یم ریآژ یصدا

 . بود کشانده کوچه به تا شفق همسر که
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. شد یم تر ور شعله آتش و داد یم تکان باد را آشپزخانه ی پرده

. کردم یخال پرده یرو قدرت با را سطل آب و دمیکش جلوتر را خودم

. بود بهتر دنشینکش که دمیکش ینفس پرده، آتش شدن خاموش با

 . گرفت شدت میها سرفه و برد هجوم میگلو به دود

 تیرعا اگر که دانستم یم است، حساس ام یتنفس راه دانستم یم

 . شوم یم الزم یاسپر نکردم؛

 و کَند پرده چوب از محکم را پرده و دیکش عقب را ام شانه حسام

 یخال پنجره یآهن قاب یرو را دستش در سطل. کرد پرت یا گوشه

 . کرد

 سطل کی فقط من و دیچیپ دورم ییپتو شفق ها، نشان آتش ورود با

 شده یمامان شیتیت قدر چه. بودم خورده سرفه یکل و بود کرده بلند

 آغوش بخر، ناز بکشد، ناز ست،ین! گرید است ونیهما نبودن اثرات. ام

 . ردیبگ

 شدن دهیکوب و خاکستر شدن پخش ،یسوخت یبو زد، فواره آب

 آغوش به را همسرش شفق. شد شتریب سرش بر خانم یها دست

 . گرفتم محکم مشتم انیم را پتو من و دیکش

 یموها و داد هیتک سرش پشت سنگ به دوده از از پر صورت با حسام

 : زد باال دست کی با اش سوخته مهین
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 ؟یخوب ـ

https://t.me/joinchat/AAAAAFdjBKOvvMXh_FHR7

w 

 

 نه_و_نود_پارت#

 99_پارت#

 چهره انگار. شد کمانینزد دیسف لباس با یمرد. دادم تکان را سرم

 سمتم به را ژنیاکس ماسک دستش کنار مرد که بود درد از پر من

 .  گرفت

 هیگر آن با را شفق همسر و آوردند برانکارد. کردم نگاهش سوال پر

 : زد کنار را ماسک حسام. ردندب اش یزار

 ! دهیترس فقط خوبه، حالش ـ

. افتاد حسام یشانیپ گوشه زخم جان به پنبه با و داد تکان یسر مرد

. فشرد را من دست مچ و افتاد هم یرو محکم حسام یها چشم

 ینم چیه داد، یم آزار را دستم مچ دور اش دهیکش یها انگشت

 از ست؛یا هفته چند از شتریب و است بد حالش که االن حایترج. گفتم

 . کند یم سالم دور
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 بزرگش پسر. کرد ینم جمع را پسرش و بود شده گور و گم هم شفق

 دهید آتش برادر نیا تا شد ینم دایپ اش کله و سر نبود، خانه انگار

 . کند دور من از را اش

 یها حرف یسر کی و داد جا فشیک در را پانسمانش لیوسا پزشک،

 .  کرد نافمان بند یپزشک

 خسارت، زانیم دنیفهم و آشپزخانه کردن یسرکش بعد سیپل مامور

 . کرد دور اطراف از را مردم

. دمیکش جلوتر را میپالتو کاله و انداختم حسام ی شانه یرو را پتو

 کردم، نگاهش. افتاد راه و کرد یدستکار را اش یشانیپ یرو پانسمان

 ییپتو به زدن چنگ یپ رد شیها دست شان،یپر شیموها خم، شانه

 . کرد ینم گرم چندان که

 در از کردم، گرد عقب. شد او با صحبت مشغول و رفت مامور سراغ

 کالس که یهمان بود، مانیهمسا. آمد سراغم ترنم شدم، خارج که

 .  بود لوفرین کالس محل کینزد زبانش

 یدرحال شیها کش دست و چاندهیپ گردنش دور یکلفت شالگردن

 : گفت اورد یم در تشدس از که

  بود؟ خوب حسام ـ
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 و دییدو یم یزن. شدم نفر چند متوجه که بدهم را جوابش خواستم

 وال و هول با کنارمان از. شدند یم خانه کینزد دنبالش به هم هیبق

 مرد یها گفتن "نیحس ای " یصدا درخانه به دهینرس و شدند رد

 . شد بلند

. کشاند ام خانه سمت به مرا رنمت. بود شان همراه ورودشان تا نگاهم

 : گفت و بست را در

 ... بود چش دونم ینم زده، زنگ خونمون به پسرعموت ـ

. دمیکش رونیب بمیج از را لمیموبا هراسان. دمینشن را حرفش ادامه

 همشان از شتریب ونیهما لوفر،ین و ثمیم رفته، دست از یها تماس

 . بود زده زنگ

 یگوش و دمیکش یها شماره یرو یختس به را ام زده خی یها دست

 دنیکش با و کرد ها را شیها دست ترنم. چسباندم گوشم به را

 . بُرد خانه یراهرو به یمنته یها پله تا مرا میپالتو

 ...  الو؟ الو؟ ـ

 : دمیکش میها گوش به یدست. شد یم وصل و قطع شیصدا

  شده؟ یچ ونیهما ـ

 : دیرس گوشم به خاطرش آسوده نفس
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  ؟یبود یگور کدوم خوبه؟ حالت ؟یخوب تو ـ

 سمت یتند یها قدم با و داشتم نگه گوشم کنار ام شانه با را یگوش

 : داشتم نگه نیزم با اش فاصله ریز را میپاها. رفتم یبخار

  ؟یزن یم حرف ینجوریا چرا شده؟ یچ هما... خوبم من آره، ـ

 دوباره و کردم یکوتاه نگاه لمیموبا صفحه به شد که یطوالن مکثش

 : دمیپرس

 ... زدند زنگ یلیخ هم لوفرین و ثمیم ـ

 : کشد یم یهوف

 شفق! تو ی خونه تو اومده یکی گفتند؛ زدند زنگ بهم ،یلعنت ـ

. گرفته شیآت شفق خونه گفت؛ که زدم زنگ ترنم به نداد، رو جوابم

 ... جا اون انیم دارن. زدند زنگ هم ثمیم و لوفرین به

 : کردم یبلند ی سرفه و دمیکش نمگرد به یدست تعجب با

 ... ستین یمشکل خوبم، نه ـ

 در سراغ و کند یم رها ام شانه یرو را پتو ترنم اط،یح در یصدا با

 . رود یم
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 افتاده راه دیجد یباز کنم؛ یم فکر. کند یم قطع را تلفن ونیهما

 گرید یکی نیا حاال است؛ دهیکش کنار را خودش که اریخشا است؟

  ست؟یک

 به زدن ضربه یصدا است؟ آورده کجا از را ونیهما ی شماره او،

  بود؟ قصد از لوفرین اتاق پنجره

 . نداشت یمعن شیچرا که ییها جواب از پر ام، کالفه! دانم ینم

 ! است دانم ینم دانم ینم جوابم؛ یوقت نکنم چرا چرا رم؛یبگ ادی کاش

 همه زند، ینم برف. ردیگ یم را مان جان شود، تمام تا زمستان نیا

 !  است گرداب و سوز اش

* 

__ 🌸__________ 

  یشاد و ریبخ تون شب زیعز دوستان

 ��نگاهتون میتقد دیجد یها پارت

 �� میباش داشته ییگفتگو دیبزن یسر هم نقد گپ به
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 100_پارت#

********** 

 و رفتن آدم بودم، ماندن آدم من. بودم اندهم من! بود رفته اتوبوس

 یبدبخت یبو ؛ینیبب مرا کال! نبودم شدن رو به رو آدم. نبودم دنید

 حال و ام کوله در را خوابم چمدان، در را آرامشم قرارم، یب. دهم یم

 ام چاره ام، چاره یب من راستش. ام ختهیر چشمانم در را بدم

 . است خانه به برگشت

 ،یلعنت. نزند شمین یکس شوم؛ یم رد هربار که دارم زاین یقلقل کدو

 ترک صدجا از که یاستخوان به هیشب درست هستم؛ سست قدر چه

 .است خورده

 آهنگ کی مدام ام یهنذفر و دوشم یرو ام کوله م،یپا کنار چمدانم

 :کند یم پخش را

There is on sweeter innocence than our gentlesin 

 (ندارد وجود ما کوچک گناهان از تر نیریش یتیمعصوم چیه)

. کنم یم چهارزانو هم را میپاها و یسنگ مکتین به دهم یم هیتک

 ...و شمال کردستان، الم،یا ل،یارب رفتند؛ یم ها اتوبوس
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 هرکدام مسافرها. دارم یم نگه تر محکم مشتم انیم را دلستر یبطر

 ورد لُنگ راننده شاگرد. کنند یم حمل یبزرگ -کوچک چمدان

 :زند یم هوار و است انداخته گردن

 ؟یاراک آقا... اراک... اراک ـ

 .زند یم سق نوشابه کیک و کشد یم اش ینیب ریز دستمال

 :کند یم تکرار مدام آهنگ

In the madness and soil of that sad earthly scen 

 (است کثافت و یوانگید ی دهنده جلوه که افسرده یایدن نیا در)

 حرف ادیفر با دفعه هر و کشد یم را شوهرش دست رغرغ با یرزنیپ

 یها حرف متوجه آخر. کرد ینم کار رمردیپ سمعک چارهیب زند؛ یم

 .شد ینم زنش

 یکم یبعد اتوبوس یدرها. شد رد میپا کنار از هم یبعد اتوبوس

 .شد باز من، منبسط جسم از تر نییپا

Only then I am human 

 (انسانم کی فقط من)

Only then I am clean 

 (هستم پاک من)
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 و ها طیبل باطله کاغذ دوباره، شدن پر و ها مسافر خروج هجوم

 .داد یم نشان را دلداده لمیف که یکوچک ونیتلوز

 :کرد نگاهم راننده مرد

 ؟یرشت ـ

 :دادم تکان را سرم

 .نکردم جرأت اما برم؛ خواستم یم صبح ـ

 :گذاشت خودش و من نیب را لشیاست یچا فالسک

 ؟یچ ای یدیترس ـ

 کوله. برداشتم اش یکیپالست قندان از یا یپرتقال آبنبات و دمیخند

 :گذاشتم میپا یرو را نمیسنگ

 کردم؛ کتهید هم شبید. برم بود؛ ممیتصم ندارم، جرأت دم،یترس ـ

 !شد خراب افتضاحه، یلیخ دستخطم خب اما! یتون یم ،یتون یم

 از. گرفت سمتم یچا نوایل و گذاشت شیزانو سر را اش یپشم کاله

 شده خشک نجایا چرا است؟ مرگت چه نگفت؛ یکی ام، زده خی صبح

 .رفتمیپذ یم کله با را یچا ساعت، شش از بعد حاال اما ؟یا

 .غلتاندم دهانم انیم را آبنبات و شدم رهیخ یچا رنگ به

 ؟یزد یگند هی ای ؟یروش به رو یزیچ با قراره ـ
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 :وردمآ در را یهنذفر یها گوش از یکی

 ترسام با شدن رو به رو آدم. داره ترس بزرگه، روشم، به رو قراره ـ

 لوفرین ای رسوندتم ثمیم ای گرفته رو دستم ونیهما ای شهیهم. ستمین

! ادیم بدم مییتنها از. تنهام ست،ین یچکیه االن اما داده؛ میدلدار

 ه؟یچ شما نظر. سخته تحمل خوبه، سکوتش

 دست آن انگار. گفتم یم چه دیفهم یم ارانگ. کرد نگاهم استفهام با

 شتریب یراهنیپ. است زده رنگ بابیآس در واقعا را دشیسف یموها

 .است کرده پاره

 را اش یکیپالست وانیل دوباره و دیکش اش رفته باال یموها به یدست

 .کرد پر

 با راننده مرد و خواست را مشهد یها اتوبوس آدرس یجوان پسر

 .داد نشانش را قرمز اتوبوس لبخند

 شش،یپ برم امشب گفته؛ بهم نامزدم مونه، یم نالیترم تو اتوبوسم ـ

 !شده تنگ برام دلش

 به یلبخند! بود زیآم اغراق یادیز نامزدش و دیسف یموها نامزدش؟

 کاپشن ییجلو بیج درون یشکالت و زند یم کنجکاوم یها چشم

 :گذارد یم ام یپُف
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 یسن وگرنه شدند، یرنگ نیا دنیکش درد اونا نکن، نگاه موهام به ـ

 .ندارم

 :انداختم کنارم یآشغال سطل در را وانمیل و دمیخند

 ...حاال تا اصال یعنی د؟یدار نامزد ـ

 را اش یمشک کاپشن. شد بلند و داد تکان سر بزنم، را حرفم نگذاشت

 سرش یرو را کالهش. داشت تن به یا قهوه یبافتن لباس. آورد در

 :گذاشت

 یایم! بده هُلت دیبا یکی مسافر، یشیم هم تو اننده،ر شمیم من ـ

  برسونمت؟

 :انداختم بمیج درون را لمیموبا. شدم بلند جا از

 ...من راستش ـ

✨✨✨✨------------✨✨✨✨ 

 :(محاق شد پارته صد باالخره ��سالم

 یم خوب نقدیا یعنی ⏪نداره؟ ینظر چیه چکسیه یعنی دوستان

 ؟:((سمینو

 ��وضعشه چه ،گهید دییایب نقد گپ
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 کی_و_صد_پارت#

 101_پارت#

 : شد رد کنارم از یکوتاه یها قدم با. انداخت شکاف حرف انیم باز

 یم. دارم کار سابقه جا نیا ساله 10 هست، هم اعتماد بحث نجایا ـ

 اما ؛یایب من با یستین مبجور تو ؛یکرد یم فکر نیا به یداشت دونم

 !  یش ینم مونیپش یایب اگه

 دانم یم. رود یم یورود در گوشه شده پارک یها نیماش سمت

 چمدان دنیکش با سرش پشت. روم یم منم اما است؛ احمقانه

 . باشد نیسنگ دینبا اصال که ینیسنگ

 و است رفته داخل یکم نشیماش پشت در. کند یم باز را عقب در

 . شد یم دهید نیماش عقب صندوق یرو یکمرنگ یها یدگیپر رنگ

 گذارد یم عقب را چمدانم! بود شیموها از تر داغان و درب دشیپرا

 : رود یم راننده در سمت و

 یم پر نیهم رو نمیریش یها نبودن قیرف اما دونم؛ یم لگنه یلیخ ـ

 . کرد

 یم استارت. نمینش یم و کنم یم باز را یجلو در و نگفتم یزیچ

 یم ته تا اش یبخار. شود گرم نیماش تا کند یم صبر یکم زند،

 : چاندیپ
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  شه؟ ینم گشنت ؟یبخر یزیچ یخوا ینم ـ

 : زنم یم ام کوله به یا ضربه و دهم یم تکان را سرم

 ! پره ـ

 یبخار یجلو را دستم.زند یم رونیب نالیترم در از و کشد یم یهوم

 : پرسم یم و رمیگ یم

  اسمشه؟ نیریش نامزدتون؛ ـ

 : دهد یم تکان یسر

  ه؟یچ تو اسم ـ

 : کنم یم باز را کاپشنم پیز

  خوره؟ یم یچ ـ

. کند یم نگاه ام افتاده رونیب یموها و میها چشم به دقت با

 : کنم یم نگاهش لبخند با و کنم یم باز را شالگردنم

  سالتونه؟ چند شما ـ

 کنم، یم باز که را اول ورق. ردیگ یم سمتم را شیها کارت فیک

 یم تولدش خیتار به نامش از میها چشم. نمیب یم را اش نامهیگواه

 : کنم یم نگاهش خنده با و کنم یم حساب یذهن. چسبد

  تولدتونه؟ هم فردا پنج، و چهل ـ
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 شتریب و گذارم یم کنار را کارت. شوند یم مهربان شیها چشم

 : چرخم یم سمتش

 . ستمین آشنا اخالقشون با نبوده، کمینزد یماه ید چیه حاال تا ـ

 : شود یم ابانیخ وارد و چرخاند یم را فرمان

 قرار! دهم منم و ستمیب اون!  هست یماه ید خودم مثل نمیریش ـ

 . میریبگ باهم رو تولدمون هردومون شد؛

 : نمک یم نگاه دشیسپ مهین یموها و شود یم تر پررنگ لبخندم

 . بوده زود یادیز! ادینم سنتون به موهاتون اصال ـ

 در. شود کمتر شهیش یرو بخار از تا دهد یم نییپا یکم را پنجره

 : گفت آورد، یم در سرش از را کالهش که یحال

 ! ادیم نازک یلیخ اسم هی ات چهره به ـ

 : دینشن یم ام چهره به آرامش نگاه ام، خنده تک با

 ... گل برگ هیشب ف،یلط یعنی نازک یلیخ ـ

 : شوم یم نهیس به دست

 ! هست ازش یمیقد معروف آهنگ هی که گله نوع هی اسمم ـ

. برد یم باال را ضبطش ولوم لبخند با و زند یم فرمان به یا ضربه

 . شود یم رهیخ رو روبه به و دهد ینم را جوابم
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 چیه ام یعرضگ یب از. پرسد یم را حالم و زند یم زنگ ونیهما

 بس ساعت شش مرا که یترس از ام، یجرأت یب از. گفتم ینم یزیچ

 . داشت نگه نالیترم در

 نیبزن پمپ سمت او که گذرد یم یا خورده و ساعت کی از شتریب

 . آورم یم رونیب ام کوله از را میها یخوراک. کند یم کج راه

 یم رونیب پنجره از را سرم. کنم یم باز را یشکالت کیک ی بسته

 : کشم

  د؟یریگ یم ییچا ـ

 : برد یم فرو دستگاه در را سوختش کارت و دهد یم تکان را سرش

 خونده دمیند آهنگ اسی یبرا اما اد؛یم بهت یلیخ اسی نظرم، به ـ

 . باشن

 نیبنز قسمت درب و کشد یم رونیب را کارت. دیآ یم کش میها لب

 : گذارد یم نیماش سقف یرو را دستش. بندد یم را

 ! جون دختر یانداز یم اشتباه به رو آدم ،ینز یم لبخند ـ

 : کنم یم زمزمه من و دارد یم بر عقب یصندل از را کاپشنش

 زیعز بهاره، فصلِ ا،یب رونیب ا،یب رونیب پامچال، گلِ پامچال، گلِ ـ

 ... کاره موقعِ
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 : زند یم یبزرگ لبخند و آورد یم رونیب نیماش از را سرش

 !  دبو یآهنگ چه! یمیقد نقدریا ـ

 !  بدم گوش رو آهنگ نیا ذاشت ینم پدرم وقت چیه ـ

 را آهنگ نیا دلم کهوی. دمیکش یقیعم نفس و بردم داخل را سرم

. کرد ینم نگاه اسمم به سمت نیا از کس چیه وقت چیه! خواست

 یم یاریآب یادیز یکم خب! است یتیخاص یب گل گفتن، یم همه

 یم را ها نیهم هم، زادیآدم. خواهد یم عشق است، حساس خواهد،

 ! خواست

 ذوق. دمید یم پامچال بزرگ یها دانیم یها باغچه در قبل یروزها

 کوچک گلدان کی میبرا دهیارک... یصورت قرمز، زرد،. کردم یم

 سرم یباال ها شب... دیخند یم. دیخز یم درش پامچال. بود دهیخر

 تخت یرو سرم باال هنوز کاش! باشد هنوز کاش. داد یم تیاهم یبو

 . باشد داده گل

 به تق تق که باران نم به و آمدم رونیب فکر از شد، بسته که در

 و دیکش شهیش یرو دستمال یا بچه پسر. کردم نگاه زد یم شهیش

 !داد او به پول یمقدار با را دستش در چیساندو راننده، مرد

____🌸___________ 

  ریبخ تون شب
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 ��متونیتقد دیجد پارت

 ❣ دیبزن یسر هم نقد گپ
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 نیا که ینیریش.بود پولش فیک بر شیها رددست هنوزبه نگاهم

 .باشد نیریش شهیهم داشت، مردرا

 دخترجون؟ هیچ ـ

 :گرفتم راسمتش کیک بسته

 !دیدیخر یم دینبا ـ

 :کرد باز را داشبرد در

 ! بزنم خانم نگراندل به زنگ هی ـ

 لبخند است؛ ساعت کی از شتریب امروز و دادم تکان لبخند با را سرم

 .یباش داشته را آدمش اگر نبود، سخت. زدم

 خانم؟ نیریش یچطور ـ
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 .زدم کیک به تر محکم را دومم گاز و شد زیت میها گوش

 .بزنم زنگ نشد کردم؛ یم یرانندگ االن تا. یگفت درست شما ـ

 :زد پچ یگوش در و دییپا مرا چشم هگوش که دمید

 !شده تنگ برات منم دل دونم، یم ـ

 و برگشتم لبم، بر دیکوب مشت لبخند انگار کرد، ذق ذق پوستم انگار

 به دعوت مرا اهشیس درشت یها چشم. دید که را ام رهیخ نگاه

 .کرد خنده

 :دیجنب شیها لب

 ...دارم کوچولو مسافر هی ـ

 یکی آن به را یگوش. رفتم باال یچا یقلپ و انداختم باال را میابرو

 :رساند گوشش

 ...پامچاله اسمش ـ

 :کرد نگاهم متفکر و کرد مکث یکم

 !زمیعز ادیب ما خونه که تونه ینم ،ییجا بره خواد یم ـ

 را عشق بود؛ هم هنوز. کردم یم حس را قلبم شدن پوست پوست

 نارمک مرد. دید یم ناز و داد یم عشق کنارم مرد. میگو یم

 یب که کردم یم عشق من و کرد یم خطش ور آن بند "نمیریش"
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 مراقب ". آمد یم آرام شیصدا که رفت یم یخاتون قربان خجالت

 نیتر مهم کِه، زبان از دنشیشن اما است؛ کلمه سه تنها "باش خودت

 !است اصلش

 یوقت. بود دیجد و هوشمند نشیماش و موها عکس بر لشیموبا

 :داد تکانش هوا در د،ید شلیموبا به را نگاهم

 یگاه هست؛ نروژ. کنه ینم یزندگ جا نیا. دهیخر نیریش پسر ـ

 .میبد رو خودمون عکس براش نیریش و من داره دوست

 نامزد؟ چرا د؛یکن یم یزندگ باهاش یوقت ـ

 باال نفس کی را اش شده خی یچا و چرخاند یم سمتم را سرش نرم

 :رود یم

 داشته براش نامزد نقش خوام یم. دمیند ممن د،یند یباز نامزد اون ـ

 د،یدیم کادو خرس که نه ها شما دوران ینامزدها اون از. باشم

 یم روزهیف قم از براش من! دیفرست یم هم یبرا یسوسول امکیپ

 ،یباش داشته رو یکی نکهیا. بندم یم لیدخ رو بودنش نذر خرم،

 و ریپ یعنی شناسه، ینم سن یعاشق. قشنگه یلیخ باشه، منتظرت

 قبل سال چند. دارند هم رو لرزش همه و دارند دل همه! نداره جوون

 ...نبود شتریب متر چهل که یا خونه عروس بشه، نیریش نشد
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 ی کناره از آرام و زد رونیب نیبنز پمپ از. انداخت راه را، نیماش

 .راند ابانیخ

 :زد نگاهم به یلبخند. کردم نگاهش منتظر

 یم اتاقش شهیش به سنگ دنشید یبرا که بودم یپسر من، خب ـ

 ...زدم

 جوان هنوز او انگار. شنوم یم یبیعج داستان انگار. شدم زده ذوق

 :کشد یم شیها لب به یدست. است

! ببرم دل و بخرم رز هی تا زدم یم بابام بیج از پول موقع اون ـ

 رفت مامانم. نداشت شتریب سال چهارده نیریش بود، سالم ستیب

 نیا شه،یم مزاحم چرخه، یم ول پسرت گفت؛ پدرش ،یخواستگار

 دونست یم امرزیب خدا گفت، یم راست. شهینم شوهر دخترم یبرا

 دادن؛ ینم بهم کار جا چیه. بودم چاق موقع اون. تنبلم من که

 .شدم یم خسته شهیهم

 گاز یصدا. برداشت را ها پفک از یکی. گرفتم سمتش را پفک بسته

 :داد امهاد. شد بلند او و من زدن

 نیهم تا روز اون از! رفت دادن رو نیریش که شد رید اونقدر گهید ـ

 یبرا و بخرم رز رفت؛ ینم دلم. بودم مجرد من ششیپ ماه چند
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 پدرم رشد،یپ مادرم. رفتم ینم یخواستگار. کنم میتقد گهید دختر

 ...شهیم درست پاکه، دلت گفت؛ یم شهیهم اما کرد؛ فوت

 :برداشت را پولش فیک. زد ترمز یرو یارکن و دیچیپ یا جاده در

 !ستین خوب یخال دست. بخرم وهیم کم هی ـ

 است؛ وقت یلیخ من رو ها قصه نیا. شد ینم جمع لبخندم... رفت و

 اطرافم یها رزنیپ و رمردیپ از وقت چیه را ها حرف نیا. ام دهینشن

 ته نکیع در. دمیند دستشان یچُرک در را عشق کال یعنی. دمینشن

 .دمیند اری ضعف شان یتکاناس

 بساط جلوتر، یکم بار وانت. بود تر خلوت سرما، خاطر به ها ابانیخ

 اش یپشم کاله. شد یم دهید هم انار کنارش. بود کرده پهن پرتقال

 .گذاشت پشت یصندل در و زده گره را ها کیپالست و زد بغل ریز را

** 

 صدقات صندوق کی حاال که یا کوچه سر. ستمیا یم کوچه سر

 .داشت شده خشک یها درخت و باغچه. داشت

. بگذارد تنها یکم مرا تا برو، تا کردم یراض زحمت به را راننده مرد

 !میهست صفر فعال هستم، چند چند نمیبب بگذارد تنها

 چمدان. فرستم یم راست شانه به چپ شانه از یسخت به را ام کوله

 .دارم یم بر قدم کی و کشم یم را
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 .کنم یم پرتاپ جلو به یقدم با همراه را میاپ کینزد سنگ

 یم باال رنگش یمشک ی دسته از و کنم یم جمع را چمدان دسته

 .برم یم باال را آهنگ ولوم و دهم یم قورت را دهانم آب. کشمش

 ...کوچه یانتها ملت، ی کوچه ،یغرب جنوب بست بن ـ

 یم بر تربلند را یبعد قدم و کنم یم محکم ام کوله بند دور را دستم

 .دارم

 چاله، در باران از یکم و گذرد یم کنارم از شتاب با یسمند نیماش

 یم که را کشیالست شیسا یصدا. پاچد یم شلوارم پاچه یرو

 ام شده سیخ شلوار و فمیکث یها پوت مین به میاخمالو نگاه شنوم،

 .افتد یم

 یم رونیب نیماش از را سرش راننده و ردیگ یم عقب دنده سمند

 :دآور

 خانم شرمنده ـ

 

 سه_و_صد_پارت#

 103_پارت#
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 دنده دوباره. گذرم یم و دهم یم تکان هوا در تیاهم یب را دستم

 . ردیگ یم قرار کنارم نشیماش یجلو ،یدور مین با و ردیگ یم عقب

 را یگوش تاچ و برم یم فرو بمیج در است، تر آزاد که چپم دست

 . کنم یم لمس

 رو چپ راه تو هست، یدوراه هی یدیرس کوچه یانتها به یوقت ـ

 ... برو

 : شوم یم او یها حرف متوجه و کشم یم ام ینیب یرو را شالگردنم

  برسونمت؟ دییخوا یم ـ

 تن به یسرباز لباس و کوتاه کوتاه یموها. کنم یم نگاهش یکجک

 یم تکان که یفرم خوش نازک یلبها و سبز بدرنگ یها چشم. دارد

 . خورد

 : کردم دور دهانم از را شالگردنم یکم

  داره؟ رسوندن هم کوچه ته تا ـ

 پر یها دست یرو تا چمدانم از نگاهش و رود یم باال چپش یابرو

 دسته ام، جهینت یب ستادنیا از حوصله یب. شود یم دهیکش انگشترم

 . کنم یم باز را عقب در یکوتاه قدم با و کنم یم باز را چمدان ی
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 ترسم یم! بروم کوچه ته تا وانمت ینم میپاها با خودم راستش

 یکم جا نیا اما نبودم؛ ییپرو یآدم من خب. برگردم و شوم مانیپش

 . است ترسناک

 : اندازد یم راه را نیماش

  رشت؟ دیاومد مسافرت ـ

 آمد، یم یکمرنگ باران. شوم یم رهیخ رونیب به یدود یها شهیش از

 برگ چند هنوز. بودند کرده پر را کوچه یانتها تا یبلند یها درخت

 . زدند یم پرسه ابانیخ کف زییپا

 که یا نهییآ از چرخاندم، را سرم و بردم فرو میها بیج در را دستم

 : کردم نگاهش بود، کرده میتنظ من یرو

 ! کردم یم یزندگ نجایا قبال ستم؛ین مسافر نه ـ

 یم کرده عوض را دنده و دارد یم بر فرمان از شیها دست از یکی

 : پرسد

  هم؟ شما. شدم بزرگ نجایا یبچگ از من ـ

 باران قطرات. دهم ینم را جوابش و اندازم یم باال لیم یب را ام شانه

 . گرفت یم را شیجا یبعد ی قطره و خوردند یم سُر شهیش از
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 در یبزرگ ی مغازه. بود شده پر آب پر یها چاله از ابانیخ کف

 فروشگاه بود؛ وشتهن ییتابلو با بزرگ سردرش. دمید یم کوچه یانتها

 . ینالیز برادران

 ها کوچه گفت، ونیهما. است شده بزرگتر که یا کوچه د،یجد مغازه

 . اند کرده یکی یکنار کوچه با را ما خانه کوچه گفت اند، کرده فرق

 که کوچه اواسط یکن یم دایپ مغازه هی ،یشد دوم راه وارد یوقت ـ

 دیسف بزرگ یلیخ در هی اون یرو به رو هست، یکیالکتر لوازم مغازه

 ... کنارشه هم کوچک در هی که

 : کنم یم رد جلو یصندل یرو از را دستم

 ... لطفا دیبر چپ کوچه داخل ـ

 دست. آورم یم رونیب یتومن پنج اسکناس کی فمیک ییجلو پیز از

 . خورد یم در یکنار به آرام من سر و گذراند یم را یبد انداز

 : مالم یم را سرم آرام. دکن یم نگاهم نهییآ داخل از

 ! دارد نگه یکیالکتر لوازم ی مغازه یجلو. نشده یزیچ ـ

 : دهد یم تکان یسر

 ! کنه یم یزندگ کوچه نیا یتو ام خاله ـ

 : دوزم یم شیها چشم به را خوابم خسته یها چشم
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 ... بله ـ

 : رمیگ یم سمتش را اسکناس شود، یم متوقف که نیماش

 ! دییبفرما ـ 

 اسم به را میها چشم. چرخد یم سمتم و کند یم نگاهم اخم با

 : زنم یم یحال یب لبخند و رسانم یم اش نهیس یرو شده دهیچسب

 ... دیریبگ لطفا ـ

 : چسباند یم اسکناس به را دستش کف

 . خانم دییبفرما... هیکار چه نیا ـ

 قفل یرو را دستش. شود ینم باز در که کشم یم را رهیدستگ

 . شنوم یم را ها قفل شدن باز یصدا و گذارد یم کودک

 . کنم یم اش دسته بَندِ را ام کوله و فرستم یم رونیب را چمدانم

 ینم نگاه ساختمان به و بندم یم را میها چشم. ستمیا یم در یجلو

 انگشت. رسانم یم فونیآ به بسته مهین یها چشم با را خودم. کنم

 . شود یم هدیکش توریمان یباال یا شهیش صفحه یرو میها

 خودم سمت یسخت به را چمدان و چسبانم یم ستون به را صورتم

 جرأت یحت بروم؛ توانستم ینم! بزنم زنگ توانستم ینم. کشم یم

 . ندارم را ساختمان به کردن نگاه
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 مشت دستم نیب را سرد فلز و چسبانم یم نگیپارک در به را ام شانه

 . کنم یم

  م؟یکن رنگ رو نگیپارک در شهینم یآبج گمیم ـ

 جا بغلم در را ام دهیخر تازه یها کتاب کیپالست و زند یم یلبخند

 : دهد یم

 رو کار نیا خودش دیبا ساختمون ریمد که، نداره ربط ما به نیا ـ

 ... کنه

 امسال. بودم ییراهنما دوم سال امسال کنم، یم نگاهم میها کتاب به

 ام مدرسه فرم د،یخر را میها کتاب دهیارک گر،ید یها سال مثل هم

 ... آمده مدرسه اول روز د،یتراش را میها مداد د،یخر را

 کوتاهم یها ناخن با و گذاشتم در دهیپر یها پوسته یرو را دستم

 : زد دستم یرو دهیارک که دمشانیتراش

 ! نکن ـ

🌸🌸🌸 

  �😍�دییایب نقد گپ

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ 
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 هارچ_و_صد_پارت #

 104_پارت#

 قفل درون را بود زیآو آن از مییکادو یینکویپ یجیجاسوئ که یدیکل

 : برد یم

 که یکتاب هر پامچال، ینکن حروم رو دمیخر برات که ییدفترها نیا ـ

 خودسر م،یکن انتخاب یکی که بزن حرف من با داشت، دفتر به ازین

 ... نکن انتخاب

 وارد با و رمیگ یم را ام مقنعه چانه. رود یم عقب و کند یم باز را در

 : آورمش یم در سرم از اطیح به شدنم

 یم انتخاب زشتاشو همش تو. کنم انتخاب خودم خوام یم من ـ

 ... یکن

 ام شده بافته یموها ی دنباله و زند یم تر عقب را اش یمشک شال

 : کشد یم را

  آره؟ کنم یم انتخاب زشت من که ـ

. کنم یم "یاوخ و آخ "اخم با هک کشد یم را میموها خباثت با

 : کشم یم را شالش و آورم یم باال را دستم
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 کجاش کشن، یم یلوز عکس دفتر یرو چرا موندم من اخه آره، ـ

  ؟یخر یم برام توهم که قشنگه

 : کند یم وارد میموها به شتریب فشار و آورد یم باالتر را دستش

  خوبه؟ ها یدبرفیسف و ندرالیس اون حتما آهان، ـ

 : زدم شیموها به یچنگ

 ... یا قهیسل بد تو ،یخوب اون به ـ

 دست به را دوم چنگ من و رساند یم دستم به را آزادش دست

 : زنم یم شیها

 ... کن ول موهامو ـ

 : بردم عقب را سرم من که آورد جلو را سرش اخم با

 ... دهیارک... نه... نه ـ

 از یمحکم گاز او و افتم یم سَرو درخت ریز یها چمن یرو پشت از

 خنده یصدا. رود یم کنارم از بدو بدو و ردیگ یم زانمیآو یها لپ

 .  شنوم یم را بلندش یها

 و کشم یم ام گونه یرو را دستم پشت ام، گونه یرو یسیخ حس با

 یم فشار را نُه دکمه محکم و کشم یم یجلو را خودم. زنم یم پلک

 . دهم
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 با را میها گونه یرو اشک و دهم یم رونیب یسخت به را میها نفس

 .  کنم یم پاک شالگردنم

  بله؟ ـ

 : کنم یم یا سرفه

 ... پامچالم ـ

 زن از تر نیسنگ... شهیهم از تر نیسنگ من یپاها و شود یم باز در

 شینیجن همان چمدان. کشد یم خود با را یوزن ماه نُه که یا حامله

 . دید یم را ایدن سال هفت از بعد که ینیجن دارم، همراهم که

 با. دهم یم هُل عقب به را در و رمیگ یم را یمشک گِرد ی رهیدستگ

 قدم کی. نمیب یم را یلوز دیسف یا قهوه یها فرش سنگ ورودم،

 . دارم ینم بر هم

 یرو را میها دست. چسبانم یم فلزش به را کمرم و بندم یم را در

 . دیآ یم کِش زدهیس طبقه به اول طبقه از نگاهم و گذارم یم سرم

 زدن چنگ یبرا میسرما از شده سرخ یها دست و افتم یم زانو یرو

 .  ماند یم معلق هوا در آرامش یکم

. کنم یم هیگر بلند یصدا با و چسبانم یم نیزم به را ام یشانیپ

 .  دمیشن یم را لمیوسا شدن پخش و ام کوله افتادن یصدا
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 من غیج با که ییها خنده یصدا. بودند هراسان که ییها قدم یصدا

 . شد یم قطار سوت به هیشب

 ! یکن یم سمیخ نگفتم مامان به اگه... نکن یه یه ـ

 : کند یم یا یکج دهان و ردیگ یم شلوارم سمت را آب شلنگ

  زشت؟ اردک جوجه یترسون یم یچ از منو بگو، برو ـ

 شده سیخ جانم تمام و شود یم دهیپاش صورتم به تمام فشار با آب 

 . روم یم راه است دهییزا که یپنگوئن هیشب خودش قول به و

 : برم یم فرو دهانش در را اش دنباله و کشم یم را بلندش یموها

 ... باشم گفته حاال روم، ینم مدرسه بخورم؛ سرما من ـ

. زند یم کنار را شیموها خنده با و ردیگ یم را میها دست مچ

 یم جمع مانیپاها نیب از را آب شلنگ درهم یها اخم با دهیسپ

 : بندد یم را آب ریش غرغرکنان. کند

 . کن زیتم رو خچالی برو پامچال! دیبد آب باغچه خواد ینم شما ـ

 یا بوسه و زند یم یچشمک که روم یم دهیارک به یا غره چشم

 کنم یم پرت سمتش را دستم در کوچک  سنگ. فرستد یم میبرا

 . رود یم هم در اش چهره و خورد یم شیپا پشت به درست که

 : آورم یم رونیب ته تا را زبانم
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 ! زویو زیو کن تیاذ منو یه حاال ـ

 میها شانه. کردند یم زیتجو دارو خودشان یبرا. دمیشن یم را صداها

 بدن. شد یم پخش میپاها ریز یمطبوع ییگرما و دندیمال یم را

 یم حیترج. نداشت هم را خوردن تکان یکم جانِ ام، شده کرخت

 یجا نیا یول وفتم؛یب دراز به دراز جور نیهم گرید زرو کی دادم

 .باشم داشته را گرم

⏪⏪⏪🌛 

 خوبم؟ نقدریا ایا که کرده ریمتح منو ،ینظر یب از حجم نیا سالم،

 ✋دیباش داشته گپ یتو یسالم هی دیداشت دوست

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1zJnzynCeMzVQ 
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 یتابلو کی دمید که یزیچ نیاول و کردم باز یسخت به را میها چشم

 . بود میرو به رو وارید یرو بر جنگل ی منظره از بزرگ

 یخوب به را میها مفصل شدن شکسته یصدا که دمیکش باال را گردنم

 و سقف یها یخوردگ تراش از و چرخند یم میها چشم. شنوم یم
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 یمرد که رسد یم ی هآشپزخان به درست و ندیآ یم نییپا لوستر،

 یم صحبت است، شیرو به رو که یکس با آشپزخانه اپن به هیتک

 . کند

 از را میها دست. دهم یم تکان یسخت به را ام شده خشک یها لب

 . کنم یم بدنم اهرم و کشم یم رونیب پتو ریز

 نگاه! شود یم ام متوجه که دارد بر را شیچا وانیل تا چرخد یم مرد

 قهوه زیر یها چشم تا مرتبش یا قهوه دست کی یموها از ام رهیخ

 . زند یم دو دو شیا

 دستش در قندان. دهم یم قورت را دهانم آب و کشم یم باال را پتو

 با را میپاها. دیآ یم سمتم یتند یها قدم با و گذارد یم اپن یرو را

 . کشم یم عقب را خودم و کنم یم جمع قدرت

 ... عقب روب.. برو! نشو من کینزد نه، نه، ـ

 : زنم یم ادیفر غیج با دارد یم بر که را یبعد قدم

 ! عقب برو کنم یم خواهش ـ

 یم مشت شیپاها کنار فشیبالتکل یها دست و ستدیا یم جا همان

 ته آمد، یم اش یگندم پوست به اش یتونیز یبافتن لباس. شود

 . داد یم نشان شتریب را سنش ادشیز نسبتا شیر
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 یم زن آن از بهتر که را خودش ناختم،ش یم را سرش پشت زن

 . شناختم

. داد یم نشان را چروک خط چند اش، یاستخوان و دهیکش صورت

 : شد متوقف درهمم یها اخم با که آمد یجلو یقدم زن

  ارم؟یب برات یخور یم یزیچ ـ

 : زدم یپوزخند

 اون منتظرم هربار! زنم ینم لب رو یاریب تو که یزیچ مطمئناً ـ

 ! دوزمب رو دهنت

 اش یشانیپ یرو ی برجسته رگ و رود یم باال ضاءیاست با مرد یابرو

 . شوم یم اش رهیخ و پرد یم پلکم. نمیب یم یخوب به را

 یها یخوردگ خط حاال پرش نبستا یموها که یاول اول آن از اول، از

 . بود رنگ یخاکستر یکم که ییها یدیسف داشت، دیسف

 و پهن یابروها. اش ینیب کنار نگر یب یگوشت خال و دار قوز ینیب

 . داشت یکوچک خط انتها از یکی یانتها که یرنگ یمشک

 دنیکش مواد و یخواب یب نشان که چشمش ریز یکمرنگ یگود

 چند چروک، خط چند ش؟یبرا بود مانده چه حاال. بود شیها

 ! است شده ریپ او یعنی شان همه ،یشانیپ بر یدگیچیپ
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  ارن؟یب بدم سفارش یزیچ برات ـ

 : دادم تکان را سرم

 بود؛ خورده که بعد دم؟ید تزایپ هیهمسا پسر دست بار هی ادتهی ـ

 !  خوام یم نایا از من بابا گفتم؛ اوردم برات رو اشغالش

 : انداختم نیزم به را پتو و کردم سرم پشت ستون بند را دستم

 کرده میقا دهیسپ که یسنجاق و خیس هی خمار! یبود خمار روز اون ـ

  ؟یبد یدار پول بابا ؛یگفت بهم! بود

 : گرفتم دندان به را میها لب و دمیخند

  نه؟ جالبه! یخواست یم پول بود؛ سالم 12 که یمن از تو ـ

 به را میها چشم و رسانم یم چپم دست مچ به را راستم دست

 : دوزم یم دهیسپ

 دهیسپ! دیکن یم یزندگ هم کنار خوب یلیخ هنوز که نمیب یم ـ

 نُهم طبقه به زدهمیس طبقه از اش خونه یاحیر رارسالنیام ته؛عاشق

 ! دهیرس

 یم دهیکش در سمت هردوشان نگاه خانه، زنگ یصدا شدن بلند با

 با که دیآ یم جلو به یقدم ارسالن و رود یم در سمت دهیسپ. شود

 : گفتم ادیفر
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 ! هیکاف نمتیب یم که نیهم! نشو کینزد من به نگفتم مگه ـ

 یوقت یدید. دارم یم بر را دارم دکمه بافت و نمینش یم میزانو یرو

 ساعت چند بعد ؟یخور یم بال و زور با یندار دوست که ییغذا که

 زده پس و آوردن باال حس قایدق من اورش،یب باال خواهد؛ یم دلت

 . دارم شدن

 . کند یم میتماشا همچنان او و کشم یم چمدانم ریز از را شالگردنم

 با ییمویل ست؛ین یاسی گرید ها وارید است؛ کرده رییتغ شان خانه

 را ها یمهتاب یجا گرید. است کمرنگ یصورت گل برگ یها نقش

 . داشت یریگ چشم ییبایز که کرده پر یبزرگ یا نقره لوستر

 یکادو مگر آمد؟ ینم بدش اش خانه وارید بر تابلو از دهیسپ مگر

 وارید یرو حاال د؟نز پس را بود دهیخر تولدش یبرا که را پامچال

 ! دیرس یم نظر به نو و زیتم کرد؟ یم کار چه خانه

 .. دخترتون داره یخون کم گفت؛ نینازن جان، دهیسپ خالصه ـ

 که ییراهرو سمت را تنش رارسالنیام و شد تر کینزد زن، یصدا

 بیج در را شیها دست. کند یم کج شد، یم خانه درب به یمنته

 : برداشت جلو به یقدم یلبخند با و برد فرو رنگش یمشک شلوار

 ! خانم رهین دیکرد لطف ـ
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 اما گشتم؛ را ام کوله تمام. بودم لمیموبا کردن دایپ ریدرگ هنوز

! شدم هم خانم رهین ورود متوجه چشم گوشه. کردم ینم شیدایپ

 یصدا و کرد یم برخورد ها پارکت به دارش پاشنه یها کفش

 . رفت یم روانم یرو زاغارتش

 یگوش اپن، یرو. دیرس اپن به نگاهم ریمس گرفتم؛ باالتر هک سرم

 به توجه یب. دمید یم را بود وصل آن به یدیسف میس که را دمیسف

 . کردم حرکت اپن سمت مضحکشان، یلبخندها و خانم رهین

-قرمز خالدار یها جوراب آن با و آمدم نییپا را ییرایپذ پله سه

 . گذشتم رارسالنیام کنار از دمیسف

 ! باستیز یلیخ هم اسمش...دیدار ییرو و بَر خوش دختر چه ماشاال ـ

 : زدم یپررنگ پوزخند شارژ، میس دنیکش هنگام

 .ندارند دوست منو اسم چندان ارسالن هم و دهیسپ هم متاسفانه، ـ
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 خانم رهین به یبزرگ لبخند دادم، هیتک اپن به را کمرم و دمیچرخ

 : زدم

 ! دمینرس شما ییبایز به هنوز نکهیا و ـ

 پر دخترانه دایشد کاپیم کی با کننده دیسف کرم از گِردش صورت

 متوجه. گذراندم نظر از را سرخش ی خورده رژ یها لب. بود شده

 . شدم رارسالنیام به اش یحرص نگاه

 : گفتم کردم یم باز را ام یگوش قفل که یدرحال و زدم یگرید لبخند

 هیسا به دیکن رنگ ینارنج رو موهات کنم؛ یم شنهادیپ بهتون ـ

 ینم من که هیعروس خونمون باباجون، یراست! ادیم چشمتون پشت

  دونستم؟

 : دیکش اش یآب رنگ خوش یروسر به یدست ینگران با دهیسپ

 ... اوردند دارو برات دنیکش زحمت جان رهین ـ

 : آوردم باال را سرم تعجب با و زدم را رمز رنتیا

 کدوم هستند، پزشک دخترون شدم متوجه خانم؛ متشکرم جداً؟ ـ

  مارستان؟یب

. رفتم میها سکالیم سراغ من و داد تکان یسر کالفه رارسالنیام

 و چسباندم گوشم به را یگوش کرد، باز را دهانش که خانم رهین
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 از که یدرحال و چرخاندم ار سرم. دادم تکان هوا در را دستم

 : گفتم گذشتم، یم کنارشان

 نینازن با اومد؛ شیپ فرصت شدم، آشنا باهاتون که شدم خوشحال ـ

 ... شمیم آشنا هم جان

 لبم یرو ینرم لبخند. دیچیپ یگوش در ونیهما یصدا یبعد بوق با

 باز را یا شهیش در ها، ییدمپا دنیپوش با و رفتم گلخانه سمت. آمد

 : کردم

 ... خوبم االن! خوبم ـ

 : کشد یم یهوف

  نگرانتم؟ قد چه تاحاال شبید از یدون یم ؟یبود کجا ـ

 انگشت یرو تا را بافتم نیآست ی لبه و ندمیب یم را یا شهیش در

 : آورم یم نییپا میها

 ... بخوابم کوچه تو یحت برم! هتل برم خواد؛ یم دلم ـ

 : شونم یم ریتاخ با را شیصدا

 ! یبمون اونجا ؛یستین مجبور وت زمیعز ـ

 : کنم یم نگاه بزرگ یها گلدان به و کشم یم نیزم یرو را میپا
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 هی فقط قراره. نبودم هم نجایا االن نبودم؛ مجبور اگه! مجبورم چرا ـ

 ! بده رارسالنیام حال ؛یگفت یم که تو. بشنوم ییزایچ

 نیا. است کرده گم را شیپا و دست دانم یم و کند یم یا سرفه

 دروغ من ناف به فقط مدت نیا اما نبود؛ یکار دغل و دروغ اهل مرد

 . است بسته

 ... راستش ـ

 از را یا شده خشک برگ آزادم، دست با و کشم یم یبلند نفس

 : کنم یم جدا گل ی شاخه

 ترش راست ،یکرد مجبور منو تو راستش ،یگفت دروغ تو راستش ـ

 !  ایاسترال ینرفت وفرلین خاطر به تو یحت نکهیا ه؟یچ یدون یم

 یرو را تنم. رسانم یم یقد کوتاه زیم کنار یچوب یصندل به را خودم

 : کشم یم یگرید قیعم نفس و اندازم یم یا گهواره یصندل

 و شب تمام سال هفت که یمن به ؟یگیم دروغ من به ون،یهما ـ

  من؟ چرا گهید اخه بود؟ تو شیپ روزم

 رارسالنیام شیپ تا یکرد ینم قبول جوره چیه تو. بودم مجبور ـ

 زودتر اما ؛یرفت یم روز هی تو. ذاشتمیم فشارت تحت دیبا ،یبر

  بهم؟ یدیم گوش. بود بهتر رفتنت
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 منِ فکر یکم و یرفت تو بود؟ بهتر آمدنم یکجا. زنم ینم یحرف

 زیچ همه و یرفت! یبست را لوفرین نافم به و یرفت! ینکرد را درهم

 که یا یصندل یرو نمیبنش. میایب نجایا من تا داد هم دست به دست

 سفت گونه همان گذشته مثل هنوز که یمرد. داد یم را مَرد تن یبو

 انگار. دهد ینم نشان را یدرد چیه صورتش. است ستادهیا سخت و

 خانه در یجلو شب نُه که یآشغال انگار. هستم من خاطراتش خُرده

 . هستم من بگذارند؛ دیبا

 دنیرس یبرا یکم بخواهم او از و یکس شیپ رومب توانستم؛ یم کاش

 خوش دل یادیز تعداد و یفراموش یمقدار. کند کمکم میآرزوها به

 . بدهد من به

 تولد دهیسپ ادتهی دم؟ید یچ یدون یم کرده، رییتغ خونشون ـ

 از یکی دست کار که خوشگل عتیطب تابلو هی بهش دهیارک گرفت؟

 هی که یا خونه وارید یرو االن لوتاب همون داد؟ کادو رو بود دوستاش

 . بود متنفر ازش یروز

 وارید تمام که ییها چکیپ به و رسانم یم راستم دست به را یگوش

 : کردم نگاه بود، پوشانده را

 منو اسم ست؛ین ادتی. اومد یم بدش گُل از رارسالنیام یحت ـ

 که مادرش خاطر به رو دهیارک اسم ست؛ین ادتی نداشت؟ دوست
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 هاشون بچه مادرا پدر گن؛یم یه. گذاشت بود، دهیارک لگ عاشق

 من ندارن، که خدا به... ندارند که قسم وهلل به دارن، دوست هم اندازه

 باهام کارا چه که یدید تو! نمیب یم. ستمین کر ستم؛ین کور که

 .. نکردن

 : شنوم یم معمول حد از آرامتر را شیصدا

 ؟یمون یم. دونم یم رو هست وصل تو به که یهرچ من. دونم یم ـ

 بهشون بده، نشون رو چندسال نیا پامچال بهشون ؟یبمون یتون یم

 کرد پرت رو پروازش ترس که بده نشون رو یقو و خوب مهماندار هی

 هوم... لباساش یتو گذاشته کرده تا رو ییتنها ترس! یآشغال تو

 پامچال؟

 

 هفت_و_صد_پارت#
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 : گذاشتم کنارم یچوب زیم یرو را آرنجم و زدم یکمرنگ لبخند

 ! یاومد یم من با تو دیبا االن! شده تنگ برات دلم من ـ

 کنم، بغلت االن خواد یم دلت دونم یم. کنارتم االن هستم، من ـ

 م،یبخور یبستن م،یکن کم رو شَرمون ایب جهنم، به نایا پامچال بگم؛

 ... میبر یشهرباز. میبزن غیت رو ثمیم م،یکن تیاذ رو لوفرین
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 : گرفتم دندان به را لبم

 . بود تصورم حد از شتریب یزیچ هی رفتنت معقوله ـ

 از ترست، از لبخندت، از ذهنت، از شت،یپ از رم،یم روز هی منم ـ

 همون مثل سا؛یوا صاف کم هی بزن، رو نبودنم هول کم هی... اتییتنها

 تا باالش یبر کرد مجبورت دهیارک که خونتون اطیح یتو سَرو

 ! یدینترس ارتفاع از وقت چیه گهید درعوضش تو و یاریب رو توپش

 : کشم یم صورتم یرو را دستم

 اره لوفرین! نکنم فکر نبودنت به شب هی نشده وقت چیه تونم، ینم ـ

  نه؟ ،ینکن ازدواج یتون یم تو اما کنه؛ ازدواج دیبا روز هی ره،یم روز هی

 شیها لب یرو پسند ونیهما کمرنگ لبخند کی االن دانستم، یم

 یم ماساژ آرام و رساند یم گردنش به را دستش. است داده جان

 . دهد

  کنه؟ ازدواج لوفرین با قراره ونیهما ،یکن ینم فکر چرا ـ

 : کنم یم کج را لبم

 ! نه ـ

 ... اره دیشا... آره ـ

 ! یکرد غلط ـ
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 رو هست گهید یکس با دلش که یدختر قطعا من کنم؛ یم یشوخ ـ

 . کنم ینم انتخاب

 : پرسد یم و کشم یم یراحت نفس

  آره؟ لوفرین و عرفان نه؟ لوفرین و من چرا ـ

 : ستدیا یم حرکت از یصندل و رمیگ یم زیم ی لبه به را دستم

 ! نه هردوتون؛ عرفان و تو ـ

 که کنم یم یونیهما از دل یسخت به من و میکن یم یخداحافظ

! خودش و او گفت؛ یم. زد یم یشوخ یشوخ را شیها حرف نصف

 چه؟ که کند؟ ازدواج دیبا چرا آخر! چکسیه و او گفتم؛ یم من

 ... که ستین ونیهما لنگ ایدن! شود ینم یزیچ که بماند مجرد

 خانه یعنی! چیه گرید و پامچال یعنی! چیه گرید و من یعنی ونیهما

! چیه گرید و آرامش بغل کی و دلخوش یکل و دمن و دشت و کوه و

 درصد الکل مثل. بپرد شیهوا که خداکند! است شده ییهوا مردک

 . بپرد سرش از زود نییپا

 .  میآ یم رونیب خوش یبو همه آن از ها گلدان به آخرم نگاه با

 و شوم کور داد، یب داد نکنم، غیج غیج دیبا باشم، محکم دیبا حاال

 همه را، کس همه را زیچ همه کنم؛ فراموش. شده چه که برود ادمی

 ... را ها حرف
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 ترس دادم، قورت را ها کابوس ترس کردم، حبس را پرواز ترس من

 رفتن ترس کردم، پرت یآشغال درون را یمادر ای و یپدر نداشتن

 کنم، یم نگاه دهیسپ یها چشم به یوقت هنوز دارم، هنوز را دهیارک

 میس هیشب ها صبح که نمیب یم یرنگ خوش فر یموها با را دهیارک

 یا قهوه داشت، را دهیسپ همرنگ یها چشم. است شده ییظرفشو

 نیا. داشت من به یاریبس شباهت دهیارک و دهیسپ یها چشم

 ! بودند اشتباه شان همه ها شباهت

 رفته خانم رهین. زنم یم مهین لبخند کی و بندم یم را گلخانه در

 رنگ هنوز است، نشسته ونیزیتلو کنار مبل تک یرو دهیسپ! است

 هنوز گذاشت، یم باز را لختش یموها هنوز ،دیپوش یم روشن یها

 ! دارد را گذشته از یرد

 به را دهیارک و من که را زن نیا بخشم، ینم وقت چیه را زن نیا

 دارد، درد شدن فروخته که بخدا! بخشم ینم را فروخت اش معشوقه

 . سوزد یم شیجا هنوز ام خورده یها یلیس و نشدن دهید

 به خصلتش تنها نم،یب یم رارسالنیما دست در را یچا بزرگ وانیل

 وانیل نیهم! گاه یب یها خوردن یچا نیهم است؛ دهیرس من

 دوست را خوردنش خرما با حایترج که یاهیس یچا از پر لب بزرگ

 . دارم
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 : روم یم ام کوله سراغ و گذارم یم ها مبل وسط زیم یرو را لمیموبا

. برم دره جهنم نیا از زودتر یهرچ خوام یم! بزن رو حرفات ایب ـ

 ! نمیب یم رو اتاقم نجا،یا امیب کردم، یم فکر

 نگاهش. شود یم کمرم شدن راست باعث ارسالن یها قدم یصدا

 : دهد یم تکان را دستش در دیکل کنم، یم

 ! قبله مثل هنوز خونه اون ـ

 : کنم یم نگاه یدیکل جا به و زنم یم یپوزخند

   ؟یقبل مثل هم تو ؟یچ تو ـ

 : شود یم مشت شیپا رکنا دستش

 همه خوام، یم رو شون همه! دارمیخر باشه، ؟یبزن طعنه یاومد ـ

! میبود قبل از تر راحت ما رفتنت بعد! ها زخم و طعنه و کهیت نیا

 سر از یکس نکنه که میدار خونه تو دختر هی که مینبود نیا فکر

 ... بال یدشمن

 : غرم یم اش نهیس به نهیس دارم، یم بر سمتش یبلند قدم

 د؟یمن فکر زنت نیا ؟یمن فکر تو! یلعنت نخندون منو! نخندون منو ـ

  ؟ینیب یم! ارسالن نیبب منو! باشه جور عقل با که بگو یچ هی اره؟

 : دهم یم نشانش را دستم مچ و زنم یم باال را لباسم نیآست
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 خاطر به یکی ده،یسپ خاطر به یکی توعه، بخاطر یکی! نیبب رو نایا ـ

! نیزم دشیبکوب یه که دیخواست یم رو یکی انگار همتون !دهیارک

 تو! مرگشه چه زد یم غیج حموم تو نقدریا دخترت یدینفهم تو

 زبون از ینخواست رو " بابا "کلمه وقت چیه تو. یبود نفهم شهیهم

 عروسک برام وقت چیه ،یدینکش روم پتو وقت چیه! یبشنو من

 خورده هیبخ اونقدر که دستم مچ دوتا یرو عقده شد همش! یدینخر

  ؟یفهم یم! بزنم غیت نداره جا گهید که

 : زنم یم اش نهیس به را دستم کف

 هی من که یدیم نشون بهم رو یا خونه دیکل و یکرد ستبر نهیس ـ

 بومش پشت لب تا صدبار که یا خونه کشتم؟ داخلش رو خودم شب

 رفتم

 

 هشت_و_صد_پارت#

 108_پارت#

 

   برگشتم؟ باز و 

 : کشم یم میها چشم یرو را دستم دهم، یم فشار محکم ار لبم
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 ! نکردم ازدواج جهان با نییب گه؛یم من خونه اومده زنت ـ

 : کنم یم پاک دست پشت با را آمده اشک قطره

 سگ قد که یکی! ارسالن بودم اضافه خور نون اولش همون از من ـ

 یقتو دیکن یم غلط شماها! یداد ینم بها بهش هم خونت در یجلو

 !  رونیب دیکن یم تفش د؛یکن بزرگ بچه دیستین بلد

 : کشم یم رونیب دستش از را یدیکل جا

 همشون دهیارک و من مشترک اتاق اون بوم، پشت اون طبقه، اون ـ

 باشه، یزیر خون با دینبا حتما که قتل! کشتن کامل دور کی منو

 یتنگذاش ام قهیشق یرو اسلحه! رسوننت یم قتل به هم ها خاطره

 تو شهیم روت هنوز ؟ینیب یم سرجات، بتمرگ جون دختر که

 ! دیبود راحت رفتنم با یگیم صورتم

 پاک را اشک یها قطره نمیآست ی گوشه با و کشم یم یقیعم نفس

 رحمش، یب ی رهیت یها چشم دستش، در زده خی یچا. کنم یم

 ... اما داد؛ یم کردن یپدر یبو دیبا که یا نهیس

 ریخ مین شیجا سر که دهیسپ به و دهم یم تکان افسوس با را سرم

 و یدلسوز ترحم، زن، نیا یها چشم در من. کنم یم نگاه است شده

. نمیب یم را شیها چشم ریز شده دهیپاش ملیر. نمیب یم یمانیپش
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 در هرشب و هرشب که یحرف خط دو یبرا کرد، یم هیگر چه یبرا

  شد؟ یم خفه گلو

 ادیز پول خوب، وضع داشت، را النشارس داشت، را اش خانه که او

 ... و

 و جان پامچال یکم اال ،یمادر مهر یکم اال داشت؛ زیچ همه او

 . چسباند یم نافمان به فقط دوستانش یجلو که یجان دهیارک

 : بندم یم را شیها پیز چرخم، یم ام کوله سمت

 دونم یم فهمم، یم رو دهیسپ من ارسالن نم،یب یم رو دهیسپ ـ

! خواست ینم رو نبود جهان از که یا بچه و داشت دوست رو جهان

  ؟یچ تو اما کنه؛ یم هیگر یچ یبرا االن که فهمم یم

 یرو به یلبخند اندازم، یم دوشم یرو و کشم یم باال را کوله

 : زنم یم دهیسپ

 یتو من اسم نکهیا با ینبود مادر ؛یبود زن فقط االن به تا تو ـ

 ! شناسنامته

 : زنم یم میموها به یچنگ گردانم، یبرم نارسال سمت را سرم

 .بودن پدر به برسه چه ینبود هم مرد االن تا تو ؟یچ تو ـ
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 : دارم یم بر مبل یرو از را کاپشنم

 دوست رو رنگشون داره، دوسشون که داره ییها مبل االن دهیسپ ـ

 باالسرم شب هی که شده ییاهایرو همرنگ اش خونه یواراید داره،

 . میشد تو یها یخودخواه یقربان هممون. گفت رو اش قصه

 : ستمیا یم ارسالن یجلو و اندازم یم ام کوله در را ام یگوش

  ارسالن؟ دارم یچ من ؟یچ من ـ

 : کنم یم نگاه دهیسپ به و کنم یم کج یکم را سرم

  دارم؟ یچ من دهیسپ ـ

 : کنم یم پنهان دستم در کاپشن ریز را میها دست

 که بوده حموم یتو اش همه که ناموفق یخودکش تا چند با ادم هی ـ

 هی ستاده،یا صاف اگه که پامچال هی دونه، ینم هم ونیهما یحت

 هنوز که زدند لگدش جنگ یتو یجور یمرد هی یزن هی یروز

 سال سه و ستیب با االن من. دهیم نشون رو یدردا یجا شکمش

 هی خواهر، نه و مادر نه پدر نه ارمد خانواده نه دارم عشق نه سن،
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 یم یقیطر هر به ها اون سه هر که دارم دوست دوتا و پسرعمو

 . رندیبگ رو شماها یجا خواستند؛

 : دهم یم تکان را گردنم درون گردنبند. کشم یم یقیعم نفس

 یبرا ون،یهما یبرا نجام،یا اگه ست،ین وصل من به شما از یچیه ـ

 کم هی یبرا کابوسه، یب خواب قِرون دو یراب لوفره،ین یبرا ثمه،یم

 ... تخته الیخ

 به یمنته ی پله دو به پا میآ یم شم، محو میآ یم بروم، میآ یم

 کنار کند، یم کج را سرش. ردیگ یم را دستم مچ که برسانم راهرو

 : زند یم حرف گوشم

 دهیسپ کن، خراب منو بِشکَن، رو هست یهرچ بزن، غیج بزن، داد ـ

 دهیسپ تا همه نیا! نکن بغض همه نیا پامچال، فقط اما کن؛ خُرد رو

! نزن زل من به نفرت با همه نیا! نینب رو دهیارک ؛یکن یم نگاه رو

 تومور هنوز کنه، یم درد تنم هنوز نشده، پاک هنوز گناهم من

 و دارم عشق دارم، رو تو هنوز کشه، ینم منو که مغزمه یتو میبدخ

 امیباز یعوض یتو هام یبدبخت یتو که رمدا رو یزن تر مهم همه از

 یم جهنم به میدار ؟یکن یم یغلط چه یدار ارسالن نگفت؛ و موند

 ! مرد میر
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 در. دتمیکش عقب فشرد، را میبازو آمد، تر باال دستم مچ از دستش

 : زد زل میها چشم

 یم دامیپ برم، هم کیفِ آدم مشت هی ال اگه که زدم یگند هی من ـ

 پدر من! عروسکم ای و عسلم زکم،یعز دخترم، گم؛یمن بهت نه! کنند

 به یه ایب تو. نبودم هم دهیسپ یبرا عشق یحت نبودم، مرد نبودم،

 یحت مونه؛ ینم دلت اون تو یچیه شه راحت المیخ تا ارشیب روم

 هی که یکس یبرا مردن ست؛ین یباک برسه، هم من کشتن به اگه

 ! مرگه نیبهتر زدم، ریت بهش عمر

 ساعت، چند نیا از تر قیدق. کنم یم نگاهش برم، یم جلو را سرم

 دیبا را مرد نیا کشت، دیبا را مرد نیا قه،یچنددق نیا از تر پرنفرت

 دلم دهمیشا دانم ینم بماند، استخوان چند فقط که زد ریت آنقدر

 . کنم گورش به زنده بخواهد

 هشد دهیکش اش گونه یرو تا دارش قوز ینیب کنار از زیر خط چند

! اش یخودخواه یها خط ،یشکستگ یها خط ،یریپ یها خط بود؛

 شیتارها در زمستان فصل فقط اد،یز نه و است شده کم نه شیموها

 . شود یم دهید

 دارد، را دهیارک ییاهدا گردبند هنوز. شود یم شُل آرام آرام دستش

 صورتش یرو شیر از یانبوه گذارد یم هنوز زند، یم برق هنوز
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 نشیتر مهم. نمیب یم صورتش در گذشته یهنوزها رقد چه بماند،

 ! است زنده هنوز او که است نیا

 یکتان در زور به ام شده شُل یپاها و زدم تنه! گذشتم و زدم تنه

 . زد لَق میها چشم در اشک لیس و زدم تنه چپاندم، دمیسف یها

 یم که ییها اشک به ده،یسپ یها زدن صدا به بستم، که را در

 . نکردم توجه بدهند، مادرانه یبو خواستند

 هم به میها استخوان. ختمیر فرو در همان پشت بستم، که را در

 . شکستند و خوردند

 . افتادم رنگ کرم یها سنگ یرو و خورد سُر میپا بستم، که را در

 . داد من به را متعجبش نگاه هیهمسا زن بستم، که را در

 ! سوخت رارسالنیام یبرا دلم بستم، که را در

 را حالم. رساند من به را خودش یبلند یها قدم با هیهمسا زن

 . بود شده ختهیر فرو که یشدن بلند. کرد بلندم و دیپرس

 نقطه که است ترس یهرچ به لعنت و گرفتم وارید یکنار به را دستم

 . بود شده ضعفم
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 که " که کند یفضول نگذاشتم و فشرد را دستم زن زدم، یلبخند

 و شیپ یها حرف نیا و "شده چه کنم، یم یغلط چه نجایا هستم،

 . افتاده پا

 . رفتم آسانسور سمت میمستق و انداختم را ام کوله بند

 به ها دکمه یجا را میها چشم کردم، راست کمر ستادم،یا شیجلو

 تکان توانستم ینم. ندادم فشار را زدهیس دکمه یحت. دوختم در

 یفلز یها درب یجلو اماحتر یأدا یبرا مستخدم کی انگار. بخورم

 در، شدن بسته با و رفتم یم کنار در شدن باز با فقط باشد، ستادهیا

 . ستادمیا یم صاف دوباره

 داند یم مرد آن دانستم یم نند،یب یم مرا در، یِچشم از دانستم یم

 دهیسپ دانستم یم. ندیب یم چشم به را شکستم یها خرده چگونه

 . شد بسته شدن باز یب در که هدبد نجاتم و کند باز در کرد تالش

. کشاندم زدهیس تا کی طبقه از را انگشتم و دادم تکان را راستم دست

 زدم یا دکمه سر آخر و چرخاندم دکمه فلز دور را انگشتم دور کی

 را خودم د،یایب آسانسور خواستم یم فقط. نبودم طبقه هیشب اصال که

 شد، باز که درها.شوم رهیخ ها دکمه به دوباره و کنم پرت درونش

 تیاسک یپاها و شد خارج آن از دستش در توپ با یا بچه پسر

 .دیکش ها سنگ یرو را پوشش
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 110_پارت#
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 . انداختم داخل را خودم و گذاشتم در انیم را میپا نشده، بسته درها

 به دوازده طبقه دانم ینم اصال و شد حبس نفسم شد، بسته که درها

  د؟یآ یم کارم چه

 ریس دل انگار بود، شده مال آش که شدم رهیخ یخود به نهییآ درون

 . اند انداخته رونمیب آشغال نیع و اند زده کتکم

 تا میصورت کمرنگ رژلب و بود زده رونیب کالهم از کوتاهم یموها

 از یکی و ام بسته تا به تا را بافتم یها دکمه. بود شده پخش لبم ریز

 یبندها. بود رفته فرو بلندم فاق یکتون درون شلوارم یها پاچه

 . آمدم رونیب آسانسور از کشان کشان و چپاندم فاق درون را یکتان

 دستم در را یزیچ یخال یجا اما نه؟ ای داشتم چمدان دانم ینم

 وصل و قطع یه ام یگوش مزخرف کیموز یصدا. کردم یم حس

 را ما کوله ی کناره بیج به دستم رساندن حس من اما شد؛ یم

 . نداشتم

 دسته به سر با دمید ینم را ها پله از یکی بار هر و رفتم باال را ها پله

 . خوردم یم یها پله کنار ی
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 توعه ریتقص گه؛یم یه دهیسپ وقت اون شه؛یم تیزیچ هی ندو، ـ

 . میکن یباز رونیب مییایب ذاره ینم گهید ده،یارک

 را یبعد پله مقرمز یعروسک ها ییدمپا آن با و کشم یم را دستش

 : پرم یم

 تا و بلنده موهاش داره، پسر هی ؟یدید رو دمونیجد هیهمسا یآج ـ

 یلیخ! یسبز گوجه هیشب گفت؛ من به. گرفته رو چشماش یرو

  سبزه؟ صورتم

 : پرد یم همراهم را یبعد پله و زند یم ییبایز لبخند

 . شده شیحسود اون داره، یرنگ خوش پوست تو نه ـ

 : گردانم یم بر را کوچکم یها لب

 ! سبز گوجه زنه، یم صدام یه خواهرشم اخه ـ

 خورد، یم سُر پله از نمیسنگ کوله و افتم یم آخر ی پله یرو بایتقر

 یم پله ساکن قسمت یرو تشیمحتوا تمام و شود یم باز نازکش بند

 .  زدیر

. است شده خشک یها شیآرا لوازم از پر که ام یآب کوچک فیک

 که یزرد قرمز یا مهره بند دست ام، یچرم زسا دست پول فیک

 . است دور یلیخ ادگارِی
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 یم میزانوها یرو را سرم آورده، باال را میپا و نمینش یم وارید کنار

 . گذارم

 غمناک یلیخ دارد، درد یلیخ! است سخت یلیخ بود، سخت یلیخ

 ... دهد یم یبد یبو یلیخ است، شده ترسناک یلیخ است،

 !  است بدتر و بد یلیخ نجایا! میگو یم را نجایا

 خشک که ییها اشک یجا و دهم یم ماساژ را ام خورده چیپ یپا

 ریز را ام گونه یرو از شدنشان خشک جا. کنم یم لمس را اند شده

 .  شود یم حس چانه

 یب رو دوازده تا زدهیس و زدهیس تا دوازده طبقه یها پله روز هر اگه ـ

 نظرت. بخرم لمیف ید یس برات فتهه نیا دمیم قول ،یایب آسانسور

  ه؟یچ

 یا یکج دهان. دهد یم تکان میجلو یهمکار یمعن به را دستش

 کرده لخت را شیموها. کنم یم نگاهش نهیس به دست و کنم یم

 و بافته سیگ چهل را همه است، کمرش تا شیموها یبلندا است،

 گرید سمت به سرش سمت آن از تِل مانند را ها بافت آن از یکی

 تولد یبرا که یکمرنگ شیآرا و شده بازتر اش یمهتاب صورت. رسانده

 . آمد یم صورتش به بود، کرده دوستش

  ؟یبر یم منو ام،یب نییپا اگه که معلوم کجا از ـ
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 ییطال کوچک ی رهیگ. زند یم زانو شیپا دو یرو زند، یم لبخند

 من دانست یم شهیهم. بود داده ییبایز شیموها روشن رنگ به اش

 خودش به یادیز یکم بار نیا و متنفرم شیموها کردن صاف از

 . بود دهیرس

 را ماجرا قسمت نیا! نبود ادمی را ها حرف نیا! نبود ادمی چرا یلعنت

 ! زدم هیکنا او به یسالگ دوازده عالم در من که ییجا همان. نبود ادمی

  ده؟یارک یریم تولد یدار یمطمئن ـ

 : کرد نگاهم یا یتصنع اخم با و آمد باال شیها چشم

 ! دمیخر کادو که یدید ـ

 : میآ یم تر نییپا پله کی و دهم یم تکان راست و چپ به را خودم

 !  مهمه رفتنش یک تولد ـ

 : پرسد یم شده زیر یها چشم با و ستدیا یم

  بچه؟ رمیم خالف دارم من یگیم یدار ـ

 : اندازم یم باال طنتیش با را میابروها

 یبستن و آفتابگردون تخمه بسته هی ،ید یس ریغ اگه گم؛یم دارم ـ

 اون با پنجره لب شبید که گمیم بابا به ،ینخر توزیچ پفک و یسنت

 ! یایم تولدش فردا ؛یگفت بهش و یزد حرف پسره
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 را پسر آن وقت چیه چرا. دیآ یم صورتم یرو اشک همراه لبخندم

 وستد یلیخ را پسرک دم؛ینپرس گرفتن، باج یجا چرا دم؟یند

 را دهیسپ داند، ینم که بابا چه؟ رسمش ست؟یچ اسمش ؟یدار

 ! کن خبر حداقل

 که یچادر یزن متوجه و چرخاندم را سرم ،ییپا یصدا دنیشن با

 آن و آوردم در بمیج درون از را دیکل. شدم آمد یم باال یمرد همراه

 . ستادندیا جا همان شده، ختهیر لیوسا دنِید با ها

 ها چشم با دست به عصا مرد. کردم نگاهشان و شدم بلند جا از

 بغل ریز را چادرش دور کی زن. کرد میتماشا نکیع از شده دهیپوش

 روزهیف انگشتر. داد صدا دستش تکان با نازکش یالنگوها و کرد جمع

 . زد را چشمم اش

 چرا من و داد تاب مچش دور را حشیتسب و داد تکان را دستش مرد

  است؟ زده خشکم

 : گفت کنان غرغر و دیرس یبعد پله به صاع با مرد

 نیا با هم رو پله دو نیا که کردند معطل نقدریا رو آسانسور نیا ـ

 رو خونه نیا گفتم؛ دفعه صد جان گالب. امیب باال دیبا ناخوش یپا

 . میکن عوض

 : دمینال یا خفه یصدا با که شد آور سرم یرو خانه انگار و
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 !جون آقا ـ
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 دیرس که میها چشم خط به اهشیس کاله ریز از را فرتوتش نگاه

 :دیپرس

 ه؟یک جون آقا ؟یخوا یم یچ باال نیا جوون ـ

 کامل دور کی را میباال و قد. بود ستادهیا حرکت یب دستش کنار زن

 :زد الغرش یها دست به یچنگ و کرد زیآنال

 ؟یاومد دونند یم ارازل دوتا اون زکم؟یعز یخودت ؟ییتو مادر ـ

 ریگ ام کوله بند به شیپا آخر ی پله سر و آمد باال تند تند را ها پله

 :گفت غرغر با گرفتش پشت از نفر کی که کرد

 آقاجون باال؟ یریم ینجوریا که یدانیم دو یکرد فکر خاتون گالب ـ

 !نکشته منو آخرسر تا بگو خانمت نیا به یزیچ هی تو

 گالب ریگ پا و دست چادر که نمک نگاهش تا کردم کج را سرم

 .نذاشت خاتون

 :داد تکانم وار نِنو و چاندیپ هم در مرا شیها دست
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 !اومده ات نوه نییب اردالن زده؟ خشکت چرا ؟یخودت مادرجان، ـ

 :شد بلند دختر ی خنده یصدا که دیکوب میپا به را شیعصا مرد

 !کن زن به دست بعد برسه بذار باباجان، نزن ـ

 یالنگوها با مادربزرگ یبو. داد یم داغ ینعنا با کرده سرخ ازیپ یبو

 یها گل دسته و پامچال یها گل یبو. داد یم پدربزرگ ییکادو

 .داد یم دهیارک

 یبو. داد یم نیدارچ عطر با گالب یبو. داد یم یمادر یبو زن نیا

 .داد یم دهیپوش یها خبط و خانه خانم

 یم دلشون که هستند ریپ آدم دوتا ینگفت مادر، قربونت به من ـ

 ند؟یبب را شونیدختر ی نوه تنها خواد

 :گرفت دستش انیم را میمو خان اردالن افتاد، سرم از که هم کاله

 با برات که هست یکی یدونست ینم مگه ؟یکرد کوتاه رو موهات ـ

 گه؟یم قصه موها اون

 یموها آن با گِردش صورت و افتاد خاتون گالب سر از یمشک چادر

 ی گوشه با و زدم ینرم لبخند. دمید تر راحت را اش دهش حنا

 :گرفتم را اشکش نم انگشتانم
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 دیبود ییکسا تنها ایدن کل یتو باباجون و تو! ببخش بشم، فدات ـ

 !  دینذاشت در یجلو نُه ساعت سر منو د،یخواست منو که

 شانه و داد ریگ دستش مچ به را شیعصا ی دهیخم قسمت جان آقا

 :گرفت آغوشش رحصا در را ام

 هم ککش اگه یحت کنه، جفا اگه یحت باشه؛ هرجا دهیسپ دختر ـ

 ما دنید که هست بغرنج اونقدر اوضاعت میدونست یم! منه نوه نگزه،

 نیا هم خاتون گالب. کنه یم عزادارت بدتر ترسونه، یم رو تو بدتر

 !بده دخترش اون به عبرت درس تا ساخت نبودنت با مدت

** 

 :گرفتم ریش وانیل لمقاب را دستم

 ...ریش از ادیم بدم! تونم ینم جون، خانم نه ـ

 :گرفت سمتم دوباره را وانیل

 رهیخ ی دختره حلقت تو زمیبر ای شیخور یم نکن، یاضاف غلط ـ

 سر؟

 را قندان داخل کوچک یها نقل ان از یکی و زدم یکمرنگ لبخند

 :برداشتم



 

505   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 نیهم! رهینگ ومن خِر خان اردالن نزن، جوش شما خورم، یم ـ

 .نداد رو رمیبخ شب جواب شبید

 :داد دستم را ریپن بشقاب و گذاشت زیم یرو را نان سبد سما

 پرتت جور هی ها پله همون از بودم، بابا یجا من رمرد،یپ داره حق ـ

 !دختر یبش یمغز ضربه که کردم یم

 :کردم نوازش نرم را دستش

 !شما یشد خوشگل قدر چه ـ

 یم گرفته میبازو از یشگونین و زند یم بارهدو را بزرگش لبخند

 :پرسد

 کلک؟ یکرد عمل رو دماغت ـ

 :کردم دور نبرده دهانم کینزد را ریش وانیل

 !داشتم پیپل راستش من؟ ـ

 :زند یم کتفم به یمحکم ی ضربه و خندد یم دوباره

 داره؟ پیپل به یربط چه یکرد عمل یعروسک ـ

 :دهد یم باال و گذارد یم اش ینیب نور یرو را دستش

 !شده یروونیش سقف هیشب ن،ییب منو ـ
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 :زند یم غر خاتون گالب دوباره که دهم یم قورت را نقل

 !سما نکن یحراف نقدریا! بخوره رو ریش بذار ـ

 با و کشد یم خودش سمت را یبربر نان و دهد یم تکان یسر سما

 شلوار یرو ریش از یمین و خورد یم تکان دستم در وانیل ادشیفر

 .زدیر یم

 :کند یم پرت سحر سمت را دستش در نان تکه جان خانم

 که کره مگه جونت آقا! بشه خفه الصواتت انکر یصدا اون یاله ـ

 ؟یکن یم صداش ینجوریا

 یم خم. کشاند یم سمتم پُرش نبستا کلیه و شود یم بلند جا از

 :کشد یم باال شلوارم پارچه و شود

 نسوخت؟ ـ

 :رمیگ یم را دستش و دهم یم تکان را سرم

. نچرخ من دور نقدریا گه،ید نیبش برو شما. جون خانم نبود داغ نه ـ

 !ستمین که بچه

 از ریش یداغ حرارت که شلوارم به دقت با و کشد یم عقب را دستم

 :کرد نگاه شد، یم بلند ان

 !ینسوخت تا کن عوض برو پاشو ـ
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 :شود یم رهیخ سحر به غضب با و کند یم کج سر

 گردن وبال یتو ادینم سر بر خاک هی کنم، یم دق آخر تو تدس از ـ

 .اریب پماد برو پاشو شم، راحت رهیبگ رو

 گلدار بلند دامن آن با دهیکش عقب را یصندل و گزد یم لب سَما

 یم جمع را لبخندم. رود یم رونیب آشپزخانه از دوزش مامان یادیز

 :گذارم یم جان خانم ی شانه یرو دست و کنم

 .ستمین بچه من کن باور! بخور نیبش برو خانم، البگ برو ـ

 یم بر زیم یرو از ام ختهیر مهین وانیل و کشد یم عقب را خودش

 :دارد

 بچه نیا بگه نبود؛ یچکیه کرد، ولت ارازلت مامان اون تیگ بچه تو ـ

 فرستاد رو اردالن و منو. خواد یم صدقه قربون دوتا و محبت دوتا

 .برسه اشیگندکار به خودش تا خارج
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 خاله یکی اون. کرد یم مراقبت تو از موند یم نجایا دیبا سما حداقل

 میاومد! شد نیا تهش که داشت نگه خودش شیپ رو ما یه هم ات

 !ستین بچه و تَره جا میدید

 داشتم؛ لبخند کردم، نگاه ها نتیکاب انیم تندش حرکت به اخم با

 دهیسپ عشق مقصر که او. بود شیخودخور همه نیا یبرا میها اخم

 .نبود

 یم یزندگ شهر سر آن شهیهم او. نبود من یاریبدب مقصر که او 

 قرمز هندوانه میبرا. کرد یم خوب خوب مرا حال تابستان هر و کرد

 . نکنم دعوا یوقت کی تا بود حواسش یکل و زد یم قاچ

 را رانیا در دنمان تحمل شد، جدا شوهرش از که بزرگترم خاله

 و درس عاشق. رفت انگلستان به دوستش نامه دعوت با و نداشت

 سما. شنوم یم حاال که شد یخوب مدرس جا آن و رفت. بود سیتدر

 . داشت عکس پر اتاق کی ایدن دار از که یا خاله. بود کوچکترم خاله

 بود ما مال یکی. داشت قرار هم به دهیچسب دوخانه زدهمیس واحد در

. است دهیخر را مانیکنار خانه دانستم ینم! جان خانم مال رگید و

 اما د؛یایب رشت به تا کند ینم ول را رازیش گفت؛ یم آقاجان شهیهم

 شمال داشت؛ دهیعق آخر. است خرده را شیبابا مخ خوب سما انگار
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 خوب آنان یهردو یبرا شیهوا و میکن عکاس تا دهد یم حال کشور

 .است

 زمان همان در و داشت مشکل شیها هیر داشت، آسم جان، آقا

 عملش. برد یم سر به انگلستان در شتریب سال کی ام یسالگ زدهیس

 . بود شده کمتر اش هیر مشکل از یکم و داد انجام جا همان را

 قبر یهوا قدر چه که گفت یم. گفت یم من به ونیهما را ها نیا

 شنبه پنج هر و اند کاشته پامچال دهیارک قبر دور و دارند را دهیارک

 .کنند یم پرپر قبر یرو دهیارک گل دسته

 رازیش گفت؛ یه ؟یدار کاریچ ما به تو گفتم، دهیسپ نیا به یه ـ

 راه ناله و آه و هیگر اونقدر. دیبمون شمیپ دییایب نگرانتونم، ازم دیدور

 .رشت میایب تا کرد قبول اردالن آخر که انداخت

. شد وارد دردستش یعصا با انخ اردالن که بدهم را جوابش خواستم

 یرو شده دهیچ یها وانیل سمت و کرد خاتون گالب به ینگاه

 :دمیپرس و زدم یکمرنگ لبخند. رفت نتیکاب

 آقاجون؟ دیخوب ـ

 :داد خاتون گالب دست به و برداشت را وانیل

 .مینشد خوب تو، رفتن بعد ما ـ
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 خاتون گالب .شد باز ام تازه ریش وانیل دور از دستم و دیپر لبخندم

 داخل را یبربر نان از یا تکه و دمیگز لب. کرد نگاهم یرچشمیز

 هست هرچه خواستم یم بدهمش، قورت خواستم یم. چپاندم دهانم

 به را میها هیکنا و تکه خواستم ینم. ندیاین باال گرید و نییپا بروند

 .ببندم مرد نیا شیر

. داد را مجواب خوب دخترشان اما نکردند؛ یبد من به وقت چیه

 به دهیسپ یها کتک ماندن درامان یبرا ها وقت یلیخ شیراست

 کتک بعد است، متنفر کتک از که دانستم یم. بردم یم پناه آقاجان

 مرا ماه سه از شتریب اردالن بود، ام یسالگ نُه  در که یآخر یکار

 .نداد دهیسپ یها تلفن جواب و برد خودش شیپ

 :دمیلما یبربر نان گرید تکه یرو کره

 ...آقاجون گذشته ها گذشته ـ

. کرد زیآو گاه هیتک به را شیعصا و کشد یم عقب را چوب یصندل

. بودند زیتم دست کی شیها شیر و داشت تن به یا قهوه وریپل

 :گفت و گرفت خاتون گالب دست از را یچا وانیل

 !دخترکم نگذشته ،یبندش هنوز تو که یا گذشته ـ
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 فراموش را میپا یرو شده ختهیر ریش سوزش و زدم یجان یب لبخند

 و آورد یم زبان به را اش غصه داشت، ها حرف مرد نیا. کردم

 .کرد یم خرجم ناز شیپ و پس نشانیب

 پاک را اشکم و دیخر یم را نازم که یکس تنها ها تر قبل در دیشا

 خوش همه به نه،یهم روزگار رسم جان، بابا " گفت؛ یم و کرد یم

  ".یخور یم نیزم سرسره از مبار هی گذره؛ ینم

 کاش. خوردم نیزم سرسره از بار ده از شتریب من گفت، یم راست

 تر آسان تحملش... فقط باشد سرسره از خوردن نیزم دردم تنها

 .است

 :ختیر زیم یرو کشمش مشت کی و برداشت را قندان در

 خونه به پا ینتونست دمیفهم بود؛ کرده کز پله گوشه تو که اونجور ـ

 دهیسپ با ینخوا اگه یحت یدار حق باباجان، یدار حق. یذارب

 .یکن صحبت

 :دیکش عقب را خودش کنار یصندل و خورد را شیچا از یقُلپ

 ...زکمیعز نسایوا پا رو جان گالب ـ

 و نشست یصندل یرو و گرفت را خان اردالن دست خاتون گالب

 :گفت

 مادر؟ ینکرد سرکوب رو هات ترس هنوز ـ
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 :برگرداندم سبد داخل را دستم در نان و دمیشک یقیعم نفس

 فقط اومدم یم شتونیپ که هرتابستون.تونم ینم که نهیسنگ نقدریا ـ

 و داد! دعوا اعصاب، جنگ گشتم، یبرم که بعد بود؛ خوب اولش ماه

 ...دادیب

 :زدم هیتک یصندل گاه هیتک به

 خواست ینم دلم یحت که هستم یشاک اونقدر جون، خانم راستش ـ

 از دهیارک قبر از شماها از. گفت یم برام ونیهما. نمیبب رو ماهاش

 من اما دم؛ید یم رو عکساتون. یکن رو فکرش که یهرچ و دهیسپ

 اش بهانه اولش. رفت ایاسترال به ونیهما نکهیتاا نداشتم اومدن جرأت

 تا رفت اون فهمم یم حاال ،یشخص مسئله هی هم بعد بود عمو زن

 .امیب جا نیا به مجبورشم من

 :دمیکش ام یگوش صفحه یرو یدست

 یبرنم نکردم، وا ارسالن با سنگامو که یوقت تا داد؛ امیپ بهم شبید ـ

 . گرده

 یرو چُرک خورد، یم که را ام غصه و کرد نگاهم. نگفت یزیچ

 .دارم ادی به که را لرزان یکم یها دست دم،ید یم که را اش یشانیپ

 

 113_پارت#



 

513   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 زدهیس_و_صد_پارت#

 ام اسطوره هم کنارش مرد بود، مادربزرگ واقعا من یبرا زن نیا

 . بود ام یزندگ

 داشت. بردم پناه سما اتاق به ام، کوله و کج لبخند همان با بعد، یکم

 بزرگ هدفون و زد یم تیاد را دیجد عروس ی لهیآت یها عکس

 نسبتا اتاق به و نشستم تختش یرو. بود شیها گوش یرو یصورت

 عکس از پر و بود یمشک اتاقش یوارهاید تمام. ردمک نگاه کوچکش

 را دلم شانییچندتا شان همه نیب که یا شده چاپ یرنگ یها

 . لرزاند

 و گذاشت کنار را هدفون لبخند با دید که را عکس آن به نگاهم

 : چرخاند را اش یصندل

 . بزنه سر داداش به تا بود اومده روز اون ـ

 : کردم رها فوت با را نفسم

  اومد؟ یم نجایا ادیز ونیهما خاله، ـ

 : شد بلند جا از و داد تکان را سرش

 . زد یم سر نجایا به ماه هر حداقل ونیهما ـ

 : زدم چنگ را داشت قرمز بزرگ یها قلب که را یا یمشک یتخت رو
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 ! ادیم کم یلیخ گفت؛ یم من به ـ

 اتاق در سمت و برگشت دوباره. انداخت باال را شیابرو و برگشت سما

 رهیگ از را ها عکس از یکی کرده، دراز دست و ستادیا دوپا یرو. رفت

 . کرد جدا اش

 خودش. بمونه دور تونه ینم داره، دوست رو شییدارا تنها ونیهما ـ

  ؟یشد بودنش خودخواه نقدریا چرا. دونه یم عموش ونیمد رو

 دست به را دامنش سما دم،یکش آغوش به را میبازوها و کردم تر یلب

 : آمد سمتم و گرفت

 تخت به باز نباشه، یروز هی اگر که دهیارک مثل شده برات ونیهما ـ

 ... پامچال نشو یآدم هر وابسته نقدریا. یکن یم دایپ ازین مارستانیب

 : گرفت سمتم را عکس

 . کردم کار روش ادیز. بدمش بهت منتظرم وقته یلیخ ـ

 تکان حسرت با ار سرم و دمیکش عکس یروغن کاغذ یرو را انگشتم

 : دادم

. نمیب یم لخت یموها با فقط رو دهیارک انگار نم؛یب یم رو دهیسپ ـ

 . ست دهیارک هیشب رفتارهاش یبعض و حرکاتش
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 نسبتا یها چشم و آمد تر نییپا رنگش فرخوش یموها از انگشتم

. آمد یم دایشد شیها لب یبرجستگ به که یفرم خوش ینیب و زیر

 دهیسپ. بود اش ینیب یرو کاشتن نینگ ریگیپ دایشد ها یآخر نیا

 اش ینیب داخل کوچک حلقه کی دهیسپ خود چون نداشت، شیکار

 چه جهان که دانستم یم. بود اش معشوقه همان ادگاری که داشت

 شیبرا دهیسپ و آمد یم خوشش ها یباز جنگولک نیا از قدر

 . کرد یم یهرکار

 کس چیه. دارم ازین یلیخ بودنش به من.. فقط بود اگه بود، اگه ـ

 مدرسه روزها بود، کنارم ها شب دهیارک بکشه، سرم یرو دست نبود

 مدل هم یلیخ که شیمیصم قیرف نیماش با هم بار هی. بردتم یم

 صبح چهار ساعت تا روز اون ماسوله، بردتم دنبالم، اومد بود؛ باال

 .  میبود رونیب

 : گفت و فشرد را میها شانه سما

 نگفت ارسالن هنوزه که هنوز. مشیبرگردون میتون ینم که متاسفم ـ

 ! کرد رو کار اون دهیارک چرا

 نمیآست ی گوشه با را میها اشک کمرنگ رد و زدم یآشکار پوزخند

 : کردم پاک

 . بشه چال خونه تو دیبا یحرف هر داشت؛ دهیعق گه،ینم که معلومه ـ
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 * 

  خب؟ ـ

 ی گوشه آن یانتها در و دیکش بلندش مهین یها شیر به یدست

 : خاراند را اش ینیب

  بگم؟ کجا از ـ

. چسباندم ام یصندل گاه هیتک به را خودم و نشستم نهیس به دست

 دور از را گردنش شال و دیکش اش یباران ی قهی به یدست دهیسپ

 : کرد آزاد گردنش

 ..  فقط اشتباهه هی نیا پامچال ـ

 : بردم فرو میپالتو بیج درون را میها دست

 ! اشتباهاتتون یقربون گوشت حتما منم ـ

 را بود شده پال و پخش باد خاطر به که شیموها به یدست ارسالن

 : گفت و فرستاد عقب

 یم برگشتمون از یمدت. برگردن دوباره کردم ینم فکر وقت چیه ـ

 . میبود رفته هیترک به دهیسپ تولد یبرا گذشت،

 : زدم شیرو هب یپررنگ پوزخند من و انداخت من به یکوتاه نگاه

 ! کیرمانت قدر چه! زمیعز ـ
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 یا نقره ی حلقه برق و دیکش اش وهیآبم وانیل دور را چپش دست

 و شد خم جلو به. دیپر باال میابروها یکم. گرفت را چشمم رنگش

 دهیسپ چپ دست یرو تا را نگاهم. رساندم حلقه به را راستم دست

 : کشاندم

 کار هی بود، دهیارک یوقت تا م،بود من یوقت تا شده؟ چتون دوتا شما ـ

 د؛یندار رو یچکیه گهید که حاال! بشه گم هاتون حلقه دیکرد یم

  د؟یشد معشوق و عاشق

 اون. میباش دوتا خودمون بهتره که میدیفهم فقط دهیسپ و من ـ

 میزندگ برخالف که یهرکار منم کرده، فراموش وقته یلیخ رو جهان

 . گذاشتم کنار رو بود

 : دمیغر و دادم تکان هوا در را دستم

 گورم من دیبود منتظر مدت؟ همه نیا بعد المصب؟ االن االن؟! هه ـ

 آره؟ بکشه؟ رو خودش دهیارک و کنم گم رو
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 خودم به کامال را اطراف نگاه و بودم شده زیخ مین میجا در بایتقر

 :رساند ام شانه به را دستش دهیسپ. بودم کرده متوجه

 !پامچال خدا رو تو ـ

 :دمیکش صورتم یرو یدست و نشستم ام یصندل یرو

 صدم کی که جهنم به د،یشد خوب هم با که درک به اش؟ هیبق ـ

 ؟یچ اش هیبق! دینکرد فکر من مثل یآشغال هی به هم

 را رنگش یا قهوه یباران اول دکمه و کرد یخشک ی سرفه ارسالن

 :بست

 دکه که بخرم گاریس کوچه سر دکه از رفتم یاتفاق برگشتمون، بعد ـ

 شدم؛ الشیخ یب اول. داره کارم یخانم هی اول کوچه پشت گفت؛ یا

 را پسرش گفت؛ بهم. بود دهیترس یلیخ شناختم، یم رو یا دکه اما

 والیه نقدریا کردم ینم فکر! دنش ینم نرم من تا گفتند و گرفتند

 .نداشتم رو انتظارش یعنی! باشه شده

 :زد زل میها چشم در میمستق بار نیا و کرد رت لب

 همون هنوز و بود یمشک ون هی سوار دمش،ید اول کوچه پشت ـ

 گفت؛ من به و کرد ول رو پسربچه. داشت رو بشیعج یلیخ ی افهیق

 . شم سوار
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 ی شانه یباال از و دمیکش ام یدود نکیع ی دسته یرو یدست

 .شدم رهیخ آدم از یخال ابانیخ به ارسالن

 خوردم، کتک خرابه اون یتو قدر چه که بماند و نکردم قبول اول ـ

 .شدم ون سوار بال و زور با هم آخرش

 :شدم خم یجلو به یکم و کردم کج را دهانم

 ؟یدیخواب انیک با ؛یگفت دهیسپ به ـ

 فنجان به حواس یب دستش و انداخت من به یعیسر نگاه دهیسپ

 :کردم نگاه ارسالن صورت هب کوتاه و زدم یپوزخند. خورد اش قهوه

 دوبار از شتریب نه، هم بار کی گفت؛ بهم! بوده باهات گفت؛ بهم ـ

 کجا تا نه؟ یبگ یخوا یم ؟یکن شیمخف یخوا یم. یبود باهاش

 ؟یکار پنهان یه

 یصندل گاه هیتک به دوباره و گذراندم نظر از را اش شده مشت دست

 قدر آن که ختندیر نمت در خُنَک آب بُشکه کی انگار. زدم هیتک ام

 . نشستم ام یصندل یرو ول و شُل

 با و کرد جور و جمع را شده ختهیر قوه یکاغذ دستمال با دهیسپ

 :دیپرس یا خفه یصدا

 گه؟یم راست ارسالن، ـ
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 جا را دستم در انگشتر و شدم میها انگشت غضروف شکاندن مشغول

 لمیف گرانیازب تنها دو آن و باشم آمده نمایس به انگار. کردم جا به

 به جالب! انیک اش؛ کننده هیته و کارگردان من، اش نندهیب. باشند

 .دیرس یم نظر

 المصب بود، کرده خشک جا میها لب وَر ام چانه و چاک یب لبخند

 آخر سال یامتحان سوال انگار کردند، یم نگاهم شوکه قدر چه ها

 .ام داده لو را ماه خرداد

 ی گوشه به یدست یمشهود رساست با و داد تکان یسر ارسالن

 :دیکش لبش

 !وحشتناکه یشدت چه به یدون ینم! یدون ینم انیک از یزیچ تو ـ

 :دادم تکان را سرم

 یبرا کنم، کمکش پیچ کردن دایپ یبرا داده شنهادیپ بهم اتفاقا ـ

 .باشم ششیپ و برم اش خونه به کردم قبول هم باشم امان در نکهیا

 :تگف تعجب با و گرد شیها چشم

 !یرینم که تو ـ

 :انداختم باال را ام شانه
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 من! ثمیم و لوفرین و ونیهما جز د؛یستین مهم برام چکدومتونیه ـ

 هی من یبرا اونا منن، مال اونا. جنگم یم هام ییدارا داشتن نگه یبرا

 دو تا و رفت ایاسترال به ونیهما یوقت یدون یم. راحتن خواب شب

 انیک نیهم یدون یم شد؟ بد حالم قدر چه نبود ازش یخبر روز

 کرد؟ داشیپ

 :داد تکان طرف دو را سرش

 بالها نیا خودش دختر اون احمق کرده؟ داشیپ که یکن یم باور ـ

 !یکن یهمکار باهاش کنه مجبورت تا ارهیم سرت رو

 :زدم کنار را پکم سیآ وانیل

 کجاست؟ یلعنت پیچ اون بگو بهم ـ

 :تانداخ هم به یا زده هراس نگاه دهیسپ

 یبرا مرگ یعنی نیا و! یکن یم مشیتقد یدست دو که بگه اگه ـ

 ...ام خانواده و من

 :شدم رهیخ رارسالنیام به دوباره حرفش، به تیاهم یب

! شهیم خراب داره میزندگ من ه؟یگور کدوم المصب اون بگو بهم ـ

 !یبمون زنده تو تا بزنم هم یه رو یخراب نیا تونم ینم
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. رفت برداشت را شده یخال یها بشقاب و ها وانیل صدایب گارسن

 :چسباندم رارسالنیام به را خودم و کردم کج یکم را ام یصندل

 داخلشه؟ یچ ؟یبگ بهم یتون ینم چرا ـ

 :داد باال را اش شانه

 ..دونم ینم! دونم ینم ـ

 :دمیکوب زیم یرو محکم را دستم

 سر دهیارک! یلعنت یدون یم که یهست یکس تنها تو ؟یدون ینم تو ـ

 فکر اگه یخوند کور ارسالن آره؟ منه؟ نوبت حاال! مُرد آشغال نیهم

 مسبب هردوتون دهیسپ و تو! یباش زنده تو مُردنم با ذارم یم یکرد

 !دیاتفاقات نیا

 را دستم مچ که بردارم را فمیک آمدم اطراف، یها نگاه به توجه یب

 :داد هول یصندل یرو مرا و گرفت

 از وقت چیه باشم، داشته رابطه انیک اب نخواستم چوقتیه من ـ

. نبودم یا گهید زن فکر به یحت وقت چیه نبردم، لذت هم ام رابطه

 دوست رو دهیسپ قدر چه من یدونست یم تو ،یدونست یم نویا تو

 طرفه هی عشق از دهیارک تو شیپ هرشب و هرشب رفته ادتی داشتم،

 پامچال؟ نه ای ادتهی بود؟ رفته مغزم تو اجبار به که گفتم یم یا

 :فشرد محکم را دستم مچ
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 دهیسپ یبرا باهم تو و من یدون ینم که نگو ست،ین ادتی نگو ـ

 و افتاد دستت از بود دستت یوقت راه یتو و میدیخر انگشتر میرفت

 !شد گم

 :دمییسا هم یرو را میها دندان

 ینیرزمیز یتو منو هفته کی تا که هست ادتمی ادمه،ی خوب نویا ـ

 عبرت تا رمیبگ درس تا یکرد حبس دمیترس یم هاش وشم از که

 یعوض هی هم تو بفهمم تا رمیبگ

 

 ��پارت_ادامه#

 ارسالن؟ ادتهی تو ؟یچ نویا... یفور

 :زدم زل دهیسپ به ام شده گشاد یها چشم با و کردم کج را سرم

 نون لقمه هی برام که یکرد دعوا رو دهیارک که ادتهی نه؟ ادتهی تو ـ

 ارسالن، ادمهی رو نایا من! یکرد داغ رو دستش پشت تو و اورد ریپن

 حافظه همون خوبه؟ قدر چه ام حافظه ینیب یم. دهیسپ ادمهی رو نایا

 که سرم تو یدیکوب یم دستت اون با و فهیضع یکرد یم فکر که یا

 دو شهیم کی عالوه به کی یدون ینم هنوز و یندار مغز تو پامچال "

 "! کی نه

 :دیپر رونیب دهانم از "هه " به هیشب یزیچ و دمیکش عقب را خودم
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 یقَدر مهماندار هی سن، سال سه و ستیب با االن من ؟یچ االن یول ـ

 نه که زنه یم حرف فول رو خارجه زبان سه از شتریب که شدم

 !نداشتن نقش دنمیرس جا نیا یتو دهیسپ نه و ارسالن

 رهیخ شیها چشم به نفرت با و گذاشتم ارسالن دست یرو را دستم

 :شدم

 بعد آشغال نیع که یدختر دخترته، یچهارسالگ و ستیب تولد فردا ـ

 آفت بم بادمجون باباش، گور " یگفت و ینگشت دنبالش رفتنش

 از شتریب اومد ایدن به یوقت که یدختر ده،یسپ دخترته تولده "نداره

! دیکش یم نفس دستگاه یتو تو، یها دنیکش مواد خاطر به چندماه

 گردنبند هی بهم جهانم تولدم روز درست شد؛ سالم زدهیس یوقت

 ...بود شتریب هم دوتا شما از شعورش داد، کادو یکیپالست

 

 115_پارت#

 پانزده_و_صد_پارت#

 یبلند یها قدم با زده چنگ را ام کوله و دمیکش رونیب را دستم

 آمد در صدا به که کوچک یها زنگوله. رفتم رستوران کافه در سمت

 باز و زمیر یم فرو ها در نیا پشت مدام که یمن از امان و بستم را در
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 یم جمعشان و افتم یم میها خرده جان به جارو با باز شوم، یم آدم

 .شوم یم شان خانه سگ باز زنند یم سنگ یمن به لعنت. کنم

. دیارز یم هم شدن پاسبان سگ خواست، ینم مرا یکس که یینجایا

 یم غرورشان یسکو بر هنوز اش، دهیسپ و ارسالنش که یینجایا

 .داد یم یخفگ یبو تاختتند،

 یه ببرد، فرو آب در را سرت و ندازدیب تیگلو دور دست یکی انگار

 و یزیبر اشک یه کنند، خفه آب در تیها غیج یه ،یبزن پا و دست

 شده فیضع قدر چه دخترک " که بخندند شتین به هر هر ش ته ته

 دست ست،ین خودم مال میپاها دم،بو فیضع ام، نشده فیضع من"یا

 میها چشم یحت زند؛ ینم گرید که قلبم ست،ین خودم مال میها

 ابانیخ انیم عصا یب یکورها مانند.دید ینم هم را شلوغ ابانیخ

 "ابوی کهیزن "زد ادیفر یمرد و دمییدو

 یب پسرک یحت "شده نیهم کرده ولش ننش "زد غیج گرید زن

 "جوجو ابونیخ تو یاومد آقات نهن یب چرا "زد هیکنا هم ختیر

 بکنند، را گورشان بروند شان همه رند،یبم بروند شان همه ها یلعنت

 .وفتندیب روز نیهم به شان همه
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 راهنما مرد و زدند یم بوق ها نیماش بود، شلوغ هنوز ابانیخ

 سلب دخترک نیا د،یفهم ینم مرا.  زد یم سوت تعجب با یرانندگ

 .دیفهم ینم را شده آرامش

 یاتفاق هم مرگ یحت گرید نبود، مهم زیچ چیه گرید ست،ین مهم

 .خواهم یم خودم که ستیاجبار ست،ین

 کوله گرید نداشت، دادن گوش حرف و دنییدو جان گرید میپاها

 رفتن راه ینا پامچال گرید. کنم تحمل توانستم ینم را نمیسنگ مهین

 !نداشت جان که بود مانده یمن من، از گرید نداشت،

. گذاشتم میپاها یرو را سرم و نشستم پارک سنگِ نیتر کینزد یور

 ینم و کردند یم شلوغ ها یباز اسباب محوطه در کوچک یها بچه

 .بشنود یکس مرا هیگر بلند یصدا گذاشتند

 یبرا خرما جعبه کی دنیخر پول یحت که یا مرده مادر بودم؛ شده

 آقا د،یکن کمک لطفا خانم "دینال یم و کرد یم هیگر. نداشت مادرش

  "؟یکن کمک شهیم

 خوب من حال زیچ چیه شد، ینم درست ماجرا نیا زیچ چیه نه

 .شد ینم

 سرم یرو دست یکی کرد، یم هیگر گوشم در یکی صبحش از امروز

 "باباجان؟ یکرد کوتاه رو موهات چرا "گفت یم و دیکش یم
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 و باباجان جلد کفتر خواهم ینم باشم، یقبل همان خواهم، ینم من

 .باشم خاتون گالب دست حیتسب

 به مُرده مهین ای گردم یم بر سالم ایآ که بدهند نذر صد خواهم ینم

 !میآ یم خانه

 مراقبت خودش خدا " گفت؛ و خواند دعا میبرا سما ،یصبح نیهم

 "هست

 را زدنم درجا ایخدا راستش ام، ستادهیا پا یرو االن به تا که بود آره

 .برساند ییجا به مرا مُردن دیشا تا جانم ریبگ شکر، هم

 یپدر هم دیشا خواست، یم مادر دلم! هست میمرگ کی امروز گفتم

 جا را آدم حال دیخر گفتند؛ ینم مگه "میکن دیخر ایب "دیبگو که

 آورد؟ یم

 به دهیچسب یها چشم با چشم گوشه و زد میپا به توپش با بچه پسر

 تر بامزه را گردش صورت اش یباد اهیس کاپشن. کردم نگاهش هم

 .بود کرده

 یم سبز گوجه من؛ به که انداخت یم مان هیهمسا پسر همان ادی مرا

 !گفت
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 یباز لیوسا یکل بودند، کرده درستش یکل را مان خانه کینزد پارک

 لشیوسا جان به زرد قرمز رنگ. بودند کرده نصب اش محوطه در

 .بودند ختهیر

 پسرم؟ طاها ـ

 زده باال را شیا قهوه یموها. کردم گاهن مرد به و گرفتم باال را سرم

 یپالتو. بود انداخته گردنش دور یا سرمه کلفت شالگردن کی و بود

 .داد یم نشانش بلندتر قد که داشت تن به هم یا سرمه بلند

 د؟یخوب خانم ـ

 مین لبخند. فرستادم طاها سمت را پسربچه توپ و دادم تکان را سرم

 .کردند میرها شانکش پر نگاه با دو آن و زدم یبند

** 

 سمتم سما که ینان لقمه و دادم گوش نیا به گوش آن از را لیموبا

 را آخرش حرف یوقت و زدم میموها به یچنگ. زدم پس را گرفت یم

 :دمیغر اخم با زد

! یینایهم مثل یکی هم تو. جا همون بمون! درک به! جهنم به ا،ین ـ

 !ییتو شمسبب بدون ستم؛ین من یدید تهران، یاومد اگه

 باز مهین در از کرده کج سر و کرد لمس را ام شانه تعجب با سما

 .نشود دایپ اش کله و سر یوقت کی تا داد خاتون گالب به را حواسش
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 یبرا ان؟یک شیپ یبر یخوا یم که یکرد فکر یچ ؟یشد بچه ـ

 ؟یچ یبرا لوفر؟ین ثم؟یم من؟

 باال میپاها از یکی دم،یکوب دار چرخ یصندل گاه هیتک به را خودم

 .گذاشتم زیم یرو و آوردم

 اگه امروز. رمیم که کن باور! رمیم من شده، ارسالنم و تو لج سر ـ

 بزن زنگ من به گهید نه... یخداحافظ یبرا فقط باباجون شیپ موندم

 هیچ پیچ اون تو بفهمم دیبا من! یبزن جِز برام خوام یم گهید نه و

 .بزن هوار یه تو حاال. شده دهیارک مردن مسبب قبال که

 نبودم؛ روز دو. یکن یم جایب! یبر یخوا یم که یکن یم غلط تو ـ

 ؟یشد خودسر

 لب و دیکوب اش گونه به دستش کف با سما و زدم یدار صدا پوزخند

 "تر آرام "زد

 لطف دادا، گرم دمت ،یکرد یخوب بهم و یبود مهم مدت هی ـ

 یعمو اون با باز تا یکن یم مجبور منو ؛یباش دیبا که حاال! یکرد

 بزنم؟ حرف تیعوض

 .دمیشن ریتاخ با را اش یعصب یها نفس یصدا

 

 116پارت#
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 شونزده_و_صد_پارت#

 

 ینم من به دستش نکهیا و است دهیرس جوش نقطه به دانستم یم 

 .است کرده ترش یعصبان رسد،

 ساعت که حاال و زدن غر به کرد شروع ده، ساعت سر از صبح امروز

 تماس قطعا ارسالن که دانستم یم. کند ینم ول ،است شده ازدهی

 .بزند مرا مخ تا کرده رشیش و گرفته

 عیمط خواهم ینم گرید. خورم ینم را شیها حرف گول گرید بار نیا

 گفت؛ ینم ارسالن. بود مشکوک یادیز ییزهایچ کی نجایا باشم،

 ینم من که کجاست! توست شیپ گفت؛ یم انیک و کجاست پیچ

 نم؟یب

 را سرم ده،یکش باال را خودم و کردم پرت تخت رو شتاب با را ملیموبا

 پر اهِیس سقف به باز یها چشم با. چسباندم یصندل گاه کهیت به

 .شدم رهیخ عکس

. بود سَما خود دست کار شان همه که یدرشت و زیر یها عکس

 و یس که االن به تا یکودک از بود، ها عکس انیم یگاه هم ونیهما

 شیر! بلند یمو یب و بلند یمو نک،یع یب و ینکیع. داشت سال سه

 !یداعش شیر و یپرفسور
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 ؟یخوب ـ

  سما. گذاشتم ام یشانیپ یرو را دستم ساعد و فشردم هم یرو چشم

 عدل باشد؟ شنبه پنج دیبا امروز عدل. داد یم رشته آش یبو امروز

 ینیب ریز حلوا یبو امروز عدل بروم؟ دهیارک قبر سر من دیبا امروز

 زم؟یبر حلوا یرو را ها بادام خالل بخواهد؛ من از خاتون گالب و زندب

 رانیو هیپا از مرا تا اند داده هم دست به دست یچ همه امروز عدل

 که یشبید از بدتر مخصوصا. هستم بد روزید مثل هم امروز کنند؟

 یکس و دمیکش گاریس تراس لب اردالن، چشم از دور و یواشکی

 فاصله یخودکش صحنه با بام پشت کی دازهان فقط من که دینفهم

 .دارم

 خوب نجوریا من حال کرد یم فکر چرا و دیمال یم را ام شانه سما

 نام خانه، در یصبح که بودم حواس یب و حوصله یب شود؟ یم

 .ستمین خودم خانه که دمیفهم بعدش و آوردم را ونیهما

 یم امکیپ ستم،ین خوب که دانست یم ثمیم و زند یم زنگ لوفرین 

 .داد

 حالم یایجو توک و تک را ثمیم و انداختم یم گوش پشت را لوفرین

 .کردم یم
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 لهیم به تراس لب شبید که داشتم پا به یزرشک یسندباد شلوار

 .خورد جِر یادیز یکم اش پاچه  و افتاد ریگ پناه جان

 جوان! نبود دهیسپ هیشب اصال. کردم نگاه سما به و چرخاندم را سرم

 باال را اهشیس رنگ خوش دست کی یموها! تر رو و بر خوش و تر

 دهیپوش شلوار و سارافن روزید برخالف و بود بسته یا گوجه سرش

 اهشیس خمار یها چشم پشت ییپهنا چه به چشم خط. است

 ها عکاس از یکی به یخوب حس یکم گفت؛ من به یصبح و دهیکش

 .دارد

 ؟یبگ خاتون گالب به یخوا یم ـ

 :کرد اهمنگ استفهام با

 و؟یچ ـ

 :کردم تر یلب

 !رفته دلت نکهیا ـ

. دیکش اش خورده رژ یها لب به یدست و کرد یخشک ی سرفه

 :ستادیا نهییآ یجلو

 !بلده رو خونمون. سراغم ادیم خودش باشه یجد اگر. تونم ینم ـ

 :کردم نگاهش نهییآ درون از و انداختم باال ابرو
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 !شهیم سالت یس داره گهید خاله ـ

 :گفت اش یدومَن یها اخم با و کرد زیر را شیها چشم

 !سالمه هشت و ستیب ـ

 تولدمه؟ امروز که یدون یم ـ

 :داد میها چشم به را نگرانش نگاه

 !دونم یم ـ

 یرو دست و آمد سمتم. دیچرخ و دیکش لباسش ی شانه به یدست

 :چرخاند را یصندل دور کی. گذاشت یصندل گاه هیتک

 اونجا دیبا شنبه پنج هر بابا و مامان! دهیارک خاک سر میبر دیبا اول ـ

 .برن

 :انداختم باال را ام شانه

... ستین خودم مال پاهام! سما ندارم رو دلش! امین کن، کار هی ـ

 .افتاده جونم به ترس و دلهره

 :کرد نگاه میها چشم به تر قیدق

 شوهرت پدر به چشماش پامچال گفتم؛ یم مامانت به شهیهم من ـ

 .رفته

 :زدم یمحکم لکپ
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 نیا چشمام دونه ینم چکسیه کارمم محل! ذارمیم لنز رو چشمام ـ

 !ستین یرنگ

 :کرد تر یلب

 !گهید  سبزه ـ

 .هیا قهوه! رنگ نیا از متنفرم ـ

 ادتی! باشه تو همرنگ چشاش داشت دوست یلیخ که دهیارک ـ

 بود؟ دهیخر لنز ستین

 !هیا قهوه ست،ین هم یِتونیز! ستین سبز من مال ـ

 :زد یلبخند

 ...ارسالن همرنگ یدون یم که خودت ـ

 ادمی یادیز زیچ! شوهر پدر همان خان اردالن. انداختم باال شانه

 شتریب دهیسپ پدر ده،یسپ و ارسالن ازدواج بعد بود، ادمی فقط! ستین

 ارسالن پدر ،یعروس یمهمان همان در و بود کرده فوت چندسال از

 یم نظر به دار خنده. دهد یم خاتون گالب به دل خان، اردالن یعنی

 شوهر و زن هم دو آن و شد پهن دوم یمهمان بساط یزود که دیرس

 !شدند

 "!دیش آماده ها بچه "گفت یم که آمد خاتون گالب یصدا
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 به رفتن آماده. شدم ینم قتگاهم به رفتن آماده. شدم ینم آماده من

 .شدم ینم دمشیند است چندسال از شتریب که یقبر

 وتریکامپ زیم یرو از را شالش ،ینرم لبخند با و کرد نگاهم سما

 :انداخت دوشش یرو را فشیک و برداشت

 !یبود تراس یتو صبح پنج تا که دمید شبید! بخواب کم هی ـ

 :گرفت دستش در را در رهیدستگ

 ؟یکش یم گاریس که اوردن سرت ییبال چه ـ

 :کردم نگاه یچشم ریز

 برو. کنم یم لیتحم گاریس به رو خودم کنه، ینم خوب را حالم ـ

 ...خاله

 

 117_پارت#

 هفده_و_صد_پارت#

 

 یخال پاکت بست، که را در! گرفت سکوت یبو اتاق بست، که را در

 دست عکس بست، که را در. زد را چشمم بالشت ریز در گاریس

 . گرفت بدتر را حالم یقد نهییآ یرو یکودک یجمع
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 ینم. خورد یم بهم ودممخ از حالم نجایا. شدم یم خفه نجایا

 و دیایب خان اردالن باز که کنم تحمل توانستم ینم بمانم، توانستم

  "؟!باباجان یکرد کوتاه رو موهات چرا "دیبگو دوباره

 را کار نیا داریب و خواب در که مینگو و رمیبم و شدم پوچ من و

. سوزاندمشان و گرفتم گاز شعله یرو را میموها که مینگو. کردم

 . دیرس دادم به لوفرین و انداختم را خانه در مُرده سگ یبو که مینگو

 بلند یکم تا! نشد گردن ریز از بلندتر را میموها گرید شب، آن بعد

 . کردم یم کوتاهشان باز و افتادم یم شب آن ادی شد؛ یم

 یفرفر یموها دهیارک دمید خواب بلکه دم،یند یبد خواب شب آن

 کرد؛ یم هیگر چرا ستین ادمی! کرد یم هیگر و کرد یم کوتاه را اش

  "کرد؟ رو کار نیا باهام چرا کنه، لعنتش خدا "گفت یم یه اما

 داشتم، نگه یصندل یرو را میدوپا و گذاشتم سرم یرو را میها دست

 . بستم را میها چشم و چسباندم میزانوها سر به را ام یشانیپ

 به. داشتم یآلرژ بکشم، نفس توانستم ینم باشم، نجایا توانستم ینم

 که هستم یا خانه یقدم کی در من که نیا به خاک، نیا به هوا، نیا

 . نشدم زنده گرید و مُردم آن در یزمان

 . نشود دایپ نجایا گورمم گرید که یجور کی بروم، دیبا
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. گشتم خودکار و کاغذ دنبال زیم یکشوها انیم و شدم بلند جا از

! بمونم تونم ینم خاله، "شتمنو و دمیکش کاغذ یرو را اهیس مداد

 و جون آقا حواس یجور هی خودت برم، یم رو ها عکس از چندتا

 رو ام شماره! یبلد شهیهم نکارویا! یبلد! کن پرت رو جون خانم

 بعد هنوز دارم، خانواده هنوز که بمونه ادمی بذار بزن، زنگ ،یدار

  "..دیببخش! خواد یم منو یکس دهیارک

******** 

 یم نظر به یجالب روز! کردم فکر امروز به ساعت، نیا تا شبید از

 . نکنم دل و درد خودم با نخواهد دلم که جالب آنقدر نه!دیرس

 که یبِقبوالن خود به دیبا فقط ست؛ین سخت اتفاقات یسر کی قبول

 دهایبا که ییها آدم دست آن تو که یبزن سرت در یه دیبا! یمجبور

 یم نگاهم بود، بلد مرا تا شد؛ یم دایپ یکس کاش! یدار دوست را

 یم کردم، یم که سکوت! خواهد یم آغوش دلم د؛یفهم یم کرد،

 باشد، بلد مرا که دیایب یکس کاش! لنگد یم کار یجا کی د؛یفهم

 ! دییایب فقط

 و ونیهما بعدش و بود بلد مرا دهیارک ام یزندگ یها سال تمام در

 ! چکسیه حاال
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 رکاهیز آب و زرنگ اریبس کرد؛ یم فکر و کرد یم یبلد یادعا انیک

 ! است

 یکل! یمهماندار همان بود؛ کار کی کردن دایپ آمدنم، شرط اولش

 اوضاع که یمدت بعد که کرد قانعم آخرش و آورد برهان و لیدل میبرا

 ! شود یم درست یچ همه شد، آرام

. آمد سمتم یبلند یها قدم با حسام و دمیکش یسخت به را چمدانم

 نداشته رفتن انتظار انگار. کرد نگاهم زده هراس و متعجب یکم

 نزده یها شیر و بلند شیموها! بود ها مُرده مادر هیشب قایدق باشد،

 . کرد متعجب مرا هم اش

 یمردگ خون رد که شد یم دهید یا شده کوفته زخم شیابرو یباال

 نشیماش سمت من به ینگاه با و بست را اطیح در انیک. داشت هم

 : گرفت را چمدانم نایبِرا. رفت

 ! میمنتظرت ما ـ

 را خودش حسام. چرخاندم دستم در را دیکل و دادم تکان را سرم

 : زد اشاره خانه ی بسته در به سر با و کشاند کنارم

  سفر؟ یریم ـ
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 لباس اش، شلخته یموها اش، رهیت یها چشم کردم، نگاهش یکم

 شان همه است، زده رونیب یکی ان از یکی که یا کوله و کج یها

 . ترساند یم مرا

  ؟یشد ینجوریا چرا خوبه؟ حالت شده؟ چت تو ـ

 : داد تکان را سرش

  گه؟ید سفر یریم یدار ـ

 . شدم هیهمسا زن شده زیر یها چشم متوجه و دمیکش جلو را خودم

 ! دینبود انگار نجایا یسوز آتش بعد! دمتیند وقته یلیخ ـ

 : کرد رها یقیعم نفس و دیکش را لباسش ی شده کج قهی

 ام خاله خونه یمدت! جونشه به ترس! میبرگرد نبود، یراض مامان ـ

 انگار گفتند دم؛یپرس. دمیند رو تو اما اومدم؛ روزه چند من م،یموند

 ! ییجا یرفت

 : دمیکش جلو را در یکم و بردم فرو قفل در را دیکل و دمیچرخ

 . ردمبرگ یکِ ست،ین مشخص دوستانم، از یکی شیپ رمیم یمدت ـ

 خودم تا دستش از نگاهم و گردم یبرم ده،ینرس ام شانه به دستش

 : شود یم دهیکش

  اد؟یم بر دستم از یکمک شده؟ بد نرگس حال شده؟ یزیچ ـ
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 : گذرد یم کنارم از قدم چند و دهد یم تکان را سرش

 .. باش خودت مراقب! بگذره خوش نه، ـ

 : رمیگ یم راه سرش پشت

  حسام؟ یمال یم رهیش حالت نیا با نوم ؟سریکن یم خر منو ـ

 که قشیرف به سر با تنها و برد یم فرو بشیج در را شیها دست

 . دهد ینم مرا جواب و کند یم سالم زند، یم دمانید وارید ی گوشه

 زنگ تا بدم رو م شماره یخوا یم شده؟ یچ یگیم بهم حسام ـ

  ؟یبزن

 : کند یم نگاهم اش شانه یباال از

 ! نزده زنگ بهش یمدت گفت؛ یم بابام ست؟ین نهخو ونیهما ـ

 ستادنیا به مجبور که رساندم شیرو به رو به بلند قدم دو با را خودم

 اشاره انگشت با و کرد نگاه ام یشانیپ یرو شده خُرد یموها به. شد

 . خاراند را اش ینیب ی کناره اش

  زده؟ زنگ شفق به شده بد حالش ونیهما حسام، ـ

 : داد تکان را سرش

 !نه ـ
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 : شدم رفتنش مانع دوباره و گرفتم وارید به را دستم

 !بده رو تیگوش ـ

 : کرد نگاهم درهم یها اخم با و دیکش عقب را سرش

 . شهیم رتید برو ـ

 : دادم تکان شیجلو طلبکارانه را دستم

 یم که هم بابات رم،یگ یم بابات از ،یند شماره خودت! تیگوش ـ

 بزنم، غیت رو شیتغار ته پسر ترسه؛ یم و سازه یم کوه کاه از یدون

 ! شماره پس

 را دستم یچشمک با و چسباندم لمیاستا کنج هم یدیپل لبخند

. شد بیج به دست و داد تکان را سرش کالفه. دادم تکان دوباره

 را اش چهارخانه راهنیپ یباال دکمه و گرفت سمتم را لشیموبا

 . بست

 یکوتاه نگاه ،یگوش قفل یب شدن باز و یگوش صفحه شدن روشن با

 شدن بلند با. شدم ام شماره گرفتن مشغول و کردم شیها چشم به
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 " را نامم و زدم را ام شماره کنار ی نقطه سه ام، یگوش یصدا

 . کنم یم ویس "یپام

 : روم یم کترینزد یقدم و دهم یم دستش عجله با را یگوش

  .زنم یم زنگ بهت ـ

 ور کی بعدها که یشدن رد. شدم رد کنارش از و زدم یکمرنگ لبخند

 ! سوزاند را ام یزندگ

 . رفتم شش و ستیدو نیماش سمت و شدم رد

 اطیح انیم رنگ خوش حوض آن حس کردم، نگاه ام خانه در به

 را حالم اش، شده خشک یها گلدان اش، نداشته ها یگل یماه خانه،

 . گرفت یم

! شد تنگ شیبرا دلم شدم، که سوار. کرد باز را در و شد ادهیپ انیبرا

 !نمشیبب یکِ نبود؛ معلوم که یونیهما یبرا

 ثمیم یبرا رفت، یم مادربزرگش شیپ گرید حال که یلوفرین یبرا 

 حاالها حاال کوچکش بچه که ییالیژ! بود رفته الیژ یبرا دلش که

 پاشنه یها کفش آن و یمهماندار کادر یبرا دلم! خواست ینم پدر

 یپرواز مهندس یا هیهد ساعت یبرا شد، یم تنگ قرمز دار کفه دار

 . داد یم یدیع که



 

543   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 یم را ها حس یلیخ. کردم یم دلتنگ را زهایچ یلیخ رفتنم با من

 ! بس و است من کار کشتن انگار و کشتم

 .بود دهیپوش لباس روزید از تر بیعج امروز و میتماشا نهییآ از انیک

 به منحصر یها یخالکوب آن با! بود کشانده ام خانه تسم ، نگاه یکل 

 .  است پوشانده را بدنش کل انگار که یفرد

 کی که پسرانه کاله همرنگش، وشرتیس کی با یطوس اسلش شلوار

 دیق یب هم را بلندش مهین بافت داشت، شیباال بزرگ سبز ی منگوله

 . بود دهیپوش وشرتشیس یرو بند و

 .داشت یشاخ با توأم مدل کی آمد، یم بدم دایشد شیها پیت از کال
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 خاطرات کل با را محل نیا. افتاد راه راننده و داد تکان یدست انیبرا

 ینیچن! شد نیچن چرا بفهمم نکهیا دیام به گذاشتم سر پشت کمش

 .بِکَنم را دهایبا نیا کَلَک دیبا! شد یم دینبا که

 که یآزاد دانیم به ها، نیماش به ندادم، تیهما ها ابانیخ به چندان

 !نرفتم داخلش هم بار کی که یالدیم برج از عبور به م،یزد دور
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! دانند یم تیاهم یب مرا همه چون ندادم، تیاهم زیچ چیه به

 نصب ام یگوش یرو دیجد یباز ثمیم گرید! نداشتم گرید را ونیهما

 ینم یخارج یاه رمان د،یخر ینم شعر کتاب لوفرین کرد، ینم

 کی یبو آمد، یم انیپا یبو. نداشتم را زهایچ یلیخ گرید خواند،

 دوستشان که یا مشمئزکننده یعطرها یبو! بد اتفاقات یسر

 .نداشتم

 بار نیا دیبا ندازم،یب ام یزندگ جان به انیطغ دیبا باز سال، چند بعد

 ندخداک روم؛ یم خودم یپا با. بروم اجبارها نیا جنگ به تن به تن

 . برگردم خودم یپا با که

 ته در افتادن حس برگشت، یب یرفتن حس داشتم، برنگشتن حس

 را غازشان بروند اما داشتم؛ حس یکل! گربه پر یآشغال سطل کی

 .بچرانند

 یکار کی دیبا من ست،ین که حاال! است مهم او است، مهم دهیارک 

 .کَنمبِ را یخرَنفهم قال و بزنم یزرنگ به را خودم دیبا کنم،

 هشتاد خانه کی اندازه اطشیح دَرِ که ییها خانه آن از! بود خانه

 یدرها دهند، یم نشان ها لمیف در که ییها آن از. شد یم یمتر

 !براق ییطال یها یبرجستگ با دیسف



 

545   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 و شد رانده رنگ یمِس یها فرش سنگ یرو نیماش شد، باز که درها

  .دمیشن را ها زهیر سنگ شیسا یصدا جلوتر یکم

 .بسپارم ذهن به را زیچ همه تا بودم داشته نگه باز باز را میها چشم

 ستون کنار ی دهیپوش شلوار کت مرد را، در یجلو اهیس بزرگ سگ

 در کنار باغچه مقابل یها فانوس یباال دیسف یها نیدورب را، یورود

 .کنم یم دقت زهایچ نیا به آنقدر که ام آمده تفحس انگار را،

 انیبرا. فشردم ها زهیر سنگ یرو را میپا کی و کردم زبا را نیماش در

 دنده راننده مرد. افتاد راه انیک پشت و گرفت دست در را چمدانم

 درخت کی تنها. امدین خوشم خانه نیا از چیه و رفت عقب

 با که دمجنونیب کی! یزیهرچ از یخال اطیح همه! داشت دمجنونیب

 شده دهیچ دیسف یفلز یصندل و زیم دست کی آن از یاریبس فاصله

 .رساندم ها آن به را خودم و کردم تند را میها قدم. بود

 شگرینما کی که یدیسف درب و گذراندم را مَرمَر قطور ی پله سه

 .شد باز یابیباز بعد زد یم چشمک شیرو اهیس

 چکسیه. بستم را در آرام و گرفتم را در نیسنگ ی رهیدستگ

 را چمدانم! را انیک بافت نه و فتنگر مرا یپالتو نه امد،ین سراغمان

 شست انگشت لمس با و گذاشت ییرایپذ یورود در کنار انیبرا
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 چکسیه و شد باز یا شهیش در ،یتوریمان قفل یرو بر چپش دست

 .دیند مرا متعجب نگاه

 با و داد شیها دست به یقوس و کش آورد، در را بافتش انیک

 :کرد نگاه مرا برگشت یا ازهیخم

 اومد، ینم خوشش بچه از چون پدرم راستش! نداره ادیز تاقا نجایا ـ

 !کرد بیتخر رو ها اتاق هیبق ساخت، دوتا فقط اتاق

 :اندازم یم باال را ام شانه

 کجاست؟ من اتاق و ـ

 :گذشت رنگ یتونیز مبلمان کنار از انیبرا

 ...دنبالم ایب ـ

 زد یبخندل و کرد نوازش نرم را ام شانه ان،یک کنار از شدن رد هنگام

 بایز چندان ششیآرا یب صورت. دمید را دندانش یها یکش میس که

 جالب را اش چهره اش گونه یرو بر زیر یلیخ یها مک و کک! نبود

 .بنامم "خفن " را او نگاه، کی در دیشا. کند یم تر

 یتند یها قدم با و کردم باز را ام یا قهوه یپالتو بزرگ یها دکمه

 در کی مقابل. دمییدو انیبِرا پشت دار هپاشن یها پوت مین آن با

 :چرخاند را ییطال ی رهیدستگ ستاد،یا رنگ دیسف
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 .خوبه اما باشه؛ سرد یکم ممکن اوردن، رو شیبخار امروز ـ

 :دادم تکان را سرم

 ؟یاریب منو چمدون شهیم ـ

 :کرد باز انتها تا را اتاق در انداخت، باال را شیابرو

 !شهینم نه ـ

 داخل را سرم و کردم یا یکج دهان. گذشت کنارم از و زد یچشمک

 که واضح آنقدر نه اما آمد؛ یم انیبِرا و انیک صحبت یصدا. بردم

 .شوم یزیچ متوجه

 را برق دیکل خواب، چراغ کنار درست و دمیکش وارید یرو را دستم

 اتاق کی. افتاد اطراف به متعجب نگاه اتاق شدن روشن با. کردم دایپ

 کنار تخت کی تنها. داشت دیسف تماما یوارهاید که کوچک نسبتا

 فرش کی نه و یکمد نه. داشت قرار رنگ یمشک هزار شش یبخار

 کردن باز با. رفتم پنجره سمت یکوتاه یها قدم با! نبود اتاق کف

 یدهایب از یانبوه. شدم مجنون دیب درخت یکل متوجه پنجره

 .بودند شده خشک زمستان خاطر به نسبتا که یبلند و کوتاه مجنون

 جز زیچ چیه. انداختم دهایب به یبهت پر نگاه و بردم رونیب به را سرم

 و کم یها آدم. نبود درمان درست خانه نیا زیچ چیه. نبود دهایب

 یم جانم به دلهره یکم. ترساند یم مرا یکم! روح یب و سرد اطیح
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 ندنک اورند؟یب سرم ییبال نکند باشم؟ افتاده یزیچ ریگ نکند. انداخت

 بکشند؟ هم مرا

 .دمیرس شب یها مهین به گرید که کردم فکر مسائل نیا به آنقدر

 وان. بود اش یوجب دو حمام همان اتاق نیا حُسن تنها خداروشکر

 هم عطردار یها صابون و بدن شامپو مشت کی! نبود منتظرم بزرگ

 !دمید غیت جعبه کی فقط. نبود حمامش در

 آب از یمیعظ موج و کردم باز را آب ریش

 

 پارت_ادامه#

 

 باز را ریش گرید ی دسته لرز با و شد بلند غمیج. ختیر سرم یرو

 .کردم

 .شد بلند حمام در تق تق یصدا که بردم آب ریز را دستم

 پامچال؟ شد یچ ـ

 :داشتم نگه کجای را میها دندان

! گرم زده؛ سرد آب ریش یرو! ستین درست خونه نیا زیچ چیه ـ

 !دیکن یم یزندگ ارواح با نجایا انگار! سرد ه؛زد گرم آب ریش یرو
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 :کرد وحشتناک را شیصدا و زد در به یلگد

 حموم تو وقت هی باشه حواست! داره ادیز اجنه نجایا آره هاهاها، ـ

 نگاه نهییآ به. هستند حموم یتو شتریب شبا دمیشن اخه! سراغت انین

 ...کن

 خاموش حمام المپ کهوی که کنم نگاه نهییآ به تا چرخاندم را سرم

 که زدم صدا را "انیک " نام عربده با و دمیکش یبلند غیج. شد

 :دیرس گوشم به بلندش ی خنده یصدا

 !کردن خاموش رو المپ ارواح و جن ؟یدید ـ

 :زدم حمام یچوب در به یمشت

 !یا یعوض یلیخ ـ

 :دیخند بلندتر

 !میا یعوض خانوادتاً کال! منه خونِ یتو بودن؛ یعوض ـ

 

 120_تپار#

 ستیب_و_صد_پارت#
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 سرم. کردم شتریب را آب یداغ زانیم و دمیکش یقیعم نفس... رفت و

 بزرگ ترک نهییآ ییباال قسمت. کردم نگاه نهییآ به و کردم کج را

 .بود شده میتقس قسمت دو به نهییآ و بود خورده

 یشامپو. بود پوشانده را حمام کل یآسمان یآب کوچک یها یکاش

 مشغول و برداشتم دوش کنار ی برجسته سنگ یرو از را خودم

 .شدم میموها شستن

 در بودن یعوض گفت یم! کردم فکر هم انیک یها حرف به یکم

 شیباز عشق از. بود کرده جیگ االن به تا مرا دختر نیا! است ذاتش

 لمیف دمیفهم ینم. خورد یم هم به حالم عاشقانه یها لمیف یپا

 بودند نشسته مبل یرو یناجور جور کی ها المصب! را انیک ای نمیبب

 نشانشان ییرایپذ ستون یرو یها نهییآ از یکی رفتم، یم ور هر که

 .داد یم

 مردک! شوند هم اکشن اتیعمل وارد وسط همان بود؛ مانده کم

 خانه نیا در هم گرید دختر کی گفت؛ ینم کشد، ینم خجالت

 !هست

 محکم چنگ و کردم جمع را میها لب شان،یباز عشق یآور ادی با

 .زدم میموها به یتر
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 متوجه که شدم خارج حمام از ام یتونیز سبز پوش تن با بعد یکم

. خواند یم یآهنگ لب ریز و بود دهیکش دراز تخت یرو. شدم انیک

 یها انگشت با. شوم آهنگ متن متوجه گذاشت؛ ینم ظشیغل لهجه

 یم تکان هم را شیپاها و بود گرفته ضرب شکمش یرو اش دهیکش

 .داد

 خب؟ ـ

 :کند یم سرش اهرم را دستش کی. چرخاند یم را سرش

 گذشت؟ خوش ـ

 :کردم پرتاب سمتش را دردستم یمو بُرس

 بود؟ یکار چه اون شم؟یم ترک زهر یگینم ـ

 بلند یها بافت. کرد جور و جمع را خودش و دیخند دیق یب

 یباال دستش مچ دور کشِ با و کرد جمع جا کی را شییقایآفر

 :ستب سرش

 یوقت از اخه ست؟ین ات گشنه نم؛یبب اومدم! شهینم تیزیچ تو ـ

 !ینباش غذا کم ما مثل تو دیشا گفتم م،یزد وهیم هی فقط میاومد

 :نشستم کنارش و انداختم سرم یرو را، پوشم تن کاله
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 ادیز یانرژ شه؟یم هم ات گشنه ،یباز لب همه اون بعد مگه تو ـ

 زم؟یعز یکرد صرف

 :کند یم نگاهم خنده با و زند یم کتفم به یمحکم ضربه

 زم؟یعز ارمیب تو یبرا هم پارنتر هی یخوا یم ـ

 اتاق کف دیسف یها پارکت یرو را میپا و کردم یا یکج دهان

 :دمیکش

 یکمد هی اتاق؟ نیا یبرا ارنیب فرش هی یبگ شهیم انیک! نه ـ

 !ام یزندان نجایا کنم، یم حس! یزیچ

 :کرد زانیآو تخت از را شیاپاه و انداخت با را شیابرو

 نجایا بود، یا یطوالن مدت اما داره؛ خونه کل داره، فرش نجایا ـ

 یشلوغ از چندان! کردند یخال دادم رو خونه کل م،یکرد ینم یزندگ

 کمد به راجع. ادیم ییشو خشک از ها فرش فردا اما اد؛ینم خوشم

 ونمد یم. میبخر بگو یخواست یزیچ اگه. کنم یم شیکار هی هم

 ادیز ست، رهیت رنگش چون من اتاق خب اما خلوته؛ یادیز نجایا

 .ادینم چشم به شیخلوت

 یم اتاق در سمت یبافتن یها پاپوش آن با و شود یم بلند جا از

 :رود

 .ریبخ شبت ـ
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 میپتو و اندازم یم باال یا شانه. بندد یم را در و دهم یم تکان یسر

 خاموش را اتاق المپ و زنم یم را خواب چراغ دکمه. زنم یم کنار را

 .کنم یم

 !گرید روز کی از هم نیا

 هم زهایچ یلیخ دنیفهم است، جالب نجایا به آمدن! بود جالب

 !کرد خواهد ترش جالب

 !شدن فاش یبرا ام آمده کردن، یمتالش یبرا ام آمده من

 گرید وگرنه نکند؛ نِشَست شیها خواسته سقف پامچال که کند خدا

 !شوم ینم همان گرید شوم، ینم جمع

**** 

 کی جز چکسیه که ییها ترس دم،یترس یم زهایچ یلیخ از شهیهم

 از که یدرد. داشتم یقیعم درد ها شب بود؛ یمدت! دانستش ینم نفر

 .آمد یم پا نوک تا شهیم شروع فقرات ستون

 انیک. بود میها یبدخواب و تخت همان ام؛ بهانه نبودم، ریگیپ چندان

 خودم که دانستم ینم الزم من اما م؛یبرو دکتر شیپ داشت اصرار هم

 .کنم معالجه ریدرگ را
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 هفته کی بعد خواستم یم امروز و بودم کرده خاموش را ام یقبل خط

 روزش آن بد حال هیقض و زدم یم زنگ حسام به دیبا. کنم روشنش

 .شدم یم متوجه را

 کینزد یها یصندل از یکی یرو بود، عصر پنج یحوال ساعت

. ام ختهیر یچا پر وانیل کی خودم یبرا و بودم نشسته نوندمجیب

 پشت به و خوردم یم یچا کنار را خاتون گالب دار گردو یها نقل

 .کردم یم فکر مان خانه بام

 از یا تپه و شده خشک شاخه چند بود، برده باد را یزییپا یها برگ

 .شد یم دهید یورود در کینزد شده خشک یها برگ

 نداشت، وجود آسمان در یابر. دیرس یم نظر به صاف و خوب آسمان

 و نِشستند یم مجنون دیب ی شاخه یرو یگاه ها گنجشک دسته

 .کردند یم پرواز کهوی یگاه

. کشم یم رونیب بمیج از را لمیموبا و انداختم زیم یرو را میپاها

 .مانم یم شدنش روشن منتظر و زنم یم را اش دکمه

 امکیپ. نمیب یم را ها امکیپ از یمیعظ موج آنتن آمدن تا بعد یکم

 .هستند ها بچه هیبق گرشانید نصف و ونیهما شانینصف که ییها

 شماره میها مخاطب ستیل انیم بزنم، ها امکیپ به یناخنک آنکه یب

 .شوم یم دادنش جواب منتظر و کنم یم دایپ را حسام ی
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 اخم با است دهیپوش یسرباز بیج شش شلوار که یبلند قد مرد

 .دیآ یم سمتم اش یمَن ده یها

 یبلند یشاس نیماش و شود یم باز اطیح بزرگ یدرها موقع همان

 .شوند یم اطیح وارد یاهیس موتور بندش پشت و

 

 121_پارت#

 کی_و_ستیب_صد_پارت#

 یم دست را یچا وانیل و شوم یم بلند جا از حسام، ندادن جواب با

 .رمیگ

 یم موتور از ادهیپ دفر به نگاهم خط و کنم یم نیماش به ینگاه

 .رسد

 یم موتور ی دسته یرو و آورد یم در سرش از را کاسکتش کاله

 .گذارد

 در و رود یم نیماش شاگرد در سمت مکث با رود، یم درهم ام چهره

 یبرم چشمش یرو از را بزرگش یدود نکیع انیک. کند یم باز را

 یم مرد ی شانه یرو را دستش یرو یطوط یبلند ی خنده با دارد

 .دیآ یم سمت نیا به و گذارد
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 ینم دهید که یا راننده به یکوتاه نگاه و دارم یبرم جلو به یقدم

 یرو را اش اشاره انگشت درهمش یها اخم با مرد اندازم، یم شود

 :کشد یم یطوط سر

 !نزن دست آلما یپرها به گفتم دفعه صد ـ

 دچن نگذشته، نیماش یجلو از و دهد یم اش ینیب به ینیچ انیک

 یم اشاره راننده به اش اشاره انگشت با و زند یم کاپوت به ضربه

 .کند

 !دمتیند شبید از ـ

 با کند، یم یچا وانیل به ینگاه و دهد یم لمیتحو یکوچک لبخند

 یم ضربه زیم ی هیپا ی کناره به قرمزش یها نیپوت بلند ی پاشنه

 :زند

 نجا؟یا یاومد چرا ـ

 :نمینش یم شیرو و کشم یم عقب را میپا پشت یصندل

 !بود خوب هوا ـ

 یها ناخن آن با و کند یم آزاد گردنش دور از را قرمزش گردن شال

 بر را ها آن از یکی و کرده رو و ریز را میها نقل اش زده الک بلند

 .دارد یم
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 :کنم یم یاخم

 !انیک نزن ناخنک ـ

 ام گونه به را اش یزرشک ی خورده رژ یها لب و زند یم یچشمک

 :اندچسب یم

 . داشتم برنامه لواسون یتو ها بچه با شبید ـ

 اش فاصله یکم و آورد یم رونیب تنش از را اش یمشک بلند یپالتو

 ییابتدا انگشت دو انیم را شیپالتو ی قهی. کند یم تیرعا من با را

 :چرخاند یم هوا در و ردیگ یم دستش

 هی میبر هیبق و تو با امشب شد قرار. بردم ناقابل ونیلیم ده ـ

 !من بُرد ینیریش ،یدورهم

 انگشت با را ام یشانیپ یرو یموها خُرده و دارد یم بر یگرید نقل

 :فرستد یم عقب اش دهیکش یها

. بود اون دست سر من بُرد شتریب. ادیب باهامون ستین یراض اریخشا ـ

 ؟یکن یم شیراض

 با. نباشد شیها لب خطر در میها گوش تا کشم یم عقب را خودم

 :کنم یم گاهشن تعجب

 آخه؟ داره یربط چه من به ـ
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 صفحه به صورتم از مکث با نگاهش ام، یگوش یصدا شدن بلند با

 :دهد یم کوتاه را جوابم و اندازد یم باال ابرو. افتد یم لیموبا

 ...تخـ اعصابش فرستادن، براش زنش از دیجد لمیف هی امروز ـ

 یرچشمیز و گزم یم لب. کند یم رها گوشم در آرام را حرفش ادامه

 و بود بسته سرش یباال کش با را شیموها. شوم یم رهیخ او به

 .بود اش یطوط با یباز مشغول

 نیماش از راننده موقع همان و گذارم یم زیم یرو را یچا وانیل

 تعجب با و کنم یم یصندل گاه هیتک بند را دستم. شود یم ادهیپ

 .شوم یم اش رهیخ

 چهارخانه با رنگ یطوس شلوار کت و بود زده یسانت سه را شیموها

 ی انهیم ی دکمه کنارم از شدن رد زمان. داشت تن به قرمز یآب یها

 !کرد تر زده بهت مرا یچشمک با و کرد باز را کتش

 کناره با. دیَپا یم را او ام شده گشاد یها چشم و چرخاندم را تنم

 .رفت داخل و کرد باز را یاصل در دش،یسف یها یکتان

 .شدم خم زیم یرو و کردم ام یبافتن نییرپایحر بند ار دستم

 چشم در هنوز تعجب رد و دمید زیم ی شهیش انیم را رخودمیتصو

 .شد یم دهید میها

 !یکرد تعجب نقدریا دنشید از ـ
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 آرم و کرد باز را اش یخاکستر کاپشن پیز آوردم، باال یکم را سرم

 .زد را چشمم لباسش یرو یزارا قرمز

 آشناست؟ همه با ان،یک با تو، با ـ

 اش شانه بند را اش یطوط و داد گرشید دست به را کاسکتش کاله

 :کرد

 !گذاشت ریتاث زودم شد، وارد زود ـ

 

 122_پارت#

 دو_ستیب_صد_پارت#

 مشغول و گذاشت شیپا یجلو یصندل منگاهینش یرو را شیپا

 :شد شیها پوت مین یبندها کردن درست

 .بلده کار اام اد؛ینم خوشم ازش چندان ـ

 دهد یم نشان واکنش اش یطوط که برداشتم سمتش به یبلند قدم

 یها هیپا از یکی به میپا و رفتم عقب یقدم. کند یم حمله سمتم و

 زهیر سنگ هجوم از دستم کف. افتادم نیزم یرو و کرد ریگ یصندل

 . نداشت یچندان تیاهم نیا اما گرفت؛ درد ها
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 از مرا او! ترساند مرا او که شیپ سال کی! بود مهم شیپ سال کی

 جانم به ها سنگ تپه یباال که یترس همان. ترساند یچ همه

 !انداخت

 :برداشت زیم یرو از را اش یطوط خنده با و آمد سمتم اریخشا

 !آشناست شونیا خانم دختر ـ

 تکرار اریخشا بند پشت و کرد نگاهم و دیکش جلو را سرش یطوط

 :کرد

 ! آشناست! آشناست ـ

 را دستش. برگشت من سمت و دیکش یطوط سرکوچک به یدست

 :گرفت سمتم

 ؟یریم باهاشون ـ

 یها اخم با و دیکش عقب را دستش دادم، تکان را سرم که یوقت

 :دیپرس درهم

 ؟یایب یکرد قبول چرا ـ

 یب. شدم بلند جا از کنارم یصندل کمک با و کردم جمع را میپاها

 سرم پشت. رفتم در سمت و تمبرداش را میچا وانیل سوالش، به توجه

 :دیپرس دوباره و گرفت راه
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 ؟یدار دوست رو چاه تو یبر سر با نکهیا ـ

 قدم و دمیسرکش را ام کرده خی یچا از یقلپ حرفش به تیاهم یب

 را ها حرف حرفش، هر سر پشت هم اش یطوط. کردم تندتر را میها

 .کرد یم تکرار

 عنترخانم؟ یکن لج یک با یخوا یم ـ

 :دمیغر و دمیچرخ. ستادمیا کشو با

 ؟یگفت یچ ـ

 مگه؟ یبود یا گهید زیچ ؟یگیم رو عنترخانم ـ

 "گفتن به کند یم شروع اش یطوط. گذرد یم کنارم از یا تنه با و

 .است کرده من ناف بند صاحبش که "یعنترخانم عنترخانم،

 .شوم یم سالن وارد اطیح در به ینگاه با و کشم یم یقیعم نفس

 انیک سمت یتند یها قدم با و کنم یم رد را ییرایپذ یا شهیش در

 .روم یم

 ینم خانه ادیز انیک و بود رفته رانیا از خارج به یروز چند انیبرا

 باز اما بودند؛ انداخته ها کاناپه انیم و بودند آورده را ها فرش. ماند

 .دیرس یم نظر به یتُه ییرایپذ هم

 .روم یم خچالی سمت و گذرم یم آشپزخانه ضیعر اپن از
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 دهد یم تکان را سرش. کند یم نگاهم وهیآبم یبطر یباال از انیک 

 یم ییشو ظرف نکیس به را دستم. گذارد یم خچالی باال را یبطر و

 :رمیگ

 کنه؟ یم کاریچ نجایا پسره نیا ـ

 :کرد نگاه ییرایپذ قسمت به و کرد کج سر

 کدومشون؟ ـ

 :کردم جمع ام نهیس انیم استرس با را میها دست

 اسمشو من که یهمون کنه؟ یم یغلط چه نجایا پسره نیا انیک ـ

 سراغ یرفت تو بترسونه؟ منو یبود فرستاده اونو تو هان؟! دونم ینم

 ا؟یک

 :دیکش برق از را ساز یچا و بست محکم را خچالی در

 !ست پسره نیهم میزندگ یاصل مهره نیتر مهم ـ

 :رساندم نتیکاب آن به را خودم قدم دو با

 ؟یعاشقش انیک ـ

 :گرفت دست را شیمو یها بافت از یکی و زد یآشکار پوزخند

 بخواد نیا که نشدم یاحد چیه عاشق حاال تا من! نشو احمق ـ

 !باشه جزوشون
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 :دمیغر و رفتم جلو گرید یقدم

! سنگا تپه باال رو؟ شب اون ادتهی بترسونه؟ منو یبود فرستاده نویا ـ

 ؟یکن یم کاریچ یدار من با انیک ؟یدیخند ؟یبود ادتهی

 :زد کنارم دستش با

 بدم؟ پس جواب بهت بخوام که یمهم یلیخ یکرد فکر تو؟ با ـ

 :کرد نگاهم و ستادیا اپن یجلو

 یم استفاده پیچ اون کردن دایپ یبرا یموجود هر من پامچال، ـ

 ؟یفهم یم! پدرمنه زحمات همه اون! کنم

 را یکاش یرو میپا یها گرفتن ضرب استرس با و دادم تکان را سرم

 :کردم متوقف

 هاتم؟ نقشه همون جز منم ؟یچ من ـ

 :دیکش اش ینیب ریز یدست

 !یا نقشه خود تو ـ

 !رفت و

 یانیطغ. آورد یم بار به انیطغ من در که شد برابر یطوفان با رفتنش

 خانه در مرا چه؟ ها آن و بودم نقشه خود من. بود دایناپ سرش هر که

 !شناسم ینم که تهران قسمت نیتر تخلو در چپانده یا
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 ییدادها صدا. آمد یم اتاقم تا شیها خنده یصدا هرشب و شب هر

 همراه شاالپ شاالپ با که ییها ناله یصدا. بشنوم خواستم ینم که

 !بود

 انیک ی اشاره با دستش کنار پسر. کند یم میتماشا اخم با اریخشا

 .روند یم نییپا به یمنته یها پله سمت

 نگاهش شده زیر یها چشم با و کشم یم اپن سنگ یرو ار دستم

 :کنم یم

 نه؟ یدار خبر یچ همه از تو ـ

 :اندازد یم باال را اش شانه

 !منم داره خبر یچ همه از که یکس تنها ـ

 به را سرم. گذارم یم اپن یرو و کنم یم تا را دستم هردو یها آرنج

 :چسبانم یم میها دست

 !رهیدرگ باز زنت دمیشن ـ

 :دیآ یم ریتاخ با شیداص

 ...کردند یم یکشت سوار رو مایس. فرستادن لمیف هی برام شبید ـ

 :کنم یم نگاهش میها انگشت انیم از

 شن؟یم یکشت سوار که بشم ییماهایس جز قراره منم ـ
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 :کرد میتماشا ابهام با

 ه؟یچ منظورت ـ

 

 �� پارت_ادامه#

 

 در که بود ییها هشکنج من منظور و! بود چیه من منظور و! چیه و

 .شد یم انجام خانه نیا نیریز ی طبقه

 .بود افتاده جانم به هفته کی سر که بود یا یمانیپش من منظور و

 .ترساند یم مرا که بود یانیک دیسف بالشت بر خون رد من منظور و

 .شد یم دهید آن در ترس بود؛ هرچه من منظور و

 پشت در که یدرد با! دمیپر درد با! دمیپر خواب از که بود ها شبیپر

 یم ناله یصدا فقط و بود سرد سرد خانه. کردم یم حس گردنم

 .دمیشن

 ییرایپذ به شدنم وارد با اما هست؛ سگ ناله یصدا کردم فکر اولش

 !گفت یم رارسالنیام که شدم یزیچ متوجه
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 همه خواهم یم! شود تمام یچ همه خواهم یم! برگردم خواهم یم

 یم ها الیسر انیپا در که یتمام. شود تمام یزود و بفهمم را زیچ

 .چسبانند

 یم باال گند ورش هر که یغلط! ام افتاده کردن غلط به ام، دهیترس

 !آورد

 !نشود باز اتاقم در که شوم داریب یروز دم،یترس یم

 !نشوم داریب گرید و بخوابم یشب ترسم، یم

 ...گردنم دور ترسم؛ یم
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 !دوباره

 !دوباره

 !دوباره

 .دمیشن یم را ها حرف نیا که بود چندم بار هفته نیا در و

 بندش پشت و نشست یم تنم یرو بختک هیشب که ییها حرف

 شده زندان کی ییجنا بخش در ها یروان هیشب. شود یم لندب هوارها

 !ام

 !است مرگم چه دانم ینم

 یم بود، انیک بُرد یدورهم به شب کی یقرار از ستیروز چند

 نشد؟ چه شد؟ چه نرفتم؟ رفتم؟ آمد، ینم ادمی اما گذشت؛

 گوش در چپ گوش از که ییصدا! دمیشن یم صدا دوباره امشب

 !دیرس یم ربدهع به و دیچرخ یم راست

 به سرم گذاشتم، یم هم یرو که را میها چشم. کرد یم درد سرم

 بهت با باز و دمیخواب یم باز روز چند از شتریب و دیچسب یم بالشت

 .شدم یم داریب

 .بزن داد آشغال! بزن داد بگو، ـ
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. چرخاندم خودم دور یِدوال را یمسافرت یپتو و کردم جمع را تنم

 و دمیپوش جا به جا یحواس یب را ام یراب یانگشت یها ییدمپا

 .زدم گوش پشت را بلندم مهین یموها

 را در آرام. شد بلند در یلوال یصدا باز و دمیکش را در ی رهیدستگ

 .بردم رونیب در درز از را صورتم از یمین و داشتم نگه باز مهین

 !کشتمت ینزن داد! بگو بلند ؟یگفت یچ ـ

 :دیکش را یا نقره ریزنج

 !کن باز رو هات لب ن،یآفر ـ

 :برد مرد دهان سمت یا شهیش جام

 !ندارما دوستت یشیم خشن. زمیعز نیآفر! کن گوش حرف چه ـ

 وارید کنار. دمیکش یقیعم یها نفس و چسباندم وارید به را خودم

 :شد بلند دوباره شیصدا و خوردم سُر

 ،یداد یم گوش حرفمم اگه گم؛یم فقط! یمحشر تو زمیعز اوف ـ

 یتو حداقل! ینیبش مبل یرو وضع نیا با ،یشد ینم مجبور ناال

 !یبود تختم
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 رد. زدم عقب محکم را میموها و گرفتم در چارچوب به را دستم

 و آمد باال رنگ زرد عیما از پر یبطر تا اش برهنه ی تنه مین از نگاهم

 .دیرس مبل یرو فرد به

 تر ممحک را ریزنج و فرستاد عقب را رنگش خوش یصورت یموها

 :دیغر و دیکش

 چیه من یها محموله یتو اما ؛یکن داغ منو یبلد یلیخ تو زم،یعز ـ

 !شهینم پاک سکس وقت

. دیکش او صورت یرو را زبانش و داد گرشید دست به را یبطر

 بزرگ یها قطره و دمیکش میها چشم یرو را ام زده خی یها دست

 .زدم پس را عرق

. زدم عقب را گردنم به شده دهیچسب یموها و کردم جمع را میپاها

 هرچه برگشت حس و چسباندم اتاق در یکنار ی وارهید به را سرم

 .داشتم را خوردم که

 رهیدستگ هرچه. دمییدو حمام سمت و گرفتم وارید به دست عیسر

 .نشد باز دم،یکش نییپا را اش یکیپالست ی

 باال یسخت به را خودم و گرفتم در کنار زیم ی لبه به را دستم 

 تا میها چشم از شده پخش ملیر رد. دمید یم را صورتم. دمیکش

 .ام شده فر یموها ام، ینیب تا شده دهیپاش لب رژ ام، چانه ریز
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 لمس را گردنم یرو بر یمردگ خون رد و تاپم ریز لباس یکش بند

 پاک ام رچانهیز از را اهیجوهرس و دمیکش تر باال را دستم. کردم

 .کردم

 یم را انیک یها "نیآفر زم،یعز "یصدا. دمینش یم را عربده یصدا

 ...خنده یصدا ش،یها ناله یصدا ر،یزنج یصدا. دمیشن

 ....گرید یها شب مثل هم، امشب و

. چرخانم یم را سرم کند، یم پرت را حواسم در یلوال ریج یصدا

 گونه یرو از میها انگشت. کند یم میتماشا رفته باال یابرو با انیبرا

 .روم یم انیبرا سمت یبلند یها قدم با و دیآ یم فرود ام

 کی را شیموها. بود ست اش ینخ شالگردن با رنگش یزرشک کت

 .است داده جا خودش در را یغرب آدم کی لتریف و داده عقب دست

 شده؟ یچ ـ

 نداشته اعتماد میها گوش به که انگار.کردم زیت را میها گوش یکم

. بردم رونیب اتاق از را سرم و زدم عقب را انیبِرا دست، پشت با باشم،

 .شدم رهیخ جا آن به متعجب

 دو انیم یا شهیش زیم مرتب، یها مبل ز،یم یرو یا شهیش یبطر

 . بود خورده ینامحسوس تکان نفره کی مبل
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 فشار و گذاشت ام شانه یرو دست انیبرا که برداشتم را یبعد قدم

 در یقیعم درد باعث کوتاه، لحظه چند فقط گردنم تا انگشتانش

 حس یب تنم تمام که بود استوار یقدر به درد نیا. شد فقراتم ستون

 .خورد در ی کناره وارید به محکم ام شانه و شد

 شهیش درب لحظه همان و انداخت ام شانه ریز دست زده، هول انیبرا

 فشردم هم یرو را میها چشم. شد دهیکوب هم به صدا پر ییرایپذ یا

 .رساندم کمرم به یسخت به را انگشتانم و

 حس کمرم یرو را زن کی دست ینرم و یبلند یها قدم یصدا

 یم گردنم یرو تا فقراتم ستون از که یا زده سرما یها دست. کردم

 .دیچرخ

. شدند یم زنده و مُردند یم کامل دور کی بدنم اعضا نوازشش، هر با

 :دمیشن یم را وارش پچ پچ شیصدا

 شده؟ یچ! یِجد هاش زخم ـ

 یزیچ چیه. شدم رهیخ مبلمان یفضا به و آوردم باال وبارهد را سرم

 صورت و برهنه ی تنه مین با که یمذکر از یته! انیک از یته! نبود

 پارکت بر قرمز یردپاها از یخال ر،یزنج از یخال. بودم دهید نیخون

 !آشپزخانه کینزد دیسف یها
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 انیبرا .زد انیبرا به یحرف نشییپا تُن نازک یصدا آن با دوباره زن

 :کرد باز کامل را اتاقم مهین در و دیکش باال مرا

 !یکن استراحت کم هی بهتره ـ

************* 

: نقد_گپ#��

https://t.me/joinchat/EB2ZclNPi1xfy1LiAFJcJg 

: چنل_نکیل#��

https://t.me/joinchat/AAAAAEbkI7iyanIzzTt6-g 

 

 124_پارت#

 شیکی که قیعم مهین مزخ تا چند هی زم،یعز ستین یخاص زیچ ـ

 رو انیک یسرماخوردگ یها قرص تا اومدم امروز. کرده عفونت یلیخ

 .شدم انیبرا و تو متوجه که بدم

 نِیریش یشکالت عطر. بستم دوباره را ام دهیچسب هم به یها چشم

 یم ام گشنه بودم؛ متنفر عطرش یبو از. کردم یم حس را انیک

 !کرد

 ؟یبهتر ـ
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 دهیخواب دمَر. دیرس انیک به بالشت از میها چشم و زدم یمحکم پلک

 خط چیه. نداشتم ذهن در یزیچ چیه. باشد تر راحت کمرم تا بودم

 .بودم شده ها یمریآلزا هیشب ،یا یمغز ارور چیه ،یا یفکر

 که دمیکش گردنم پشت به میموها از و رساندم میموها به را دستم

 . کردم حس یفیخف درد

 ؟یشد بهتر ـ

 و کرد آزاد گردنش دور از را نهیمعا یگوش. رفت دکتر مخان به نگاهم

 .برداشت تخت کنار از را کوچکش فیک یبالبخند

 شده؟ یچ ـ

 وارید به مستاصل و راند عقب را اش شده بافته یمو دسته انیک 

 . زد هیتک تخت کنار

 .شده دهیکش وارید یرو انگار. نباش نگران زدم، پماد رو کمرت ـ

 با را رنگش یآب یپالتو. آمد تر نییپا شیا قهوه یها چشم از نگاهم

 ریز مهین نصفه بلوندش یموها. بود کرده ست اش یآب یها پوت مین

 هیشب یزیچ اش یقند کله بلند یها ناخن و است مانده یمخف شال

 .است عقاب چنگ به
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 تخت تاج به را ام تنه مین یسخت به و دمیکش عقب را خودم یکم

 داشت، قرار دیسف یدست شیپ در که یآب وانیل با انیبرا. دادم هیتک

 :گرفت سمتم را یدست شیپ. شد اتاق وارد

 ..بخور رو هات قرص ـ

. کرد یم درد سرم. دیرس یا شهیش وانیل به قرص یها دانه از نگاهم

 انگش. داشت یشرویپ سرم مغز تا گردنم پشت از که یسردرد کی

 :دمیکش وانیل لبه دور را ام سبابه

 م؟یرفت یمهمون ام ان،یک ـ

 :انداخت پا یرو پا و نشست تخت یرو

 !نشد اومد شیپ یمشکل! مینرفت نه، ـ

 :داد ادامه و خاراند را شیها گوش پشت

 بعد دم،یکش صورتت رو یشوخ به من هم، صورتت شیآرا نیا ـ

 !شد پال و پخش ،یشست رو صورتت

 یرادآوی ذهنم چرا نبود؟ ادمی یزیچ چرا. کردم نگاهش یچشم ریز

 کرد؟ ینم

 :زد وانیل به یا اشاره و گذاشت دستم یرو را دستش

 ...بخور ـ
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 لب وانیل به ینگاه. رفت بندشان پشت هم انیک و بستند را اتاق در

 .گذراندم نظر از را یصورت و دیسف یها قرص و کردم پر

 و فرستادم باال هم را گرد قرص دو دادم، قورت و برداشتم را کپسول

 بستن لیم هنوز ام، خسته یها چشم. خوردم ته تا را آب وانیل

 . بودم خواب االن به تا انگار نه انگار و داشتند

  ام؟ کرده دایپ مشکل من ای کرد عمل زود نقدریا ها قرص

 ام یمخمل روکش بالشت به را سرم و دادم سُر بالشت یرو را خودم

 مرا تصور انیک یکِ که امدین ادمی باز و بستم را میها چشم. فشردم

 ! کرد شیآرا

 چرا که امدین ادمی! است شده پخش قرمزم رژلب چرا که امدین ادمی

  م؟ینرفت یمهمان

 !دمیخواب دوباره و امدین ادمی یزیچ چیه

 .بستم چشم دوباره و

 !بس و شد صفر ام، یزندگ کی برابر در کی دوباره و

** 
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 یها حرف به و گذاشتم گاز یرو را تابهیماه درهم یها اخم با

 بارم فحش یکل و بود زده زنگ اریخشا یگوش به. دادم گوش ونیهما

 .کرد یم

 یها کتلت. نبود هم وَرَم کی به کدامشان چیه که یدل و دق یکل

 :سپردم گوشم یکی نیا به را یگوش و برگرداندم را شده سرخ

 گردم؟ یبرم من ،یبزن داد سرم االن ـ

 :کشد یم یهوف

 احمق؟ یشد گم کردم فکر که یدونیم ـ

 تابهیماه در را شده کات یها گوجه تمام دقت با و کردم تر یلب

 :ختمیر یگرید

 !انیک شیپ امیم یدونست یم ـ

 :آورد معمول حد از تر نییپا را شیصدا

 !بردار یلجباز و لج از دست ایب! پامچال نگرانته یلیخ ارسالن ـ

 :کردم کمتر را گاز شعله و زدم یپوزخند

 چیه چون نبودم؛ یچیه ریگیپ قبال! ونیهما امنجیا دهیارک بخاطر ـ

 یقرارها همه تو! بوده دوست دهیارک با انیک االن اما نداشتم؛ یرد

 ستیب حداقل انیک مثل االن بود، دهیارک اگه. رفتند یم باهم مالقات
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 یزیچ هی انیک مطمئناً. هستند همم همسن. داشت رو سال هشت و

 جون و گهیم دونهیم یهرچ اونم دم؛یم رو پیچ بهش من. دونهیم

 .کرده میتضم هم رو شماها

 یم یباز اش یطوط یها بال با، که اریخشا به و چرخاندم را سرم

 :دادم ادامه و انداختم یکوتاه نگاه کرد،

 کنم، ینم روشن رو خطم اگه. هیخوب یسکو انیک ،یدونیم خودت ـ

 داره رو سراغم یلیخ الیژ. بدم پس جواب دوستام هیبق به خوام ینم

 .رهیگ یم

 :شنوم یم را شیصدا یطوالن هیچندثان از بعد و کند یم سکوت

 با رو ات فاصله کم هی. ریبگ فاصله انیک از من خاطر به لطفا زم،یعز ـ

 !کن ادیز اتفاقاتش

 :دمینال و گرفتم خچالی به را دستم

 حالمم. نداره ممیکار. کنه ینم زجرکش منو که انیک! ونیهما بسه ـ

 .خوبه

 من و کند یم تمام را شیها حرف باالخره تمام قهیدق ده از دبع

 .گردانم یبرم را اریخشا یگوش

 نگاه زشیتم و تَر قرمز یطوط به و گذارم یم اپن یرو را میها دست

 :کنم یم
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 آلما؟ ـ

 :چرخاند یم را سرش یطوط

 ؟یخش نه مگه منه، اسم آلما! آلما ـ

 به را نگاهش. کرد ازشنو را یطوط سر و زد یکمرنگ لبخند اریخشا

 :داد من

 اما دادم؛ ینم جوابشو. زد یم زنگ ونیهما که شدیم یروز دوسه ـ

 !کرد سیسرو مویگوش دهن گهید یاخر نیا

 گهید زد زنگ اگه. ممنون ـ

 

 ��پارت_ادامه#

 

 .خوبه پامچال حال بگو؛ ای نده

 کردنشان رو و ریز  مشغول و برگشتم میها کتلت سمت. نداد یجواب

 از هم را ها یسبز و ختمیر ستالیکر بشقاب درون را ها گوجه. شدم

 تربچه و ختمشانیر زیتم یا پارچه یال. دمیکش رونیب آب ریش ریز

 .کردم جدا را ها
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. شوند سرد یکم تا ماندم منتظر و کردم خاموش را ها کتلت شعله

 ینعناها از یکم. دمیکش رونیب خچالی از را دوغ یا شهیش پارچ

 یخور ناهار زیم یرو را ها وانیل و ختمیر درونش ار شده خشک

 .گذاشتم

 پشت. زدم صدا را انیک ها، نان گذاشتن بعد و دمیچ را ها بشقاب

 وارد اش یمشک بزرگ ساک با انیبرا و شد باز ییرایپذ در انیک بند

 و بود دهیچسب نتش به شیا قهوه راهنیپ. گشت یبرم باشگاه از. شد

. نداشتند یگرید و اریخشا که ییها عضله .شد یم دهید شیها عضله

 .بود انیک دسته و دار تمام از تر کلیه خوش انیبرا
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 باال او نیزم ریز از قهیدق چند بعد و ادمد هیتک آشپزخانه یورود به

 یم حرف تلفن با و بود گرفته هوا در اش شده اهیس یها دست. آمد

 با. کرد باز را آب ریش فشیکث یها دست آن با و شد رد کنارم از. زد

 به ییرایگ نگاه و دیکش رونیب گوشش از را هدست دستش شستن

 :انداخت زیم

 .خوبه متیاشپز دن،یترس ریغ نمیب یم ـ

. انداخت اش شانه یرو را اش یطوط اریخشا و کردم یوحشتانک اخم

 .گذشت کنارم از و زد یها کتلت از یکی به یناخنک

 گردن دور دست انیبرا.... رفت و زد انیک به یحرف ییرایپذ در یجلو

 انیبرا. زد یم پچ انیک گوش در یزیچ یسیانگل زبان به و انیک

 :دیکش ام چانه ریز را شستش انگشت و انداخت اپن یرو را ساکش

 !خانم یقُمر یکرد یآشپز نمیب یم چطورند؟ خانم اخمالو ـ

 :زدم پس محکم را دستش

 .میبود یجنابعال منتظر ،یریم یم یگشنگ از یدار تو نکه ـ

 :برداشت یا تربچه لبخند با و نشست یصندل یرو انیک

let’s eat you ـ 
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 یم فقط درواقع. نشستم زیم پشت حوصله یب و دادم تکان را سرم

 هم با انیبرا و انیک! نه ای آمده خوششان غذا از نمییب خواستم

 لقمه یگرید یبرا یکی! داشتند ییها یباز لوس و کردند یم صحبت

 هم به را حالم خالصه خت،یر یم دوغ یکی یبرا یگرید گرفت، یم

 .زدند

 ادمی هم اسمش یحت شاختم، ینم که یکس. بودم نشسته او کنار

 ها یلبخند گاهش، یب گاه یها چشمک ش،یصدا تُن اما آمد؛ ینم

 .کرد یم مشکوک مرا ش،یپرصدا

 خنده و چشمک هم یکل. گرفت را نگاهم مچ بار، یکل زیم سر

 با! نداشتم او از یخوش دل درواقع. باشم راحت تا داد من لیتحو

 !بس و بود انیک اش همه مقصر دانستم؛ یم نکهیا

 !مسعود ـ

 بیتخر خطر در من یها گوش شد، کنده اش یگوش از که پسر نگاه

 . زد دو دو نکیس فیکث یها ظرف انیم میها چشم. بردند یم سر به

 شبندیپ به و کَند آنجا از مرا شیگوش فینوت نگید نگید یصدا

 .شدن زدن حرف مشغول شانییتا سه و رفت انیک کنار. رساند

 من و کردن یباز شنیستا یپل و زدند یم حرف ها آن شب، اخر تا

 یم که ییجا همان به که کردم فکر قدر آن. کردم فکر نام مسعود به
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 به ترس از که دمیرس یدرد به. دمیرس روز همان به. دمیرس خواستم

 .بود افتاده جانم

 کتاب. دمیکش اپن یرو را خودم و دادم هیتک دستم دو مچ به را سرم

 خاموش ونیزیتلو. کردم شیتماشا تر رهیخ و زدم کنار را دستم ریز

 .بودند رفته اتاقشان به انیک و انیبرا. بود شده

 کرد یم تماشا ید یس ال اهیس صفحه از مرا او. میبود مانده او و من

 .کردم یم فکر روز آن به رهیخ رهیخ من و

 کنار مرا ماندن که یروز همان. گرفت را راهم یجلو که یروز همان

 ! بود متفاوت روز آن قدر چه ردم نیا! دانست یم برکت خودش

 مبل یرو را یهنذفر و دیکش باال را اش یشمیسبز یزانو تا شلوارک

 کوتاهش یموها از یا تپه تنها و بود دهیتراش را سرش دور. کرد پرت

 .دمید یم را

 شینما به را اش یلیپ و پشم یپاها و زد هیتک مبل گاه هیتک به

 .گذاشت

. دمید یم را ها یخالکوب رد و بود زده نرویب قرمز یرکاب از شیبازوها

 :دیکش یکم را گردنش

 ه؟یچ سوالت ـ

 :دادم صورتش به را نگاهم و گذاشتم دستم یرو را ام چانه
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 !دوچهره مرد! ییصنا مسعود ـ

 مارا که واال. دخترکشش نوع از هم دیشا البته زند؛ یم یجذاب لبخند

 را شیها چشم براق خط. نیهم رفت باال شیها لب ور کی. نکشت

 :رساند میها لب یرو به

 ؟یدار دوست رو مدل کدوم ـ

 یرو را دستم. بستم را ام شده باز کتاب و کردم جمع را میها دست

 :دمیکش کتاب یرنگ یها نقش

 !یخالکوب همه نیا ـ

 ...بانو گهید میانداخت پوست ـ

 یبرا یبلند یها قدم. شدم بلند اپن پشت گرد یصندل یرو از

. دادم شیها چشم به را نگاهم. برداشتم شیرو به ور به دنیرس

 حاال که یرنگ به یروشن یها نهیرنگ ز،یر یها چشم کوتاه، یابروها

 !نبود یعسل

 شده دهیکش گردنش یرو تا اژدها بال یخالکوب گوشش ی کناره از

 !نقش پر و آمد یم نظر به جذاب. بود

 از درشت و زیر یها نقطه یخالکوب کی. رساندم گوشش به را دستم

 گوشش درون یکوچک بیصل. داشت گوشش نییپا تا کنارگوشش

 چه؟ یبرا یخالکوب همه نیا کردم؛ ینم درک و بود کاشته
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 شتریب مرا و رساند کمرم به را ازادش دست. انداخت باال را شیابرو

 :دمیکش ششیر ته یرو را میها انگشت پشت. دیکش خودش سمتش

 خواست؟ انیک ـ

 :کرد پرتاب رونیب دهانش از را شیها لب انیم دندان خالل

 زد، اون. میبزن خال میبود رفته انیک با وقته یلیخ! نه رو؟ یخالکوب ـ

 .بود ما با هم خواهرت ادمهی. اومد خوشم منم

 یرو را شیها انگشت. دیرس شیها چشم به عیسر نگاهم ناگاه، به

 :دیکش بدنم پوست

 .ست دهیارک ضعفت نقطه دنیفهم گهید همه ـ

 :دیکش باالتر را انگشتش

 خال هی گوشش پشت دهیارک ؟یدار رو ات یخالکوب هنوز ؟یچ تو ـ

 و بود گل هی یخالکوب کنم، فکر اما ست؛ین ادمی قیدق ادته؟ی. زد

 !پروانه

 یرو و شستند رخت من درون انگار. دییپا را زنم دو دو یها چشم

 .برد باد را ها رخت و زدند ول و شل را اش رهیگ. کردند پهن طناب
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 دیا یم ادمی حاال. کرد یم پرت را حواسم دستش یها حاالانگشت

 گرید ست،ین روانشناس گرید! ستین باز جنس هم دکتر گرید او که

 دیسف کارت کی و پوش شلوار کت

 

 126_پارت#

 شش_و_ستیب_صد_پارت#

 

 !ستین ییطال یها نوشته با

 ام چانه به ششیر ته یزبر که جلو آنقدر. آورد یم جلو را صورتش

 نییپا دستش. است افتاده اش شانه یرو دستم. کند یم تیسرا

. است افتاده فشارم داند یم انگار. است گرفته را گشادم و گَل راهنیپ

 .است ساخته من به شیها حرف که داند یم انگار

 یخالکوب آن که دانم یم! داشت که دانم یم! داشت یخالکوب دهیارک

 درست پروانه که دانم یم. کرد یم میقا ارسالن دید از شهیهم هم را

 گوشواره کینزد تا گل شاخه و بود گل یها گلبرگ از یکی کینزد

 .دیرس یم اش

 :انداختم نییپا را سرم
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 ؟یشناس یم رو دهیارک قدر چه ـ

 الیخ یب خواست ینم انگار او و برداشتم اش شانه یرو از را دستم

 حاال و کرد لباسم سمت نیا بند را گرشید دست که شود راهنمیپ

 .بودم شده تَنَش نیچ دست کامال

 داد؛ ینم آزارم و دیرس یم میموها کوتاهِ یبلند به شیها نفس یهوا

 تکان یسخت به را نازکش مهین یها لب. رفت یم اعصابم یرو شتریب

 :داد

 اوقات شتریب ارسالن چون چرا؟ یدون یم. بود ما با شهیهم دهیارک ـ

 یدخترا داشتن دوست که یمیصم دوست دوتا. ودب انیک پدر شیپ

 ان،یک پدر کشت، دخترشو تو، پدر. کنه پر خودشونو جا بزرگشون

 .اورد بار بد دخترشو

 تا. بشکند مرا بهتر تا کرد یم مکث حروف انیم زد، یم که حرف

  خورد؟ یم درد چه به چیه نیا و یهست چیه تو که بفهماند بهتر

 کیتار یفضا نیا انیم خواستم ینم. مبکش نفس خوب توانستم ینم

 بودنم، چیه از. زد یم حرف من ضعف نقطه از که ستمیبا یمرد کنار

 .دینگو چکسیه به بود قرار دهیارک که ییها شدن له از

! یکن رو فکرش که یهرکس از شتریب. بود نگرانت یلیخ دهیارک ـ

 بیج پول از. کرد یم دیخر تو یبرا رفت یم ما با ها وقت یلیخ



 

587   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 شهیهم تو گفت؛ یم. بخره یپپرون تزایپ تو یبرا تا زد یم ارسالن

 بود؟ یچ دردت! یدار درد شهیهم. بده حالت

 چشم. دیند را ام چانه ریز تا افتاده پس اشک و کرد میتماشا منتظر

 قدر چه من دانست یم دهیارک. دیند را دهیارک در شده غرق یها

 ینم تزایپ گرید هم و رمشندا هم چه؟ حاال اما دارم؛ دوست تزایپ

 .خورم

 .کنه یم درد شهیهم پاهات، دستت، کمرت، گفت؛ یم ـ

 تنم، یبرا خودم، یبرا. بود وحشتناک اریبس که یلبخند. زدم لبخند

 شتریب یکم. دیکش خودش سمت شتریب مرا یکم. دانم ینم او؟ یبرا

 ؛بود قرار یماه نیع انگار. باشد داشته را افتادنم یهوا خواست یم

 .بخورم سُر
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 هفت_و_ستیب_و_صد_پارت#

 :شد خم میرو یکم. کرد اخم اما د؛ید را لبخندم

 ؟یخوب ـ

 خودت کنار رام ستین مهم میبرا. توست دست اش یخوب یول خوبم؛

 یم صورتم یرو را گرمت یها نفس که ستین مهم میبرا ،یدیکش

 یلیخ راستش میبرا. ندازمیب ریگ میپا انیم را دستم یکم تا یپاش

 یوا موقع آن! یباش داشته خبر یگرید زیچ از تو نکند که است مهم

 !دهیارک به یوا من، حال به

 با شبا. رهیبگ لیتحو رو بارها تا لنج سر رفت یم من با روزا دهیارک ـ

 انیک اما نداشت؛ انیک از یخوش دل چندان ارسالن. رفت یم انیک

 .اومد یم نظر به پامچال از تر فرز و زرنگ یلیخ

 یکم کاش ؟یبشنو یخواه یم گفت؛ یم کاش. کرد یم ولم کاش

 را شیها یخالکوب نقش تر قیدق من تا کرد یم دور را اش فاصله

 .نمیبب

 چشم تا داد یم نشان شیها دست و گردن شتریب کوب وارید نور

 .بود زیانگ نفرت میبرا که شیها لب تا ش،یها

 یجا چون بود؛ رحم یب. کرد بارم زهایچ یلیخ چون؛ بود زیانگ نفرت

 .دیپرس یم مرا حال و شد یم صامت ماجرا حساس
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. نبودن یعنی یباش نکهیا گفتم... نشو انیک یقربان گفتم! پامچال ـ

 یوقت هی. نکنه پرتم یوقت هی انیک تا زدم دو و سگ رهعم هی من

 هم من، هم. نشم مونده مات سرباز وقت هی نشم، باطله کاغذ براش

 .یکن لج و یبمون! یایب میکرد ینم فکر ار،یخشا

 باز فقط اما کرد؛ باز را دستش. دمیکش عقب را سرم. زدم پوزخند

 ترکش دوباره تا بکشم نفس من خواست یم انگار. نگرفت فاصله. کرد

 .بشود مُقدَم خط دوباره تا بزند

 ای یدون یم ؟یدونیم یچ ؟یخودکش از ده؟یارک از ؟یدون یم یچ ـ

 نه؟

* 

 ینم. کردم دایپ را المصب دیکل باالخره و دمیکش وارید یرو را دستم

 کنار زدم حدس ها خانه نقشه شتریب طبق اما کجاست؛ قایدق دانستم

 ش،یپ روز چند نبود، ادمی چرا دانم ینم. دباش المپ دیکل یورود در

 !رفت فنا به و کرد ریگ خواب چراغ میس به انیبرا یپا

 به ردم،یگ یم ذهنم نیب که یکم! است کرده ریگ ذهنم! بود یتعجب

 به یا کلمه رفت، یم ادمی یگاه! آوردم یم ادی به را کلمات یسخت

 ! شود یم چه سیانگل و فرانسه
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 یزیچ کردم؛ یم فکر یوقت دانستم؟ ینم که بودم شده چه دچار

 خواندم؟ کتاب خوردم؟ چه غذا شبید. آمد ینم ادمی

 یا شهیش کمد یرو من نگاه و شد پخش اتاق در یمهتاب نور کم کم

 برداشتم؛ یآرام یها قدم. دمید یم را شده تلنبار کتاب چند. رفت

 .دمیفهم یم خودم که بود میها قدم در یخاص هراس و هول کی اما

 تعجب! صدیس صفحه. دمیکش رونیب را نَماد کاغذ و برداشتم را کتاب

! ام خوانده کم نقدریا که ست یتعجب. زنم یم ورق دقت با و کنم یم

 .نکنم تمام روز دو از کمتر را یا صفحه پانصد کتاب ندارم عادت من

 یباال یا شهیش درب قفل و انداختم گرید یها کتاب کنار را کتاب

 به چشمم ام کوله انیم و دمیکش رونیب را ام کوله. کردم باز را کمد

 کوله پیز و کردم ابهام یرو از یاخم! نخورد پاسپورتم و شناسنامه

 ینم ادمی و کردم لمس را آن از زیآو کوچک عروسک. کردم رها را ام

 امد ینم خوشم واناتیح از وقت چیه که من دمش؟یخر یکِ آمد؛

 !گاو عروسک به برسد چه

 دوبار، بار، کی. دادم تکان را رهیدستگ بار چند و رفتم اتاق رد سمت

 کرده قفل را در انگار. نداشت دهیفا اما کردم؛ شتریب را دستم فشار

 !بودند



 

591   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ینم ادمی و انداختم باال یا شانه خودم؟ ای بودند کرده قفل ها آن

 یم در را ام یشانیپ کالفه و کشم یم یهوف داشتم؟ دیکل آمد؛

 .چسبانم

 پامچال؟ ـ

 :دارم یم بر را سرم

 ؟ییتو مسعود ـ

 :دهد یم تکان را در رهیدستگ

 دختر؟ یکرد قفل درو چرا ـ

 ...من ـ

 :کردم مکث یکم

 !نه ای باشم کرده قفل خودم ادینم ادمی اصال ـ

 متوجه. زند یم صدا را انیک ادیفر با و شود یم دور شیصدا یکم

 تق با در و چرخد یم قفل در دیکل که یوقت تا شوم ینم یزیچ

 .شود یم باز یکوتاه

 چشم به ینگاه مسعود. کنم یم باز را در و رمیگ یم را در رهیدستگ

 :اندازد یم میها
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 هم دتیکل! یکن یم قفل رو اتاقت در شبا خودت گفت؛ انیک ـ

 !بالشتت ریز یذاریم

 را بالشت از یا مهین. روم یم بالشت سمت و چرخم یم تعجب با

 مار؟یب ای ام شده خل. شود یم خشک دیکل به نگاهم و زنم یم کنار

 :دهم یم فشار مشتم انیم را دیکل

 !ادینم ادمی اصال ـ

 :چسبانم یم ام یشانیپ به را دستم پشت

 ؟یینجایا وقته یلیخ ـ
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 :کند یم براندازم مشکوک و دهد یم تکان را سرش

 خارج بره خواست یم اریخشا امروز! امیم نجایا کم یلیخ من! نه ـ

 .میبر باهم گفت شهر،

 :انداختم باال استفهام با را میابرو

 چرا؟ نجاستیا همش اریخشا ـ
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 :انداخت باال یتیاهم یب یرو از یا شانه

 .ندارم خبر! بپرس خودش از ـ

 :دمیپرس که برود تا کرد گرد عقب و برد شلوارش بیج به دست

 گذره؟ یم روز چند میخورد تلتک که روز اون از گمیم ـ

 قبل، روز چند از تر قیدق کرد، میتماشا. ستادیا در چهارچوب انیم

 " من و "است؟ مرگت چه "بپرسد یه و بزند دو دو چشمش انگار

 "دانم ینم

 :گرفت در قاب به را دستش

 شده؟ شیزیچ مغزت تو ـ

 یم "خانم عنتر خانم، عنتر " یه که آمد یم اریخشا یطوط یصدا

 از یجواب ماندنِ منتظر یب و شد باز خنده به مسعود یها لب! گفت

 !رفت من، سمت

 سر یکم. زدم زل سقف به تر تعجب پر. دمیکش دراز متعجب یکم

 .کند دار خدشه را روانم که یجد آنقدر نه اما داشتم؛ درد

 چراغ کنار را مشتم در دِیکل. شدم بلند جا از درجا و کردم تر یلب

 یها ییدمپا. رفتم رونیب اتاق از و گذاشتم ام هشد خراب خواب

 مشغول انیک. رفتم ها مبل سمت میمستق و دمیپوش را ام یانگشت
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 شییدمپا لنگه آدامس آن بار کی چند هر و بود لشیموبا با صحبت

 .برد یم فرو دهانش در دوباره و چاندیپ یم انگشتش انیم را

 و اریخشا موقع همان و زد یبند مین لبخند افتاد، من به که نگاهش

 !شدند خارج ییرایپذ در از مسعود

. برداشتم را ونیزیتلو کنترل و نشستم رهیت یها مبل از یکی یرو

 را یگوش تاچ. شد تمام انیک تماس موقع همان و زدم را قرمز دکمه

 .بود رهیخ ها یعسل از یکی ی هیپا به و بود داده هیتک اش چانه ریز

 :کرد نگاه من به بعد و دیکش باال را نگاهش ونیزیتلو یصدا با

 عموم باغ میبر یموافق م،ینگرفت که بود یدورهم اون پامچال ـ

 م؟یریبگ

 :انداختم باال را ام شانه

 ...برام ستین مهم چندان ـ

 مبل گاه هیتک به را خودم و گذاشتم یعسل نیتر کینزد یرو را میپا

 :دیپرس دوباره که چسباندم

 .زد زنگ بهم ارسالن ـ

 :دمیپرس تعجب با و دیچرخ سمتش یآن نگاهم

 گفت؟ یم یچ ـ
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 :دیرس پوزخند به لبخندش

 !بود انداخته راه یم هلپ یم هلپ! دهیترس یگرام پدر ـ

 شلوار بیج در را دستش.شدم نهیس به دست و انداختم باال را میابرو

 منتظر. دیکش رونیب را اش یهنذفر و برد اش یخاکستر اسلش

 مشغول من، به امتناع یب اما بزند؛ را حرفش ادامه ات کردم شیتماشا

 .شد اش یگوش

 صورتش مقابل را صورتم. دمیکش جلوتر را خودم و انداختم باال ابرو

 :داشتم نگه

 ؟یخوا یم باج ـ

 یچشمک با و گذاشت لیموبا یصدا شدن کم دکمه یرو را دستش

 :گفت

 مهمه؟ برات ارسالن یها حرف مگه ؟یچ باج ـ

 ریز از را اش دهیکش یها انگشت و گذاشت ام شانه یور را دستش

 :کرد رد بلندم نیآست بافت

 !گهید براش یمهم حتما! نجاستیا دخترش ـ
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 جلو به یکم. شد دهیکش شیها چشم تا انگشتش حرکت از نگاهم

 آرام. دمید لباسش قهی یگرد انیم از را اش نهیس خط و شد خم

 .بود دهیرس ردنمگ پشت به شیها انگشت حاال و دیکش نفس

 ؟یدار دوست رو یبش ارباب نکهیا! انیک ـ

 :افتاد گوشش از یهنذفر یها گوش از یکی و زد کنار را میموها

 !رهیم زرنگ یها آدم یبرا جونم من ـ

 :دمیکش جلو به محکم و رساندم لباسش ی قهی به را دستم

 ؟یچ نوشته من یشونیپ یرو ـ

 :دیرس میها چشم به ام شده چنگ یها دست از اش زده بهت نگاه

 خوبه؟ حالت ـ

 و زد یمردگ موش به را خودش کند، فرار مهلکه از بخواهد که انگار

 :گذاشت دستم یرو را دستش ،یا مهربانانه اریبس لحن با

 شده؟ چت ـ

 :زدم یآشکار پوزخند

 هان؟ بشه؟ یچ که نجایا یکشون یم یدار رو ارسالن ـ

 را لباسش یخوردگ جر یصدا یحت و دمیکش شتریب را اش قهی

 به را او شتریب گذاشت ینم و کرد یم تمیاذ بلندم یها ناخن. دمیشن
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 یم را فرارش یبرا شده فراخ یها چشم که نیهم اما ندازم؛یب دام

 .ام رفته شیپ خوب دم؛یفهم یم دم،ید

 بکشمش؟ نجایا خوام یم گفته یک ـ

 ی دهرژخور یها لب به یکوتاه نگاه و کردم زیر را میها چشم

 شیپ گردنش کینزد ینارنج گل یخالکوب تا و انداختم اش ینارنج

 .رفتم
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 :داشتم نگه شاهرگش کینزد درست را ام اشاره ناخن زیت ی لبه

 یتو یلذت چیه اما داشته؛ رابطه باهات گفت؛ بهم ارسالن روز اون ـ

 خوشت کنند موس موس جلوت همه نکهیا از تو که گفت! نبود رابطه

 ! ادیم

 ام شانه جان به شیها انگشت حاال و دیکش شیها لب یرو را زبانش

 :کند دور خودش از یکم مرا تا بود افتاده

 !بده گوش ـ
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! ستمین خر ستم؛ین کور من انیک! نمیب یم دارم! دمیم گوش دارم ـ

 من یشونیپ یرو ؟یدیفهم! اسکول احمق ننوشته؛ من یشونیپ یرو

 هیریخ و امداد تهیکم که یهست خوب یلیخ آدم هی تو که هننوشت

 !داره

 بشه؟ یچ که یدیم ریگ من به یاومد هوی! یگیم یچ فهمم ینم ـ

 مگه آره؟ نجایا ادیب ارسالن خواستم من مگه ه؟یچ من با مشکلت

 !یزیچ یازا در خودش، یپا با! خواست خودش گفتم؟ من

 :دینال و گرفت مشتش انیم را دستم

 ازین چون دمیخواب پدرت با من یبگ یخوا یم ؟یبگ یچ یخوا یم ـ

 آره؟ بهش؟ داشتم

 تکان شیجلو وار دیتهد را ام اشاره انگشت و دمیکش عقب را ام شانه

 :دادم

 اما داره؛ برات یسود چه نجایا من موندن دونم ینم! یخودت خر ـ

 !امیم تختت تا دکتر خانم اون مثل منم یکرد فکر اگه یخوند کور

 :شد گشاد شیها چشم

 تختتم؟ یرو ببرم رو تو دیبا چرا ـ

 را بافتم لباس یا پارچه یها نیآست. شدم بلند جا از و کردم تر یلب

 :دادم نییپا
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 !یکن رکشیزنج که لیدل همون به ـ

** 

 از که ینیس انیم یآخر دَم و دمیچرخ یکم ستادم،یا باغ انیم

 ازین خوردنش به تمدانس یم که برداشتم یوانیل گذشت، یم کنارم

 .کردم کج سالن یورود سمت را میها قدم.  ندارم

 دم،ید ینم را اریخشا! بود مراقبم تر سمت آن قدم چند مسعود

 !نبود مهم دنشیند درواقع

 کمرم کینزد تا گردنم یباال از که بودم دهیپوش یرنگ یزرشک لباس

 ام یدورهم یها لباس نیتر یمیقد از یکی. بود شده کار ریحر

 . بود شده کار دیسف یها یسنگدوز اش نهیس یرو.بود

 لباس نیا همراه تا کردم دایپ یا یمشک و کلفت ساپورت بال و زور با

 !جانش دکتر خانم و انیک لطف به هم آن. بپوشم

 خرم کرد؛ یم فکر و بود کرده خشک جا مسعود دل ور دکتر خانم

 هم یمال نیهمچ مسعود حاال. است کرده ریگ مسعود شیپ دلش که

 !دغل و دروغ مشت کی جز نبود؛

 ینم هم اول از شناختمش، ینم گرید! نبود یعسل گرید شیها چشم

 !نبود درست وسط نیا یزیچ کی اما دانم ینم! شناختمش
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 ینم چانه و چک و آمدند یم بود، انیک که هرجا مسعود و اریخشا

 کدام نعشقشا و دیپلک یم انیک اطراف شهیهم از کمتر انیبرا. زدند

 !دانم ینم بود، رفته یگور

. انداختم میپا آن یرو را میپا و دادم هیتک یچرم مبل گاه هیتک به

 از. زد یم برق اش نقره بزرگ نینگ آن با قرمزم یورن یها کفش

 قهیسل به دم،یپسند اریبس را شیها کفش نیا ان،یک لیوسا تمام نیب

 .آمد یم یادیز ام

 پخش که ییایاسپان تند آهنگ به و ردمک زانیم میپا یرو را میپالتو

 .بفهمم اش ترجمه از یزیچ تا نکردم توجه شد، یم

 گذره؟ یم بد ـ

 سخت بود، کوتاه اریبس ی دکلته کی شامل که اش یمجلس لباس به

 را چشمم که بود غیج بنفشش یها یدوز سنگ قدر ان. کردم نگاه

 بودند، کرده وصل سقف به که یینورها رقص نیا مخصوصا. زد یم

 کنارم را دستش یرو یچرم کت. شد یم انعکاس ینینگ هر یرو

. نشست کنارم اش یکالباس دار پاشنه یها کفش تقِ دو با و انداخت

 رنگ یصورت را آن چندتار از شتریب و بود زده رنگ یدود را شیموها

 !بود کرده
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 بستن ییقایآفر و شیموها کردن رنگ به یخاص عالقه انگار کال

 اهل که داد یم لو را او ظشیغل لهجه کردن صحبت نزما. داشت

 .ستین رانیا

 یکل و گرفتن را دورش حشم و خدم مشت کی ورودمان بَدو از

 .بستند زابتیال ملکه ناف به "خانم خانم،"

 یه! بگو دروغ بهم یه بعد! یاورد هم منو اد،یب یگفت رو ارسالن ـ

 .دمید نجایا اگر آشنا چشم به رو یکس که ستین مهم اصال بگو؛

 درست اش شده کوریمان یها ناخن ی گوشه با و برگرداند را سرش

 :خاراند را شیابرو یباال کوچک یخالکوب یرو

 !کنم تشیاذ کم هی خواد یم دلم فقط ـ

 یعسل یرو را دستم در وانیل و انداختم مبل گاه کهیت پشت را دستم

 :کردم رها کنارم

 تخت؟ رو شیببر بعد که ـ

 :شد باز هخند به لبش

 م،یکن حال هم با یگروه! زنش با حتما! تخت رو ببرمش بعدش که ـ

 هوم؟

 :زدم اش برهنه بازو به یمحکم ضربه و دمیکش هم در ابرو
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 !مسخره ـ

 گران شلوار کت آن با خدمتکار مرد. گرفت باال را سرش و دیخند

 :گرفت انیک سمت را گاریس جعبه و شد خم مقابلمان متشیق

 ...دییبفرما ـ

 فقط اما کردم؛ پُک چند هوس منم برداشت، را گاریس که انیک

 !هوسش

 .داد جا انگشتم انیم نخ زیانگ وسوسه انیک که زدم پس دست با

 

 ��پارت_ادامه#

 

 همه دود. دمیکش یقیعم نفس و زدم هیتک مبل گاه کهیت به را سرم

 و بود باز ما مقابل درست سالن یدرها از یکی. بود برداشته را سالن

 . میداشت نظر ریز را ها مهمان ورود

 یپ و شد ولکُنَش دکترجانش خانم و نشست گرمید سمت مسعود

 یخالکوب! آمد یم او به یعسل یها چشم. رفت گرید یآدم با رقص

 و یاستخوان صورت. دیکش یم رخ به خشونت یادیز پرنقشش یها

 تاهکو یپالتو. داشت را شیر ته از یکمرنگ رد هنوز اش یمثلث فک
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 اوردهین در را داشت ازداخلش یکمرنگ یها رگه که اش یمداد نوک

. داشت یپارگ شیپا مچ اطراف که بود دهیپوش ینیج شلوار. بود

 منتظر انگار و کرد یم نگاه هیثان هر را اش نقره لوکس بزرگ ساعت

 !بود یکس

 داخلش را گاریس خواستم و دمیکش خودم سمت را یگاریجاس

 :گرفت دستم از را گاریس نخ مسعود که ندازمیب

 !بکش ته تا ـ

 

 یس_و_صد_پارت#
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 انتها تا گاریس یقیعم پُک با و فشرد شیها لب انیم را گاریس یانتها

 لبخند با و تکاند را لباسم یرو بر شده ختهیر خاکستر. سوخت لتریف

 :دیپرس جذابش نچندان یور کی

 ؟نه؟یدار فرق یلیخ دهیارک با ـ

 و رفت باغ و سالن رونیب تا نگاهش و شدم رهیخ ورتشص به قیدق

 !آمد
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 ؟یا زده جانیه نقدریا یچ یبرا ـ

 :گرفت نما دندان لبخند را شیجا و شد جمع شیور کی لبخند

 شه؟یم یحال چه نه،یبب تو کنار منو ارسالن نمیببب یخوا یم ـ

 :برداشتم میپاها یرو از دستم

 د؟یمتنفر ازش همتون ـ

 :انداخت ام چانه ریگ را دستش و داد تکان ناعامت یب را سرش

 واقعا ،یباش من با دادم شنهادیپ که موقع اون! اومده خوشم ازت ـ

 !یباش من با خواستم یم

 شان همه نکهیا از. ام گرفته دل به او از نهیک. کردم نگاهش طعنه با

 .برسند دلشان مراد به تا بودند داده یباز مرا

 ... بود؛ دهیرکا اگه دیشا. گمیم یجد ـ

 مهین حرفش ان،یک واکنش و یورود در سمت نگاهش یدگیکش با

 .زدم چنبره مبل کنج من اما شدند؛ بلند مسعود و انیک. ماند

 کتش همرنگ شلوار. بود گذاشته باز را اش یمشک بلند مهین کت

 تن به یا رهیت یاسک قهی راهنیپ. آمد یم نظر به دهیاتوکش و صاف

 و زد یم لبخند. بود شده ست شیا قهوه یاه کفش با که داشت
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 را ها یسر کی اش مردانه یها دست. کرد یم یخوشحال اظهار

 .رفتیپذ یم مشتاق را ها یسر کی و زد یم پس عامرانه

 در شکست هیشب دنشیرس! داشت بهت کی دنشیرس! دیرس ما به

. نکند نگاهمم. باشد آرام کرد؛ یم یسع دهیسپ. بود دوم یجهان جنگ

 آمده سرشان به چه و شد یم تر طناز روز هر. شد هم موفق تشراس

  است؟

 به همرنگ اش یچرم بلند یها نیپوت را رنگش کرم ی زنانه راهنیپ

 حاال. بود افتاده شانه یرو ول و شُل لباسش یبندها. آمد یم نظر

 را تیموها گفت؛ ینم گرید شد؟ ینم یرتیغ جانش ارسالن گرید

 است؟ روشن یادیز نکن، دکلره

 ....تمسخر از پر و جالب. دیرس یم نظر به جالب

 انیم یخاص حرص کی. افتاد کمرم جان به مسعود یها دست

 یقو حکم به احترام، حکم به نه بودم، ستادهیا. دمیدیم نوازشش

 .بود یته که یبودن

 .سوزاند یم قطعا را دهیسپ که یلبخند. زد لبخند انیک

 !دیاومد خوش یلیخ ـ

 . بود نیا درستش ریتعب! دیآمد خوش جهنم به
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 با مسعود اما ندارم؛ هم ینگاه یحت ای و یحرف لیم. ام مانده الل

 .داد یم سوق دو آن سمت مرا میبرپهلو شیها انگشت فشردن

 یعسل یها لنز. آمد یم شیها چشم به کمرنگ ییطال شیآرا

 !ستین دهیارک هیشب گرید و است گذاشته

 !دییایب کردم ینم فکر ـ

 میبرا اش یشانیپ برجسته رگ. آمد نییپا اش یشانیپ یرو از عرق

 :برد شیپالتو بیج درون را شیها دست. نبود بایز

 !بُردشه و انیک یبرا جشن نیا دونستم ینم ـ

 هم منو یهو "دیبگو بخواهد که انگار! دیکش جلو را خودش مسعود

 ."نیبب

 یها دلبخن... را مسعود یها دست. دید یم را زیچ همه ارسالن

 که دیفهم یم او... مرا ی شده بلند یموها... را انیک ی سلنبه قلنبه

 ...بس و هستم نجایا او زجر یبرا فقط من

 .کنم صحبت پامچال با خوام یم ـ

 شده الل دهیسپ. گرفت انیک از را ام اجازه انگار راستش. نبود من با

 شانه یرو دست انیک. کرد یم پرتاب فحش شیها چشم با و است

 :گذاشت ام
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 داشته کوتاه گپ هی یاحیر رارسالنیام یآقا با یدار دوست زمیعز ـ

 ؟یباش

 و زد لبخند مسعود اما امد؛ین خوش انیک مذاق به. دادم را جوابم

 "است نیهم ن،یآفر "که داد نشانم را مشتش

 دهیچسب دهیسپ. میبود نشسته یاسی ساتن یزیروم با زیم کی گرد

 رهیخ و دیکش یم لختش یموها انیم یدست بار کی هرچند من به

 .کرد یم میتماشا

 خب؟ ـ

 انیم گردنبند به قیدق. گذاشت زیم یرو را آرنجش سر دو ارسالن

 :کرد نگاه گردنم

 ؟یکرد خودت یچ نگران رو ملت هی ـ

 :زدم هیتک ام یصندل به الیخ یب

 ؟یاحیر یآقا یملت همون جز توهم نکنه منن؟ نگران ملت هی ـ

 :گذاشت میها دست یرو را دستش دهیسپ

 .مییخوا یم رو تیخوب ما که بخدا ـ

 :چرخاندم ام تنه مین همراه را ام شانه

 د؟یخواست رو میخوب هم، نبودم که یوقت ـ
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 میپا یرو را میپا. داد تکان خدمتکار یبرا یدست و دیکش نفس

 کتش ارسالن. شدم رهیخ زیم یرو بر گاریس یها لتریف به و انداختم

 :انداخت کنارم یندلص یرو را

 !رشت یایب بهتره ـ

 :رساندم کتش نیسرآست دکمه به را دستم

 بگو گفتم بهت شما؟ دییخوایم من یبرا رو نیبهتر تاحاال یکِ از ـ

 بفهمم من تا! کارش یپ بره عیقضا نیا همه تا کجاست پیچ اون

 یبدون یگشت سال همه نیا شد؟ یچ دهیارک بفهمم تا کنم، کاریچ

 زدن حرف ییتوانا دوسال تا من چرا و اومد دخترت السرب اون چرا

 !یهست یهرپدر از تر یعوض تو که بخدا ارسالن؟ یگشت نداشتم؟

 :شد زانیگر میها چشم از

 !نداره یا دهیفا چیه گشتنمون ـ

 :کردم نگاه دهیسپ به و زدم یپوزخند

 ینم هم تف خاکت سر یریبم تو هم روز هی مرد نیا ؟ینیب یم ـ

 !ندازه

 یا مهربانانه لحن با من به رو و آمد ارسالن یبرا ییابرو چشم دهیسپ

 :گفت
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 یپِ مییبخوا ما. زمیعز یدون ینم انشیاطراف و انیک از یزیچ تو ـ

 !میمُرد هم خودمون م،یریبگ رو ماجرا

 

 کی_و_یس_و_صد_پارت#
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 بشقاب یرو کمرنگ یها گل انیم را ام اشاره انگشت و کردم تر یلب

 :دمیکش قابلمم

 یبابا هم داره، ربط تو به هم که هیچ اون تو یچ ؟یچ ارسالن ـ

 د؟یکرد یچ یقربان رو دختراتون هردوتون! انیک

 وارید به که هالوژن کمرنگ ینورها. کردم یم نگاه هم اطراف به

 را یسرتاسر ی پنجره کل یمخمل میضخ پرده کی. بودند دهیچسب

 ته و شد یم گرفته بار زیم ی شهگو ییها عکس یگاه. بود پوشانده

 !بود مزخرف ی بوسه و ماچ دوتا شانیها عکس ته

 و دیکش جلو را خودش. کرد پرت را حواسم اش شانه تکان با ارسالن

 :گفت قرار یب

 بود؟ یچ من کار ـ
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 یجذاب اریبس یلبخندها و دیکش یم پیپ که یمرد از را نگاهم

 رهیت ی نهیرنگ به. زدم زل او یها چشم به و کَندم لیم یب داشت،

 .داشت نامحسوس لرزش کی که اش

 :دادم کوتاه را جوابش

 !اسلحه قاچاق ـ

 به را اش هیتک و کرد صاف یکمرنگ استرس با را راهنشیپ قهی

 و گرفت ضرب زیم یرو بر دستش یها انگشت با. داد اش یصندل

 :دیپرس

 کنه؟ کار تا خواد یم یچ اسلحه هی ـ

 اطراف یصداها. نشستم شیتماشا به تر قیدق و کردم یاخم

 .کرد یم دور من از را تمرکز و شد یم شتریب هرلحظه

 دور شال بر سکه برخورد کیچل کیچل با که یعرب تند آهنگ یصدا

 سکه. زد یم را چشمم زن، چرخش هر. بود شده یقاط زن کی کمر

 .دیکش یم جان به غمزه یمردها انیم زن و دندیلرز یم ییطال یها

 تکه هربار تا و دیرس یم کمرش تا اش شییطال بلند یوهام دسته

 کننده اغوا. دیکش یم اطرافش یها آدم صورت به را شیموها از یا

 بود نشسته تنش بر خوب اش یپولک سبز ی تنه مین. آمد یم نظر به

 .داد یم نشان را شیها نهیس یبرجستگ تمام که
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 من ذهن در سوالش و خورد تکان صورتم یجلو ارسالن چپ دست

 .دیچیپ

 یم چه اسلحه کی. کردم محکم ام چانه ریز را دستم و کردم یاخم

 !دارد اطفار أدا یکل خواهد، یم ماشه اسلحه کی کارکند؟ تا خواست

 :کردم نگاهش ابهام با

 ه؟یچ منظورت ـ

 

 132پارت#

. داشت نگه زمانیم مقابل و کشاند را اش یدست چرخ خدمتکار زن

 یکوتاه میتعظ با و دیچ مانیها بشقاب انیم را یشکالت یها کیک

 را کیک یرو یها خامه و دادم جا میها انگشت انیم را چنگال. رفت

 . فرستادم عقب

  ؟یهست خونسرد نقدریا چرا ـ

 قهی یباال چاک از را دستش در یکاغذ دستمال. گرفتم باال را سرم

 هیشب درست. انداخت رونیب را آن از یا مهین و کرد رد اش یاسک

 اضافه کالسش یها وجناتِ به یکِ را اخالقش نیا! قیرق ییاروپا کی

  بود؟ کرده
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 من بودن چندان هم او یبرا انگار و بود اش یگوش مشغول دهیسپ

 فکر چرا. بود الیخ یب که بس از کرد، ول دیبا را او کال. نبود مهم

  شود؟ مادر یکم است؛ قرار و است شده مانیپش کردم؛ یم

 : رساندم دهانم به را چنگال

  ؟یساخت یزیچ ـ

 با تنها و گرفت دهیسپ سمت را دردستش خامه به آغشته چنگال

 : داد را جوابم یآرام یصدا

 ! نه من فقط ـ

 *** 

 دیشا! شود یم تنگ دلت هفته انیم که شود یم یها وقت یلیخ

 ... ها حرف دست نیا از ،یشو یم ریدلگ هم

 صبح که گذراندم یم یظهر دوازده ساعت ی شنبه سه قایدق

 ! دیرس یجرخوردگ قهی تا که یجنجال و دعوا. داشت یوحشتناک

 یرنافیز فحش کی اش ته است، شده چه بفهمم تا زدم نوک چه هر

 . انداختنم اتاق داخل و کردند وجناتم بند
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 یطوط آن با لکسیر یلیخ! بود اریخشا ماجرا نیا صامت نکته تنها

 توجه هیقض نیا به ام ذره کی و شد مشغول ختشیر یب یعوض

 . نکردم

 یلیخ انیک "زد یم داد مسعود. دمینفهم را شانیها حرف اصال

  "استاد ام گرفته ادی خودت از "که دیخند یم هر هر انیک و! "یلجن

 قورتشان حالتم یب یها چشم با و شدم یم پوکر من واقعا نجایا خب

 و تام آمد، انیابر. گرفتم سردرد آخرش که زدن هوار آنقدر. دادم یم

 . کرد انیک ی حواله ماچ یکل و فرستاد شان النه یپِ را یجر

 کاله اش، پاره پاره نیج شلوار آن با تمام ساعت کی بعد حاال مسعود

 . خورد یم حرص انشانیم یگاه هرچند و دید یم یقرمز

 ناز و بود نشسته اپن پشت یچوب یها یصندل از یکی یرو اریخشا

 بال "است شده ضیمر آلما "خودش قول به. دکش یم را اش یطوط

 عنتر " مرا گرید. بود شده یخروس یکم شیصدا و دیخار یم پرش و

 و زد یم میصدا "پَپَ " زاغارتش یصدا آن با. زد ینم صدا "خانم

 . کرد یم لوس ام شانه انیم را خودش

 ... بودن مجسمه جا نیبش ایب ـ

 اتاق سمت یاساس حمام کی هب رفتن یبرا و انداختم باال را ام شانه

 : دیپرس گذشتم، یم که اریخشا کنار از. رفتم
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 ! یبود نجایا که االن تا ـ

 : کردم اش حواله یا غره چشم

 ! رمیبگ دوش رمیم دارم ـ

 یها دست به را شیها چشم و ماند جا آلما سر یرو دستش

 نییپا به را دستم. دوخت بودم، داده جا ام نهیس انیم که طلبکارم

 . دمیکش نشییپا شتریب و رساندم راهنمیپ

 در بستن بعد و رفتم اتاق سمت یتند یها قدم با نداد، یجواب یوقت

 و ستادمیا یقد مهین نهییآ یجلو. زدم را حمام المپ دیکل اتاق

 ! رفت برق که اورمیب در را لباسم تا بردم باال را دستم

 من تا دیرس ینم حمام داخل به ینور چیه. رفت درهم ام چهره

 گوشه را لباس و آوردم در هم را گرمید نیآست کالفه. نمیبب را خودم

 . انداختم سبد درون حمام ی

 که رآبیش ریز. کردم ولرمش یکم و رساندم آب ریش به را دستم

 قدر هرچه. کردم حس گردنم تا کمرم یرو را یقیعم سوز رفتم،

 . شد ینم نمیبب را پشتم نهییآ دورن از تا کردم ماوج و کج را خودم

 را یکمرنگ یها یبرجستگ و رساندم پشتم به یسخت به را دستم

  هست؟ چرا آمد؛ ینم ادمی که کردم حس
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 شباهت یب که یبلند غیج یصدا که برسانم باالتر خواستم را دستم

 ییها چشم آن با و شد گرد میها چشم. دمیشن را نبود انیک غیج به

 در سمت و زدم چنگ را پوش تن د،ید ینم را اطراف یخوب به که

 . رفتم حمام

 یپا زده، هول. شد شتریب هوار یصدا نگذاشته رونیب را دومم یپا

 کف. افتادم نیزم یرو زانو با و کرد ریگ چهارچوب لبه به گرمید

 یموها. شدم بلند جا از یسخت به و فشردم نیزم به را دستم هردو

 بعد را اتاق در و انداختم پوش تن کاله ریز را ام شده سیخ

 . کردم باز د،یکل چرخاندن

  ؟یهست یک یکرد فکر! یکن یم جایب تو ـ

 مسعود مقابل را اش یکمر اسلحه انیک. افتاد دو آن به مبهوتم نگاه

 . بود حمله منتظر دستش در کارد آن با هم مسعود و بود گرفته

 یم یزیچ بار کی چند هر و بود ستادهیا هردوشون انیم اریخشا

 . دمیشن ینم درست که گفت

 یم یغلط چه پس من خونه تو م،یبرگشت یمهمون از که شبید  ـ

  ؟یبر ییدستشو ای یبخور آب یاومد ؟یکرد

 شیعصبان یها چشم با و گرفت باالخره را انیک دست مچ اریخشا

 : کرد نگاه مرا



 

616   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

  بود؟ حموم رفتن وقت االن ـ

 : رساندم مسعود کنار یتند به را ام زده خی تن

  مرگتونه؟ چه دوتا اشم ـ

 انیک یبرا شیها چشم با و دیکش کارد غهیت یرو را انگشتش مسعود

 : دیکش نشان و خط

 یم غیت جور هی ،یکن یم دخالت من یکارا تو نمیبب گهید بار هی ـ

 ! یکن هیگر براش بار هزار که صورتت رو ندازم

. شد دهیکش صورتم یرو بر دستم لحظه کی یبرا فقط! لحظه کی

 اریخشا نگاه. رفت هم در صورتم و یخوردگ خط به دیرس باالتر، آمد

 .دیرس من به انیک یها دست انیم کُلت از
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 ضربه و دیکش یهوف کالفه که گرفت را مطلب اصل من از زودتر انگار

 . زد انیک ی نهیس به یا

 شده سیگ چهل یموها و افتاد نفره تک مبل یرو خوران تلو انیک

 . شدند پخش اهو در اش
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 یفلز ی دسته یرو حاال دستش. دیرس مسعود به متعجبم نگاه

 رفتم جلو قدم کی. بود نشده من متوجه هنوز انگار و دیلغز یم یچاق

 به و کرد ریگ زیم ی هیپا به شیپا که زدم اش نهیس تخت هوا یب و

 یرو او و شد خُرد شهیش اش یبعد تکان با. افتاد زیم یرو پشت

 . تاداف یها شهیش

 به اش زده شوک نگاه. برداشتم را بود افتاده کنارش که یکارد 

 آب قطرات حاال و بود افتاده سرم از پوش تن کاله. دیرس میها دست

 که گذاشتم دستش مچ یرو را کارد زیت غهیت. ختیر یم گردنم رو تا

 : دینال

 ! بده گوش پامچال! یلعنت ـ

 : فشردم دستش رگ کنار درست را غهیت نوک

  بده؟ گوش ویچ گهید پامچال ـ

 : داشتم نگه اش نهیس مقابل را ام نهیس و دمیکش باال را خودم

 اون نویا و تو غاز هی صدمن یها حرف به اومده فقط انگار پامچال ـ

 من تهش و دیکرد یهرکار خواست، دلتون کدومتون هر! بده گوش

 کار صورتت یرو ینقاش دوتا نخوام من چرا بمونه؟ کاله یب سرم دیبا

  کنم؟

 : گرفتم را اش یهود کاله طرف دو دوبند
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! سگ خود یعنی سگ نیع! مسعود دمیترس سگ نیع شب اون ـ

 ! ادیب صورتم گهید یرگها سر ییبال هی دمیترس لحظه هر یعنی

 : رساندم گردنش به و آوردم تر باال را کارد

 یور رو، خوشگلش یکی منم ،یدار که بدنت رو یخالکوب همه نیا ـ

 ... زمیعز میشیم ریِ به ریِ شه؟یم! شهینم یبد زیچ بکارم، ات گونه

 میپا هردو با. کرد میتماشا زنش دو دو یها چشم با و کرد تر یلب

 خوردن تکان توان هم درصد کی و بودم کرده مهار را شیها دست

 رفتن کنار امکان هرلحظه و بود دهیکش قامت یرو تنم تمام. نداشت

 . کرد یم فراهم را تنم از پوش تن

 : زدم داد ده،ینرس ام شانه به اریخشا دست

 ... ور اون برو گمشو! من به نزن دست  ـ

 : دادم تکان چپ سمت به صورتش یجلو را چاقو

 ازم سواستفاده یبرا همتون خوبه مهمه؟ برات مسعود که کنم باور ـ

 انیک ببره، پول اومده مسعود ،یببر رو زنت یاومد تو! یشد کمینزد

 !  ببره رو پیچ اومده

 : زدم زل شیها چشم به و کردم مسعود کینزد دوباره را خودم
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 آخر تا گفت؛ دکتر! هست ها هیبخ جا هنوز صورتم یرو ینیب یم ـ

 ابونیخ تو نکهیا یعنی! وقت چیه یعنی عمرم اخر تا! مونهیم عمرت

 و تو! وحشتانکه چه نییب که بده نشونم بچه دختر دست با برم، راه

 یچیه به من اما د؛یکرد عادت وجق عجق یخالکوب همه نیا به انیک

 ! کنم ینم عادت

 فشار. گذاشتم اش گونه یرو را اش برنده ی لبه و کردم یافق را چاقو

 : دینال و بست درد با را شیها چشم که دادم یآرام

 بعدش! اومد در لجم ،یبود پرو همه نیا نکهیا از فقط! نبود قصد از ـ

 ... آمارت مارستانیب دماوم هم

 : داد ادامه یسخت به که کردم شتریب را چاقو فشار

 ... یوا... مـ..دونـ یم ـ

 شد، بلند اش عربده یصدا زد فواره که خون و فشردم را غهیت نوک

 باعث که دیچیپ یتر بیعج ییصدا و شد حواس یب من دست

 به حالم یب یها دست و شد تار میها چشم. شد بدنم شدن سست

 . دیرس میزانو به یسخت

 کنار تنم خون، دنید با و دمیکش میپا یرو را لرزانم یها انگشت

 . دمیکش غیج دهیترس و افتاد

 *** 
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 همان یعنی.... بستم کردم، باز بستم، کردم، باز. بستم را میها چشم

 میها پلک به یفشار بستم، را میها چشم دوباره... خودمان زدن پلک

 . کردم باز شتریب فشار با بار، نیا و دادم

 درهم بود، نشسته یشانیپ انیم که یالجون سردرد سَرِ، از میها اخم

 داریب وارید به رو شوند، یم داریب سقف به رو که همه برعکس. رفت

 قرار هجده در زدهیس یچاپ عکس کی آن یرو که یوارید. شدم

 یموها لخت، یموها فر، یموها. داد یم نشان را یکودک. داشت

 که یا دوچرخه یرو یگرید و اش ینیب در دستش کی. یرچقا

! ییابتدا ی دوره دوستان از یکی بود؛ نشسته داشت یکج یکمک

 یم اش یخرگوش یموها کِش دل به حسرت شهیهم که یهمان

 فیرد با هیبق از بلندتر قد که دیرس دهیارک به میها چشم. ماندم

 که بود یقارچ یاموه با پسر همان ونیهما. دیخند یم شیها دندان

 تازده زانو تا را شلوارش و بود دهیپوش قرمز بسته جلو یها ییدمپا

 . بود

 دفتر دوشم، یرو یصورت ی کوله کی. انیم همان! بودم هم من

 افتاده دندان کی و دمیخند یم! داشت سارا دارا آرم که یمیس

 . داشتم

 بهتر را تارم دید یکم تا رساندم میها چشم به یسخت به را دستم

 خواستم و رساندم سرم یباال سُرم به عکس از را میها چشم. کنم
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 آن. کردم حس میپا ران ی هیناح در یعیفج اریبس درد که بچرخم

 . دمیلول میجا در و رفت هوا غمیج که بود فرسا طاقت دردش قدر

. آوردم ادی به را زیچ همه مسعود دنید با و شد باز شتاب با اتاق در

 شدم زده وحشت! دمیکش صورتش یرو که یکارد یعنی یزیچ همه

 . کرد تیسرا انگشتانم نوک تا درد که شدم زیخ مین عیسر میدرجا و

 ام نهیس انیم را سرم و فشردم میپا ران یرو محکم را میها انگشت

 یقدرتمند یها دست. بود کرده پر اتاق کل را ام ناله. کردم یمخف

 : داد تکان یکم را بالشتم و فشرد تخت نهیس به مرا

 خوبه حالت! ستین یزیچ ـ
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 انگار. دیایب عمرا ما به خوب حال بمانم؛ خوب کاش! بودم خوب کاش

 خوردمان به اند، دهیپچ کالباس دونانِ چیساندو یال را خوب حال

 . میدار ضعف هنوز! میا گرسنه هنوز اما اند؛ داده

 میها انگشت انج به مسعود یها دست و رمیگ یم گاز محکم را لبم

 و شود شتریب درد دم،یترس یم اما کنم؛ رها را میپا ران تا افتد یم

 . کنم کنترل را خودم نتوانم

 : کردم ناله و دمیکوب بالشت به محکم را سرم
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 ... یوا! داره درد قدر چه خدا یوا ـ

 میتماشا اش یبادام یها چشم آن با و دیرس مقابلم به مسعود صورت

 : کرد

 .. ارهیب مسکن برات ماهرخ گمیم االن ـ

 با و کردم کج را سرم. رفت رونیب اتاق از دو با و نماند جوابم منتظر

 دور پانسمان کی. شدم رهیخ میپا ران به شده زیر درد از یها چشم

 ینم بود؟ شده چه. داد یم نشان را خون نم که بودند چاندهیپ میپا

 یم را مسعود تمداش من است؟ آمده سرم به ییبال چه که دمیفهم

  کردم؟ یم داشتم یغلط چه کشتم؟

 یرو را شیا قهوه بزرگ فیک آن و شد اتاق وارد عجله با ماهرخ

 : نشست تر نییپا پانسمان و آب ظرف کی با مسعود. انداخت تخت

  اومده؟ خون باز چرا ـ

 : زد آمپول به ضربه چند ماهرخ

 . ادینم خون که یالک. اورده فشار بهش ـ

 : دکر نگاهم

 ! پامچال داره درد کم هی ـ

 : گذاشت دستم مقابل درست را شیبازو و آمد باالتر مسعود
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 ! بزنه هم نیبتاد دیبا! ریبگ رو دستم ـ

! دمینال نزده نیبتاد و رفت هم در نیبتاد از حجم آن تصور با ام چهره

  ام؟ کرده کار چه واقعا بود؟ شده چه

. فشردم محکم اش یهود یرو از و رساندم مسعود یبازو به را دستم

 چشم به. کرد نگاه صورتم به مسعود برد، کترینزد را آمپول که ماهرخ

 و است گرفته را یاشک اثرات میها چشم دانستم یم زدم، زل شیها

 میموها به را آزادش دست. کنم هیگر زار زار وسط نیهم مانده کم

 : رساند

 . ستین یزیچ نباش؛ نگران ـ

  کردم؟ یغلط چه من شد؟ چه !نباشد یزیچ که کاش

 زد گوش پشت را کوتاه یتارها و رساند گوشم پشت را شیها انگشت

 را آب ظرف. کند باز را پانسمان خواهد یم که کرد اعالم ماهرخ و

 . شد نخواهم مسعود یبازو کن وِل فعال من و گرفت نیبتاد همراه

 ! مسعود کن نگاه رو ور اون ـ

 : کرد نگاه من به ارهدوب درهم یها اخم با مسعود

 ! حالله نگاه هی حاال ـ

 : کرد ام حواله یچشمک که فشردم شیبازو به شتریب را میها ناخن



 

624   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ! الاقل حالله تو به نگاه ـ

 یرو را شیها نفس. ندادم را جوابش و کردم زیر را میها چشم

 به مشکوک یکم که او به! کردم فکر او به من و ختیر ام یشانیپ

 که نکند و داد یم کلک یبو شیها حرف که او به! دیرس یم نظر

 یم. بروم تاراج به بوسه با و کنم باز مشت که نکند بلغزد، من دل

 از شتریب مسعود از دم،یترس یم اطرافم یمردها همه از من! دمیترس

 یم مرا! زد یم حرف میمستق من با! بود تعارف یب من با... همه

 . ترساند یم بدجور ام آمده نجایا که خودم از مرا ترساند،

 مانده نمیهم کرد، یم نگاه میها لب به اش یمعمول نگاه آن با حاال

 : گرفتم گاز را لبم هوا یب. ندازمیب راه اتاق در عاشقانه تم کی که

 ... ماهرخ واشی ،یییآ ـ

 مرا انگار. انداخت شکاف میابرو انیم او، آزاد دست یها انگشت

 نگه مبادا روز یبرا کوزه در و کند آبم بخواهد! ببرد غمای به بخواهد

 !  ماندم مات کند، خشکم باشم، گل ای دارد،

 : رساند ام گونه به را شیها انگشت پشت

 ! یایم نظر به جالب ـ

 مرا و زد لبخند. شدم اش رهیخ متعجب آنقدر که کشت دیبا را من و

 ها آدم نیا. کند یم بدتر او! است بد من حال! کرد رها خودم حال به
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 یب دل یکجا را مجنونش یلیل قصه دهند، یم یباز مرا شان همه

 تکان یه مرا دیبا! کند پرت یبلند از مرا دیبا یکی! بچپانم صاحبم

 نه اما داد؛ ازار یکم را تو که ست یمسعود او! ستین یزیچ که دهد

 ! چکسیه اندازه به نه ارسالن اندازه به نه اریخشا ی اندازه به

 یه خودم گوشه بروم شوم، زده پس من تا شد ینم متما ماهرخ کار

 نشده یزیچ چیه است؟ شده مرگت چه که بزنم خودم به خونکیس

 کی و ثمیم او! نبود ونیهما او! کرد یم دل دو مرا مسعود اما است؛

 یعسل یها چشم کی با مسعود او! نبود سشنیا یپل با یباز مشت

 کی قطعا مرا آشنا مرد نیا! زد یم آشنا مرد نیا ایخدا. بود نیدروغ

 ! کند یم تور ییجا

 ولکن. شد ینم میها چشم ولکن هنوز مسعود د،یکش عقب که ماهرخ

 . شد ینم داغانم ی شلخته یموها آن

 من چرا و کردم رها را مسعود یبازو عیسر که کرد نگاهم بد ماهرخ

 بمان، الل دخترجان؟ کجاست حواست آورم؟ یم در یباز خر خر،

 ! اصال ریبم کور

. کرد نگاهم بود، رفته باال شیها ندانم فرط از که ییابرو با ماهرخ

 شلوغش یادیز من است؛ دهینگز ککش انگار دختر نیا و زد لبخند

 .ام کرده
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 : دیکش پانسمان به یدست و بست را فشیک پیز

 امشب مسعود. زمیعز یبر راه ادیز یتون ینم فالن، یبخواب بهتره ـ

 یبرا میمجبور اریخشا و انیک و من. هست بهت حواسش نجاست،یا

 تیاذ اگه گذاشتم، مسکن... شهر مرکز میبر ییآشنا هی ی معالجه

 . نزنه جوش ات معده و ینکن ضعف تا بخور غذا کم هی بعد یشد

 خوش یپالتو بیج به دست او و بستم تشکر یمعن به میها چشم

 . رفت اتاق از فشیک برداشتن با و برد رنگش

 ستین ها او آن از ها، ندارد حرف میگو یم که او نیا... او و ماندم من

 .. یعنی مسعود... او. دیفرما یم شاعر که

 : دیکش باال میپا ران تا را ملحفه

 کامل روز هی... یبخور ارمیب یچ هی رمیم بهش، نخوره باد بهتره ـ

 ... یبود هوشیب

 نگاهم منتظر و کرد گرد عقب. دمیکش را لباسش نییپا رفتنش، قبل

 : کردم تر یلب. کرد

  خوبه؟ حالت تو ـ
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 نگه صورتم با مماس را صورتش و کرد تا را شیزانو. آمد جلوتر یکم

 خدا. دهد یم یباز که مطمئنم دهد، یم یباز مرا مرد نیا. داشت

 ! کند لعنت را است مسعود هیشب مرد هرچه خدا کند، لعنتش

 ... که نشده یزیچ ـ

  کردم؟ یم کاریچ داشتم من ـ

 : گذاشت ام نشده دهیپوش یبازو یرو را دستش

 ... فقط یکن ینقاش منو کم هی ،یخواست یم تو ـ

 گرم نیزم به مرا خدا! کن لعنت مرا خدا! من سر بر خاک! دیخند و

 خواب و است شده اشتباه کردم؛ یم فکر! بود یکار چه نیا! بزند

 . ام زده گند خوب انگار یول ام؛ دهید

 و بود خورده بزرگ برچسب کی چشمش ریز کردم، نگاه صورتش هب

 . ام آورده بار به گنداب کامال! کردم ییکارها کی من یعنی نیا

 . خوبم نشده میزیچ ـ

  شده؟ چم من ـ

 : چسباند میها چشم به دوباره و کشاند میپا تا را نگاهش

 یخوا یم یجد یجد تو که دید انیک! ینش یعصبان دوارمیام ـ

 ... اونم! یبکش صورتم یرو رو، قوچا
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 : داد ادامه دستم گرفتن با و کرد مکث یکم

 ! کرد کیشل پات به اونم خب ـ

. کردم نگاهش یطوالن ی لحظه چند و کردم گشاد را میها چشم

 رونیب آرام را ام یزخم یپا آن و رساندم ملحفه به را آزادم دست

. بودند داده جر کامال اش مهین آن که بود میپا به ینخ شلوار. دمیکش

 . زد را چشمم کورش کوچک ی گره آن د،یسف و زیتم پانسمان

  پامه؟ تو ریت یعنی خوردم؟ ریت من یعنی کرد؟ کیشل انیک ـ

 برانداز مرا یحساب درست خواست و چسباند ام چانه به را دستش

 : کند

 گلوله ماهرخ. نگفتم هم اخ! شده فلج پام نقدریا من! که نداره ترس ـ

 پات به دینبا مدت هی فقط. گهید یخوب االن. نباش نگران! اورد در رو

 ! یاریب فشار

 که است کرده کیشل من به شعوریب! انیک به یوا من، به یوا ،یوا

 . خوردم انیک لطف به هم آن که بودم نخورده گلوله فقط چه؟

 مرا و زد آمد ینم نظر به دوستانه چندان که یبند مین لبخند مسعود

 یم نکهیا از. کردم وحشت خودم از واقعا شدم، که تنها. گذاشت هاتن

 و فکر مشت کی. دمیترس بکشم، چاقو مسعود صورت یرو خواستم

 . بود چیه اش ته ته و خورد خاک مغزم گوشه الیخ
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 خواست یم. نشست کنارم غذا از پر ینیس کی با مسعود بعد، یکم

 را صورتش واستمخ یم که یمن یدار ضیمر کند؟ مرا یدار ضیمر

  کنم؟ یزخم

 کرده یخطاط یکم را تو صورت هم او گفت؛ یم مغزم سمت کی

 !  است

 چاقو رد آن و کشم یم صورتم یرو دست چطور که دید یم مسعود

 تاسف با را سرش و دییپا یم مرا یرچشمیز هربار. کنم یم لمس را

 . داد یم تکان

 وانهید کباب سماق یبو. کردم نگاه ینیس به و زدم هیتک تخت تاج به

 فرط از شکمم و زدند یم چشمک برنج ریز ها کباب. بود کرده ام

 . آورد یم در یبیعج یصداها یگشنگ

 یها کلم. بگذارم دلم یکجا دانستم ینم را کباب کنار یترش

 . کرد یم یباز چشم با و بود شده یقاط نعنا یکم با درشتش

 زیم یرو قرص ههمرا را آب وانیل مسعود و برداشتم را قاشق

 : گذاشت

 . امیم بخورم غذا. ام ییرایپذ داخل من ـ

 : کردم نگاهش

 . بخور غذا من شیپ ایب خب ـ
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 : گذاشت وانیل کنار را پارچ

 . امیم باشه، ـ

 را میپا یکم. کرد قبول زود که بدهم شنهادیپ تا بود منتظر انگار

 کی و فتمگر گاز را لبم. دیچیپ هم به درد از صورتم که دادم تکان

 یصندل از یکی با مسعود. بردم فرو دهانم داخل را برنج از پر قاشق

 ظرف ینیس قهیدق چند از بعد. شد اتاق وارد یخور ناهار زیم یها

 . کرد خوردن به شروع و آورد هم را شیغذا یومینیآلم

 حوصله یب یکم نمانیب سکوت و بودم خورده را غذا از یمین بایتقر

 . کرد یم ام

 : گذاشتم کنارم را ینیس ،یا یبعد قاشق ردنخو با

 . بود خوشمزه یلیخ یمرس ـ

 دییجو یم را شیغذا که جور همان او و دمیمال هم به را میها دست

 : داد تکان یسر

 .. بخور رو قرصت. کنم یم خواهش ـ

 باال جا کی را هردو قرص، دو به نگاه یب و برداشتم را آب وانیل

 .  انداختم
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 یم را غذا یاریبس ی نهیطمائن با. کردم نگاه او به و دمچرخان را سرم

 اصال ایآ کردم؛ یم شک که خورد یم تکان آرام فکش انقدر. دییجو

  خورد؟ یم

 آزادش، دست با و آورد نییپا را شیغذا ظرف د،ید که را نگاهم

 : دیکش دهانش دور یدست

  ه؟یچ ـ

 : دادم تکان را سرم

 ! یچیه ـ

 : گذاشت زیم یرو را شیغذا هیبق مهین و دیکش "یهوم"

 یتو میبر یخوا یم. بره سر ات حوصله یلیخ نجایا کنم، فکر ـ

 ؟ییرایپذ
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 : دوختم چشم او به دوباره و کردم میپا به ینگاه

 . ادینم بدم ـ

 ونیزیتلو حداقل ،ییرایپذ داخل برمت یم امیم ببرم رو غذا ظرف ـ

 . هست
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 کنار را پتو اتاق، از خروجش با. دادم انتک یکمرنگ لبخند با را سرم

 و درب تاپ کی تنها دمید که شدم لباسم کردن مرتب مشغول و زدم

 کدام مال دانم ینم که یشلوار کی و دارم تن به کش نخ داغان

 ! بود یمادربزرگ

. کشاندم تخت راست سمت را میپا یکم و گرفتم زیم به را دستم

 ممکن کردم، یم حس که بودم فشرده هم یرو آنقدر را میها چشم

 .  دیایب در میها اشک است؛

  دمیکش جلو را میپا قبل از شتریب و فشردم زیم به محکم را دستم

 نفس و بردم عقب را سرم. کردم حس را نیزم کف باالخره که

 گلوله قدر چه یلعنت. کردم جا جابه انگار را کوه. دمیکش یقیعم

 ! دارد درد خوردن

 یرو صاف تا دمیکش نییپا را خودم و گذاشتم زیم یرو را دستم کف

 کینزد دستم حاال. رساندم نیزم به هم را سالمم یپا. نمیبنش تخت

. کنم لمس را تخت ییانتها لهیم توانستم یم و بود تخت یانتها

 یپا که شدم بلند آرام و گذاشتم تخت ییانتها یگو یرو را دستم

 . افتادم تخت یرو باز و شد تا یکم ضعف فرط از ناسالمم

 جور همان. شدم میها لباس الیخ یب و فشردم محکم را میها چشم

 دست و کردم پهن تخت یرو را ام تنه مین بود، زانیآو میپاها که
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 چشم و انداختم سقف به ینگاه. کردم قالب ام نهیس ریز را میها

 . بستم را میها

 یم حرف تلفن با انگار. دمیشن یم را مسعود کردن صحبت یصدا

 یه یطوط. شد بلند اش یطوط آن و اریخشا یصدا بعد یکم. زد

  "کجاست؟ پَپَ "گفت یم

 یصدا. کرد یم صحبت اریخشا با مسعود انگار. زدم یکمرنگ لبخند

 مسعود یها قدم بعد و دمیشن ییرایپذ یا شهیش در خوردن هم به

 . شد یم دهیکوب دیسف یها پارکت یرو که

 یکم و تند! تلخ بادا. شد اتاق اردو خودش از زودتر مزخرفش عطر

 ! نبود خوشبو ادیز! نیریش یادیز

 کرد، یم میتماشا. دمشید سرم یباال کردم، باز که را میها چشم

 دست! نبود یداشتن دوست ابدا که یور کی لبخند کی با و قیدق

 : گذاشتم ام یشانیپ یرو را راستم

 . کنم عوض رو لباسم خواستم یم ـ

 زانیم سرش ریز بدنش دنیکش با را چپش ستد. نشست تخت یرو

 پهلو به! دیرس یم نظر به یخودمان یادیز حالتش نیا و کرد

 رفتار نگونهیا چرا. کردم یم نگاه سقف به همچنان من و دهیچرخ

  انداخت؟ یم راه یباز میبرا چرا کرد؟ یم
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 ! یخوا یم یچ بگو بهم! مسعود ـ

 یکم. شد رد دلم ریز از هراس یکم د،یرس تاپم بند به که دستش

 از را المصب نیا خدا! کند لعنتش خدا. کرد عبور میها چشم از ترس

 ! بردارد نیزم

 ! گفتم بهت ـ

 کنار از دستش چرخاندم، را سرم. کنم شیتماشا خواستم یم حاال

 یدیمروار یگوشوارها. دیرس گوشم به راندش یم باال به که یتاپ بند

 . کرد لمس را میموها از یتار کرد، لمس را

 یکرد فکر یچ به ؟یبرس یچ به کردنات لمس نیا با یخوا یم ـ

  ؟یچسبون یم من به رو خودت ادیز نقدریا که

 در شیها لب. کرد نگاه میها چشم به نییپا از و کرد کج را سرش

 حرفم یکجا است؟ دار خنده رفتارم یکجا. بود کرده ریگ خنده مرز

  است؟ شده یدستمال او مغز یکجا دارد؟ لبخند

  بشه؟ یچ که یاریم روم به ـ

 که دستش و پراندم ام یشانیپ از را کوتاه یموها دسته حرص، پر

 : گرفتم محکم را دیلغز یم میموها انیم

 ... کارو نیا نکن! نکن یباز من با آشغال. نکن یباز من با ـ
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 جور همان قایدق ،یندازیب شب جان به رعد. شد ناآرام شیها چشم

 که آدم هرچه از بود؛ دهیفهم. ترسم یم بود، دهیفهم. ردک میتماشا

. شود من ولکُن کاش! برود کاش. ترسم یم یلیخ شوند، یم کمینزد

 یم یفراموش و کرد یم پرتابم شهر، خارج در تپه همان لبه کاش

 . گرفتم

  ؟یکن یم نیهمچ چرا چته؟ ـ

 ته و فرستاد عقب اش شانه یرو از را اش یهود کاله حوصله با

 : کرد لمس را ششیر

  ؟یترس یم شم،یم کتینزد چرا چته؟ بگو بهم ـ

 شدن احاطه نیا از. شد خم تنم یرو دوباره او و دادم تکان را سرم

 یها نقش تمام از ش،یها چشم از ش،یها دست از. ترسم یم بد

 . است بوده گفته او به دهیارک که ییدردها از اش، یخالکوب

 میپهلو گرید سمت راستش ستد و میپهلو سمت کی چپش دست

. بکشم گذاشت ینم نفس. است دهیچ من دور را حصار. داشت قرار

 یم یخشک به مرا مسعود اما نبودم؛ حال به تا یتیموقع نیچن در

 . مانم یم تشنه و رساند

 نکهیا! ادیم خوشم ازت. کن فکر من به کم هی. بمون من با کم هی ـ

 هیبق از شتریب کم هی دارم دوست نکهیا! نداره ترس اد؛یم خوشم
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 ربط تو به که یهرچ از کال من. ادیم خوشم یلیخ باشم، کتینزد

 . ادیم خوشم داره

 جان به را صورتم و دمشیکش. رساندم اش یهود ی قهی به را دستم

 : انداختم ششیر ته

. دیدروغ همتون! ارین وسطش رو پات. کنار برو میزندگ از... کنار برو ـ

 و نقش یب روانشناس پزشک هی یصناع مسعود گهید تو! همتون

  ؟یهست یچ یدون یم! یستین یخالکوب

 : رساندم گردنش یخالکوب نقش به را بلندم ها ناخن

 یغلط چه نجایا تو ؟یکن یم کاریچ نجایا تو! مسعود یوا مسعود، ـ

! ها ستین اون مسعود نیا احمق گم،یم! دروغه گمیم هربار ؟یکن یم

 هیشب قدر چه... هات خنده گارت،یس چشمات، رفتارت،! یهست یول

 !یشد پدرت
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 یم را شیجا نیا فکر دیبا! دیچرخ یم راز از فرار یپِ در شیها چشم

 را او پدر رود، ادمی را که هر من. کرد یم را دنمیفهم فکر دیبا. کرد

 او پدر. بود مهربان یادیز او پدر. کرد نخواهم فراموش هم درصد کی

 .  کرد شیها شکالت خر امر یادیز
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 نقش تو یبر اونقدر ترسم؛ یم ترسم؟ یم یچ از مسعود یدون یم ـ

 ترسم، یم ام خانواده کل از من. بخورم رو گولت منم که خوبت آدم

 نیا از ترسم؛ یم چشمات از ترسم، یم تو از. ترسم یم کاراشون از

 . ترسم یم یلیخ یشد که یزیچ

 حیترج یقرار بر را فرار که گذاشتمن. نگذاشتم که برود عقب خواست

 فیتعر میبرا یشبستر کُرد قصه کند، شروع شیفردا از باز و دهد

 . کند

 ینم. کن جدا بابام از منو. میباش باهم کم هی خواستم فقط! نیبب ـ

 تو از منم. بشم تو مسموم خواهم ینم. شم مسموم بابام نیع خوام

 دوست فقط. ترسم یم یلیخ یباش دهیسپ مثل نکهیا از! ترسم یم

 . کنم امتحانت دارم

 او. میگو ینم چیه اما کنم؛ یم باز را میها لب و زنم یم یپوزخند

 برگه هم دیشا هستم؟ دانشگاهش یامتحان برگه من است؛ کرده فکر

  کند؟ پرت یآشغال سطل در مرا بعد که شگاهیآزما

 شین. خوردم شین صدبار خودم من که وفتین! وفتین در من با ـ

 . شمینم ولکن گهید بزنمت

 ریگ را اش یسرگرم انگار. آورد تر نییپا را صورتش. زد یآرام لبخند

 اش قهی یرو از را میها دست. است دهیرس نوبتش حاال و است آورده
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 به کامال و زد تا را شیها آرنج. گرفت مشتش انیم آرام و کرد آزاد

 . بود شده مسلط من

. نبودم خون درس چون شدم؛ن دکتر ست،ین یعسل چشمام من ـ

 عاشق شهیهم بابام. بمونه که نبود عمرش چون مُرد؛ زود مامانم

 که یخالکوب پره تنم. دیرس ینم خواست یم که یاون به چون موند؛

 االن. مهمند برام که زدم یخاص یها زمان هی رو هرکدومشون

 کم هی من با گمیم! خوامت یم گم؛یم. باشم دیبا که هستم یمسعود

 تو با نمیبب خواهم یم! نه. کنم تیدستمال قراره یکن فکر نکه ش،با

 ! باشه چطور تونه یم بودن

 دستم و دادم تکان را سرم. گرفت راه ام گونه یرو اش اشاره انگشت

 من یبرا. کردم شیتماشا درهم یها اخم با. رساندم انگشتش به را

 خرسِ خاله یدوست است؛ کرده فکر شود؟ چه که دینیچ یم فلسفه

 یم شیپول یب و افهیق خر صدقه قربان دو با و اندازم یم راه شیبرا

  شوم؟

 ینم پس ادینم خوشم تو از گم؛یم منم! ادیم خوشت من از یگفت ـ

 . کردم رد منم و یداد یشنهادیپ هی. باشم باهات خوام

. کند یم کم شکمم یرو از را دستش فشار و زند یم پلک آرام

 : زند یم یکمرنگ لبخند
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 . دمینم برداشتن، سرت از دست یبرا یقول من خب ـ

 دست از یکی. کند یم بلندم جا از آرام و ردیگ یم را دستم دو مچ

 با و ردیگ یم را کمرم گرشید دست و اندازد یم گردنش دور را میها

 : پرسد یم یچشمک

 ... ایب کوتاه پامچال ـ

 شده زیر یها چشم با و رساندم گردنش به را دستم یها ناخن

 : دمیغر

 ! نه یعنی نه گفتم! نزن خونکیس ـ

 با. شد دهیکش گردنم ریز را اش گونه هوا یب و دیکش سمتم را سرش

 انگار و دیکش اتاق در سمت مرا الیخ یب که کردم نگاهش میها اخم

 . دیآ ینم بدش بچسبانش من به را خودش نکهیا از

 را شیها تدس من، از دنیپرس یب و کرد مکث یکم اتاق در یجلو

 : آمد در دادم که دیکش باال مرا و انداخت میپا ریز

 ! نکن مسعود ـ

 به یمحکم یچنگ و کردم دور شیها نفس معرض از را صورتم

 : زدم شیبازو
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 فقط! هست اومدن خوش ریغ یزیچ هی رفتارات نیا همه ته ـ

 !  بفهمم

 رفح یب و رساند ها مبل به را خودش گرید قدم دو با و کرد تر یلب

. نکردم ازاد گردنش دور از را دستم. گذاشت نفره سه مبل یرو مرا

 : دیپرس و آمد باال نگاهش

  ارم؟یب سرت ییبال قراره من یکن یم فکر چرا ـ

 : دمیکش چشمم ریز زخم رد یرو را میها انگشت آزادم، دست با

 ! زده رو حرکت نیا من عمه نکنه ه؟یچ نیا ـ

 : دمشیکش جلو تر محکم که ببرد عقب آمد را سرش

! زخم هی! مسعود بپاشونمت هم از بدجور که هیکاف گهید زخم هی ـ

 . ام یعوض ارسالن همون دختر من

 : کرد ام شانه بند را دستش و زد یرنگ پر پوزخند

 منم. بود برف ریز کبک نیع سرت که یارسالن همون دختر اره ـ

 ! توعه باباعه از تر آشغال که جهانم همون پسر

 : زدم چنگ را اش قهی گرمید ستد با

 دونستم ینم بودم؛ خر من یبگ یخوا یم ؟یبگ یچ یخوا یم ـ

 فکر بابات یبگ یخوا یم بود؟ دهیسپ اتاق یتو شب نصفه بابات
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 و دامنش تو زهیبر شکالت مشت مشت و ست پخمه پامچال کرده

  نفهمه؟ یچیه

 اش یشانیپ. افتاد جانم به درد یکم که آورد ام شانه به محکم فشار

 پوست یرو شیها نفس و داشت فاصله ام یشانیپ با وجب کی

 . کرد یم ذق ذق صورتم

 وقت چیه رو زیچ هی اما! یفهم یم رو یچ همه شهیهم تو ـ

 دهیسپ و ارسالن و من ریغ یکس چون. یبفهم زودته االنم! یدینفهم

 . دونه ینم نویا

 فرار او و شد باز میها دست ریزنج که دیکش عقب محکم را خودش

 هم ییزهایچ شهیهم! دانستم ینم من که بود یزیچ هم باز و! کرد

 ! زدم ندانستنش به را خودم که زهایچ یلیخ! دانستم ینم که بود

 دراز سر هیقض نیا. بستم را میها چشم و گذاشتم مبل یرو را سرم

 ... دارد

 یجان من یها کابوس. دارد یطوالن عمر مزخرف، یروزها نیا

 ! دارند یپوشال یها معما اطرافم یها آدم. دارند ییوالیه

*** 
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 حالم کال یا صحنه دنید با اما بود؛ خوب مثال! بود یخوب روز امروز

 ینم بلند خواب رخت از اگر کرد؛ ینم یریتوف چندان. خورد هم به

 . شدم

 نیا. کند فرار و مغزم در بکوبد یکی انگار کرد، یم درد یلیخ سرم

 هم ییروزها کی دارم، سردرد یادیز خوابم، یم یادیز یروزها

 یافراط یها واکنش نیا دم؛یفهم ینم. شدم یم یعصبان یادیز

 . گرفت یم نشأت کجا از مسخره

 کشتم را خودم باالخره و دادم تکان انگشتانم انیم را خاموشم لیموبا

 حاال و رمیبگ را حسام شماره. ندازمیب دیجد خط و کنم روشنش تا

 . بدهد جواب تا باشم تظرمن

 یآلودگ خواب کی. داد را جوابم که دیرس یم بوق نیآخر به بایتقر

 . بود "دشییبفرما "انیم یقیعم

  ؟یبود خواب ـ

 : دیپرس تعجب با و انداخت مان فاصله جان به سکوت یکم

  شما؟ ـ

 گذاشتم و دادم هیتک یصندل به را خودم. آمد کش یلبخند به لبم

 . بخورد تکان یا وارهگه یصندل یکم

 ! پامچالم ـ
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 : داد را جوابم یشتریب تعجب با بعد یکم و دیچیپ مکث دوباره

  خوبه؟ حالت تو ـ

 هم خودمم. باشد داغان هم دیشا بد، دیشا خوب، دیشا من؟ حال

 میها مخاطب تمام نیب  از و است مرگم چه نبود مهم اصال. دانم ینم

 ! ساده آدم کی و خواستم یم وشگ کی انگار. گرفتم را حسام شماره

 یصندل جان به شتریب تکان و دادم ریگ یصندل ی هیپا به را میپا

 : گذاشتم سرم یرو را دستم. ختمیر

 صحبت نشد فرصت دمت؛ید که یروز نیآخر بعد ؟یچطور تو ـ

 . میکن

  ؟ییکجا ـ

 یم درد هم سرم. نشستم افرا چوب جنس از راک یصندل هی یرو ـ

 زهیر سنگ پر اش خونه اطیح که کیکوچ پنجره به ومر به رو کنه،

 یم کنه، یم نگام داره اطیح یورود در یجلو مرد هی. دهیم نشون رو

 یصدا با داره انیبرا! بایتقر تنهام. باشه بهم حواسش خواد یم دونم

 اش معشوقه. ستین خوب حالش امروز زنه؛ یم حرف تلفن با بلند

 ! ومدهین خونه روزه سه

 انگشتم دو با و کردم یا سرفه. دمیکش باالتر را خودم و ردمک تر یلب

 : دادم ماساژ را ام یشانیپ
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  ؟یخوب تو. خورم یم دارم هم سرما کنم فکر ـ

 مرا و شد معمول حد از تر یطوالن سکوتش که زدم حرف ادیز انگار

 : کرد کردنش صدا به مجبور

  ؟یهست حسام ـ

  ؟یخوب یمطمئن. هستم ـ

  ؟یچطور تو یگینم. یچ همه شهیم یعاد. شمیم خوب ـ

 : رسد یم فیضع شیصدا

 حرف باهات خواست دلم شیپ هفته چند. خوبم فعال خوبم؛ منم ـ

 . شه یم حس نبودنت! ینبود. بزنم

 و بود شده تر آرام انیبرا یصدا. بستم را میها چشم و زدم یلبخند

 . شد یم آشپزخانه به یمنته حاال استرسش پر یها قدم

  ؟!افتاده یاتفاق چه خبر؟ چه ،خب ـ

 . وفتادهین یاتفاق ـ

 : انداختم باال را میابرو

  اد؟یم گنجشک یصدا که ییکجا. افتاده زمیعز ـ

 شیروونیش رنگ ه،یروونیش سقفش هست، خونه هی شمال یتو ـ

 کوهش شهیهم و شهیم باز کوه هی سمت شییرایپذ پنجره. هینارنج
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. خوبه االن الاقل. خوبه حالم فعال ،هیشرج یلیخ هوا. پوشونده مه رو

 دمش،یخر یاتفاق یلیخ که هست یسنگ مکتین هی خونه در یجلو

 که هست ییجا نیهمچ دونند ینم بابام و مامانم. ینارنج یآب رنگش

 . منه ماله

 اتاق سمت حاال انیبرا. چرخاندم را سرم یکم و دمیکش جلو را خودم

 . دیرس یم نظر به تر آرام و رفت یم انیک

 : دمیمال هم به را میها لب

  ؟یدار خونه هی تو یعنی ـ

 هم خط ور آن تازه یهوا یصدا. دمیشن یم را شیها قدم یصدا

 آن و یسنگ مکتین کی و یروانیش خانه. بود دهیچسب تنم به یحساب

 . آمد یم نظر به ذیلذ اریبس شیها کوه

 یبرا امدوست از چندتا و من. دانشگاه کنفراس یتو شیپ سال چند ـ

 و نیماش کارخونه هی به بود قرار. میشد انتخاب ژاپن یتو یکار هی

 نداشتم، یسخت یروزا بودم؛ ژاپن یتو دوسال. میبر دستگاهش دم

 و میبرگرد خواست دانشگاه چندسال بعد. بودم کیمکان عاشق درواقع

 زحماتمون ریتقد یبرا. میبد ارائه بهشون رو میگرفت ادی که یزیهرچ

 . دادن لپو بهمون

 : شدم بلند یصندل یرو از و زدم عقب را میموها
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 ! یستین پا و دست یب نیهمچ تو پس ـ

 : داد جواب ریتأخ با

 . هستم نرگس به راجع ـ

 در سمت ییصدا یب یها قدم با و دمیپوش را ام یابر یها ییدمپا

 یب یلیخ نرگس به راجع او. گفت یم راست را نرگس. رفتم ییرایپذ

 . آورد در یازب پا و دست

 ! یکرد ینم رو یهست هم پولدار پس ـ

 بعد و کردم باز را یا شهیش در. دمیشن را کوتاهش خنده یصدا

 . شدم اطیح وارد کوتاه سالن گذراندن

 سگ یلیخ! ژاپن رمیم روز چند یبرا ماه هر فقط. ستمین پولدار نه ـ

 اما ؛کنند قبول شرکت همون تو منو کارآموز عنوان به تا زدم دو و

 خانواده. دنیم یخوب پول. کردند بسنده هرماه یتو هفته کی به اونا

 درس تهران یدولت دانشگاه یتو دونند یم فقط. دونند ینم رو نایا ام

 . دارم سیتدر شنهادیپ و خونم یم

 ها یصندل سمت. گذاشتم ها زهیر سنگ یرو پا و بستم آرام را در

 : نشستم شانیکی یرو و رفتم

 ! یموفق یلیخ پس ـ
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 ! نه یچ همه به راجع ـ

  افتاده؟ یاتفاق نرگس و تو نیب ـ

 ینم. کرد یم زده جانیه مرا که یزیچ. داد یم اتفاق یبو سکوتش

 ای دیرس یم نظر به جالب. دارم دوست را پسر نیا داستان چرا دانم

 ! دانم ینم بود؟ خوش انیپا منتظر

 ! دارم دوسش گفتم؛ بهش من ـ

 میها چشم. شد خشک ها وهیم ستالیکر اسهک به دهینرس دستم

 شده گشاده قطعا
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 . دیکش یم رخ به هم پشت را شیارورها مغزم و بود

 ! یگیم دروغ ـ

  نه؟ احمقم! نه ـ

 ! ثمیم مثل! ونیهما مثل. احمقند همشون ها عاشق ـ

 . خوبه یلیخ حالش که ثمیم! ثمیم ـ
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 : دمیپرس یگنگ با

  ؟یدون یم یزیچ ـ

 کرده دعوتم. دمشید بود الیژ اسمش که یخانم هی با روز اون ـ

 .  بودند هم دوستات هیبق البته! بابا همراه شام هی یبرا بودند

 ام شانه و گونه انیم را یگوش. برداشتم را ها بیس از یکی باالخره

 : دادم قرار

  بود؟ جشن ـ

 . ادیم خوشش الیژ از ثمیم کردم؛ حس خب اما. دونم ینم ـ

  بود؟ هم الیژ پسر ـ

  داره؟ پسر مگه ـ

 .... ادیز ستین بزرگ! داره ـ

 : زدم بیس به یگاز

  ؟یگفت که شد یچ! یدار دوسش یگفت نرگس به خب ـ

 : گفت او و کردم کینزد گرید بیس از یبُرش انیم را چاقو

 ! داره دوستم که دمیفهم یدون یم ـ
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 و رفت درهم میها اخم خورد، انگشتم به یحواس یب با که چاقو نوک

 یرو را لباسم گوشه. اورمین در ییصدا تا فشردم هم یرو را میها لب

 : گذاشتم شستم انگشت

 دوتا! دیهست نزدنتون حرف یقربان هردوتون و داشته دوستت پس ـ

 ! عاشق گنده خرس

 یلیخ! شده سرد من از... نهیا مهم نکته نداره؛ دوستم گهید االن اما ـ

 که باورکن داره، حق. شده سردتر هم زمستون نیا از. پامچال سرد

 کرد؟ نگاهم نیغمگ قدر چه یدون یم چرا؟ که گفتم بهش. داره حق

 گفت؛ یم بهم یوقت داشت درد. ادیز یلیخ. داشت درد یلیخ

 برسر خاک.  نزدم و بزنم یحرکت هی من تا کرد قبول رو خواستگارش

 یتو شهیهم. زبونم یب شهیهم که من سر بر خاک... پامچال من

 ! االن یحت شهیهم. زنم یم لنگ یوعاشق عشق

 : دادم قورت را بیس بُرش تعجب با

  ؟یچ ـ

. گرفت فاصله ام خاله با ام رابطه یلیخ من نرگس، ازدواج هیقض بعد ـ

 من خب! برسم یعنی نشد دم،ینرس که نمیب یم کنم؛ یم نگاه االن

 . دارم یکس به یکم عالقه کردم؛ حس بعدش

  ؟یکرد دایپ بهش یحس نیهمچ تو که هیک یکس اون! یکس ـ
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 مشت هی بسه! حسرت بشه! نرگس بشه نگم؛ نمیا اگه ترسم یم ـ

 ! محض حماقت

 : دادم یجا مشتم انیم را یگوش جانیه با

  ش؟یدید کجا هست؟ خوشگل دانشجوعه؟. نمیبب بگو خب، ـ

 !کرد یم دودلم یکم. انداخت یم ریگ مرا یکم سکوتش با پسر نیا

 سخت زبانش ریز از دنیکش حرف انگار هم یکم. داد یم آزارم یکم

 . باشد

 ! زنم یم حرف باهاش دارم ـ

  ؟یعنی جاست اون ـ

 !زنم یم حرف باهات دارم پامچال ـ
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 مسئله کی انگار. آمد نییپا زیم یرو از میپاها و شد شُل دستم

. است شده یهمشر روزنامه یخبر تریت و کردند عنوان را یاتیح

 ها نیا از کدوم چیه اما! زده جانیه دمیشا باشم؟ دیبا متعجب یکم

 . شدم مستاصل من! نبود من واکنش
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 سر رم،یم کجا که یزد هول روز اون حسام من؟ واقعا حسام من؟ ـ

 من که یدون یم خورده؟ تکون مغزت کجا من؟ حسام بود؟ نیهم

 موهام هرماه من .ستمین ات هیشب من یدون یم! ستمین نرگس هیشب

 با کشم، یم گاریس بزنم، یخالکوب هوی دارم دوست من ذارم، یم رنگ

 ! ندارم خانواده! کردم یزندگ مرد هی

  ؟یباش نرگس هیشب خواستم من مگه ـ

 : شوم یم بلند جا از

 درست کن؛ فکر نیبش. شمینم عاشق هم یبخوا! شمینم هم یبخوا ـ

 ! المصب بده تکون رو مغزت. کن فکر

 : گفت شمرده مردهش

  ادته؟ی رو آشپزخونه یسوز آتش ـ

 : داد ادامه که ندادم را جوابش

 طرف شدم؛ رشیگیپ. کنه یم بتیتعق همش یکی دمید یم من ـ

 دمیکش وسط رو سیپل یپا. ندادم تیاهم من. کرد دمیتهد و دیفهم

 دمیترس صدبار من. نبود مهم برات! اورد آشپزخونه سر رو بال اون که

 من. دنیخند بهم! عقب دمیکش. ارنیب ام خانواده سر ییبال نهنک که

 دوست رو یبد جرأت بهم نکهیا اما کنم؛ یم هرکار برات گم؛ینم

 . دارم
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 : دمیغر و ستادمیا ها زهیر سنگ انیم

 ینم. وحشتنانکه شدن، من کینزد. یلعنت نباش! نباش من کینزد ـ

 یها مهم جز خوام ینم. وفتهیب جونم به هم یکی تو ترس خوام

. هستم من دم؛یم یخوب حس بهت من یگیم. یبش میزندگ بزرگ

 جو تو. نرسونش عالقه به اما بهت؛ دمیم گوش زنم؛ یم حرف باهات

 ! یشد زده جو که خدا به! یشد زده

 : شد بلند یکم شیصدا

 حس تو با فقط بشم؟ زده جو ام دوساله بچه مگه. نشدم زده جو ـ

 . دارم یتر خوب

 .  اشتباهه اش همه که باش نداشته! احمق باش نداشته ـ

 شکار. شود شکار هم او نکند که افتاد تنم جان به ترس زد، که ادیفر

 نیا فکر یلعنت! شوند تباه اش خانواده بعد و من به اش یکینزد

 زدن حرف یبرا گوش کی فقط یاحساس پسرک. کرد ینم را شیجا

  ست؟یچ ها یباز خل نیا! خواهد یم

 اشتباه. کردم اشتباه من نیبب. نزن داد! بهم حسام یدیم گوش ـ

 شدم حرفات، گوش شدم. زدم حرف باهات بار سه دو که کردم

 منو. کردم اشتباه خب؟! چطوره حالت امکیپ دوتا و مشترک گاریس

 . نترسون منو خدا رو تو. نترسون
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 : کردم دردم پر سر بند را دستم

 ! کردم غلط خب؟. زنم ینم زنگ گهید ـ

 : پرد یم حرفم انیم عیسر

 ... هـی پامچال! نه! نه ـ

 محکم را یگوش شدن خاموش دکمه و دمیبلع هوا. کردم قطع و

 مرا که است؟ کرده یفکر چه خودش شیپ یاحساس پسرک. فشردم

 ترس ها شب خودم من دهم؟ یم او به جرأت من که دارد؟ دوست

 ماله دلم ور کدام گرید را نیا! دادم را روزها دنیند و نشدن داریب

  کنم؟ یکش

 که شدم متوجه کردنم صحبت انیم یعنی. نبود حاال در یجلو مرد

 بخورم، یبستن. بروم پارک. بروم رونیب خواست؛ یم دلم. رفت رونیب

 یم فقط. دانم ینم. بگذرانم ها ستاره زدن دید به را شب هم دیشا

 . بروم خواهد یم دلم دانم

 که ییرایپذ وارد. رفتم در سمت یبلند یها قدم با و کردم گرد عقب

 کنارش الیپف از پر کاسه کی و بود لمیف یتماشا درحال انیبرا شدم،

 اش یخرک یها یشوخ مدد به شدم، رد که شیجلو از. دمید یم

 . رفتم یا غره چشم که ردیبگ پا ریز آمد

 : فرستاد باال تیاهم یب را اش شانه و بست را بندش مین لبخند
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  گه؟ید خواستم معذرت صبح بابت من ـ

 سُر نمیج شلوار بیج درون را لمیموبا و کردم زیر را میها چشم

 : دادم

  ؟یکن یم یرو ادهیز یدار قد چه دونه یم زتیعز معشوقه ـ

 باال از. افتاد اش تنه انیم ام تنه مین و دیکش را لباسم نیآست هوا یب

 باال را خودم. مزد عقبش و کردم اش شانه بند را دستم. کرد میتماشا

 : زد غر که نشستم کنارش و دمیکش

 ! ستین مهم برام! بگو یبگ یخوا یم ـ

 کم تشیعصبان از حاال که یها چشم با و شد کج یپوزخند به لبم

 اش یآب یها چشم. آمد یم نظر به جذاب. کردم نگاهش بود شده

 . داد یم لیتشک را شییبایز شتریب

 داشیپ انیک تا یزن یم بال بال یدار روزه سه که ستین مهم برات ـ

  بشه؟

 متوجه سرم چرخاندن با و کوباند یصندل گاه هیتک به را خودش

 لب انیبرا گوش ریز آرام. شدم آمد یم رونیب نیزم ریز از که مسعود

 : زدم

  د؟یکرد حال نفره دو ـ
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 راهنیپ آن با صورتش و کرد باز اش نهیس انیم از را شیها دست

 . دیرس نظر به تر روشن رنگ یآب دار دکمه

 . رهینم جوب تو آبم نیا با من ـ

 و دادم هیتک اش شانه به را ام شانه. زد اشاره مسعود به سر با و

 : گرفتم دستم انیم را الیپف کاسه. آوردم باال را میپاها

 ! ستین درست کارت ـ

 .  نبود مهم خب اما کند؛ یم میتماشا یچشم ریز دانستم یم

 هم دهیند سکانس چند. داد یم نشان یهند یینمایس لمیف ونیزیتلو

 . شود یم شان مسخره یها آهنگ صرف اش ینصف دمیفهم یم

 : گفت و برد ها الیپف انیم یدست

  پره؟ یم صدنفر با که دمیم ریگ انیک به من مگه ـ

 حق چارهیب. گفت یم راست. نمیبب را صورتش خواستم یم حاال

 دل ته از و افتاد حسام ادی دوباره. دنبودن هم پاپند کدام چیه. داشت

 . رفت درهم صورتم که شدم ناراحت آنقدر

 : کردم تر یلب

 نف هی! ارشین سالن وسط یباش داشته رابطه قراره اگه حداقل ـ
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 ! دونفر نه! ر

 : کرد نگاهم چپ چپ

 زن اگه گفت؛ یم که افتادم یسخنران هی ادی! نزن حرف مُالها نیع ـ

 ! باشه حالل دیکن اش غهیص حداقل د،یفتگر

 نگاه حالتش خوش ی خورده ژل یموها به و زدم یا خنده تک

 : کردم

  ان؟یک چرا ـ

  ان؟یک چرا یچ ـ

  ؟یکرد انتخاب دختر همه نیا نیب رو انیک چرا ـ

 : انداخت باال یا شانه

 ! برام شد خاص ـ

  سکس؟ دوتا با ـ

 : گذاشت شینما به را شیها دندان
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 فکر تو د؟یرس عشق به سکس از دینبا چرا! سکس دوتا با قایدق آره ـ

 ! بوده ینجوریا من یبرا کن

 : کردم اش حواله ییصدا پر پوزخند

 دختر دوتا دل ور. دمید رو صبحش که یعشق! عشق زمیعز آره ـ

 ادتی تو تا بدن جر خودشونو برات یباش منتظر و یبد لم کرده بزک

 ... عشقِ چه یوا. رفته کجا ستین معلوم و گذاشته قالت انیک بره،

 حرفم. افتاد عضالتم و دست جان به درد یکم فشرد، که را دستم مچ

 تصور را تشیعصبان از شده سرخ صورت توانستم یم و شد رها مهین

 رفت یم صبح و گفت یم عشق من یبرا زیچ همه یب مردک. کنم

 را؟ دشخو ای کرده فرض خر مرا کنده؟ پوست هلو مشت کی ال
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 بایتقر بغلش انیم را کاسه. شدم بلند جا از و رساندم نیزم به را میپا

 در. ندادم تیاهم ختیر شیپاها یرو که ییالیپف چند به و کوباندم

. آمد جلو اش مسخره ژست آن با مسعود کردم، باز که را که اتاق

 د،بو من اتاق کینزد که ییرایپذ ییانتها یها مبل از یکی کنار

 شده یرتیغ چه؟ که خب. کرد یم نگاهم چپ چپ و بود ستادهیا

  است؟ زده باال اش ینیزم بیس رگ ای است
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 : دیپرس که نکنم حسابش هم آدم تا ببندم را اتاق در آمدم

 ! میبزن یدور هی میبر ایب ـ

 باال یابرو با برسانم میآرزو به بخواهند و باشند خوانده ذهنم که انگار

 به را یا شهیش بزرگ وانیل. کردم نگاهش در چاک انیم از رفته

 دهیپوش قرمز یناخوانا آرم با دیسف راهنیپ امروز و داد چپش دست

 چشمم به شتریب یگوسفند پشم ی قهی دور با نشیج کاپشن. بود

 .  آمد یم

  ؟یایم خب ـ

 از بخواهم را رفتن رونیب نیا و باشد شده یطوالن کردم نگاه انگار

 : گفتم چانه و چَک یب و دادم تکان یتند را سرم که بدهم دست

 ! رونیب برم خواست دلم اتفاقا امروز ـ

 : کرد خم چپ به یکم را سرش

 ! یدیرس یم نظر به یعصبان زدن؛ حرف زمان که دمتید ـ

 باز که را کمد در. رفتم کمد سمت حرف یب و کردم رها را اتاق در

 یلیخ و دندیرس یم نظر هب کننده خسته. دمینال میها لباس از کردم

 غصه را دلم دم،ید که را کارم فُرم میها لباس همه انیم. یتکرار

 دیشد دلم! ها لباس یا چارهیب کارم، چارهیب من، چارهیب. گرفت

 . زدم یم چپ یعل کوچه به را خودم و کرد یم یدلتنگ
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 یم نگاهش چشم گوشه. دید را نگاهم ریمس و شد اتاق وارد مسعود

 : خورد را پرتقال آب آن از یپقُل. کردم

  ؟یبرگرد یدار دوست ـ

 شال. انداختم تخت یرو و برداشتم را ام یمشک قهوه چرم یپالتو

 سوالش. بود سکوت هم باز مسعود جواب و گذاشتم کنارش را مخملم

 بودم؛ عاشقش نیقی قطع به که یزیچ تنها. آمد یم نظر به احمقانه

 ها شب که کرد یم ام خسته درق آن الاقل. بود المصب کار نیهم

 . کردم یم غش یخواب یب از بایتقر

 و پالتو کردن، یمال کِرِم دست کی بعد و دمیپوش را میها جوراب

 به رهیخ. دمیچرخ سمتش و برداشتم هم را فمیک. دمیپوش را شالم

 یگرید زیچ یپِ حواسش ای من؟ بود؟ نشسته یزیچ چه یتماشا

   بود؟

  ؟!مسعود ـ

 : برداشت وارید از را اش هیتک و شد کَنده سرم پشت وارید از نگاهش

 ! یشد خوشگل ـ

 : زدم پوزخند آشکارا

  ؟یکن یم تالش یچ یبرا یدار ـ
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. دیرس درد به انگشتانش فشار از دستم و انداخت رمیگ در، قاب انیم

 عالقه چه شان همه. بود نشده خشک انیبرا یها انگشت یجا هنوز

  دارند؟ دستم به یا

 بخواهم قایدق. بود شده خشک در ی رهیدستگ یرو گرمید ستد

 ها لباس نیا فقط است، چسبانده تنم به را خودش. کردم نگاهش

 : کرد وارد یفشار میزانو به شیپا با. اند کرده تیرعا را فاصله

  ه؟یچ یبرا کردنت تیاذ ـ

 : کشاندم راست به شیها نفس ریمس از را صورتم

  اومدنه؟ خوش و عالقه هی یبرا نتدیچرخ من دور ؟یچ تو ـ

 ریمس. گذاشت ام شانه یرو و کرد آزاد دستم مچ دور از را دستش

 دهیکش گردنم پوست تا و دیرس ام گوشواره با یباز به شیها انگشت

 . شد

 : زدم غر درهم یها اخم با

 ... بشم عمرا اتیباز سوسول نیا خام من! نرو ور من با نقدریا ـ

 : دیکش جلو یبدجنس لبخند با را سرش

 اسمم شتریب کم هی ؟یگیم جالب رو اسمم قدر چه که یکرد توجه ـ

 ! بگو رو
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 نییپا را سرم و افتادم خنده به که انقدر! مسخره یلیخ! بود مسخره

 . نمینب را مضحکش ی چهره آن تا انداختم

 که یانداز یم ها یرستانیدب بچه ادی منو... پسر کن بس! خدا یوا ـ

 . شده سبز لبشون پشت تازه

 و دست فشار حاال و بودند امده فرود میها چشم تا میموها خُرده

 کودکانه یها غمزه دوتا خر مرا خرفت کهیمرت. بود شده کمتر شیپا

 شروع ینجوریا ها یعاشق و عشق همه... آور چندش چه کند؟ یم

  است؟ شده انگولک من شانس ای شد یم

 : فرستادم شالم داخل دست کی با را میموها و گرفتم باال را سرم

 اون از خواست یم منو شیپ روز دو تا که یکس... واقعا داره خنده ـ

 ! گمیم جالب رو اسمش گه؛ یم بهم حاال کنه پرتاب یشن تپه

 خوشم دوئل نیا از. دیکش تر عقب را سرش او و بردم جلوتر را سرم

 . آورد یم کم کهوی و تاخت یم کهوی نکهیا از. آمد یم

 : ستادمیا اش نهیس به نهیس و رساندم گردنش دور به را تمدس

 ،یبودن هات ،یتَن ،یلب هی به قرار ه؟یچ یکینزد نیا هیبق خب؟ ـ

  برسه؟ یزیچ ،یا غهیص

 درست و کشد یم گردن افتد، یم خنده به ام یپروگر همه نیا از

 : چسباند یم را شیها لب میها گوش کنار
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  و؟ر نایا یدار دوست تو! دیشا ـ

 میپالتو اول دکمه به که او دست و فشردم هم یرو را میها دندان

 : دمیغر د،یرس

  باشه؟ زود کم هی یکن ینم فکر ـ

 : دیرس راستم گوش به شتریب آرامش ی خنده تُن

! برسم عشق به یتَخت رابطه از انیبرا ی دهیعق به خوام یم! نه ـ

 ! زدلمیعز سازه ینم بهت بودن یمعمول همه نیا دیشا

 من و گرفت مشتش انیم را دستم که گذاشتم دستش یرو دست

 : گفتم آرام یول پرحرص

 گهید یکس دیبا خوبت، دهیعق نیا یبرا کنم فکر اما. خوبه یلیخ ـ

 و نود الکل و مصرف بار هی دستمال و باطله برگه من! یکن امتحان رو

 !یآشغال تو میبنداز بعد که بشم، تموم بعد که ستمین درصد هشت
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 رهیخ که شد المیخ یب باالخره انگار و فرستادمش عقب فشار با یکم

 را خرابش ذات! فطرت پست یلعنت. کرد باز را راهم و کرد میتماشا

 . داد نشان

 در انگار را میها دست. بود شده زده گرما جانیه حجم نیا از تنم

 هم را میابروها. زد یم یسرخ به صورتم و باشند گذاشته آتش کوره

 را خودش تا دواند یم سر مرا مرد نیا و داشت اخم صدَمن که دمید

 یم یبدقلق یادیز من ای دیرس یم نظر به مشکوک برساند؟ چه به

 . کردم باز را میپالتو ییباال دکمه و دمیکش یهوف کنم؟

 کردم نگاه را خودم آشپزخانه ی وارهید کنار ی شده کار شهیش انیم

 . مشد آشپزخانه وارد و

 شستم را داشت را کِرِم اثر هنوز که میها دست و کردم باز را آب ریش

 . ختمیر صورتم یرو آب مشت کی انشیم و

 ** 

 یم را شیصدا دمش،ید ینم. کرد یم نینفر و دیکش یم غیج

 دهیکوب یصدا ماهرخ، یها قال و داد ار،یخشا یادهایفر. دمیشن

 ... نیزم کف به پا شدن
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 کردم، یم تر تنگ قدر چه هر را میها چشم. دآم یم نظر به کیتار

 لمیف در ستیانویپ مرد آن به هیشب. شد ینم بمینص یزیچ چیه

 . بودم زده یکور به را خودم. بودم شده کور یملود

  آره؟ بگم شتریب برات یخوا یم ار؟یخشا کنم جالبش یخوا یم ـ

 و دمیکش باال را خودم یکم. زد یم حرف تیعصبان با که بود انیک

 سست یکم ناسالمم یپا. رساندم تختم کنار کوچک زیم به را دستم

 . بود

 خر منو که یدیمال من به رو خودت صدبار! کهیزن یکرد خودیب تو ـ

  آره؟ خوبه حالش مایس که ؟یکن

 در. کنم یم دایپ را المپ دیکل باالخره و دمیکش وارید یرو را دستم

 . کشانم یم رونیب به را ام تنه مین و کنم یم باز آرام را

 گرفته را انیک دست ماهرخ و است ستادهیا هردوشان انیم مسعود

 شیبازو از اریخشا. کرد نگاهشان شده درشت یها چشم با. است

 . بود شده پاره تکه شیها لباس تمام و کرد یم چکه خون قطرات

 رد. بود بدتر شان همه از که انیک نداشت، او از یدست کم هم مسعود

 رنگ اهیس کلت کی. شد یم دهید صورتش سمت کی یرو زخم

 بیج درون چاقو چند و داشت قرار شیپا ران کنار بیج درون
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 تا برداشتم تر آرام را یبعد قدم. داشت قرار شیزانو یرو که ینییپا

 . نکند شان متوجه میپاها یصدا

 دستش در پانسمان و ستادیا یکنار اش یپزشک لوازم همراه ماهرخ

 : تگرف باال را

 .کرد حمله بهتون گرگ انگار... ادیم کم ـ
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 یها اخم با. شد دهیکش انیبرا یرو نگاهم ییرایپذ در شدن باز با

 . رفتند دو آن و زد یحرف بودند، کنارش که یمرد دو به درهم

 یلیخ یبگ یخواست بشه؟ یچ که یاورد در یباز من سوپر یرفت ـ

  ؟یشاخ

 ماهرخ. نداد یتیاهم انیبرا حرف به و کرد زیر را شیها چشم انیک

 : گفت آرام و شد انیک زخم کردن زیتم مشغول

 تو و من که اول از. داره ربط خودشون به ان،یبرا ننداز راه بحث ـ

 . مینکن دخالت یزیچ چیه یتو شد قرار م،یشد انیک خونه وارد
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 یزیچ کی. کردم نگاهشان تر قیدق و زدم هیتک ها ستون از یکی به

 زد، یحرکت اریخشا نیا عجب چه. داشت ربط مایس به که بود هشد

 . است مهم شیبرا زنش دمیفهم من و زد یهوار عجب چه

 به که نگاهش و نشست اپن کینزد یها یصندل از یکی یرو اریخشا

 : شد باز شیها اخم افتاد، من

  ؟یکن یم کاریچ نجایا تو ـ

 : کردم تر یلب. شدم خودم به هیبق نگاه متوجه و انداختم باال یا شانه

 داریب شد یم مگه شماها هوار یصدا شکست، که یا شهیش اون با ـ

  نشم؟

. داشتم فاصله ییرایپذ اپن با قدم کی حاال و دمیکش جلوتر را خودم

 یکی یرو دهیکش باال را خودم یکم و رساندم اپن سنگ به را دستم

 . نشستم ها یصندل از

  شد؟ داشیپ مایس خب، ـ

 و رساند کتفش به یسخت به را شیها انگشت انیم دستمال رایخشا

 . نداد را جوابم

 و سوخت یم یکم ام نهیس. شد دهیکش انیک تا مسعود از نگاهم

 آرام و کردم یا سرفه. است دهیبر را امانم ها سرفه بود، یشب چند

 : دمیپرس
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 یکار چیه ست هفته کی! انیک یستین خونه ست هفته کی ـ

 با امشب ،یزد دهیارک از یحرف برام نه و شده دایپ پیچ نه! ینکرد

  ؟یبود کجا. شده داتیپ الش و آش افهیق

 یصندل یرو را انیک و دیکش را اپن پشت ها یصندل از یکی ماهرخ

 د،یکش یم رونیب بشیج از را شیها چاقو که یدرحال انیک. نشاند

 : داد را جوابم

 رفت یم که بود ههفت چند! بزنه گند خواد یم شهیهم اریخشا ـ

 اون یپِ تا رفته تَنش تو کرم بشر نیا دونستم یم. اومد یم و شمال

 یروز چند. جاست اون مایس کرد؛ یم فکر. شمال بره نیدروغ آدرس

 ازاد رو مایس ،یاحیر پامچال یازا در که فرستادند یم امیپ بهم بود

 ... کنند یم

 من و داد ادامه یمکث چیه یب. ماند ثابت انیک یرو مستاصلم نگاه

 صدهزار. هستم رارسالنیام دختر که فرستادم لعنت خودم به بار هزار

 انیک. افتادم ریگ زندان یها لهیم پشت و شدم رارسالنیام قاتل بار

 جواب گرید و شد قطع ارتباطش کال کهوی اریخشا که گفت میبرا

 جا آن و بود رفته مسعود همراه شمال تا کله کی. نداد را شیها زنگ

 . اند شده مواجه یملکوت  با
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 از و دمیکش اپن یرو محکم را دستم. چرخاندم را سرم و دمیگز لب

 و رساند کنارم را خودش یآرام یها قدم با مسعود. شدم بلند جا

. زد یم گند زیچ همه به مسعود. کرد نگاهمان تعجب با یکم انیک

 .  شد ینم بردار دست کرد؛ ینم سیسرو تا را دهنمان تا مسعود

 وانیل. دمیکش را آب ریش و رساندم آشپزخانه داخل به را میها قدم

 به وانیل یباال از. ختمیر داخلش آب یمقدار و زدم آب را نَشسته

 چانه ریز تا که دمید یم یکوچک خراش لبش کنار. گردم نگاه مسعود

 یمابق و بود شده یمال خاک یکم اش یهود کالهِ. بود دهیکش اش

 . بود بهتر دو آن زا حداقل اوضاعش

 . مینداد مایس یجا رو تو که فعال ـ

 گفت؛ یم راست. رساندم اریخشا به مسعود ی شانه یباال از را نگاهم

 یوا ام، داده وا نقدریا ام نرفته حاال ام، نرفته زنش یجا من که فعال

 ... نکهیا حال به

 دستم از را آب وانیل مسعود و کردم ییظرفشو نکیس بند را دستم

 را انیک یها زخم سکوت در ماهرخ. دیکش سر سره، کی و گرفت

 . شد آشپزخانه وارد بعد و کرد یعفون ضد
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 به بود دهیچسب من به معمول حد از شتریب که مسعود از نگاهش

 یلیخ من نظر از که زد یکمرنگ لبخند و دیرس میها چشم

 . بود ترسناک و وحشتناک

 یصندل از یکی به خودش با و دیکش را مسعود لباس نیآست نییپا

 .  کشاند یخور زناهاریم یها

 دستمال همان با و بود آورده در کامال را راهنشیپ حاال اریخشا

 یها قدم با و دمیکش یهوف. بود کتفش خون آوردن بند ریدرگ

 یرو تا دستش یرو از را دستم. رساندم کنارش را خودم یکوتاه

. برداشت دستمال یرو از را دستش حرف یب او و دمیکش دستمال

 : گفت آرام و انداخت نییپا را سرش

 پسرش سر یملکوت با نجایا ادیب پامچال که هفته کی سر یگفت ـ

 ! یگردون یم بر رو مایس و یبند یم شرط

 نیزم یرو شیپا نوک با و کرد زانیآو یصندل از را شیپاها انیک

 : زد ضربه چند

 . هستم حرفم سر هنوزم ـ

 : آمد باال شیموها انبوه انیم از یکم اریخشا سر
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 خوش یپ تو و نجاستیا پامچال ست هفته سه از شتریب االن ـ

 یزیچ بهت کالم کی رارسالنیام و شده داشیپ پیچ نه! یتیگذرون

 ! گفته

 جلو به قدم آن به هیتک انیک و انداخت انیک کمر دور دست انیبرا

 : برداشت

 دست گفت طفق! کجاست پیچ قیدق یجا گهینم که معلومه ـ

 شهینم یراض یحت جاست؛ همه از تر خبر یب هم پامچال! پامچاله

 ! بکشه رو زبونش ریز تا عنترش یبابا اون سراغ

 باعث که کردم وارد اریخشا زخم به یفشار قصد از و کردم تر یلب

 ی شانه یباال از مسعود. شد شیپا ران یرو بر دستش شدن مشت

 من دست کار آخر کردنش نگاه رهیخ نیا و کرد یم میتماشا ماهرخ

 .دهد یم
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 . ست ساله چهارده پسرک انگار مردک

 اریخشا ی کناره به را خودم و کردم نثارش یا غره چشم حوصله یب

 از یا یکاغذ دستمال گرمید دست با. کنم او به را پشتم تا کشاندم
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 دست به حواسم. کردم زیتم را زخم اطراف و برداشتم اپن یرو

 ینم در شیصدا یول شد؛ یم مشت شتریب لحظه هر که بود شیها

 . آمد

 به رفت یم یها پله سمت که یدرحال و شد رد اپن کنار از انیک

 : گفت ماهرخ

 . گرفتم ضعفه دل. کن سرپا یچ هی شام ماهرخ ـ

 چه. نداشت هم یتیمز اش افهیق دنید البته و دمید ینم را ماهرخ

 ادی مرا و زد یم لبخند من به آور وحشت قدر آن یوقت دهیفا

 .  انداخت یم آنابل عروسک

 که بردارم یگرید یکاغذ دستمال تا گرفتم فاصله اریخشا از یکم

 : ستادیا کنارم ماهرخ

. کنم یعفون ضد رو گلوله جا من تا کن درست یزیچ هی تو لطفا ـ

 دشیشد ضعف باعث یضدعفون نیا و داره مشکل اش معده اریخشا

 . شهیم

 دستانش انیم را سرش و داد قرار اپن یرو را آرنجش هردو رایخشا

 ریز کامل دور کی انگار و کرد یم چکه شیموها از آب قطرات. فشرد

 . است شده چالنده باران
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 یکوتاه نگاه با و روم یم خچالی سراغ مسعود، حضور به تیاهم یب

 بآ انیم را ایلوب ی بسته. رمیگ یم پلو ایلوب کردن درست به میتصم

 . شوم یم ازیپ کردن خُرد مشغول و کنم یم رها ولرم

 یب و رنیگ یم دست به غذا بشقاب کی هرکدامشان بعد ساعت کی

 بشقاب. شوند یم خوردن غذا مشغول یخور زناهاریم پشت نشستن

 یم اتاقم سراغ و دارم یبرم ماست الهیپ کی همراه را خودم یغذا

 . روم

 یم پا پشت با را اتاق در و نمک یم روشن آرنجم با را اتاق المپ

 را خودم لنگان یپا آن با و گذارم یم زیم یرو را غذا بشقاب. بندم

 حمام ست هفته چند از شتریب کردم یم احساس. رسانم یم تخت به

 یکِ بار نیآخر آمد؛ ینم ادمی اصال. دهم یم عرق گند یبو و ام نرفته

 پاک خاطرم از را کوچک یزهایچ نیا که ست یتعجب! ام رفته حمام

 ! رفت ینم ادمی را رفتمان رونیب و مسعود یول شد؛ یم

. کنم یسوار دوچرخه تا کرد مجبورم و برد بزرگ پارک کی به مرا

 ادعا. کند حرکت تیها مفصل دیبا نذار، حرکت یب را تیپا گفت؛ یم

 تکانش و ام دهیترس تنها من و ستین یجد اصال میپا زخم داشت

 . دهم ینم
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 که یدرحال کند خودش ریدرگ مرا خواست یم آنقدر که دبو مسخره

! شد ینم خواست یم که یمخلفات و عشق من یبرا یریدرگ نیا

 فکر ترساند، یم مرا ماهرخ قبل از شتریب یکم ترساند، یم مرا یکم

 . باشم کرده یرَو انهیم من که باشد نشانیب یا رابطه کی کردم؛ یم

 از شتریب اما بخوابم؛ تخت الیخ با کردم یسع خوردم، که را میغذا

 نداشت، دهیفا! شدم بلند جا از دوباره سر آخر و زدم غلت ساعت چند

 ! خواست ینم مرا خواب امشب

 در قفل کردن باز با، و برداشتم ماست الهیپ همراه را میغذا بشقاب

 تنها و بود خاموش ییرایپذ یها المپ تمام. شدم ییرایپذ وارد اتاق

 انعکاس نفره سه مبلمان سمت از که دمید یم یا یگوش صفحه نور

 . کرد یم دایپ

 ی تنه مین با که افتاد اریخشا به نگاهم باالخره و برداشتم بلندتر قدم

! بود زدن امکیپ مشغول و بود دهیکش دراز مبل یرو نشده دهیپوش

 یم کلمات یرو یفِرز با شیها انگشت ؟یامکیپ چه یشب نصفه

 جلو به یکم. کرد یم کامل را اش جمله هدینکش هیثان به و دیکش

 با و دیکش را گردنم کهوی که بِکَنم را یفضول کَلَک بلکه تا شدم خم

 انداختم نیزم یرو را بشقابم زده هراس. کرد نگاهم درهم یها اخم

 .شد ها المپ شدن روشن و سکوت شکستن باعث افتادنش یصدا و
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 با. کرد رها را گردنم باالخره او و دمیشن را نفر چند یها قدم یصدا

 یرو از یکم را خودش و کرد نگاهم بود، شده زیر که ییها چشم

 یا مسخره تیوضع با که انیبرا و انیک به. کرد جور و جمع مبل

 : گفتم و کردم نگاه بودند، ستادهیا ها پله یباال

  ه؟یچ ـ

 یسلطنت یها مبل سمت و چاندیپ خودش دور شتریب را پتو ماهرخ

 : رفت ییرایپذ یانتها

 ! دمیترس بود؟ یچ یصدا ـ

 یها اخم با کرد زانیآو ها پله قطور ی دسته از را خودش انیک

 : دیپرس درهم

  کجاست؟ مسعود ـ

 شده مین دو وسط از که را بشقابم تا شدم خم و انداختم باال یا شانه

 و آباژور شیجا به و کرد خاموش را یاصل المپ ماهرخ که بردارم بود

 .  کرد روشن را آشپزخانه ستون ی کناره کوچک یها المپ

 : گفت اریخشا که شدم بلند جا از و برداشتم چنگالمم و قاشق
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 ! ها باشه من خشتک ال سرت نمینب گهید ـ

 یم مبل گاه هیتک یرو را دستم که یدرحال و کردم یکج دهان

 هقی از ام نهیس چاک دانستم یم و شدم خم جلو به یکم گذاشتم،

 و نکردم یتوجه چیه اما زند؛ یم رونیب تاپ وِل و شُل یادیز ی

 : گفتم

 ! یزوریپ ایب سوسه من واسه کم کن، دایپ رو زنت فعال برو تو ـ

 زیم یرو را اهشیس یگوش و کرد جمع داخل به را شیها لب

 : گذاشت

 ! یاورد در زبون ـ

 : دادم تکان شیجلو ام اشاره انگشت و زدم یپوزخند

  که؟یمرت یهست یک یکرد فکر! ها یکن دیتهد منو نمینب گهید ـ

 را تاپم راست سمت بند آزادش دست با و دیکش جلوتر را سرش

 : گرفت

 ! نجامیا من که عنترخانمه توعه سر صدقه ـ

 و شد تر تنگ کم، نورِ اثر در او یها چشم و زدم زل شیها چشم در

 : گفتم آرام من
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 یب ننداز اون و نیا گردن رو اتیارگندک! خودته یها یکار گوه سر ـ

 ... پلشت عرضه

 از یکی یرو محکم را انگشتش و رساند گردنم پشت نرم را دستش

 : فشرد میها زخم

 !  بابا ببند ـ

 تمام که فشارد یم را زخم محکم آنقدر. دیایب در ام ناله بود مانده کم

 را دستم توانستم ینم یحت و بود شده سست ام یحس یها عصب

 ! دارم نگه مبل یرو محکم و صاف

 ! یعوض کن ولم ـ

 : گرفت محکم را گردنم شستش و اشاره انگشت با

 ! یاومد ازش که یسگدون همون ته ندازمت یم که وفتین در من با ـ

 درون محکم یدیق چیه یب و آوردم باال را ام شده مشت دست

 از دستش و شد بلند اش ناله یصدا. کوباندم بود یزخم که کتفش

 دادم نشانش را میها دندان و زدم یبزرگ لبخند. شد شُل گردنم دور

 یرو را چنگال یها چنگگ او از زودتر من و دیپر جا از خشم با که

 : داشتم نگه پانسمانش یرو درست کتفش پشت

 و هارت! یبش لیعل و زخمت تو بره تا یبخور تکون هی هیکاف ـ

 شاخ من یبرا که نه کن جمع رو اتیباز گوه اده،یز یلیخ اگه پورتت
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 کردن، تیترب رو خر تو که ییاونجا هم یسگدون! یبکش شونه و

  ؟یدیفهم

 یها اخم با. دمیکش عقب را خودم و کردم وارد کتفش به یفشار

 االن او که نکنم فکر نیا به کردم یسع و شدم آشپزخانه یراه درهم

 بیج پشت دار ضامن یچاقو آن با و شود یم بلند شیجا از

 دم،ینشن یزیچ چیه یصدا یوقت. کند یم ام پاره تکه ارش،شلو

 یم کارم به یراحتر الیخ با حاال و کردم رها محکم را میها نفس

 یباز گنده من یبرا هست؟ که کرده فکر مردک. بزنم لبخند توانستم

 ! نشانم یم اهیس خاک به را ات ننه ؟یآور یم در

 *** 

 نگاه دادم، یم گرمید دست به را دیسف فنجان آن که یحال در

 نازک تاپ آن با. نبود کار مالحظه چوقتیه. کردم انیک نثار یکوتاه

 انیبرا و مسعود انیم داد، یم نشان هم را رشیز لباس طرح که

 نیا انیبرا. کرد یم صحبت آرام و بود دستش تبلت کی. بود نشسته

 یم انیک حواله یا یمال ماچ و آورد یم در یباز چندش ها وسط

 .  زدند یم هم به را حالم. کرد
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 شبید از. بود شده وا ما سر از شَرش و رفته خودش خانه به اریخشا

 دهیفا هم دنشید واقع در. دمشیند لحظه، نیا عصر پنج ساعت تا

 .  نداشت

 پچ از خواستم و شد مارستانیب یراه یا یفور تماس کی با ماهرخ

 یم کیتحر مرا! نشد که کنم نظر صرف مسعود با زشیر یها پچ

 یبرا تنم اما دم؛ینفهم هم یزیچ که هرچند. کنم یفضول تا کرد

 ! دیخار یم دنشیفهم

 انیک کنار از مسعود باالخره و دادم تکان را قندان در دیسف یها نقل

 هم اصال خب. رساند من به را خودش یکوتاه یها قدم با کند دل

 . خواستم ینم او با شدن صحبت

 : دمیپرس و گذاشتم کنارم یا هشیش یعسل یرو را فنجان

  ه؟یچ ـ

 : دیکش کنار ها مبل یعسل کنار یچوب یها یصندل از یکی

 ! همه یتو اخمات صبح از ـ

 : گفتم و دادم یصندل به را ام هیتک

 .  ندارم حوصله ـ
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 ام چهره. گذاشت دمید مقابل را مو پر یپاها آن و انداخت پا یرو پا

 : گفتم و رفت درهم

 ست، خاله خونه انگار بابا، بنداز. نمیبب پشم مشت هی دارمن الزم من ـ

 ... شده خونه فساد! دیچرخ یم راست راست د،یپوش یم شلوارک

. نداد تیاهم حرفم به و انداخت باال میبرا ییابرو چشم گوشه

 : کرد جا به جا شیها انگشت انیم را لشیموبا

  ؟یودیپر ،یندار که اعصابم ـ

 : بستم را میها چشم

  کنم؟ تقبُل بهت رو یبهداشت پد دیخر فهیوظ یخوا یم ـ

 میرو به رو مبل یرو تا کردم دراز را میپا من و زد یا خنده تک

 دعوا، نه و جنگ نه. بود شده سکوت از پر خانه کال امروز. بگذارم

 !است طوفان قبل آرامش ؛یکرد یم حس که یجور
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. شد دهیکش ثمیم سمت فکرم مقدمه یب یلیخ و دادم تکان را گردنم

 الیژ با اش رابطه کردم؛ حس حسام یها حرف با چرا دانم ینم
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 بود؛ مسخره! است خوشانشان خوش من نبود در و است شده محکم

 . کرد یم یلجباز المروتم مغز اما

 شد، یم کاش! دمیپرس یم حسام از کاش کجاست؟ ونیهما یعنی

 خوب حالش که بزنم دشید بروم، اش خانه در یجلو قهیدق چند

 قلبم سمت کی! داشتم درد وجدان. بخوابم درد یب یکم شب و است

 دلم زنم؛ یم یخرفهم به را خودم چرا. دیتپ یم سست یلیخ هم

 . است شده تنگ یادیز شیبرا

 یکم و یدلتنگ گوش در یبزن دیبا هم روزها یسر کی باالخره خب

 میبگو مسعود به ایآ که بودم دل دو یکم. یکن جور و جمع را خودت

 !  بزنم میج خودم ای

  مسعود؟ ـ

 : گفت شد ینم کَنده لشیموبا از نگاهش که یدرحال

  هوم؟ ـ

 اش یصندل چپ سمت دسته یرو را دستم و دمیکش جلو را خودم

 : گذاشتم

  هما؟ خونه یببر منو شهیم ـ

 : آمد نییپا میها دست تا و میها چشم به اول کرد، نگاهم
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  ؟یبزن حرف باهاش یبر یخوا یم ـ

 : کردم رها را نفسم

 . نمشیبب فقط! نه ـ

 : کرد نگاه من به دوباره و چرخاند انیبرا و انیک سمت را سرش

  اخه؟ االن ـ

 : دادم میصدا به نازک یکم و کردم زیر را میها چشم

 ! خدا رو تو ـ

 : داد تکان را سرش خنده با

 یم رو نکاریا ودتخ خاطر به. نشدم خر من اما بود؛ یخوب روش ـ

 . زنم یم حرف انیک با بپوش، برو باشه. کنم

 : زدم اش نهیس یآرام مشت هوا یب و آمد کش یلبخند به لبم

 ... عاشقتم ـ

 به ورودم با و رفتم اتاق سمت یتند یها قدم با. شدم بلند جا از و

 یا یالیخ موجود کدام به دانم ینم و دمیچرخ خودم دور کی اتاق

 !  مفرستاد بوسه

 من! است کننده وانهید است، سوز خانمان اش یدلتنگ اثرات یلعنت

 عاشق شد؛ یم کاش. رسد یم ونیهما به نافم بند بروم، هم هرجا
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 هیقض نیا به یلیخ! داشتمش زمان هر خودم کنار و میشد یم هم

 بلد مرا تر مهم همه از! مهربان بود، خوب ونیهما کردم، یم فکر

 یم هم کنار دوستانه دیبا او و من اولش همان از انگار خب اما... بود

 ... ندارم وجودش به نسبت قلبم در عشق ذره کی یحت که میماند

 **** 

 که یسمند نیماش در زدم چنبره اش خانه در یجلو تمام ساعت دو

 با کردم فرار شان یکی از. داشت ام یزندگ در یادیز یها نقش

 شلوار کردن سیخ دح در مرا هم یکی آن شدم، ربوده یگرید

 !  متنفرم رنگش همه هم، آن است سمند چه هر از کال. ترساند

 نیب. بود رفته ابانیخ سر پریها تا آب یبطر کی دیخر یبرا مسعود

 ! بگذارد تنها یکم مرا خواست یم بماند؛ خودمان

 یرو از را یهنذفر یها گوش و گذارم یم داشبرد یرو را میپاها

 یم نییپا را نیماش ی شهیش یکم. برم یم فرو گوشم درون ام شانه

 . شود کم است، شده تنم یگرما موجب که یکالفگ نیا از تا دهم

 زل اش خانه در به یدود یها شهیش از و گذارم یم چانه ریز دست

 یم انگار فقط. دانم ینم را بودش آمده یکِ بود، آمده. زنم یم

 ام یسگ یرو ست،خوا یم فقط انگار ندازد،یب یلجباز به مرا خواست
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 کال انگار و خوردم را اش غصه قدر چه رفت، که روز آن! برگرداند را

 ! است دوانده شهیر دادن دست از من، مرام در

 نییپا را میپاها و شدم جا به جا میجا در یکم خانه، در شدن باز با،

 را شیعصا که فرتوت مهین رزنیپ کی با! دمید یم را لوفرین. انداختم

 به یمشک بلند یمانتو. دهد یم گرشید دست به گرشید دست از

 رونیب شیا قهوه ی بسته محکم شال از دشیسف یموها و دارد تن

 . است زده

 زن آن نکهیا حدس و اندازد یم زن ی شانه دور دست لوفرین

 تا کوتاه یپالتو آن با لوفرین! ستین سخت چندان باشد مادربزرگش

 یمشک به یشراب از حاال شیاموه. است شده کیش یادیز رانش، ریز

 ! است برگشته

 ساخته همه به نبودنم است، خوب حالش انگار و زنم یم پوزخند

 یکم است، انداخته ونیهما یبازو ریز دست که ثمیم دنید با! است

 .  شوم یم زده هراس

 دست از یکی و است دهیپوش دیسف شرتیت و قرمز یخانگ شلوار

 یم را دلم اش گرفته گچ یپا بدتر همه از و بسته پانسمان را شیها

 . لرزاند
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 آهنگ به اصال گرید و شود یم محکم در رهیدستگ یرو دستم

 کرخت تن و کنم یم باز را در. دهم ینم گوش شده پخش یخارج

 به و شوم یم دهیکش عسل از موم هیشب. کشم یم رونیب را ام شده

  نکرد؟ شود، یم مگر توجه اصال مسعود مانند دو یها قدم

 آبدار فحش و بنشاند میجا سر محکم. کند منع خواهد یم مرا انگار

 . دمییدو و ختمیر میپاها به جان فقط نبستم، را در. بدهد

 ست ییها نیماش از پر کوچه و شد یم بسته داشت ونیهما خانه در

 زد، یم میصدا مسعود. اند آماده ها هیهمسا از یکی فوت لیدل به که

 بد حالم قدر چه! است شده دور قدر چه. مدو یم فقط و شوم یم کر

 ... قدر چه! است شده

 ندارد، تخته بر ناخن دنیکش از یدست کم که یبلند بوق یصدا با

 یم پرت جلو به یتند واکنش کی با را خودم بایتقر و شوم یم مات

 دستم نخورد رو به رو نیماش به سرم نکهیا از یریجلوگ یبرا و کنم

. خورم یم نیماش ی شهیش به یمحکم فشار با و کنم یم محافظ را

 باعث کنش، خرد اعصاب ریدزدگ و نیماش شهیش شدن خُرد یصدا

 نگه محکم کنم، ینم جدا سرم از را میها دست. شود یم شدنم جیگ

 .دیاین سرم ییبال دوباره تا داشتمشان
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. زند یم داد را نامم هم ونیهما و زند یم ادیفر ثمیم که شنوم یم

 خورده تا جاناتیه نیا اثر در شلوارم پاچه و خورم یم سُر نیزم یرو

 و چمیپ یم خودم به. کند یم لمس را سرد نیزم پوستم، و است

 فشارم یم هم یرو محکم را میها چشم. شود یم بلند ادمیفر یصدا

 یم را میها شانه. آورم یم نییپا را ییکذا یها دست آن باالخره و

 یم یقیرق صوت کی با را حمد سوره ه،یهمسا خانه در یقار. رندیگ

 . فرستند یم صلوات بلند مرد چند ها وسط آن. خوانَد

 ! بهش نزن دست آقا ـ

 ... پامچال پامچال؟ ـ

 بلند یصدا با ثمیم و ردیگ یم را دستم دو مچ شیها دست

 . خواهد یم یزیچ یآمبوالنس

 ... خوره یم تکون چشاش! نرفته هوش از ـ

 حس را دستم پوست یرو شدن غیت غیت کردند، یم ددر میها دست

 گرید نکند شوم، فلج نکند که افتد یم جانم به ترس. کردم یم

 من شوم، بدبخت نکند کنم، لمس نتوانم گرید نکند! سمیبنو نتوانم

 ! خدا به ام یبدبخت ونیکلکس خودم
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 در اصال بودنش باشد، دیبا که یکی کشد، یم آغوش به مرا یکی

 تن کی ی الزمه ماندنش بماند، دیبا اما ست؛ین یثبت ام شناسنامه

 ! هست ماوج و کج داغان

 چند زنم، یم که را اول پلک. خورد یم چشمانم به نور یکم حاال

 و دیسف یکتان جفت چند نشانیب و یمشک همه. نمیب یم پا جفت

 به رو زانو دو که شود یم جلب یکس به ام توجه. هست رنگ کرم

 یم میتماشا ناجذاب ساده یادیز صورت آن با و ندینش یم میرو

 مشت کی گرید و است شده ختهیر هم به باد وزش از شیموها. کند

 و شده گشاد شیها چشم. بخواباندش شیجا سر تواند ینم هم رایکت

 . است شیپ قهیدق چند اتفاق بهت در هنوز انگار

  خوبه؟ حالت ـ

 مرگ از مگر! ام زنده که شود ینم باورش انگار پرسد، یم تعجب با

 ! نیهم ،یا رفته فرو نیماش در سر با فقط ام؟ برگشته

 ...  حرف تونه ینم دهیترس کنم؛ فکر ـ

 : دهم یم تکان را میها لب آرام و شود تمام اش جمله گذارم ینم

 ... هما ـ
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 سرم شده، پانسمان دست آن با و دیآ یم جلو ام شانه پشت از سرش

 که یکس مثل کشم، یم نفس قیعم. اندچسب یم اش شانه درون را

 ! است دهید لیعزرائ یآخر دم

 ثمیم صدا، سر پر آمبوالنس آن به دنیرس تا و شوم یم بلند جا از

! اند شده داغان! ستندین سالم. نمیب یم را میها دست. کند یم کمکم

 ! افتاد رونیب دستم یرو از بزرگ شهیش کی راه انیم و پوسته پوسته

 پشت را یعیطب مانیزا کی انگار که یحد در است، هگرفت ام هیگر

 خوب میها دست که کنم هیگر آنقدر خواستم یم! ام گذاشته سر

 ! وفتدیب میها انگشت از یکی و دهم تکانش دمیترس یم. شود

 گرفته گچ یپا آن با یسخت به ونیهما و نشست میرو به رو زن

 آغوشش انیم ام تنه مین و دیکش عقب را شیبازو. شد ریگ جا کنارم

 . گرفت آرام یکم

 : کرد نگاهم رنگش خوش یها چشم آن با زن و کرد حرکت نیماش

  ؟یدار درد ـ

 لبخند آمد، که اشکم اول قطره و چسباندم هم به را میها لب

 : زد یکمرنگ

 ... من بده رو دستت! یدیترس فقط زم،یعز نشده یزیچ ـ
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 آرام و کرد تر مرتب را شیها دستکش. نخوردم تکان هم ذره کی

 : کرد لمس را میها دست کف

 تکون رو سرت گرفت، درد انگشتات از هرکدوم دم،یم تکونش آروم ـ

 ! بده

 را خودم خردسال یکودک به هیشب درست و برگرنداند را صورتم

 . چسباندم ونیهما به شتریب

 دست که شدم یم خوشحال و کرد یم حس را زن یها انگشت رد

 انگشت به شیها انگشت دنیکش با. کند یم حس را لمس میها

 .خورد تکان یکم ونیهما که زدم یغیج چنان تکانش، و دومم
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 شتریب زیر به زیر میموها یرو شیها بوسه است، نشسته آغوشم تنگ

 به جالب! است شده زیعز مُردنش، بعد که یکس ام شده. شود یم

 ! آمد یم نظر
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 اتاق در ی شهیش از کرد، یم صحبت تلفن با اتاق از رونیب ثمیم

 یم! کرد یم کمتر را شیصدا تُن یه و زد یم لبخند شد، یم دهید

 من به که ییالیژ. دهد یم الیژ به اتفاق گزارش بزنم؛ حدس توانستم

 ! ستین خرسه خاله یدوست فکر گفت؛ یم

  ؟یبرگرد یخوا ینم ـ

 : رساندم گوشم به را بود تر سالم که یدست و شد کنده در از نگاهم

 ! خوام ینم ـ

 : دیکش جلوتر را صورتش

  ؟یکرد لج یک با ـ

 : خاراندم را گوشم پشت

 ! ست دهیارک سر فقط ،یچکیه با االنش اما تو؛ با اولش ـ

 : شد شُل ام شانه دور از یکم شیها دست و کرد تر یلب

 ! یبر نادرست آدم مشت هی ال ست،ین یراض دهیارک ـ

 : دمیکش یقیعم نفس

 ! نداره دهیفا تشیرضا ست،ین زنده گهید ـ

 ! ننداز بابات جون به حرص نقدریا ـ
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 : کردم نگاهش زتریر یکم و شد فراخ میها چشم

 شکم تو کاشتن فهیوظ فقط! دستش از شم راحت رهیبم کاش ـ

 من یبرا نکن بابا بابا،! داشته رو دهیسپ شکم از برداشت و دهیسپ

 ... ونیهما

 : پرسد یم آمده شیپ بحث از کالفه و کشد یم یفهو

  خاموشه؟ چرا خطتت ـ

 یم ناراحتم ها هیبخ سوزش و دهم یم تکان را چپم دست یکم

 : کشم یم هم در چهره. کند

 ! شتیپ امیب شم وسوسه خوام ینم. باشه خاموش دیبا چون ـ

 ! یزد یم حرف لوفرین با حداقل کاش ـ

 : کنم یم کج را خودم یکم کشم، یم عقب را سرم لوفر،ین ادی با

  ات؟ خونه یتو یداد راش یچ که ـ

 : زد یکمرنگ لبخند

 شون،یدید ابانیخ تو روز هی! بوده ات همخونه تمام چندسال ـ

 م؟یکرد دعوا قدر چه ؟یگرفت اجازه من از مگه ات، خونه شونیاورد

  شده؟ بد بوده، روزت و شب قیرف چندسال که حاال
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 گرفته یباصدا یکم و دیپر باال شیطرفدار همه نیا طفر از میابروها

 : دمیپرس یا

 ؟یذار یم فرق او و من نیب ؟یکن یم کاریچ خودت با یدار ـ

 همه به زده گند ونمیهما که پامچال برسرت خاک شده؟ زیعز نقدریا

 ... آشغالت تصورات

 : دهد یم فشار مشتش انیم را ام شانه

  ؟یگ یم چرت چرا! بسه! نکن یقاط ـ

 : گرفتم گاز را لبم

  ؟یدار دوسش که ینگفت یجد ـ

 : فشارد یم هم یرو یکم را شیها چشم

  ه؟یچ مشکلش ـ

 یم فشار دستم کف را است مانده رونیب پانسمان از که ییها ناخن

 : دهم

 !  یگفت یجد پس ـ

 : بردم باال را میصدا یکم

 بغل از شب ؟یدون ینم ؟یدون ینم مشکالشو ه؟یچ مشکلش ـ

 ! یکن جمعش دیبا عرفان
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 شده خم من سمت که یتن و شود یم مشت شیپا کنار دستش

 : کند یم صاف را است

  کنم؟ عقدت میبر ایب گفتم من مگه ـ

 تا ستمین بهتر همون. ونیهما زود یلیخ! یزود به! یکن یم نکارمیا ـ

 ! یبذار فرق لوفرین و من نیب قراره نمیبب

 : برگشت را رفته قدم کی آن و شد گشاد شیها چشم

  هان؟ گذاشتم؟ فرق کجا من! نفهم نگو چرت ـ

 یها اخم با و رساند شهیش را خودش ثمیم که زد حرف بلند یجور

. دمیکش باال را ام ملحفه و زدم یکمرنگ پوزخند. کرد نگاهمان درهم

. دمیکوب بالشت به محکم را خودم و دادم تکان را دستم متیمال با

 به لعنت! نمشیبب آمدم که کند لعنت مرا خدا و بستم را میها چشم

 یتیحساس از ترسم، یم هم خودم. ام شده حساس نگونهیا که من

 . است مزخرف که

 حتما خواستم؟ یم چه گرید و شد لیتکم اتفاقات مدد به امروزم 

 ! گرید یبدبخت کی

 * 

 دست تر راحت گرید و بود شده بهتر ها هیبخ گذشت، یم هفته چند

 در که یاتاق! بودم اتاقم در تمام حماقت با. دادم یم کانت را میها



 

693   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ونیهما یها ناله و جِز از یکی چیه به و داشت یجا انیک ی خانه

 . ندادم گوش

 دل ور هنوز که دیخار یم تنم. گشتم ینم بر که دیخار یم تنم 

 صحبت من با هم کالم کی هفته چند نیهم در و ام نشسته مسعود

 زند، ینم حرف که است خوب! ست یخوب یزیچ نیا! است نکرده

 یها چشم با انیک و اندازد ینم میها چشم به ناخنک یه ماهرخ

 . کند ینم نگاهمان شده تنگ

 ام کالفه که یاتاق از آمدن رونیب از کرده منعم و است نشسته کنارم

 من اتاق در باالسر آقا کی که است شده چه دانم ینم. کند یم

 . اند چسبانده

 و انداخته یگوش در سر و کرد قفل را اتاقم در شیپ ساعت کی از

 . ستین ام یکنجکاو ریگیپ

  شده؟ یچ ـ

 : کرد نگاهم باالخره

 .. نداره یربط تو به ـ

 یرو ییطال کینا آرم. دارد تن به را روزید کوتاه نیاست شرتیت

 کرده ست دشیسف بزرگ ها یکتان آن با و است شده حک لباسش

 . است
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 خبردار چکسیه و ماند خودش و من نیب آمده، شیپ اقاتف ی هیقض

 و زد بغل ریز مرا نبود، ونیهما که یمیتا نیب روز آن است ادمی. نشد

 . انداخت نیماش در

 ! داره ربط من به شه یهرچ خونه نیا یتو ـ

 : زد یپوزخند

  ؟یمهم یلیخ یکرد فکر ـ

 : دمیشپو را ام یابر ییدمپا و کردم زانیآو تخت از را میپاها

  زدم؟ بودن مهم از یحرف ـ

 : دمیکش دستش از را بزرگش لیموبا و ستادمیا شیجلو

 ! دیکل ـ

 و انداخت باال یا شانه. دادم تکان چشمش یجلو را آزادم دست و

 تا گرفتم یگاز داخل از را زبانم. شد وِلو یصندل یرو نهیس به دست

 . نکنم شیشعوریب همه نیا بار یزیچ یوقت کی

 !کن داشیپ ایب ـ
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 : رفتم جلو حوصله یب

  بزنم؟ دست بهت یکن مجبور منو یخوا یم ـ

 : کرد تماشا رهیخ را میپا تا سر از و کرد گشاد یکم را شیها چشم

  ؟یرنگ چه رتیز لباس بگم یخوا یم ـ

 در و شد جا به جا یصندل یرو تر حال یب یکم او و ندادم را جوابش

 : گفت یم کرد یم نگاهم رفته باال یابرو با که یلحا

 قهی دمید چطوره، حالت کنم چک اومدم شب! کنم فکر یا سرمه ـ

 دورش کش که بود یمشک هم، رتیز لباس یکی اون. بازه لباست

 ! زرده

 : زند یم یبزرگ یلبخند

 . دمید بود رفته باال لباست نکهیا خاطر به هم قسمت نیا ـ

 : دمیکش جلوتر را ودمخ و کردم تر یلب

  ؟یدار رو اتاقم دیکل ـ

 : گرفت یمتفکر افهیق و دیکش شیها لب به یدست

 ! زدم قاپش انیبرا بیج از کنم فکر ـ
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 : دمیکش یقیعم نفس

 ! یکرد غلط ـ

 : شد بلند اش اش خنده یصدا

 ! دیارز یم خب یول! بزرگ یلیخ غلط هی اره ـ

 : کرد اشاره بدنم به دست با و

 ! مشوننیبب ـ

 : دمیچسب را اش قهی مقدمه یب

 یم ؟یبد نشون باز هوس رو خودت یخوا یم! یعوض یکرد جایب ـ

 ! یزن یم له له من با رابطه یبرا حتما یبگ یخوا

 : کشاند چپش یپا سمت مرا آرام و فشرد را میپهلو شیها دست

  ست؟ین تیحال یشوخ ـ

 : دمیکش عقب محکم را خودم

 !  ستین میحال! نه ـ

 یزیت و رساندم اسلشش شلوار گشاد بیج به آرام را آزادم دست

 عقب را سرش او و کردم پنهان را لبخندم کردم، لمس که را دیکل

 : ندیبب مرا کامل تا برد



 

697   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ! کنم یم یهرکار برات من ـ

 : آمد کش یتبسم به لبم

 . دارم دوست رو یهرکار! یهرکار ـ

 را دیکل. کردم دور اش هتن از یکم را خودم و دمیکش جلو را گردنم

 ام شانه سر یرو او کمرنگ یها نفس و گرفتم مشت انیم آرام

 . شد پخش

 تا کنم یم کمکت! اومد یچ دهیارک سر یبفهم کنم یم کمکت ـ

 من جز چکسیه. کنم کمکت تونم یم من فقط! یکن دایپ را پیچ

 ! ستین راست رو باهات

 زشیر مهین حالت یب یها چشم به باال از و گرفتم نییپا را سرم

 : ماندم رهیخ

 ! یکش یم رخم به یه که یدیفهم! یدیفهم رو ضعفم نقطه ـ

 یم حس را شیها انگشت رد و دیرس کمرم یگود به شیها دست

 .  کردم

 !  کن ثابت یراه هی از رو خودت این یه! نکن یباز من با ـ

 راهنیپ یرو شیها دست. نزد یحرف چیه اما کرد؛ باز را شیها لب

 توانستم ینم. زدم لبخند یروزیپ نیا به من و شد مشت قرمزم گشاد
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 به را خودم توانستم ینم. نبود شیب یا تپه که کنم اعتماد یکوه به

 یم ماندن خودش با از مرا زیانگ رعب نگونهیا که بسپارم یمرد

 . ترساند

 . باشه هفته هی اگه یحت! فرصت هی گفتم! پامچال بده گوش ـ

 اما شود؛ مسلط من بر تا بنشاند خودش یپا یرو مرا داشت یسع

 فرصت جانم، یها ترس از یکی به. دادم ینم یفرصت چیه او به من

 . بدهم عمرا زدن شین

 اگه هفته هی نیا تو من. بشه یزیچ ستین قرار هفته کی با پامچال ـ

 . میشیم هم الیخ یب نکردم، کمکت

 : چسباندم اش نهیس به را ام اشاره انگشت

 ! تو! یشیم المیخ یب تو ـ

 : گذاشت انگشتم یرو را دستش کف

 !  من آره ـ

 یم یدودل جان به مرا. کرد یم مشکوک خودش به مرا یلعنت! یلعنت

 . بود بر از را ضعف نقطه او که من سر بر خاک و انداخت

  ؟یترس یم تو ؟یچ تو! ترسه یم عشق از گفت؛ یم شهیهم دهیارک ـ
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 بدهم؛ نجات را مانده جا مشتش در که ییها دست تا کردم یم یسع

 فکر درست تا بکشم نفس یکم تا کرد ینم میرها. گذاشت ینم اما

 . بفرستم لعنت خودم به تخت نیهم کنج بروم تا گفت؟ چه او کنم؛

  ؟یترس یم ـ

 : دادم تکان را سرم

 ! کن ولم ـ

 ! یبد رو جوابم تا کنم، ینم ولت ـ

 : راند عقب را میموها خودش دست با و کرد آزاد را میها دست از یکی

 از! نه من از! بترس ،یبد دستش از نکهیا از !بترس عشق از !بترس ـ

 قورت رو عشق بار هی من. نه کنم عاشقت یحت ستین قرار که من

 نکهیا از. دمیترس نخوادم نکهیا از. دمیترس پامچال اما رفت؛ دادم

 و من. دمیترس شتریب یلیخ بشه، عاشقش گهید یکی خنده یم یوقت

 نه؛یا ترش راست. میبود هم دست یب. میبود هم بغل یب شهیهم اون

 یکی کردم، یم لمس موهاشو تا. میبود بغل یب و قلب یب عاشق

 من. دشیبر یکی رم،یبگ رو دستش خواستم یم تا. کرد یم شیچیق

 حافظ غزل برام خط دو اگه که ام دهینرس یها خواسته پره شهیهم

 . بشم لوس کم هی تا زدم یم بخواب به رو خودم خوند؛ یم

 : زد ینیغمگ لبخند



 

700   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 چته؟ که زدند نق شهیهم اطرافم یدخترا ـ

 

 پنجاه_و_صد_پارت#
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 شیاریبدب همه نیا یبرا دلم م،ینگو دروغ و کردم نگاهش قیدق

 . سوخت

  رم؟یبگ رو جاش تونم یم مگه من ؟یچ من ـ

 : داد تکان را سرش

 ... ادهیز فرقتون! زیعز یشیم تو! بود عشق اون ـ

  ؟یچ بشم عاشقت من ـ

 ! شمینم عاشقت من ـ

 ! نکن نکارویا! نکن ـ

 : چسباند اش نهیس به را سرم

 هم نویا تونم یم. شمیم زده جانیه شتمیپ یوقت بفهمم تونم یم ـ

 کردم ردش رو عشق من. ادیم خوشم تو با زدن حرف از که بفهمم

 نیهم یبرا هم دنینرس. نداره دنیرس که ها عشق همه! نشد چون

 ! مواقعه
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 نچندان عطر و خورد یم گردنش پوست جان به میها نفس

 قطعا مرد نیا که کردم یم حس. کردم یم حس را شیخوشبو

 . خواستم یم که رساند یم ییجا به مرا قطعا. دانست یم یزیچ

  ؟یکن یم کمکم ـ

 . کنم یم کمکت ـ

 : دمینال آرام

 . بشم اشقتع نذار ـ

 . یبش عاشقم ذارم ینم ـ

 : زد کنار گردنم از را میموها کوتاه دنباله شیها دست

 . دمیم قول ـ

 شیپ باختن که دانم یم. دانم ینم را یکِ اما شکست؛ یم قول نیا و

 به. ندارم شیآمدها و رفت به یحس اصال من. ستین یراحت زیچ او

 شیها دست لمس هب. اش مهین نصفه آغوش نیا به یحت بودنش،

 ! کردم ینم بلندش گرید که ییموها یرو

 *** 

 اش خانه اطیح کل کالفه انیک. زد ینم و زدیم باران. بود خراب هوا

 را کردش یم که به حواله را نیالت یها فحش آن و زد یم دور را
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 شان همه از تر آرام مسعود و رفت خانه از هول با انیبرا. دانم ینم

 منم. زد یم یپ در یپ یگازها و بود گرفته تدس به قرمز بیس کی

 هر از بهتر یکم و خورم یم را ام شده قاچ هندوانه. ام نشسته او کنار

 . هستم روز

 انگار. زد یم را او حرص انیک یصبح سر از و نبود شیدایپ اریخشا

 و داند ینم انیک که است شیپ در یخبر انگار. است زده گند دوباره

 . ودب جالب من یبرا نیا

 شانه یرو سرم و کردم کج را خودم یکم شد، باز که اطیح یها در

 : داد تکان زیم یرو را شیپاها. شد خم مسعود ی

 ! ترسم یم انیک یرو نیا از ـ

 : دوختم چشم یمشک ی سانتافه نیماش ورود به و انداختم باال ابرو

  زده؟ گند اریخشا ـ

 : انداخت من بشقاب در را بشیس ی مانده ته

 . زنه یم یگند هر زنش یبرا ـ

 . باشه مهم براش اومد ینم نظر به ـ

 . دارهیب شب کل که رهیگیپ اونقدر. بود رفته کایآمر تا مایس یبرا ـ

 : زدم چنگ را میموها یجلو و کردم تر یلب
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  داره؟ خونه ـ

 ! شهرستانه. ستین تهران اما داره؛ ـ

 و نشستم صاف ،یمشک یها پوت مین دنید و نیماش در شدن باز با

 : کوباند کاپوت یرو را دستش کف یعصبان انیک

 ! یخور یم یاضاف گه من اجازه یب یکن یم جایب ـ

 : دیکش رونیب پشت در از کامال را اش تنه و زد یپوزخند اریخشا

 یرسم زن! منه زن اون! بدم گوش اتیگر یهوچ به ندارم حوصله ـ

 ای یدیفهم! سناممهشنا یتو اسمش دوساله از شتریب که یزن! من

  کنم؟ تیحال گهید جور

 متوجه که بود نگذشته یکم. برد نیماش داخل را سرش و شد خم

 نگاه زن به تعجب با. دیچیپ اریخشا گردن دور به که شدم یزن دست

 : کرد یگرید خروش انیک و کردم

  بشه؟ یچ که یبر یم سوال ریز زن هی یبرا منو، اعتبار منو، کار ـ

 بحث نیا از یکم و کردم حس زن کمر دور را شیها دست فشار

 یب در مسعود و شدم جا به جا ام یصندل یرو. بودم شده زده جانیه

 یم ور رمیز لباس بند با و بود انداخته ام شانه یرو دست ام یحواس

 ! رفت
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! یکرد باز یسگدون نیا به منو یپا تیاتاج خوده! ببند رو دهنت ـ

 بیس با حتما یکرد فکر نگردم؟ زنم دنبال که هرته شهر یکرد فکر

 ! یطرف زده کپک ینیزم

 به نهیس. دیرس ام سرشانه به مسعود انگشتان سر و شد انیک کینزد

 : ستادیا انیک ی نهیس

 یم منم نکن فکر! یطرف خر با نکن فکر گمینم بهت یچیه انیک ـ

! ستین! نبود زنت ؛یبگ یایب و یبفرست یباقال آدم مشت ال یتون

 !  ستین رانیا

 : چسباند انیک ی نهیس به را اش اشاره انگشت

 دست نیب کم! کهیزن کن جونت به دعا برو! سالمه مایس که کن دعا ـ

 فشار من به یخوا یم. کنند میقا رو مایس تا برو اون و نیا یپا و

 .  بدم صیتشخ تونم یم رو عنتر توعه یفرسخ صد از من ؟یارِیب

 : زد یا هضرب انیک صورت به دست پشت با

 رو تو دهن اگه ستمین اریخشا من. کنم یم صاف باهات رو حسابم ـ

 منو که کن موس موس من اتاق دم ایب یه حاال. نکنم سیسرو

 . بشم کردنت یدستمال دوتا خر که! خوابت تخت سر یبکش

 نیماش کاپوت به مانده مات انیک و کرد وارد انیک به یفشار

. بود شده روزها آن از تر غرال.  نشست مایس به نگاهم. دیچسب
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 که بود دهیپوش یا سرمه یپالتو کی همراه یا یمشک ساپورت

 . بدم صیتشخ توانستم یم را پالتو یدگیپوس

 : گرفت تر محکم را ام شانه مسعود که شوم بلند میجا از خواستم

 ! نمیب نیبش! یبش مادر از تر مهربان هیدا خواد ینم ـ

 انیم لشیموبا یگوش حاال انیک و کرد وارد ام شانه به یفشار

 اریخشا که نبود مهم میبرا اصال. بود شدن خُرد درحال مشتش

 خود شیپ االن تا مایس که دمیفهم فقط درواقع کرد، خُرد را غرورش

 یم نگاه پوزخند با را اریخشا رفتن نییپا باال همه نیا به و بوده انیک

 ! کرده

  مسعود؟ ـ

 : ساندر من به نیماش از را نگاهش

  جانم؟ ـ

  داده؟ یم شکنجه انیک خود رو مایس یعنی ـ

 : انداخت باال یا شانه

 بوده ینجوریهم کنم فکر ـ
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 ! فرستاد یم لمیف من یبرا ـ

 : رفتند باال شیابروها

  ؟یچ لمیف ـ

 : دادم قورت را دهانم آب

 پر برهنه اش تنه مین و بودن بسته سرش باال رو مایس یها دست ـ

 . شالق جا از

 : زد دو دو شیها چشم

 ! کرد اشتباه ـ

 دستش انیم چپم یبازو حاال. کردم شیها انگشت بند را دستم

 نگاه مرا نرم آنقدر یکاشک کند، رها مرا که یکاشک. شد یم لمس

 جهان به که هر از من. نمشینب گرید و برود یکاشک اصال. نکند

 مادرم. است ترسناک یکم مسعود و من نیب عشق. دارم ترس برسد،

 معشوقه پسر عاشق کوچکترش دختر فرضا حاال و بود جهان عاشق

 ! است شده نوشته اش یشانیپ سردر تشیممنوع که یا

 به یها چشم با انیک که شوم بلند خواستم و گرفت زیم به را دستم

 به یکم مسعود و شد سست میپا. آمد مسعود سمت نشسته خون

 باز یا پرنده یبرا را قفس در انگار و کرد رها را میبازو. افتاد تقال

 . کردند
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 غمزه مشت کی امد، یم که راه دار زاپ تنگ نیج شلوار آن با انیک

 یخرک یها عشوه نیا اش شاخانه ی افهیق و پیت به. ختیر یم

 تا باد وزش اثر در که داشت تن به یقرمز ینخ زیشوم. دیایب که عمرا

 . داد یم نشان را رشیز لباس رنگ تا و رفت یم باال ناف

 یم نظر به سرخوش یادیز امروز و آمد رونیب فرمان پشت از انیبرا

. بود نشسته تنش به دیسف اسپرت پیت و بود کرده غیت شش. دیرس

 یم جان آفتاب کمرنگ نور ریز و داشت یزیتم کامال اصالحِ شیموها

 ! یکن جدا را تار هر و یببر نشانیب دست داد،

 ! یدونست یم ـ

 با خونسرد. دییجو ینم را آدامس آن گرید و انداخت باال شانه مسعود

 یم نشان را نخل پر ساحل از یخطوط طرح که ییزانو تا شلوارک آن

 . بود گرفته یوِل شُل ژست داد،

 را شلوارکش اما آمد؛ ینم صورتش به ادیز شیآب چسبان شرتیت

 .  داشتم دوست

 ! یدونست ینم که نگو ـ

 ینم را چه از. بود دهیترس یکم انگار هم او. دیلرز یم شیصدا انیک

. زد یم سوسو قرمز یها رگه و شده تنگ شیها چشم اما دانم؛
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 داغانش اعصاب به یکم تا خاراند را اش ینیب کینزد نینگ چندبار

 .  شود مسلط

 : نداد ادامه را سکوتش مسعود

 . زد یم حرف تلفن با یوقت دم؛یفهم شبید! دونستم یم ـ

 کرد یم باد یجور را ییدمپا لنگه حاال. ماند مسعود یرو میها چشم

 یب یگوش آن پدر و برداشت جلو به یقدم انیک. شدم یم یحرص که

 را یهوا انگار انیبرا. فشرد مشت انیم که بس از آورد در را صاحب

 را انیک یها شانه و رساند یبلند یها قدم را خودش که دید پس

 : گرفت

 ! انیک ـ

 نفس کی تنها. نکرد اش یابانیب غول آن حرام هم ینگاه مین انیک

 : دیغر لب ریز و دیکش قیعم

 ! کرده گل تیدوست انسان حس که نگو ـ

 یکم برد، یم فرو بشیج در را شیها دست که یدرحال مسعود

 : شد من به کینزد

 ! یداشت تازه یمشتر اما اومدم؛ اتاقت در یجلو تا یحت! زدم زنگ ـ
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 ی شانه یرو از سخت شیها دست که شد چه دانم ینم را انیبرا

 . بود اش مشمئزکننده نگاه آن از تر سخت. افتاد انیک

  ؟یدیفهم کجا از د؟یجد یمشتر ـ

 یجلو د؛یبگو خواست یم انگار. شد یم پرتاب جمالتش در حرص

 به یکم قبل، از تر الیخ یب مسعود اما! ببند را گاله آن در انیبرا

 : شد خم جلو

 لیبند و بار تو یوقت دونم یم که یدون یم! دارم دیکل که یدون یم ـ

 سود برات یعنی! اومده راه یمشتر نیا یعنی اتاقت، سمت یکش یم

 ... سـ براش یحاضر یحت یعنی براش، یشیم مست یعنی! داره

 یافتادگ در نیا از چیه و شد چفت هم یرو انیبرا یها دندان

 یلعنت. آمد ینم خوشم یلفظ یریدرگ نیا از چیه. آمد ینم خوشم

 ! بس و شد یم یتنور ماتحتم بودم؛ من اگر و داد انیک جواب بدجور

 انیم را انیک دست مچ انیبرا و نبود یشدن باز انیک مشت

 . داد جا انگشتانش

 رابطه از. شدم پرت رونیب سختشان دوئل از و دیکش مسعود را دستم

 به چرا را خودم و آمدم رونیب یسگ یها یمست تا و یتخت یها

 گنگ میبرا. بودم ها یکش ریزنج نیا از یکی شاهد یوقت بزنم ینفهم
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 مارستانیت. کرد یم رفتار نگونهیا شیها معامله یبرا انیک که بود

  الزم؟ عقل ای است الزم

 به جالب چندان نمانیب سکوت و شد باز مسعود شست لمس با در

 انیک بدانم واستمخ یم! کنم یکنجکاو خواستم یم. آمد ینم نظر

 و کند یم حبس نیزم ریز در را یکی نکهیا ای شود؟ ینم خسته

 یکامگ تن عاشق قطعا رسد؟ یم یسود چه به اتاقش در را یگرید

 ! نبود

 ! بپرس ـ

! بودم شتریب دست کف او یبرا و گفت یآرام یصدا با مسعود را نیا

. بردم داخل ییرایپذ باز مهین در انیم از را تنم و آوردم باال را سرم

 . آمد رهیدا یرو میها سوال و شد آرام میها قدم

 ! کرد یم رو کار نیهم ارسالنم با ـ

 یم خوشش ام شانه با یباز از و کرد لمس را اش نداشته شیر ته

 : فرستاد میموها یلخت انبوهِ انیم آزادش دست. آمد

 ! دنیم جواب نییپا به کمر از مردها همه که متعقده ـ

. دیرس میها گوش پشت به او یها انگشت رد و دیپر االب میابرو

 : کرد لمس را ام یسوزن یها گوشواره

 ! نه اریخشا اما دادم؛ جواب من! کرد امتحان اریخشا و من رو ـ
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 اش نهیس به ام شانه و زد یکمرنگ لبخند. کرد نگاهش زده بهت

 : دیچسب

 یکس اب یا رابطه چیه ه،یا یطوالن مدت من چون دادم؛ جواب ـ

 . نداشتم

 یها طئمه  از یکی هم او پس. داد یم را جوابم احمقانه! بود احمقانه

 !است بوده انیک

 

 152پارت#

  ؟یتون یم چطور ـ

 : دیرس صورتش به پوزخند شد، کج یکم لبش

 ه؟یچ یآغوش هم هی با نظرت بگه؛ یکی که نیا لنگ. بودم لنگ ـ

 داشته ادامه موهات تا و بشه شروع گردن از که بوسه هی حاال دمیشا

! ستمین هم مونث جنس هی لنگ نبودما، بوسه و ماچ تا دو لنگ! باشه

 یم رو پات خودش کنه، یم مستت خودش! بلده رو کارش انیک

 از رو یگر اغوا! زنه یم لبخند و کنه یم نگات بعد مرداب یتو کشه

 ! گرفته ادی مادرش

 ینم ها لمس نیا به گرید. آمد ینم خوشم شیها دست از گرید

 از ام چهره. شد یم کرخت تنم. شد یم چندشم. کنم عادت توانستم
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 میها لب و است افتاده نیچ ام ینیب. کرد یم ییترشرو شیها حرف

 . است کرده ریگ دندانم انیم

   اد؟یم بدت ـ

 خواستم ینم اما "نه " ای بود "آره "دانم ینم دادم، تکان را سرم

 و انداخت نفره سه مبل یرو را خودش. باشد ضهیعر از یخال سوالش

 با. چسباندم شده، یکار نهییآ یها ستون از یکی به را خودم من

 به حمام در قطعا امشب و کردم لمس را میموها و شانه میها دست

 ! برد خواهم سر

 ! نکن نگام یاونجور ـ

 میپا شست ناخن به. کردم نگاه میپاها الک به. انداختم نییپا را سرم

 نییپا قهی. است کرده باترشیز ینارنج الک و است شده بلند که

 .  زد میصدا آرام که بروم خواستم و دمیکش باال را لباسم ی آمده

 بهانه. کنم گوش را اش قصه خواستم ینم. برنگشتم اما ستادم؛یا

 ! است ناچار که بخورم غصه هم او یبرا شب و نمیبب لیدل را شیها

 ... نشو متنفر ازم ـ

 : چرخاندم ام شانه یرو را گردنم. زدم پوزخند

 که یمن من؟ بشه؟ عاشقت درخشان اتفاقات نیا با یک یدار انتظار ـ

  ؟یکن نوازشم ای و یبزن دست بهم تو ندارم دوست یحت
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 کمینزد ی کاناپه گاه هیتک یرو را میها دست و چرخاندم را تنم

 : گذاشتم

 طرف گذشته ن؛گیم کنند ازدواج خوان یم یوقت پسرا و دخترا ـ

 صورت تو کوبنش یم روز هی! مهمه اما! گذشته که، ستین مهم

 اون اره،یم باال اون رو نیا شه،یم یکار فحش فحش روز هی! طرف

 اون. ستین نه. سرشه پشت اش گذشته گنیم! یکی نیا یرو یکی

 یقبل شده خشک مهر کنه، ازدواج دوباره خواد یم که مطلقه زن

 نداشتن هم، شده تجاوز بهش که یدختر اون! اشه شناسنامه یتو

 یکی مال بدنت و تن دور هی هم تو ؟یچ تو! مجلسشه نقل بکارت

 بهم یگفت یم ؟یچ بودم تو جا من اگه دارم؟ حق! بوده گهید

 م،یشد بزرگ توش که یمملکت! دوم دست یگفت یم! یدستمال

 . است زده زنگ مغزاشون

 : آمد تر نییپا لباسم شل ی قهی و شد خم جلو به

 پز تا رنیبگ زیتم دوم دست جنس بدن مفت پول حاضرن مردم ـ

 که جهنم به نشد، که درک به! نشد ،یخواست رو یکی بار هی تو. بدن

 ؟یبود مست یگیم و روهم یختیر کاربلد هی با یرفت بعد اما! نشد

 ! مَرد! بخدا یمرد کرد؟ مستت
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 پاشنه کوبش اثر در که یصدادار یها قدم با و دمیکش عقب را سرم

 آن در ماندن که شدم یاتاق یراه بود، پارکت به میها صندل کوتاه

 . است دار بو و فیکث یها حرف مشت کی دانستن از بهتر

 یباال. دمید دوم طبقه به یمنته یها پله از شدن رد زمان را اریخشا

 شیابرو. شد یم دهید شده یمردگ خون بزرگِ خراش کی شیابرو

 که باشد ییها حرف به راجع تعجب فرط از دیاش و است رفته باال

 . ام کرده بحث بلند یادیز انگار. زدم

  پامچال؟ ـ

! نه هم کش دختر و خاص یلیخ ییبگو و خشدار. نزد میصدا آرام

 هم آنان از بخواهم دیشا. ستمیبا خواست؛ دلم که کرد میصدا یجور

 .  نباشند انیک یفیکث به خداکند. بدانم یزیچ

 خراش کی. دمید یم را شرتشیت نیآست یپارگ حاال و دش کترینزد

 قطرات رد و داشت اش یشانیپ کینزد شده دهیپاش خون کوچک

 کی بایتقر. نبود بلند قد یادیز. شد یم دهید نشیج شلوار تا خون

 . داشتم فاصله شیها شانه با وجب

  حموم؟ بره ؛یکن کمک مایس به یتون یم ـ

 یزغال آتشِ که سوخت یم مایس یبرا دلم و دمیکش عقب را سرم

 اما نبود؛ دوستانه که زدم یلبخند. دارد دوستش که است شده
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 ییها یریدرگ باهم که یحرف کم اریخشا. شد یم دهید دوستانه

 ! خواست یم کمک م،یداشت

  باالست؟ ـ

 شیاجرا مردها اکثر که یبیج به دست ژست آن و داد تکان را سرش

 و شد رها صورتم یرو اش خسته سنف. داد دست از را کردند یم

 را راستش دست. کرد یم دادیب یخستگ از زشیر مهین یها چشم

 خوشم اش مردانه دار مهره یدستبندها ان از و دیکش صورتش یرو

 ! شود ست کنارش هم لیاست انگشتر کی که یوقت مخصوصا آمد، یم

 ... پامچال فقط! اونجاست. ییانتها اتاق باال، یراهرو یتو ـ

 یا نقره انگشتر نگار و نقش بند من نگاه هنوز و کرد یخشک ی فهسر

 دفن یا نقره یچیپ طرح کی انیم که یمشک نینگ کی. بود رنگش

 . بود شده

  شده؟ یزیچ ـ

 : گرفت را چشمش یجلو شیموها چشیپ داد، تکان که را سرش

. کرد یم درد شکمش ریز و کمرش. انشهیماه موعد انگار. داره درد ـ

 عفونت براش ببندم داشت، یزخم اگه تا بخرم لیوسا کم هی رمیم

 . رسهینم و شهره داخل فعال ماهرخ. نکنه

 : دادم تکان را سرم
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 . هست حواسم ـ

. کرد کج ییرایپذ یخروج در سمت را راهش او و گذشتم کنارش از

 وارکوبید. گذاشتم رنگ یعناب فرش یرو پا و رفتم باال را ها پله

 قاب یتابلو کی کدام هر کینزد و بودند روشن یکی دوتا ییطال یها

 .داشت قرار گرفته
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 به یگرم نور و داشت یا قهوه ییطال یواریکاغذد یوارهاید تمام 

 . کرد یم تیسرا اطراف

 تقه چند و کرده تا را اشاره انگشت گذاشتم، رهیدستگ یرو که دست

 و دمیکش نییاپ آرام را در ی رهیدستگ. امدین ییصدا. زدم زیر ی

 به نگاهم در، مهین و بردم جلو را سرم. کردم باز مهین را در یکم

 وارید به باز طاق و بود شده کش دراز تخت یرو که افتاد ییمایس

 . کرد یم نگاه

  رفت؟ اریخشا ـ

 : کردم یا سرفه

 . آره ـ
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 باال سرش یا دردمندانه لبخند با و کرد تخت تاج بند را دستش

 : گرفت

  ؟ینیب یم وضعمو ـ

 : رساندم تخت به را خودم یتند یها قدم با و دمیگز لب

 ! ادیم شیپ ـ

 : شد دهیکش فرمش خوش یها لب همراه شیها چشم

 ! ادیم شیپ یگندکار همه از شتریب ما یبرا ـ

 ریز را دستم. چسباندم تخت به شتریب را خودم و نگرفتم باال را سرم

 : انداختم بغلش

 ! یکن حموم تر راحت تا باشه وان کاش حمومه نیا یتو ـ

 شیها لباس از یبد یبو و آمد یم رونیب سخت یکم شیها نفس

 با او و رفتم شیپ آرامتر را حمام تا قدم چند. دیرس یم مشامم به

 ! کرد یم میتماشا اش خورده ضرب ی چهره همان

 : زدم یلبخند افتاد، وان به که نگاهم

 ... رو لباسات ـ

 : دآور باال را دستش
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 حوله گفت؛ اریخشا ؟یکن دایپ برام حوله شهیم... خودم ارمیم در ـ

 ! کشوهاست نیهم یتو خودش

 و آمدم رونیب زود باشد، راحت نکهیا یبرا و داد تکان تند تند را سرم

 . رفتم پنجره ریز کوچک یکشو سمت

 ،یبهداشت لوازم از یانبوه. کردم باز را اول یکشو و نشستم زانو یرو

 ...   و مسواک و شیر ریخم

 که را حوله. افتاد دیسف حوله به چشمم کردم، باز که را دوم یکشو

 و بردم جلوتر را سرم. آمد رونیب عکس چند اش دنباله دیکش رونیب

 یب نگاه. کنم جدا حوله یاضاف یها نخ از را ها عکس کردم، یسع

 . انداختم ها عکس به یحواس

 آن در مایس و بودند هنشست سنگ کی یرو مایس همراه اریخشا

 ینیغمگ لبخند. بود چسبانده اریخشا ی گونه به را شیلبها عکس

 شلوار کت. شد تر سرحال لبخندم یکم یبعد عکس دنید با و زدم

 دست به قند کله ،یآب کوتاه راهنیپ آن با مایس و تن به یمداد نوک

 . زد یم اریخشا به یچشمک و داشت

 پخش اطرافش مایس بلند یموها .کردم نگاه دقت با را یبعد عکس

 . دیخند یم و بود گذاشته مایس یپاها یرو سر اریخشا و بود شده
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 که سوخت یم دلم یکم اما بود؛ میها لب یرو همچنان لبخندم

 !  است آمده دو نیا سر بال آنقدر

 کینزد را حوله. دادم سُر کِشو یانتها و گذاشتم هم یرو را ها عکس

  :گذاشتم حمام در یصندل

 ارهیب لیوسا اریخشا تا حموم تو بمون. ارمیب لباس برات رمیم ـ

 . بدم شستشو رو زخمتات

 اتاق از و رفتم در سمت دم،یشن که را شیکمرنگ "باشه " یصدا

 . زدم رونیب

 صحبت هم با انیک و انیبرا. کردم مکث یکم ها پله از فرود انیم

 . تداش مرا کردن کنجکاو ییتوانا که یصحبت. کردند یم

. کردم ها پله کنار ستون بند را میها دست و دمیکش عقب را تنم

 به مرا که زد یم ییها توپوق کردنش صحبت انیم یکم انیبرا

 . انداخت یم خنده

 !  یکرد یحماقت نیهمچ شهینم باورم ـ

 بهتر تا بردم جلوتر را سرم. دیکش جلو را خودش و شد یحرص انیک

 : گرفت را انیابر لباس قهی. نمیبب را صورتشان
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 نکردم، مشخص یمرز برات گذاشتم، تو با رابطه یتو رو پام یوقت ـ

. خوابه یم باهام یک اد،یم من اتاق یتو یک نداره ربط هم تو به پس

 ... ای و زنهیم زنگ بهم یک

 : دیغر و برد جلوتر را صورتش انیبرا

  نه؟! دهیم یسکس یامایپ بهت یک ای ـ

 انیک! نبود جالب بحثشان دادن گوش رگید و رفت عقب انیک صورت

 تیترب منم اگر دیشا. کرد یم متعجب مرا ییایح یب همه نیا و

 ... اما گشتم؛ یم باز و ولنگ نقدریا داشتم، ییاروپا

 یتند یها قدم با و گذشتم آشپزخانه یجلو از ییصدا نیکمتر با

 یودمسع به یتیاهم و کردم باز را اتاق در. رساندم اتاق به را خودم

 . ندادم کرد، یم نگاهم رهیخ که

 همان که برداشتم درمان درست لباس دست کی میها لباس انیم از

 .  شد بلند اتاق در به یا تقه یصدا موقع

 ینفس. کردم مکث در پشت یکم و انداختم دستم یرو را ها لباس

 به نگاهم درهم یها اخم با. کردم باز آرام را در و دمیکش قیعم

 : کرد در چارچوب بند را دستش. افتاد اش یمعمول صورت

  ؟یکرد قهر االن ـ
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 یم جلو را در رهیدستگ که یدرحال و دمیکش ها لباس به یدست

 : گفتم کشدم

  سالته؟ چند چندسالمه؟ ـ

 و دیکش عقب را خودش. شدم اش نهیس به نهیس و دمیکش جلو را در

 . بستم را اتاق در

 در چارچوب بند یقلدر با نانهمچ او دست و زدم اتاق در به هیتک

 .  بود

 ! بوده انیک و من نیب یزیچ قبال چرا که یکن درک دیبا پس ـ

 : کردم زیر را میها چشم

 یدختر االن و بودم یکس با من اگه! کن نگاه سمت نیا از حاال ـ

 حداقل ان؟یک اخه مسعود؟ یبود ؟یبود طلبکار نقدریا نداشت، وجود

 ! ماهرخ

 نییپا در چهارچوب از را دستش حوصله یب من و کردم تر یلب

 : دادم ادامه و انداختم

 به یدار انتظار بگم؟ یچ یدار انتظار کنم؟ کاریچ یدار انتظار االن ـ

 که یدون گوه نیا بگم ست؟ین یمشکل بگم؛ ممکن حالت نیتر خوش

  داره؟ خوبم روز هی میداخلش تو و من
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 ینم اما برساند؛ زهایچ یلیخ به خواست یم مرا که ییاو از گذشتم و

 .توانست
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 ینم اما برساند؛ زهایچ یلیخ به خواست یم مرا که ییاو از گذشتم و

 ادی یکم کرد یم نوازش مرا یوقت که یمرد از گذشتم. توانست

 را داشتم هرچه که بگذرم ییاو از خواستم یم. افتادم یم ونیهما

 . اندترس یم مرا شتریب شیها دانسته و دانست یم

 زدن صدا به. ندادم گوش شیها قدم یصدا به و رفتم باال را ها پله

 گرید مرد نیا که ندادم تیاهم. بود شیصدا تُن از تر ریز که شیها

 ! نبود مرد

 انیم. دمید را مستاصل اریخشا اتاق، ی انهیم و کردم باز را در

 صحبت مشغول هدست با و بود لوکس یمشک کیپالست دو مشتش

 . بود کرده اش کالفه که یتلفن با

 با او و کردم رها تخت یرو را ها لباس ار،یخشا تن دنیچرخ با

 را ها کیپالست و کرد دراز را دستش. کرد نگاهم رفته باال ییابرو

 . کردم بازشان و گرفتم را ها کیپالست. گرفت سمتم
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 را هدست و داد سُر بشیج درون را یگوش یآرام "یخداحافظ" با

 : انداخت تخت کنار یپاتخت یرو

 . بود کیکوچ مغازه هی نجایا کینزد. دمیخر لباس ـ

 : دمیکش رونیب را پانسمان و دادم تکان را سرم

  اده؟یز زخماش ـ

 : زد کمرش به را دستش

 ... ادهیز ـ

 : شدم حمام در کینزد و دادم تکان دوباره را سرم

  داخل؟ امیب شهیم جان، مایس ـ

 : دمیشن را فشیضع یصدا

  ده؟... اومـ اریخشا.. ش..خـ ـ

 و رفت حمام شکسته ی رهیدستگ یرو یاطیاحت یب با اریخشا دست

 نشسته وان انیم که ییمایس به و دمیکش سر. شد باز تر مقدمه یب

 . بود گرفته را خون رنگ وان آب تمام. کردم نگاه بود،

 ییدمپا که آن به تیاهم یب و انداختم حمام داخل را خودم زده هول

 : نشست مایس سر یباال اریخشا. رفتم وان سمت کنم، میپا

  شده؟ یچ ـ
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 : زد یم یزرد به صورتش و بود شیپهلو بند مایس یها دست

 ... پهلوم زخم ـ

 : انداخت مایس ی شانه دور دست اریخشا

 ... اریب رو حوله پامچال ـ

 ینم ها کیسرام یرو میپا کف که یدرحال و دمیکش عقب را خودم

 .  برداشتم را حوله و کشاندم حمام در سمت را خودم ستادیا

 انداختم مایس تن یرو را حوله اش اشاره با و ستادمیا اریخشا کینزد

 حمام از یتند به و آورد باال را مایس تن تمام حرکت کی با او و

 یپتو و رفتم تخت سمت سرش پشت یتند یها قدم با. رفت رونیب

 . کردم باز را مخمل

 باز یوال و هول به اریخشا و بود شده بسته درد از مایس یها چشم

 دست و رساندم مایس باالسر را خودم. بود افتاده پانسمان کردن

 یها غیج و بود نشسته خون به حوله تمام. گرفتم را اش شده مشت

 . گفت ینم یزیچ و فشردم یم بهم را شیها لب. شد یم خفه مایس

 پهلو به مایس یپا ران از تشدس و داد کنار آرام را حوله اریخشا

 نفس و بود شده مشت اریخشا یبازو دور مایس گرید دست. دیرس

 . فرستاد یم رونیب محکم را شیها
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 به را سرم و بستم را میها چشم شیپهلو یرو زخم حجم دنید با

 و شد شتریب دستم یرو مایس دست فشار. چرخاندم مخالف طرف

 ! تر زیت اریخشا یها زمزمه دنیشن یبرا میها گوش

 ... آروم. زمیعز بکش نفس تر آروم ما،یس ـ

 دیسف چسب. کردم نگاه اریخشا به چشم گوشه و چرخاندم را سرم

 مایس یپهلو یرو پتو همراه را حوله و زد پانسمان یرو یکوچک

 یکم. دیکش یهوف اریخشا که کردم رها آرام را مایس دست. دیکش

 سر. دیکش باال ینرم به ار مایس یها شانه و جاشد جابه تخت یرو

 لب. شد بلند هقش هق یصدا شد، یمخف اش نهیس انیم که مایس

 . دیکش صورتش یرو هوا یب را اش یخون دست اریخشا و دمیگز

 .. یزیچ ازهین... ازهین ـ

 : گرفتم ینفس

  برات؟ ارمیب یزیچ ازهین ـ

 : داد تکان را سرش

 خوردن یبرا جور و جمع زیچ هی شهیم. بخوابه االن ممکن مایس ـ

 ... وفتهیب تنش به لرز ممکن و داره ضعف ؟یکن درست

 کردم یم جمع را ام آورده یها لباس که یدرحال و زدم دور را تخت

 : گفتم
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 ... یبشور رو دستت ارمیب آب ـ

 سمت یکوتاه یها قدم با و گذاشتم در کنار مبل یرو را ها لباس

 را ها فیل از یکی و کردم ولرم آب پر را کوچک تشت. رفتم حمام

 رونیب فقط نداختم،ین نگاه پرخون وان آن به ام لحظه کی. برداشتم

 . کشاندم اریخشا سمت زحمت به را تنم و آمدم

 ی شانه دور از آرام را دستش او و کردم دستش کینزد را تشت

 .  گذاشت آب درون و کرد باز مایس

 و رفته هم یرو شیها پلک که افتاد ییمایس به دستش وَرا از نگاهم

 یرو را فیل. است شده مشت اریخشا دیسف راهنیپ یرو دستش

 را دستم مچ که بکشم عقب را تشت خواستم و دیکش دستش هردو

 : دیکش مهابا یب

 اونو اوله، یکشو یتو دیکل هی. ببندم رو در شم بلند تونم ینم من ـ

 جدا دیکل خودم... ببر دویکل و کن قفل خودت سمت از رو در بردار،

 ! بشن مزاحممون هیبق خوام ینم. دارم

 از را دیکل. گذاشتم تخت نییپا را تشت و دادم تکان حرف یب را سرم

 . زدم رونیب میها لباس گرفتن دست به با و برداشتم کشو درون

 * 

 ... دور یا ندهیآ از یقسمت
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 هیگر هاست سال من چطور؟ چرا؟ چگونه؟ که کنم یم فکر یه

  چطور؟ شما نکردم،

  چطور؟ او ام، کردم جمع غصه میها بعد یبرا او، بعد من

 یم را نیهم داشتم عمر تا که بود آمده کش یلبخند به لبش

 ... بود نیا من خواستن فرق! شخصا و رسما اما خواستم؛

 پراکنده شیها دست با را اطراف گاریس دود و داد یم تکان را سرش

 .کند یم
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 نشستنم گوشه نیهم که بود نشسته آنقدر تنش بر رهیت راهنیپ

 ... بود متیغن

 مرا یوقت کی تا و دمیکش پرده پشت شتریب را تنم شد، بلند که جا از

 دوماه از شتریب که نشوم ییها چشم شکار یوقت کی تا ند،ینب

 !... دمشانیند

 یدلتنگ و کینزد من به شتریب شیصدا و ستادیا یکوچک بار زیم کنار

 تا هربار ها چشم نیا و دهم قورتش کاش! بکنم ار گورش کاش را

 ... زندینر اشک خرخره
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  نگرفت؟ منو سراغ یکس هستم، ییآقا هی منتظر من دیببخش ـ

 یم یخودکش عشق سرش کی. دارد یدراز سر که یدنید دمت،ید

 . ستیناشا یها دینشا گرشید سر کند،

 تکان را انگشتانش استرس با و افتاد شیپا کنار دستش که دمید یم

 : داد را جوابش مکث با بار صاحب. داد یم

 ... یخانم هی اما نه؛ آقا ـ

 بند را دستم. شد پخش یمیعظ حجم با پرده یرو من یها نفس و

 با را خودم دیبا... رفتم یم دیبا. دمیپر جا از و کردم مبل ی دسته

 ... کنم کسانی خاک

 دل من به که یگفت ووت... ندیبب مرا او... رمیم یم نم،یبب را او من

 ! ام یرفتن نسپار

. داد یم را لباسم مشخصات. آمد یم بار صاحب مرد یصدا هنوز

 یبافتن شالگردن کی با که یقرمز دار پاشنه یها کفش مشخصات

 ! است شده ست

 کرده هک شیها گوش یماورا در را میپاها یصدا انگار اما دم؛ییدو

 ... است

 یاجبار هم ستادنیا نداشت، دهیفا گرید دنییدو زد، صدا که را نامم

 .  مردم کردنت صدا هر یبرا هربار من که بماند. خواست او که بود
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 که بماند. توام اشتباه که بماند. ام ینخواست چندماه نیا که بماند

 . ام ینماندن

 تا ام یشراب ی شده رنگ یموها از نگاهش خط. ستادیا میرو به رو

 . رفتم عقب قدم کی من و آمد نییپا نشسته شیآرا به یها گونه

 ت،یزندگ نیا پامچال گفتم بهت! بمون گفتم بهت! بمون گفتم ـ

. نشو کردنام بغل خر گفتم. نشو هام بوسه خر گفتم... ستین یزندگ

 ! خوامت ینم گفتم

 جلو به و بزند من به محکم ی تنه کی یکس کاش و دمیگز را لبم

 . بدهم دست از را ام ییایبو حس بخواهد، دلم هم دیشا. شوم پرت

 تا زدنت؟ عقب دست پشت با حال به تا ؟یا شده نخواسته حال به تا

  ؟یا شده کشته سالح یب حال به

 ... من... من ـ

 از را اش آرام ژست آن او و خورد سُر میها لب یرو تا آرام یا قطره

 که جا نیهم. بود مرگ جا نیهم انگار و برداشت قدم کی. داد دست

 . زد یم نبض تنم تمام که جا نیهم و کرد یم نگاهم

 جا آن در ها عاشق که ابانمیخ ی گوشه داغان درب ی کافه آن من 

 مادربزرگم ی شکسته یجارو آن هم دیشا. اند داده دست از را هم
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 یاضاف بار است ممکن دانم ینم. خورد یم خاک اطیح ی گوشه که

 . افتد یم نیزم به که باشم تو یها شانه

 میبازو یرو تا رمیحر یمشک یپانچو و گرفت را شالگردنم ی هگوش

 یم را یا نقره ریزنج و بود گذاشته باز را باال از دکمه سه. خورد سُر

 . بود گرفته را دامانمان اش ینحس که دمید

 : انداخت خدشه پوستم عمق بر ششیر ته و آمد جلو اش چانه

 ... یکن فرار زبا تا یایم دوماه بعد ،یریم راه جلوم یایم ـ

 : کنم یم باز را دهانم

 . میهست یاشتباه آدم هردومون ـ

 گونه به اش گونه بر مانده شیر ته دهد، یم یآرام تکان که را سرش

 : کند یم رها گردنم کنار را شیها نفس. شود یم دهیکش ام

 نیا ؟یاشتباه هنوزم! یدیپوش منو عالقه مورد رنگ! یزد منو عطر ـ

  ؟یکن یم تکرارش که یمضحک اشتباه چه

 و چاندیپ خودش انیم او را تنم یول دم؛یکش عقب را میپا ی پاشنه

 و شد دهیکش گردنم یدگیخم تا میها گوش پشت از شیها لب ینرم

 نوازش مشتش انیم مرا او که جا نیهم ست،ین یباز در که باختن

 . است کند، یم
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 ام گونه کنار از صورتش او و شد نیسنگ اش نهیس یرو میها دست

 لب گفت، ینم چرا و د؟یبوس ینم را مطلب اصل چرا و رفت عقب

 من سر بر عالم خاک  و گفت ینم ؟یا کرده قرمز من یبرا را تیها

 . ام کرده قرار یب را قرارم که

  برگردونمت؟ تشنه ا،یدر لب ببرمت ـ

 : چسباند ام یشانیپ به یشانیپ

  برگردونمت؟ بغل یب تخت، لب تا ببرمت ـ

 : دمیکش شیها لب یرو را گشتمان

  ؟یبخور حسرت و دوماه همون سر برگردم برم ـ

 : دمیکش رنشیز لب ر،یز را شستم انگشت

  شه؟ینم تو بوسه یم منو یهرک که منو یدیبوس چندبار ـ

 : بست محکم شیها چشم

 .  نباشن هم همه ستم،ین من گفتم! ببوستت نذار گفتم ـ

 : دمیکش شیها لب یدگبرآم یرو را ام شده تَر انگشت

 ... داره درد نبودنت که کنم اعتراف ایب ـ

 : چسباند ام ینیب به را اش ینیب
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  ش؟ییخوا ینم که چکسمیه اون من ـ

 : زدم لب رفت، تر نییپا که سرش

  ؟یدیم بهم خوام، یم رو جونت ـ

 : کرد نوازش را ام ینیب ریز یکم اش ییباال لب و زد یآرام پوزخند

  ؟یبکش نوم یخوا یم ـ

 : کردم زمزمه نیغمگ

 ! کشتمت بار هی من ـ

 ** 

 : شد خم جلو به یکم و کرد هم چفت را شیها دست

 دورش یمحدود یها آدم که کار محافظه آدم هی رارسالنیام ـ

 . هستند

 : شدم رهیخ او به تر قیدق و کردم رها یکنار را لمیموبا یگوش

 یکس به چون کرد ماجراهاش وارد رو دهیارک. نهیهم شهیهم ـ

 . نداشت اعتماد

 : زد ینرم لبخند

  دمت؟ید کجا بار نیاول ادتهی ـ
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 : دادم تکان یگنگ با را سرم

 ... ستین ادمی ـ

 خی شیچا دیسف فنجان. انداخت پا یرو پا و دیکش عقب را خودش

 .کرد یم دلش دو یکم که بزند خواست یم ییها حرف. بود شده
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 گرفته دستش موهاشو نصف دهیارک و نییپا یدییدو یم اه پله از ـ

 ... یبود دهیبر یچیق با یکجک موهاشو نییپا. بود

 که آمد یم ادمی. بود دور یادیز. بود یکمرنگ یادیز که زدم یلبخند

. میداشت آور سرسام یدعوا کی و است دهینخر فالفل میبرا دهیارک

 فراموشش شیرداف و شود یراض تا کردم یزار هیگر یکل شبشید

 و بودم دهیبر بیاُر را بلندش فر یموها بود، خواب که شب. بود شده

 .  میبود کرده قهر هم با هفته کی تا

  من؟ بغل تو یافتاد ادتهی ـ

 : دادم تکان را سرم
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 دهیارک از رو یلیس اون تا یداشت نگه محکم منو که هست ادممی ـ

 ! بخورم

 : دیخند تلخ

 ! یشد یم ادب دیبا ـ

 : زدم یپوزخند

 ست؟ دهیارک یمیصم دوست انیک ـ
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 : انداخت باال یا شانه

 من. دادن یم انجام مشترک رو کارا از یلیخ. بودن دوست کار یتو ـ

 . بود قالتاق اولش همون از انیک. داشتم رو رسوندنشون فهیوظ

 : شدم رهیخ کافه ی بسته درب به و دمیکش جلو را شالم

 ... کنه یم تمیاذ یلیخ یزیچ هی ـ

 : دمیکش یچا فنجان دور را انگشتم

 ستین ادمی اصال که دمش،یند من که. بوده یپسر هی عاشق دهیارک ـ

 ... ازش یزیچ
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 : آمد باال میها چشم تا نگاهش

. بود کار سرگرم اوقات شتریب دهیارک چون دونم، ینم یزیچ من ـ

 . نبود یگوش اهل ادیز

 : مزد هیتک ام یچوب یصندل به

 دوست. بزنم حرف باهاش دارم دوست. باشه زنده طرف دوارمیام ـ

 ! چطوره حالش دهیارک مرگ بعد بدونم دارم

 تر کج یکم و انداخت اش یصندل پشت را شیها دست از یکی

 : نشست

! هیچ پیچ قایدق دونم ینم یحت! هیچ پیچ اون دونم ینم من ـ

 کار مهم زیچ هی یور باهم هردوشون ارسالن و انیک پدر دونمیم یول

 ! بود شما خونه ریز شگاهشیآزما که کردند یم

 : گفتم یگنگ با و گذاشتم زیم یرو را دستم

 ! برد رو ارسالن و ختیر سیپل روز هی ـ

 : داد تکان یسر

 و آزار موجب ارسالن که بود کرده تیشکا ها هیهمسا از یکی! آره ـ

 ! بخوابه تونه ینم و شده تشیاذ

 : نداختما باال ییابرو
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 ... نبردن رو انیک پدر یول ـ

 . شناختن یم رو تو پدر که نداشت یربط انیک پدر خب ـ

  خب؟ ـ

 یا نقره ی زنگوله آن از چشم من و اندازد یم اطراف به ینگاه

 چیه اصال که است دهیپوش مردانه راهنیپ امروز. رمیگ یم در یورود

 .  ادینم اش یسوسول لیاستا به

 کنه یم گم قصد از خودشو یعنی. شهیم گم ماه هی مدت به ارسالن ـ

 . کنه یم پاک رو بوده شیآزما اون به که یزیهرچ و

 کوچک جعبه. گذاشتم زیم یرو را میها آرنج و کردم کج را سرم

 : کرد جا به جا یکم را یکاغذ دستمال

 کارش نیا. انیک پدر بدون یفرد اما بوده؛ شتریب پول فکر پدرت ـ

 گروه بهرحال. وفتهیب دوطرف نیب یبزرگ قهتفر شهیم باعث

 . بود شده ادغام هم با هردوشون

  خب؟ ـ

 و گم ور اون به ور نیا از رو خودش تو پدر یلیخ و گذره یم یمدت ـ

 هی! شده ساخته پیچ هی فهمه یم انیک پدر نکهیا تا کنه یم گور

 . ارسالنه خانواده دست که پیچ



 

737   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 : پرسم یم یکوتاه نگاه با و کشم یم صورتم یرو یدست

  ما؟ خونه فرستاده یم رو نفر چند و ـ

 : دهد یم تکان را سرش

 ... نبوده انیجر در اصال. دونسته ینم یزیچ دهیارک ـ

 : بندم یم را میها چشم و گذارم یم زیم یرو را سرش

 ! بود فیح ـ

. ردیگ یم مان یبدبخت همه نیا یبرا من دل و دیگو ینم یزیچ

 ارسالن فرزند، انگار. شد یم نوشته دینبا دهیارک یپا که یگناه یبرا

 ! دارد تاوان بودن،

 یانتها. داد سُر سمتم گاریس نخ کی همراه را ستالیکر گاریس جا

 به هیتک و زد یگاریس جا درون گاریس آتش به را خودش گاریس

 : کرد نگاهم یصندل

 ... باشه خواهرش به وابسته نقدریا دمیند رو چکسیه ـ

 نگاه شیها چشم به و کشاندم گاریس سمت را حسم یب یاه انگشت

 : کردم

 . نداشتم رو اون ریغ یکس ـ

 : تکاند یگاریس جا درون را گارشیس خاکستر
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  اد؟ینم خوشت من از ـ

 : زدم یکمرنگ پوزخند

  اد؟یب خوشم مادرم معشوقه پسر از دیبا ـ

 : زند یم ینرم لبخند

 . کرد یم یهرکار بابام یبرا دهیسپ ـ

 : دمیپرس و دادم ام خورده یچا فنجان ته به  را نگاهم

 ... خواست ینم رو ما چرا که دمینپرس چوقتیه ـ

 : دیکش زیم یرو ی برجسته طرح بر را شیها انگشت

 من فرق شد؟ ینجوریا چرا ده؟یسپ چرا دمیپرس من... دمیپرس من ـ

 بابام که دبو نیا رادشیا اما کرد؛ یپدر برام بابام ه؟یچ یدون یم تو و

 دم یسرطان زن هی با رفت تهش که موند اونقدر موند، دهیسپ عاشق

 جهیتن. ببنده مامانشو دهن تا ببنده، باباشو دهن تا کرد ازدواج مرگ

 .... روته به رو که ام یمن اش

 و خواندن کتاب مشغول کشانی. کردم نگاه کافه گوشه زن دو به

 نیا و بود کرده پر را کافه متما عود یبو. بود سرگرم لیموبا با گرید

 . نبود من عالقه مورد اصال

 ! یستین یخوب جهینت ـ
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 : نشست تر وِل و شُل یصندل یرو قبل، از تر الیخ یب و دیخند

 . میستین یخوب جهینت دوتامون ـ

 یگاریس جا درون زدن پُک یب را گارمیس یانتها و شدم خم جلو به

 : انداختم

 . شدم یم تعاشق بود؛ یعسل چشات اگه ـ

 : زد یپلک

 دست کی یموها کالسو یها شلوار کت هی با افه،یق مدل اون یعنی ـ

  ؟یدار دوست خورده تاف

 : انداختم باال یا شانه

 !یتر زیتم یاونجور! نه ـ
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 : دیخند حوصله یب

. بودن هنر ی دانشکده یدانشجو هردوشون جهان و دهیسپ ـ

 یبزن مخ و یریبگ جزوه یتکرار هیقض. وندندخ یم یعکاس هردوشون

 اصرار یه و نبوده یراض دهیسپ پدر اما شن؛یم هم عاشق. ادیم شیپ



 

740   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 کشته جهان مادر وسط نیا. هست یبهتر خواستگار ارسالن که

 نیا و کنه یم خارج تهران از اونو نجاتش یبرا جهان پدر و شهیم

 به یراض یاند و سال کی بعد دهیسپ که شهیم یطوالن اونقدر فاصله

 . شه یم قرصش پا و پر خواستگار

 : گذارد یم زیم یرو را گارشیس دیسف پاکت و کند یم تر یلب

 دوتا و کرده ازدواج فهمه یم گرده، یم بر دهیسپ یپِ جهان یوقت ـ

 ... داره بچه هی هم جهان خود که. داره دختر

 : کشد یم دستم یرو را دستش یها انگشت

 به پا معامله هی بهونه به کنه یم قصد که شهیم شروع اونجا از هیقض ـ

 اونقدر... عشقه نیا از خبر یب ارسالن. بذاره ارسالن یشخص یزندگ

 کف هم اش خونه دیکل ارسالن آخر دست که زهیر یم زبون جهان

 .ذاره یم جهان دست
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 ** 

 ! درد
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 ! دارهیب داره،یب

 ... نبض

 ... تاپ تاپ

 ... سیه

 ! سوزن

 ... فقرات ستون تا گردن از درد،

 ... موها شهیر و رگ تا سرشانه از درد،

 ! ببند را تیها چشم

 که یا خواننده هیشب خواند، یم فیضع.. دیآ یم گنجشک یصدا

 . است شده یسرماخوردگ دچار

 . کن باز را تیها چشم دوباره

 ...ها داماد هیشب دار، دکمه مردانه دیسف راهنیپ ،یا قهوه یموها

  بودم؟ دهیخر من را راهنیپ

 ... قدم دو قدم، کی! دیآ یم دارد

 ... "پامچال "زند یم میصدا
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 یها دندان. خندد یم و افتد یم صورتم یرو بلندش مهین یموها

 متشیق گران نیماش یبرا دارد پول هرچه بود حاضر. دشیسف فیرد

 . وفتدین آن یرو یخط چیه اما بدهد؛

 که افتم یم یهمبرگر ادی و کند یم گاهمن دوباره خنده، یم دوباره

 یگفت ییایرو از میبرا تو. مشیخورد مهین تا غصه فرط از شب کی

 ... دیرس ینم نظر به جالب چندان که

 . یدار یم بر را افتاده برگ و میموها یال یکش یم دست

  "است دهیترک ات غصه از دلم "میبگو توانم یم

 من شیدایآ که یبخوان ییوشامل تیب چند میبرا بخواهم هم دیشا

 . ستمین

 .  گفتم یم را ونیهما. خواند یم قشنگ شعر

 ادمی. دمیکش دراز او کنار چگونه ستین ادمی گردانم، یم بر را سرم

 یها چمن یرو کنارش و شدم داریب ناله با درد فرط از چرا ستین

 . دمیکش دراز ماه نور ریز یمصنوع

 . ام رهیخ ها ستاره هب و ام کرده باز بازِ را میها دست

 ... یزد یم صدا رو ونیهما اسم ـ
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 قیرف من، خوب یروزها قیرف! ونیهما. گذاشتم هم یرو چشم

 ! نون واو، ،ی الف، م،یم ه،! ونیهما! من یروزها خوب

  گفتم؟ یم دینبا ـ

 : کردم نگاهش و چرخاندم سر. زدم پلک

 ... ناراحتم ـ

  ؟یخور یم رو ونیهما غصه ـ

. بود میها شب قصه شهیهم. شد ینم غصه که ونیهما. زدم لبخند

 . بود فیرد یب هیقاف چند و غزل چند شهیهم

  ؟یدار دوسش ـ

 ... دارم شهیهم ـ

  ؟ینیب یم رو یچ کابوس ـ

 : خوردم تکان یکم

 . ترسم یم نبودن و دنینرس از ـ

 ... یداد دست از بار هی چون ـ

 گوشه که زدم لبخند راونقد زدم، لبخند زدم، لبخند. زدم لبخند

 یبو و دمیکش نفس. شد باز اشک بزرگ قطره کی با نشیچ چشمم

 . زد ام ینیب ریز او عطر
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  اد؟یم خوشت من از واقعا مسعود ـ

 که حتما. کرد نوازش را میها گوش که بلند یصدا با یکم د،یخند

 شیصدا مسعود. باشد خاص میبرا شیصدا تا باشم عاشقش دینبا

 ... حالت یب و خشک یادیز اش افهیق و یمعن یب نگاهش. بود خاص

 ... ادیم خوشم ـ

 هیتک سرش ریز و کرد خم یکم را شیها دست او و کردم نگاهش

 : زد

 هیگر بد یلیخ. کرد یم هیگر. دمید ابونیخ یتو رو دهیارک روز هی ـ

 ... کرد یم

 . کرد یشرویپ گردنم یرو تا اشک یبعد قطره و کرد تر یلب

 . نخواستن از! رفتن از کردن، ول از. ترسه یم دنینرس از گفت، بهم ـ

 : داد ادامه و کرد نگاهم

 هی. میزد قدم رو بلوار کم هی. میخورد نوشابه و کیک. کردم بغلش ـ

 . خوندم براش کم هی و میداد گوش کالم یب آهنگ کم

 : گرفتم را یبعد قطره دست پشت با

  ؟یخوند یچ ـ

  نبما کنارم بمان من، آرام "
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  جان تو یب دهم یم که مرا بنگر

  "یمن از یا هیسا تو روم یم هرجا

 : زد عقب را میموها

 یرو ذاشتیم دهیارک گل یوقت. اومد یم خوشش بلند یموها از ـ

 ... اومد یم بهش یلیخ موهاش،

 : کرد لمس را ام یسوزن ی گوشواره

 ... یبدون دیبا من از رو یزیچ هی تو پامچال، یدون یم ـ

 : زدم پلک

 ... دمیفهم ـ

 : زد یکمرنگ پوزخند

 ... باشه ستاره اسمش داشت دوست گفت؛ یم ـ

 : گرفتم مشتم انیم را دستش

  ؟ینگفت چرا ـ

 ... نداشت یا دهیفا ـ

 ... داد یم گوش ادیز آهنگت بعد یمتعمد ـ

 : چرخاند را سرش
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  گذشته؟ قد چه ـ

 ... ادیز ـ

 . کنم یم فکر بهش شهیهم. کنم یم فکر ـ

 ... دونستم ینم ـ

 : کردم نوازش را دستش پوست یرو

 ! یبود کرده فر رو موهات روز هی ـ

 ... باشه فر موهام داشتم دوست شهیهم من ـ

  موهات؟ رو یبذار دهیارک که ـ

 : دیخند آرام

 ... اومد یم دهیارک به فقط دهیارک ـ

 ! متاسفم ـ

  بودن؟ دهیارک خواهر یبرا ـ

 ! دهیرکا نبودن یبرا نه، ـ

  ینگاه من چشم به ماهم، یا "

  ببارد من جان به باران تا

  تیهوا در نفس خواهم یم
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  "اردیب من ینوا بر یینا

  نه؟ داره دوست رو لوفرین ـ

 داده جا زور به میها لب انیم را لبخند خدا امشب کال. زدم لبخند

 ! است بد حال یبرا جواب نیبهتر. است

 ... داره دوست ـ

  پس؟ یشد راحتنا چرا ـ

 ... خودخواهم من ـ

 ... انیم بهم ـ

 ! دیشا افهیق ـ

 : شد زیخ مین شیجا در یکم

 ... ادینم بدش لوفرین ـ

  بود؟ گرفته دستشو یگفت ـ

 : داد تکان یسر خنده با

  ذاشتن؟ یم هم دهن یا فالوده یبستن که گرفتم یم هم لمیف دیبا ـ

 : کردم نگاهش خورده کهی یکم

  ؟یگیمن که یجد ـ
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 . گم یم یجد ـ

 : کرد تا یکم را آرنجش

 ... که بخورن فقط غصه ،یستین تو چون ستین قرار ـ

 .. خوشحالن من بدون که نهیا مهم ـ

 . نکن فکر بهش ـ

 گرفته را لوفرین دست ونیهما بود؛ گفته و شدم رهیخ آسمان به

 یب من، یب هم آن اند، خورده یا فالوده یبستن بود؛ گفته است،

 کی! نبود درست که خدا به. نبود درست.. من وجود یب من، ورحض

 نبودنم؟ ستین مهم! ستمین من است، داده رخ وسط نیا یاشتباه
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 ناراحتم،. نبودم اما باشم؛ خوشحال خواست، یم دلم و زدم یپلک

 را ونیهما قاپ لوفرین است، خوش ثمیم که است گرفته ام غصه

 به... ستمین من و گذارد یم دهانش ینبست ونیهما است، دهیدزد

 ! اند کرده عادت خوب نبودنم
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 به بد، وضع به. میکن یم عادت زود است؛ نیهم ها، آدم ما بد عادت

 دست از را زنش طرف. نبودن به ،یچارگیب به ،یبدبخت به بد، حال

 ... ستین یزیچ که من نبودن کند، یم عادت دهد، یم

***** 

 ،یخند یم دلت ته ته از که داره وجود هم ییها یوقت کی شهیهم

 که ییها آن از! نه دارد بغض ورش کی که دار غصه یا خنده آن از

 ! یفهم یم یزیچ یوقت

 مایس به تعجب با باز و دمیخند کم کم. کردم نگاهشان اول تعجب با

 یبلند ی خنده با من و شد زده خجالت یکم نگاهش. دوختم چشم

 . چالندمش آغوشم انیم

 ییمایس بر دور یه و بود زده هیتک اپن به یکمرنگ لبخند با اریخشا

 . بود زیانگ بهت یکم شیباردار خبر که گشت یم

 مال اریخشا! یانداخت بچه یفرت ،یریبگ یعروس ینذاشت کلک ـ

 .  صاحبشه شیر خیب بد مال خودته،

 : کرد اریخشا به ینگاه

 . مینبود مطمئن نماال. نشه نگران اریخشا تا نگفتم اما دونستم، یم ـ

 : دمیکش شکمش یرو یدست و دادم تکان را سرم
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  سالمه؟ ـ

 : داد یتکان را سرش

 استراحت و نهییپا بچه جفت خوردم، که ییها ضربه خاطر به ـ

 خدا گفت. یخوب گفت، دکتر اما دارم؛ هم یخون کم. زده برام مطلق

 . کرد رحم

 فکر اریخشا شدن پدر به. است کرده رحم خدا گفت؛ یم راست

. بود شده الغر یادیز که ییمایس شدن مادر به دمیشا و بودم نکرده

 . کرد یم حمل هم را یگرید قلب کی یچندماه دیبا حاال

 چنان و دیمال یم تست نان یال کره خبر، نیا به تیاهم یب مسعود

 . بود کرده صبحانه یکم هوس هم من دل که زد یم گاز را نان ولع با

 میبرا یکم خواند، یکم شبید مسعود. بودم دهیخوابن خوب را شبید

 نبودن غصه خوردم، را او غصه. کرد دارم غصه شتریب یکم و گفت

-سه اندازه من با که یقبرستان یپا به نرفتن دل دستِ غصه و دهیارک

 . داشت فاصله چهارساعت

 اش مانده هوا در یها دست انیم از را تست نان و شدم خم اپن یرو

 : گفتم و دمیقاپ

 ! نخور ها زده یقحط نیع ـ
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 گاز و کرد عسل به اغشته را یگرید نان و کرد ام حواله یا غره چشم

 انیک و بود نشسته اریخشا همراه مبل یرو مایس. زد آن به یبزرگ

 . بود نشده داریب خواب از هنوز

  شدن؟ اوک انیبرا و انیک ـ

 : انداخت باال دیالق یا شانه

 . دمیشن یم رو دعواشون یصدا اتاق رفتم یم داشتم یوقت شبید ـ

 به آغشته انگشت او که شدم خم اپن یرو شتریب و انداختم باال ابرو

 : دیکش ام ینیب یرو را عسل

 ... جون دختر نکن یفضول ـ

 را شده دهیمال عسل راهنمیپ قهی با خواستم اخم با و کردم نگاهش

 یرو را زبانش نوک و دیکش جلو را ام چانه مقدمه یب او که کنم پاک

 .  دیکش ام ینیب

 که یدست شستِ انگشت با.خورد هم به دلم و شد سست میها دست

 : کرد لمس را میها لب یرو بود، ام چانه ریز

 ! نترس من شدن کینزد از ـ

 پلک. گرفت را ام چانه تر محکم که دمیکش عقب را ام شانه یکم

 : کردم شیتماشا مبهوت و زدم
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 ! مسعود ـ

 : دیکش شیها لب یرو را زبانش

 ... یشد یم عاشقم بود؛ یعسل چشمام اگه یگفت ـ

 : دادم تکان ضاءیاست با را سرم

 ... متنفرم ها یرنگ چشم از من ـ

 : کرد نگاهم قیعم

 ! ستین یمشک چشات خودت یول ـ

 چشم دانست یم او. شدم الل گرید و دیچسب گرید کی به میها لب

 دانست یم مرا همه از شتریب او! آورد یم میرو به و ستین اهیس میها

 . کرد یم پرتاب عقب به را من شیها دانسته و

 یها شدن کینزد همه نیا از یخوا یم ؟یبگ یچ یخوا یم ـ

  ؟یکن ثابت بهم رو یچ یاپیپ

 تست نان کردن درست مشغول که یدرحال و کرد رها را ام چانه آرام

 : گفت شد یم یگرید

 از و هات لب و دندونات یرو بره باالتر سنت... پامچال نکش گاریس ـ

 . ذاره یم ریتاث هات هیر شتریب همه
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 یصندل یرو. کردم دور دسترسش از را تنم و دادم خودم به یتکان

 : گفتم بودم، ریدرگ میها دندان انیم ینان تکه با که یدرحال و نشستم

 ... مسعود نینب اون، منو ـ

 نان شد، بلند شیجا از مقدمه یب و داد یتکان پوزخند با را سرش

 از لشیموبا و نیماش چیسوئ برداشتن با و کرد رها زیم یرو را تست

 . شد رد مقابلم

 چند یدار منظور نگاه با مایس که بست محکم انقدر را ییرایپذ در

 رهیخ بسته در به هم در یها اخم با اریخشا و کرد میتماشا قهیدق

 . شد

 انگشتر با یعادت یب با و دادم رتقو حرص با را دستم در نان تکه

 ریمس به رفته فرو نهیس در یها دست با. کردم یباز دستم درون

 ناراحت نکند که افتاد جانم به وجدان عذاب و شدم رهیخ رفتنش

   بخورد؟ غصه و شود

 یانیبرا به کرده کج سر و کردم یصندل بلند گاه هیتک بند را دستم

 و قرمز یها هدفون و یورزش سلبا آن با یصبح اول که شدم رهیخ

 را در یکیعل و سالم یب. رفت یم ییرایپذ در سمت دست به ساک

 ... رفت و بست

 ************* 
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 پوست که کرد ینوازش و آمد ها خواب انیم یکس... دیپر پلک

 .  انداخت یم ولز جلز به را میها استخوان

  . دمیپر جا از خودم، غیج یصدا با و چرخاندم را تنم

. بود روشن سرم باال المپ. دمید نگاه چند و زدم پلک تر محکم

 .دیچرخ یم یمهتاب دور حشره کی و دیپر یم نورش
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  که بدهم تکان را میها دست خواستم

 . شدم میها دست بودن بسته متوجه

 . است برگشته کما از ها سال بعد که یکس هیشب زدم، پلک

 چرخاندم را سرم. دیرس گوشم به ناآش ییصدا زدم که را یبعد پلک

 . شدم رهیخ بود، شده بسته دستم مچ دور که یطناب به تعجب با و

 تنم یرو دیسف ملحفه کی که دمیرس خودم به و چرخاندم چشم

 ! بود لخت ام تنه مین انگار و بود دهیکش
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. کرد جادیا صدا یکم تخت که دادم تکان یسست با را میها دست

 دوست که یزن ی خنده و آمد یاتاق در دنش بسته و باز یصدا

 . بود ینداشتن

 ... نزن جر عنتر ـ

 : دیخند آرام مرد

 ! یستین باز شطرنج وگرنه هیعال تخت یتو کارت فقط تو زمیعز ـ

 : زدم ادیفر من و دیخند عشوه با زن

   کنه؟ کمک ادیم یکی اونجاست؟ یکس ـ

 یوارهاید به. تبرگش خودم به و دیچیپ شکل یقوط یفضا در میصدا

 به که پنجره کی از غیدر و شدم رهیخ دیسف مانیس از شده دهیپوش

 . دیایب چشم

 در. دمید ها شهیش از را یکس هیسا و کردم نگاه یآهن در به میمستق

 دوست واقعا که افتاد یزن ی چهره به نگاهم و شد باز یبلند یصدا با

 . بود ام یزندگ آدم نیتر ینداشتن

 : گفت ادیفر با و نداختا باال ییابرو

  شده؟ داریب چرا نیا ؟یرفت یقبرستون کدوم نــــادر ـ

 : کردم اخم
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  ؟یعوض یبست منو یها دست چرا  ـ

 یها دستکش و برداشت جلو به یقدم بلند پاشنه یها کفش آن با

 : گفت و فرستاد داخل فشیک باز پیز انیم از را چرمش

 . میببند رو ها یوحش الزمه چون ـ

 : شد گرد میها چشم

 ! ناموسته یب باباعه اون یوحش ـ

 به میموها که برداشت چطور دانم ینم را اش یبعد و یبعد قدم

 : رفت فرو سرم پوست در شیها ناخن و افتاد شیها دست چنگ

 .... ییهرجا ی دختره ارین منو یبابا اسم ـ

 : کردم صورتش در یتف

 ... ور اون برو گمشو ـ

 کنار ی لهیم به سرم که دیکوب ام گونه به محکم آنقدر را دستش

 ! شد بسته یدیشد درد با میها چشم و خورد تخت

*** 
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 زن یصدا...یسیانگل کیموز کی یصدا. آمد یم کیموز یصدا

 فکر کردم، فکر. فشردم هم یرو را میها چشم. بود آشنا خواننده

 .. کردم

Down on the west Cost They Got a Saying  

 ... گهیم که دارن یالمثل ضرب هی یغرب ساحل در نییپا

If Youre Not Drinking’Then youre not playing  

  یستین هم کردن یباز حال در پس یستین دنینوش درحال اگر

But you’re got the Music you’ve got the music in 

you don’t you  

 یدار یقیموس خودت درون در تو ،یدار یقیموس تو اما

  

 تحمل را دیخورش میمستق نور باالخره تا آوردم میها پلک به یفشار

 یها نرده پس از را اریخشا. شد یم پخش همچنان النا یصدا. کرد

 .  آمد یم نیماش درون از اهنگ یصدا. دمید یم تراس

 و گذاشتم پناه جان پهن ی لبه یرو را ام چانه. بردم جلوتر را سرم

 . کردم نگاهشان رهیخ
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 هرچند و بود نیماش سقف شستن ریدرگ دستش در یطِ با مایس

 را ییها قسمت کی و دیچرخ یم آهنگ تند و کند تمیر با قهیدق

 . خواند یم

 مشت انیم را مایس یموها یبلند از یقسمت و رفت کترینزد اریخشا

 .  دیکش مایس یها گوش ریز را سرش و دیکش

 سرگرم را خودم نکردن، نگاه شتریب یبرا و کردم جمع را میها لب

 شلوار تنگ بیج انیم از را فندک. کردم گاریس نخ دنیکش رونیب

 . سوخت گاریس سر اول آتش همان با و دمیکش رونیب نمیج

 پهن راک یصندل یرو شتریب و دمیبلع قیعم را گاریس دود یبو

 گوشه و گذاشتم تراس پهن قسمت یرو اقیاشت با را میپاها. شدم

 . کردم نگاه دو آن به باز چشم

 دست. بود ستادهیا مایس آغوش کینزد ییجا کی حاال اریخشا

 بزرگش یادیز لبخند آن با و بود کرده حلقه مایس کمر دور را آزادش

 . داد یم نشان را شدنش پدر از یراض

 انیک سانتافه نیماش به را میها چشم اط،یح بزرگ در شدن باز با،

 . بود نیماش ی راننده که یمسعود و دادم

 او. کردم یم امتناع مسعود به شدن کینزد از که شد یم یروز چند

 .  دیرس یم نظر به یراض فاصله نیا از هم
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 پرت یآشغال سطل درون راه انیم را گاریس و شدم بلند میجا از

 یب و کردم نگاه ام شده بلند یکم یموها به نهییآ یجلو. کردم

 . کردم جمع را ها یشلختگ ام، شده واجر جر یمو کش با حوصله

. کردم نگاه دمیجد اتاق به یکوتاه چرخش کی با و کردم رد را تخت

 . بودم یراض اریخشا بودن خوب همه نیا از! بودم یراض

 از یکی بهانه هزار صد با و بود شده شبم مهین یها کابوس متوجه

 . داد انیک نشان هم فاک کی و کرد پا و دست میبرا را باال یها اتاق

 ینم ها آن ور و دور کال و است شده الل مایس برگشت بعد انیک

 ! داشت شتریب سود بودن، اریخشا ی جبهه در. چرخد

 راهرو از قسمت نیا یها المپ کوتاه، قدم چند با و بستم را اتاق در

 انداختم شده عوض یها یوارید کاغذ به یکوتاه نگاه. کردم روشن را

 شتریب نشیب دیسف گل یها طرح. نشست دلم به اش ییآلبالو رنگ و

 . کرد یم نوازش را چشم

 یانگشت ال ییدمپا آن با را ها پله و شدم رد اریخشا اتاق مقابل از

 . آمدم نییپا یکی دوتا ،یابر یها

 چشم و انداختم بود نشسته نفره تک مبل یرو که انیبرا به ینگاه

 . شد دهیکش اش یمشک چمدان آن تا میها

  ؟یریم ییجا ـ
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 یرو یگاریس جا درون را دستش انیم پیپ و انداخت باال یا شانه

 : کرد رها یعسل

 ... رمیم ییجا ـ

 ها مبل کینزد کوتاه قدم چند با و کردم تنگ را میها چشم یکم

 : شدم رهیخ خوشرنگش یها چشم به و دمیکش جلو را تنم. شدم

  شده؟ یزیچ کجا؟ ـ

 با همراه ده،یکش البا را چمدان دسته و داد تکان را چمدان یها چرخ

 : زد یکمرنگ لبخند. ستادیا  انیک ورود

 . نداره یا دهیفا چیه انیک کنار موندنم رانیا. پدرم شیپ رمیم ـ

 به انیک تند یها قدم متوجه چشم گوشه و ستادمیا راست تعجب با

 یها چرخ شدن دهیکش یصدا و دیکش را چمدان. شدم سمت نیا

 یصدا که بود خراش گوش آنقدر ها پارکت یرو چمدان کوچک

 . شد گم انشیم انیک

 : گرفت را ییرایپذ در انهیم انیک

  ؟یریم یدار کجا ـ
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 ی شانه آزادش دست با انیبرا. کردم شانیتماشا رهیخ و کردم تر یلب

 یزیچ انیک یها گوش درون برده، نییپا را سرش و گرفت را انیک

 ... رفت و کرد باز را در و گفت

 که کردم ینم فکر. بود رانهیغافلگ یادیز. کردم متعجب یکم رفتنش

 . شود انیک ولکن وقت چیه

 مردها بود؛ متعقد که داشتم یهمکالس کی میکارآموز ی دوره

 داشته سکس بود، نیا کالمش لُپ است، شان تنه نییپا بند عقلشان

 ! شد خواهد تر داریپا رابطه ،یباش

 بودند؛ راحت هم با حاظل همه از که دمید یم را یانیبرا و انیک حاال

 ... یول

. افتاد مسعود به نگاهم یورود در مقابل و انداختم باال را میها شانه

 مدام زدمش، دید تراس از شبید. دیرس ینم نظر به سرحال امروز

 . زد یم قدم را اطیح عرض و طول و کرد یم دود گاریس

 هگودافتاد یها چشم آن با نگاهش د،یرس من کینزد که شیها قدم

 کرد تمیاذ نگاهش یقدر به. آمد کش ام ینخ نازک راهنیپ یرو تا

. کردم نگاه کلمیه و پیت به دار، نهییآ یها ستون از یکی یجلو که

 تنم به کامال! دمیند ام ینخ نقش خوش راهنیپ در یبد زیچ چیه
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 کرده ترش یداشتن دوست اش یصورت زیر یها شکوفه و بود نشسته

 . بود

 یم پیتا تکست هم پشت. بود ریدرگ لشیموبا با حوصله یب انیک

 .نکرد من نثار ام یخال و خشک سالم کی یحت و کرد

 

 161پارت#

 

 اش یچشم ریز نگاه به و گذشتم کنارش از حضورش به تیاهم یب

 . نکردم خرج هم ینگاه خرده

. ام اوردهین را میپالتو که کردم لعنت را خودم شدم، اطیح وارد

 نییپا یوزش هر با و زد یم استخوانم ستپو به یسوزناک یسرما

 یم رونیب مانمیا و نید تمام و آمد یم باال ناف کینزد تا راهنمیپ

 . ختیر

 لیوسا کردن جمع درحال که دو آن به دمیرس که نیماش کینزد

 زده تن به را اریخشا یباد کاپشن مایس. انداختم یکوتاه نگاه بودند،

 .  بود شده تر بامزه صورتش سبز، بزرگ کاله آن با و بود

 : کرد نثارم یکمرنگ یلیخ لبخند و شد شدنم کینزد متوجه اریخشا
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 ! ینکن خی ـ

 : فشردم آغوشم انیم را میبازوها قبل از شتریب و دادم تکان را سرم

 . زنه یم سوز هوی ـ

 : کند یم نگاهم مانهیصم و لبخند با مایس

 ... یخور یم سرما. نازکه راهنتمیپ زمیعز ـ

 : گفتم دادم یم هیتک نیماش به که یدرحال و کردم تر یلب

 ... خوبم ـ

 : گفت کرد، یم بلند را کف پر سطل که یدرحال اریخشا

 میبر بچه لباس یسر هی دیخر یبرا مایس با کردم یم فکر داشتم ـ

 ! یزیچ یپاساژ

 : گفت او و کردم نگاه گذرا مایس به

 خودش چون ست؛ قهیبدسل یلیخ اریخشا... ایب هم تو پامچال ـ

 . بپوشن سرخ دیبا همه کنه یم فکر سُرخه، رنگ عاشق

 : دیکش مایس یبرا ینشان و خط شده زیر یها چشم با اریخشا

 .. دنیم گوش هم همه نکه ـ

 : زدم یلبخند
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 لباس یکل زمیعز. نکردم بچه یبرا دیخر تاحاال ام؟یب منم یجد ـ

 ... دیخر براش شهیم کوچولو

 : گفت و داد هیتک نیماش ی کناره به رو یط ی دسته مایس

 ... که شهینم یزیچ زمیعز ایب ـ

 داشتم دست به پوت مین از لنگه کی که یدرحال بعد ساعت دو یکی

 . انداختم ییرایپذ تمام به یکوتاه نگاه و امدم رونیب اتاق از

 جانیه فرط از و کرد یم یباز اس یپ داشت معمول طبق مسعود

 و بود آمده کش آشپزخانه یورود تا شیها تخمه لآشغا. بود ستادهیا

 . است آور چندش واقعا مرد کی از یفیکث همه نیا

. شدم اریخشا متوجه که آمدم نییپا آخر پله از و دمیپوش را پوتم مین

 با آن از بدتر اریخشا و گفت یم یزیچ درهم یها اخم با انیک

 . کرد یم شیتماشا یپوزخند

 : گفتم یبلند یصدا با بایتقر و دمیچرخ

 ... گهید ایب مایس ـ

 : کرد نگاهم انیک

 ؟یسالمت به کجا ـ
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 162پارت#

 یبازو که یاریخشا به کردم واگذار را جوابش و رفتم یا غره چشم

 اپن از یقسمت به را خودم کوتاه قدم چند با. فشرد یم را انیک

 .برداشت بود، میغذا ظرف کنار که یمرغ تکه از و رساندم آشپزخانه

 بودند، آورده در را اش مسخره. نبود معلوم اصال هم شاممان ناهار

 . شد ینم دایپ هم آب یبطر کی یحت یخال از تر یخال خچالی

 خورد، یم یزیچ ها شب تنها و دیخر یم تزایپ خودش یبرا مسعود

 ینم نشان هم را خودش و آمد ینم رونیب نیرزمیز آن از روز یط

 . داد

. شدم مایس متوجه که بردم دهان به را ریموس ماست از قاشق کی

 ام کوله و زدم یلبخند. داشت تن به نیج همراه یمشک بلند یمانتو

 . برداشتم اپن یرو از را

 مایس کمر دور دست و برداشت مبل یرو از را کاپشنش اریخشا

 . شدند خارج ییرایپذ از انداخته

 انیک که دمیرس یم در انهیم کینزد بایوتقر بستم را ام یکتون بند

 : دمیچرخ یکم و کردم یاخم. زد میصدا

  بله؟ ـ
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 چند فاصله و برداشت قدم چند چرمش دار پاشنه یها پوت آن با

 را اش یمشک دار شیپول شالگردن. دیرس قدم کی به ازش یقدم

 : دیپرس و انداخت بازوانش یرو

 الزمه هم زایچ یسر هی ؟یایب یتون یم دارم، یمهمون هی امشب ـ

 . بگم

 یب که کردم نگاه مسعود به اش سرشانه پس از و انداختم باال ییابرو

 . کرد یم نگاهم شده زیر یها چشم با و بود شده یباز الیخ

 : گرفتم را یا شهیش در یفلز رهیدستگ

 . امیم ـ

 فکر انیک یمهمان به و دمییدو. بستم معمول حد از تر آرام را در و

 . کردم

 یحرف هم اش ته و دیبگو خواهد یم یزیچ کی شهیهم او نکهیا به

 کی به من... یمهمان کی. بروم حمام حتما که بود الزم. زند ینم

 . بودم شده دعوت یمهمان

 ** 

 یبیعج یکنف بافت. داشت را یگلبه و یخاکستر از یبیترک شیموها

 به یکمرنگ کوچک بافت نباریا و کرد یم سوار شیموها یرو شهیهم

 . بود داده شیموها طرف دو
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 هرچند و دیکش یم شیها مژه یرو را ملیر تر تمام چه هر دقت با

 .  زد یم پلک محکم بار کی

 از او که برداشتم را کوچکم حوله کمد درون از و شدم بلند میجا از

 : کرد نگاهم نهییآ درون

  حموم؟ یبر یخوا یم ـ

 یتند یها قدم با و دیپر جا از برنداشته قدم چند و دادم تکان یسر

 به شده دهیکوب در و شییآرا لوازش به باتعجب.شد خارج اتاقم از

 . کردم نگاه وارید

 با و کردم زیر چشم. ستادمیا حمام در مقابل و انداختم باال یا شانه

 کف به و بردم نییپا را سرم. کردم نگاه ام شلخته یموها به دقت

 شهیر نیب از را دیسف یها پوسته آزادم دست با. شدم رهیخ سرم

 ینم بود، سوخته حمام المپ که یوقت از. دمیکش رونیب میوهام

 .  بشورم تا نمیبب را سرم درست توانستم

 و شد اتاق وارد بزرگ لبخند کی با انیک نگرفته، را حمام رهیدستگ

. شدم حمام وارد و انداختم باال ییابرو. کرد نثارم یا یاجمال نگاه

 اوردن در مشغول و گذاشتم در کنار کوچک یسکو یرو را ام حوله

 . شد لباسم
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. نشد روشن معمول طبق که گذاشتم حمام المپ دیکل یرو دست

 : دمیکوب در به را دستم کف

  د؟ینکرد درست رو نجایا صاحاب یب المپ ـ

 : گفت بلند یصدا با انیک

 ! بسوزه المپ شهیم باعث داره، یاتصال نجایا یبرقا ـ

 : دمیکش هم در چهره

 فیکث ام حوله اهی باشه خراب المپ دیبا ای رمیم حموم دفعه هر ـ

 . باشه قطع آب ای باشه

 آب ریش خواستم سرد، آب ریش کردن باز با، اما دم؛ینشن او از یجواب

 نیزم یرو و شد باز دیق یب یلیخ رشیش سر که کنم باز هم را گرم

 . رفت فاضالب درون اش مهره و چیپ بندش پشت. افتاد

 سرد آب دوش ریز باالجبار. شدم گرم آب الیخ یب و دمیکش یهوف

 کم را آب فشار یکم. دمیکش رونیب را خودم یکوتاه نیه با و رفتم

 آب به را تنم آمدن، رونیب و رفتن آب ریز دفعه سه دو با و کردم

 . دادم عادت سرد

 خودم دور حوله و آمدم رونیب شدن یشور گربه نیا با بعد ربع کی

 همان. کردم حس نییپا به گردن ی هیناح در یبد درد که دمیچیپ
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 در یرو محکم را دستم و دادم هیتک حمام ی وارهید به ستادهیا جور

 . کردم مشت

. دیاین در میصدا تا دمیگز لب و فشردم هم یرو محکم را میها چشم

 را میموها. کردم باز را حمام در کرده، حبس را نفسم و دمیکش یهوف

 . زدم رونیب حمام از و فرستادم جا میا حوله کاله درون یسخت به

 : کرد نگاهم تعجب با انیک

  شده؟ یچ ـ

 سمتم یبلند یها قدم با و کرد پرت تخت یرو را دستش در رژلب

 دست انیک. آمد میها لب یرو تا چشمم کنار از یلجوج قطره. آمد

 . زد صدا را اریخشا بلند یصدا با و انداخت ام شانه دور

 حمام یداخل وارید به کمرم قبل قهیدق چند که نیا یآور ادی با

 : گفتم بود شده دهیکش

 ینم درد اول. شد دهیکش حموم وارید یرو کمرم. نشده یزیچ ـ

 درست خونه نیا یچیه. سوخت نقدریا چرا هوی دونم ینم کرد،

 ! دهیسف مانیس باشه، یکاش حموم نکهیا یجا به. ستین

 : گفت انیک و دمیکش تخت یرو یسخت به را خودم 

 . باشه نشده یزیچ نمیبب بزار ـ
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 و شد اتاق وارد هول با اریخشا موقع همان که دادم تکان را سرم

 : گفت

  شده؟ یچ ـ

 یب اریخشا که گفت چه اریخشا به ام شانه باال از انیک دانم ینم

 . رفت رونیب اتاق از حرف

 : کرد یا سرفه انیک

 تا نخواب تپش به ادیز. کهیکوچ یخراشگ کم هی. ستین یزیچ ـ

 .شه خوب

 

 163پارت#

 : کردم زیر را میها چشم

 یچ فهمم ینم. رهیگ یم درد قدر نیهم رمیم حموم دفعه هر ـ

 . کنم نگاه پشتمو تونمم ینم. شده

 : دیکش ام سرشانه به یدست

 . ستین یزیچ ـ

 : رفت نهییآ مقابل دوباره و آمد نییپا تخت از
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. هست کمد داخل دکلته لباس هی. یریبگ رنگ بلکه بمال کم هی ایب ـ

 . بپوشش تو. داشتمش بودم تر تپل یلیخ قبال

 نیب یدست. دمیکش رونیب حوله از را میموها و دادم تکان را سرم

 یلبخند دشانیجد یمو رنگ از یراض و دمیکش ام شده خُرد یموها

 : زدم

 ... ها شده قشنگ موهام رنگ یول ـ

 : چرخاند سمتم را سرش

 . ادیم بهت مش... طال ما پنجه و دست ـ

 ساده مدل عاشق و زدم تن به بود داده انیک که را یلباس یسخت به

 و داشت یدار کش نیچ زانوانم کینزد تا نهیس یرو از. شدم اش

 به هم را انیک یبلند فاق یها کفش. خورد یم تا داخل به نشییپا

 صورتم یرو هم یکم شیآرا. گذاشتم آزاد را میموها و زدم پا

 . ندمنشا

 یادیز پیت نیا از یراض و زدم تن هم را میپا مچ تا بلند یپالتو

 . زدم رونیب ام یمشک گشاد کاله گذاشتن با اتاق از یجنتلزن

 مسعود. زد یکمرنگ لبخند.  کرد ام حواله ینگاه اپن به هیتک اریخشا

 : گفت آمد یم نییپا باال طبقه یها پله از که یدرحال

 ! یشد خوشگل ـ
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 از داشتم. کردم نگاهش یکمرنگ لبخند با و دادم تکان را سرم

 بهت مرا یکم یکفش تق تق یصدا که شدم یم خوشحال آمدنش

. بود زانو از تر نییپا تا که یچسبان یمشک دوبنده راهنیپ. کرد زده

 یم. آمد یم چشم به قبل از شتریب حاال رنگش یخاکستر یموها

 نگیمدل کلیه به اش، ییبایز به. کنم یحسود او به یگاه توانستم

 خط زد، یم که پلک! رنگش ییاروپا یها چشم به هم دیشا وارش،

 مسعود سر پشت را ها پله. شد یم دهید چشمش پشت یکیبار چشم

 فکر! است شده تمام نشانیب یزیچ همه کردم؛ یم فکر و آمد نییپا

 وار احمق یها فکر من کال! دارد دوست مرا مسعود جدا کردم؛ یم

 . رمدا ادیز

 نقره یها چشم آن و کجا من کجا؟ بودنش یبارب آن با او و کجا من

 ماهرخ. آمد یم اش افهیق به ماهرخ که جدا کجا؟ ماهرخ فام

 چند و یس. داشت انیک با یکوچک یخون نسبت که یکس! نستونیو

 ! یعموم یدکترا یدارا و ساله

  نه؟ بود، سرتر من از شیزیچ همه او کال

 خودم شیپ! اند زده نیزم خوب مرا نفهمند که شتمدا نگه را لبخندم

 ... کودن! احمق. بودم انداخته راه ییچهارتا تا دو، دو، چه
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 زن نیا. کرد قیتزر جانم به یانرژ یکم رش،ینظ یب لبخند با مایس

 ...  بود اریخشا از شتریب اقتشیل قتاًیحق داشتم، دوست را

. بود گرفته ار اریخشا صورت اطراف یادیز شیر ته از یحجم

 طُره بار، کی قهیدق چند هر ناز با مایس و گرفته لخت حالت شیموها

 . راند یم عقب را همسرجان یها افشان از یا

 راهنیپ قهی و شد بلند جا از اریخشا شد، ریسراز یها پله از که انیک

 جا جابه یکم را یمشک دوبنده. کرد جور و جمع را دشیسف مردانه

 : گرفت مایس ستد از را کُتش و کرد

 بهت حواسش رونیب کسرا. امیب ها بچه از زودتر کنم، یم یسع ـ

 . کنارته هم یگوش. هست

 رد اریخشا دستورات همه نیا کنار از من و داد تکان یسر مایس

 همراه را کوتاهش یباران. شدم خارج ییرایپذ در از انیک با پا  شدم

 نشان را شیها یبخالکو وضوح به که بود دهیپوش یا شهیش ساپورت

 .  داد یم

 و مسعود نیماش یکی آن سوار و میشد ها نجیاسپورت از یکی سوار

 . شدن ماهرخ
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 انیک دست ی اشاره با. گرفت جا کنارم اریخشا و کردم رها را نفسم

 خارج اطیح از ما بعد و عقب نیماش اول و شد باز اطیح یدرها

 .  میشد

 به نیماش یدود ی شهیش از من و داد تکان کسرا یبرا یسر اریخشا

 . شدم رهیخ رونیب

 ** 

 برخورد میها لب به شیها نفس که جلو آنقدر د،یکش جلو را سرش

 . کرد یم

 . است شده پر لبالب میها چشم

 . است میها چشم به ها تر قبل از تر قیدق نگاهش

 ... نکش گاریس گفتم بهت ـ

 . شد مشت یقیموس آن سوز از دلم و زدم یلبخند

 . مونم یم خوب هم رفتنت بعد... خوبم من ـ

 یرو تا یشانیپ از را اش اشاره انگشت و دیکش عقب را شیها شانه

 : دیکش ام ینیب

 ... شهینم تنگ برام دلت جدا ـ
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 اهیس پاکت تنم در وریپل بیج از حوصله یب و دادم تکان را سرم

 . دمیکش رونیب را گاریس

 اوناهم... نهیغمگ کامیموز ستیل یپل همش چرا دونم ینم امشب ـ

 ! یریم یدار دنیفهم

 میها لب انیم از را گاریس مقدمه یب او و گرفتم گاریس ریز را فندک

 : دیکش رونیب

 . کنم امتحانش تو با خوام یم ـ

 دانست یم چه یکس و شد روشن دوم گاریس. شد باز گاریس پاکت

 .  کنند یم یخودکش گاریس با زن، کی مرد، کی  نجایا

 : کرد سرفه هم پشت زد، که را ولا پُک

 ... ستین یلعنت نیا از تر مزخرف ـ

 آغوش لیم که دیفهم. کردم کج سمتش شتریب را خودم و زدم یپلک

 : شد دهیچیپ ام شانه دور آزادش دست و دیپر باال شیابرو. دارم

 ... ترسم یم ،یشیم ساکت یوقت ـ

 : کردم نگاه گارشیس به

 ... رمیبگ کام هی لبات از من بده ـ

 : شد دهیکش ام گونه یرو ششیر ته از یکم و دیخند
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  گار؟یس چرا ،یریبگ کام مطلب اصل از شهیم یوقت ـ

 لب قسمت نیتر گوشه را گاریس که یدرحال و آوردم باال را دستم

 که آورد نییپا آنقدر را سرش. گرفتم را اش چانه فرستادم، یم میها

 : گفت و دکر برخورد ام ینیب به اش ینیب غهیت

 ..پامچال ـ

 

 164پارت#

  

 انیم را گرمید دست. کردم نگاه اش رهیت یها چشم به و زدم پلک

 . فشرد را ام شانه قبل از شتریب او دست و راندم شیموها

 . ستمین من که نفر هی. کرده امتحان قبال نفر هی رو تو ـ

 : کرد پرت جلو به محکم را گرشید دست در گاریس

 من از تو و شده تموم شده؟ تموم یفهم یم. شده مومت نفر هی اون ـ

 از گهید یوقت برم کجا ؟یینجایا تو یوقت برم کجا برم؟ یخوا یم

 ! یدیخند ینم خوردنم نیزم

 محفلش و بزند چنبره چشم گوشه که آمد یم. نرود که امد یم اشک

 . کند فراهم را یلعنت یقیموس آن
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  ...ردیگ یم مرا دور از تو چشمان برق "

 کاش. گفتند یم چه ها اشک نیا اصال. کشت یم مرا شیها چشم

 زیچ همه یب منِ نیا الیخ یب و دهد سُر میموها نیب از را دستش

  خواست؟ یم جانم از چه. شود

 ... رمیم یمـ بزنم، زلفت به دست اگر من "

 خواستنش از. کردم امتناع دنشیبوس از بست، که را شیها چشم

 تا بار دو و مرگ دم تا بار کی را او من. گرفتم را او من. کردم امتناع

 . بودم کشانده قتلگاه

 یم هم او یب که بخدا... رمیم یم بخواهد، مرا. رمیم یم ببوسد، مرا

 . رمیم

  "...رمیم یمـ بدنم، از یشو دور نیا از شیب "

 چه نیا. رمیم یم او، با او، یب. رمیم یم او، أالف زیچ همه یب منِ

 ... شود ینم من ولکن که ستیمزخرف مرگ

 را لبم ده،ینرس میها لب به شیها لب پوسته اما بستم؛ را میها چشم

 آخر بار که قیعم آنقدر. دمشیکش نفس قیعم و بردم گردنش ریز

 ...  باشد

 ... پامچال نکن ـ
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 گردنش به محکم را ام ینیب آنقدر نبود، اخطارش بدهکار گوشم

 چه اشک و گردن عطر. ماند جا گردنش یرو میها اشک که فشردم

  شد؟ یم

 یم غلط... برو یگیم من به یکن یم جا یب ،یطاقت یب که تو...بسه ـ

 ... یکش یم نشون خط برام که یکن

 اش گونه به را ام گونه و بردم باال را سرم. کردم باز هم از را میها لب

 : چسباندم

 یکوفت یدگزن نیا طاقت تنها. میزندگ یاضاف غلط تو. ستمین خوب ـ

 ! یا

  "...ستین یفرق من، راهنیپ و من جان نیب "

 بار کی هرچند که تیها چشم غصه. خورم یم را ات غصه خر، منِ

 الغر تن به که رحمت یب گاه نگاه آن غصه. زدیر یم جانم به نفرت

 سطل ته در ام مانده ته و یبِدَر مرا یخواه یم انگار. افتد یم ام شده

 . یندازیب یآشغال

 دهیارک گفتن. کنم عادت نبودنا به نتونستم وقت چیه ،یدون یم ـ

 ادتی گهید دوسال اصال، نه هم سال هی نه، ماه چهار نه، ماه هی مُرد،

 . نرفت... رهیم



 

779   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 من، قلب و کرد پر را فاصله. افتاد میها انگشت جان به انگشتانش

 .کند لعنتش خدا که کرد رها ینفس گوشم ریز. دیتپ تک مهین و تک

 مرا روان. است برداشته یسرناسازگار من دل با قواره یب مردک نیا

 . کند یم یدستمال یهِ

 از که یکس اون از شتریب یعنی یادیز. دارم دوستت یادیز من ـ

 که یمرد اون از شتریب. شده هیهمسا دختر عاشق پرده پشت

 به صبح که یدختر اون از شتریب یحت. نکرده لمس رو اش معشوقه

 ریس دل دنیخر خودکار هی بهانه با یریتحر لوازم مغازه هریم صبح

 جمله نیهم برات بلدم بشم، شعر بلدم من! بپاعه رو مغازه صاحب

 نه و شمیم شعر نه اما زم؛یبر گوشت یتو هرشب رو قشنگ یها

 به ام بسته منم! یمن وابسته تو. خورم یم رو ات غصه مدام

 ... تیوابستگ

 ** 

 نیا در. دمیرقص ینم یکس ساز به دم،یرقص ینم یکس یبرا من

 حرف ریدرگ تنها ذهنم و نشدم یکس نگاه رهیخ شلوغ یادیز یمهمان

 ! کند بارم چرند است، قرار کردم؛ یم فکر بیعج که بود یانیک یها
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 دیشا و زد یم را یدیجد پسر مخ زش،یر یقرها آن با حاال که یانیک

 نباشد چه و باشد چه انیبرا البته. کند پر را انیبرا یجا خواست یم

 ! دارد یادیز یها نیگزیجا

 هیشب. آمد یم نظر به یمنزو و ساکت است، نشسته کنارم اریخشا

 خوابشان وقت حاال و اند نوشته را شانیها مشق که خوب یپسرها

 . است

 نوا یب دخترک! دهم ماهرخ لیتحو گشاد لبخند کی کردم یم یسع

 بار کنج مسعود یمهمان ولا همان از. بود خورده دست رو بدجور

 گوش پشت را ماهرخ با رقص و شد مرد کی با صحبت مشغول

 . انداخت

 ماهرخ با مسعود بودن آنقدر نکهیا! کرد خوشحالم یول دانم؛ ینم

 یحسود آن از تر مسخره! بود دهنده آزار است؛ کرده حساسم

 . زد یم چنگ را میگلو خر که بود یدیالق

 ی تنه مین و بود بسته کمرش دور یا چهارخانه ی مردانه لباس

 و است دهیپوش یکوتاه یمشک چرم کت کی ریز را بلندش نیآست

 نیا! ندارد را مذکرها وجود حجم آن از آمدن رونیب الیخ انگار

 . کرد یم یرو ادهیز داشت! بود انیک مشخصات
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 وجود میبرا یجالب زیچ چیه و گذشت یم آمدنمان از ساعت کی

 خشک لیاستا. بکشم گاریس اطیح رونیب یکم خواستم یم. نداشت

 دنیکش بودن ممنوع همه از تر جالب. داد یم آزارم حسم یب و

 ! بود عمارت داخل در گاریس

 : آورد رونیب یگوش از سر اریخشا شدم، بلند که میجا از

  ؟یریم ییجا ـ

 : دادم یتکان را سرم

 . ستمین راحت نجایا... اطیح تو ـ

 .. شبا کینزد... باشه ـ

 با زده، کنار یسخت به را ها آدم و انداختم گوش پشت را حرفش

 . زنم یم رونیب گاریس اهیس پاکت

. میآ یم نییپا را یتیگران یها پله و بندم یم یسخت به را یچوب در

 . شد یم دهید ها آدم کمرنگ حضور کاج یها درخت انیم

 یبرا یسنگ کوچک یها مکتین از یکی کینزد کاج درخت کنار

 رمیگ یم نشانه جا خودم

 

 . دارم یم بر قدم سمتش به یآرام یها قدم با و
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 دختر ییگشا عقده شد، یم باعث یچراغ یها فانوس کمرنگ نور

 گوش پشت از دخترانه زیر یها ناله یصدا یول نشود؛ دهید پسرها

 . شد یم رد یگاه میها

 نم نگاه گاریس سوختن با و گرفتم گاریس ریز را یکیپالست فندک

 . ماند یسرخ یرو

 میموها یرو را پالتو کاله و دمیکش ام برهنه یپاها یرو را میپالتو

 یجا بدنم پوست یرو و آمد یم شرق سمت از یبادکمرنگ. انداختم

 .گرفت یم

 

 165پارت#

 نگه میها لب انیم را گاریس و بردم فرو بیج درون را میها دست

 رهیخ پیت بد پسر تمش کی به رو، به رو یها کاج انیم از. داشتم

 را شانیها وانیل خرخره تا و داشتند دست به یرنگ زرد یبطر. شدم

 ! کردند یم پر

 مغرورانه ژست آن با که کردم نگاه یزن و مرد به و چرخاندم را سرم

 . دندیکش یم نشان و خط هم یبرا شان

 کناره به زدن ضربه با را گاریس خاکستر و رساندم گاریس به را دستم

 جلب را ام توجه یزن و مرد بلند یها خنده یصدا. تکاندم کتمین ی
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 عمارت یورود به ینگاه و چرخاندم سر پشت به را سرم. کرد

 یها خنده یصدا و آمد داخل به یرنگ دیسف پورشه نیماش. انداختم

 . شد شتریب نیماش داخل دختران

 یرو میپا با. زدم گارمیس به یقیعم پُک حوصله یب و زدم یپوزخند

 یم. آوردم در را لمیموبا طاقت یب سر اخر و گرفتم ضرب نیزم

 . کنم خارج پرواز حالت از را خطم هفته چند بعد خواستم

 شتریب. کردم نگاه ها امکیپ به جانیباه شد، روشن که لیموبا صفحه

 ! حسام از امکیپ سه و یغاتیتبل امکیپ ده از

 تماس یرو یکم! ندارد یاحد چیه را ام شماره نیا که نبود ادمی

 نارُند ی شماره به دودل یکم. کردم مکث ام رفته دست از یها

 زدن حرف قهیدق پنج با فقط را خودم سر آخر و شدم رهیخ حسام

 ! کردم یراض

 یصدا یخش خش همراه که شدم یم دیناام آخر بوق با داشتم

 . آمد خودش

 ... سالم ـ

 کی و ممتدد یها زدن پلک با و کردم ینگاه عمارت یچوب در به

 : گفتم اش ادامه در و کردم سالم ،یقیعم نفس

  ؟یخوب ـ
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  شده؟ یزیچ ـ

 زدن زنگ از مانیپش و شوم یم ناراحت نگرفتنش لیتحو همه نیا از

 : دهم یم را جوابش

 ! دیببخش. گرفتم تماس اشتباه ـ

 ! دارم دوست رو یاشتباه تماس نیا من یول ـ

 نخ آن به فشار سر از دست و دهم یم فشار هم یرو را میها چشم

 : دارم یبرم گاریس یمردن الغر

  ؟یندار یکار ـ

 : شنوم یم ریتاخ با را شیصدا

 ! یداشت کار انگار تو یول ـ

 باغچه کنار به قدرت با گاریس ی مانده ته و رمیگ یم گاز را لبم

 : کنم یم پرتاب

 ... کنم یم قطع نه، ـ

 ! کن صبر ـ

 اما شود؛ یزیچ صبرم جواب تا ممان یم منتظر و کنم یم سکوت

 را انگشتم. باشم دیبا یواکنش چه منتظر دانم ینم اصال! چه دانم ینم
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 یصدا خواهم یم. کنم قطع خواهم یم دارم، یم نگه یقرمز یرو

 : دیگو یم که نشنوم را شیها نفس

  ؟یدون یم خودت ای شده تنگ برات دلم بگم دیبا ـ

 : دهم یم را پاسخش تناراح و دهم یم قورت را دهانم آب

 ... کنم قطع بذار. شد اشتباه. بدونم نداشتم دوست ـ

 ... دمیم گوش! نه ـ

  ؟یچ به ـ

 ! نفسات یصدا ـ

 بدبخت من! کنم چال دلم کجا را نیا که مانم یم و شوم یم الل

 گذاشته کاله سرم که کنم یم یحسود یمسعود به ور نیا نوایب

 ! کند یم یگدلتن ابراز من به ور آن او و است

 و عشق دلم وجه چیه به.ست یمضحک و چرت یباز چه نیا! من یوا

 پسرک بسوزد، او یبرا دلم خواست ینم دلم. خواست ینم یعاشق

 یکم فقط ،یکم نوا یب منِ داشت، دوست را ینرگس ،یداشتن دوست

 با زدم، حرف او با زدم، قدم او با دم،یکش گاریس او با. شدم راحت او با

 مرا نقدریا که سیسرو است سوتفاهم هرچه دهن و شتمکا گل او

 . است کرده النیو و رانیح
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 ... که یدون یم خودت! یکن یم اشتباه یدار یدون یم خودت ـ

 : گفت او و کردم مکث یکم

 که یمن که! یزد زنگ من به خورده دستت که! یندار دوستم که ـ

 یم الو کلوم دو تو یبرا دارم حاال ،ینرگس یبرا بود شده سخت دلم

 ! ترکونم

 : دمیکش جلو به شتریب را پالتو ی شده باز قهی و دمیگز لب

 .. باشن کنارت تا باشن، تو با تا اند اشاره منتظر که هستند آدم یکل ـ

 از نخواستم، هم رو تو یحت. خوام ینم رو آدم یکل نیا من یول ـ

 جز هم تو! پامچال متنفرم نخواستنِ دونم یم که ییها خواستن

 ! ییها خواسته نیهم

 : گفتم آرام و شدم جا به جا میجا در یکم

 ینجوریا کردم؛ ینم فکر وقت چیه... من به بده گوش حسام ـ

 یم درکت ،یگفت یم ینرگس از من شیپ تو. بشه خواستمم ینم.بشه

 کله کجا از هوی حس نیا اصال بابا...حس نیا....حس نیا یول کردم؛

  کنم؟ باورش بتونم الحا که قلبت تو کرد رو اش

 پشت شدم، رهیخ لیموبا صفحه به شَک با شد یطوالن که سکوتش

 : گفت که بزنم یحرف آمدم. بود خط
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 دلت چون! یشد مهربون یادیز من یبرا فقط ،ینکرد یکار تو ـ

 ... سوخت

 ... نسوخت دلم اصال... نه!... نه ـ

 هر دمید یم. یکرد یم نگام یجور چه دمید یم.. پامچال سوخت ـ

 یجور چه دعوته، شام مون خونه نرگس امشب گفتم؛ یم که وقت

 ! قیرفـ ستین یچیه: یگفت یم و یدیکش یم ام شونه یرو دست

 یم را جوابش یبلند یپوف با و گذارم یم هم یرو را میها چشم

 : دهم

 ! قیرف گفتم؛ یم بهت که من ـ

 ... تو نه بود من اشتباه ـ

 .. کنم قطع خوام یم ـ

 .. احافظخد ـ

 یم چه یچارگیب همه نیا با من... بوق... بوق... بوق... بوق یصدا و

 چه ها نیا با خودم، با او، با چه؟ ها یخوردگ خط همه نیا با کردم؟

 کی یپا و دست یب منِ کنم؟ شد یم هم یکار اصال کردم؟ یم کار

 الو یها عاشقانه به چه بودن، او با به چه عشق، به چه را القَبا

  ؟یانترک



 

788   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 از حواس یب یگوش و پرم یم جا از شه،یش شدن شکسته یصدا با

 شده گشاد یها چشم با و چرخانم یم را سرم. افتد یم نیزم دستم

 .کنم یم نگاه اطراف به

 

 کارشان نیا و دَوَند یم ییرایپذ یورود در سمت دو با پسرها دختر

 . بدهم ام شده خشک تن به یتکان هم من شود، یم باعث

 دوم در از دهنده، آزار دار پاشنه یها کفش آن با و کنم یم ندت پا

 و نمیب یم را یا شده گِرد جمع. شوم یم عمارت وارد ییرایپذ

 ... آشناست یلیخ! آشناست... غیج یصدا

 کرده، جمع یسخت به را میپالتو و کنم یم تر استرس با را لبم

 لهجه با که یناموس یها فحش یصدا. دهم یم میها قدم به یسرعت

 . کند یم تر مطمئن مرا کرد، یم ادا یبد

 یم رهیخ دو آن به تعجب با و زنم یم کنار را تیجمع یسخت به

 خون راستش دست مچ از و است افتاده نیزم یرو که یانیک. شوم

 پچ یصدا و شود یم دهیکش اریخشا تا میها چشم. است شده یجار

 . است شده بلند ها پچ
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 دست کینزد از را شده شکسته یا شهیش یبطر ترس، با مسعود

 را شکسته زیم یها شهیش خُرده شیپاها با و دارد یم بر اریخشا

 .زند یم عقب

 

 166پارت#

 دست کینزد از را شده شکسته یا شهیش یبطر ترس، با مسعود

 را شکسته زیم یها شهیش خُرده شیپاها با و دارد یم بر اریخشا

 . زند یم عقب

 : ردیگ یم را انیک لباس قهی زنان نفس اریخشا

 یفرست یم آدم یخورد گوه! یشد کینزد من زن به یخورد گوه ـ

 ! رونیب بکشن دکتر مطب از منو زن تا

 یم جلوتر کنان تقه ها کفش آن با من و کند یم یرو انهیم مسعود

 : پرسم یم تعجب با و روم

  شده؟ یچ ـ

 : دیگو یم زنان عربده و دهد یم شیها دست به یجان انیک

 ... خوره یم بهم کثافتت وجود و تو از حالم... زاده حروم آشغال ـ

 : دهد یم ادامه یا اشاره با و ردیگ یم من سمت را سالمش دست
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 یگوه چه دونم ینم من یکرد فکر ؟یکرد کاریچ بگم بهش ـ

  ؟یبود یا یالش پرست پول چه که دونم ینم یکرد فکر ؟یخورد

 : کند یم پرت اریشاخ یپا یجلو تف با را دهانش آب

 نیا با یدار خوب یلیخ و گرفتت وجدان عذاب االن که بگم ـ

  ؟یکن یم رفتار بدبخت

 سر شانه از پالتو یها سرشانه که مبهوت آنقدر ام، مانده مبهوت

 پارکت از یکی یرو درست م،یجا سر. است افتاده آرنجم تا خورده

 اش یشکم که یا یشطرنج یها پارکت. ام ستادهیا یمشک یها

 . است شده من بینص

 فرستد یم عقب را گرفته گُر اریخشا یکم درهم، یها اخم با مسعود

 یها چشم به و دیآ یم باال اش خورده جر قهی تا من مات نگاه و

 لیاستا آن گرید و است شده شلخته شیموها. افتد یم فراخش

 . ندارد را مرتب

 به گرید یقدم... ما ستادهیا دیسف پارکت یرو حاال... جلو به یقدم

 . است اریخشا نوبت  یبعد هوار و جلو

 اتیباز شب مهیخ مترسک ساله چند ؟یترسون یم یچ از منو ـ

 خودم...بترسوننش تا یفرست یم یموتور تو است، حامله زنم. میشد

 به خودتم از! چشم گمیم من یگیم تو یهرچ و موندم الل ساله چند
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 که یکار از! فتیکث یها نقشه زا... لجنت خود اون از! بگو پامچال

 ! یکن یم باهاش

 یم چه فهمم ینم. شد یم خم یکم کمرم و گردنم به زند یم درد

 یلعنت یها گوش نیا است قرار چه و ندیبگو خواهند یم چه گفتند،

 . بشنوند

 که ییمردها و ها زن یصدا. شود یم بلند سالسا تند کیموز یصدا

 یرو از یرنگ نور رقص... ظیغل عود یبو. ندارد یتمام شانیها پچِ پچ

 ... دیچرخ یم و شد یم رد تنم

 دهیرس سمت نیا به ها  یجید سِن قسمت از یمصنوع کمرنگ دود

  چه؟ که ام گرفته یاللمان. ام مانده جیگ هنوز من و دیرس یم

 عضو نیتر مقصر یب هم او انگار! است شده متعجب انگار هم مسعود

 ! است اتفاق نیا

 : دارم یبرم را یبعد قدم

 ! شده یچ بگه تون یکی...یچ... چـ ـ

 : غرد یم تیعصبان با و ردیگ یم دست به را چرمش کت انیک

 دهیارک به و بستند رو چشات شب هی که ییاونا یبدون یخوا یم ـ

 یب یلعنت بیچ اون یبدون یخوا یم هستند؟ ایک کردن تجاوز

  ؟اریخشا ای میک من یبدون یخوا یم کجاست؟ صاحب
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 : کشد یم کوتاهش دامن یرو فشار با را دستش مچ

 کرد تجاوز خواهرت به شب اون! کنه یم زنم زنم که کهیمرت نیهم ـ

 ! دوستاش با

 است مرده مادر گوند؛یم که آدم کی حال به تا اصال ای ؟یا دهید آوار

 . کنم حیتشر بخواهم را شده منبسط یا مُرده هم دیشا ؟یا دهید

 یم خم که میزانو. شود یم رد لحظه کی میها شمچ یجلو از ماهرخ

. اندازد یم بغلم ریز دست و کند یم گرد عقب شتاب با ماهرخ شود،

 را دفن و کفن خواهم یم. رمیبم دراز به دراز جا نیهم خواهم یم

 . کنند اعالم را جلسه ختم فاتحه، کی با و دهند انجام

 من، یخدا یوا... مسعود! یوا. است گرفته را صورتم طرف دو مسعود

 ... من یوا... من یوا. کند یم تحمل یم چطور او

 هوار یصدا. شنوم یم یریدرگ یصدا. گذارم یم هم یرو که چشم

 زبان به را دهیارک اسم ،یا شده الش و آش بُغضِ چه با که مسعود

 یم که شنوم یم. است آمده کوتاه اریخشا که شنوم یم. آورد یم

 ... یول د؛برگردان را آرامش خواهد

 همان با ماهرخ. اند رفته عقب مردم. شود یم باز حاال میها چشم

 لشیموبا با. برد یم رونیب عمارت از مرا اش، دهیترس یکم نگاه
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 خانه سالخ به خودش با را لش تن کی انگار و خواند یفرام نیماش

 . کشد یم

. است کرده یزخم را میپاها کف شیها تکه قلبم. کند یم درد قلبم

 یزندگ اتفاقات تمام مرگ، دم گفتند؛ یم است؟ گونه نیهم رگم

 از دهیارک کاش. شود یم رد تیها چشم یجلو از لمیف طور به ات

 . است دهیترک هزارسال قد دلم... شود رد میها چشم یجلو

 یصندل به را سرم. کند یم سوارم یعنی ماهرخ. شوم یم نیماش سوار

 یلیخ من راستش. زمیر ینم هم اشک قطره کی و چسبانم یم

 . شود ینم بهتر نیا از حالم. خوبم

 ... من و مسعود. کند یم حرکت نیماش

 .  دهد یم کیرک یها فحش. است باال سرعتش

 ... ام نکرده هیگر هنوز من و

 یم ستیا یرانندگ ییراهنما مامور که کند یم رد یسرعت با را اتوبان

 . کند یم رد ادیفر با را قرمز چراغ... ستدیا ینم او و دهد

 ! است نکرده هیگر هنوز هم او

 کی و خواهم یم گاریس...را تو دیشا و شانه کی و خواهم یم گاریس 

 ... را تو دیشا و بغل
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 پرت جلو به. ستدیا یم یوحشتناک ترمز کی با. ستدیا یم نیماش

 چگونه را امشب! زمیعز ی دهیارک...کینزد گذشته به و شوم یم

 ؟یندا یم تو بگذرانم؟
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 پرتگاه یجلو قسمت به. زنم یم پلک. بندد یم محکم را نیماش در

 نیب یدست یمردها یلیخ مثل شود یم که کالفه. است شده کینزد

 . کشد یم کوتاهش یادیز یموها

 است دهیفهم یتازگ به که یزن هیشب. شود یم ادهیپ نیماش از آرام

 . دارم یم بر قدم ندارد، را دنییزا خرج و شده باردار

 یم خانه تن یرو را شیها لباس کار، فرط از که یمرد به هیشب

 . آورم یم در ازتنم را میپالتو کشد،

 شانه یرو را پالتو. ستمیا یم پرتگاه لب ها، آدم از چکسیه به هیشب

 ارسالن افتم، یم بابا حرف ادی. ام نکرده هیگر هنوز و اندازم یم میها

 بود گرفته لیتحو خوب را محموله هدیارک که یروز. میگو یم را

 ... است شده مرد دخترم گفت؛
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. نشدم بابا مرد چوقتیه. ام نشده نکردن هیگر مرد چوقتیه من

 به یریپ یعصا یحت ای و نشدم هم مادر داده قورت لبخند چوقتیه

 ... را خاتون گالب دست

 بهم. کردم یم یمخف نمیج شلوار یجلو بیج تو شهیهم کاتر هی ـ

 کاتر همون با شب اون. یکن یم دایپ ازین بهش یروز هی بود؛ گفته

... بمونم کور خواست یم دلم کردم، باز که چشامم. کردم باز دستمو

 . نباشم خواهر چوقتیه اصال

 : دادم ادامه و بردم عقب را سرم

. بود اریخشا نیهم یکی همون. کشونی دییدو دهیارک سر پشت ـ

 هنوز من نه خوبم، من نه زد یم ادد یه. بود نشده باورش دهیارک

 . ام زنده هنوز من نه... سالم

 : کردم نگاه او به چشم گوشه و زدم پلک

 یبرا دستم. خوردم قِل رو پله چهارتا و کرد ریگ پله فرش به پام ـ

 دمید رو اریخشا. دمیرس بوم پشت باال یوقت. بود شده یخون کاتر اون

 ... کرد یم التماس ترس با که

 : برداشتم جلو به یقدم

 که بود نیا عاشق دهیارک... قتلگاهه اسمش که ییجا بودم دهیرس ـ

. مینیبب باال از رو ها خونه همه میبتون و باشه آخر طبقه خونمون
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 کال انگار. بود رفته ادشی منو انگار. بوم پشت لب به لب بود ستادهیوا

 هخون اون تو بدبخت دختر هی نگفت؛ که بودش گرفته یفراموش

 ... شهیم داریب خواب از خودش بغل تو صبح به صبح که هست

 : گفتم لبخند با خورد سُر چشمم گوشه از که اشک قطره

 یچ ما نگفت شم؟یم یچ من خودش بعد نگفت د،یپر یوقت ـ

 ! مسعود نگفت شم؟یم

 : ستادمیا پرتگاه ی لبه به نقطه نیتر کینزد

 بگم؛ که مرد؟ هرتخوا یجور چه که نویا دادم یم قورت شهیهم ـ

 ... کرد پرت خودشو و گرفتش یآن جنون خواهرم

 : بردم فرو ام قهی در را سرم

 یچ یک من بعد نکهیا به کنم فکر دیبا بشم، پرت االن نظرت به ـ

  مهمم؟ یلیخ اصال شه؟یم

 کنارم مسعود. دمیشن یم را ها سنگ شدن له خِرت خِرت یصدا

 : ستادیا

 . میش یم خوب ـ

 : زدم لبخند

  ؟یچ تو. نشدم خوب سال؟ هشت نه ساله؟ هفت ـ
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 دونستم یم چون. بود بد حالم شهیهم بود؛ که هم یوقت من ـ

 ! دهینم زنش ی معشوقه پسر به دخترشو ارسالن

 . میشد یقربون گوسفند نیع ـ

 : دمینال من و شد ام شانه کینزد دستش

 ... عشق یقربون ـ

*** 

 

 168پارت#

 پشت با و دادم گرید دست به گرمید ستد از را شده یخال یبطر

 نیسنگ سر و زدم پلک. کردم خشک را ام شده تر یها لب دست

 . گذاشتم اپن یرو را ام شده

 فرط از میها چشم. بود شده پخش صورتم یرو وار شلخته میموها

 طرح شلوارک آن با تر سمت آن مسعود. سوخت یم یخواب یب

 تمام و دیکش یم گاریس. بود ستادهیا پنجره کینزد اش یکاکتوس

 . بود گرفته دود را خانه

 به شده تار یها چشم انیم از و گذاشتم اپن یرو صدا با را یبطر

 . شدم رهیخ او ها یخالکوب
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 یم درد سرم. نمیبب بهتر را گوشش کینزد یخالکوب آن تا زدم یپلک

 . شد خواهد جدا گردنم از ام کله کردم، یم حس آن هر و کرد

 را آدامس بسته یسخت به و دمیکش یتیگران پهن اپن یرو را دستم

 . دمیکش جلو به را خی از پر پارچ همراهش و برداشتم

 رد ها خی انیم از یسخت به را دستم و برداشتم اپن یرو از را سرم

 صورتم یرو را یمکعب قالب. برداشتم را خی نیکوچکتر و کردم

 . دمیکش میها چشم یرو تا گذاشتم

 . ستین خوب حالم ـ

 در میها غیج همه جهینت. گفتم را نیا ام یخروس و گرفته یصدا با

 . بود شده مزخرف یصدا نیهم اتوبان

 ... ریبگ سرد آب دوش هی برو ـ

 آدامس از یکی باز مهین یها چشم با و گذاشتم میشانیپ یرو را خی

 . کردم پرتاب دهانم در را ها

 ... کن بغلم ایب ندارم، حوصله ـ

 : کرد نگاهم چشم وشهگ و دیخند

 ! یبود من بغل تو کال شبید ـ

 : زدم یمحکم پلک
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 ! دهینپر سرم از هنوز. جالبه گارتیس یبو ـ

 کینزد یاشغال در را گارشیس ی مانده ته و برداشت جلو به یقدم

 : انداخت مبلمان

 ! یدینبوس منو فقط شبید ـ

 : گفتم دارم خش یصدا همان با و زدم پوزخند

  ؟یخوا یم یسبو جور چه ـ

 : چرخاند را ام یصندل و ستادیا میرو به رو

 ! یباش دهیارک هیشب یکل خواست یم دلم ـ

 نفس که جلو قدر آن. بردم جلو را سرم و انداختم دهانم درون را خی

 : زد پلک. ماند یم جا میها لب یرو منظمش یها

 ... اصال یدینخواب شبید ـ

 : کرد میماشات رفته باال یابرو با او و یبعد پلک

 ... بود بد یلیخ حالت شبید ـ

 : گذاشتم اش شانه یرو را دستم

  ؟یخوا ینم بغل تو ؟یچ تو ـ

 : فرستاد عقب مرا یکم و داد تکان را سرش
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 ... میبر بهتره ـ

 یکیتار به بادخورده ی پرده انیم از... هم پشت و تند. زنم یم پلک

 : دهم یم تکان را سرم و شوم یم رهیخ سحر دم

 ! یکرد هیگر بغلم گمینم چکسیه به ـ

 : گفت آرام و داد تکان کالفه را سرش

 . ندارم حوصله... نکن تیاذ پامچال ـ

 زدم یچرخ. برداشتم اش شانه یرو از را دستم و زدم یکمرنگ لبخند

 : برداشتم ییظرفشو نکیس یرو از را آب یبطر و

 ... یاوک ـ

 راه انیم و کشاندم رونیب آشپزخانه تنگ یفضا از یسخت به را تنم

 تراس باز در از و کردم یط را یبعد قدم چند. برداشتم را میپالتو

 به لرز یکم کرد، لمس را نیزم کف سرد سنگ که میپاها. گذشتم

 و انداختم پناه جان یرو یها گلدان به یا یسرسر نگاه. افتاد جانم

 . گذارم یم ها لهیم یرو و کرده تا را دستم دو آرنج

 که کنم دایپ را ام یشگیهم غار و اری تا شوم یم بیج هب دست

 هر از دل دو و دارمش یم نگه صورتم مقابل.کنم یم لمس را لمیموبا

 . رمیگ یم را اش شماره ،یاتفاق
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 به یآلودگ خواب با شیصدا و گذارم یم هم یرو را میها چشم

 . دیرس یم گوشم

 که یا یزندگ! فتر ادشی مرا که او از دلخورم، شتریب او از راستش

 یم جانم به قلقک با میها هیگر انیم که ییها خنده... را میساخت

 یم رنگشان که ییموها است، شده تنگ شیموها یبرا دلم... انداخت

 ! نکند رشیپ دیسف تار چند همان تا کردم

 ... الو ـ

 یاضاف. بودم همه یزندگ یاضاف یها آدم جز شهیهم من یدون یم ـ

 قایدق... دهیارک یزندگ یاضاف... ارسالن یزندگ یضافا ون،یهما یزندگ

 ... ناجور وصله هی ،یاضاف پارچه هی هیشب

 از میبرا الاقل. کند ینه و امر مرا الاقل. ندارم دوست را سکوتش

 تکان یصدا. شنوم یم را شیها نفس یصدا من. دیبگو خودش

 ... را لباسش خش خش یصدا خوردنش،

 با ه؟یجور چه گذشتن خوش من بدون خان؟ ونیهما چطوره حالت ـ

 ! یپرس یم یمضحک سوال چه نیا جان، پامچال تره قشنگ عشق

 : کردم نگاه رفت، یم یروشن به یرو که یآسمان و زنم یم یلبخند

  ؟یبذار لنتیسا یرو رو، تیگوش خواب، قبل شب ینگرفت ادی هنوز ـ
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 نکهیا به یکم. باش بدم حال فکر به یکم! بده یدلدار مرا یکم

... شبید! کن فکر باشد، گذشته چه من بر شبید است، ممکن

 ! بود یوحشتناک یلیخ شب! بود بد یلیخ شبید

  پامچال؟ یخوب ـ

 خواهرش معشوقه کنار که االن یحت! خوبه شهیهم! خوبه پامچال ـ

 یم! هیک خواهرش مرگ مسبب دهیفهم که االن یحت کنه، یم مست

! ریسردبگ آب دوش برو گفت بهم ته،گرف گُر تنم خوبه؟ قدر چه ینیب

 و دهیارک بشم ترسه یم. ازم ترسه یم که فهمم ینم کنه یم فکر

 کمینزد خوام یم نقدریا که عاشقشم نظرت به... بکشه پس پا نتونه

  بمونه؟

 : پرسد یم کالفه

  شت؟یپ امیب ـ

 : دهم یم جواب پوزخند با

 ول منو تو روز هی مکرد یم فکر... ام زنده نمردم،! یستین ماه چند ـ

 ماجرا فرع و اصل تو یفرق چیه کنم ولت من نه دمید یول ،یکن یم

 . نداره

 ! یزیعز برام که یدون یم ـ
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 یم ست؟ین یزندگ االن که میساخت یزندگ که یدون یم ؟یچ تو ـ

 ون؟یهما یدون
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 دلم یحت من دارد؟ دهیفا چه زدنم غیج! زنم یم غیج. زنم یم غیج

 ... بودنم ناجور وصله به لعنت! است شده تنگ سمشا یبرا

 ! میدار ازین هم به ما یعنی. دارم ازین تو به من... امیب بده آدرس ـ

 خِر بغض که. رود باال اشک تا کنم یم پاک را میها چشم پشت با

 . نچسبد را میگلو

 از رو بغل هی منت گهید! مییخوا ینم همو گهید. میندار ازین گهید ـ

 منو ونیهما... من من،... همو میندار گهید! تو نه کشم یم بهیغر

 کم هی من ها، ستین تو ریتقص اصال ختنمیر. زمیبر االن که یساخت

 ... کال دارم مشکل

 : رمیگ یم را میها اشک میپالتو ی قهی با

 مشکل! کرد دنبالش و کرد تجاوز خواهرم به اریخشا که منم مشکل ـ

 ییبال هر تنم که چشمام که منم کلمش... رو نایا دمید که منم

 ... نزده دم اومده، سرش
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! یمن جون تو که بخدا. امیب بده آدرس... نکن هیگر... بهم بده گوش ـ

 عشق؟ یگیم! هست نبودنت خونمون یهرجا. گذرم ینم جونم از من

 یم قسم جونت سر رفته؟ ادمی رو تو من یکوفت عشق نیا با یگیم

 یرفت! ینخواست و بشه داتیپ زدم دو سگ من که! نرفته که خورم

 نرم تا کنند جونت به دیتهد منو که افتاد یعوض آدم مشت هی ریگ

 یبرا! دهیارک قبر کنار چال شهیم پامچال برم اگه که! سیپل سراغ

 من مگه. ببرم دیبا حتما پامچال تو یبرا بردم، یم دهیارک گل دهیارک

  چندتا؟ دارم؟ ایدن تو آدم نفر چند

 : گذارم یم هم یرو را میها چشم

 ... خوبم... ونیهما خوبم ـ

 : گفتم افتاد تنم یرو که او هیسا

 کارم تا میزندگ تا برگردم یجور چه برگردم؟ یجور چه ونیهما ـ

 و زهیبر یباز میگوش رو ثمیم تا ال،یژِ شیپ برگردم تا بشه، قبل مثل

. کنم اکشپ تو چشم از من و بزنه گند لوفرین که میکن یباز دونفره

 . ستین قشنگ برگشتنم اصال که شده یجور هی

 آمده باال مهین دیخورش انیم من نگاه و نشست ام شانه یرو او دست

 . خورد یتکان کمرنگ یابرها و

 : کرد زمزمه گوشم کنار
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 اش معشوقه خواهر الزمه بغل خواهرت معشوقه. الزمم بغل منم ـ

 ! هست

 : زد میصدا ونیهما

 ارسالن از دور که ییجا میر یم! رانیا از میر یم! بفرست آدرس ـ

 . باشه

 کف به دست و زد لبخند. کرد نگاه قیدق او و دمیکش عقب را سرم

 . دیکش سرش

 ! نمتیب یم امیم روز هی ـ

 یبرا مهابا یب میها دست و کردم قطع. رفت شد دود یدل دق تمام و

 یرو نبود الزم. بود بلندتر من از قدش سانت چند که شد باز ییاو

 ستادنمیا حد نیهم. رمیبگ آغوش در کامال را او تا باشم میپاها نوک

 . بود یکاف شیها دست شدن قالب و

 . شهیم تنگ یلیخ براش دلم من ـ

  منم ـ

 غصه من. کنه یم نگاه تو به غصه با قدر چه که دمید رو ونیهما ـ

 . ندارم هم خور

 : فشردم کتفش را میها دست
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 . دارم ور هما فقط منم ـ

 ! یدار هم رو اردالن و گالب تو ـ

 با دهیارک دونند ینم اونا. شنینم خور غصه برام. شنینم هما برام ـ

 حرف تونستم ینم مدت چند تا من. اورد سرم ییبال چه رفتنش

 ... بزنم

 هنوز رفتنش بعد بگم؛ که ها آدم اون از بشم خواستم یدون یم ـ

 نه اما تونستم؛ راستش... خوبم هنوز کشم، یم نفس هنوز ام، زنده

 ادی افتادم، یم هاش خنده ادی رفتم، یم خاکش سر تا چون... کامال

 نکهیا به من بگم تا عاشقانه قرار هی سر ببرمش نشد وقت چیه نکهیا

 ! میراض باشم داشته دوستش یول باشمش نداشته

 : کرد جا به جا ام شانه یرو را سرش

 ذره هی هاش خنده از ذره هی دوباره ات دهیارک یبش تو خواستم، من ـ

 ... باشم داشته را بغالش از

 : گفتم خفه و چسباندم اش شانه به محکم را لبم

 ... مُردم یم دهیارک جا من کاش ـ

 .... سکوت و
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 یم توریمان یرو صاف خط کی که نبض دستگاه بوق مثل درست

 ... رود نیب از یاتیح عالئم تا بود کم بوق بوق یصدا. شود

 که ییاو و بودم خونش هم که یمن. کشت را دونفر رفتنش با دهیارک

 ... بود عاشقش

 او کنار. ستمین مطئن اما ام؛ شده او عاشق گفتم؛ یم هما به داشتم

 کی با شیا قهوه یفرفر یموها همان با دهیارک انگار... آرامم فقط

 یم ستاره و نیزم و هوا از و است نشسته کنارم یمشک دوبنده تاپ

 ! داد یم دهیسپ از شتریب را دهیارک یبو نبود، خودم دست. دیگو

 **** 

. کرد اتاقم وارد را خودش دو با انیک که کردم بلند را چمدانم

 نم،یبب یزیچ خواستم ینم گرید نکهیا از رفتنم از. بود مانده متعجب

 از خوردن کتک فرط از که یزن کی درد داشتم، درد. بشنوم یزیچ

 .  برود راه تواند ینم همسرش دست

 یکابوس چه ببندم چشم اگر نکهیا خواب یب. بودم خواب یب هنوز

! نباشد مهم خواهرش شیبرا چکسیه دیشا نم؟یب یم را او نم؟یب یم

 نداشتم را یکس من... تمام بعد و کند هیگر اول روز هفت فقط دیشا

 ! کنم تمام بعدش که

 : دیکش تیعصبان با را چمدان رهیدستگ
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 ! نشده تموم مون ملهمعا ـ

. زدم اش چانه به یمحکم ضربه دست پشت با هوا یب و کردم تر یلب

 . داد دست از را تعادلش بلندش پاشنه یها کفش آن با و دیپر عقب

 ... خوره یم بهم تیدوزار یها معامله و تو از حالم ـ

 : برداشت جلو به را خورانش تلو یها قدم

 پس رو ازاش دیبا هم تو! هیک تلقا یدیفهم کردم کمک تو به من ـ

 ! یبد

 : دمیمال هم یرو را میها لب

 ! یدونست یم هم ازاول تو ـ

 اون یتو بدبختم یبابا زحمت همه! خوام یم رو پیچ اون من ـ

 !پهیچ
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 : دمیغر صورتش در و کردم رها ضرب به را چمدان

 تو من سر یکرد فکر داره؟ ربط اسلحه و گلوله به تو یبابا زحمت ـ

  دراز؟ و یمخمل شاخام و برفه

 : گرفتم را بود ادمیفر یحاو که دهانم آب دست پشت با
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 نیا! کن گم میزندگ از رو گورت! ستین من دست یلعنت پیچ اون ـ

 ! یکرد لیتبد یگهدون به رو میزندگ یکاف اندازه به مدت

 : زد داد بود، دایهو اش شده سرخ صورت از که یحرص با

 ! یبر در قسر من دست از یتون ینم یراحت نیهم به ـ

 : زدم یپوزخند

 و رمیم سیپل سراغ راحت بخوره، من به دستت که یدون یم ـ

 !  شهیم سیسرو دهنت

. چپاندم داخلش یسخت به را ام شده یخال کوله و برداشتم را چمدان

 زده خواب. داشتم یخواب یب. رفت یم یاهیس لحظه هر میها چشم

 بروم خواستم یم. کنم تحمل توانستم ینم را ها سکابو. بودم شده

 کودکانه یها قصه میبرا بخواند، فروغ میبرا و ونیهما آغوش انیم

 .  کنم یکودک من و ببافد

 و دادم فشار محکم را سرم کوتاه لحظه چند. بستم را چمدان پیز

 به را تنم و شد کمتر یاهیس. دمیمال شست انگشت با را میها چشم

 . دمیکش باال یسخت

 یب که روم رونیب اتاق از خواستم و برداشتم تخت یرو از را میمانتو

 ... افتادم نیزم یرو و خورد در چارچوب به تنم مقدمه
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 حرف که دمیشن یم و بود هم یرو میها پلک. شدم حس یب انگار

 عمل میرو دارو که بود خوشحال و زد یم حرف تلفنش با. زد یم

 . است کرده

 چوبش و نگفتم نه اریخشا یچا وانیل به من باز! کردم اعتماد من باز

 . خوردم را

 و ییلویک چند وزنه کی از تر نیسنگ سرم. کردم ینم حس را میپاها

 ... فقط خواهم یم خواب

 صدا با میپاها. نداشتم را میها چشم کردن باز لیم. دیکش یکی را تنم

 . آمد یم زدن حرف یصدا و شد یم دهیکش پارکت یرو

 ** 

 کنم، لمس خواستم یم که را تنم یهرجا. ختیر یم میها اشک

 ! شد ینم

 . زدم یم نفس نفس. آمد یم گوشم کنار تا ام یشانیپ از عرق

 شده چیپ یها دست با... لمس یب یها غیج با... دمیخواب من باالخره

 ! منفور یفلز تخت کی یرو

 یبدبخت هیشب... یانفراد یها زندان هیشب. شد بلند یآهن در یصدا

 . است افتاده خس خس به یخمار از که معتاد مرد کی
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 را سرم. کردم باز را ام دهیچسب یها پلک. دمیشن یم را ها قدم

 ینم چرا شدند؟ ینم المیخ یب چرا. کردم نگاهش. چرخاندم

  رم؟یبم دردم به گذاشتند

 ! است نرفته نییپا میگلو از خوش روز کی که ماند یم ادمی

 ! شه ینجوریا تمخواس ینم من ـ

 ! بود یجالب تضاد! نایب یکورها مثل... رنگ یب و مات. کردم نگاهش

 ! بشه ینجوریا که نخواستم چوقتیه منم ـ

 : گذاشت یفلز یصندل یرو را غذا نیمالم ینیس و زد پلک

 ... خواهرت به من ـ

 لبخند. آمد فرود میها لب یرو تا میها مژه به دهیچسب یبعد قطره

 : زدم

 .. کنم یم کاملش من... کردم اوزتج ـ

   زد؛ یپلک و کرد نگاهم کالفه

 .. ام خانواده خاطر به ـ

 : زدم تر محکم را یبعد لبخند

 ... پول خاطر به ـ
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 : داد تکان مهابا یب را سرش

 ... شتریب پول خاطر به ـ

 بره یم خوابت داره؟ درد داره؟ لذت داره؟ یطعم چه من ینابود ـ

  ؟یراست

 : چرخاند نافم از رفته باال تاپ تا را زنش دو دو یها چشم

 ... بره ینم خوابم ـ

  ؟یدار وجدان عذاب ـ

 : دیکش اش شده پخش یموها نیب یدست و دیگز لب

 ... برم دیبا ـ

 : دمینال چرخاند که را تنش

 دوست رو زنت کاش کاش! بخشمت ینم چوقتیه چوقت،یه ـ

 ! سوخت ینم حالش به دلم تا یداشت

 : دمیپرس یکمرنگ پوزخند با من و دیپر چپش پلک. رگشتب یآن

  ؟یندار دوسش ـ

 : دمیمال هم به را ام شده خشک یها لب

 ! ییمایس طالق فکر که یگفت ینم قتیرف به تلفن پشت یداشت اگه ـ
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 کدام از دانم ینم که ییسرما از شده خی... حس یب. کرد نگاهم سرد

 . آمد یم بادش ور

 ! نداره ربط تو به مایس اشتنند و داشتن دوست ـ

 ! داره ربط ات خاله به یول ـ

 میها دست فیح. ستادیا سرم یباال. برداشت بلندتر را یبعد قدم

 آنقدر و رمیبگ مشت انیم را شیگلو توانستم ینم فیح. بود بسته

 التماسم یه و وفتدیب شماره به شیها نفس که. ردیبم که دهم فشار

 ! کند

 ؟یریبگ منو آمار یکرد وقت یک ـ

 171پارت#

 . ختیر یم شُر شُر کمر رهیت از عرق و دادم تکان را دستم مچ یکم

 ! یگذاشت ثمیم خونه یتو پا که وقت همون ـ

.... بود سرد شیها دست. دیکش ام یشانیپ یرو را شیها انگشت

 . گرفت آرام ملتهبم، یشانیپ که بود سرد انقدر شیها دست

 ... لپامچا شهیم تموم روزا نیا ـ

 که انگار ام، شده دهید آب اما بود؛ مضحک. زدم هم لبخند. زدم پلک

 ! است نخورده تکان آب از آب
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 کنم یم یکار! یبش مونیپش که کنم یم یکار من و شهیم تموم ـ

 ! ینیبب پامچال یرفت هرجا که کنم یم یکار! نره ادتی منو که

 : زد یپوزخند

  کمرت؟ پشت یها هیبخ اون با ای بسته؟ یپا و دست نیا با ـ

 یم ادامه خونسرد که کنم یم شیتماشا بهت با یکم. کنم یم اخم

 : دهد

 خودمون! میبود کرده دایپ بود وقت یلیخ! میکرد دایپ رو پیچ ما ـ

 ! یشیم خالص ما دست از امروز... مشیاریب دست به میتون ینم

 : کردم رها و کشاندم میها دندان انیم را لبم

  ؟یدار وجدان عذاب پس یجور چه ؟یشینم مونیپش چرا ـ

 ... رفت و کرد گرد عقب پاسخ، یب

 ** 

 فالن تو! یا کرده یکار بد تو نکهیا یصدا. آمد یم دعوا یصدا

 ... تو.. تو! یبود اش برده تو! یکرد

. آمد یم غذا یبو. زدم زل سقف به و کردم باز کامال را میها پلک

 . دمیبلع بشتر را بو و دمیکش باال را ام ینیب! یسبز قرمه
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 بلند یا نازوارانه خنده یصدا بندش پشت و شد تر دور صدا

 در را یدیشد درد که بدهم هیتک خواستم. دمیکش باال را ام شانه...شد

 . کردم حس باال به کمر هیناح

. شد مشت درد فرط از میها دست و گذاشتم هم یرو را میها پلک

 . داشت ادامه ام یشانیپ تا درد یدگیرکشیت

 به درهم یها اخم با. کردم نگاه اطراف به قیدق و چرخاندم را سرم

 . آمد ینم ادمی یقیدق زیچ. شدم رهیخ تخت

 و شد یم رد که ییپاها. دمید یم را آمد و رفت و بود باز اتاق در

 . گذشت یم زود ها چهره

. کردم ناله یبلند داد با و شد بلند هوارم که خوردم تکان یکم

 . زدم نیزم به یمحکم مشت و داشتم نگه نیزم یرو محکم ار میپاها

 یچ " یصدا و قدم شدن دهیکوب دم،یشن را شده تند یپا یصدا

 ... ییآشنا "ی شده

 ها آن به تنها من زور و بودند عذاب در میها دندان دست از یها لب

 . دیرس یم

  ؟یخوب یه یه ـ
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 و ام تهگذاش سر پشت را یعیطب مانیزا کی کردم، یم احساس

 باال گلو تا تهوع حالت. بود بد دیشد حالم. ام داده دست از را نوزادم

 . انداخت یم راه دهانم در  را یتخ مزه و آمد یم

  ؟یدیخواب باز طاق چرا! بخواب پهلو به ـ

. دیرس لوفرین سر پشت به ام رهیخ نگاه. نداشتم هم دادن جواب ینا

 : دمینال هتب با. کردم فراموش را درد و زد یلبخند

 ! هما ـ

 از را هیاول یها کمک جعبه حوصله با لوفرین و برداشت جلو به یقدم

 بدل و رد هما و من نیب ینگاه ثمیم. گذاشت تخت یرو تخت کنار

 : کرد

 ! نمیبب رو پشتش الزمه ـ

 : گفتم نامفهوم و کردم یاخم

  ؟یچ ـ

. شتمدا یصوت یینارسا انگار. دیرس ینم خودم گوش به یحت میصدا

 ...  بلندتر تا کشتند یم را خودشان ام یصوت یتارها

 : نشست کنارم ثمیم و گذاشتم میگلو یرو را دستم

 ... باش آروم. ستین یخاص زیچ ـ
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 : کرد ونیهما به رو

 ... اریب دهیجوش آب وانیل هی برو ـ

 یرو از را دستم و شد کمینزد ثمیم حرف به تیاهم یب ونیهما

 : گفت و آورد نییپا میگلو

  ؟یخوب ـ

 : گفتم دار خش و دادم تکان نیسنگ را سرم

 . کردم غیج غیج یکل انگار. کنه یم درد گلوم ـ

 یلبخند و داد دستم. آورد شده دهیجوش آب میبرا لوفرین و زد یپلک

 ...  بودم ریدلگ هنوز. نبود بخش لذت میبرا که زد

 ینم را ورتشص. داد باال را لباسم آرام و دیکش عقب را تنش ونیهما

 : آمد فرود کمرم یرو از شیها انگشت. دمید

 ! شده باز ها هیبخ کم هی ـ

 محکم که دیکش کمرم یرو آرام و گرفت را ثمیم دست انیم پنبه

 . شد مشت وانیل ی دسته دور دستم

  شده؟ یچ بگه یکی... یکی ـ

 : دادم ادامه کالفه و گذاشتم هم یرو را میها چشم

 . ..ستین ادمی یچیه ـ
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 اتاق از ثمیم. شد دهیکش یسمت به شان هرسه نگاه فونیآ یصدا با

 . آمد خانه در شدن باز تق یصدا بعد و رفت رونیب

 ! ستیک یبعد آدم ها آن جز نمیبب تا شدم گوش

 را دیسف کیپالست. دیپر باال میابروها گذاشت، اتاق داخل که را شیپا

 را راهنمیپ ونیهما. دکر باز جا خودش یبرا کنارم و داد لوفرین دست

 را میها گوش. دمینشن خوب کامال که کرد یسالم من به او و انداخت

  ام؟ داده دست از هم

 : گفتم تعجب با و دمیکش یهوف

  خبره؟ چه نجایا ـ

 : گرفت مشتش انیم را آزادم دست مسعود

  ؟یدار درد ـ

 : چرخاندم ونیهما سمت را سرم و ندادم را جوابش

  نجا؟یا اومدم یکِ من ـ

 : کرد لمس را میها شانه سر ونیهما

 ... دهیم حیتوض بهت ـ

 از مسعود ریغ شان همه یکوتاه اشاره با و شد سبک تخت از وزنش

 . رفتند رونیب اتاق
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 را وانیل. کردم نگاه شیها چشم به منتظر و خوردم را وانیل از یقلپ

 : گذاشت یکنار و گرفت دستم از

  ادته؟ی یچ ـ

 : کردم ینامفهوم اخم

 ...مسعود یچیه یوا... یچیه ـ

 

 172پارت#

 : گفتم وار ناله و رفت هم در ام چهره

 ادمه،ی ها آدم. گرفتم یفراموش انگار. کنه یم درد هنوز سرم ـ

 ! نه اتفاقات

 : گفتم مکث با و داد تکان را شیها لب

 اریخشا و انیک! بود ختهیر یهوش یب ت،ییچا وانیل تو اریخشا ـ

 ... اوردن دست به رو پیچ و ندازن یم رتیگ

 : شدم رهیخ شیها چشم به قیدق و دمیکش عقب را خودم

 ... فهمم ینم رو؟ پیچ ـ

 ! کند سالحم خلع خواست یم انگار گرفت، هم را گرمید دست
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 ! بودتش گذاشته تو بدن تو ارسالن! بود تو بدن تو پیچ ـ

 : داد ادامه. کردم نگاهش رنگ یب و کدر نه، مات

 دست از کامال رو ات حافظه یمدت که هست یقو مهین یدارو هی ـ

 تو هرشب هرشب! رهیم ادتی رو شیپ ساعت چند اتفاقات! یدیم

 ! شده یچ بره ادتی تا ختندیر یم رو دارو اون مخصوصت وانیل

 : داد قورت را دهانش آب. شد رها صورتش یرو یسخت به نفسم

. کردند دایپ رو پیچ رهباالخ و دندید رو بدنت اخل دستگاه با ـ

 تو پیچ که داده لو انیک با شیاجبار رابطه و شکنجه ریز ارسالن

 دایپ پیچ اون تیخالکوب اطراف ممکن که داده لو... شده کار تو بدن

 ! کرده حرکت پیچ و یداشت تکامل و رشد زمان مرور یط چون. شه

 به خوب هوا امروز. کردم یم نگاهش مجسمه به هیشب. زده خشک

 بسنده بلند نیآست لباس کی دنیپوش به تنها او که دیرس یم ظرن

  رفت؟ یم راه ابانیخ در ها یخالکوب آن با یجور چه. است کرده

 دست بود بهتر که پیچ هی... کنند یم دایپ رو پیچ اون زریل با ـ

 گلوله کی ساخت مهم اطالعات یحاو پیچ اون! وفتهین چکسیه

 شده یم پر نیزهرآگ مواد از گلوله داخل که بوده یمتر یسانت چند

 خورده، یم فرد بدن به یوقت و بوده درصد 100 عملش قدرت با و
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 یم قطعا طرف و شده یم پخش گلوله ییجلو یها غهیت همراه زهر

 ! مرده

 یجالب زیچ چیه و بود نشسته عرق به شیها دست انیم میها دست

 . دمیفهم ینم شیها حرف از

  نکشت؟ منو چرا ـ

 : شود یم گشاد شیها چشم سوالم از هزد شوک

 یم شک بهش انیک یشرکا قطعا و نداشت دهیفا مردنت چون ـ

 و ارسالنه دست پیچ اون دونستند یم باند اون همه چون. کردند

 . هست یمشکل هی قطعا رهیبم شونیکی اگر

 : انداختم نییپا را سرم و دادم تکان را گردنم

  نجام؟یا چرا ـ

 نفر سه نیا و اردالن و گالب شامل که دیتهد مشت هی با انیک ـ

 نمیماش یتو رو جونت یب تن و کرد پرت صورتم یتو رو شهیم

 ! انداخت

 : گفتم باغصه و دمینال تصورش از

 ... آشغال قد چه ـ

 : گفت حوصله یب و داد تکان کالفه را سرش
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  ؟یخوب االن ـ

 تخت قسمت نیتر گوشه و دمیکش عقب را خودم. ندادم را پاسخش

. دمیکش تنم یرو شدت با را پتو و دمیچرخ پهلو به. کردم انتخاب را

 تمام کابوس نیا که بکشم راحت نفس دیبا و بستم را میها چشم

  شد؟

 ** 

 یم. شد یم پرت هوا در من یپاها و داد هول شتریب شدت با را تاب

 . شود کر ایدن گوش که بلند آنقدر دم،یخند

 من و گرفت یم قلوه و داد یم دل ثمیم کنار پارک سمت آن ال،یژ

 کی با وحشتناکشان یها اخالق آن با دوتا نیا که متعجبم هنوز

 ! بسازند عمرا گرید

 نیا و.... مسعود و کرد یم نوازشم ونیهما. بود شده محل کم لوفرین

 یگاه ش،یلبخندها است، خوب بودنش! است مجهول میبرا هنوز پسر

 !  داشتم دوستش قضا از که آغوشش کنارم، شیها قدم

 مشت کی! ساخت یم هولناک ی خاطره مشت کی میبرا داشت

 کدام دانم ینم که یقلب و ناآرام خواب مشت کی ،یواه یفکرها

 ! بود سمت
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 یب و رهیخ. کرد یم نگاه خوردنم تاپ به و تاپ لهیم به بود زده هیتک

 با ارهرب که یا غصه. خورم یم بعد به نیا از هم را او غصه. زدن پلک

 کی من نکهیا غصه. افتد یم جانم به دهیارک سالگرد به شدن کینزد

 تکه کی همان یبرا دلش مسعود و ام نرفته خواهرم خاک سر هم بار

 . است شده تنگ سنگ

 و کردم متصل بند به را ام شده باز یپانچو و کردم رها را تاپ ریزنج

 . گذشتم لوفرین با صحبت ریدرگ ونِیهما کنار از

 چشم نگاهش، ریمس به نهیس به دست. ستادمیا او شانه به شانه

 : دوختم

  ؟یبزن حرف باهام یخوا یم ـ

 : کرد میتماشا کوچک لبخند کی با چشم گوشه. چرخاند را سرش

 یلیخ دوست کهیت دوتا نیهم کنار تو. یخند یم که خوشحالم ـ

 ..  شونیدار خوشبحالت... پامچال یخوشحال

 : وگفتم انداختم باال ییابرو

 ... مسعود یشد دوستام کهیت چند نیهم جز هم تو ـ

 : داد هیتک تاپ لهیم به را سرش
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 چند.... بابام شیپ برم دیبا. ندارم رو یکس. بمونم تهران تونم ینم ـ

 دلم. نزدم سر دهیارک به ماهه چند من نکهیا و زنه یم زنگ مدام روز

 .... شده تنگ براش

 را میموها. شد مات و کمرنگ گشادم، لبخند. زد تندتر نبضش قلبم،

 : زدم گوش پشت

 ... نرفتم سرخاکش تاحاال من ـ

. دیکش یسمت به مرا و شد داده جا مشتش انیم دستم انگشتان

 قدم دوباره پارک، یها فرش سنگ و داد تکان ونیهما یبرا یسر

 قرار. کنند تحمل است، قرار را مانیها دنیکش گاریس و مانیها زدن

 .... باشد بار نیآخر نیا است

  ؟یریم امشب ـ

 : گفت اورد یم در تنش از را کوتاهش یپالتو که یدرحال

 ... رمیم امشب ـ

 . ماندم خودم و خودم باز و کردم دایپ را میها بیج. کرد رها را دستم

  ؟یریم چند ساعت ـ

 : چرخاند سمتم را سرش و زد لبخند

 برم؟ یدار دوست چند ساعت ـ
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 : چرخاند سمتم را سرش و زد ندلبخ

  برم؟ یدار دوست چند ساعت ـ

 یها شانه یکوتاه ی خنده با او و کردم اش حواله یا غره چشم

 : دیکش خودش سمت را ام افتاده

  ؟یشد من وابسته ـ

 خوب دیفهم یم مرا نکهیا! آمد و امدین خوشم کالمش صراحت از

 تنها او خب... است هدهند آزار آورد، یم میرو به نکهیا اما است؛

 . است مانده یباق میبرا دهیارک از که است یکس

  ماه؟ چرا ـ

 : کردم نگاهش اخم با

  ؟یچ ـ

 : کرد تر یلب

 ... ماه تکامل ندیفرآ ماه؟ یخالکوب چرا ـ

 : دمیبلع را بهار دم یهوا و بردم عقب را سرم
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 ! دیبوس من چشم جلو رو دهیسپ اما د؛ینفهم جهان شب هی ـ

 : زدم پلک

 نیاول اومدم، خونه رید و بودم شده گم مدرسه راه تو که شب هی ـ

 .... خوردم ارسالن از رو یلیس

 : زدم یالود بغض لبخند با را یبعد پلک

 اون تا. بشه تموم خونه یکارا تا موندم یم داریب شب هر شب هر ـ

 .... بخوابم منم تا بخوابه دهیسپ یکوفت وسواس

 : کردم پرتاب جلو به را میپا مقابل کوچک نسبتا سنگ

 من یدلخوش تنها نیا... دمیخواب یم دهیارک بغل هرشب هرشب ـ

 و گوشمون میبذار هدفون دهیارک با و نشنوم دعوا یصدا نکهیا. بود

 ... میبد گوش احمقانه اهنگ هی

 : دادم شیها چشم به را نگاهم

 فردا و ....کرد یخودکش دهیارک شد، یم کامل داشت ماه که شب هی ـ

 دونفر رو نفر هی تخت هی هرشب هرشب گهید. نبود گهید شبش

 دوتا دخترونه، کفش  دوتا هدفون، دوتا گهید کردند ینم تصاحب

 ... نبود خونه یتو دخترونه لباس
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 از تر راحت م،یرو شیپ رهگذر تا گرفتم کناره یکم و کردم تر یلب

 . شود رد کنارم

 رو هما رون،یب زدم خونه از یببار دخترونه ساک هی با که شب هی ـ

 یعنی ،یچ همه یعنی هما. خداست برام هما... ساخت منو هما. دمید

 جدا وقت چیه کاش باشه، کاش یول گذره؛ یم اما ها سخته بودنش

 قبل تا که یونیهما آغوش شد، یم کابوسام هرشب هرشب.... ازم نشه

 و بود زهیپاستور پسر اون چون میکرد ینم سالم هم به یحت ها نیا

 ... فروشه تیکبر دخترک من

 : زدم یتلخ خنده

 تو و اریخشا نشد، گرفته که یتولد قبل... سن نیا به دمیرس تا ـ

 جون به نمیانداخت و دیترسوند منو شب، یتو اونم... دیکرد تمیاذ

 . ام گذشته

 : کرد تنگ ام شانه دور شتریب را دستش و دیگز لب

 . نبودم مقصر و بودم مقصر که ییزایچ همه یبرا... متاسفم ـ

 : آمدم باال شیها چشم تا و کردم نگاه شیها لب به

 ... یشد کینزد من به یادیز ـ

 . دهیم اونو یبو تنت... یهست خواهرش ـ
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  ؟یخواست یم یآور ادی یبرا منو ـ

 دکمه چند جان به من دست یها انگشت و برد عقب یکم را سرش

 : رفت درهم اش چهره. رفت لباسش یباال یپِرس

 . کردم اشتباه من ـ

 . ومدین بدم من یول ـ

 : کرد نگاهم رهیخ یکم

 منم چون ؛یدار یکینزد حس فقط ،یندار عالقه بهم که دونم یم ـ

  ؟یکنارم یادآوری یبرا هم تو پس بودم، دهیارک از یجزئ

 سمت یخالکوب یرو را ام اشاره انگشت و دادم قورت را دهانم آب

 : دمیکش گردنش

  ه؟یچ یبرا نایا ـ

 : داد یشرویپ اجازه میها انگشت به و گرفت باال را سرش

 خال رفت یم انیک که هروقت... داشت دوست یلیخ دهیارک رو نایا ـ

 د؛یترس یم خودش. کرد یم انتخاب من یبرا یکی اونم زد، یم

 . بود شده من از بدتر یزیچ هی وگرنه

 : فرستاد عقب یکم امر ام شانه به یفشار با او و زدم یلبخند

 ... ترن قشنگ تو تن یرو گفت؛ یم بهم ـ
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 رها را ام شانه. شدم رهیخ پارک کنار ابانیخ به و چرخاندم را سرم

 : داد ادامه و کرد

 یم مامانت... مردم یم دهیارک یبرا یچطور من که دید یم بابام ـ

 شیپ وگرنه دیرس ینم ارسالن به زورش چون بود ساکت و دید

 که یا بچه اصال و مادر یب بچه شدم ینم من وگرنه. موند یم جهان

 ... نقدریا هم دهیارک و تو. باشه داشته وجود دینبا

 ... دینبود یاضاف ـ

 : کرد رها کالفه را نفسش

! شدم ینم عاشقش. دمشید ینم من چوقتیه نبود اگه یول ـ

 ... بود من یداشتن دوست یفرفر

 .. .کرد ینم کوتاه وقت چیه موهاشو ـ

 شهینم اعصابن، رو نایا هیچ که بزنه غر داشتم دوست. ذاشتم ینم ـ

 ... نشد اما مشونیبباف میکرد یسع بار هی. زد شونه

 : داد ادامه و دیخند

 . ارمیب در یباز کیرمانت میخواست مثال ـ

 کنارم و کرد گرد عقب باالجبار او و نشستم ها مکتین از یکی یرو

 : نشست
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  ؟یچ ای یراحتنا من یبرا االن ـ

 ... بگم یشیم پرو ـ

 : داد مکتین به را اش کهیت

 . نمتیبب جا اون ایب تو ـ

 : انداختم باال یا شانه

 ... برم دهیارک شیپ دیبا روز هی. امیم ـ

 . میبر هم با یایب تو تا مونم یم منتظر منم پس ـ

 : گذاشتم مکتین گاه کهیت ی لبه یرو را آرنجم

 نرمال تمیوضع نکنم، دایپ درست کار هی تا من... نکن خوش رو دلت ـ

 یم منو حواس ام،ینم سمتا اون نشه، خوب هام خوب حال و نشه

 . ترسونه

 : چرخاند سمتم کامال را صورتش

 . ستین ادیز راه. ندارم پرواز حوصله. رمیم خودم نیماش با ـ

 ... یشیم خسته ـ

 : دیخند نرم

  ؟ینگرانم ـ
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 : کردم نگاهش یچپک

 ... هستم ـ

  شم؟یم هات دغدغه جز دارم ـ

 یم نگاه مادرش همراه ی بچه پسر تند یها قدم به که یحال در

 : گفتم کردم

 منو تو هما، بعد... یا دهیارک یها یادگاری جز! یشد ها دغدغه جز ـ

 ... یبلد خوب

 ....رشت ایب زود پس ـ
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 : دادم تکان را سرم

 و شتیپ امیم دهیارک پر گل دسته هی با زرو هی... امیم روز هی... امیم ـ

 سبک... من یکی کن، گله تو یکی... دل و درد یبرا میریم هم با

 . شه رفع میدلتنگ. میبش

 : فرستاد باال را ام افتاده نییپا سر و دیکش سمتم شتریب را خودش

 قربون دوتا بوسه، و ماچ دوتا خر. کنم یم خرش نویا گفتم یم ـ

 . ..پسند مسعود صدقه
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 : زدم یا گشاده لبخند

 ... شدم یم یول تیعسل یچشا عاشق ـ

 ** 

 گرچه هم میها شب... گذشت یم خوب میها صبح بود، یروز چند

 چک یگاه گه با اما کردم؛ یم تحمل را درد و شدم یم بدخواب

 ... گذشت یم هما یها کردن

 . دیرس یم نظر به خوب هم امروز

 هوار شنیاست یپل یباز سر هک شد شروع ثمیم داد یصدا با صبحش

 ... گل گُل، "زد یم

 کل هربار ثمیم و باخت یم هربار فوتبال؟ به چه ام چارهیپ یهما و

 هنوز و برگشت مادربزرگش خانه به شبید لوفرین. لرزاند یم را خانه

 ... است نشده رفع او از میدلخور

 ام یابر یروفرش یها ییدمپا و انداختم شانه یرو را قرمزم تاپ بند

 یم و آورم یم باال را میها دست. رمیگ یم فاصله تخت از دهیپوش را

 . کشم

 حاال... مستاصل یکم دودل، یکم اما بودم؛ دیجد خانه کی فکر

 اما کنم؛ اجاره جدا خانه من و کند یتینارضا احساس که نبود لوفرین

 که او. بمانم ونیهما خانه مدام توانستم ینم من بود هرچه هم باز
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 با خلوت به ازین یگاه دمیفهم یم که من یول گفت ینم یزیچ

 ... دارد لوفرین ای و خودش

 .... اما کرد؛ خواهم برخور دایشد آخر نهیگز با

 اتاق از. زنم یم ام شده بلنده یموها به یچنگ و کشم یم یهوف

 ظهر دوازده. کنم یم نگاه ساعت به چرخانده چشم و روم یم رونیب

  کردم؟ یم اش یتلق صبح من و است

 جذابش، لبخند آن با ونیهما و دهد یم تکان میبرا یسر ثمیم

 : پرسد یم و دهد یم هیتک مبل گاه هیتک به را آرنجش

  چطوره؟ دلم زیعز ـ

 : دهم یم تکان را سرم

  ؟یکن خرج گهید یکی یبرا دینبا انایاح رو دلم زیعز ـ

 : کند یم اخم

 نیا به که دم ینم پس جواب رنقدیا ننم به... بخدا میدار داستان ـ

 ... دمیم حیتوض هم دنیشاش مراحل تا یفسقل

 سفره به ینگاه. شوم یم آشپزخانه وارد و کنم یم یا یکج دهان

 : کنم یم شیرو سنگگ نان و شده پهن

  د؟یخورد صبحونه ـ
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 : دهد یم تکان یسر ثمیم

 . میزد پاچه کله ما ـ

 پر و یخال یها یبطر به یاجمال نگاه و کنم یم باز را خچالی در

 : اندازم یم خچالی ی کناره

  م؟یندار ریش ـ

 : دهد یم جواب ونیهما جا ثمیم

  نشده؟ تموم مگه خوردنت ریش وقت ـ

 : کنم یم باز شتریب را خچالی در

 ... بانمک ینکن رمونیگ نمک ـ

 باالخره و روم یم فرو خچالی درون گردن تا من و دهد ینم را جوابم

 با و دارم یم بر طبقات از یکی از را کره. کنم یم دایپ یجیهو یمربا

 یم اپن سمت یچا وانیل کی کردن پر و یخور یچا قاشق برداشتن

 کسل یباز به که یدرحال و کنم یم باز هم را سفره گرید مهین. روم

 شوم یم یا صبحانه خوردن مشغول کنم، یم نگاه دو آن ی کننده

 . ام داده دست از ار اش تجربه است، یطوالن مدت که
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 شیبرا که یمن به نگاه یب یحت و یخداحافظ یب. بود رفته مسعود

 یزود به نشو، ناراحت "که زد امکیپ شیفردا. داشتم یادآوری حکم

  "نمتیب یم یایم

 فقط من! باشد من یناراحت نگران نداشت یلیدل نشدم، ناراحت و

 هم باز من چون دهد، یم را دهیارک یبو تنم چون بودم؛ یادآوری

 . هستم ناجور وصله

 یرو مقابلم شده، یباز الیخ یب ونیهما و خوردم را یچا از یقلپ

 یم دندان به ینان تکه و کند یم چک را لشیموبا. ندینش یم یصندل

 . ردیگ

 : اندازد یم باال میبرا ییابرو

  ؟یبهتر ـ

 : دادم تکان را سرم

  ؟یخوشحال بودنم از ـ

 : زد یلبخند

 یم دلم. ندارم دوست رو دردت  از شبونت یها هیگر اما خوشحالم ـ

 داشیتهد ادی اما برم؛ شیپ شرفیب اریخشا اون انیک کشتن تا خواد

 قدرت. کنم یم ینینش عقب افتم، یم گذاشته برامون که ییبِپاها و

 !  ندارم



 

836   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 : شوم یم نان یرو بر کره دنیمال ریدرگ

  گذشت؟ چطور من بدون... بود شده تنگ برات دلم ـ

 : زدم یپوزخند حرفم، بند پشت

 ... جان ونیهما انشا موضوعِ ـ

 : دهد یم را جوابم یتلخ با

 .. دارم عالقه بهش یدونست یم خودت ـ

 : آوردم باال را سرم

 !عرفانه عاشق که یدون یم هم تو ـ
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 :کند یم رها را نفسش کالفه

 !ستین االن یول دونم؛ یم ـ

 :کنم یم شیاشاتم یمضحک لبخند با

 !یگذاشت ونیپر شاه دختر یرو دست نکه اخه جناب؟ یمطمئن ـ

 :شود یم ریجاگ کنارم هم ثمیم
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 یک با ای هیک با چه تو به! بده ریگ بدبخت نیا به بعد یبرس بذار ـ

 !ستین

 فرو کره انیم را چاقو ثم،یم حرف به تیاهم یب و کنم یم تر یلب

 :برم یم

 همتون به نبودنم قشنگ. زنیر یم برات هم زبون نمیب یم ـ

 ....ساخته

 در لقمه گرفتن در یسع که یحال در دیکش جلو را خودش ثمیم

 :داد جواب داشت، دستم

 هوی که یبود تو نیا م،یکرد ولت که مینبود ما نیا. ننداز کهیت ـ

 کون میگفت که مینبود ما نیا! یکرد عوض خطت و یرفت یگذاشت

 !شونیشناخت ینم که آدم مشت هی شیپ یرفت که یبود تو! لقت

 :اندازم یم سفره یرو را ام لقمه تیعصبان با و پرد یم چپم پلک

 ارسالن چنگ تو انداخت منو و سفر رفت هوی که بود یک! جالب چه ـ

 فرار شیزنک خاله یها دروغ با که بود یک بودم؟ من ز؟یچ همه یب

 بودم؟ من باز نمیا حتما کرد؟

 عقب را ام یصندل. شود یم خارج دهانم از "هه " به هیشب یزیچ

 :فرستم یم
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 همه نیا که بود نیا یبرا رفتم اگه. بود خواهرم یبرا رفتم اگه ـ

 ...بپره سرم از مزخرف یفکرها

 :گفت یبلند یصدا با ثمیم

 ...مُرده که یخواهر ـ

 ثمیم یبرا ییابرو چشم ونیهما. شدم متوقف آشپزخانه یورود انیم

 :کردم نگاهش ام شانه یباال از و دمیچرخ یکم. آمد

 حاال که مسئله نیا نداره یربط تو به خودت؟ واسه یزن یم زر یچ ـ

 !یاریم در رو ها گنده یادا من واسه

 نیریش یچا ی مانده ته که یدرحال داد، قورت را اش لقمه الیخ یب

 :گفت دیکش یم سر مرا

 که یستین یدرحد تو و بزرگتره ازت ونیهما. داره ربط نگفتم منم ـ

 حاال اما داد؛ تو دل به دل مدت همه نیا! یکن فیتکل نییتع براش

 نزنه، حرف داره دوستش که یدختر با. بده دیبا خودش دل به دل

 رو داره دوستش که یدختر دست! گرفته نهیک ازش پامچال چون

 پامچال چون ره،ینگ کادو لوفرین یبرا! حساسه پامچال چون ره،ینگ

 ...یبرا.. تره واجب

 بود، شده متورم که ییگلو با من و زد صدا را ثمیم خفه، ونیهما

 :زدم لبخند و کردم بغض
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 رزومه جواب منتظرم. بشم مزاحمش ستین قرار... یگیم درست ـ

 ول یهردختر با راحت جانتون ونیهما تا رمیم بعدش اد،یب میکار

 قِر دختر مشت هی یال بخره، کادو یدختر هر یبرا بچرخه

 ...جان ثمیم نباش نگران...بخوره

 نیا با مخصوصا. ماند خواهد هم یخوب روز. بود یخوب شروع... رفتم و

 !مزخرف بحث

 قدم به یشتریب سرعت دم،یشن که را ام یگوش آرام کیموز یصدا

 .نکردم توجه ونیهما یها زدن صدا به و دادم میها

 ام شلخته یموها. دادم در به را ام هیتک و دمیکوب نفرت با را اتاق در

 تا دمیکش یقیعم نفس. بستم را میها چشم و زدم گوش پشت را

 را بغضم. کنم یم فراموش را مضحک بحث نیا تمام تا نکشم غیج

 . کنم یط دیبا یالیخ یب بدهم، قورت

 :برداشتم را لمیموبا

 بله؟ ـ

 ؟یاحیر پامچال خانم ـ

 :دادم جواب مکث با

 .بله ـ
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 .گرفتم تماس دیرستادف ما یبرا که یکار رزومه بابت ـ

 :زدم ینامطئن لبخند

 .شدم متوجه. بله ـ

 دیاریب فیتشر شده لیمیا که یادرس به صبح ده ساعت رأس فردا ـ

 یدیجد مهماندار به ازین نکهیا با. میباش داشته یصحبت یحضور تا

 از یلیخ م،یکرد صحبت که یواد یآقا و شما سابق کار اما م؛ینداشت

 .بودم یراض شما

 :زدم یدپوزخن

 کار وارد یپارت با خواد ینم دلم هست؛ یواد یاقا سر صرفاً اگر ـ

 ...بشم

 :داد را جوابم مکث با

 ...دیاریب فیتشر فردا ـ

 ابراز تنها یخشک لبخند با و کردم ینگاه دستم انیم لیموبا به

 دایپ کار نکهیا با. بودم شده ریس یچ همه از انگار. کردم یخوشحال

 یم دلم حاال. نبود مهم مسئله نیا میبرا ندانچ اما بودم؛ کرده

 اجاره اگر یحت باشم، داشته دیجد خانه است، شده هرجور خواست

 قسمت نیتر کور در شهر نییپا اگر یحت. دیاین خوشم و باشد یا

 !باشد روستا
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. برداشتم لباس دست چند و کردم باز را کمد در برداشتم، را چمدانم

 موافق و دییایب من یپِ ونیهما داشتم، ارانتظ. بود شده دار غصه دلم

 !نباشد ثمیم یها حرف

 عکس. برداشتم را شیآرا لواز فیک. زدم تا را شالم و زدم یپوزخند

 پیز تابم، لپ دادن قرار با و چپانم یم میمانتوها انیم را شده قاب

 .بستم را چمدان

 یگود ،یکرم دنیمال و رساندم رنگ یمشک یمو کش به  را میموها

 کی من حاال و زدم رنگ یاسی رژلب. کردم پاک را میها چشم ریز

 وجود یب ها، سوتفاهم وجود یب ان،یک وجود یب. بودم آزاد دختر

 .ببندم چمدان گذاشتند ینم وقت چیه که ییها قیرف

 رنگم یمشک ساپورت یرو و دمیکش دست میها گونه به. زدم لبخند

 قدر چه یبهار دم و کردم رها را شال. دمیپوش بهاره یپانچو کی تنها

 .است شده دهنده آزار هوا

 یرو را ام کوله. دمیکش را چمدان دسته و دمیکش قیعم ینفس

 .کردم باز صدا با را در و انداختم دوشم

 متوجه چشم گوشه و کرد جادیا یوحشتناک یصدا در، بدقلق یلوال

 مدوش یرو را شالم ی افتاده یانتها. شدم ثمیم ی زده بهت ستادنیا

 .انداختم
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 اپن مقابل و انداختم دمیسف یپانچو بزرگ بیج درون را لمیموبا

 :کردم ونیهما به ینگاه. ستادمیا

 ...شده تر باز جا االن خب ـ

 

#176 

 .بود رفته باال تعجب فرط از شیابروها ونیهما

 ؟یریم کجا ـ

 :ستادیا مقابلم ثمیم

 منه؟ یحرفا خاطر به ـ

 :انداختم رنگش سبز یرکاب از دهش دهیپوش ی تنه مین به ینگاه

 یبرا جا دارم. بدم تیاهم حرفات به که نمتیب ینم یدرحد ـ

 .کنم یم باز ونیهما

 :فرستاد عقب را اپن پشت بلند هیپا یصندل ونیهما

 ؟یشد  بچه یلیخ که یفهم یم پامچال ـ

 :چرخاندم را سرم

 ...بشه جدا دونسته الزم بچه نیا حاال ـ
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 :دیکش محکم را دستم ونیهما و زدم عقب را ثمیم

 ؟یبر یدار کجا... نشو مسخره ـ

 :گفتم بود، شده قفل دستم مچ دور انگشتانش که یدرحال

 ...یزیچ ،یاتاق ،یهتل ،یقبرستون. کنم یم دایپ ـ

 :بردم جلو را سرم و کردم مکث یکم

 .مونم یم تو ونیمد شهیهم من. بزن سر بهم خواست دلت فقط ـ

 خروج در به را خودم یبلند یها قدم با و دادم یتکان را دستم

 ثمیم نباریا و برداشتم یاضاف کفش کی همراه را میها یکتان. رساندم

 :دیغر یعصبان

 ...رو مزخرفت بساط نیا کن جمع ـ

 حرفش به یجواب. بستم تر محکم را ام یکتان بند و کردم تر یلب

 ازب پیز انیم از را یاضاف کفش وجودش به تیاهم یب و ندادم

. دمیکش رونیب بمیج دورن از را دیکل. فرستادم داخل چمدان

 :کردم پرتاب شیپا یجلو را دیکل و دمیچرخ

 یتون یم. یبکش دراز راحت یلیخ یتون یم. ینیبش تر باز یتون یم ـ

 اگه البته د؛یکن فراهم رو دوم بچه ساخت مراحل و یاریب رو الیژ

 ...باشه داشته شدنو دار بچه ییتوانا هنوز
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 :دیکش صورتش یرو یدست کالفه ونیهما

 ؟یکن تموم رو حرفا نیا تا کنم کاریچ ـ

 :انداختم باال شیبرا ییابرو

 ...خدافظ ـ

 جا دیبا سرم پشت که یونیهما و لباس پر چمدان کی و ماندم من و

 یپا یکِ تا باشم؟ بار سر یتاکِ کند؟ مواظبت مرا او ،یکِ تا. بماند

 همه نیا... بود بَس سال همه نیا د؟باش اش یزندگ وسط المصبم

 بس شیجا نیهم تا. برسم نجایا به تا کندم جان و کند جان که سال

 پر خِرخِره تا هم من خط چوب... است سخت او به نید پرداخت. بود

 ...است

 

 ! پرفکت ها؛ یخارجک قول به... کیش. زدم لبخند

 پوست هب اش رهیت بنفش رنگ. داشتم دوست یادیز را دمیجد لباس

 بود دهیچسب ام مقنعه کنار ییمایهواپ شرکت آرم. آمد یم ام یگندم

 .بود شده دهیکش ام مقنعه نییپا تا سر فرق از یقرمز نوار و

 یسالم دمیجد همکاران به. برداشتم یشتریب  غرور با را یبعد پله

 .ست یکاف دنشیشن نیس همان. دمینشن هم خودم یحت که کردم
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 جوانِ مرد خلبان، کمک و بود شده مایهواپ سوار همه از زودتر خلبان

 .دیرس یم نظر به یسال و سن کم

 انیم مرتب بعد و گذاشتم اتاقک درون را لمیوسا پر بزرگ فیک

 کوچک کاله و دمیکش میمانتو به یدست. ستادمیا ها یصندل فیرد

 .کردم صاف را ام مقنعه یرو

 ییها یروزمرگ.... شدم ها یروزمرگ تمام گرم سرم مسافران، ورود با

 .داشتم دوست یادیز را نیا من و شد یم داشت یمعمول یادیز که

 پنجره کنار تواند ینم یهرکس که کنم دو به یکی مسافر با نکهیا

 و بزن چشمک یطانیش پسرک نکهیا. داشتم دوست یلیخ را ندیبش

 دوست یلیخ را ندازدیب میمانتو بیج درون هوا یب را اش شماره

 نیهم تا کردم یم تحمل هم ها بچه یها یکار شلوغ و اه غر. دارم

 یها شدن پانسمان فرط از که یکمر با و ستمیبا نقطه نیهم در جا،

 .دارم نگه صاف را کرد یم درد

 یینجایا. دمیرس یم نجایا به زود چه و رید چه. بود نجایا میجا من

 میزندگ یاساس رکن نیتر مهم نجایا هما، بعد. بود من دوم قلب که

 .بود

 شروع یبرا داشتم. دمیکش یقیعم نفس و بستم را میها چشم

 ...بود آرامش من، جشن. گرفتم یم جشن دمیجد
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 همکار با من یجا نشستند، شانیصندل یرو یمسافرها همه یوقت

 ...گرفت است، متاهل دانستم یم تنها که یدیجد

 میها چشم قهیچنددق یبرا و نشستم اتاقک یها یصندل از یکی یرو

 .بستم را

 نیا و راحت خواب دیشا... دیجد یزندگ.... شد یم شروع دیجد پرواز

 !کردم یم فکر انتقام به هیشب یزیچ کی به من ها وسط

* 

 ؟یچ جرم به ـ

 ؟یکن یم کمک بهم ـ

 :کرد نگاهم درهم یها اخم با کالفه

 !پامچال یکن تموم رو هیقض نیا انگار یخوا ینم تو ـ

 شده پر وانیل به یدست. شدم خم جلو به و فرستادم عقب را میموها

 :داد ادامه و برد شیچا ی

 !یبش مونمیپش ،یخستگ بعد ترسم یم.... یشیم خسته ـ

 نگاهش لمیموبا یلیمستعط صفحه از تر قیدق و کردم کج را سرم

 :کردم

 .وفتهیب زندان مدت هی خوام یم فقط... یجرم هر به ـ
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 :دیکش ششیر ته به یدست

 !یسیبنو مونیپ و پر نامه تیشکا دیبا ـ

 :گرفتم مشتم انیم را ماه ی مهین گردنبند

 !اسلحه قاچاق ـ

 :شد گشاد شیها چشم

 که؟ یگ ینم یجد ـ

 :انداختم باال را ام شانه یا بامزه حالت با و زدم یلبخند

 ینم براش راحت یزندگ و خنک آب... شه خنک خواد یم دلم ـ

 نه؟ ای زندان شیبنداز یتون یم. خوام

 :دیکش یهوف

 ؟یکن یم جور یجور چه رو مدارکش ـ

 ؟یا کارهیچ تو پس ـ

 :گفت خنده با و خاراند را سرش کف

 ؟یعنی تهران امیب دیبا ـ

 تهرانه؟ مگه ـ

 :داد تکان یسر
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 !زد زنگ بهم شیپ هفته ـ

 :کردم رها تخت یرو را ناخن سوهان

 ؟یارتباط در باهاش ـ

 

 177پارت#

 :داد تکان را سرش

 یم انگار. برگردونم دالر به رو پوالش از مقدار هی که واستخ ازم ـ

 ...بره رانیا از خواد

 نییپا خودم همراه را لیموبا و انداختم تخت یرو پشت از را خودم

 :آوردم

 ...زودتر پس ـ

 :زد یپلک

 ...بود دهینرس نجاهایا به فکرم ـ

 :زدم یچشمک

 ...نمیبب رو دنشیکش عذاب دارم دوست ـ
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 یاهیس را لیموبا شینما صفحه گرید! شد قطع ربع کی بعدِ تماس و

 .شدم رهیخ سقف به و زدم یپلک. بود گرفته فرا خالء و

 ...دیجد اتاق

 بود، بهیغر اتاق همه. داشتم دوست را اش ینارنج و یا قهوه رنگ

 جز...یلباس چوب کنار شده دهیخواب چمدان جز... من عطر یبو جز

 ...ازدحام پر اتاق کف شده پرت یها لباس

. مانم یم تنها و هستم تنها شهیهم که یمن جز بود، بهیغر جا همه

 را دلم یهوا شهیهم ونیهما کنم؛ ینم یانصاف یب و یلطف یب

 دایآ دلش و بخواند شاملو که نبود یونیهما گرید حاال اما داشت؛

 دم که یلوفرین گرید... نبود اکشن یها یباز با ثم،یم گرید... بخواهد

 نبودم زبانش کالس نگران گرید نداشتم، هم اوردیب باال گند قهیدق به

 ...نداشتم چیه گرید و

 حاال پامچال. رساندم نیزم کف به را میپاها و شدم خم جلو به

 ینیسنگ اش نهیس چپ سمت که بزرگ ی عقده کی و بود خودش

 .کرد یم

 ؟یدر دربه به چه مرا! انتقام به چه مرا. ترساند یم مرا که یا عقده

 ؟یانداز وحشت به چه مرا
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 را اتاق پوشم، یم را میها یابر ییدمپا و شوم یم بلند جا از کالفه

 ...اما کنم؛ منصرف کار نیا از را خودم خواهم یم و زنم یم قدم

 مبل یرو را لیموبا. شوم یم ییرایپذ وارد و کنم یم باز را اتاق در

 شروع. اندازم یم ام کرده عرق یشانیپ به یدست و اندازم یم چرم

 غلط نکهیا به برسد چه ام، گرفته وجدان عذاب همه نیا نکرده،

 .کنم یاضاف

 دهیارک عکس که یدیسف عکس قاب و شدم متوقف یسنگ اپن مقابل

 بلند شیموها از را ام اشاره انگشت. کردم ینگاه داشت جا درونش

 ...و رساندم صورتش به فردارش

 ...کردم فکر بمفرداش پرواز به و دمیکش قیعم ینفس

** 

 شد خانه وارد یسخت به شده برآمده شکم آن با. زدم هیتک درخت به

 .ببندد را کوچه در رفت ادشی و

 :گذاشتم گوشم درون را یهندزفر

 ...دمشید ـ

 .میستین آدمش تو و من. میش الیخ یب ایب ـ

 :برداشتم درخت از را ام هیتک و زدم یپوزخند
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 هیقض نیا با یمشکل. یبر یتون یم ،یتون ینم اگه. میشیم آدمش ـ

 ...کنم یم رو کار نیا دهیارک یبرا من اما کنم؛ یم درکت. ندارم

 :دادم ادامه و گذاشتم سرم یرو را کپ کاله

 ...کن خبرم تهران یاومد ـ

 کوچه داخل به او موتور ورود با یبعد یقدم و کردم قطع را تماس

 بشم؛ یمخف واستمخ و کردم مشت میپا کنار را دستم. شد همراه

 ...اما

 یطوالن مکث با و کرد رد را رهگذر اطیاحت با و شد حضورم متوجه

 برداشت سرش از را کاسکت کاله. کرد خاموش میپا کنار را موتور یا

 مهین یموها. انداخت کاله ی کاسه درون را چرمش یها دستکش و

 .بود شیر ته از یخال صورتش و بود بسته پشت از را بلندش

 اومده؟ شیپ یکلمش ـ

 :دمیپرس بالبخند و دادم تکان را سرم

 ؟یکن یم کاریچ نجایا تو. شدم یم رد نجایا از یاتفاق ـ

 را داشتن نگه مشت توان گرید من یها دست و دیپر باال شیابرو

 .نداشتند

 ...جاست نیا میموقت خونه ـ
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 :شد رهیخ میها چشم به

 ...یشد تر الغر ـ

 :انداختم دوشم یرو را ام کوله بند و زدم یکج لبخند

 !ساخته یزندگ و زن بهت خوب تو یول ـ

 .گذشتم باشم یجواب منتظر نکهیا بدون کنارش از و زدم یپوزخند

 تر محکم را میپا. شد همراه او موتور شدن روشن با ام یبعد یقدم

 . شدم خارج کوچه از و دمیکوب نیزم یرو

 را موتور که او به و دمچسبان شاگرد در را پشتم. ستادمیا 206 مقابل

 .شدم رهیخ کرد، یم پارک 30 پالک با یا خانه در یجلو

 مشکوک دانستم یم. افتاد من به نگاهش و ستادیا اش خانه در مقابل

 !است اریخشا او دانستم یم ند،یش ینم ساکت دانستم یم شود، یم

 . کردم باز را نیماش در و دمیچرخ

. فشردم گاز پدال یرو تر حکمم را میپا و شدم خارج شان محله از

 ارسالن اگر. بنشانم شیسرجا را او دیبا. کنم یکار دیبا بروم، دیبا

 در را گذشته اتفاقات تمام که کنم یم یکار من کند، یکار نتوانست

 .اوردیب باال ندهیآ
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 کوله از را ام ساده چادر و داشتم نگه پاسگاه مقابل ساعت، مین از بعد

 و دمیکش جلو را شالم راننده نهیآ درون. دمیکش رونیب ام یپشت

 قدم با و چرخاندم مشتم انیم را موتیر. انداختم سرم یرو را چادر

 .برداشتم قدم پاسگاه یورود در سمت یبلند یها

 با مملکت نیا. رفتم خانه آبدار سمت میمستق و دمیکش قیعم ینفس

 فهیوظ لباس پوشش ادعا که یکس به برسد چه دهد یم وا پول یکم

 به زدم یم گند داشتم. کردم یم فکر رشوه به داشتم قایدق. دارد را

 ...یبرا حاال که یا نخورده دست حساب

! شناخت مرا خوب و زد یلبخند داشت دست در ینیس که یمرد

 فهیوظ مامور نیتر ریگ رشوه که نیا جز خواستم ینم او از یزیچ

 ازین برود قاف قله تا پول با که یمرد نیچن به من! بشناسم را شناس

 .دارم

 همان و داد دستم را یدیسف کوچک پاکت در، قاب از خروج هنگام

 .دیشن را بود پول یزیوار که اش یگوش امکیپ یصدا موقع

 که ییدستشو سمت به و کردم مداربسته یها نیدورب به ینگاه

 را ها ییدستشو از یکی رهیدستگ. رفتم داشت قرار سالن یانتها
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 با که یاسام به و کردم باز را پاکت عیسر شدنم، وارد با و دمیکش

 . خواندم را بود شده نوشته هاشان درجه

 لباس درون تاپم بند انیم از را یمربع کاغذ و کردم پاره را پاکت

 از آمدن رونیب از وبعد انداختم سرم یرو را چادر. کردم میقا رمیز

 . زدم رونیب پاسگاه از ،ییدستشو

 

 نیآست به یدست و انداختم دمیسف یمانتو بیج درون را لمیموبا

 درب مقابل و زدم را نیماش قفل. دمیکش ام یسنت دار طرح یها

 . ستادمیا رنگ دیسف

 را سرم کوچه، آسفالت یرو بر کیالست شدن دهیکش یصدا با

 یالکچر یادیز نیماش نیا به لعنت. دمشید باالخره و چرخاندم

 !اش

 را دیع ونیهما اگر شد یم بهتر من حال و بود خوب یادیز هوا

 کامال هنوز بهار فصل و بود گذشته دیع از هفته دو. گفت یم کیتبر

 اطراف اسفند یروزها نیاخر برف یپا رد. بود امدهین تهران به

 .شد یم دهید ها درختچه
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 ده بلند پاشنه یها کفش تق تق یصدا و برداشتم جلو به یقدم

 نظر در تا کردم دایپ یخوب ست وسواس اب. داشتم دوست را ام یسانت

 .میایب نظر به پولدار د،ید خواهم که یمرد

 کامال که نیماش از. دیکش رونیب را سرش و داد باال را نیماش در

 به یدست. بود پوش خوش یادیز مردک. زدم یلبخند شد، ادهیپ

. بست را کتش ی انهیم دکمه تک و دیکش رنگش کرم کت ریز لباس

 مقابلم. انداخت بشیج درون را موتیر و دیکش نییپا ار نیماش در

 :انداخت باال ییابرو ستاد،یا که

 !یایم من به یادیز ـ

 لمس را بود شده تر پشت پر حاال که ییموها و زد یا خنده تک

 :گفت و دیکش بود شده دهیتراش که سرش کناره به یدست. کرد

 !بودن پیخوشت یبرا شدم ساخته من ـ

 مردانه کینا یها یکتون و کردم اش یمشک نیج رشلوا به ینگاه

 ضربه با و داد قرار چشمانش یرو را نکشیع. گذراندم نظر از را اش

 و داد نییپا را داشت قرار میموها یرو که مرا نکیع یکوتاه ی

 .کرد رد شیپهلو کنار شده حلقه دست انیم از را آزادم دست

 ...مینش مونیپش دوارمیام ـ

 :دمیمال هم به را ام ینارنج ی خورده رژ یها لب و کردم نگاهش
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 !تو نه منم شهیم مونیپش تهش که یاون ـ

 :کرد لمس را یریتصو فونیآ دکمه

 !منه از یجزئ. بودم وصل یادیز دهیارک به من ـ

 به یقدم هردومان و شدند باز خودکار طور به درها و داد تکان یسر

 :دیپرس او و میبرداشت جلو

 شده؟ تربه ها هیبخ یجا ـ

 :گذاشتم ها زهیر سنگ یرو محکمتر میپا

 ...نه ـ

 وارد. شد رهیخ رو به رو به اش یمصنوع لبخند آن با و نگفت یزیچ

 یکم که یسر با را یورود یچوب درب خدمتکار و میشد یسنگ راه

 .کرد باز بود، خم

 مسعود و داد یم غرور حس ها پارکت به میپا پاشنه کوبش انعکاس

 وارد دینبا که کردم یم فکر او به یکم فشرد، یم را دستم که دستم

 .شد یم عیقضا نیا

 از یموج ورودمون با و کردند باز گرید خدمتکار دو را ییرایپذ در

 میموها یرو را ام یآفتاب نکیع.شد پخش صورتم درون عود یبو

 .کردم باز مسعود یبازو دور از را دستم و گذاشتم
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 و کرد سالم  یبلند یصدا با راحتش یادیز یخانگ لباس با مرد

 که یوقار با مسعود. چسباند سالمش ادامه به یمانیپ و پر آمد خوش

 ییرسا سالم و فشرد را مرد دست بود، دیبع شیها یخالکوب آن با

 .کرد اش حواله

 سمت را ما یا اشاره با او و زدم مرد به یلیم یب هرچند لبخند

 یم راه جلوتر من از یکم مسعود. کشاند اش خانه یراحت مبلمان

 .رفت

 دهیارک به یادیز دمیفهم یم کردم، یم نگاه لشیاستا به پشت از 

 نرفته اشتباه را راهم و ام نگذاشته کج را میپا دمیفهم یم. آمد یم

 یم لشیاوا. ردیگ آرام قلبم یکم تا کردم یم یکارها یلیخ دیبا. ام

 ولش بعد و مکن یم بوسه و ماچ دوتا خر را اریخشا و روم یم گفتم

 حق شد، یم پدر حاال و داشت زن او شد، ینم خب اما کنم؛ یم

 من به وقت چیه اریخشا کنم یم فکر اگرچه نبود، انتیخ نیا مایس

 . داد ینم پا

 به مایس کنار فقط یگاه گه که انعطاف یب و خشک صورت آن

 کار چه پیچ آن با االن. نداشت را عشق از ینشان د،یرس یم لبخند

 بود؟ مهم دند؟کر یم
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 دستم. نشستم نفره سه مبل یرو مسعود کنار و انداختم باال یا شانه

 :دمیپرس و گذاشتم مبل یفلز ی دسته یرو را

 

 ��پارت_ادامه#

 

 م؟یشد مزاحمتون یچ یبرا که دیدونیم ییرضا یآقا خب-

 :شد خم جلو به یکم و گذاشت زیم یرو را اش قواره یب پیپ

 !باالتره متمیق ـ

 :کرد نگاهش یلبخند با مسعود

 ...دینش صیحر شد قرار ـ

 :کرد نگاه کرد، یم شیتماشا رهیخ که مسعود به یبلند ی خنده با

 عیترف کنم، رشیدستگ من اگر د؛یداد شخص نیا از که یاطالعات با ـ

 !شترهیب شیریدستگ سود! رمیگ یم

 :دادم تکان را سرم یپوزخند با

 شکنجه و بشه یزندان و دیزبسا یجعل پرونده هی خوام یم فقط ـ

 !دیدار شویریدستگ ولع قدر چه که ستین مهم برام! بشه
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 :دیکش دشیسف بایتقر پر یموها به یدست و انداخت باال ییابرو

 !بشه صحبت باهام ینجوریا شمیم ناراحت ـ

 :گفتم شدم یم بلند جا از که یدرحال و برداشتم میپا یرو از را فمیک

 .میبر نجایا از بهتره پس ـ

 مزخرفش خنده همان با مرد که شود بلند تا شد خم هم مسعود

 :گفت

 چون رمیگ ینم رشوه که هست یمدت من... ها بچه دینش ناراحت ـ

 .کردند شک بهم

 .کرد نشستن به دعوت را ما مضطرب و کرد ینینش عقب

 

 ندهیآ_به_یزیگر#
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 یچشمک. انداخت رمیگ ییرایپذ انیم و برداشت جلو به یقدم

 .شدم او گر نظاره یلبخند با من و زد زیآم طنتیش
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 شده؟ بهتر سرت ـ

 ام یشانیپ یرو او دست و زدم عقب را ام یشانیپ یرو یموها

 . نشست

 سوزونه؟ ینم بدتره، یلیخ لبت گوشه زخم یول ـ

 لبم گوشه زخم چسب یرو را ام اشاره انگشت و دادم تکان را سرم

 :دمیکش

 ...کم هی ـ

 :مکرد یمکث

 .ستین یجد ادیز. شم یم تیاذ بزنم، حرف خوام یم یوقت ـ

 نیا از.... باز حقه شرف یب. بود شده وجب کی از کمتر فاصله

 زار افهیق و زند یم قهقه ذهنش در حتما. آمد یم خوشم اخالقش

 .شود یم شیها یباز مسخره ریتصو من

 را میپا. روم یم عقب قدم کی من و دارد یم بر کوتاه یلیخ قدم کی

 :گذارم یم یورود فرش پله یرو اطیاحت با

 !نشوها احمق ـ

 ام گونه کنار مالطفت با را چپش دست و کرد خم جلو به را سرش

 :چسباند
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 ...جون دختر شدنم احمق خراب که من ـ

 :داد ادامه او و کردم حفظ را لبخندم

 .زدم یم تر محکم که قشنگه تیلیز و زخم نقدریا دونستم یم اگه ـ

 :گفتم جانب به حق و رفتم یا غره چشم

 .نمیب نشو پرو ـ

 یرو را شیها انگشت از یکی یکی ماهرانه او و گرفتم را دستش مچ

 را لبم پوست لوسش، یها طنتیش با یگاه گه و دیکش زخم چسب

 .کرد یم لمس

 مرا سکوت پر عمارت و میبود ستادهیا سالن یوسط ضلع در قایدق

 .دیارز ینم بعدش جنجال به اما کنم؛ تشیاذ شتریب تا کرد یم راغب

 چشم و کردم آزاد دستش مچ دور از یآرام به را دستم یها انگشت

 از که دیخورش نور میمستق نور خاطر به لحظه چند یبرا را میها

 .بستم د،یتاب یم ییرایپذ داخل به یشرق ضلع بلند پنجره

 کردم ینم را فکرش چیه که یآدم ورشی و همانا من چشم بستن

 !همانا
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 چنان. شدم رهیخ او به شده گشاد یها چشم با و زدم یمحکم پلک

 نیزم یرو تر آنطرف قدم چند او که بود دهیکوب او تن به را خودش

 .دیلول یم خودش به

 با. زدم صدا را نامشان اضطراب با و دمیدو دو آن سمت وحشت با

 یگرید یرو از تا افتادم او یسرخاب یرکاب جان به میها دست

 .کنم شیجدا

 خون و دیکش لبش کنار را انگشتش ،یآور چندش لبخند با مسعود

 :کرد پاک را شده یجار

 !یوحش مردک ـ

 :کردم پرت مسعود یجلو را خودم او، دوم زیخ با

 ...من جان.. من جان ـ

 پشت درست. کرد دایپ ستادنیا فرصت مسعود و رفت عقب یکم

 میها چشم رهیخ یا شده تند یها نفس با مقابلم او و ستادیا سرم

 . شد

 :گفت زیآم طعنه و آرام حرص با مسعود

 ...ای یریگیم اونو نویا پاچه ،یشد هار باز هیچ ـ
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 شلوار بیج به دست حرکت کی در و کنم مهار نتوانستم گرید را او

. گذاشت مسعود یگلو ریز را دارش ضامن یچاقو و شد بشیج شش

 یآهن قاب به ام شانه که  کرده پرتاب نیزم به محکم آنقدر مرا

 بلند جا از ناله با و دمیکش نیزم یرو را خودم. بود کرده برخورد

 .شدم

 شیموها از. کرد خفتش وارید خیب که برد عقب عقب آنقدر را مسعود

 سطح بر وقتش مهین حمام کمرنگ رد و کرد یم چکه آب قطرات

 گردنش دور که  یدیسف کوچک حوله هنوز. شد یم دهید بدنش

 .بود نکرده باز را بود چاندهیپ

 زن دو دو یها چشم به و گذاشتم شیبازو یرو یسخت به را دستم

 او از دانست یم. بود دهیترس سگ نیع مسعود. شدم رهیخ مسعود

 .دیآ یم بر یکار هر

 :کرد خارج دهانش از را نفسش و کرد باز یکم را دهانش

 یچیق رو پرات تا نباش پر دم گفتم! نپلک پامچال دور گفتم بهت ـ

 .نکردم

 دادن نشان با که کند یشرویپ نیا از شتریب خواست یم مسعود

 .بست را دهانش م،یابرو

 :گذاشتم اش شده مشت دست یرو و بردم جلوتر را دستم
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 !بردار گردنش از رو چاقو ـ

 یول دیشن یم قطعا را میصدا. بود ستادهیا واکنش یب و حرکت یب

 .داد ینم گوش

 که بود شده فشرده آنقدر مسعود گردن پوست هب چاقو زیت نوک

 .ختیر یم او مشت و من دست یرو تا خون زیر قطرات

 بود، من سمت که چاقو ی کناره به را ام اشاره و شست انگشت

. دادم فاصله مسعود گردن از یکم را چاقو یسخت با و چسباندم

 .دیکش عقب را خودش یسخت به او و دیکش قیعم ینفس مسعود

 د،یکش یم نیزم یرو که ییپاها با و شمرد متیغن را فرصت مسعود

 با دمیشن که را در شدن بسته یصدا. رفت یخروج در سمت

 .دمیچرخ او سمت تیعصبان

 و بود پوشانده را شیها چشم یرو تا شیموها یجلو بلند یها شهیر

 رگ و اش شده سخت فَک. نمیبب را اش چهره درست توانستم ینم

 سخت چه که دمید یم را شیگلو بکیس یتح و را گردنش قطور

 . کرد یم حرکت

 ام شانه بند را دستم. ستادمیا شیرو به رو و دمیکش جلو را خودم

 :گفتم دادم یم هیتک سرم پشت دیسف وارید به که یدرحال و  کرد

 ؟یبد ریگ بهش دیبا هربار ـ
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 انیم کمرنگ اشک و یسرخ آن یبرا من و آورد باال آرام را سرش

 !مُردم بار هزار بود، شده معج چشمش

 :برداشت جلو به یقدم هم او و برداشتم جلو به یقدم

 !ببوستت خواست یم ـ

 از را چاقو و بردم جلو را دستم. کردم نگاهش تعجب با و زدم یپلک

 دستم انیم را مشتش. کردم پرتاب یکنار و دمیکش رونیب دستش

 :گرفتم

 که یشد حساس وشر نقدریا! دیپرس یم زخمم به راجع داشت ـ

 شناختم؟ ینجوریا رو تو من ؟یکن یم یکش چاقو

 

 180پارت#

 

. گذاشت شیها چشم یرو را دستش و کرد کج چپ به را سرش

 .کرد یم خفه شیدرونها شیها اشک فقط او که گذشت یم یعمر

 اصال راستش! نمیبب هیگر من خواست ینم! کند هیگر خواست ینم

 شیها چشم و دیترس یم من از هربار چرا دانم ینم...فقط نبود، اشک

 .شد یم تر نگونهیا
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 باز گردنش دور از را دیسف ی حوله و رساندم گردنش دور به را دستم

 .کردم

 :دمیکش اش کرده عرق گردن یرو را دستم کف

 ...هیکاف واقعا! هیکاف ـ

 چیه حالتش، یب یمعمول یادیز یها چشم. کرد نگاهم میمستق

 .نداشتند یحس

 !دیبود هم با ییروزا هی دونم یم نمیا ـ

 :فرستادم عقب شیموها و دمیکش شیشانیپ یرو را دستم

 ...دادم حیتوض بار هزار ـ

 منو حرص نکهیا یبرا! شده خواه هوا قدر چه که دمید هم بار هزار ـ

 هی بخوره، بهت دستش گهید بار کی گم، یم بهت دارم... ارهیب در

 پوک کله تو نویا. بکشه زجر عمر آخر تا که کردم قطع دستاشو جور

 .کن فرو خوشگلش

 یکوتاه نگاه. برود باال لباسم گشاد نیآست تا دادم باال را میها دست

 :انداختم ام یریزنج دستبند به

 !ببوسه منو خواست ینم اون ـ

 :انداخت اش شانه یرو را حوله و زد یپوزخند
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 !براش یبست که چشماتم ـ

 ریمس. کردم نگاه بودم ستادهیا بالق که ییجا به و زدم یا خنده تک

 :گفتم من و رفت سمت ان به نگاهش

 !مهیمستق جا اون افتاب نور که ینیب یم ـ

 باز مهین در به شیها اخم همان با و نچرخاند سمتم را سرش

 .کرد نگاه دیسف بلند یها پرده و ییرایپذ

 مالطفت یب او و رساندم شیها گوش یرو تا را دستم یها انگشت

 .دیکش خواست یم که یسمت به مرا

 پخش یآرام یقیموس یناهار یها میتا سر اش شهیهم عادت طبق

 .داد یم تیاهم خودش به او که بود یمیتا قایدق االن و شد یم

 گونه به را ام گونه و دمیکش گردن رفت، که ساعت یرو تا نگاهش

 پخش شده روشن یو یت از خودکار طور به کیموز. چسباندم اش

 .داشت دوست او که بود یزیچ خواننده مرد نرم یصدا و شد یم

 دیچسب ام گونه ی کناره به گردنم انیم از چپش دست یها انگشت

 قرار ام ینیب با مماس اش ینیب. دیکش معمول حد از جلوتر را سرم و

 به شیها چشم. کرد نگاهم اش ختهیر هم به یموها نیب از و گرفت

 . داشت را یگشیهم یشدگ تَر همان و زد یم یسرخ

 .دمیند عمرم یتو تو، از تر یعوض ـ
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 مزخرف حرف نیا الیخ یب و رساندم کمرش دور به را میها دست

 یم چندم بار. داد نشان اقیاشت بودن او با به میها لب اش، یدائم

 هم هربار کنم، یم شروعش من هم هربار چهارم؟ ای سوم بار شد؟

 شد؟ یم دمچن بار! دهد یم ادامه او و بوسمش یم من

 کوچک زخم چسب و رساند لبم یباال زخم به را شیها انگشت

 زمزمه و کرد نگاهم باز یها چشم با. کرد جدا لبم پوست از را یمربع

 :گفت وار

 !نمشینب دارم دوست ـ

. دیبوس نرم و گذاشت زخم یرو را شییباال لب او و دادم تکان را سرم

 چانه شتریب دستش. کردم یم نگاهش قیدق. بود باز میها چشم من

 به نبودنش که بود ییها لب نیب میها لب. دیکش خودش سمت را ام

 .بود تر صرفه

 یاضاف غلط که رود ادمی تا دمشیبوس یم من و زدم کنار را شیموها

 که نبود یزیچ آن المصب مردک نیا که. هستم هردومان یزندگ

 !شد یم دینبا که شد یزیچ آن اما خواستم؛ یم من

 هیبخ یرو انگشتانش رد و رساند ام ینخ راهنیپ به را شآزاد دست

 دیچسب گوشم کنار به سرش شد، رها که میها لب. کردم حس میها

 . شود آرام کاش و
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 گوش یرو شیها لب و دیکش اول هیبخ یرو را اش اشاره انگشت

 :داشت نگه میها

 ....جونم به دردت ـ

 چرا که خودم به مفرستاد یم لعنت من خورد، یم را ام غصه که او و

 محکم میها لب. ندیبب را دنمیکش درد تا گذراندم کنارش را شب

 :دمیکش یقیعم نفس و فشردم هم یرو

 !یکش یم عذاب یدار روز هر تکشون تک یبرا ـ

 :چسباند ام یشانیپ به اش یشانیپ و دیکش عقب را سرش

 !نکشم عذاب تا یدار دوستم یبگ بهم یتون یم ـ

 از شیب حرف، یجا اما کردم؛ باز را ام شده کخش دهان و زدم پلک

 تمام با بدش، حال تمام با او و دمیطلب بوسه چندم بار یبرا قبل،

 هرشب یها کابوس تمام با ش،یها یخواب یب مسبب یسردردها

 نیا الیخ یب که است شده چه مرا و دیبوس یم مرا تختش، انیم

 شوم؟ ینم مرد

*********** 

 

 181پارت#



 

870   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 انتظار سالن وارد. دمیکش را نمیسنگ چمدان و کردم عقط را تماس

 یخروج درب یراه نگهبان مرد از نیماش چیسوئ گرفتن با و شدم

 .شدم سالن

 درون کرد یم اعالم را ها پرواز شماره که یاعصاب یرو زن یصدا

 .فشردم مشت انیم را موتیر. زد یم زنگ مغزم

 یباال دکمه. گذاشتم درونش را چمدان و زدم را نیماش صندوق

 یم را بودنم که رفتم یم ییجا یسو به شیپ و کردم باز را میمانتو

 .دیطلب

 گرید. ماند پاسخ یب مسعود یها تماس گرید و کرد حرکت نیماش

 یمانیپش به گرید و خواندم ینم را ونیهما ی دلسوزانه یها امکیپ

 یم! بزنم گند میزندگ کل به خواستم یم. دادم ینم تیاهم ثمیم

 !بود من برعکس که رَوَم شیپ یزیچ با استمخو

 سگ نیع بعدها نکند که شدم دل دو افتاد، جاده انیم که نیماش

 ؟!وفتمیب کنم چه کنم چه به و شوم مانیپش

 را پردردم یشانیپ بود، شده داده هیتک پنجره ی لبه به که یدست با

 یکم را ام شده سلب اعتماد قیعم نفس کی با  و کردم لمس

 .ندمبرگردا
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 یم کینزد ماه بهشتیارد لیاوا به و بود شده خارج دیع فصل از هوا

 . میشد

 شتریب را میپا. شدم یمیعظ یخاک وارد بعد و کردم رد را انبریم راه

 .کردم رد یسخت به را ها کلوخه و فشردم گاز پدال یرو

 را او خواستم یم که من اورنش؟یب جا نیا خواستم که بود چه دردم

 !وفتدیب موس موس به بخشش طلب یبرا او و ندازمیب زندان به

 کوچه از یکی یورود وارد چرخانده را فرمان و انداختم باال را ام شانه

 .شوم یم یها باغ

 نیا. شد یم جا به جا مغزم در حاال رفت یم ادمی شهیهم که یآدرس

 . میآمد یم التیتعط یبرا که ستییجا جا

 شهیش از. گرفتم مشت انیم را چیسوئ و بستم محکم را نیماش در

 مسعود. کشت یم داشت را خودش بودم، ام یگوش متوجه نیماش

 هیشب. شد یم ونیهما هیشب میبرا کم کم داشت او و شد یم نگرانم

 از نکهیا با و خورد یم باال درصد الکل کنارم که ییدردها از یکی

 در لبو درعوضش و خورد یم یباقال من دل یبرا بود متنفر یباقال

 !بود دهیارک هیشب قدر چه. داد یم جا من دهان

 .شد باز یمکث یب در و زدم ضربه سه یآهن در به چیسوئ دیکل سر با
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 از مرا یپ خاتون گالب دایجد. زد یم زنگ ارسالن ریام دایجد

 نگرانم دایجد شان همه. میگو یم را ام خاله. گرفت یم سما دخترش

 .اند شده

 میبرا شهیهم زد، یم زنگ شهیهم ام خاله کنم، ینم یانصاف یب

 بس من یبرا نیهم و فرستاد یم دار خنده هجده مثبت یها جوک

 .بود شده من قانون نیا! شتریب خواستن به چه مرا! بود

 و کرد یهمراه اتاق در یجلو تا مرا شده خم کمر مَن کی با مرد

 .شد خم نییپا به درد هجوم از سرم و کردم باز را اتاق در. رفت

 دختر دو. بود گرفته را اتاق تمام یکیتار. دمید ینم را جا چیه ارانگ

 دختر و کردند یم یباز پوچ ای گل هم با دونفره تخت کی یرو

 در را کوچکترش خواهر ینقو نق یصدا تا زد یم جر شهیهم بزرگتر

 یها چشم که بود کنارش دوز دست ی بدقواره عروسک کی. اوردیب

 . داشت یچوب یا دکمه

 دو هر کف و دادم تکان محکم را سرم او، یصندل دنیکش یاصد با

 گردنم ریز تا اشک درشت قطرات. چسباندم ام یشانیپ یرو را دستم

 .شد یم ام یپوشال مقاومت مزاحم

 یرو تخت، آن به نگاه یب و رساندم یچوب یصندل به را لرزانم دست

 .نشستم یصندل
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 یرو ییمو چیه. فتادا گردنم دور که دمیکش عقب آنقدر را ام مقنعه

 ینم من مزاحم اشک قطره چند جز یزیچ چیه و ختینر صورتم

 .شد

 را صورتش تا شد یم باعث تخت یباال کوچک ی پنجره کمرنگ نور

 حالت یب گرید. بودند آمده بر صورتش پس از خوب. نمیبب بهتر

 آن با اش گونه و یشانیپ اطراف یکمرنگ یها نیچ. کرد ینم نگاهت

 .بود شده نیمز اش ینیب زا یجار خون

 زرنگ؟ بچه چطوره حالت ـ

 :دادم ادامه و گذاشتم میزانوها سر یرو را میها دست

 یحال هی بهت تا اومدم میمستق. برسه خونه به چمدونم نذاشتم ـ

 ...تو به دادن حال یبرا کنه یم درد سرم. بدم

 یدلصن و دمیپر جا از شد باز که هم از شیها لب و آورد باال را سرش

 :دمیکوب نیزم به مقابلش درست را ام

 ...بزنم حرف دیبا من نجایا ـ

 :کردم محکم اش چانه ریز را میها انگشت

 زرنگ؟ بچه نه مگه ـ

 :دادم تکان را اش چانه یا یعصب حالت با نداد که را جوابم
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 یخوا یم کنم؟ پدر یب رو ات بچه تونم یم که ینیبب یخوا یم ـ

  ؟دیساخت ازم یچ که ینیبب

 :دمیکش صورتش یرو را دستم کف یرو خون یها لکه

 ؟!یچ ای شهیم من هیشب بشه پدر یب ات بچه اون بدونم خوام یم ـ

 ام نهیس درون سرش. افتاد جلو به حال یب و کرد یخشک ی سرفه

 و گذاشتم اش یصندل یجلو را میپا. زد هم به را حالم و شد پرت

 .دادم هُلش عقب به محکم

 :گفت یفیضع یصدا با شد قطع که شیها سرفه

 پامچال؟ یخوا یم یچ.. یچ... یچ ـ

 :گفتم زدم یم لباسش به یچنگ که یدرحال و ستادمیا

 ش؟یبد بهم یتون یم.. رو دهیارک ـ

 :شد رهیخ میها چشم به

 ...تونم ینم ـ

 دست دردِ از زشیر یها ناله. افتاد نییپا یدوران حالت به سرش و

 خورده گره یصندل دور طناب با که ییپا دمیشا و بود اش شکسته

 .بود
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 یب لرزش توانستم یسخت به و دمیکش باال لباسش همراه را تنش

 .کنم کنترل را دستم امان

 

 182پارت#

 یب لرزش توانستم یسخت به و دمیکش باال لباسش همراه را تنش

 درون و برگرداندمش یصندل یرو. کنم کنترل را دستم امان

. بود رهیخ من به یمقاومت چیه یب شیها چشم. زدم زل صورتش

 .رفت درهم اش یشانیپ یباال زخم از صورتش و زد یسخت پلک

 ...برگردونمش بهت تونم ینم ـ

 او و ختیر دستم یرو دوباره اش، ینیب ی کناره از خون قطرات

 :داد ادامه

 ! حقمه یکن یهرکار ـ

 :رساندم صورتش یرو بلند یموها به را دستم یها انگشت

 ...تونم ینم یهرکار یدون یم هم خودت ستشرا ـ

 یا مجسمه هیشب او و کردم باز یکی یکی را میمانتو یها دکمه

 نیآست شرتیت و انداختم یکنار را مانتو. کرد میتماشا چندساله

 .دمیکش رونیب حرکت کی در را بلندم
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 جلو به. انداخت نییپا سرش او و کردم باز شانه عرض به را میپاها

 :گرفتم باال محکم را اش چانه و شدم خم

 ! بخوابم باهات بخوام ستمین انیک من نه! نه ـ

 :کرد یاخم

 ...شناسم یم خوب رو تو ـ

 :دمیکش محکم را رنگش یخاک شرتیت ی قهی و زدم یپوزخند

 !خوابم یم یجور چه هرشب که بدم نشون بهت خوام یم ـ

 شتم از یکی یکی را دستش یها انگشت من و کرد نگاهم صامت

 .کردم رها

 خواستم یم که بود بد آنقدر حالم و بود شده پر اشک از میها چشم

 جانانه کتک کی با ست یضرب و زور هر به تا باشد نفر کی فقط

 .کند آرامم

 :گفتم و دمیکش کمرم سمت را اش اشاره انگشت

 !یدید خوب رو نایا ـ

. شد دستم قالب اش اشاره انگشت و چرخاند مخالف سمت را سرش

 میضخ هیبخ یرو را دستش کف و دمیکش بار نیا را دستش مچ

 :چسباندم فقرات ستون کینزد
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 ...نداشتم خواب شبا االنش خود تا من ـ

 اشک شد، جمع درد از که او صورت و دادم حرکت را دستش کف

 .آمد در خودم

 ؟یکرد سیسرو منو هم و خواهرم هم که یندار وجدان عذاب ـ

. شد قیدق صورتم یرو نگاهش و بردم صورتش سمت را آزادم دست

 یم یمخف میها لب انیم میها چشم از اشک قطرات و زدم یلبخند

 .شد

 !دیکرد من با کاریچ که ادیم ادمی بخوابم خوام یم که هرشب ـ

 :دادم تکان را صورتش امان یب بست، که را شیها چشم

 یها خنده اون با شب هر! خورد یم من تن به دستت شب هر ـ

 یم هوشمیب هرشب! خورد یم من بدن به دستتون انیک فیکث

 که اونقدر داد، یم خوردم به رو یزهرمار قرص اون هرشب! دیکرد

 .شدم یم داشتم معتادش

. نمیبب درست توانستم ینم را صورتش و بود بسته هنوز شیها چشم

 .شد یم تر کیتار اتاق یفضا و بود کرده یدور پنجره از آفتاب

 تمام روز دو بخوابم، روز در ساعت هشت آدم هی هیشب نکهیا یجا ـ

 ...بودم خواب رخت یتو
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 :گفتم تیعصبان با شد باز که دهانش

 !یبزن حرف نجایا وردمتین ـ

 :انداخت نییپا کمرم از را دستش تم،یعصبان به تیاهم یب او اما

 ! داد ینم شکنجه رو تو فقط انیک...دمیکش رو دردا نیا من ـ

 انگشت. زد باال مهین تا را لباس و رفت ودشخ راهنیپ سمت دستش

 :دیکش اش برهنه ی نهیس یرو را راستش دست یها

 .بودم هوش یب منم ؟ینیب یم نویا ـ

 او دست. خورد سُر میها چشم از یبزرگ ی قطره و زدم یمحکم پلک

 :رفت اش نهیس جناغ کینزد

 ...نیبب قشنگ نویا ـ

 شده جمع یصورت با هاچاقو زخم به و دمیکش صورتم یرو را دستم

 یحکاک او بدن یرو یسیانگل به را خودش اسم اول انیک. کردم نگاه

 .بود نشده خوب هنوز که بود قیعم انقدر زخمش. بود کرده

 چشم با و یهوش یب یتو رو بدترش تو از منم. کردم تحمل منم ـ

 کرد یم ادعا و زد یم شالق رو زنم چطور که دمید. دمید باز یها

 !دونه ینم یزیچ

 :گفت شد یم خم که یدرحال و انداخت نییپا خشم با را راهنشیپ
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 یحت میراض. کنم فراموش رو یچ همه تا نکنم یزندگ میراض ـ

 .نباشم گهید اما بشه؛ پدر یب یزن یم حرفشو تو که یا بچه و رمیبم

 :کرد پرتاب سمتم را شرتمیت و دیکش نیزم یرو را شیپا 

. باشم آروم نتونستم لحظه کی کرد، یخودکش دهیارک که یروز از ـ

 شب تا خورم یم خواب قرص مشت مشت آره. دارم وجدان عذاب آره

. ندارم حرف من م،یعال من یکن فکر که شهینم لیدل نایا اما بخوابم؛

 ...گذرونم یم رو یزندگ دار هیما بچه مثل دارم من

 :کرد باز آرام را طناب و برد شیپا سمت را دستش

 نیا! یبد میروح شکنجه شتریب تا امیم یبخوا وقت هر! تهرانم من ـ

 .گمیم یجد ست،ین طعنه

 دستم از را شرتیت. برداشت جلو به یقدم و شد بلند جا از یسخت به

 :دیکش کمرم یرو را دستش دو هر کف و گرفت

 .بدم پس جواب حاضرم روز  هر هیبخ نیا تک تک یبرا ـ

 کنارم از یا اضافه حرف چیه یب و کرد رد لباس قهی درون از را سرم

 ....گذاشت

** 
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. ستادمیا ینم لحظه کی و خورد یم سُر کمرم یرو از عرق قطرات

 .داشتم دست در آب یبطر کی و بود خم آرنج تا میها دست

 یب با و دیکش یم سر را شیرکاکائویش یبطر طرف، ان یکم مسعود

 .کرد یم میتماشا یالیخ

 دنمییدو به دوباره و خوردم آب یگرید قلپ و کردم باز را یبطر در

 .گرفتم دهیناد را اش غره چشم و گذشتم مسعود مقابل از. دادم ادامه

 پلک و کردم شتریب را آهنگ یصدا ام یهندزفر یرو یها دکمه با

 .زدم یمحکم

 "..بدم پس جواب حاضرم روز هر ها هیبخ نیا تک تک یبرا ـ "

 سرعت شدم، که ها چمن کینزد و دمیکش صورتم یرو را دستم کف

 و انداختم ها چمن یرو درازکش را خودم. کردم کمتر را میپاها

 بکشم، دراز ها چمن یرو پشت به توانستم ینم. بستم را میها چشم

 درد آرام فشار کی با تنم تمام بخوابم، باز طاق توانستم ینم یحت

 .گرفت یم

 را میها چشم. گذاشتم کمرم یرو را دستم کف و کردم کج را دستم

 میها هیبخ تمام که شیها انگشت رد به. کردم فکر روز آن به و بستم

 یم مرور ذهنم در روز آن از قایدق که شیها حرف به کرد، لمس را
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 اش بچه که نبود مهم شیبرا. کردم فکر همه از شتریب مایس به شود،

 !بود خودش کشتن یمتقاض تنها و شود پدر یب

 و بود نکرده عوض هنوز را شیبدبو عطر. شدم مسعود حضور متوجه

 یکادو کی دردش. کنم او یبرا یفکر که بودم هم نیا فکر در من

 !است ناقابل

 !یدوئ یم پارکه نیا یایم مدام روزه چند ـ

 تا چرخاندم را سرم یکم و گذاشتم صورتم ریز را میها دست

 :نمیبب را صورتش

 دنم؟ییدو مشکوکه ـ

 :کرد اش شده تا آرنج تا دست گاه هیتک را شیپا و انداخت باال ییابرو

 !بزن حرف برام شتریب یدار دوست! یمشکوک شهیهم تو ـ

 نگاه که ییها آدم به توجه یب و انداختم باال ییابرو خودش مانند

 از یکی با و بردم تر جلو را سرم شد، یم مزاحممان شان مسخره یها

 شد جمع ردد از صورتش. دمیکش خودم سمت را گوشش میها دست

 .شد بلند اش ناله و

 هی با که هست بهت حواسم روزه چند که تو ای مشکوکم من ـ

 !یذاریم قرار یدختر
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 :کرد تر یلب و شد گشاد شیها چشم

 ؟یکن یم بیتعق منو ـ

 حاال. زدم شیموها به یچنگ مقدمه یب و کردم زیر را میها چشم

 یم شیاموه انیم دستم حداقل و بود شده بلندتر یکم شیموها

 .رفت

 ...یاومد اون نیماش با چندبار دمید خودم! نه ـ

 ام یشانیپ به یمحکم ی ضربه دستش کف با و دیکش عقب را سرش

 :کردم اضافه خنده با و دمیکش عقب را خودم. زد

 شرف؟ یب یبلد یباز کلک ـ

 :دیکش دراز آسمان به رو باز طاق و زد یپوزخند

 ...ماهرخه ـ

 :دمیپرس رفت، یم یاخم به رو که یورتص با و شد جمع لبخندم

 ان؟یک لیفام همون ماهرخ، ـ

 .کنم یم فکر بودن ماهرخ با به دارم ـ

 :دمیکش باال شتریب را خودم

 !انهیک دست ریز همون نیا ؟یکن یم فکر یدار ـ
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 :آمد در دهیخم به دهیخواب حالت از

 هی همشون چون! کنارشن اجبار زور از انیک اطراف یها آدم همه ـ

 ...دادن انیک دست ضعف نقطه

 :گذاشت شانیرو را شیها دست و کرد خم نیزم یرو را شیپاها

 درسته... ستین ضعفم نقطه هم بابام یحت! ندارم ضعف نقطه من ـ

 اما باشم؛ خودش شیپ و برگردم خواسته ازم و دهیترس جهان االن

 .برم خوام ینم

 :چرخاند سمتم را سرش

 ندارتت؟ نظر حتت هنوز انیک یکن یم فکر ـ

 :زد یپوزخند

 ؟یریم ینم وقت چیه و نرماله یلیخ االن تیزندگ یکن یم فکر ـ

 :کرد یخشک ی سرفه

 ؟یریم ینم انیک دست به چوقتیه یکن یم فکر کنم؛ یم اصالح ـ

 داد، یم تکان وار تاسف را سرش که یدرحال و شد رهیخ رو به رو به

 :گفت

 انیک یبابا یایگندکار تمام که دستشه محرمانه پرونده هی ارسالن ـ

 انگشت اگه تا! کنه محافظت تو از تا کرده دایپ تازه اونو. داخلشه
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 و ساخت یتو پدرش با یدست هم جرم به انیک خورد، بهت انیک

 !بشه ریدستگ رمجازیغ اسلحه فروش

 نکهیا به. کردم یم فکر او یها حرف به. بودم رهیخ ها چمن به

 شیدایپ یگور کدام از انیک نکهیا به! دگذر ینم یبدبخت یب یزندگ

 !شود ینم من یسگ یزندگ ولکن حاال که شد

 فرمول داخلش که کرده دایپ پیچ هی بدنت تو که بده لوت رهینم ـ

 !هیاشتراک ی گلوله هی ساخت

 در. شد بلند جا از یفشار با و رساند ها چمن به را شیها دست

 کرد، یم پاک را شلوارش ی پاچه یرو کمرنگ یها خاک که یحال

 :داد ادامه

 گروه واقع در انه،یک دست االن که یگروه چون بده، لوت رهینم ـ

 مادون یسر هی چون کشه؛ ینم رو تو هم وقت چیه. بوده تو باباعه

 !هست انیک گروه تو ارسالن سمت از قرمز

 یم سرم یرو مرا سوشرت کاله که یدرحال شد، خم نییپا به

 :گفت انداخت

 !بودم من قرمزا مادون ونا از یکی ـ

 :کردم نگاهش تعجب با و آمد باال مکث با سرم

 ؟ینبود انیک سمت اولم از تو ـ
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 :داد لمیتحو یا مسخره لبخند

 یم صدمه بابات به انیک سمت از! گرفتم یم سود طرف دو از من ـ

 که یمرد اون یکن یم فکر! بود تو به حواسم ارسالن سمت از زدم،

 که یاون ای برسونه؟ رشت رو تا فرستاد یک رو یبود مونده نالیترم تو

 ...که یاون ای ؟یچ یدار دیجد شغل سرش صدقه از االن

 

 184پارت#

 :کرد دراز سمتم را دستش و برداشت کنارم از مرا کوله

 سمت شهیهم من! پامچال من إال کن، پشت یخواست یهرک به ـ

 برام تو، خواستم یم نکهیا با یحت! دهینرس بهم یسود اگه یحت توأم،

 به سَر از خواستم، یم من نکهیا با یحت! یبش دهیارک هیشب یزیچ هی

 .... باشم تو با شدنم عاشق فکر

 مرا. رفت شیها انگشت انیم من، چپ دست و داد یتکان را دستش

 ...کرد سکوت گرید و دیکش باال

******** 

 شیاپ. بود نشسته فاصله مین و وجب کی با قایدق تر سمت آن یکم

. بود شده شناخته من یبرا مرد نیا. زد یم ضربه نیزم به وار کیت

 .است شده آشفته گونه نیا که افتاده جانم به استرس
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 انتظار. کرد نگاهم ها مانده مات هیشب کرد، باز میبرا را در یوقت

 ...ای نداشت را دنمید

 یم که یآب وانیل آوردن یبرا یحرکت او و بود افتاده شانه یرو شالم

 .بود نزده خواستم،

 خُرد درحال انگشتانش انیم لیموبا یگوش. کردم نگاهش تعجب با

 دهیخواب رونیب راهنیپ و نیج شلوار با را شبید انگار. بود شدن

 .است

 انگار شبید اما ندارد؛ کاناپه یرو دنیخواب به عادت وقت چیه او

 با و دیپر جا از هم او شدم، بلند که یصندل یرو از. بود شده یزیچ

 .شد اشپزخانه وارد یتند واکنش

 ؟یخوا یم... آب یگفت.. گفت... گ... یگفت ـ

. ماند جا میها دکمه یرو دستم و دیپر باال تعجب فرط  از میابرو

. رساندم مقابلش را خودم کوتاه، قدم چند با و رفتم آشپزخانه سمت

 که یدیجد گردنبند و شدم رهیخ راهنشیپ یباال بازِ دکمه سه به

 .دمید گردنش درون زحمت به را داشت یچرم بند

 تا برد عقب را گردنبند وسواس با و شد گردنبند بند به نگاهم متوجه

 .شود دور من دید از

 !ونیهما ـ
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 یگوش سمت را دستم. زد یممتدد پلک و آمد باال یآن سرش

 سرش. شد بلند فونیآ زنگ یصدا موقع همان که بردم لشیموبا

 قایدق بدهم، یکورک بخواهم واگر دیچرخ چپ متس به وار کیاتومات

 .دیچسب فونیآ به آشپزخانه وارید از نگاهش

 اش چانه یرو شیها انگشت و دیکش صورتش یرو را دستش

 .دمیپوش را اپن کنار یِابر ییدمپا و دمیکش عقب را میپا. جاماند

 سمت یبلند یها قدم با و کردم باز را میمانتو گرید یها دکمه

 و انداختم دستم یرو را میمانتو دم،یرس که فونیآ مقابل. تمرف فونیآ

 .گرفت را توریمان یرو یدست که آوردم باال را سرم

 .کردم نگاهش ندانستن، سر از ییها اخم با و دیچرخ عقب به سرم

 که شدم متوجه د،یرس گوشم به یخروج در از یکوتاه کیت یصدا با

 .است فشرده را در کردن باز دکمه خودش

 ! یاین رونیب فعال و من اتاق تو یبر که ازت خوام یم ـ

 به یمنته وارید کینزد کمرنگ یکیتار تا دمیکش راست به را خودم

 :کرد محکم کنارم را دستش او که شوم دور ییرایپذ در

 !یبد گوش حرفش به بار هی که خواد یم ازت ونیهما ـ
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 یم برخورد اطیح برسنگ که ییها کفش ی پاشنه تق تق یصدا

 هم قدم کی و ستمیبا جا نیهم قایدق تا کرد یم بیترق مرا کرد،

 .نروم عقب

 :داد تکانم جلو به و رساند ام شانه به را دستش

 ...برو بده؛ گوش بهم ـ

 چه دانستم ینم. ماندم میجا سر تر سخت و کردم محکم را میپا جا

 .بود گرفته را بودنم استرس آنقدر او که نمیبب بود قرار

 :شدم رهیخ شیها چشم به قیدق و چرخاندم را سرم

 دستمو موندن یبرا بدتر یدون یم برم، یخوا یم ینجوریا یوقت ـ

 ؟یگرفت

 یگرید و ام شانه یرو شیها دست از یکی. رفت دستش یپِ نگاهش

 .بود شده محکم دستم مچ دور

 سمت آن به هردومان سر دنیچرخ باعث در ی رهیدستگ چرخش

 دانستم ینم من و کرد یم شُره عرق گردنش یرو تا یشانیپ از. بود

 .کند شوکه مرا ست ممکن قدر چه در، پشت آدم آن

. دمید اهیس بلند پاشنه ی زنانه یها کفش با پا دو و شد باز مهین در

 داخل به آن یپِ هم مردانه کفش جفت کی آمد جلوتر یکم که زن

 .آمد
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 میبرا االح حدسش. بود رهیخ ییرایپذ یورود به هنوز میها چشم

 عادت طبق و ونیهما اتاق درون بروم خواستم یم حاال. نبود سخت

 را خودم غیج دو با و بکوبم وارید به را ادکلن شهیش مزخرفم، بدِ

 .کنم یخال

 هم دیشا ای و بندازم اتاق در را خودم دو با و برگردم خواستم یم

 .ام آمده نجایا که شود قلم میپاها بخواهم

 فکرش چیه. دهد آزارم دنشانید دوباره که کردم ینم را فکرش چیه

 و کند تیاذ را ام ینیب اش مردانه عطر یبو هنوز که کردم ینم را

 .شود کار به دست تهوع یبرا ام معده

 من از بدتر او دم؛یفهم که فشرد را دستم مچ آنقدر ونیهما دست

 !است

 ،نیآفر " یها برچسب هیشب که یلبخند و دادم قورت را دهانم آب

 را خودم و آوردم میها لب یرو چسباندم، یم دفتر یرو "نیآفر صد

 .ندادم نشان ریغافلگ چیه

 گُر تن از یکم را خودم و کردم رها ونیهما دست از را دستم مچ

 .دادم فاصله اش گرفته

 یدامن شلوار کی. نبود بد لباسم. کردند یم نگاهم میمستق دو آن

 .بودم متنفر رنگش از که قرمز یا حلقه تاپ همراه ن،یج
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 وقت چیه که ییاو. بود کرده فرق لباسشان پوشش بیعج اما دو آن

 دهیپوش یسانت ده پاشنه کفش حاال د،یپوش ینم بلند پاشنه کفش

 اش یمشک ی بهاره یمانتو آن کنار یرنگ خوش نیج شلوار و است

 رنگش یمس یموها که یوقت شد، تر پررنگ لبخندم. است کرده ست

 .داشت دوست یادیز کنارش مرد شه،یهم را رنگ نیا دم،ید را
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 ریز آب من، یدور انگار است، مانده جوان قدر چه کنارش مرد

 کامال دشیسف یموها قسمت چند حاال. است انداخته پوستش

 ربع سه شرتیت. بود شده خارج یمُسن پیت ان از و شده یمشک

 شلوار به شهیهم که بود دهیپوش یکتان شلوار همراه را اش یخاکستر

 .داد یم حیترج پارچه

 مجنون؟ یلیل ـ

 مقابل را انگشتم کردم، باز دهانم یکم و دادم نشان متعجب را خودم

 به قدم چند. آوردم در را متفکر میها آدم یأدا و گرفتم نمییپا لب

 :برداشتم جلو

 تر؟ جان فرهاد جان، نیریش ـ

 :دیرس زن یها چشم به و رفت مرد یها چشم تا نگاهم
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 ملکه؟ دیاورد فیتشر تهران مسافرت یبرا ـ

 :آمد در مرد یصدا ی باالخره

 !یینجایا میدونست ینم ـ

 :دادم را حرفش جواب ونیهما به ینگاه با و انداختم باال را میابرو دو

 ییهوی ممکن من که بگن تا کردن فراموش جان ونیهما! زمیعز ـ

 ! نجایا امیب

 :زدم مرد به یلبخند

 !خان رارسالنیام یشد جوون ـ

 :کشاندم دهیسپ ی شده شیآرا یها چشم و موها به را نگاهم

 د؟یوردین که فیتشر یعروس انایاح جان، دهیسپ ـ

 :دادم تکان هوا در را میها دست

 ازدواج نهیگز فعال که هم ونیهما نکرده، یعروس که دخترتون ـ

 !نداشته

 :زدم تن به آرامش با را میمانتو و کردم جمع را لبخندم

 .بگذرونم خوش شتونیپ یمدت تونم ینم که شرمنده ـ
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. رفتم ها کاناپه سمت کوتاه قدم چند با و انداختم سرم یرو را شالم

 رنگ صورت از بدش حال که یونیهما کنار از و برداشتم را فمیک

 .گذشتم بود، مشخص اش دهیپر

 بند تا شدم خم و انداختم یکنار را ها ییدمپا دم،یرس که در کینزد

 .ببندم را دمیسف یها یکتان

 ...دارم حرف کم هی باهات ـ

 :ماند جا یکتان بند یانتها یرو دستم

 .ندارم وقت یب یقرارها یبرا یوقت یول من ـ

 :فشردم را در ی رهیدستگ

 از تر مهم پروازم که یدون یم... دارم پرواز امشب! سرکار برم دیبا ـ

 !منیزندگ ارزش یب یها آدم

 میگلو تا. نبودم خودم دست که خدا به در، دنیکوب و کردم زبا را در

 به یها اشک از پر ی خرخره تا. داشتم حرف گلو تا. بود آمده باال

 یرو از یحت که زد یم تند آنقدر قلبم ضربان. بودم ده،یرس هق هق

 .کردم یم حسش مانتوهم

 اطیح در و دمیکش یقیعم نفس. شد مشت قلبم، یرو درست دستم

 .کردم باز یسخت به را
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 له منِ یبرا نیا و بودم کرده پارک ونیهما خانه در یجلو را نیماش

 روشن زحمت یول شدم؛ نیماش سوار. بود یعال یادیز شده، لورده و

 .ندادم خودم به را کردن

 رو به شد یم محکمتر فرمان دور که ییها دست و باز ییها چشم با

... نیسهمگ یبارش احتمال با یابر آسمان رِیتصو به. بودم رهیخ رو به

 .کرد اعالم دو ساعت اخبار را نیا

 و فشرده داخل به را چیسوئ یکم و رساندم چیسوئ به را میها انگشت

 .گذاشتم پدال یرو را میپا. کردم روشن را نیماش چرخش، کی با

********* 

 کردم، یم احساس. گذرند یم یتند به روزها نیا کردم، یم احساس

 .شود یم شب زود ها، روز و شود یم روز زود ها، شب

 عقب به یکم حاال ام یزندگ.... داشت ادامه ام یکار یسفرها

 همه یب کال... یعوض ثمیم یب لوفر،ین یب ون،یهما یب اما بود؛ برگشته

 ...زیچ

 جواب حوصله... تر گرا درون و حرف کم بود، یتکرار روز هم امروز

 به هم، رفتن ییدستشو زحمت یحت نداشتم؛ اصال را لیموبا به دادن

 .ندادم خودم
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 یا قهوه یمسافرت یپتو و بودم زده هیتک دومم دست تخت تاج به

 .بود گرفته را میپهلو یرو تا رنگم

 یزندگ آپارتمان کی چهارم طبقه. بود باز آسمان به رو اتاقم پنجره

 آسانسورِ معمول طبق. نداشتم زیچ چیه آسمانش جز و کردم یم

 با لجش سر ینظافتچ که فیکث شهیهم یها پله و خراب شهیهم

 .کرد ینم زیتم رساختمانیمد

 فکر. دمییدو زد، ینم پرسه ابانیخ در هم پشه که یوقت زود، صبح

 .دادم درونم خود به فحش باز و کردم

 !یندار تو که خواهد یم عرضه انتقام مسعود؛ قول به

 انه؟یماجراجو و اکشن یکارها نیا به چه مرا مسعود؛ قول به هم باز

 . کردم نگاه ام یگوش اهیس صفحه به ادشی با و زدم یلبخند

 کهوی که یاموزان دانش به هیشب. بود ارمیاخت در کامل استراحت امروز

 و داشتم را یلیتعط ذوق. دیآ یم سراغشان یرسم التیتعط

 ...نداشتم

 را مسعود ام، مهین و نصفه یها مخاطب انیم و برداشتم را لیموبا

 .بود جهینت یب و ماندم منتظر بوق نیآخر تا. کردم نتخابا
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 ییدمپا. زدم کنار میرو از بعد باالخره را پتو و انداختم باال یا شانه

 و انداختم ام شانه یرو را تاپم افتاده بند و دمیپوش را میها یابر

 .رفتم اتاق در سمت

 اشقشع که یینما نخ بهاره یمانتو. زدم تن به لباس بعد، ساعت کی

 .رفتم یینانوا کی سراغ و دمیپوش را بودم

 .شدم اش متوجه آمد، رونیب کوچه سر از که میپا

 تا بود داده نییپا انقدر را رنگ یمشک کپ کاله و موتور به اش هیتک

 .نشود لشیموبا با اش یسرگرم مزاحم آفتاب میمستق نور
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. دادم جا شدرون را میها دست و کردم دایپ را بزرگم یها بیج

 ...شد ام متوجه اما رم؛یبگ اش دهیناد و شود رد کنارش از خواستم

 انیم گردنبند آن کنار، به صورتش تمام و آورد باال کامال را سرش

 .لرزاند را تنم تمام گردنش،

 همه متوجه انگار او و بود گردنبند یا نقره ریزنج یپ ام رهیخ نگاه

 .بود شده زیچ
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 راهنشیپ ریز لباس از گذر بعد و کرد رد هنشرایپ انیم از را دستش

 .دیکش رونیب کامل را گردنبند پالک

 :کرد میتماشا میمستق

 اد؟یم ادتی ـ

 سقف تا اشک که شد یطوالن آنقدر شدنش بسته که یپلک زدم، پلک

 یا دهیفا شده، مشت دست گرید و کردم تر یلب. آمد باال میها چشم

 .نداشت

 یخاص حالت چیه یب. کنم نگاهش درست تا دادم عقب را شالم

 .بود شده بدم حال متوجه قایدق و کرد یم میتماشا

 ؟یخوا یم یچ ـ

 :فرستاد لباس داخل را گردنبند پالک

 نه؟ ای هست بالت و دست تو یکیزیف و یروح آزار نم،یبب اومدم ـ

 ادامه را راهم مضحکش، سوال به دادن جواب یب و زدم یپوزخند

. کردم تندتر را میها قدم و فشردم دستم انیم را پول فیک. دادم

 یصدا. بود رفته باال شیصدا یلیخ محکم، یلیخ زد، یم محکم قلبم

 .شد یم پخش وار اکو میها گوش درون قلبم
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 پالک یبرجستگ و داشتم نگه قلبم یرو را میها دست از یکی

 .کردم حس را گردنبند

 یدستمال انیم را گردنبند نیا روز آن بدهم، عذاب را او خواستم یم

 انگار! اورمشیب در گردنم از کاش. کردم دایپ چمدانم ی گوشه در

 .کند یم ام خفه اش رهیزنج

 یسخت به را ریزنج قفل و کردم باز گردنم دور از را شالم مقدمه یب

 یبلند یها قدم با و دمیچرخ. دادم قورت را دهانم آب کردم، دایپ

 .رفتم سمتش

 آن از. داد گرشید دست به را سکتشکا کاله و ستادیا شیسرجا

 .دمیرس همرنگش راهنیپ به اش یخاکستر بلند فاق یها یکتان

 یجلو را ام شده مشت دست. ستادمیا صاف شیپاها مقابل درست

 :کردم باز صورتش

 !مونده ام خونه یتو چندساله، از شتریب یاشتباه ـ

 قطف که ییها دستکش آرامش با و زد بغلش ریز را کاسکتش کاله

 :دیکش رونیب دستش از را بود رونیب آن از سرانگشتانش

 ؟یافت یم من ادی ؛یکن یم نگاهش ـ

 دستم. شدم مسلط خودم به یا سرفه با و برگرداندم عقب به را سرم

 :دادم تکان را
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 ...افتم یم افتاد، که یاتفاق ادی افتم؛ ینم تو ادی ـ

 :شد متوقف میها انگشت مقابل دستش

 باشه؟ سخت تونه یم قدر چه کردنش جبران ـ

 :انداختم نیزم یرو را گردنبند و دادم تکان پوزخند با را سرم

 بذارم؟ تونم یم یچ رو اسمت ـ

 :دیرس میها چشم به گردنبند از نگاهش

 یم که ادینم بهم... ریدل یعنی! گذاشته اریخشا مامانم؛ اسممو ـ

 ؟یکن عوض اسممو یخوا

 :فرستادم شال ریز یسخت به را میموها و زدم یا خنده تک

 !ریدل اریخشا ،یشد بامزه ـ

 رشیزنج. برداشت نیزم یرو از را گردنبند و نشست شیپا دو یرو

 کاشته نینگ اثر در گردنبند پالک و داد ریگ شیها انگشت انیم را

 نگاهم یلبخند با او و زد یبرق ماه، حالل سَر ی مهین قسمت بر شده

 :کرد

 !دمید رو خواهرت خواب شبید ـ

 بیج درون را گردنبند او و ماند صامت شیها چشم یرو نگاهم

 :داد یجا نشیج شلوار
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 ...قد نیهم با و افهیق نیا با تو... تو و بود دهیارک ـ

 گرد عقب و دادم تکان شیها حرف دییتا یبرا را سرم حوصله یب

 :گفتم و کردم

 ...دیداشت هم به یخاص عالقه یلیخ ـ

 و سر انیم از را سرش و دیکش را میبازو ،برداشتم که را یبعد قدم

 :کرد رد گردنم

 ...شب اون... شب اون ـ

 :شد قفل میبازو دور تر محکم دستش

 یچ قراره دونست یم انگار... ببندم رو چشمات خواست ازم دهیارک ـ

 ...سر اخر و یاورد در یباز سرتق تو اما...بشه

 گردنش به یاهنگ. برگشتم آرام و گذاشتم دستش مچ یرو را دستم

 به یقدم من و افتاد میبازو یرو از دستش... بعد و شیها شانه بعد و

 .برداشتم جلو

 گوشم به پچشان پچ و گذشتند کنارمان از یا رهیخ نگاه با زن چند

 گشاد نگاهش ان با تر نییپا یکم خواربارِ مغازه دانستم یم. دیرس

 تیاهم هم ذره کی من یبرا ها نیا و است یفضول یپِ اش، شده

 .نداشت



 

900   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 انگشت. آوردم باال را راستم دست و انداختم بمیج درون را پولم فیک

 یبرجستگ یانتها تا انگشتانم سر و دیکش اش ینیب یرو را ام سبابه

 .دمیکش شیها لب

 

  پارت_ادامه#

 را دستم کف و کردم لمس را اش چانه شست، و سبابه انگشت با

 :دمیکش گردنش یرو کامال

 داشت؟ یحس چه خواهرم دنیبوس ـ

 از یول خورد؛ یتکان شیگلو بکیس و شد درشت شیها چشم یآن

 اش شانه سمت آن به را گرمید دست. نخورد هم تکان شیجا

 :رساندم

 صداش کوچولو خانم جا همه تو شهیهم. بود فیظر یادیز دهیارک ـ

 ...زدند یم

 :داشتم نگه اش نهیس یرو را دستم دو هر کف

 نه؟ زد یم دتن خواهرم قلب ـ

 :گرفت قرار میها دست یرو ریتاخ با شیها دست

 ...  من ـ
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 :داد ادامه یکوتاه مکث با و بست را دهانش

 ...فقط! نکردم تجاوز خواهرت به ـ

 :شد مشت لباسش یرو میها دست و زدم یلبخند

 ...فقط! یدید رو اش برهنه بدن که ینفر نیاول یشد تو فقط ـ

 و فرستادم خودشان یپِ را یلعنت یاه اشک و بستم را میها چشم

 :گفتم

 و آماده دختر هی از که یبود کش چاقو لوته الت االف پسر هی فقط ـ

 نکهیا فکر و یبود پول فکر ،یدون یم فقط! ومدین بدت دسترس در

 ...شهیم یچ بعدش ستین مهم

 میها چشم یرو و دمیکش رونیب شیها دست ریز از را میها دست

 :دمیکش

 ...بودم دهیارک یجا من که کردم آرزو االن، تا بار هزار فقط ـ

*** 
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 یم چشم به یادیز یآلمان مردمان انیم در اش یروس ظیغل لهجه

 !بور یادیز یخارجک کی با خوردن قهوه به چه مرا آخر. آمد

 منِ بار تکه یکل و آورد در را هیقض یتو ته شیپ ساعت مین مسعود

 .کرد احمق

. کردم نگاه او حیمل یادیز صورت به و زدم کنار لیم یب را کامو

 از شتریب اش یعسل یها چشم و روشنش یا قهوه دست کی یموها

 .کند یم پرت را آدم حواس یزیچ همه

 ؟یشد خسته ـ

 را میها گوش اش لهجه یلیخ. کرد یم خرد را اعصابم فقط شیصدا

 !ام کرده غلط من م؛یبگو توانستم ینم. کرد یم تیاذ

 !ام خسته واقعا من سیدن ـ

 :کرد میتماشا اش قهوه فنجان یباال از

 ...میبر بهتره ،یگیم درست ـ

 مقدار. برداشتم زیم یرو از را فمیک. کردم رها یراحت به را نفسم

 . گذاشتم زیم یرو انعام همراه یپول

 م؟یباش داشته هم گهید قرار هی میتون یم ـ

 :دادم را جوابش قیعم فسن کی با و گذاشتم هم یرو را میها پلک
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 کافه به باهات کردم قبول که بودم تیمعذور تو من یول دیببخش ـ

 !دارم نامزد وگرنه ام،یب

 :داد باال را شیابروها

 ؟یچ یمعمول دوست کی ـ

 از کرد یم مجبور مرا دم،یند عمرم در حال به تا او از تر شیریس

 .بردارد کچلم سر از دست تا کنم استفاده تنه نییپا یها فحش

 ...بگذرونم وقت بهیغر مرد با نداره دوست نامزدم ـ

 روشنک اگر. بستم دار شاخ دروغ مشت کی با را هیقض ته و سر و

 رختخواب در من االن گذاشت، ینم یمسخرگ نیا به شرط یعوض

 . بردم یم سر به هتل

 تماس کی با و گذشتم کافه کینزد بازار شلوغ تیجمع انیم از

 به ادیز و نبودم بلد یخوب به را هتل. کردم نیماش خواست در یتلفن

 .نبودم مسلط یآلمان زبان

 به باالخره شلوغ، یها مغازه و ها ابانیخ دنید قهیدق چهل از بعد

 .دمیرس هتل

 فوق نیزاید کی ،یرنگ ینیتزئ یها نور همراه هتل، دیسف تمام ینما

 .بود ساخته العاده
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 با و دمیکش رونیب را لمیبامو گذشتند، یم که یمردم به توجه یب

 کم یلیخ که شدم ییها یسلف گرفتن مشغول یگشاد و گل لبخند

 .آمد یم شیپ

 با یها پله تمام، یخستگ با و شدم هتل یراه ها، عکس گرفتن بعد

 .رفتم باال را  هتل ارتفاع

 آسانسور سمت به مُسن نسبتا مرد کی همراه اتاق رزو دییتا بعد

 یخال دست و بود آورده وایش را جورم و عجم و کوچک چمدان. رفتم

 .رفتم یم اتاق سمت به

 و شدم اتاق وارد. کردم رَدَش ،یسر تکان و گرفتم مرد از را کارت

 به نجایا و بود بهار فصل رانیا در. شدم میها لباس آوردن در مشغول

 .نداشتند یبرگ گرید شیها درخت و رفت یم زییپا سمت
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 کوچک اتاق به یسرک و دادم قرار یلباس چوب یرو را ام زهییپا بافت

 .انداختم جورش و جمع

 وصل هتل یفا یوا به و نشستم اپن پشت یها یصندل از یکی یرو

 ناشناخته یها عکس به یا یکل نگاه و رفتم نستاگرامیا سراغ. شدم

 .انداختم



 

905   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ونیهما با اش رابطه. کرد مشغولم یکم لوفرین چیپ ها ان انیم تنها

 جشیپ در را شان دونفره یها عکس گرید که بود شده یجد قدرآن

 .نبود احمقش لیفام و فک نگران و گذاشت یم

 عرفان حاال. است کرده فراموش را عرفان که بود نشده باورم هنوز

 خوش مرا اصال که است کرده نشیگزیجا را یمرد لوفرین و شده پدر

 .کند ینم حال

 و ثمیم. افتاد یا یجمع تدس عکس به نگاهم ش،یها عکس انیم

 که یچوب زیم کی دور لوفرین و ونیهما کنار پسرش، همراه الیژ

 . بودند شده جمع بود، شیرو یسالگ نوزده تولد کیک

 ساله نوزده یعنی. کردم نگاه لوفرین صورت به دوباره و زدم یلبخند

 ماه چند... وریشهر متولد ونیهما و بود بهشتیارد متولد او بود؟ شده

 ....تر ریپ سال کی و شد یم ونیهما تولد هم گرید

 شدم تلگرام وارد. بستم را نستاگرامیا صفحه و دمیکش قیعم ینفس

 شتریب. بود یعاد من یبرا نیا. شدم مواجه امیپ از یادیز حجم با که

 یو یپ به. زدم ینم سر تلگرام به اصال و شدم یم کار ریدرگ روز

 را ثمیم و لوفرین و ونیهما امیپ چند شان همه از و کردم نگاه میها

 گذرا و ندادم یتیاهم سابقم همکاران و ثمیم پدر امیپ به. داشتم نگه
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 یا مهین که کنم پاکش تا ماند یناشناس یو یپ یرو دستم. گذشتم

 .کرد شوکه مرا حرفش از

 را انگشتم. کردم نگاه فرستنده اسم به تعجب با و کردم باز را امیپ

 خواندم؛ را امیپ دوبار. نشود خاموش تا داشتم هنگ شینما صفحه یرو

 ...دمشیفهم ینم اما

 و مایس یبرا دلم اگر یحت. کنم یکمک او به خواست ینم دلم اصال

 به رو کدامشان چیه با خواستم ینم هم درصد کی. بسوزد اش بچه

 . شوم رو

. بدهم یجواب چه دانستم ینم بود، شده خشک بردیک یرو دستم

 زیا اش ادامه در و شد سبز او، اسم کنار کونیآ که مکرد مکث آنقدر

 .بود آخر سال ترم انیپا امتحانات از زاتر استرس که ینگیپیتا

 گرشید امیپ ادامه به امشیپ ببندم، را چت صفحه خواستم تا

 و زدم یپلک. افتاد خط هر جان به من مشتاق یها چشم و دیچسب

 کونیآ یرو را شتمانگ. دمیکش ام شلخته یموها به یدست کالفه

 :کردم صحبت به شروع کوتاه سرفه کی با و داشتم نگه سیو

 مونیپش قبلت یکارا از دمیند و یدید ابونیخ تو منو شیپ هفته ـ

 خاموشه؟ خطم و یریگ یم تماس من با یه یمدت یگیم حاال! یباش

 که دیدار لیفام یکل تو و مایس قطعا ؟یبزن زنگ بهم دیبا چرا
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 بهم کم یلیخ و هستم سفر مدام من... باشه مایس به حواسش

 رونیب سرت از رو کنم کمک بهت من نکهیا فکر... دنیم یمرخص

 !کن

. کردم نگاه چت صفحه به یچشم چهار و کردم رها را سیو مکث با

 کنار خی پر پارچ از و دادم قورت را دهانم آب. خورد نیس لحظه در

 .ختمیر آب پر سر وانیل کی دستم،

 را او یو یپ مدام اما رفتم؛ ها کانال سراغ و بستم را او چتِ صفحه

 .کردم یم چک
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 پول یکل رم،یبگ انتقام او از خواستم یم من کردم؛ یم فکر نیا به

 وجدان عذاب او اگر. دینرس او به زورم. زدم گند تهش و کردم خرج

 .داشتم یادیز را یکی نیا من نداشت،

 مکث با و فشردم را یگوش کنار کمهد تلگرام، کشینوتف یصدا با

 :کردم باز را امشیپ

 و ستین خوب اصال تشیوضع مایس اما ؛یسفر تو دونم یم من ـ

 ...شنهادیپ بهم رو تو مسعود.. وفتهیب ممکنِ هرلحظه بچه جفت
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 نیا! دیآ ینم من سراغ ،یریبگ هم را جانش اگر او دانستم یم

 شنهادیپ نیچن که است کرده من به راجع فکر چه یعوض مسعود

 است؟ داده یمضحک

 :کردم پیتا حوصله یب

 بهت تونم ینم یکمک متاسفم. زده حرف خودش سمت از اون ـ

 ...کنم

 .گذاشتم لنتیسا یرو را لیموبا و بستم را چت صفحه

******** 

 جز میبرا دنشید لیدل. شوم رو به رو او با خواست ینم دلم قطعا

 .بود یزندگ مجهوالت

 اش دخترانه ی ساده یادیز پیت با تر سمت آن قدم چند لوفرین

 .بود کرده جلب را یموتور پسر چند توجه

 که بودند گشته او دور آنقدر. دمیشن یم را پسران یابانیخ یها تکه

 .شوم خانه وارد الیخ یب نتوانستم سر اخر

 که دمیکوب محکم آنقدر را در. میشد خانه وارد و گرفتم را دستش

 زد یم غر. دمیشن اش خانه اطیح داخل از را یارکن هیهمسا یصدا

 .اند شده یوحش مردم که
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 یرو کردم یم پهنش و شستمش یم داشتم، را اش حوصله اگر قطعا

 .بزند مفت زر کمتر تا اطشانیح در قاب

 :دمیپرس کالفه و کردم رها را دستش

 ؟یاومد نجایا یچ واسه ـ

 یمشک-قرمزم هچهارخان یمانتو با همراه را اهشیس نیج شلوار

 .بود افتاده گردنش دور اش یمشک شال و بود دهیپوش

 !میا چندساله یها دوست تو و من ـ

 :داد  اوادامه و زدم یپوزخند

 راه بشو بل نقدریا باشه من یبرا ونیهما خواست دلم چون فقط ـ

 ؟یانداخت

 :کردم رها را ام خنده

 ته؟یمفنگ الدنگ یعمو اون ارث مگه باشه؟ تو مال ـ

 :کرد نگاهم شده زیر یها چشم با و شد نهیس به ستد

 عاشق پامچال نکنه که کردم فکر. کردم فکر تا هزار برسم؛ نجایا تا ـ

 !زدم گند من و ونهیهما
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 و ماند ساکت قلبم... سوخت تنم تمام که گفت بد آنقدر... گفت بد

 گرید که داشت درد آنقدر فکرش نیا. افتاد میبازو یرو از چپم دست

 .اختمشنشن

 :آمد جلو به یقدم و افتاد نهیس از یان شیها دست

 ...کردم فکرشو فقط من ـ

 بکیس یانتها به بغض دروغ، چرا و دیچسب میگلو به تهوع حالت

 قیرف عاشق هم آن شدن؟ عاشق به چه مرا و زد یم خونکیس میگلو

 یسبز غاز هی من صد یها حرف نیا به چه آخر مرا... میها خوب روز

 ؟یکنار خانه در یجلو یکن پاک

 ترسانده آنقدر سکوتم. رساند مقابلم به را خودش و داشت برش ترس

 گرید تا شوم دور او از جهان کی توانم یم دانست یم که بودتش

 ...نمشینب

 !نشه هم ونیهما نکنه که دمیترس فقط ـ

 ییها پامچال. شدم رهیخ ییرایپذ در یورود کنار کوچک باغچه به

 توک و تک را گل یها جوانه و بودند شده زترسب ام کاشته که

 .دمید یم انشانیم

 رسوندمت نجایا و کردم جمعت خرابه یتو از، که یمن از... نترس ـ

 به بخواد که دینرس دهیارک یخودکش یبان و باعث به زورم من! نترس
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 ییاونا به برسونم بیآس یهرک به... لوفرین نترس من از اصال. برسه تو

 ..زنم ینم صدمه بودن، میندگز یروز هی که

 به خورد یم بود، زهین شیها حرف نیا... حرفش. گذشتم کنارش از و

 هم یروز چند و بود دهیند خوش خواب نشده، آرام هنوز که یقلب

 به شدنش پدر به.... بود بلند بسته یموها با یمرد ریدرگ فکرش

 ...بود مایس

 قم؟یرف از عشق دنربو به چه را سوزد یم دشمنم یبرا دلم که یمن
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 ...رفت و داد شیها حرف خط دو نیهم با را میها یخوب جواب انگار

... رفت و کردم مطمئنش. شدم ییرایپذ وارد و دمیشن را در یصدا

... رفت و هست صاحبش شیر خیب بد مال که کردم مطمئنش

... خواهم ینم را ونیهما از تکه کی خَر منِ که کردم مطمئنش

 . هستم یندار همه آدمِ من کال. شود ینم هم بخواهم

 دادن تکان لیم یحت و دمیشن یم اتاقم از را لیموبا زنگ یصدا

 نُه سَفر بود، امکانش اگر. نداشتم را ییرایپذ در از شدن جدا و خودم

 به کامل دور کی و نشستم یم گوشه نیهم کردم، یم کنسل را شب

 . کردم یم فکر ونیهما
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 صفحه یرو مسعود عکس. رفتم اتاق سمت و کردم تند را میها قدم

 حرف کی او و من روز یط. داشت را یباز مسخره حکم لیموبا

 در دشیجد کار از زد یم نق او. شد ینم بدل و رد نمانیب درست

 ...و زند یم ور یلیخ که دادمش یم فحش من و دوستش کیبوت

 را یگوش هیچندثان مکث با و کرد صورتم به ینگاه نهییآ یجلو

 :دمیشن را بلندش یصدا. برداشتم

 مگه؟ یدار منم از تر واجب کار تو... یداد یم جواب فردا ـ

 .شد دار ادامه او یگر یهوچ باز و بود سکوت همان جوابش

 الخروجش ممنوع انیک. زنه یم زنگ بهم یه روز چند اریخشا ـ

 ! کرده

 تُن دمسعو. دیپر باال میابروها و شد متوقف میموها انیم دستم

 :آورد نییپا را شیصدا

 جهان...خونتون ببر رو مایس گهیم نجایا نشسته بس االنم ـ

 یتلل یللی فکر و رمیگ ینم زن که یکفر من دست از شینجوریهم

 حامله من رو مایس ؟یچ کاره هی بگم خونه ببرم رو مایس. هستم

 ...زنم نمیا ایب کردم،

 :زدم میموها به یچنگ

 ...خوبا... کن یباز نقش خوب مسعود ـ
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 :گفتم حرص با نداد که را جوابم

 گفتم بهت ؟یباف یم شعر یبرا یدار که یدیکش باز یا نقشه چه ـ

 یگیم حاال! باشه من کینزد اریخشا از یزیچ یحت ندارم دوست من

... براش رهیبگ پرستار بره بدمش؟ دون و آب دلم ور ارمیب زنشو

 ...جا همه نیا... هتل ببرتش

 :گفت که بزنم غر قبل از شتریب آمدم

 ...ارهیخشا دست پیچ ـ

 شروع ابدا. کردم نگاه نهییآ درون داغانِ افهیق به رفته وا. ماندم مات

 االنش نیهم... خواستم ینم را درد ابدا. خواستم ینم را انیجر نیا

 میها زخم دنید اجازه انیشا فقط. ندارم را کمرم به کردن نگاه یرو

 ...داشت معرفت بود، زیه هم قدر چه هر مردک. داشت را

 نیا یبرا... ارمیم نه بدن؛ پول هم یاردیلیم بهم... مسعود نه! نه ـ

 بدنم با فهمم یم یوقت شه یم خیس تنم به مو... ارمیم نه انیجر

 تحمل عفونت یه و خوردم هیبخ یه فهمم یم یوقت... کردن کاریچ

 . کردن حل آب یتو قرص یه و کردم

 :گفت مکث با

 من؟ خاطر به یتح ـ
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 یچارگیپ با و گذاشتم زیم یرو یاسپر درب یرو را دستم کف

 :دمینال

 جا هر. ترسم یم هنوز من اما زه؛یعز یلیخ... پسر زهیعز خاطرت ـ

 ....هست هم انیک باشه، پیچ

 !دستشه یقالب پیچ دهینفهم هنوز. ستین رانیا انیک ـ

 دهن بعدشم و اریخشا خِر ادیم بعد! فهمه یم باالخره. فهمه یم ـ

 . کنه یم سیسرو رو تو و من

 انیک تا کنم اریخشا کمک خوام یم نباریا پامچال... من جون سر ـ

 بذار. ایب کوتاه دهیارک سر. میبنداز ریگ رو باباش تا... میبنداز ریگ رو

 المصب تو گهید میبنداز ریگ رو انیک اگر پامچال؛ کنم راحتت

 گهید. یکن ینم فیتعر رو اتکابوس و یزن ینم زنگ من به هرشب

 من گهید! یر ینم یلعنت قرص اون عوارض یبرا دکتر اون دکتر نیا

 نیبب. وجدانم عذاب یب راحت. رمیم دهیارک خاک سر راحت حداقل

 یکی سر از راحت که ستمین هم یخوب آدم اما ستم؛ین بده آدم من

 !یا لونه تو شهیهم مار نیع ؟یندار جَنَم ذره هی چرا. بگذرم

 

 191پارت#
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 بر ام نهیس ی قفسه به ام چانه که بودم آورده نییپا آنقدر را سرم

 . بود کرده داغ شیحرفا حجم از صورتم. کرد خورد

 ...نزنم شتین یوقت هی پا به. دارم شین بازم باشم، هم مار اگه من ـ

 ام یشیآرا لوازم زیم یرو یسخت به را یگوش. کردم قطع را تماس و

 مَنِ و نهییآ به. گذاشتم زیم طرف دو یرو را میاه دست و گذاشتم

 .زدم زل داخلش

 کردم؟ یم یغلط چه نجایا من خواستم؟ یم چه من بودم؟ چه من

 را شیها یبدبخت د،یرس راه از یهرکس که کند گور به گور مرا خدا

 .نکند گردنم وبال

 مرا تا شد یم زخم یرو نمک مسعود حاال و هستم ندار یچیه خودم

 را اطیح سمت پنجره یوقت شبید را نیا... ام شده یراض. ندک یراض

 موتور یصدا یوقت. کردم اعتراف دم،یکش بهمن گاریس و کردم باز

 من از بدتر او که کردم فکر نیا به یوقت... افتادم ادشی و دمیشن

 ...است ندار یچیه مایس جز هم او که... است

*********** 

 یمتاسف حالت با. دید مرا باالخره که آورد نییپا آنقدر را لشیموبا

  را لبم. داد حیترج من به را لیموبا صفحه  دوباره و داد تکان را سرش

 .کردم رها دندان انیم از یسخت به
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 داخل به یکم باد. گذاشت پدال یرو را شیپا و زد جا را دنده

 .رفت یم شانه یرو ورشش،ی مدد به شالم و امد یم نیماش

 ....وسط شبید ـ

 که قدر نیهم. ندارم را حرفش دنیشن لیم دیفهم د،ید که را تمصور

 تا گلو یباال تا حالم. کند یم تیکفا ام دهیچسب یصندل ی گوشه به

 .است شده نخکش یلعنت خرخره همان

 گوشه؟ اون یبزن چنبره تا امیب یزد زنگ بهم ـ

 باال را ها شهیش. کشاند ابانیخ کنار به را نیماش و چرخاند را فرمان

 سرش. گذاشت نیماش لومتریک صفحه قسمت یرو را لشیموبا و داد

 تا را پخش درحال یِفرانسو کیموز یصدا نیح همان و چرخاند را

 .کرد کم ته

 ... ایب ؛یگیم فقط مرگته؟ چه بفهمم یزن ینم حرف یحت ـ

 باز را نیماش در و چرخاند را سرش کالفه. کردم نگاه شیها چشم به

 کنارم را خودش. کرد باز را عقب نیماش در و زد دور را نیماش. کرد

 :گرفت را میها دست. دادم کردن لمس ی اجازه دستانش به و داد جا

 کردم؟ یبد کار شبید ـ
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 نیا و کرد رها را میها دست او و دادم تکان "نه" یمعن به را سرم

 سَرِ از که شبید... بود خوب شبید. خواستم یم من که نبود یزیچ

 . دمیشن را فتاعترا یمَست

 به را خودت هم دیشا ،یستین شدن مست آدم ؛یگفت یم راستش

 خود تا سَحر کله تا من و کنم دق من و یبزن حرف تا یزد یمست

 .کنم فکر تو به اذان

 ی شده پاره تکه یمانتو ختم،یر بد یابر یها ییدمپا آن با هم حاال

 ون،یاهم چشم ریز ام، تابستانه یگل گل شلوار و شمیپ سال شش

 .رساندم تو به را خودم یواشکی

 به نینفر صبح خود تا دمید یفرفر مو دختر کی عکس یوقت شبید

 دیشا و شیفهم ینم تو که تَه و سر یب منِ از امان و بستم قلبم یپا

 ...هم

 نقدریا... یگذاشت جا خونه هم رو فتیک دم،ید شدم بلند صبح ـ

 ...یگذاشت چرا ؟یاومد چرا یبر یداشت عجله

 را سرش و گذاشت راننده یصندل آزاد قسمت یرو را دستش آرنج

 لب یرو را اش سبابه انگشت. نمیبب را صورتش تا کرد خم آنقدر

 :دیکش شیها
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... یموند اما ؛یبر که افتاد.... یبر ای یبمون که میانداخت خط ای ریش ـ

 منه؟ رهیتقص نمیا

 :دمز گوش پشت را افتاده یمو تار و آوردم باال را سرم

 م؟یکن یم یغلط چه میدار تو و من م؟یکن یم میدار کاریچ ـ

 :گذاشت هم یرو را شیها چشم

 ؟یکن یم فکر میکن یم یغلط چه نکهیا به یدار هرشب ـ

 گونه یرو شیها نفس. آورد جلو را سرش و کرد باز را شیها چشم

 و... عذاب یبو... یاضاف غلط یبو خون، یبو داد، یم عشق یبو میها

 .داشتم دوست را او من ها نیا امتم با

 اگه که... رمیبگ رو جلوت و یبر یبخوا اگه که باشم عالم شرف یب ـ

 ...نباشه نییپا برات شهیهم سرم اگه که. ندم حق بهت
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 دیکش گردنش یرو کالفه را دستش او و چسباندم یصندل به را سرم

 :گفتم من و

 ... یبد حق بهم ممخوا ینم. برم خوام ینم... خوام ینم ـ

 :دادم ادامه صورتش درون و دمیکش جلو را خودم
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 نگات چطور من باشه نییپا اگه باشه، نییپا برام سرت خوام ینم ـ

 کنم؟

 یم شک بودنم به ختیر یم شیها چشم در که یمهربان مشت کی

 به. کردم یم شک خواهد؛ یم مرا سخت آنقدر که او به. کرد

 کوچه سر تا که ثمیم به و است کرده منع دنشید از مرا که یونیهما

 که دانست یم فقط لوفرین. دیایب سراغم او نکند که کرد یم بمیتعق

 پرست آغوش و تنم به است خورده او تن که قلبم، به ام زده گند من

 .ام شده او پرست آغوش فقط فقط. ام شده

 شهیهم. است نییپا سرم شهیهم خودم یول شد؛ بلند او یبرا میموها

. شوم یم کُنَش ول و خواهمش یم که میآ یم مُقور آغوشش انیم

 همه به لعنت و آمدم خانه به وال و هول با دهیترس که شبید مثل

 .داشت نگه او کنار مرا که فرستادم الکل شهیش یها یبطر

 کنم؟ بغلت یدار دوست ـ

. گرفت یم اجازه کردنم؛ لمس به راجع. بود نیهم کارش شهیهم

 شب خود تا و انداختم راه یشور چه بار نیاول که تاس ادشی هنوز

 . ختمیر اشک
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 شانه فقط سر نیا. کردم کج سمتش را سرم تنها و ندادم را جوابش

 یم تیسرا بالشت به ات شانه هم ینباش... بس و خواهد یم را تو

 .شود ینم تو اما کند؛

 نیا... بود بخور بدرد شلوغ ابانیخ انیم ن،یماش یدود یها شهیش

 .شد قبل از تر امن میجا و شد منتقل نهیس به شانه از که بود من سر

 ...صبحه نُه االنم م،یدیخواب صبح پنج ـ

 :آورد نییپا را سرش. کردم نگاهش و آوردم باال را سرم

 خودم؟ خونه ببرمت ـ

 شرحه شرحه مرا ونیهما و آره گفتم یم... رفت یم و نه گفتم یم

 ...یکوفت عشق نیا یبانقر گوشت که هم خودم.. کرد یم

 ...تو شیپ امیم ـ

 :کرد لمس را ام گونه شستش انگشت

 کنم؟ کاریچ دیبا تو با ـ

 لیتکم غصه با را ام شنبه پنج روز. کردم نگاهش نیغمگ و زدم پلک

 و دلتنگ دیبا هم او اغوش در مگر... صبح اول نیهم با. ام کرده

 شد؟ ریدلگ

* 
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 :کرد من به ینگاه و گذاشت زیم یرو را نکشیع یلبخند با دکتر

. شده حادتر تشیوضع یلیخ جان مایس. گفتم هم همسرشون به ـ

 اون مُردن یبرا زیچ نیتر کشنده درست شدن یعصب و استرس

 آروم یجا رو مایس گمیم دارم که هست یماه کی... هست نیجن

 .ببره

 را لباسش. رفتم مایس سمت و دادم تکان یحوصلگ یب با را سرم

 را شالش. گرفت دستم از را اش یخفاش گشاد یمانتو و دیکش نییپا

 به. دیپوش را شیها کفش دستم کمک با و انداخت سرش یرو

 :برداشت جلو به یقدم یسخت

 ییجا منو تونست ینم. ستین خوب ادیز شیروح اوضاع اریخشا ـ

 ...بسپاره

 :گذاشت بشیج درون را اش نهیمعا یگوش دکتر

 ...هست هم بچه اون رپد اریخشا باالخره مایس ـ

 :گفت قیعم ینفس با و رفت درهم مایس ی چهره

 پدرش قراره ست؛ین پدرش اریخشا یدون یم خودت... ترانه کن بس ـ

 !بشه

 قدر نیهم حالت، یب قدر نیهم. بود پوکر هیشب یزیچ واکنشم

 :کرد وارد میها انگشت به یفشار مایس... صامت
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 تو گهید خواست یم مطب، اورد ینم منو ترسش از ست هفته دو ـ

 .یکن نهیمعا منو تا خونه ارهیب رو

 سبز شال ی دنباله و گذاشت مایس ی شانه یرو را دستش دکتر

 :انداخت شانه یرو را مایس

 هم مامانت یحت. نبود یدرست آدم اولشم از اریخشا که یدون یم ـ

 .نداشت قبولش کامال

 :زد یلبخند مایس

 ...مرد یم اش خواهرزاده یبرا مامانم ـ

 ...یکن یم یطرفدار اون از باز تو بگم یهرچ من ـ
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 نگاه اتاق دیسف تماماً وارید به و چرخاندم حدقه در را میها چشم

 .کردم ییگذرا

 :کشاند در سمت را مایس لبخند با دکتر

 به نره ادتی اما کنه؛ یم کمکت داره قدر چه اریخشا دونم یم ـ

 ...شهیم شتریب مردنش امکان حظهل هر تو بچه که اون خاطر

 :فشرد مشت انیم را در ی رهیدستگ و زد یپلک کالفه مایس
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 اون... گرفت را ام هیمهر و کرد جمع مشت و لگد ریز از منو اون ـ

 هم هزاربار... نباریا یدون یم خودت. داشت نگه سرپا االنش تا منو

 لزوما ،یفخال آدم هر. کنم یم شویطرفدار من نادرسته، اریخشا یبگ

 !ستین گناهکار

 راه مایس سر پشت و دادم تکان ترانه یبرا یسر. کرد باز را در و

 در. میدیرس یخروج به بعد و میکرد رد را خلوت نسبتا سالن. افتادم

 کوتاه قدم چند با. رفت رونیب مایس و کردم باز را ییکشو یِا شهیش

 فیک. باشد تر راحت تا نشاندم نیماش عقب را او و میدیرس نیماش به

 روشن را نیماش و گذاشتم کنار یصندل یرو را خودم و خودش

 .کردم

 با و بود داده هیتک یصندل به را سرش. کردم نگاهش نهییآ درون از

 .کرد یم وارد فشار اش یشانیپ به دستش کف

 یبوق. رفتم مارستانیب اطیح یخروج سمت به و گرفتم عقب دنده

 .شدم ریزنج اختناند منتظر و زدم نگهبان یبرا

 جان؟ پامچال ـ

 :دادم نهییآ به را نگاهم

 بله؟ ـ

 :دیکش جلو را شالش
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 ؟یریبگ رو اریخشا شماره لطفا شهیم ـ

 :دادم تکان را سرم

 ...ستین بمیج تو میگوش دارم، نگه جا هی تا صبرکن ـ

 و شدم یاصل ابانیخ وارد یدگیبر از گذشت بعد من و نگفت یزیچ

 یگوش. برداشتم را فمیک و چرخاندم را تنم. دمیکش یکنار را نیماش

. شد متصل اریخشا به تماس پنج عدد فشردن با و آوردم رونیب را

 دستم از را لیموبا یکوتاه تشکر با او و گرفتم مایس سمت را لیموبا

 .گرفت

. کردم نگاه او به نهییآ درون از و انداختم راه به مجدد را نیماش

 به ناله و اشک یکم ست یکاف ود،نب یسخت کار من کردن یراض

 قدر نیهم. شوم تیها یبدبخت خَرِ من تا یبچسبان تیها حرف

 کرده یاضاف غلط دانستم یم خودم... گونه ساده قدر نیهم ابلهانه،

 بسته شرط من بودن یرو اولش همان از مسعود دانستم یم. ام

 .است

 انیک فکر یقیهرطر به که بود یمسعود ها، نیا همه از تر متعجب

 که دارم ادی به خوب را شبید... کردنش محو و زدنش نیزم فکر. بود

 عرضه یب صفت هربار و ختیر اشک. ختیر اشک دهیارک نبود یبرا

 جهان خواهد ینم... شود پدرش خواهد ینم گفت؛ یم. داد خود به را
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 رفته دهیارک گفت یم... نشد بعدش اما و رفت عشقش دنبال که شود

 .ام نشده آرام وزهن من اما است؛

 ساز دست مرغ ژامبون چیساندو دو و کرد لیتکم غصه هم را شبید

 سنگ از میبرا. شد یم محسوب دهیارک عالقه مورد یغذا که مسعود

 یم... ندارد را دنشید لیم ست یماه کی که گفت یم یاهیس قبر

 م،یخور یم را دهیارک نبود غصه هم با م،یرو یم هم با بار نیا گفت؛

 در را پدرش و انیک دخل هم با و میکن یم غُر غُر سرش باهم

 ...میاوریم

 به حواسم... نبود هم یرانندگ به. نبود مایس یها حرف به حواسم

 .بود شبید

 زد دید مسعود همراه مرا مشترکمان اتاق در یال از مایس که شبید

. خورد یم غصه ما یبرا... کرد او متوجه مرا است شده تر صورت و

 شده درد قیعم یها توده با اریع تمام یعوض کی که یعودمس یبرا

 چه... ست گذشته یها خش و خط از پر تنم تمام که من و... است

 نداشت؟ وجود گذشته اگر شد یم
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 :کردم نگاهش نهییآ درون از. زد میصدا مایس م،یشد که کوچه وارد
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 بله؟ ـ

 :گفت گرفت، یم گاز را شیها لب که یدرحال و آورد جلو را سرش

 کردم، کشک هوس که یمدت من راستش جان، پامچال دیببخش ـ

 ..و شهره خارج انگار اما اره؛یب بخره امشب اریخشا زدم زنگ

 :گفتم یلبخند با و دمیپر حرفش انیم

 .خرم یم هست، مغازه جلوتر.. شدم متوجه ـ

 :گفت و شد فیک به دست هول با

 شمیم ناراحت یجد. کن کم وپولش دمیم که یکارت از خدا رو تو ـ

 .خورم یم من شترشویب و یخر یم پرت و خرت هربار که

 یها رگه که اش ییخرما یموها از و کردم نگاه مهربانش صورت به

 :گفتم و گذشتم داشت، ییطال

 ...کنه یم حساب بعدا اریخشا ـ

 :گذاشت ام شانه یرو را دستش

 ..کن گوش من حرف به بار نیا لطفا ـ

 .داشتم نگه خواربار مغازه کی مقابل جلوتر یکم و دادم انتک را سرم

* 
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. کرد داریب ناز خواب از مرا خوانش خروس تماس با یصبح سر

 شیها حرف ته و سر اصال. نبود بند شیپا یرو ذوق از یعوض پسرک

 و آورد را انیک اسم فقط. دیگو یم چه دانستم ینم! دمینفهم را

 !داد اریخشا به را یگوش

 تا شبشید درواقع. دمینفهم هم باز اما زد؛ حرف میبرا هم اریخشا

 هفت که حاال و داشت نگه داریب مرا لمیف و گاریس صبح پنج ساعت

 به یمهم پرواز صبح، نُه ساعت. داشتم ازین یادیز خواب به بود، صبح

 .بودند یمهم اریبس یها آدم مانیمسافرها و داشتم هیترک

 تماس روز هر او و گذشت یم ودمسع دنیند از هفته کی از شتریب

 و زن اختالط کالم دو اریخشا و بپرسد را مایس حال تا گرفت یم

 ...کند یشوهر

 :چسبوندم گوشم به دوباره را لیموبا

 ....مسعود یوا ـ

 رو انیک بره تا داره یخصوص پرواز هی امروز تهران، اومده انیک پدر ـ

 ..نهیبب

 :گرفتم چنگ به را میموها

 ؟یچ یعنی نیا االن ـ

 ...افتاده انیک یبرا یاتفاق هی یعنی نیا ـ
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 :کردم باز مکث با را اتاق در و کرد یا سرفه

 د؟ییکجا االن شماها ـ

... تهران برگشتم و گرفتم ارسالن از مدارک یسر هی... گهید میتهران ـ

 ...کرده جور شاهد هم اریخشا

 ؟نداره یا دهیفا چیه انیک انداختن زندان که یدون یم ـ

 اما نباشه؛ یمهم شخص یدولت طهیح یتو دیشا انیک اما دونم؛ یم ـ

 بوش که جور نیا و داره ارزش گردن و سر هی از شتریب ایماف نیب

 یم فکر هم اریخشا و من. زدن ترورش به دست رانیا خارج اد،یم

 اومده گاهش یمخف از باالخره انیپدرک که نهیهم خاطر به میکن

 ...رهیم هیقض نیا دنبال یصوصخ طور به داره و رونیب

 کوچک جوش یرو را انگشتم و کنم یم نگاه نهییآ درون صورتم به

 :گذارم یم ام ینیب کنار

 د؟یکن کاریچ شماها قراره پس ـ

 ...میکرد کارا یلیخ االن تا ما ـ

 :دمیکش میابرو ریز را انگشتم

 مثال؟ ـ

 !انیک ترور ـ
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 :شد دگشا میها چشم و افتاد صورتم یرو از دستم

 ها گنده کله همون گهید روز دو ؟یکن یم یغلط چه یدار تو ؟یچ ـ

 کنند؟ یگون یتو رو اریخشا و تو سر یخوا یم

 :گفت خنده با

 من کار. یباش کرده تصور گنده را انیک نقدریا کردم ینم فکر ـ

. بلدم رو خمش و چم تمام. بود کینزد من به یلیخ انیک...درسته

 !کرد جور آدمشو فقط اریخشا

 شه؟یم یچ دیکرد فکر انیک کشتن با ـ

 ...میشیم آروم ـ

 خواد؟ یم یچ انیک از اریخشا ـ

 سمت صورتم شستن بدون و آوردم در میپا از را ییدستشو ییدمپا

 .روم یم آشپزخانه

 یرو یها جراحت اون تموم شاهد من. شد یزخم یلیخ اریخشا ـ

 ی خاله شدن کشته کنم یم حس یحت... دایتهد تموم. بودم بدنش

 انیک نگیپرس نینگ قتل محل تو من چون! بود انیک ریتقص اریخشا

 هم انیک چون شد؛ گزارش سیپل به یقلب سکته یول کردم؛ دایپ رو

 ینم نویا وقت چیه مایس! دیخر پول قرون دو با رو دکتر هم سیپل

 هیقض مثل. بره یم یپ یچ همه به زود یول اریخشا بفهمه، تونه
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 اما انه؛یک کار که بود مطمئن یلیخ اریخشا ادمهی! مایس یریگروگانگ

 ...گرفتم یم رو انیک سمت همش من

 :رفتم اپن سمت ریش یبطر برداشتن با و کردم باز را خچالی در

 ...انتقامه هیقض پس ـ

 چه زهر با چه. کشه یم رو انیک اریخشا آخرسر که دونم یم ـ

 رو فکرش که یزیهرچ چه کنه، یخودکش کنه مجبورش

 ینم رو دستورات نیا اون اگه کشه، یم رو سشیرئ یول قبلش....یکن

 ...میدیرس ینم نجایا به داد

 :گذاشتم یبطر کنار را وانیل

 ..نده دخالت رو خودت تو ـ

 :دمیشن را پوزخندش یصدا

 زنم؟ یم دو و سگ دارم و نجامیا یک خاطر به یکرد فکر ـ

 :کردم رها میها دندان حصار از را میها لب

 وقت اون و چاه تو یبر چاله از ترسم یم تهش من... مسعود نکن ـ

 ؟یبر دست از یخوا یم چرا. کنم یکار نتونم

 ...یزن یم شین هی یگفت نرفته ادمی ـ

 :کردم مشت اپن یرو را دستم
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 تمومش... یستین ها یهرکس اون هم تو! زنم ینم شین یهرکس به ـ

 .کن

 مایس شدن وارد متوجه و دمیکش جلو را سرم ییرایپذ در شدن باز با

 و داد یم را مفصلش حاتیتوض میبرا داشت دوباره مسعود. شدم

 .بود پُر شیها حرف تمام از من گوش

 نیا. دمیترس یم سگ نیع ماجرا نیا تمام از که بود نیا ترش راست

 یگاه مسعود. داد یم باد به را هممان سر که داشت یدراز سر اتفاق

 من ترس که نداشت خبر اما داد؛ یم فحش ام یالیخ یب همه نیا به

 .است ام یکوفت انتقام از شتریب

 

 195پارت#

 یم شان همه از رفتن و دادن دست از است، ترسناک میبرا مرگ

 کنار هم او وجدان عذاب و شود شیزیچ مسعود حاال نکهیا. ترسم

 مرا یه نداشتم، یگناه که من. ترسم یم یادیز بخوابد، دهیارک درد

 زن کی از مواظبت عاقبتم آخر و خواستم ینم که دنیکش یسمت به

 که کنم قبول توانم ینم جوره چیه که است مهربان حرف کم حامله

 .است خوشبخت اریخشا کنار
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 صحبت ادیز اریخشا با و دیخند یم آرام د،ید یم ونیزیتلو ساکت

 یچرم دفتر کی انیم که یکوچک یها عکس به یگاه. کرد ینم

 دهید را ها عکس. ختیر یم اشک و کرد یم نگاه است، کرده میقا

 کی و دارد یپرفسور شیر که یا قهوه دست کی یموها با یمرد ام،

 دور دستش و زد یم لبخند عکس درون مرد.... چشم به بزرگ نکیع

 .بود دهیتن مایس ی شانه

 محض دروغ اش همه شیها خنده فهمم یم ماجرا قسمت نیا در

 . ام شده شیها حرف خر هم من و است

 و گذاشتم اپن یرو را لیموبا داد، تکان صورتم یجلو که را دستش

 :دیپرس بالبخند. زدم یا یطوالن پلک

 ؟یزد زل من به چرا ـ

 :دادم تکان را سرم

 ست؟ین ات بچه یاصل پدر اریخشا ـ

 ییدمپا و شد آشپزخانه وارد. بود شیها لب یرو همچنان لبخندش

 :دیپوش را یابر یها

 !یبپرس زودتر بودم تظرمن ـ

 :گذاشتم اپن یرو پشت از را آرنجم دو و دمیچرخ
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 ...پرسم یم االن ـ

 :رفت سماور سمت به و برداشت ییظرفشو یرو از را شیچا وانیل

 قمار تا گرفت یم پول اریخشا از مدام که بود عالف آدم هی شوهرم ـ

 نستمدو یم که ام عالقه و عشق با یازدواجا مدل اون از من. کنه

 رو  اشتباهم یپا هم مامانم و داشتم دوستش اما هست؛ یالکل طاها

 یکل... سنگ به بزن رو سرت خودت برو گفت؛ یم یقول به. زد امضا

 یول کنه؛ آدم رو طاها تا خواست اریخشا از یحت خورد منو حرص

 یم شروع خشک نون از م،یشیم یزندگ وارد گفتم یم... شد ینم

 ....کنم یم آدمش و میکن

 :انداخت وانیل درون قند حبه چند

 و قیرف اهل شهیهم و بود خونده یحسابدار... نشد که ینیب یم ـ

 خواب از هم روز هی... دادن باد به شویزندگ قاشیرف بود، ها حرف نیا

 نییپا ی خرابه کوچه یتو گفتن و خورد زنگ تلفنم و شدم داریب

 ... و کرده تشنج قرص و یمست شدت از شهر

. آورد در حرکت به وانیل انیم را یخور یچا قاشق و کرد سکوت

 یرو بر چشمش کنار از اشک قطره چند. زد ینم لبخند گرید

 گرید... نبود آرام صورتش گرید. بودند آمد و رفت حال در گردنش

 .افتاد ینم خنده شدت از اش ینیب کنار نیچ چند
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 بچه پدر بشه و نگه یچیه مامانم به خواستم اریخشا از هم روز هی ـ

 ...شناسنش یم یلیفام و شناسنامه همون حد در که یا

 :کرد نگاهم و آورد باال را سرش

 هوی که شه کم دردش کم هی تا اریخشا دست کمک شدم روزم هی ـ

 ...داره یراه تو ی نوه هی دینفهم و مُرد مامانم

 :انداخت اش شانه یرو را سرش

 نیهم در که گم یم برات مدار و توام یرو یجلو االن که روزم هی ـ

 میخند یم و مینداز یم عکس اریخشا با که خوشبختم حدود و حد

 کنه نگاه عمو چشم به اریخشا که بگم و بدم نشون ام بچه به بعدا تا

 !نکنه شک همشون هیشب یلیفام به یوقت هی تا

**** 

 به. بردم یپ ادشانیز شباهت به دمید کینزد از که را اش افهیق

 ....آشنا یلیخ لهجه آن و فرم خوش ینیب و حالت یب یها چشم

 ....عقب برگردم و سمیبنو کوتاه امیپ خط کی توانستم ینم

 یکی یرو یرسم شلوار و کت دست کی با که دمشید مایهواپ انیم

 مرد با و بود نشسته یاختصاص پمایهوا یپ یآ یو یها یصندل از

 .کرد یم صحبت دستش کنار
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 یشانیپ یشکستگ خط! شناخت ینم هم دید یم اگر.. بود دهیند مرا

 دادن هنگام را دستش مچ یرو اهیس یخالکوب. بود همان قایدق اش

 آرنجش تا که یروس یخطوط با اهیس یخالکوب همان. دمید آب وانیل

 سر که یافع کی تن چشیپ و مار کی یها دندان نقشِ داشت ادامه

 .بود شده حک دستش یرو مار

 یوقت. شد یم تر سخت اریبس دنیکش تراح نفس و نشناخت مرا

 قلق بد دنده یوقت. کردم یم شک زیچ همه به دمیچرخ یم دور کی

 هم زرنگ یادیز ما فهمم یم ماند، یم کی یرو ییجا کی روزگار

 .است کذب االتیخ مشت کی مسعود یها حرف تمام و میستین

 شیجا سر هنوز اخالقش نیا. خواست آب یبطر کی دوم بار یبرا

 ادیز آب شناخت، ینم مرا که االن تا دارمانید نیاول همان از .بود

 .خورد یم
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. دیلرز یم که بود یمشت انیم مصرف بار کی وانیل و آب یبطر

 مرا تَخم و اخم با یوقت که اش رهیت یها چشم آورد، باال که را سرش

 قدم کی که یوقت. آوردم ادی به را دید یم نیرزمیز کینزد
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 و کردم یم سیخ را میجا شبش و پراند یم جا از مرا برداشتنش

 .خوردم یم پسند دهیسپ کتک

. بروم تا خواست من از دستش با و گرفت را یبطر دستش کنار مرد

 خفه پمایهوا ییجلو کوچک اتاقک وسط را خودم دیبا. رفتم یم دیبا

 خود از بهتر. شناختم یم جهان از تر خوب را او من. کردم یم

 ...خودش

 تا کشت مرا استرس اما دانم؛ ینم را ساعت ای بود شده یطوالن روازپ

 .دیرس ینم نظر به خوب چندان که یدنیرس اما م؛یبرس مقصد به

 خدا خدا. ستادیا لحظه چند قلبم! زد صدا بلند یصدا با یکی را اسمم

 .اوردین ادی به خاطراتش پس از مرا که باشد دهینشن او که کردم یم

 چیه. بود کرده عرق جوارحم تمام و  دستم کف. زدم کنار را پرده

 .بودم یاشتباه یجا اولش همان از که خودم. نبود شیجا سر یزیچ

 :کرد نگاهم لبخند با سرپرست

 ...شناسند یم رو شما انگار آقا ـ

 یموها و یشانیپ میعظ یشکست همان. است مرد همان منظورش آقا

 ...شیبایناز یها چشم و یسانت سه
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 که خواست او از شیها چشم همان با و کرد نگاه رستسرپ به

 و دیآ فرود باند یرو بر عتریسر هرچه مایهواپ کاش نرود، کاش....برود

 .شود تمام مزخرف روز نیا

 ...ستادهیا من و نشسته او

 ....ام بسته لیدخ مقدسات تمام به من و نشسته او

 ...بس و خواهد یم ختنیر اشک دلم من و نشسته او

 ...یشناخت منو ،یشد مایهواپ وارد که اول همون از ـ

 :بست را اش یصندل کمربند خونسرد او و دادم قورت را دهانم آب

 فرار و سرم یتو یزد آجر که اومد ادتی رو یروز اون کنم فکر ـ

 ...یکرد

 و شد خم جلو به یکم. کردم نگاهش فقط و شده الل. نگفتم چیه

 گرشید دست با و گذاشت ییجلو یصندل گاه کهیت یرو را دستش

 :کرد شُل یکم را رنگش یسرخاب کراوات

 پله از سرم یتو یزد آجر یوقت که ادتهی ممیشونیپ یرو خط نیا ـ

 ...خورد یها پله از یکی ی لبه به و افتادم اول

 :چرخاند همکارش سمت را سرش و زد یپوزخند
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 یربونق یکی اون مثل نویا نتونست انگار.... ارسالنه ریام دختر ـ

 .کنه کاراش

 :زد من یرو به یلبخند

 یبرسون تیعوض بابا اون به تا یباش سفر نیا یتو خواستم قصد از ـ

 چهیبپ هم مردن عهیشا بار هزار اگه. دارم ینم بر سرش از دست من

 ...رمیبگ رو ام والزحمه حق که یزمان تا هستم بازم

 مماس صورتم. دیکش را مانتوام قهی و آورد جلو مقدمه یب را دستش

 .شد صورتش با

 یم من از سگ نیع... یبود مرموز و ساکت تیبچگ همون از ـ

 ات ارهیپت خواهر اون سر ییبال چه یبود دهید بار هی چون یدیترس

 ...اوردم

 مشتم اگر و داد یم دست از داشت را کنترلش ام شده مشت دست

 ....خبرنداشتم بعدش از کردم یم حرامش را

 ...کرده ما زونیآو رو نفس تازه دوتا که شده ریپ گهید پدرت ـ

 کنار مرد. بود ام لحظه کی یبرا دنیترس و زد یم بدنم به حرارت

 در. بود کرده سکوت مایهواپ تمام. کرد یم نگاهم یجیگ با دستش

 .شد ینم دهید یاصل نیکاب داخل یکس کنارش مرد او و من جز واقع

 :دیچسب ام قهی به ام مقنعه همان از دستش شد، تر محکم مشتش
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 ...شدم کینزد دخترش به قدم ده شه، کینزد دخترم به قدم هی ـ

 نفس که بود نییپا یقدر به سرم. نداشتم هم زدن پلک توان یحت

 .رمیبگ تهوع حالت و کنم بو را شیها

 !یکرد سقوط هوی تیعاد یپروازا نیهم یتو دیشا ـ

 نشست، اش همردان یها دست یرو محکم و آمد کار به میها دست

 و افتاد بلندم یها ناخن بعد و میها انگشت کاوش به شیها چشم

 :زد ییآشکارا پوزخند

 ...رارسالنهیام هیشب تونیزیچ هی همتون یول ـ

 :کرد تر شُل را شیها دست مشت و کرد مکث یکم

 !خورته حروم پدر اصالت از نمیا... تونهیگر یوحش اونم ـ

 دستش مچ دور را میها دست ،بکشد عقب را شیها دست نکهیا قبل

 :کردم محکم

 پاچه یدید هوی... ستین یشدن رام ،یوحش نیا باشه حواست پس ـ

 ! یمُرد و یگرفت یهار که گرفت گاز جور هی رو ات

 عقب قدرت با را دستش و خورد گره هم به پرپشتش پهن یابروها

 یجلو ،یصندل دسته اما شوم؛ پرت جلو به یکم شد باعث که دیکش

 .گرفت را طمسقو
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 :کرد آزاد گردنش دور از کامال را کراوتش

 باهات ییآشنا انگار هم نخاله دوتا اون! باشه خودت یزندگ به سرت ـ

 ...دارن

 ابهام با و کردم صاف کامال را کمرم من و برگردوند سمتم را سرش

 کنار مرد از را پشیپ که یدرحال و انداخت پا یرو پا. کردم نگاهش

 :داد ادامه گرفت، یم دستش

 ...بودن من خونه در سگ روز هی... اریخشا و مسعود... دوتا همون ـ

 با را جوابش و کردم مرتب را ام مقنعه هالل و زدم یپوزخند

 :دادم ینیدروغ یخونسرد

 مدفوعشون االن... ستنین یموندن باشن، داشته وفا قدر هرچه سگا ـ

 ...درخونته یجلو

 را میها نفس فقط. کردم فرار فقط. ...رفتم فقط. نکردم هم نگاهش

. کردم حبس میها پلک پشت را میها اشک فقط. کردم رها هم پشت

 .اند انداخته روز نیا به مرا که است آدم چه هر پدر  گور فقط... فقط

 یفضول یبو که ییها سوال از پر و متعجب. کرد نگاهم پرست سر

 .خواست ینم را او به یحیتوض دلم ابدا. داد یم
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 .کنند بیعج دردسر نیا وارد مرا توانستن یم چطور

 آورد؟ میرو به را بد ی خاطره همان قایدق او و دمید را او من چطور

 که ییروزها... دارم ادی به را روزها اون خوب! ستیا نهیک هنوز مردک

 و شد یم ینظام گاهیپا هیشب امد، یم مان خانه انیک پدر هروقت

 ...خورد یمن جُم شیجا از یکس

 شیب ییوالیه کینزد از و شد یم دهید یخارجک جنتملن کی دور از

 .دید یم وانیح را ها آدم همه که نبود

 یرو میپا با قهیدق چند هر استرس از و بستم را کمربندم یسخت به

 مانیپش مرا زدم که هم یحرف خط دو همان. گرفتم یم ضرب نیزم

 است؟ کرده انیک پدر اب افتادن در به جرأت مسعود چطور کرد،

 نیکاب از را خودم.... بود قفس از یآزاد به هیشب یزیچ پمایهوا توقف

 او یها محافظ و ها آدم تمام که ماندم آنقدر. نکردم جدا لحظه کی

 . کنند ترک را آنجا

 گند انیک پدر. نداشت یجالب زیچ چندان ام هیترک به سفر نیاول

 سالن یراه مدت کوتاه راحتاست یبرا و برداشتم را چمدان... زد

 .شدم یخروج
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 خودش پشت را یمشک چمدان. شدم اش متوجه شدم، که سالن وارد

 داد، یم نشان تر جذاب را او اش یمشک پیت آن و دیکش یم

 تحت را بَرش و دور کرشیپ غول یها محافظ یوقت مخصوصا

 .بودند داده قرار محاصره

 با و کردم کج دوم سالن سمت را راهم. بردم شیپ آرام را میها قدم

 داخل کوچک کافه وارد را خودم رفت، یم زوال به رو که ییها قدم

 .کردم سالن

 را سرم. آمدم فرود همان یرو و کردم انتخاب را یصندل نیتر کینزد

 یها کفش. کردم رها تیاهم یب را چمدان و گذاشتم زیم یرو

 سرد سنگ یرو را میپاها کف و آوردم در را ام یمشک بلند پاشنه

 .گذاشتم

 یترک زبان به که جریپ یصدا. دمیشن یم را مردم صحبت یصدا

 دایشد که ذیلذ ییغذا یبو یحت و نسکافه یبو. زد یم صدا را یکس

 .کرد یم کیتحر را ام معده

 را گارسون دست ی اشاره با و دمیمال را چشمم هردو دست کف با

 اخر دست. کنم تصحب گارسون با یزبان چه با بودم مانده. زدم صدا

 یگرید گارسون نشد، حرفم متوجه که او و کردم انتخاب را یسیانگل
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 پر لب فنجان کی و کردم تلفن کی درخواست تنها من و زد صدا را

 ...داغ ی نسکافه

* 

 خواستم وجودش به تیاهم یب و انداختم سرم یرو را حوله کاله

 قفل، درون دیکل با و دیکش در مقابل را خودش که شوم ییرایپذ وارد

 .کرد قفل را اتاق در

 د؟یباش خودتون مواظب نگفتم مگه ـ

 را جوابش و زدم میموها به یچنگ و گذاشتم سرم یرو را دستم

 !دارند کردن غرغر به یا عالقه چه ها مرد نیا دانم ینم. ندادم

 به را گرم باد هجوم. زدم برق به را سشوار و ستادمیا نهییآ یجلو

 .داد یم یخوب حس و مداشت دوست میموها

 که بود زننده و تلخ عطرش یبو آنقدر. داد یم را یا تازه عطر یبو

 .کردم ینم حرامش را ینیب از دنیکش نفس

 دوشاخه و گرفت دستم از را شانه حرص با و رساند من به را خودش

 قهیدق چند تا... رفت یم روانم یرو داشت. دیکش برق از را سشوار ی

 ...اوست نوبت حاال دادم، یم را مسعود جواب شیپ

 ...باشم داشته رو اتیباز مسخره نیا تحمل که ستمین زنت من نیبب ـ
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 و رفت ام شانه یرو دستش که بروم میها لباس کمد سمت خواستم

 او سمت مقدمه یب تنم تمام و سمیخ یموها. دیکش عقب محکم مرا

 لبه به عیسر را دستم ندهم دست از را کنترلم نکهیا یبرا و دیچرخ

 .داشتم نگه را خودم و رساندم تخت یآهن ی

 :کردم نگاه تیعصبان با و زدم کنار صورتم یرو از را میموها

 ...دیکن یم گم من خونه از رو گورت زنت و خودت االن نیهم ـ

 به را شیها مشت. شد بلند هم مسعود یصدا که زدم داد بلند آنقدر

 .زد یم صدا را اریخشا و دیکوب یم در

 ام تو فکر. گذاشتم کنار آدم چندتا براش اون... ستمین زنم فکر من  ـ

 فالن یبابا اون موقع اون و کنن حرومت ریت هی بشو بل نیا یتو که

 نفهم؟ زبون یفهم ینم نویا چرا... کنه یکی منو ته و سر شدنت

 به را او دستم هردو دست کف با مقدمه یب و برداشتم جلو به یقدم

 :فرستادم عقب

 من فکر و کنه کمک من به متجاوز یعوض آدم هی ندارم الزم من ـ

 گمشو برو دم، یم خودم هم رو ام شده فالن یبابا اون جواب... باشه

 !یدیند منو نفهم زبون یرو اون تا رونیب
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 که بود یمن رهیخ همچنان او و شد یم بلندتر یه مسعود یصدا

 شانه نییپا تا که یا حوله تیعصبان با. بود مانده هوا در میها دست

 :گفتم و انداختم شانه یرو را بود افتاده

 و دوا مراقب فقط... غذاشم مراقب فقط... زنتم مراقب فقط من ـ

 ...دکترشم

 :دادم تکان را سرم

 دارم؟ رو فیوظا نیهم فقط من یفهم یم ـ
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 :گفت و گذاشت تراس پهن ی لبه یرو را دستش دو هر ارنج

 داد روز هی... داره وجدان عذاب چون خوابه، ینم شب هی ارسالن ـ

 و کنه جور مدارک تا شهیم ریش روز هی ؟یینجایا تو چرا که زنه یم

 عربده دهیارک قبر سر و شهیم خُل روزم هی... بندازه ریگ رو انیک یبابا

 ...زنه یم

 :چرخاندم سمتش را سرم

 ؟یشیم یخوب پدر نظرت به مسعود ـ
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 اش اشاره انگشت با و متورم یکم دنشگر رگ. شد منقبض صورتش

 .خاراند را سرش ی شده دهیتراش قسمت

 ...شمینم یخوب پدر ـ

 . شدم خم جلو به و گذاشتم تراس یرو میها دست و زدم یپوزخند

 رو بودن خوب پدر تا نداشتم یخوب پدر چون شمینم یخوب پدر ـ

 دراپ یها لمیف تو چرا که کنم تحمل تونم ینم یحت! بده ادی بهم

 خوب پدر که میبود خدا مونده پس حتما ما پس خوبن؟ نقدریا

 ...مینداشت

 :کردم نگاهش میمستق و زدم چانه ریز را دستم

 ...داد من به یبهتر یزایچ درعوضش ـ

 :دوخت میها چشم به را شیها چشم

 ...ینداشت بهتر یزهایچ وقت چیه تو ـ

 :انداختم گوش پشت را میموها و زدم یلبخند

 ...زیانگ جانیه اتفاقات یکل خوب، کار هی ون،یهما ـ

 :کردم نگاه شیها چشم یتلخ به تر قیدق و کردم کج یکم را سرم

 !یهست من بهتر یزهایچ جز هم تو ـ

 :چرخاند گرید سمت به را سرش
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 ؟یکرد یم یداشت کاریچ االن تو بود؛ دهیارک اگه پامچال ـ

 هم ای رفتند یم هم هاابر رفتند، یم ها آدم کردم، نگاه رو به رو به

 ...آمدند یم هم ای رفتند یم... شد یم روشن ها نیماش... آمدند یم

 .کرد یم کار همه دهیارک چون... کردم ینم چکاریه ـ

 :دادم ادامه و زدم پلک

 من کمم هی م،یبزن غر کم هی سرد، سنگ هی شیپ میبر یروز هی ـ

 ...و کنم هیگر

 :دیپر حرفم انیم

 ...کنم یم بغلت ـ

 :زدم کنار دست پشت با را اشک قطره

 اگر شدیم خوب قدر چه که گمیم بهش من و یکن یم بغلم تو ـ

... یکرد یم هیگر بغلش ریس دل یول کم هی تو، و بود اون من، یجا

 هی هرماه سر یه... خودت به یزد ینم بیآس یه و یکرد یم هیگر

 یجلو از یوقت یه... ها یخالکوب اون دست بغل یدیکوب ینم خال

 گمیم... یکرد ینم نگاه دهیارک یها گل به ،یشیم رد یگلفروش

 گهید یحت ممکنِ ،یدیتراش ینم ینجوریا رو موهات گهید هم دیشا

 !ینکن فکر هم انتقام به
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*** 

 یبرا من دست و بود رفته نییپا مهیتان شیپتو. بود خواب مایس

 راگ یحت نداشت یربط من به. نرفت جلو هم درصد کی یمهربان

 !ستمین او یشخص پرستار و لَـلِه که من! سرمابخورد

 و کرد ریگ میپا ریز بار هزار داشتم، پا به را سما گشاد پاچه شلوار

 برداشتم بالشت ریز از را گاریس پاکت. وفتمیب نیزم به که بود کینزد

 .خورد یتکان مایس که

 است، رفته چرا دانستم یم! بود رفته هیترک به هفته کی یبرا اریخشا

 او که دانستم یم. است گذاشته ما سرخر را مسعود که دانستم یم

 ...ستیا نهیک هم

 "داد امکیپ من به فقط. رساند نجایا شیآشنا آژانس با را مایس

 امکیپ "دارد که ستیزیچ تنها مایس "داد امکیپ "کند یم جبران

 داشتم دوست "داد امکیپ "است من ریتقص مایس مادر مرگ "داد

 تا انداختم یم عقب را مانیعروس یه و نشد اما باشم؛ شمعاشق که

 ...امکیپ یکل داد، امکیپ "باشم یراض

 کی و بود "باشه "اش حانهیتوض یها امیپ همه یبرا من جواب

 را مایس که ستندین عاشق که نبود مهم من یبرا خب... پوکر یموجیا
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 بود مهم نیا من یبرا! شود راحت اش خاله الیخ تا است کرده عقد

 ...است نرفته نییپا شیگلو از خوش آب مدت، نیا که

 سرم یرو را کالهش و دمیپوش را سما ی بهاره پانچو. کردم باز را در

 .انداختم

 . چرخاندم دستم درون را دیکل و کردم روشن را گاریس

 پله... دوم و اول پله. رساندم یها پله به را خودم یآرام یها قدم با

 ...یبعد یها

 را گاریس و زدم یپلک. ستادمیا خورده ریزنج و غُل یآهن در مقابل

. کردم لمس را قفل بود، سرد که ییها دست با. داشتم نگه لبم گوشه

 . ببرم فرو قفل درون را دیکل تا دینچرخ دستم اما دادم؛ قفل به یتکان

 صورتم به باد از یموج. کردم باز را در و کردم له میپا ریز را گاریس

 یم شانه یرو تا میموها یبلند. رفت عقب به میموها امتم و خورد

 !نبود خوب آنقدر کاش شگریآرا دست بود؛ شده بلندتر د،یرس

 بام، پشت از قسمت هر. گذاشتم جلو به یقدم و کردم بغل را خودم

 از پر و ماهواره یها شید. داشت قرار شده یکش کانال یکولرها

 ...کلوخه و سنگ
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 زدم یپلک. دمیرس نظر مورد محل به که انقدر. ..جلوتر... رفتم جلوتر

 یم ییخودنما گوشه همان هنوز. کردم نگاه قیدق را قرمز عالمت و

 ...بود نشده پاک و بود گذشته سال همه نیا. کرد
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 ...قلب شک به عالمت کی

 تا دمیکش را عالمت نیا یخودکش از بعد روز چند که دیآ یم ادمی

 ...بود ستادهیا کجا قیدق دهیارک نرود؛ ادمی

 اشک قطره. رساندم عالمت به را دستم یها انگشت و رفتم جلوتر

 شستم انگشت با... شد زانیر اشک قلب... افتاد عالمت یرو یبزرگ

 :کردم پخش را اشک قطره

 ...مدت همه نیا... گذشته سال همه نیا... شده تنگ برات دلم ـ

 یپا و گذاشتم شیرو را میپا. کردم نگاه میپا کینزد بزرگ سنگ به

 .گذاشتم بوم لب صاف قسمت یرو را گرمید

 بوم لب یرو و زدم یلبخند. گذاشتم عالمت یرو درست را میپا

 .نشستم
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. ام آمده نجایا تا که سوخت خودم یبرا دلم و زدم آتش یگاریس

 :گفتم و رفتم کنار عالمت یرو از یکم

 بشم؟ یگاریس من یکرد یم فکر دهیارک گمیم ـ

 :ختمیر عالمت یرو را گاریس یخاکستر و زدم یلبخند

 با نکهیا به داشتم دوست شم؟یم خوشبخت نظرت به دهیارک گمیم ـ

 اصال... کنه ینم خوب رو حالم اصال اما کنم؛ فکر کنم، ازدواج مسعود

 تونم ینم... یباش شده مسعود عاشق که کنم تصور تونم ینم

 یشد یم مسعود قراضه دیاپر سوار و یزدیم میج چرا که تصورکنم

 ...یباش خودت کم هی تا

. آوردم صورتم جلو را قسمتش نیبلندتر و دمیکش میموها به یدست

 با اتش برخورد یصدا و گرفتم میموها یجلو را گاریس سوزان قسمت

. خورد ام ینیب به میموها سوزاندن بد یبو. دادم گوش را میموها

 .ندک یشرویپ میموها انهیم تا آتش گذاشتم

 پامچال؟ یکنیم کاریچ ـ

 شکم آن با. کردم نگاهش و آوردم نییپا را گاریس و خوردم یتکان

 مرا یمسافرت پتو. کرد یم نگاهم زده شگفت و متعجب اش، برآمده

 انقدر. دیرس یم نظر به گرفته صورتش و بود چاندهیپ خودش دور
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 که ورتمص به کرد، نگاه گاریس به. دیرس دستم کنار قایدق که آمد جلو

 :دیپر باال شیابروها که بود چگونه دانم ینم

 ...دهیپر رنگش صورتت زم؟یعز خوبه حالت ـ

 او و دمیکش عقب را خودم اخم با که رساند، آزادم دست به را دستش

 :کرد نگاهم متعجب. کرد برخورد بام یکنار به

 ...جان پامچال خطرناکه نجایا ـ

 یصورت مهربانش، رهیت یها چشم به کردم، بلندش یموها به ینگاه

 .بود بامزه حال نیع در و گرد که

 برد؟ یم خوابش شبا شوهرت ـ

 در و کرد نگاهم هراسان یکم. انداخت نییپا را دستش و کرد تر یلب

 :گفت اخر

 ...نبودم کنارش چوقتیه من... دونم ینم ـ

 :زدم یپوزخند

 !بخوابه تونه ینم شبا که گهیم من به یول ـ

 :کرد نگاهم شرمنده

 ...خوره یم باال دوز اور خواب قرص که دونمیم یول ـ



 

953   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 اخم با که کند لمس را ام شانه خواست بار نیا و کرد یمکث

 :ماند هوا در دستش. کردم شیتماشا

 به حواسش چون کرده، تصادف موتور اون با بار هزار دونم یم یول ـ

 شکپز روان شیپ درهفته بار کی که دونم یم یول. نبوده روندنش

 ...تا رهیم

 :کردم شیتماشا یکوچک لبخند با من و کرد سکوت

 یلیخ شوهـــــرت... یکن یم یطرفدار شوهرت از خوب قد چه ـ

 ...آقاست

 :دیگز لب

 ...سرده نجایا... زمیعز نییپا میبر ایب ـ

 یتکان را شلوارم یرو شده ختهیر خاکستر و دمیکش کنارتر را خودم

 :دادم

 ...نییپا برو ـ

 :گفت که زدم گاریس به یگرید پک. نخورد یتکان

 ...شه خراب گاریس با خوشگلت صورت فیح ـ

 :کردم نگاهش

 بمونه؟ خوشگل یک یبرا ـ
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 :دیکش گردنش یرو شتریب را پتو

 ...یبش عاشق قراره تو ـ

. کردم نگاه یکنار خانه اطیح روشن یها چراغ به و زدم یپوزخند

 و شد پارک ربرقیت ریز ینیماش. چرخاندم کوچه سمت به سرم

 .شد ادهیپ نیماش از دهیخم قامت با یمرد

 بشم؟ یک عاشق بشم؟ یچ عاشق قراره ـ

 ...یبامعرفت ،یمهربون تو... یداشت خواستگار یکل ،یخوشگل تو ـ

 :گفت یکند به و کرد یمکث

 ...یدیبخش رو اریخشا... رو اریخشا...یا بخشنده ـ

 :چرخاندم سمتش یتند به را سرم

 پس کارشو تاوان تونه ینم چوقتیه! شهینم دهیبخش چوقتیه اون ـ

 ...بده

 دو یرو یسخت به  و گذاشت دستش کنار سنگ یرو را دستش

 .بود ام شانه برابر صورتش و نشست شیپا

 ...پامچال ببخشش ـ

 :گفتم غصه با و دادم تکان را سرم

 ببخشم؟ رو متجاوز یعوض آدم هی... دمینبخش رو بابام ـ
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 ...نکرد تجاوز واهرتخ به اون ـ

 :کردم پرت نییپا به را سوخت ته تا گاریس و زدم یلبخند

 تاپش که دمید من! دیبوس خواهرمو که دمید من... ینبود اونجا تو ـ

 یم صدا رو دهیارک اسم  خنده با که دمید من... دراورد تنش از رو

 ...سازهیم رو دهیارک کار خودش گفت؛ دوستاش به که دمید من... زد
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 :کردم نگاهش و شد تر قیعم لبخندم

 رو خواهرم بدن یها یبرجستگ تک تک دستش که دمید من ـ

 نگو پس.. نزن حرف پس یدیند تو... یدیند تو...دمید من...کرد لمس

 یلیخ نفر هی به نفر سه... ادهیز یلیخ نفر هی به نفر سه... نبوده تجاوز

 ...ادهیز

 :گذاشتم ام ینیب یرو را ام اشاره انگشت

 به نزن یعوض اون سنگ پس... نزن حرف پس باش، ساکت پس ـ

 ...نهیس

 را خودم و گذاشتم بوم کف یرو میپاها ران طرف دو را میها دست

 :گذاشت ام شانه یرو دست ترس با او که جلو به دادم تاب
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 ...توروخدا نترسون منو ـ

 کرده فکر خودش با شدم، متعجب که بود شده دیسف آنقدر صورتش

 کنم؟ پرت خواهم یم را خودم که است

 :گفتم و زدم یپلک

 رم؟یبم یترس یم ـ

 :انداخت یکنار را پتو و کرد تر یلب

 ...رمیبگ وجدان عذاب ترسم،یم ـ

 ؟یچ که یریبگ وجدان عذاب ـ

 .کنم یکار نتونستم که ـ

 :زدم یپوزخند

 !یاریخشا یقربون خودت تو ـ

 :دادم ادامه من و کرد نگاهم مات

 اریخشا دست رو تو و مرد مادرت... مُرد اریخشا خاطر به مادرت ـ

 شوهرت دست ریز از رو تو. باشه مراقبت تا زنش یشد االن تو سپرد،

 به که همونه یعوض اون وگرنه! خواست مامانت چون کرد؛ جمع

 ؟یفهم یم! کرد تجاوز من خواهر
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. اندمچرخ آسمان سمت را سرم و کردم اشاره خودم به انگشت با و

 یم دهید ان از یکمرنگ نور فقط که شده یمخف ابر پشت آنقدر ماه

 . شود

 ؟یدونیم نارویا کجا از ـ

 :گفتم و دمیکش قیعم ینفس

 یم بهت روز هی. هست امشیپ میگوش تو... گفت بهم خودش ـ

 ...گفت

 :کردم نگاه اش وارفته صورت به و چرخاندم سمتش را سرم

 شد، یم عاشقت اگه یدون یم ؟یشد کینزد ثمیم به اول از چرا ـ

! کرد یم بدبخت ثمویم یجد یجد داشت ثمیم مامان شد؟ یم یچ

 !بود شده باورم واقعا من

. رفت هم یرو شیها پلک و گذاشت اش یشانیپ یرو را دستش

 من یها چشم و افتاد نیزم یرو مقدمه یب که شد چه دمینفهم

 .شد خشک مقابلم صحنه به زده وحشت

 یب. دمیپر جا از من و افتاد میپاها یرو از فندک همراه گاریس بسته

 دهیکش سوزش از میپا و رفتم او سمت م،یپا کینزد آجر به توجه

 تکانش هول و بردم سرش ریز را دستم. آمد درد به آجر به شدن

 :دادم
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 ما؟یس ما؟یس ـما؟یسـ ـ

 سرش ریز را پتو. نشد باز هم از یول خورد؛ یکم تکان شیها پلک

 .رفتم بوم در سمت به لنگان یپا با و مگذاشت

**** 

 چسباند یآغوش به مرا و دیچسب ام برهنه یبازو به دستش انگشتان

 او به وجدان عذاب هجوم از ها، شب ها، وقت یگاه. بود ترسناک که

 قرص که ماند یم نیا مثل. کرد یم را او طلب نتم. دمیچسب یم

 .شود خوب حالت و یبخور درد معده قرص یجا را یسرماخوردگ

 ؟یشد خواب بد ـ

 علت و مردمیم که خدا به. مُردمیم او کنار من ندادم، را جوابش

 ...بس و شد یم نیچ خط چند مرگم

 اولم قطره. دیچسب گردنم کنج به اش ینیب و آورد نییپا را سرش

 شیآلودگ خواب تمام با که ییصدا آن با او و افتاد دستم یرو اشک

 گفت؛ بود شده رایگ شدت به

 چرا که زد غر هم یکل... رفت و نجایا اومد شیپ ساعت هی ونیهما ـ

 !باشه مجرد آدم هی ی خونه تو دیبا پامچال

 :کرد ناله و دیچسب گوشم به اش یشانیپ نباریا و کردم سکوت هم باز
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 !یدار دوستم بگو؛ بهش برو ـ

 . کرد دایپ ادامه میها لب یرو تا ینیب ی کناره از یبعد قطره

 !نشه من چیپاپ یه تا! یخوا یم رو یعوض منه حداقل بگو روب ـ

 را بود شیپاها یرو هودهیب که شیها دست و کردم باز را میها چشم

 .کردم طلب

 یسانت سه کوتاه یموها. کردم نگاه صورتش به و سمتش دمیچرخ

 ...ها تر قبل خالف بود یزیچ اش، شده الغر صورت با اش

 !کردم غلط ـ

 :زدم هق من و ردک نگاهم اخم با

 ...کردم غلط ـ

 :گرفتم مشت به را شیها دست

 ...ندارم دوست... خوامت ینم ـ

 :خورد یتکان تنش و دیپر سرش از خواب کلمات، نیهم با

 ؟یکن یم هیگر چرا ـ

 :گذاشتم ام یشانیپ یرو را دستم

 بدم؟ یچ رو دهیارک جواب من ـ
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 سراغ یگرید و گرفت را کمرم شانیکی. افتاد تکاپو به شیها دست

 . رفت بختم دم یها اشک

 تو؟ شده مرگت چه باز ـ

 :کردم پاک را میها اشک دست پشت با

... چشمات... خوردم یاضاف گوه...ندارم دوست... خوامت ینم ـ

 ...چشمات

 :دادم ادامه گرفته ییصدا با من و کرد میتماشا مغموم و زد یپلک

 ...ارهیم ادمی رو یچ همه چشمات ـ

**** 
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 مینگو دروغ! بود برق و رعد غرش مثل خط، ور آن از ادشیفر یصدا

 . ام دهیترس سگ مثل

 جواب بود؛ گفته و گرفت را صیترخ دیرس ش،یپ قهیدق چند مسعود

 یها دادیب و داد جوابم، هم حاال... بدهم دیبا خودم را اریخشا

 .اوست وحشتناک
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 و دیکش رونیب مشتم انیم از را یگوش یا دهیپر رنگ لبخند با مایس

 .داد اریخشا به یسالم

 کندم یم استرس با را لبم پوست. دوختم چشم مقابلم به و دمیچرخ

 ام شده پانسمان یپا به. بود آمده وجود به لبم کنار یکوچک زخم و

 .بود مایس یها حرف به گوشم و کردم نگاه

 ادافت هوی من فشار نداره، یریتقص که پامچال... اریخشا خوبم ـ

 .بردم فرو میپالتو خز درون را سرم و دمیگز لب

 و دست و یایب یتون ینم دونم یم. نبود یخاص خطر نشده، یزیچ ـ

 ...لطفا نباش نگرانم. ست بسته پات

 مسعود دست در کیپالست به نگاهم راننده، سمت درِ شدن باز با،

 حالش یب صورت که مایس به نهییآ درون از و شد نیماش سوار. افتاد

 .داد تکان یسر تاسف با و کرد نگاه رفت، یم یزرد به

 ...بخور ایب ـ

 هم را یکیپالست کوچک چنگال  و انداخت میپا یرو را آلبالو کمپوت

 . گرفت سمتم

 .بود شده خاتون گالب باغچه هیشب ،یمنگول گل راهنیپ آن با

 ...گرفت درد دستم گه،ید ریبگ ـ
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 :گفتم آرام و گرفتم را چنگال

 !کشه یم منو اریخشا ـ

 :گفت بود کرده کمپوت یفلز قالب بند را دستش که یدرحال

 بهیغر آدم هی که کنه تشکر دیبا هم یلیخ. بکشه رو تو نداره جرأت ـ

 یم فراهم براش یچ همه گانیرا و کنه یم مواظبت ماه به پا زن از

 .کنه

 یصدا با مایس و کردم محکم کمپوت یفلز یقوط دور را دستم

 :گفت یآرامتر

 سه مسافرت به دیبا اومد، ایدن به که هم بچه شد، حل که یچ همه ـ

 به... یباش جا هی یتون ینم و روته فشار یلیخ دونم یم. میبر نفره

 شوهر رسم خوام ینم برام، یبود یخوب ی پسرخاله یکاف اندازه

 !باشه گردنت هم بودن خوب

 یقوط یِا تکه یبرآمدگ یرو را میها انگشت و شد گشاد میها چشم

 .میکرد بدل و رد یا یچشم ریز نگاه مسعود با و دمیکش

 یخوا یم خودتو نکنه ؟یچ پس ؟یبود یخوب پسرخاله چه یعنی ـ

 ینتون که کمه هیبق از تیچ مگه ؟یکن یقربون ام وهیب که یمن یبرا

 نکن شروع رو بحث نیا دوباره...یباش داشته درمون درست یزندگ

 ...باشه بچم شناسنامه تو متاس که شد قرار... اریخشا
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 به ینگاه درهم یها اخم با من و کرد روشن را ضبط مکث با مسعود

 "است میوخ اوضاع " که زد لب. کردم شیها چشم

 پشت قایدق. بودم مایس یصدا دنبال ،یزدانیرضا ادیفر یصدا انیم از

 .دیرس یم گوشم به هنوز شیصدا و بود نشسته من یصندل

 زدنمون حرف پول. بزنم حرف باهات ادیز تونم ینم ،یا هیترک االن ـ

 دل ور ینیبش تهش که روانشناس شیپ ینرفت همه نیا! شهیم ادیز

 گهید روز دو ؛یگفت یه اما! میریبگ یعروس نبود قرار هم اول از! من

 یبد جوابشو یخوا یم یچ عکس؟ و لمیف بپرسه ازت شه بزرگ بچه

 ...ها حرف نیا از و

 جان به استرس با را ناخنم و دمیکش کمپوت درب بقال به را انگشتم

 .انداختم درب یرو یِ رفته باال برچسب

 هم ریش دل یتو تا که هستم ونتیمد اونقدر من... خدا به خوبم ـ

 یم اونقدر! بشه خودم مثل عاقبتش بچه نیا ترسم یم اریخشا...رمیم

 شیزیچ هی ترسم یم. نکردم انتخاب براش هم اسم هنوز که ترسم

 !دهیم بد گواه دلم... بشه

 گرید و چسباندم یصندل گاه کهیت به سر و کندم را درب یرو چسب

 .ندادم گوش مایس ی شده فیتضع یصدا به
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 شیپ ها حرف نیا و بتیمص نیا من، سمت از ،یانگار سهل کی با

 بدش شود، یم چه هر که است گرفته مرا ینحس انگار یلعنت. آمد

 !ماند یم من یبرا

 ،یا شده نییتع شیپ از سکوت در شد، تمام که شانیها حرف

 نیب که یا یقوط از یالیخ یب نیع در مسعود. افتاد راه به نیماش

 فکر نیا به من و خورد یم شده حلقه آناناس بود، داده قرار شیپا

 .نشود دایپ اریخشا ی کله و سر فعال خداکند که کردم یم

 و خواند یم یالکرس تیآ بند کی که بود دهیترس آنقدر خاتون گالب

 "است سخت ماه به پا زن از مراقبت "که کرد یم گوشزد مدام سما

 "دیایب ایدن به ماهه هفت بچه است ممکن "گفت؛ دکتر که حاال

 و بزنم یحرف دوباه، ،یوقت کی ترسم یم. است افتاده جانم به دلهره

 .کن بار یباقال و اریب خر بعد و وفتدیب اش بچه کال بار نیا

 ادهیپ عیسر. کرد پارک خانه کینزد یزیتبر درخت ریز را نیاشم

 :زد یگرم لبخند. کردم باز مایس یبرا را در و شدم

 ...زمیعز تونم یم خودم ـ
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 را دستش مسعود. گرفتم را دستش و پراندم باال حرف یب را سرم

 اریخشا "که زد یم مفت حرف او. کرد میتماشا و گذاشت سقف یرو

 یم عذاب دهیارک از بدتر مرا برسد، وقتش ،"ندارد را کشتنم جرأت

 !زدم یسر عالمتش آن و بوم پشت به دیشا و دهد

 از! ثمیم از! گفت ونیهما از. کرد بارم حرف یکل شبید مسعود

 .است شده تنگ میبرا دلش که یلوفرین

 ونشیهما قسمت به فقط و انداختم گوش پشت را شیها حرف همه

 یبرا خوردنمان، غذا یبرا است، زده لک شیموها یراب دلم! دمیچسب

 ...خواندنش حافظ

 :کرد لمس مهربانه را ام شانه مایس و میستادیا آسانسور یجلو

 ...نباش نگران اما افتاده؛ جونت به ترس دونم یم ـ

 فرم خوش ینیب ش،یا قهوه رنگ خوش یها چشم به کردم، نگاهش

. دارد را قبل روز رژلب از یاثرات که یا دهیپر رنگ یها لب و

 به شتریب ییطال یها رگه و بود افتاده رونیب شال از شیموها

 .آمد یم صورتش

 ...خوام یم معذرت مایس ـ

 و دیکش اش برجسته گونه یرو را دستش پشت و زد یلبخند

 :انداخت گوش پشت را شیموها
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 ...حرفو نیا نزن! مییبخوا معذرت ازت اریوخشا  من دیبا بار هزار ـ

 که را سرم. کرد تیهدا جلو به را او شد، باز که آسانسور یها درب

 شالگردن ریدرگ درهم یها اخم با. افتاد او به نگاهم آوردم، باال

 او و فشردم را دکمه حضورش به توجه یب. بود شیا قهوه چهارخانه

 ...نگفت یزیچ

 شده بلندتر دمش،ید ونیهما خانه در که قبل دفعه از شیها شیر

 یتارها پشتش پر یابروها انیم و تر پشت کم لختش یموها. بود

 .شد یم دهید وضوح به دیسف

 دست از را خودش و داد تَخم و اخم یب را مایس سالم، جواب

 .کرد خالص شالگردنش

 ؟یخوب ـ

 د،یسف یتارها با ششیر یا قهوه رنگ بیترک کردم، نگاهش

 اش یعقاب دارقوز ینیب از میها چشم. داد یم نشان رتریپ را صورتش

 . دیرس شیها چشم به

 ...خوبم ـ

 :دیپرس و شد اهیس یپالتو آوردن در مشغول او و چرخاندم را سرم

 ؟یدینم رو ونیهما زنگ جواب چرا ـ
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 جواب به یلیم چیه من و کرد یم نگاه رو به رو به سکوت در مایس

 .نداشتم دادن

 ...خواد ینم دلم چون ـ

. گرفت قرار صورتم مقابل ورتشص و دمیشن را شیپاها حرکت یصدا

 :کردم شیتماشا رغبت یب

 ...نمتیبب ادیز خوام ینم رم،یم نجایا از زود ـ

 :گفت و گذاشت هم یرو یا یطوالن مدت یبرا را شیها پلک

 اورده سرت انیک که ییبال انتقام تا کنم یم تالش دارم ینیب ینم ـ

 رم؟یبگ رو

 :انداختم باال را میابروها

  ...کالیبار ـ

 اسانسور یها درب. کردم نگاه مقابل به نهیس دست و زدم یپوزخند

 .شدند سوار گرید دونفر و شد باز

 :دادم صورتش به را نگاهم

 شده، قدرت بحث که حاال... ینکرد کرد، یم یپدر دیبا که یوقت ـ

 !یبد نشون یخود تا یکن یم استفاده مسعود و اریخشا از یدار

 :گرفتم مخود سمت را ام اشاره انگشت
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 پدر از که اونقدر! بودم اتیکار گند دادن، تاوان درحال شهیهم من ـ

 انیک پدر بودم، بچه یوقت اونقدر. ترسم ینم تو از ترسم یم انیک

 دمینفهم یچکیه و داشتم یادرار شب یمدت کی تا که ترسوندتم

 !خواهرم جز

 :بردم جلو را سرم

 حکم دهیسپ و تو.. .مادرم هم بود پدرم هم دهیارک که بفهم پس ـ

 !دیداشت من یبرا رو خونه یها لیوسا

 و میآمد رونیب آسانسور از. زدم عقب را او تن و گرفت را مایس دست

 .نشد رمانیگیپ او

*** 
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 اش شانه یرو را سرم. چسباند ام شانه به را اش شانه و ستادیا کنارم

 . نخوردم تکان هم قدم کی و گذاشتم

 بخرم؟ گل ـ
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 محاق  سدنا بهزاد    

 یصداها. کردم جدا گوشم از را یهنذفر و دادم تکان ینف به را مسر

 به... یاهیس به. بود جا نیهم تنها نگاهم و دمیشن یم را اطراف

 ...یصورت یها گل کنار شده کاشته کاج به... یا نقره خطوط

 .بخورم تکان خواستم ینم. نخوردم یتکان رفت، جلو به یقدم که او

 به میپاها. شدم تیهدا جلو به. گرفت را میپاها کنار افتاده یها دست

 دهیتراش قسمت به آرامش با مسعود و دیچسب سنگ ضیعر طاق

 .کرد نگاه سنگ ی شده

 ...میبر ـ

 .نخورد یتکان که بود کرده تعجب آنقدر. کرد نگاهم متعجب

 یکاف گذشت، حرف یب که قهیدق چند نیهم. رفتم یم دیبا اما من

 که خدا به. بود یکاف شده خشک دهیکار یها گل همان دنید. بود

 .بود یکاف

 دهیترس و زده بهت یکم من حاال... او دنید با شد مصادف دنمیچرخ

 را میها چشم ه،یثان چند یبرا و کردم فمیک بندِ، را میها دست. بودم

 .بستم

 .زدم پلک و دمیشن را مسعود یپاها حرکت یصدا

 :انداخت باال ییابرو مسعود
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 محاق  سدنا بهزاد    

 !یاومد تیقربان کخا سر نمیب یم ـ

 به گرفته العاده فوق و سخت صورتش. دیچرخ مسعود سمت سرم

 ام خانه در یجلو تا که یمزاحم با شیپ روز چند. دیرس یم نظر

 اش چانه یانتها تا یضیعر خط حاال و داشت یریدرگ بود، آمده

 خورده تتو بیصل تا شیخالکوب پر گردن از نگاهم. شد یم دهید

 مبهم یها ینقاش یتماشا به رهیخ آنقدر اشت،د ادامه گوشش درون

 .داد تکان میبرا یسر چشم گوشه و شد ام متوجه که شدم شیتتوها

 بگذرم امدم هردوشان، کنار از حرف یب و انداختم یور کی را فیک

 .گرفت را دستم اریخشا که

 :آورد عقب را صورتش و گرفت را دستم مچ

 ...زود چه ـ

 شیها چشم به خونسرد. سوزاند را مماتحتت تا که زد یپوزخند و

 همان در. کردم ینگاه اش شده بیعج یموها به. کردم نگاه

 بود، شده شروع سرش فرق از که ییقایافر بافت متوجه هیچندثان

 :کردم اشاره شیموها به و زدم یپوزخند...شدم

 ...یشد اروپاطور زمیعز ـ

 :زد زل میها چشم به میمستق. چسباندم لبم کنج یکوچک لبخند و

 ؟یبکش رو مایس یخواست یم یگفت خواهرت به... زود چه گفتم ـ
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 محاق  سدنا بهزاد    

 تنم که بد آنقدر... دیلرز میها دست که بد انقدر... بد یلیخ... گفت بد

 .خورد یمشهود تکان

 رو گهید یکی یقبل یجا همون یخواست یم که یگفت خواهرت به ـ

 ؟یبکش هم

 حرکت کی در و کردم آزاد دستش از شتاب با را دستم مچ

 دیسف قبر دو نیب او و رفت هدف اش چانه ریز مشتم رمنتظرانه،یغ

 .افتاد

 میها شانه. نبودم شو الیخ یب من اما د؛یکش عقب را ام شانه مسعود

 :شدم خم اریخشا یرو و دادم تکان را

 ...یالش کهیمرت درازه زبونت نمیب یم ـ

 دست با و کرد پاک را لبش کنار از گرفته راه خونِ دست، پشت با

 :کرد نگاه میها چشم به و شد جدا نیزم از یکم چپش

 ...یریگیم جنون یدار که نمیب یم ـ

 زدم شیپالتو یهفت ی قهی به یچنگ و نبود ارمیاخت در میها دست

 به نگاهم اما بزنم؛ یحرف آمدم...شد باز فشار با شیپالتو دوم دکمه که

 شیها چشم به هراسانم نگاه و شد شُل میها دست. دیچسب بدنش

 و زد عقب قدرت با را میها دست و رفت درهم شیها اخم. دیرس

 .بست را پالتو درز و رساند شیپالتو ی انهیم ی لبه دو به را دستش
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 به یدَوران طور به نگاهم و گرفت را میها دست پشت از مسعود

 .کردند یم نگاهمان تعجب با پوش اهیس آدم چند. افتاد اطراف

 و برداشتم نیزم از را ام خورده خاک فیک و رستادمف عقب را مسعود

 .دمییدو بایتقر اریخشا پشت

 "شده؟ یچ "دیپرس یم مدام و گرفت راه دنبالم به هم مسعود

 را بود افتاده اش شانه یرو آن از یمین که بلندش بایتقر شالِ

 :دمیپرس یلرزان یصدا با و دمیکش جلو را خودم و دمیکش

 شده؟ یچ ـ

 :انداختم مقابلش را خودم نداد، هک را جوابم

 ؟یعوض شده یچ گفتم ـ

 :گفت و کرد پرتم تر سمت آن به و دیکش کنار را میبازو

 زم؟یعز مهمه هم ها یالش حال مگه ـ

 :رساند اریخشا سمت آن به را خودش مسعود

 گم؟یم شده یچ ـ

 درهم یها اخم با اریخشا که بدهم را جوابش خواستم و کردم تر یلب

 به اریخشا سر پشت از و شد صورتم حالت متوجه مسعود. کرد نگاهم
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 محاق  سدنا بهزاد    

 یزیچ نیماش به دنیرس تا و کردم رد سر با را جوابش. کرد اشاره او

 ...نگفتم

 لب و شد یم جا به جا بار کی چند هر اریخشا م،یبود که راه انیم

 رسما مسعود. آمد ینم در شیصدا اما فشرد؛ یم هم به را شیها

 .کنم یم پنهانش دارم من و است شده یزیچ که بود کرده شک
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 :گفت اریخشا که کردم، جا به جا را دنده

 فراهم رو خواستم که یزیچ نیبب صر،یق شیپ برو راه سر مسعود ـ

 کم هی نباشه؛ خونه ممکن... بهتره برسونتت االن پامچال... نه ای کرده

 !بده بهت رو جعبه شاگردش ای خودش تا کن صبر

 :کرد نگاه پنجره کنار به شده ولو اریخشا به و دیچرخ عقب به دمسعو

 صر؟یق ـ

 اش یشانیپ یرو را دستش شیجا وبه نداد او به را نگاهش اریخشا

 :گذاشت

 ش؟یخواست ینم صریق از تو مگه... مسعود یاعصابم رو ـ

 :دیپرس مسعود و کردم نگاه اریخشا صورتش به نهییآ از
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 !دادمش پس بهش من ـ

 :داد یتکان را سرش رایخشا

 ...بده رو یقبل همون بگو... دارم الزمش االن من یول! دونم یم ـ

 :دیکش گردنش به یدست مسعود

 کن؟ خفه با ـ

 :داد تکان یسر اریخشا

 براش خودم... ریبگ رو یبکش باهاش منو یخواست یم که همون ـ

 .کردم زیوار

 شیسرجا د،یچرخ بعد و کرد نگاه اریخشا به لحظه چند مسعود

 .نشست

 :زدم لب و چرخاندم سمتش یکم را سرم

 اسلحه؟ ـ

 :گفت که کردم نگاهش متعجب. زد یآرام پلک

 اسلحه صریق از بکشم رو اریخشا خواستم یم پامچال هیقض سر ـ

 ...گرفتم

. کردم نگاه نهییآ به باز. دمینپرس یگرید زیچ و رفت باال میابروها

 گونه امتداد به شیموها ردهخُ و بود چسبانده شهیش به را صورتش
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 محاق  سدنا بهزاد    

 یرو تا اش یشانیپ ی کناره از که ییها عرق. بود دهیچسب اش

 .نبود یزیچ چیه متوجه او و دمید یم  را امد یم گردنش

 

 ه؟یک به هیشب من هیقض یدون یم ـ

 :گفت او که دادم تکان ینف به را سرم

 و ارهیب در پول تا خوابه یم همه با یناچار سر از که هیزن اون هیشب ـ

 داشته ذریا شونیکی ممکنه بشه، دار بچه هم شونیکی از ممکن تازه

 ...باشه داشته سمیساد شون یکی ممکن باشه،

 :کرد اش آغشته را پنبه و گرفت دستم از را نیبتاد

 هی یخواست یم تو و کردم اشتباه هی پول یبرا زنم، همون منم ـ

 ...خواست یم بابات بکشه، منو خواست یم مسعود ،یاریب سرم ییبال

 :کرد یا ناله

 ...کنه خاکم زنده زنده خواست یم بابات ـ

 :شد مشت پنبه یبند بسته دور دستش

 هم باباش بشم، اش برده تا میباش داشته سکس خواست یم انیک ـ

 ....که

 :کرد نگاه چاقو قیعم زخم به زد یلبخند



 

976   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 بد.... سناک زد چاقو البته که بزنه چاقو خواست یم که هم باباش ـ

 سرم ها بال نیا سم،یساد و بچه و ذریا جا ام، زنه همون منم...زد هم

 ...اومد

 سمت به و کردم پاره را سمت کی لبه و چرخاندم کمرش دور را باند

 یرو دستش که چرخاندم گره یرو را دستم کف. زدم گره گرید

 :نشست دستم

 ...کنم تجاوز خواهرت به خواستم ینم ـ

 :کردم نگاهش

 ....نکشتم و بکشم رو زنت خواستم ینم نهیا مهم.... یکرد نهیا همم ـ

 خُرده کردن جمع مشغول و دمیکش رونیب دستش ریز از را دستم

 :گفتم و شدم یخون یها دستمال

 اون به ادینم در خوب شیها نهیگز و خوابه یم همه با که زنه اون ـ

 ...خوابه یم فقط... خوابه یم فقط زنه، ینم صدمه مردا

 :دادم تکان صورتش مقابل و اوردم باال را ام اشاره انگشت

 صدمه هم زنت به...یزد صدمه یلیخ مسعود به من به تو، اما ـ

 ...یزد

 :دمیکوب اش نهیس تخت و کردم باز یکی یکی را میها انگشت
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 محاق  سدنا بهزاد    

 ....شتریب خودت به ـ

 همراه را دستمال. ستادمیا زباله سطل مقابل و کردم باز را نیماش در

 .انداختم داخلش لیوسا گرید و نیتادب

 درون از را پولم فیک و کردم پاک مرطوب دستمال با را میها دست

 .افتادم راه سوپرمارکت سمت به و آوردم در رونیب بمیج

 انیم از. شدم نیماش سوار و دمیخر یکم یها پرت و خرت

 :گرفتم دست به را کیک و وهیآبم ک،یپالست

 ...یبخور یچ هی بهتره فهیضع االن بدنت ـ

 که یدرحال و خورد یسخت تکان. کردم نگاهش نهییآ درون از

 :گفت کرد یم دراز وهیآبم سمت به را دستش

 هم صورتت رنگ لرزه، یم دستت... یبخور یچ هی بهتره خودت ـ

 !دهیپر

 ...خوبم ـ

 :گرفت باال همان را دستم

 بهت ،یترس یم خون از تو دونمیم که من... بخور یچ هی گفتم ـ

 ...گفتم که یهمون شیپ برو گفتم
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 محاق  سدنا بهزاد    
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 :زدم پلک

 ...یباش من نگران ستین الزم ندارم، بحث حوصله اریخشا ـ

 .دمیکش عقب محکم را دستم و دادم سُر دستش سمت را وهیآبم و

 . دادم نییپا را یدست ترمز و کردم روشن را نیماش

 .دوختم چشم مقابل به بعد و کردم نهییآ به یکوتاه نگاه

 تهوعم حالت باعث نیا و داشت خون از یکمرنگ رد هنوز میها دست

 ینم دلم اصال و کرد یم درد یخواب یب زور از میها چشم. بود شده

 .کنم یرانندگ خواست؛

 یبرا اصال نیا و شد یم یط دیبا خانه به برگشت تا یا یطوالن راه

 . نبود خوب من

 خوبه؟ مایس ـ

 :دادم تکان یسر

 ...خوبه هم بچه. ..خوبه ـ

 چرا؟ ـ

 :گفت که کردم نگاهش نهییآ درون از رفته باال یابرو با
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 محاق  سدنا بهزاد    

 ؟یریگینم انتقام ازم چرا ـ

 :کردم نگاه اتوبان به گذرا و زدم پلک

 ...ندارم قدرتشو چون ـ

 و گرفت گاز را اش ینییپا لب آخر در و شد کج یکم شیها لب

 .بست را شیها چشم

 انتخاب را یکی ها آهنگ پوشه انیم از و رساندم توریمان به را دستم

 .کند یدور میها چشم از خواب یکم تا کردم

 راغب مرا شتریب خواننده آرام یصدا و شد پخش یا یسیانگل آهنگ

 .بخوابم و بزنم یکنار تا کرد یم

*** 

 ....بعد چهارماه

 تا نبود، خانه کینزد درخت نیهم اگر. نداشت ستادنیا توان میپاها

 . خوردم یم نیزم بار هزار االن

 شد یم شتریب روز هر هوا حرارت و رفت یم تابستان یگرم به رو هوا

 .نبود یخوب زیچ اصال نیا و

 کل لوفرین. شد المیخ یب میاصرارها با شیپ قهیدق چند ونیهما

 .خورد مرا غصه و ماند کنارم شبید
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 محاق  سدنا بهزاد    

 ینطوال مدت از بعد. آمد دنمید به که بود حسام ها نیا از تر جالب

 الغر و ساده گرید و بود افتاده جا کامال اش چهره بودمش، دهیند که

 .شد ینم دهید یمردن

 تنها و نخواست چیه شوم، او وِلکن که برگردم، که نخواست من از او

 ...رفت و کرد نوازش را میموها

 ،یباد وزش کی بلکه شود، آزاد گردنم دور از تا دادم تکان را شالم

 هم یرو میها پلک و چسباندم درخت تنه به را  سرم. کند خنکم

 .رفت

 به رو ی کاره مهین ساختمان کارگران. بود ها نیماش از یخال کوچه،

 یم و کردند یم یخال پِرت و خِرت فرغون آن با بار کی هرچند رو،

 ...رفتند

 و تن به ابرو چشم با و گرفت را میجلو ساختمان مسئول یبار چند

 آن داخل مرد و هستم ییهرجا دخترک رد؛ک یم فکر. زد اشاره بدنم

 .است کرده بدبختم خانه

 دانست ینم! ام کرده بدبخت را او من... دانست ینم... دانست ینم

 جانش به داد و غیج یکل و کردم پوره پاره شیها لباس تمام من که

 یسر کی سکوت که یوا... بود کرده سکوت او حاال و بودم ختهیر

 .بود کشنده ها، آدم
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 با. کردم نگاه کار مهین ساختمان مسئول به و کردم باز را میها مچش

 ...بود ماه به پا ی حامله یها زن به هیشب اش آمده جلو شکم آن

 لب به یدست. شدم بلند جا از یسخت به و دمیکش یآه... حامله گفتم

 .آمد شیصدا که دمیکش ام خورده ترک یها

 !خوادتت ینم ؟ینشد خسته نجایا یایم یه ماهه کی ـ

 و برگشتم. دمیکش قیعم نفس کی و گذاشتم هم یرو را میها چشم

 و سیپل میبرا و زدم یم کتکش بود، امکانش اگر. کردم نگاهش

 و خانه نیا جز یزیچ چیه حاال... شد ینم حاال اما نبود؛ مهم زندان

 ...نبود مهم داخلش مرد

 !دیمن نگران ماهه کی شمام؟ مزاحم مگه من ـ

 کوچک بیج درون و برداشت چشمش یرو از را گردش نکیع

 :گذاشت کُتش

 ...بهتره اون از وضعم من ـ

 جلو به یقدم. کردم یزیآم تمسخر نگاه شکمش به و زدم یپوزخند

 :برداشت

 ...شکمم ریز ست،ین مهم شکم ـ

 .بود ها حرف نیا از تر پرو اما.... نزد یحرف و شد الل ام، غره چشم با
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 :گفت اش یور کی لبخند با و ستادیا مقابلم

 ...یدار گنده باسن نه بزرگه زتیسا نه ـ

 را مردک گردن من از زودتر یکی آمد، که باال ام شده مشت دست

 شلوار. کردم نگاهش تعجب با. چسباند وارید ی نهیس به و گرفت

 .داشت تن به رنگ همان به یراهنیپ با اش یمشک ی لوله نیج

 دانم ینم. بود شده پارک تدرخ کینزد که شدم نشیماش متوجه

 ...بود آمده یموقع خوب اما بود؛ امده یکِ

 :رساندم دو آن به یبلند یها قدم با را خودم

 ...شد خفه کن ولش ـ

 سکوت در او. رفت یم یقرمز به صورتش و زد یم پا و دست مردک

 :شد رهیخ مرد یها چشم به

 ریز ونهم یتو بکنم پهنا از رو ساختمون اون کل نکن کار هی ـ

 ...کهیمرت یبش خواجه کال و شکمت

 و بود افتاده خرخر به مرد. برداشت مرد گردن دور از را دستش و

 .زد یم له له نیزم یرو

 فشار با را ام تنه مین و رساندم در به را خودم زده شتاب و دمیچرخ

 :چسباندم در به
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 ...کنم یم خواهش.... خدا رو تو ـ

 به میها چشم از... یواکنش چیه یب و دخونسر. کرد نگاهم در انیم از

 به تارها همه... است دهید حتما هم را دیسف تار چند. دیرس میموها

 .بودند دهییرو ماه چند نیهم لطف

 با را خودم. شد آزاد ماه کی از بعد من نفس انگار و کرد رها را در

 یم. برداشتم یتند به درخت شاخه از را فمیک و انداختم داخل هول

 .کنم یکار نشود گرید و ببند را در دمیترس

 طلبکار و بود شلوارش بیج درون شیها دست. ستادیا اطیح انیم

 :انداختم گرمید ی شانه یرو را فمیک. کرد یم نگاهم

 ..من...من ـ
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 :زد یپلک

 درست غذا برام یاومد...نگفتم یچیه ام خونه یتو یواشکی یاومد ـ

 ...نگفتم یچیه بازم یشست لباس برام... نگفتم یچیه یکرد

 :رفتم عقب قدم کی یواکنش هر از دهیترس برداشت، جلو به یقدم

 ...کردم غلط ـ
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 را رخش مین دستش با و چرخاند چپ به سرش و زد یپوزخند

 :ستادیا جا همان. کرد پنهان

 ...رهید ـ

 :افتادم زانو به

 ...یهرکار... کنم یم یبگ یهرکار... یهرکار.... یهرکار ـ

 :شد خم مقابلم و آورد در بشیج از را چشیسوئ

 ...بکش خودتو برو پس ـ

 ماندم، مات. زد یکمرنگ لبخند و داد تکان صورتم یجلو را چیسوئ و

 ینم فکر... ختندیر سرم یرو خاک خروارها انگار ببلعم، که نبود هوا

 ..بشنوم را نیا... شود گونه نیا... باشد گونه نیا کردم؛

 را یا اشاره انگشت. کرد پرت یکنار را چیسوئ و نشست شیپاها یرو

 :فرستاد عقب را سرم و چسباند ام یشانیپ به

 که یهست یآدم نیتر مزخرف تو... یاریع تمام یعوض هی تو ـ

 ...شیکشت تو...دمید

 :دمینال و دمیگز لب

 .خواستم ینم قرآن به...خواستم ینم ـ

 :کرد چیسوئ به یا اشاره
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 ...بکش رو خودت پس ـ

 اما بود؛ شده وِلو شده، کییموزا نیزم یرو که کردم چیسوئ به ینگاه

 .نخوردم یتکان

 :کرد محکم ام چانه ریز را راستش دست

 م؟یشد ری به ری بگم؛ الزمه دمیشا رو؟ تیشگیهم سوال بپرسم ـ

 :فشرد را ام چانه شتریب یها انگشت

... یشد حمممزا تمام ماه کی ام، خونه در جلو ینشست بس ماه کی ـ

 شب نصفه ،یگذاشت ام خونه یتو پا ینحو هر به تمام ماه کی

 چون ؟یکرد غلط چون باشم راحت ینذاشت ام، خونه یتو یدیپر

 ؟یخواست ینم

 رها قدرت با را ام چانه و شد خارج دهانش از "هه " به هیشب یزیچ

 شیپاها و دیچرخ اطیح انیم. شد پرتاب عقب به سرم که کرد

 دستش انیم و آوردم باال سرم. شد مماس میها انگشت مقابل درست

 ...بود سرد و حس یب. کردم ییگذرا نگاه درخت از انیعر اطیح به

 لحظه کی در و کردم نگاه اش یخاکستر بلند فاق یها یکتان به

 :انداختم شیپاها یرو را خودم

 ...دمینخواب ماهه چند قسم دهیارک روح به... دارم وجدان عذاب بخدا ـ
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. شدم پهن ها کییموزا یرو من و دیکش عقب را شیپا تیعصبان اب

 یجلو قسمت یرو را انگشتش تمام، یچندش با و برد باال را شیپا

 :دیکش شیها یکتان

 ... کفشام یحت... نزن من به رو فتیکث دست ـ

 یپوزخند. کرد خشک جا ام گونه یرو یبزرگ ی قطره و زدم پلک

 :زد

 ...نمتیبب خوام ینم ـ

 یرو از را چیسوئ ،یناگهان میتصم کی در و کردم رها فوت با را منفس

 رها بسته مهین را اطیح در برگردد، یحت نگذاشتم. برداشتم نیزم

 .رفتم نیماش سمت و کردم

 یها اخم با و ستادیا اطیح در یجلو قایدق او و شدم نیماش سوار

! بود یکاف مُردن یبرا نیا و... کرد میتماشا فقط. کرد نگاهم درهم

 !بود یکاف یادیز نبودن یبرا

 تکان شیجا از. شدم رهیخ رو به رو به و گذاشتم گاز یرو را میپا

... رمیبم دوارمیام کردم؛ یم یکار دیبا! شد جزم من، عزم و نخورد

 ...ست یکاف او یبرا رمیبم... رمیبم که خداکند
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 آنقدر شد، یم دهیشن پخش، دستگاه از که یکمرنگ کیموز یصدا

 خط یرو بر مدام ذهنم فقط... بفهمم را کلمات یمعان که نبود ضحوا

 ....خورد یم تِلو تِلو گذشته

... رفتم او روان یرو یادیز! بودم لیپات و مست یادیز من شب، آن

 ذهن در را شیها جواب همه و میها حرف همه اما بودم؛ مست من،

 ادتی یزیچ یمست بعد که است گفته یآدم کدام دانم ینم. دارم

 . بودم زده گند من... من اما د؛یآ ینم

 ادی مرا. کردم خفه را کیموز یصدا و بردم دست شدم، اتوبان وارد

 .انداخت یم ییکذا یمهمان

 :زد پچ گوشم ریز آرام

 بغلم تو که یدختر هر دونن یم شناسن،همشون یم منو نایا همه ـ

 !بوده باهام هم بغل هی از شتریب بوده،

 .دادم نشان میها ناخن مشغول را خودم و دادم تقور را دهانم آب

 :دمیشن دار سیب کیموز حجم آن نیب از را شیصدا دوباره

 یپا دیبا شبش ،ینشست دلم ور االن اگه ،یدون یم خوب هم تو ـ

 !یبپوش خواب لباس ست من، قمار

 چاک نبار یا و کردم سکوت باز اما بدهم؛ را جواب تا کردم تر یلب

 خنده با را سرش. گذاشتم تماشا به نگاهش مقابل ار دامنم المروت



 

988   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 کُت با شرف یب. کرد شُل یکم را کرواتش حرص، با و برد عقب

 ...شد یم جذاب و یرسم یادیز شلوار
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 العاده فوق حالت حاال که شیموها به! داشتم چشم دایشد او به من

 ... نداشت یخاص عطر هم باز دم،یکش بو. داشت یخوب

 و دیکش جلو را خودش. گذاشتم ستالیکر یگاریس جا یرو را رگایس

 :دیلغز لباسم بند ریز اش اشاره انگشت آمد، من سمت یکم

 !اومده خوشم یباز نیا از ـ

 یدرحال ،یبزرگ لبخند و کردم گاه هیتک ام چانه ریز را میها انگشت

 :گفتم گرفتم، یم سالن گوشه یانویپ از نگاه که

 ...ادیم خوشم تو زیچ مهه با یباز از من  ـ

 را اش گرفته حالت یموها آزادم، دست انگشتان با و کردم یمکث

 :کردم لمس

 ...موهات اول  ـ

 ضربه و دمیکش اش نهیس یرو تا اش یشانیپ از را ام اشاره انگشت

 :زدم اش نهیس به یا
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 ...تنت بعد ـ

 :گذاشتم رمیز لباس بند یرو یپوزخند با را دستم

 ...میدیرس خواب لباس ست دیخر به دیشا هم بعد ـ

 کامال. کردم خاموش یگاریس جا درون را گاریس و زدم یچشمک

 اش شانه انیم از نگاهم کردم، لمس را کراواتش و دمیچرخ سمتش

 ینم درک را تعجبش اصال... کرد یم نگاهم تعجب با. افتاد مسعود به

 ...دانم ینم آمد؟ ینم کارها نیا من به مگر کردم،

 !ببند شرط من سر ات دفعه نیا قمار یتو ـ

 :دیخند حال یب او و دیکش میها لب یرو را زبانم

 !ببندم شرط تو، سر که شه ینم خوشحال من زن ـ

 دستش خشونت با و نگذاشت او یول دم؛یکش عقب را خودم لیم یب

 :دیکش جلو مرا و برد گردنم ریز را

 یک من هست حواست! خانم دختر یشیم فیکث ؛یکن یم مست ـ

 یرو یکی با منو شیپ قهیچنددق نیهم که هست حواست هستم؟

 ؟یدید تخت

 حال در دستش انیم میگلو بکیس که بود ادیز آنقدر دستش فشار

 .بود شدن خفه
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 نه؟ ای هست حواست ـ

 کنار مرد نهیس درون سرم. کردم پرت عقب به را سرم تیعصبان با و

 یصدا. بود باز مهین میها پلک. شد بسته میها چشم و خورد دستم

 صدا مدام را اسمم یکی. دمیشن یم دار خش زینو کی با محو را ها

 مردک آخر نزدم؛ یبد یحرف که او به کردم؛ یم فکر من و زد یم

 من زور و دیچرخ یم انیک دست انیم ادیز... بود شده جذاب یادیز

 ...دیچرب ینم تیجذاب به

 یم یغلط چه باال طبقه تخت یرو اما... دارد زن گفت؛ یم راست

 بود انیک یآشنا دختر آن دمیفهم تا اوردم فشار مغزم به آنقدر کرد؟

 ....خب مسعود، خب... او چرا حاال و اطالعات انبار و

 از یقیتلف میها انگشت شد، فشرده شتریب فرمان دور میها دست

 کرده ریگ کمربند و گذاشتم پدال یرو را میپا... گرفت قرمز و دیسف

 .کردم پرت یکنار به را مدست انیم

 یم زنگ او... زد یم زنگ. رفت ام یگوش به لحظه کی یبرا نگاهم

 ینم که یمرگ مثل کردم، او با من که یکار مثل بود، رید اما زد؛

 ...است حقت خب اما ؛ یخواه

 قال دیبا.... باال سرعت با ها نیماش از یانبوه. نبود خلوت ابانیخ

 .کرد یزندگ شد، یمن نجوریا کندم، یم را هیقض
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 به رو به شده، گشاد جانیه از که ییها چشم با و کردم رها را فرمان

 ...و کردم نگاه رو

 اتوبان انیم لیطو و میعظ سنگ با نیماش وحشتناک برخورد یصدا

 یربگیا شدنِ باز و کیالست یدگیکش. شد پخش میها گوش درون

 ...نداشت دهیفا که

 .بود مهم دستم انیم یگوش فقط و کرد یم حس را ها شهیش خُرده

. دیلرز یم یگوش. رفت یسمت به جانم یب تن و شد باز شتاب با در

 داد یصدا یحت. شد یم حس اش همه د،یکش عقب مرا ییها دست

 ....که ییها گفت ابوالفضل ای یصدا.... ها دادیب و

 به را دستم خورد، تکان یکم میها پلک د،یرس اسفالت به سرم

 از یمیعظ حجم کردم، باز هم از که را میها لب. دمدا تکان یسخت

... گرفت دستم از را یگوش و نشست کنارم یکس. دیپر رونیب خون

 ...خواستم ینم... خواستم ینم

 شروع وال و هول با. کردم دراز مرد سمت را لرزانم دست و زدم پلک

 صورتم یرو میموها. کرد نگاه من به لحظه کی و کرد صحبت به

 . کردم نگاه را مرد درست گذاشت ینم میها چشم یتار و دبو ختهیر
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 الو یصدا... گذاشت گوشم کنار را یگوش. شد ام متوجه انگار مرد

 ما به... است امدهین یخوش او به. کرد یم بد را حالم ش،یها گفتنش

 ...بود امدهین یخوش

 ...ر..ا..یخشا... خش ـ

 باز را دهانم. زد داد را اسمم و شد بلند ادشیفر. ماند انگار نفسش

 .نداد تکان را دستش اما خت؛یر مرد دست یرو بار نیا خون و کردم
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 تیاهم سوخت یم درد از که یدست به و دمیکش یسخت به ینفس

 .بود آسان نقدریهم مرگ انگار. ندادم

 :گفتم او ادیفر مقابل و بستم را میها چشم

 ...منو... من ـ

 دست که خورد یوحشتناک تکان جانم کم تن و کردم یا سرفه

 .نبود خودم

 ..خش...بب... و...من...منو ـ

 را میموها و کرد بلند یکم را سرم و رفت سرم ریز یکس دست

 :دمینال آرام من اما داد؛ تکان را صورتم و زد کنار باوحشت
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 ...مش..ش..بک...م...ت...خواس ینم ـ

*** 

 اما بماند؛ جا تیها اناستخو انیم ابد تا دردها یکوفتگ هم دیشا

 .بود یخوب جواب ها موقع نیهم یبرا مرگ

 ...است برابر هزار لذتش اما دارد؛ یبد درد یخودکش

. بود میها نیتر عالقه مورد جز کیموز نیا. دمیشن یم کیموز یصدا

 .شد یم پخش یهنذفر از انگار بود؛ فیضع شیصدا

 درد. نبود یکاف نیا...شود باز میها چشم خواستم ینم اما زدم؛ یپلک

 از تر جان سگ من هم دیشا... ستین آسان مُردن..کرد ینم کم را او

 ...میها حرف نیا

 لوفرین زدم، یلبخند. کردم باز را میها چشم و چرخاندم را سرم

 گوشم درون را اش یهنذفر گوش کی و بود تخت یرو سرش

 ...بود گذاشته

. بدم صیتشخ توانستم ینم را شب و روز. نبود اتاق درون یا ه پنجر

 دستم. کردم حس گردنم در یدیشد درد که چرخاندم یکم را سرم

 یرو را انگشتم امتدادش در و گذاشتم گردنم دور پانسمان یرو را

 .دمیکش نمیریز لب
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 سرم و زدم یپلک. داد یم نشان را صبح چهار. دیرس ساعت به نگاهم

 یصورت است، دهکر رنگ را شیموها. چرخاندم لوفرین سمت نباریا را

 لباس پوشش طرز. بود بیعج شهیهم دختر نیا... یمشک و کمرنگ

 ...و داشتنش دوست طرز ش،یها

 کردم، نگاه یا شهیش گلدان درون شده نیچ دست یها گل به

 یپ و رگ انیم هنوز پسر نیا است، ونیهما کار ها نیا... بود دهیارک

 .دارد انیجر من،

 چندسال مثل... ام یزندگ ی کَنه شد آمد ،ییکذا موضوع آن از بعد

 یها یباز هنوز گنده، خرس پسرک. مینگو که هم را ثمیم...قبل

. کند یم یباز الیژ پسر با و زدیر یم اش یگوش درون اکشن

 ... ندشانیخوشا یادیز رابطه از متعجبم

 یخوب پدر کرد؛ یم فکر... ثمیم به بود کرده مجبور را خودش ال،یژ

 پسر ال،یژ خاطر به فقط ثمیم که داند ینم. شود یم پسرش یبرا

 د،یرس یم شیفرسا به هم اولش از رابطه نیا. کند یم تحمل را بچه

 .کرد یم فوران کهوی خون، انشیشر

 هردو. برداشتم شکمم یرو از را لوفرین دست و دادم تکان را خودم

 حس پانسمان هم بدنم دور میها دست ریغ. بود شده پانسمان دستم



 

995   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 گوشه گشتم، ییدمپا دنبال چشم با و زدم کنار را ملحفه .کردم یم

 .داشت قرار لچریو کنار تخت ی هیپا ی

 درد د،یرس نیزم به که میپا کف و گرفتم تخت ی لبه به را دستم

 کردم تخت بند را خودم شده سست کردم، حس میزانوها در یدیشد

 .بردم لچریو کینزد یسخت به را دستم و

 درد تنم. دمیکش باال را خودم حرکت کی با و دمیکش جلو را لچریو

 تنها... اوردیب در را میصدا که نبود ادیز آنقدر دردش و کرد یم

 بسته متوجه و رساندم یشانیپ به را دستم کرد، یم درد ام یشانیپ

 در بود، بد یلیخ سرم اوضاع حتما. شدم پانسمان با سرم کل شدن

 یبرا مرا نیا و داشتم درد گرید یها قسمت از شتریب شکم هیناح

 .کرد یم منع ییدستشو به رفتن

 اما دم؛یکش نییپا را در یا نقره یا رهیدستگ و دمیکش باال را خودم

 یشال مبل، یرو شده ختهیر یها لباس از اتاق، از شدن خارج قبل

 .باشد خودم مال د؛یرس یم نظر به که برداشتم

 مارستانیب رگتربز سالن متوجه شدم، خارج که ییانتها یراهرو از

 یم یحوال همان در پرستارها و بود روشن همه ها المپ که شدم

 .دنیچرخ



 

996   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 مرد، یها پزشک از یکی که کردم شده نصب بزرگ ساعت به ینگاه

 .شد ام متوجه

 :گفت و کرد گرد عقب

 اومده؟ شیپ یمشکل ـ

 :دیپرس که دادم تکان را سرم

 د؟یهست تخت کدام ماریب ـ

. امدین رونیب میگلو از ییصدا که بزنم یحرف مخواست و کردم تر یلب

 درون پارچ از و رفت رشیپذ بخشِ سمتِ دکتر که کردم یا سرفه

 .آورد میبرا آب وانیل کی ،ینیس

 :خوردم را آب از یقلپ

 ...راهرو یانتها اتاق ـ

 :داشت نگه بغلش ریز را اش یشاس تخته

 ه؟یتصادف همون ـ

 :دادم تکان را سرم

 ...بله ـ

 :گذاشت ام یشانیپ یرو قدمه یب را دستش



 

997   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 دیبا ؟ینزد صدا پرستار ،یشد داریب یوقت چرا خوبه؟ حالت ـ

 ...یبود هوشیب شهیم یا هفته کی م،یکرد یم چک رو تتیوضع

 :دمیپرس و خوردم دوباره را آب از یقلپ استرس با و گرفتم گاز را لبم

 نکردن؟ دادیب و داد که آشناهام یول دیببخش ـ

 :ستادیا کنارم و دز یلبخند

 ...دونستن یم همشون انگار... نه ـ

 :گفت راهرو یانتها به اشاره با او و دیپر باال میابروها

 راهرو، اون یانتها که کرد یم چک رو تتیوضع مدام ییآقا هی فقط ـ

 که بود هم یا گهید یآقا هی... دهیکش دراز ها اتاق از یکی یتو

 ...کردن غش تصادف صحنه همون یتو دنید رو شما یوقت شونیا

 یشاس تخت و رفت عقب دکتر. شد ینم گشادتر نیا از میها چشم

 شخوانیپ پشت که یپرستار سمت و گذاشت شخوانیپ یرو را اش

 :گفت داشت قرار

 ...دشونیببر راهرو یانتها اتاق به و دیبد شونیا به پتو هی لطفا ـ
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 ...دشونیببر راهرو یانتها قاتا به و دیبد شونیا به پتو هی لطفا ـ



 

998   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 یرو را نکشیع و زد یلبخند مجدد که کردم نگاهش یقدران با

 :گذاشت اش یجوگندم یموها

 ترک ات نهیس جناغ مفصل ،ینکن استفاده دستات از ادیز بهتره ـ

 .یکن جمع رو حواست شتریب یکم دیبا خورده،

 :مگفت که کند حرکت خواست و انداخت میپا یرو را پتو پرستار

 ...دکتر ممنون ـ

 را لچریو پرستار. رفت ما مخالف یسمت به و داد تکان میبرا یدست

 به مارستانیب گرید قسمت یها المپ کردن روشن بعد و داد تکان

 .رفت راهرو یانتها سمت

 باز مهین را در و داد یتکان را رهیدستگ و زد در به تقه چند حرف، یب

 :داشت نگه

 ...دییبفرما ـ

 شبخواب نور تنها. دادم تکان را لچریو یها چرخ و مکرد یتشکر

 قد. کردم نگاه پنجره کنار به متعجب. بود شده ییروشنا باعث

 شگفت شتریب شهیش سمت به اش شده کج سر بدتر همه از و بلندش

 !بود برده خوابش ستادهیا. کرد ام زده



 

999   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 سرش. کردم نگاه کشیتار صورت به و کردم کشینزد کامال را خودم

 یها چشم با نهیس به دست و داده هیتک پنجره کنار ستون به را

 د؟یخواب ستادهیا شد؛ یم مگر. بود دهیخواب بسته

 بلند نیآست ینخ لباس که رهیت سبز یبندها با یطوس یها یکتان

 از یا هاله در را شیها شیر از یمتوسط حجم. آمد یم اش یتونیز

 .دمید یم نور

 ! داد یم دق مرا یلعنت استرس نیا و بود نشده ام متوجه هنوز

 یم دیبا. دادم ها چرخ به یحرکت و گرفتم لچریو چرخ به را دستم

 ... زدم یم خواب به را خودم و رفتم

 داریب دم؛یترس نکردم، هم فکر بستنش به یحت و کردم باز را اتاق در

 .شوم بدبخت و شود

*** 

 از و گذاشت چرلیو ی لبه یرو را شیپا خنده با و داد یتکان را لچریو

 را میها دست زده وحشت... داد سُر نییپا به مرا ها، پله سُرِ قسمت

 .دیپر رونیب میگلو از یغیج و گذاشتم لچریو یها دسته یرو

 :گفت تیعصبان با و زد کنار را ثمیم ت،یعصبان با ونیهما

 ...لندهور مردک افته؟ یم یگینم ثم؟یم یا بچه مگه ـ



 

1000   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 دست. کرد باز را نیماش عقب در و داشت هنگ نیماش مقابل را لچریو

 مرا صورتم، به نگاه یب. کرد بلند لچریو یرو از مرا و گرفت را میها

 را بود جلو یصندل یرو که یا چارخانه یپتو و گذاشت یصندل یرو

 .انداخت میپاها یرو

 بست یم را عقب در که یدرحال و داد هُل ثمیم سمت را لچریو

 :گفت

 ...کوچولو بچه کن قان قان برو ـ

 مرتب میپاها یرو را پتو و زدم ونیهما یاخمالو صورت به یلبخند

 را، نیماش ونیهما و نشست کنارم لوفرین بعد، قهیدق چند. کردم

 .انداخت راه ثمیم بدون

! بماند جا آن شام و برود الیژ ی خانه به خواهد یم بود؛ گفته ثمیم

 بغلم کی و بوس به شا رابطه ثمیم دانستم یم! کرد یم تمیاذ نیا

 صورتش به نشانیب یدعوا در بار کی ونیهما را نیا و شود ینم تمام

 مجبورش ثمیم! است داشته سقط بار کی الیژ بودم؛ دهیفهم! دیکوب

 ...ندازدیب را بچه تا بود کرده

 :گفت آرام و گرفت شیها دست انیم را دستم لوفرین

 ...یباش آروم خوام یم ازت ـ

 :گفت و کرد ونیهما به ینگاه دم،کر نگاهش متعجب



 

1001   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 یتو خوام ینم بزرگم، مامان خونه رمیم من...هما خونه اومده بابات ـ

 .کنم دخالت تونیخانوادگ انیجر

 :دادم تکان یسر خونسرد و انداختم باال ییابرو

 ..هست حواسم ـ

 ...دیآ یم هم او دانستم، یم چه اما نگفتم؛ دروغ و

 یحت و کرد شهیش در را خونم مدت نیا تمام که میگو یم را او

 یحت روز، چند نیا در که میگو یم را ییاو. نداد نشان یچشم گوشه

 ...ترسم یم سگ نیع آرامش بعد طوفان از و نگذشت اتاقم مقابل از

. دادم صیتشخ را ارسالن ی مردانه یها کفش م،یکشد که خانه وارد

 ...یموذ ثمیم! بود ثمیم سمت از تولدش کادو

 را اسپرتم یها کفش یآرام به و انداختم ونیهما گردن دور ار دستم

 .کردم عوض ها یروفرش ییدمپا با

 گاریس جا یرو را گارشیس و خورد یتکان ارسالن ورودمان، با

 به یکوتاه یها قدم با و انداخت یکنار را یو یت کنترل. گذاشت

 .آمد سمتان

 را نگاه اقتیل یحت او... نبود کار در یکیعل و سالم کردم، نگاهش تنها

 ..نداشت هم



 

1002   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 از یکی ونیهما. آمد در صدا به فونیآ اما بزند؛ یحرف کرد، باز لب

 یصندل کینزد مرا قدم کی با و دیکش کنار را اپن پشت یها یصندل

 تا دینرس زورم اما گذاشتم؛ یصندل گاه هیتک یرو را دستم. گذاشت

 .نمیبنش یصندل یرو

 را دستش زده، وحشت شست،ن دستم یرو که ارسالن دست مچ

. کرد نگاهم تعجب با. شدم پهن نیزم یرو هول با و کردم پرت عقب

 خواهم و هستم و بودم متنفر او از که بخدا! داشتم حق که بخدا

 ...ماند

 :دمینال و کردم جمع را خودم که شود خم آمد،

 !نزن دست من به ـ

 رتشصو یرو لختش بلندِ پرپشت یموها و ماند هوا یرو دستش

 .نگفت یزیچ و دیکش یهوف. شد پخش

 اما د؛یایب سمتم تا بودم منتظر. شد داخل ونیهما و شد باز در

 :گذاشت در یجلو یگرید یروفرش ییدمپا

 ...بپوش ـ
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1003   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 

 ارسالن به یکشدار نگاه او و نخوردم یتکان. کرد نگاه مرا و دیچرخ

 . آمد سمتم و انداخت

 جا تِق و در شدن بسته یصدا فقط ،دینرس گوشم به "یسالم"چیه

 ...قفل انیم در زبانه افتادن

 آشپزخانه سمت به خودش و نشاند ها مبل از یکی یرو مرا ونیهما

 .رفت

 یم تمیاذ شتریب ارسالن وجود. بود مزخرف یلیخ خانه نیا سکوت

 .کرد

 . کردم حس ام یقدم چند در را گرید آدم یبو

 بیج در را شیها دست لبکارانه،ط. کردم نگاهش و چرخاندم را سرم

 نگاهم جانیه یب یِخنث یها چشم آن با و بود انداخته نشیج شلوار

 ...بفهمم خواستم ینم چیه. دمیفهم ینم چیه. کرد یم

 :گفت و داد هیتک دونفره، یها مبل از یکی گاه هیتک به ارسالن

 ...خب ـ

 منتظر که ییها وقت مثل. کرد یم تیاذ مرا گفتنش "خب" نیا

 یم هیتنب را تو ینده جواب درست اگر و باشد درست جواب کی



 

1004   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 خوشش ازش او که نوروز آقا یبقال از یچوب آبنبات دنیخر مثل کند،

 خب جواب در چون کرد، حبس نیرزمیز درون را من و امد ینم

 قانع او و بستم نافش به کردم غلط و زدم زار و کردم هیگر گفتنش،

 ...نشد که نشد

 حوصله یب د،یچرخ و آورد رونیب بشیج از را شیاه دست اریخشا

 .کرد نگاه ارسالن به

. دمید اش خانه اطیح در اخر روز که یهمان. بود همان شیها لباس

 . بود شده کوتاه تر نظم با و مرتب شیها شیر فقط

 را نشیسرآست دکمه و دیکش خودش یبازو به یدست کالفه ارسالن

 :بست

 یغلط نیهم پامچال که یخورد یگوه چه بگو بنال یعنی خب ـ

 !کرده

 .... تر ناجسور و رتریپ اما خودخواه؛ و زورگو مرد همان... بود همان

 هوار یانتها. گرفتم میها دست انیم را سرم و گذاشتم هم یرو پلک

 ...پدرانه مثال خزعبالتِ مشت کی جز شود، خواست یم چه شیها

 :آمد در شیصدا اریخشا

 ...بکش رو خودت برو گفتم قطف نخواستم، یسخت زیچ ـ



 

1005   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 اریخشا به اپن ی وارهید به زده هیتک ونیهما از و آوردم باال را سرم

 .دمیرس خونسرد

 :زد ییآشکارا پوزخند ارسالن

 ؟یزد یزر نیهمچ که یهست یحد در  ـ

 :رفت جلو به یقدم و زد یلبخند اریخشا

 که؟یمرت یکن یم جوابم سوال االن که یهست یحد در ـ

 درون که است کرده جمع کجا از او را جسارت همه نیا اندم،م من و

 .کند یم پرتاب تشر و توپ ارسالن صورت

 به نگاهش خط ارسالن و دیپر رونیب دهانش از یکوتاه "هه"ونیهما

 .دیرس مانده مات منِ

 یرو روبه قایدق.  دیرس یم نظر به خونسرد رفت، جلو به قدم کی

 یگلو دور را دستش کهوی و دیکش یقیعم نفس ستاد،یا اریخشا

 ستون نیتر  کینزد به را او تند یها قدم با و کرد محکم اریخشا

 .رساند

 زودتر ونیهما. رفتم سمتشان به لرزان یپاها با و دمیپر میجا از

 ارسالن یها دست یرو را دستش و رساند دو آن به را خودش

 :گذاشت



 

1006   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ...کن تمومش کنم یم خواهش عمو ـ

 به را صورتش ژنیاکس نبود. کرد نگاهم ارسالن شانه یباال از اریخشا

 و وفتدیب من گردن هم او مرگ دم،یترس یم من و برد یم یکبود

 .شوم بدبخت

 به شتریب را اریخشا و فرستاد عقب را ونیهما تیعصبان با ارسالن

 :فشرد وارید نهیس

 ؟یفهم یم ،یمن ی مونده پس تو پسر؟ یگیم ور و شر ـ

 شیزانو با شیها دست یجا یول افتاد کار هب اریخشا یها دست

 :گفت و زد ارسالن شکم به یا ضربه

 شدن یالش از بهتر ؟یدیفهم... بودنه یالش از بهتر بودن مونده پس ـ

 ...توعه مثل

 اریخشا ی شانه ونیهما  و دیرس او قهی به بار نیا ارسالن یها دست

 :دیکش عقب را

 ...اریخشا ـ

 رمیبگ را اریخشا لباس ی دنباله خواستم و دمیرس کشانینزد باالخره

 مرا ضربه نیا یصدا و دیکوب اریخشا یشانیپ به سر با ارسالن که

 .انداخت نیزم یرو زده وحشت



 

1007   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 نیزم یرو سرش اریخشا و افتاد نیزم یرو اریخشا همراه ونیهما

 .شد دهیکوب

 قدم با و دمیپر جا از ار،یخشا یموها انیم از خون انیجر دنید با

 حرکت کی در و شد باز مهین شیها چشم. شدم کشینزد یتند یها

 ارسالن صورت ردون اش شده مشت دست با و شد بلند شیپاها یرو

 :دیکوب

 ....اما...  حروم تخم نگفتم بهت یچیه ،یکرد یغلط هر االن تا ـ

 زد یم نفس نفس که یدرحال و زد ارسالن کتف به را یبعد مشت

 :گفت

 وضع! شده نیا که ست زاده حروم انیک ونا تو خاطر به من وضع ـ

 ...ینجوریا زیچ همه یب تو خاطر به کثافت دخترِ نیهم

 خودش تن همراهش، به و افتاد نییپا دستش که شد چه دمینفهم و

 ...افتاد نیزم یرو

** 

 :آمد شیصدا که گذاشتم هم یرو قهیچنددق یبرا را میها پلک

 ؟یایب نجایا خواست ازت یک ـ



 

1008   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 انیم یمحسوس اخم. کردم نگاهش متعجب و آوردم باال را سرم

 یم دکترش و بود شده یچیباندپ سرش دورتادور. بود شیابروها

 ...است خورده سرش به یبد ضربه گفت؛

 ؟یخوب ـ

 :نشستم مرتب یصندل یرو و کردم راصاف میها شانه

 ...بزنم صدا پرستار برم ـ

 افتاده ی دنباله به و دمیچرخ. گرفت را دستم مچ که بلندشوم آمدم

 .ندادم یتیاهم شالم ی

 :گفت و زدم کنار را دیسف ملحفه

 ...وقت چیه نه و االن نه! نپلک من دور ـ

 :رفتم جلو یکم

 بکش؟ رو خودت ینگفت مگه ـ

 :بردم جلوتر را سرم

 بکشم؟ رو خودم نتیماش همون با ینگفت مگه ـ

 :دمیکش صورتم ی مانده جا به یها زخم یرو را آزادم دست

 ...نیبب ـ



 

1009   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    
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 ...نیبب ـ

 :دادم ادامه من و برگشت صورتم به نگاهش

 ... نخواست لیعزرائ اما خواستم؛ من گهیم همش نایا ـ

 یرو را دستم کف و دمیکش رونیب دستش انیم از را دستم مچ

 :گذاشتم شیزانو

 ...اریخشا وسط وسط... تمیزندگ وسط ـ

 :زد یپوزخند

 ه؟یچ بودنت یوسط دهیفا ـ

 من به نبود یکس دهیارک مرگ بعد اگه... کنم کمکت خوام یم ـ

 ...کنه کمک

 :زد کنار شیزانو یرو از را دستم و دیبر را حرفم ادامه

  کمک؟ ـ

 :گفت او که دادم تکان یسر

 ش؟ینکشت تو یکن یم ثابت بهم ـ
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 خط یرو را شیها انگشت و زد یکوچک لبخند. کردم نگاهش رهیخ

 :دیشک گردنم کنار قیعم

 !یتون ینم ؟ینیب یم ـ

 :داشتم نگه باز باز را میها پلک

 .رمشیبگ نتونستم. افتاد خودش... کرد ریگ پاش... نکشتمش ـ

 :انداخت نییپا را سرش

 ...رونیب برو..الشیخ یب ـ

 :ستادمیا جا همان

 .کنم کمکت خوام یم ـ

 و رساند سِرُم به را دستش. انداخت تخت گوشه و کرد گوله را ملحفه

 :دیکش رونیب دستش از را سوزنش

 نیا ،یبد نشون بهم ،یبر راه جلوم یه م، خونه یایب یخوا یم ـ

... یدار واقعا رو تشیقابل ؟یش من دق نهییآ ای بوده؟ من کار یتالف

 ...دارن رو تشیقابل ات خانواده کل

 را اهشیس نیج شلوار که یحال در و ستادیا یلباس چوب کینزد

 :کرد حرامم ینگاه داشت، یبرم

 رون؟یب یرینم ـ
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 و چرخاند را سرش تیاهم یب. ندادم را جوابش و کردم نگاهش فقط

 شلوار حوصله با و آورد در رونیب شیپا از را شلوارش حرکت کی در

 پیز و دکمه من، حالت یب یها چشم مقابل و دیپوش را نشیج

 !وزیپف مردک! بست هم را شلوارش

 یرو را لباس و کرد باز هم را تانمارسیب یا پارچه لباس یها دکمه

 قیدق. افتاد شیها زخم به زانمیگر نگاه. گذاشت لباس چوب

 !باشد بارم نیاول که انگار کردم، نگاهشان

 و برداشت یلباس چوب یرو از را شرتشیت و کرد من به را پشتش

 خطوط یرو که لباسش. کردم نگاه کمرش کمرنگ خطوط به من

 :گفت او و زدم یپلک افتاد،

 ؟یاورد نیماش ـ

 :دیپر رونیب چاه ته از میصدا

 ...آره ـ

 یرو از را پولش فیک و لیموبا که یحال در و داد یتکان را سرش

 :گفت داشت، یم بر تخت کنار کوچک کمد

 ...انصافا نهیسنگ یلیخ دستش بابات ـ

 :کرد لمس را زخم چسب و دیکش لبش کنار را شصتش انگشت
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 ...سوزه یم ـ

 و رفت پرستار سمت. رفتم رونیب اتاق از سرش پشت و نزدم یحرف

 دهیند ییتنها حجم نیا به آدم... کرد صیترخ را خودش خودش،

 ...خودش و بود خودش! بودم

 قفل او از جلوتر من و میرفت رونیب مارستانیب دراز و طول سالن از

 کتفم المصب درد به و نشستم فرمان پشت. کردم باز را نیماش

 یگاه. بود نشده خوب حالم یحساب درست هنوز .ندادم یتیاهم

 یم گوش پشت و کردم یم حس نهیس قفسه در یرنجور یدردها

 ...انداختمش

 از میها چشم لحظه چند یبرا که انداختم شیصندل پشت را دستم

 خارج پارک یجا از کامال و آمدم عقب دنده. شد بسته درد یرو

 .شدم

 ینگاه. کردم حس را نشیسنگ نگاه افتاد، که ابانیخ در نیماش

 :دمیپرس و انداختم شیها چشم به یکوتاه

 ه؟یچ ـ

 :گفت او و کردم نگاه رو به رو به دوباره

 ؟یکن ازدواج باهام یخوا یم ـ
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! زدم زل رو به رو به میمستق کنم، نگاهش نچرخاندم را صورتم یحت

 او با بخواهم دیبا چرا. بود دهیچسب دهانم سقف به زبانم! نگفتم چیه

 مرا زدن بال بال همه نیا که ست دوساله بچه مگر کنم؟ ازدواج

 ند؟یبب عشق

 ام شناسنامه با انیک...کاروانسرا شده! بازه همه یبرا من شناسنامه ـ

 هی با نتونست و نشد! ها یبیتعق تحت جز رفت من اسم و کرد خالف

 ...ببره شیپ رو کارش یقالب شناسنامه

 :داد ادامه دوباره و کرد یمکث

 دوم خط یدار دوست... ماستیس اسم ام، شناسنامه اول خط ـ

 مایس... راهم جلو یایم مدام... یاعصابم یرو مدام ینجوریا ؟یباش

 زنم؟ یشیم ؟یچ تو! میم نون ز... بود زنم

 از گفتم؟ یم چه... نداشتم یحرف خورد، یم سُر دستم، انیم فرمان

 م؟یبگو چه ریپاگ و دست یها توهم نیا از گفتم؟ یم چه او

 ...نگو چرت ـ

 

 212_پارت#

 جا دستم یرو مقدمه یب دستش...داد نییپا را شهیش و دیخند

 قرار بود، دنده یرو که یدست یرو دستش انگشتان. کرد خشک
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 فرمان یرو را دستم و زدم پس را دستش هراسان من و گرفت

 یم مرا مردک. کرد ام زده شُک اش دوباره ی خنده یصدا. گذاشتم

 با ش،یها حرف با حرکاتش، با داشت، را یاغواگر تیقابل او.. دترسان

 !بود شده یسانت سه حاال که ییموها...شیموها

 !نکن اریخشا ـ

. کردم نگاه صورتش به چشم گوشه. کرد نگاهم و شد نهیس به دست

 همان. شد یم ترسناکتر شد، یم ساکت که او... واکنش یب و آرام

 ...است آمده رمس بارها که یطوفان قبل آرامش

 ...که یمیزندگ وسط یگفت ـ

 :داد سوق من سمت کامال را اش تنه مین و دیکش جلو را خودش

  ار؟یخشا یزندگ وسط بشه؛ اسمت ـ

 :فرستاد شالم داخل را میمو آرام و دیرس میموها یبلند به دستش

 ارم؟یب سرت دهیارک هیشب ییبال هی روز هی یترس ینم ـ

 جاده کنار را نیماش و دادم هُلش عقب به رتقد تمام با که بودم من

 ....شد گشاد شیها چشم و کرد برخورد در گوشه به. داشتم نگه

 :گرفتم را شرتشیت قهی تیعصبان با و دمیچرخ سمتش کامال

 نه؟ دارم فرق دهیارک با من یدیفهم االنم تا ـ
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 :دمیکش مشت به شتریب را اش قهی

... یبدبخت نقدریا یوقت! یریحق نقدریا یوقت یکنیم بد رو حالم ـ

 ...بدبخت

 :کرد باز را مشتم یآرام به و گذاشت دستم یرو را دستش

 نقطه دهیارک شد؟ یچ ؟یباش میزندگ وسط یخواست یم که تو ـ

 ... من که ضعفته

. ماند جا دهانش در حرفش و گرفت جا اش چانه ریز اول مشت

 لحظه چند یبرا درد از شیها چشم و کرد برخورد شهیش به سرش

 .رفت هم یرو

 کنار در و شدم ادهیپ نیماش از. بپرسم را حالش ندادم، زحمت یحت

 مین. کردم باز بود، شده داده کهیت در به که بدنش به تیاهم یب را

 گذاشتم اش قهی پشت را دستم. آمد خودش به و افتاد رونیب اش تنه

 سرش. نشست نیزم یرو و دمشیکش رونیب خودش کمک با و

 باال را شیزانوها... اش خورده ضرب ی چانه یرو دستش و بود نییپا

 :گفت حوصله یب و کرد قالب دورش را شیها دست و اورد

 ..یرسوند منو نکهیا از ممنون ـ



 

1016   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 من به کردن نگاه زحمت او یول کردم؛ نگاهش تیعصبان با! دیخند و

 در و کردم پرت کنارش را پولش فیک و یگوش... دینکش هم را

 .دمیکوب هم به تیعصبان با ار نیماش

 بود، دهیرس کشینزد حاال یمرد به گذشتم، یم که کاپوت جلو از

 :گفت

 ...ستین یزیچ زدن، هم تار و پیت به فقط قاتل دوتا ـ

 را سرش. کردم نگاهش مات...عقب به نه و رفتم جلو به نه ستادم،یا

 و زد یچشمک خاراند، یم را اش یشانیپ گوشه که یحال در آورد، باال

 ...شد بلند و گرفت را بود مقابلش که یمرد دست

*** 

 !عشق اسم به مسخره یفانتز کی هم دیشا... جنجال بحث، دعوا،

 اسرار دیکل تیبرا اریخشا چه، که گفت یم. گفت یم ونیهما را نیا

 است؟ شده

 که چه؟ که یکرد پرتش نییپا نیماش از ابانیخ وسط گفت؛ یم

 رد پرت دم یکس ینگذار و ینیبنش ندتچ در چند تختِ گوشه حاال

 !شود
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 لوفرین و بخنداند مرا کرد، یم یسع بودنش، مزخرف تمام با ثمیم

 ینم یزیچ چیه ونیهما با اش رابطه از! دیرس یم نظر به نگران

 ...است سرد است، گرم. دانم

 خاک و کند یم را لوین موس موس دوباره عرفان بودم، دهیشن فقط

 ... او عشق کور است، رکو که ونیهما برسر

 ...زدن سر حد در فقط ـ

 جا از و داد ماساژ را شیها چشم کر،یپ و در یب یها بحث از خسته

 :گفت و ستادیا اتاق در مقابل. شد بلند

 ...بِسُره دلت ترسم، یم ـ

 :گرفتم آغوش در تر تنگ را میها دست و زدم یپلک

 ...بِسُره دلت دمیترس یم منم ـ

 :زدم یلبخند

 رو عرفان یها عکس هنوز که یلوفرین یپا یجلو افتاد و خورد رس ـ

 ...کور... هما یکور تو! داشته نگه

 :داد هیتک در کنار به را اش قهیشق و کرد باز را در

 ...کردم کردنش عاشق یبرا رو تالشم ـ

 :آوردم باال نهیس یرو تا را پتو
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 هم یینوا و نون به گرفته، طالق زنش عرفان حاال... خوبه شانسشم ـ

 ....شترهیب تو از شانسش بوده، هم لوفرین سابق عشق ده،یرس
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 :زدم یپوزخند

 ...کنم یم ولش که دم،یم قول بهت د،یسر اریخشا یبرا اگه دلم ـ

 حرف که درک به. بستم را میها چشم و گذاشت بالشت یرو را سرم 

 خب. شکند یم قلبش هم ونیهما که درک به. نبود خوب میها

 ...است شتریب شانسش عرفان

 درست... دارد را زیچ همه تیقابل او ترسم، یم اریخشا از خودم من

 ...است گذشته سرش از آب او که است نیا ترش

 و رساندم یعسل به پتو ریز از را دستم شد، بلند که ام یگوش یصدا

 .برداشتم را یگوش

 .دیرس گوشم به یزن یصدا و زدم را پاسخ دکمه

 ...دییبفرما سالم ـ

 پامچاله؟ شما اسم خانم دیببخش ـ

 :زدم کنار را پتو و رفت هم در میها اخم
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 شما؟ ـ

 .رمیگ یم تماس مارستانیب از من ـ

 :داد ادامه و کرد یمکث

 بود شده نوشته پامچال روش که بود ماریب یها لباس یتو فلش هی ـ

 ...شما شماره با و

 :گفتم تعجب با و شد گشاد میها چشم

 مار؟یب ـ

 ....انـیک خانم ـ

 در که یمارستانیب سمت به من جهش جز نبود، یمهم زیچ اش ادامه

. شدم یراه مسعود با و انداختم گوش پشت را ونیهما. نبود تهران

 ...کشد یم خودش دنبال را اریخشا دانستم یم که یمسعود

*** 

 یاری چکداممانیه دست.... گرید یسمت فلش و سمتمان کی لپتاب

 . کرد ینم

 باشه؟ من اسم فلش یرو دیبا چرا ـ
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 اخم با و زد بود، میها دندان انیم که انگشتم به یا ضربه مسعود

 یاریخشا به نیح نیهم در و زد را لپتاب استارت دکمه. کرد نگاهم

 ..کرد نگاه داد، یم تکان را شیپا یکیریستیه حالت با که

 ....نباشه منه ذهن تو که یاون ـ

 یلیم بود، یزیچ چه ذهنش در دانستم  ینم... گفت اریخشا را نیا

 ...بدانم نداشتم هم

 و آمد صفحه یرو یرنگ نقطه چند. زدم یب واسی درگاه به را فلش

 .خواست را عبور رمز

 :کرد نگاهم مسعود

 ه؟یچ عبورش رمز ـ
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 سمت به را دستش. رفت انیک سمت به و شد بلند شیجا از اریخشا

 :گفت و دیکش نییپا نهیس یباال تا را لباسش ،برد انیک گردن

 ...دوتاصفر زد، ،یب ،إس،22،13 ـ

 :کرد نگاه انیک گردن پشت به بار نیا و چرخاند را انیک آرام

 20 الو، م،یم ـ
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 که بود یاریخشا به من، شده خشک نگاه و زد را نتریا دکمه مسعود

 .دیکش یم را انیک یرو

 ؟یدونست یم کجا از ـ

 :کرد نگاهم

 ....بود انیک با دنیخواب شب هی اش، نهیهز ـ

 داده شینما اهیس صفحه یرو که یاطالعات به و نشست مسعود کنار

 .کرد نگاه شد، یم

 دکمه گشاد یها چشم با مسعود که کردم نگاه شگرینما به اخم با

 دو عدد یرو. داد نشان را اعداد موس و فشرد هم پشت را نتریا

 گشاد مان همه یها چشم و آمد البا یها عکس که کرد کیکل

 ....شد

 ست؟ین تو دست پیچ اون مگه اریخشا ـ

 دور از را یا نقره گردنبند و کرد راهنشیپ وارد دستش اریخشا

 اهیس کوچک رَم و گذاشت گردنبند یرو را انگشتش. کرد باز گردنش

 .آمد رونیب ییکشو حالت به

 ....حماقت نیا به گمیم کیتبر ـ
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 جا از و شد پرت انیک سمت به حواسمان ها، ستگاهد بلند یصدا با

 .میدیپر

 نیا به را دکترها و پرستارها شتریب دستگاه بوقدار خوفناک یصدا

 ما بال و زور با پرستار و میبود ستادهیا تخت کنار. بود کشانده سمت

 .راند رونیب اتاق از را

 نظر به مضطرب و کالفه. کردم نگاه مسعود به و زدم هیتک وارید به

 خود تا! بود تر حوصله با و تر الیخ یب همه از اریخشا. دیرس یم

 ! آورد در را ما جگر هفتاد صورت با و کرد یرانندگ رشت

 به ورودشان و  آدم چند ورشی یصدا که بزنم یحرف تا کردم باز لب

 وارهید از مرا و دیپر پا از اریخشا. کرد پرت را حواسمان سالن داخل

 به تعجب با. شد اتاق وارد و انداخت یا شهگو به در کنار ی

 را لیوسا و تاب لپ که اریخشا یها دست و پرستار یغرغرها

 از اریخشا و زد ام شانه به یا ضربه مسعود. کردم نگاه داشتیبرم

 رونیب شد، یم باز مارستانیب یپشت اطیح سمت به که یا پنجره

 .دیپر

 از مرا سرعت با. نمیبب را ها آدم آن نگذاشت و دیکش مسعود را دستم

 و برگشت داخل به دوباره خودش و کرد خارج سالن گرید قسمت

 از که بردم داخل در ی کناره از را سرم. نداد حیتوض میبرا را یزیچ
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. شدم مواجه اریخشا درهم یها اخم با و بود دهیکش لباسم قهی پشت

 .بود شده پاره اش مردانه راهنیپ از یا گوشه و شده یخاک شلوار

 شده؟ یچ ـ

 دکمهکرد، درست را داخل به تاخورده قهی و گرفت سمتم را لپتاب

 میبازو و فرستاد رونیب کبارهی به را نفسش و بست را راهنشیپ یانیم

 :گرفت را

 ...بود انیک بابا ـ

 :دمیچرخ عقب به و داشتم نگه محکم را میپاها

 ؟یچ مسعود ـ

 :دیکش دوباره را میبازو

 ما به راجع یزیچ بسپره پرستار به رفت کنم رفک شه،ینم شیزیچ ـ

 ...نگه

 :دمیکش عقب را خودم

 ...ادیب سایوا ـ

 سالن یانتها به یسرک و گذاشتم سالن داخل به پا قدم کی و

 .دمیکش

 :دیکش یهوف
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 ...باز میبش آواره دیبا نتمونیبب انیک یبابا... خطرناکه م،یبر ایب ـ

 خوب لبش کنار جراحت زهنو. ندادم را جوابش یول کردم نگاهش

 .بود گرفته را میگلو خِر یلعنت وجدان عذاب و بود نشده
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 :کرد نگاه راهنشیپ به و انداخت نییپا را سرش

 شده؟ یزیچ ـ

 را مارستانیب مسموم یهوا کردم، یسع و بردم داخل دوباره را سرم

 :بردم داخل را گرمید یپا. کنم تحمل

 ...کردم نگاه هی برم ـ

 با گذشتیم کنارمان از که یپزشک و دیکش را شالم تیعصبان با

 .کرد نگاهمان تعجب

 مهین و چاندیپ دهانم دور را شالم ادامه که میبگو یزیچ تا دمیچرخ

 تاب لپ. دیکش را میبازو طرف دو و انداخت سرم یرو را شالم گرید

. کردم نثارش یا یناموس فحش فیخف و چسباندم نهیس به شتریب را
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 سمت مردم، یها نگاه به توجه یب و کرد ام حواله یا غره مچش

 .میرفت یخروج

 نیماش در آنکه بدون و آزاد را نیماش قفل. میشد خارج مارستانیب از

 سوار و کرد زمزمه لب ریز یکثافت. شد نیماش سوار کند باز میبرا را

 .شدم نیماش

 :دمکر آزاد دهانم دور از را شالم و گذاشتم کنارم را لپتاب

 ...نادون احمق ـ

 شالم ریز را میموها. شد لشیموبا سرگرم و نکرد حرفم به یا توجه

 :گفتم و فرستادم

 ...یالش ـ

 یب او یول زدم؛ چپ یعل کوچه به را خودم. کردم نگاهم و برگشت

 خودش سمت به را سرم و دیکش را شالم ی افتاده ی دنباله مقدمه

 .دیکش

 را شالم گرید ی مهین و کرد تپر کنار یصندل یرو را اش یگوش

 :چاندیپ گردنم دور محکمتر

 ...کهیزن کن هاپ هاپ من یبرا کم گمینم بهت یچیه یه ـ
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 دست به تیاهم یب او و شد گرد ژنیاکس نبود حجم از میها چشم

 گردنم دور را شال شتریب انداخت، یم چنگ شیها دست به که میها

 .فشرد

 دهنت ،یدیم نسبت من به رو خودت یها صفت نمیبب گهید بار هی ـ

 ...لش تن کنم یم سیسرو رو

 یصندل گاه هیتک سمت به محکم مرا و کرد رها را شال باره کی به و

 :گفتم میگلو ته یصدا با و دیایب باال نفسم نگذاشتم. کرد پرت

 ...جاکش ـ

 میها کفش بلند پاشنه آن با و آورد باال را میپا برگردد، خواست تا

 :گفتم و دمیبکو صورتش درون

 ...کثافت... من یبرا شدن آدم هم ها حروم تخم ـ

 احسنت خودم شجاعت همه نیا به و بود مانده صورتش یرو دستش

 .دیترس یم سگ نیع که یاحسنت امافرستادم؛ یم

 دم،یکش باال و کردم کج راست سمت به و دادم یتکان گردنم به

 شالم کردن درست مشغول دم،یشن که میها مفصل ترق ترق یصدا

 .شد

 یم نیماش سمت به دو با که افتاد مسعود به نگاهم جلو شهیش از

 .آمد
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 اول نگاهش. شد نیماش سوار مسعود و گذاشتم میپاها یرو را لپتاب 

 را سرش و بود پوشانده را شیرو دست با که افتاد اریخشا صورت به

 .بود گذاشته فرمان یرو

 :کرد نگاه من به تعجب با

 کنه؟ یم درد دندونش ـ

 با و کردم رد جلو، یصندل دو انیم فاصله از را سرم و زدم یلبخند

 :کردم لمس را اریخشا پشت ناز

 ؟یدار درد دندون زمیعز ـ

 اریخشا یبازو. نماند دور مسعود چشم از که زدم یا یطانیش لبخند

 :گفت و دیکش عقب را

 ؟یخش شده یچ ـ

 :گفت کند، نگاهم نکهیا بدون

 م؟یبر ـ

 قرمز صورت به نهییآ درون از لذت با من و داد تکان یسر مسعود

 یا  گوشه ساکت من کند، یغلط هر کرده فکر. کردم نگاه اش شده

 تاوان دارم عمر تا که دینبا خوردم یگه کی من حاال. نمینش یم

 دینبا او... ستمین و نبودم مقصرش من کنم؛ یم تکرار هرشب. بدهم
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 یم سرم به سر دوباره دینبا.... امد یم بام پشت باال به دوباره

 ...گذاشت

 یپا یبرا است سنگ یهرچ چرا شد؟ ینجوریا چرا ایخدا...دینبا

 است؟ من لنگان

 به یدود نکیع. کردم نگاهش دوباره نهییآ درون از و زدم یپلک

. کنم یم شیتماشا دانست یم. زد راه آن به را خود و زد میها چشم

 آخر؟ یاضاف یها غلط نیا به چه و من

 وسط آخر. کردم نگاه او به دوباره و دمیکش گردنم یرو را دستم

 ...اگر اگر... ام زده مفت زر دارد؟ یا دهیفا چه بودن اریخشا یزندگ

 یم. چسباندم نیماش شهیش به را سرم و دادم قورت را دهانم آب

 یم زند، یم... شود یم یقهار زندانبان شوم، او بند من اگر دمیترس

 ...نکند نکند،. کند یم ما خفه کشد،

 ینم زبان به یا یحساب درست زیچ وقت، چیه که شود الل زبانم

 . آورم

 دوباره دانست یم... بود نوسان در اریخشا و من نیب نگاهش مسعود

 ... میا انداخته راه یکش سیگ و سیگ و میا افتاده هم جان به

******* 
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 دست به. انداختم شیرو را کلفت نچندان یپتو و نشستم کنارش

 و ارسالن دست ضرب از بدتر... بد یلیخ... بود بد. کردم نگاه رنجم

 ...شکمش درون رفته فرو یچاقو

 ...باشد گذشته روز پنج دیشا هفته کی دیشا

 .است نرفته رونیب خانه از اریخشا گفت؛ یم مسعود 

 ی هیدا حاال و رفتم کِش را اش خانه دیکل بش،یج کنار از روز همان

 پماد دیخر فکر به و انداختم یم شیرو پتو. ام شده مادر از مهربانتر

 .هستم پانسمان و

 عمل او یرو یبروسل حرکت چرا شوم، یم مانیپش سگ نیع که من

 کنم؟ یم

 گردنش کینزد تا را پتو و کرد جا به جا مبل ی دسته یرو را سرش

 قصد از نمیبب تا شدم رهیخ شیها پلک به کردم، نگاهش اخم با. برد

 ...نبود دیبع یزیچ چیه او از! نه ای زده خواب به را خودش

 باشد، قلبت تُنبان به حواست گفت؛ دوباره آمدنم، قبل ونیهما

 شیرها خواستش، اگر قلبم گفتم؛ منم... ستین یخوب آدم اریخشا

 نویدوم هیشب هم کنار او و من کنم، یم شیرها که بخدا... کنم یم

 ... همه از بدتر خودمان به و میزن یم ضربه هیبق به یه م،یمان یم
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 نجا؟یا یاومد چرا ـ

 صورتش از یمین و بود بسته شیها چشم. چرخاندم سمتش را سرم

 .بود شده یمخف مبل بالشتک درون

 ...بزنم بهت سر هی اومدم فقط ـ

 :کرد نگاهم میمستق و چرخاند سمتم را سرش

 نویا یدون یم ،یندگز وسط ؟یمیزندگ وسط که لیدل همون به ـ

 ...که

 شالم و بودم نشسته زانو دو یرو. نشست مبل یرو و کرد مکث یکم

 و بود باز انتها تا میمانتو یها دکمه. بود شده رها مبل دسته کنار

 تنها که شیفانتز شکلک همان با داشتم تن به یا دخترانه لباس

 .بود ام عالقه مورد نکته

 را پتو او و زدم یپلک. کرد نگاه میها چشم به و دیکش جلو را سرش

 داشت تن به یرنگ یعناب یرکاب. انداخت اش برهنه یها شانه یرو

 .بود گشاد یادیز اش قهی که

 صورتم یجلو میمستق را صورتش و گذاشت شیزانو یرو را آرنجش

 . داشت نگه

 هم هیبق دمیم حیترج ،یبر و خونم یایب یه ینجوریهم قراره اگه ـ

 ...بدونن
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 :گفتم گذشت، که یا یطوالن قهیدق چند از بعد و کردم باز را دهانم

 !یزن ینم یبیاس من به تو ـ

 میها دندان حصار از را میها ناخن تمام، مالطفت با و زد یلبخند

 نفس میها گوش تا و دیرس ام گونه ی کناره به شیها لب کرد، آزاد

 من یبرا نیا و بود آمده نییپا مبل یرو از کامال حاال. دیکش یقیعم

 ...نبود یخوب یزیچ

 ....آشغال اشیع آدم هی یبرا نلرزه دلت گفته؛ هما دمیشن ـ

 کناره به تعجب با و زد خی میها دست. دیلرز بدجور دلم جا همان و

 .کردم نگاه صورتش ی

 نه؟... هیاضاف غلط... یریم یزاریم د،یسر دلت ؛یگفت که دممیشن ـ

 میها گوش به که لبش ی ستهپو و کرد رها آرام را اش یبعد نفس

 دیبا نجایا... ام آماده نجایا که کردم یم لعنت را خودم خورد، یم

 یم قلبم از من. است شده درازتر ممیگل از من یپا. شود غدغن

 .ترسم یم که خدا به ترسم،

 !خانم دختر یمیزندگ وسط نگو پس ـ

 ...کشت مرا ام، گوشواره ی کناره به اش بوسه و

 ...مرا نقدریا دینبا دینفهم که ییاو و شد پهن نیزم یرو که را یمن
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 شود؟ یم یقهار زندانبان بودم؛ گفته... او از یوا... من از یوا

. نخوردم یتکان چیه. انداخت صورتم یرو را پتو و شد رد کنارم از

 را آمد یم نییپا چشم گوشه از که یاشک قطره و بستم را میها چشم

 .گرفتم دست با

*** 

 بشه؟ یچ که یکرد جمع خودت دور پسر تمش هی ـ

 ییگذرا نگاه جذابش اما ساده؛ لیاستا به و انداختم باال ییابرو

 کاش. بود لهیپ لهیش یب و ساده قدر همان هنوز نوایب پسرک. انداختم

 ...ابد تا داشت دوستش شد؛ یم

 نگاه اش یمشک نازک کراوات به لبخند با و انداختم باال را ام شانه

 .بود کرده ترش جذاب نیا و بود شده بسته کوله و جک. کردم

 هیمیقد قیرف هم ثمیم پسرعمومه، که ونیهما ـ

 :آمد حرفم انیم

 ...اریخشا مسعود، ـ

 :شد تر قیعم لبخندم

 !یکن یم فکر بهم هنوز که نگو ـ
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 مبل کنار یها یابر ییدمپا و گذاشت مبل یرو را اش یدست فیک

 :دیپوش را

 ...یآور سرسام ـ

 :گفتم و رساندم هم به شتریب  را میا حوله پوش تن طرفه دو

 ...باشه مناسب نجایا اومدنت نکنم فکر ـ

 سره، کی و کرد باز را یبطر در بست، یم را خچالی در که یحال در

 .خورد را یبطر آب نصف از شتریب

 باز را نشیسرآست یها دکمه آرامش با و گذاشت اپن یرو را یبطر

 .زد تا آرنج تا دیسف راهنیپ با همراه را شیها نیاست و کرد

 ...سراغم بود اومده هما ـ

. شدم میموها کردن نرم مشغول یالیخ یب با اما شدم؛ متعجب یکم

. کرد شیتماشا اتاقم بازِ کاملِ در از و دمیکش میموها یرو را برس

 اصال. شد یم یداشتن دوست شد، یم کم بلندش قد آن از یکم اگر

 کرده رییتغ انقدر او که حاال دارم، چشم اطرافم یپسرها همه به من

 .است شده تر جالب میبرا است،

 لباس. کرد ینگاه تخت یرو به یمالحظگ یب با و شد اتاق وارد

 ی کناره به را زبانش. داشت قرار بالشت کنار لباس با همراه میرهایز

 .دیکش لبش
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 ...رونیب ادیب اریخشا فکر از پامچال کن، کار هی گفت ـ

 و برگشتم همانطور و ماند میموها یرو برس و ستادمیا کنارم درست

 :کردم نگاهش

 ؟یچ ـ

 :گفت و برد پوشم تن کاله کینزد را دستش

 مگه؟ یفکرش تو ـ
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 :زدم کنار را دستش و آوردم نییپا را برس

 کمکش خوام یم فقط ارم؟یخشا فکر تو دیکن یم فکر همتون چرا ـ

 باشه، کثافت قدر هرچه... بابا منه از تر بدبخت ناو ؟یفهم یم کنم،

 ...بدبخته بازم

 :گرفت دستم از را برس

 ...یکنیم ازش هم یمحکم دفاع چه ـ

 قسمت یرو را برس. مرابرگرداند و گرفت را میها شانه طرف دو

 :دیکش میموها نییپا

 ...شهیم بلندتر داره موهات ـ
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 !حسام ـ

 :ماند جا همان دستش

 یشیم عاشقم... شد عاشقت دیشا خب، کن یتالش هی گفت؛ بهم ـ

 مگه؟

 :زد یپوزخند

 تره جذاب اریخشا دارم، یمشکل هی یول نگفت؛ راهیب پر نمیهمچ ـ

 در سر که درخشانشم سابقه تر، خفن تر، الت گنده تر، یکلیه نه؟

 .ابوناستیخ نصف

 رونیب مشتش انیم از خشونت با را برس و برگشتم تیباعصبان

 :دادم هلش عقب هب. دمیکش

 ...یایب خونم ینجوریا یندار حق گهید... حسام رونیب برو ـ

 ...نجایا هماست خونه ـ

 سرم یرو را دستم کالفه. ماندم متعجب شییایح یب همه نیا از

 :کردم نگاه شده یکار گچ سقف به و گذاشتم

 هان؟ ؟یشد دواریام که ختهیر مغزت تو یچ ـ

. رفت رونیب اتاق از و رفت عقب. دادم تکان چشمش یجلو را برس و

 :گفتم و دمییدو دنبالش
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 ...ندارم دوست حسام ـ

 و برگشت ماند، فشیک میضخ بند یرو دستش و شد متوقف شیپاها

 :گفت

 حواست بگم؛ که اومدم پامچال اما. ستین مهم نمیا... دونم یم ـ

 .حقته ادیب سرت یهرچ اریخشا بعد که... باشه

 چشم. کرد نگاهم. گرفتم را دستش مچ آورد، یم در که را ها ییدمپا

 و ساده نگاه همان با. بود ها یقبل همان شفافش حالت یب یها

 .شناختم یم که یمعمول

 .رفتم تند کم هی خوام، یم معذرت ـ

 اپن یرو را ونیهما دیکل. برد بشیج درون را دستش و زد یلبخند

 :گفت و گذاشت

 منم اره،یب خودش نشد بود، کرده دیخر یسر هی ونیهما ـ

 ...داخل ارمیم رو دایخر. اوردم داشویخر بود، اون که بودم یفروشگاه

 گر،ید دستش با که کنم رها آمدم را دستش مچ و دادم تکان یسر

 :کرد لمس را میها انگشت یرو

 پس از ییتنها... پامچال یبگ یکی به حتما کن یسع شد، یهرچ ـ

 ...هستن برت و دور همه نیا ،یاینم بر یزیهرچ
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 :زد یگرید لبخند

 .باش خودت مراقب ،یدار یمهم پرواز امشب دونم یم ـ

 :گفت کند باز را در نکهیا قبل و کرد آزاد دستش مچ دور از را دستم

 ..نمتیبب اونجا دارم دوست. مهینامزد جشن بعد، هفته ـ

 :گفتم تعجب با گشاد میها چشم

 ؟یچ ـ

 :انداخت نییپا را شیها نیاست

 ای باشمت داشته تونم یم شم مطمئن تا بود فرصت هی وزامر خب ـ

 سیک همکارمه،. کنم ازدواج دیبا گهید منم شه،ینم دمید اما... نه

 ...ازدواج یبرا بود یخوب

 و برگردد دوباره تا بودم ستادهیا متعجب هنوز من و بست را در

 .بزند گرید یحرف

 به یجرأت اما دم؛یشن یم را اطیح یورود یدرها شدن باز یصدا

  است؟ گفته یجد بپرسم؛ او از دوباره تا دادم ینم خودم

*** 

 :داد یتکان را فلش و کرد باز میجلو را تاب لپ

 ؟یکن کاریچ یخوا یم ـ
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 :کردم ینگاه فلش به

 دور؟ مشیبنداز ـ

 انگشتش دنیکش با و داد تکان مشتش انیم را یفلز فندک اریخشا

 و شد رهیخ ها شعله به. ردک روشن را اش شعله فندک ی قرقره یرو

 .داشت نگه حرارت کینزد را نوکش و برد جلو را سرش اش یطوط

 ...یخورد هیبخ همه نیا... پامچال شد سیسرو دهنمون همه نیا ـ

 :زد باال را راهنشیپ ی گوشه و بست را فندک

 دور؟ شیبنداز آخر که شدم یخط خط همه نیا ـ

 :کرد نگاهم و برداشت ارششلو کش بلند بند از دست باالخره مسعود

 !مشیبد یکس به میتون ینم ـ

 :گفت بار نیا اریخشا

 ...مشیبفروش ـ

 :نشستم مبل یرو کامل و سمتش دمیچرخ

 !انیک یبابا به حتما ـ

 :کرد باز دوباره را فندک یفلز در

 ...نه ـ
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 :گفت و کرد ینق نق یطوط و بست یتق با را فندک در

 ...اریخشا به مشیبفروش ـ

 :دیخند بلند یصدا با اریخشا و انداختم باال ییابرو

 ...خورم یم خشک نون شب. ندارم بساط در آه من ـ

 

 218_پارت#

 :زد شلوارش بند به یدیجد گره و زد یشخندین مسعود

 چه دونم ینم یکرد فکر..یتر پولدار همه از اتفاقا تو... یکرد غلط ـ

 چهار تهران مرکز ات شدنش راننده هی یبرا ؟یخورد انیک کنار از قدر

 ...یگرفت یم ونیلیم

 گذاشت، گاه هیتک یرو را شیها دست و کرد باز هم از را شیپاها

 کمر کردم، یم احساس لحظه هر که بود نشسته راحت آنقدر

 .شود یم شل کمرش دور از شلوارش

 من، با انیک. پسرجون هست یخش و خط هی بدنم یهرجا جاش ـ

 .یزن یم شخندین نم واسه االن که نکرد یمهربون

 :کردم پرت تاب لپ بردیک یرو را فلش و گفتم یبلند "اه " کالفه،

 ....فلشه نیا سر ریز یچ همه ـ
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 :گفت و شد یاریخ کندن پوست مشغول مسعود

 یتو چندسال اطالعاتش و ارزه یم اردهایلیم از شتریب فلش همون ـ

 ه؟ریبگ یک از یخوا یم رو چندسال نیا انتقام! بوده تو بدن

 یتیاهم اما شد؛ ام متوجه اریخشا. کرد نگاه اریخشا به چشم گوشه

 .نداد

 یتو میکار کتک خاطر به هفته هی. کردم دعواهامو اریخشا با من ـ

 ...بود گور و گم خورد که ییچاقو بخاطر هفته هی. بود مارستانیب

 :گفت کرد یم باز را آدامسش که یدرحال و دیخند اریخشا

 ...بخوابم مارستانیب وت دیبا کنم فکر ـ

 .کرد یم تکرار را مارستانیب کلمه مدام که یطوط دوباره یصدا و

 نگاهش مسعود. افتاد رونیب ماه مهین گردنبند و شدم خم جلو به

 :گفت و ماند گردبند یرو

 کو؟ شیبق ـ

 :کردم اریخشا به یا اشاره

 ...اونه دست ـ

 :دیکش ونریب را گردنبند ریزنج و برد عقب را سرش اریخشا

 ...داره رو یزندگ وسط حکم آخه. کنم ست پامچال با خواستم ـ
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. دییجو یم را آدامسش تر، الیخ یب او و کردم نگاهش خشم با

 گذشته چه نمانیب بفهماند، همه به خواست یم ز،یچ همه یب مردک

 ! است

 یها عکس فلش، یرو شده نوشته رمز ورود و زدم لپتاب به را فلش

 و آمد باال بیترت به ها گلوله شده یطراح یالگو .شد باز هم پشت

 با باز اسم هر. شد یم داده نشون یسیانگل حروف با شانیها اسم

 .دیرس یم گرید یسیانگل حاتیتوض به یگرید فلش

 انیک پدر و است مسلط خارجه زبان به کامال ارسالن دانستم یم

 .است اش یریادگی یاصل عامل

! بسپارمش یکس چه به ای کنم کاریچ  دیبا فلش نیا با دانستم ینم

 یم شیمحتوا و فلش از یپول! نبود مهم میبرا داخلش اطالعات یحت

 فلش نیا سر یلیخ! نداشت یتیاهم میبرا هم اورمیب در توانستم

 ! ام شده تیاذ

 خانه به که یدزد با اما بود؛ مانده امانت مسعود دست فلش االن تا

 شیپ اگر. میکن فلش یبرا یا یاساس فکر م،یگرفت میتصم زد، اش

 یروز نو، از روز و آمد یم سرمان ییبال قطعا ماند؛ یم کدوممان هر

 !خواستم یم من که نبود یزیچ نیا... نو از
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 باز را وُرد صفحه و کردم باز را بود "کیشر "نامش که یدیجد پوشه

. بود شده نوشته یسیانگل و یفارس به ییها اسم بیترت به. کردم

 .بود شده نوشته قرمز که بود ارسالن اسم هم ماس نیاول

 ارسالن؟ به مشیبد ـ

 :کرد نگاهم اریخشا

 بشه؟ یچ که ـ

 :انداختم باال یا شانه

 دستمون موندنش... بود انیک یبابا و ارسالن مال هم اول از ـ

 بشه فلش ریگیپ و بشه خوب انیک حال گهید روز دو اگه! خطرناکه

 ؟یچ

 :گفت و دیکش را یطوط دُم مسعود

 !شهینم خوب حالش ـ

 :دمیچرخ سمتش کامال

 بود؟ چِش ـ

 تو. گرفته رشیز نیماش با هم طرف کرده، انتیخ یکی به انگار ـ

 ...رسوندتش مارستانیب خودشم و بهش زده اتوبان

 :گفتم و زدم هیتک مبل گاه هیتک به
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 !کنه یم سیسرو طرفو دهن انیک یبابا ـ

 :دیخند مسعود

 !بکشه اشو پسره ره،ینم چوقتیه ـ

 :دیپرس تعجب با اریخشا

 داشت؟ پسر مگه پسرش؟ ـ

 :گفت و خاراند را ششیر ته

 هست؛ هم سیپل طرف دم،یفهم که یزیچ اون... نبود رانیا! هیناتن ـ

 موقع اون. باشه ستیل اون یتو اسمشم کنم فکر... خالفه کار تو اما

 اونم. تهس پسرش وارثش، که کرد اعالم انیک یبابا نداشت، یسن

 بعد اما نصف نصف گفته اول انیک انه،یک دست فلش که شده متوجه

 رو معامله انیک نکهیا بعد هم پسره و معامله سر یکی با رفته نگو

 خودشه سمت شتریب باباش دونسته یم... رتشیگیم ریز ده،یم انجام

 یتو معروف یلیخ یروسپ زن هی انیک مادر. دخترش سمت تا

 .بود اولش زن... ورکهیوین

 :دمیکش یهوف

 ...داشته یبیعج خانواده چه ـ
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 و دیکش تاب لپ موس یرو را انگشتت و شد خم سمتم اریخشا

 :آمد نییپا تا را ستیل

 چه گلوله نیا واقعا یعنی. هستن یرانیا ست؛یل یاسما شتریب ـ

 خوره؟ یم بدردشون

 باز را یگرید ی پوشه بود، گذاشته میپا یرو را آرنجش که یدرحال

 :کرد

 کیشل قبل و قهیدق یلیخ گلوله انگار دم،یفهم فلشه از که یزیچ ـ

 فعال زهر هی و شهیم باز چنگگ صورت به داخلش چهیدر چندتا

 یبابا نیا! پوکونه یم رو قلب و خوره یم رگ به درجا که شهیم

 ...خودشون یبرا بودن یا نخبه ارسالن و انیک

 تاب لپ صفحه به که کردم اهنگ مسعود به و کردم حبس را نفسم

 .کرد یم نگاه

 چندتا... هیمیش مخ انیک یبابا اما ست؛ین یخون درس آدم ارسالن ـ

 .داره هم ییمایش مواد کارخونه

 :کردم یا سرفه

 مواد کردن درست کار یتو باباش اما نخوند؛ درس درسته ارسالن ـ

 !بود یبمب
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 :دیچرخ سمتم و آمد باال اریخشا سر

 درست زیچ هی دهنش از... باشه شیحال یزیچ خوره ینم بابات به ـ

 !داره قد و افهیق فقط اد،ینم در

 :گفتم رفت یم شیموها یرو دستم که یحال در و زد یپوزخند

 ؟یگرفت کجا از رو تیگر یالش یدکترا ؟یشاخ یلیخ تو مثال ـ

 یصدا با میها ناخن از یکی که زدم اش کله به یچنگ تیعصبان با

 که بود شده کوتاه شیموها آنقدر. شد دهیکش گوشش کنارِ یناجور

 .کرد یم تیاذ را دستم کف

 را گوشش پشت که یدرحال اریخشا و زد دستم به یا ضربه مسعود

 :گفت دیمال یم

 که داشتن ام اس ید یب رابطه تو، ساختن سر کنم فکر بابات ننه ـ

 !یشد یوحش نقدریا

 و گفتم یآخ. انداخت لمب ی گوشه مرا میبازو به یمحکم مشت با و

 ...بود شده قرمز یکم. زدم باال را لباسم کوتاه نیآست عیسر

 :گذاشت شیپا یرو را تاب لپ و دیکش یپوف مسعود

 داداش و انیک یبابا ینجوریا مش،یبفروش یخارج هی به گمیم من ـ

 به دیبا. شهیم راحت خودمونم الیخ طرف، سر میانداخت رو انیک
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... مشیبفروش بره، طرفش نداره جرأت یکس و شاخه یلیخ که یکی

 یحت گلوله نیا... کنه یدار نگه اطالعات از تونه یم خوب ینجوریا

 بسازنش اصال ستین معلوم... هست اطالعاتش فقط نشده، ساخته

 ...فلشه نیا یها هیفرض هیشب بشه یزیچ

*** 

 " یجهنم به  " لب ریز. نداد را حرفم جواب و کرد یاخم ونیهما

 بود، اش یوانیل یبستن کردن باز ریدرگ که لوفرین به و کردم نثارش

 .کردم نگاه

 اشغال از پر را دورش و بود شنیاست یپل مشغول ثمیم معمول، طبق

 دسته یها دکمه کنه خرد اعصاب یصدا شبید از. بود کرده تخمه

 خانه را شب کل و بود کرده دعوا الیژ با. رفت یم اعصابم یرو یباز

 و نبود هم ورش کی به کردم، دادیب و داد قدر هرچه. ماند ونیهما

 معروف قول به چشمانش و است دهینخواب شبید از. کرد یباز دوباره

 .مانده باز تیکبر چوب با

 :گذاشت اپن یرو را مروین تابهیماه

 یم تمیاذ یلیخ ،یایم خونه کمتر و یپریم هردوشون با نکهیا ـ

 ...کنه
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 داخل زور به را اش یبستن از قاشق کی و نشست کنارم هم لوفرین

 یسخت به و کرد بد را حالم یفرنگ توت بد مزه. گذاشت دهانم

 .دادم قورتش

 ...ستین یبد پسر مسعود ـ

 . گفت لوفرین را نیا

 فقط ونیهما! بود خورده بست بن به یکم ونیهما و لوفرین رابطه

 اشکال دانست یم لوفرین خود... بس و داد یم را لوفرین سالم جواب

 ولکن دمیترس یم. اورد ینم در ونیهما دل از اما کجاست؛ کار

 یا گنده خرس است؛ درست. نمیبب را اش یچارگیب و شود پسرکم

 یادیز او قلب اما است؛ خودش به حواسش هم یلیخ است، شده

 تصادف خبر یوقت که است یکس همان ونیهما. است ساده و صاف

 او من اما دن؛یخند او به هیقب. کرد غش تصادف صحنه سر د،یشن را

 از ترس. ترسوست یلیخ پسرکم. شناختم یم یهرکس از بهتر را

 دست از هم را مادرش یتازگ به که او اما دارند؛ همه را دادن دست

 ....است بدتر شیبرا است، داده

 .میبفروش رو فلش میخوا یم ـ

 :گرفت سمتم یا لقمه

 ...خب رنیم هم با اریخشا و مسعود ـ
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. کنم ناراحتش خواستم ینم اما ندارم؛ الزم اش اجازه به انستد یم

 .ندارد اریخشا از یخوش دل دانستم یم

 و ارهیب معسود سر ییبال هی وقت هی اگه ندارم، اعتماد اریخشا به ـ

 ؟یچ بقاپه فلشو

 :کرد باز گردنش دور از را ینارنج شبندیپ بند

 ...بکشه رونیب اب از مشویگل بلده مسعود ـ

 یرو از را فشیک و مرتب را رنگش ینخود ی مردانه راهنیپ قهی

 :برداشت کنارش یصندل

 ...یدار پرواز امشب که هم تو. امینم خونه امشب ـ

 :انداختم اپن یرو شتریب را خودم

 ...هما باش یراض ـ

 شیپاها یرو را فشیک. زد یلبخند و چرخاند سمتم را صورتش

 میموها بلند تار چند و کرد زبا را میموها کنار کوچک رهیگ. گذاشت

 :گفت و کرد وصل رهیگ به را

 که باشم یک من... ینکن کاریچ یبکن کاریچ یدون یم االن تو ـ

 ...نباشم و باشم یراض
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 رد و دیکش میها چشم ریز را انگشتش او و گرفتم را دستش مچ

 :کرد پاک را ملیر کمرنگ

 ...یمهمتر جونم از... پامچال من زیعز تو ـ
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 :آورد جلو را سرش لوفرین

 تم؟یچ من پس ـ

 حالت یب و چرخاند لوفرین سمت را سرش لحظه چند ونیهما

 :کرد نگاهش

 . یستین میچیه گهید امروز از... لوفرین یستین میچیه ـ

 لوفرین سمت دوباره اما بزند؛ من به یحرف تا چرخاند سمتم را سرش

 :گفت و دیچرخ

 خونه ادینم خوشش ادیز مادربزرگت ،یاین من خونه ادیز کن یسع ـ

 هم مطلقه مرد هی خونه تو دونه ینم نکهیا با. یباش مجرد پسر هی

 ...خب اما...یریم

. شدم یم تیاذ یلیخ انمانیم بد جو نیا از من و نزد را حرفش ادامه

 چطور لوفرین. داشت دوست واقعا را او ونیهما. بودند فیح هردوشان
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 از عشقشان نیا دیشا دانم ینم کند؟ فکر نعرفا به هنوز توانست یم

 .نداشت یگناه که من پسرک اما رد؛یگ یم نشئات یکودک

 یرو از. بست را فشیک پیز و آورد نییپا صورتم یرو از را دستش

 آشپزخانه ی گوشه را یروفرش یها ییدمپا. شدم بلند یصندل

 .رفت در سمت به و گذاشت

 قفل رو درا هم یرفت. باشه نهخو به حواست نجایا یموند اگه ثمیم ـ

 ...کن

 :گفت بلند یصدا با ثمیم

 .زنمیم سر بهت شرکت امیم ـ

 دستم از را کُتش که یدرحال و برداشت یکفش جا از را شیها کفش

 :گفت گرفت یم

 ...زمیعز باش خودت مواظب ـ

 و بست را شیها کفش کوچک بند تک و انداخت دستش یرو را کت

 :شد بلند

 ... باش سودمع با شتریب ـ

 :دمیپوش را میها ییدمپا و زدم یلبخند

 ؟یا یراض ـ
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 :بست را ییرایپذ در. انداختم شیبازو دور را دستم و

 ...شمیم یراض من هم یکن یهرکار تو ـ

 یها شیر از یحجم و بود شده تر پرپشت شیموها. کردم نگاهش

 .داد یم نشان تر پخته را اش چهره شیا قهوه

 ؟یبزن هم به یخوا یم لوفرین با ـ

 :کرد باز را در قفل

 قبل تا. کنه یم تیاذ منو فقط عالقه و عشق نجوریا... بزنم بهم دیبا ـ

 یبچگ عشق عرفان خب یول بود اوک یچ همه عرفان طالق

 ...داره حق... لوفرهین

 :کردم نگاهش غصه با

 کنه؟ ول رو تو داره حق ـ

 :کرد رها را میها انگشت و شد خارج در از

 .باشه خواد یم یهرکس با داره حق زمیعز ـ

 !ونیهما یبود باهاش تو که یوقت تا نه ـ

 :گفت در انیم از و کرد جفت را در

 جلسه. فرودگاه امیب تونم ینم ببخش. ببند رو چمدونت داخل، برو ـ

 ...برم قربونت مهمه یلیخ ام
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 :دادم تکان را سرم

 .زنم یم زنگ بهت ـ

 یم رونیب بشیج از را نیماش موتیر که یدرحال و زد یلبخند

 .رفت نشیماش سمت و داد تکان میبرا یدست د،یکش

 را فلکه و رفتم آب شلنگ سمت. دمیکش قیعم ینفس و بستم را در

 یورود در سمت و گذاشتم باغچه درون را شلنگ یانتها. کردم باز

 .رفتم

 بستن مشغول عجله با لوفرین و شد باز در کنم، باز را در نکهیا قبل

 :شد شیها کفش بچس

 رفت؟ ـ

 شال و ستادیا. گرفتم را دستش برود، نییپا را دوم ی پله نکهیا قبل

 :افتاد اش شانه یرو اش مهین نصفه

 شده؟ یچ ـ

 ؟یدار دوست هنوز عرفانو ـ

 :افتاد شالش ی دنباله یرو از دستش و ستادیا صاف

 گفته؟ بهت ونیهما ـ

 :زدم یپلک
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 .کرد ات ادهیپ ونیاهم خونه در یجلو...دمید خودم ـ

 :گفت بعد و ماند ساکت یکم

 ...دونم ینم ـ

 :دمیکش صورتم یرو یدست حرص با و دیکش قیعم ینفس

 ؟یدون ینم واقعا ؟یدون ینم ـ

 :گذاشت پله یرو را فشیک

 !دارم دوست گهید جور هی رو عرفان اما دارم؛ دوست رو هما ـ

 ی دختره. ودب مانده باز تعجب از دهانم. کردم نگاهش تعجب با

 را هردو شد یم مگر... است شده مرگش چه ستین معلوم یعوض

 ؟یباش داشته دوست همزمان

 کرده، هندوستان یهوا باز لتیف ؟یدیم من لیتحو ور و شر چرا ـ

 ...اونجور اونو دارم دوست نجوریا نویا نگو

 :زدم اش نهیس به یا ضربه

 ازت خوام ینم رو هما من که یزدیم ور من یبرا خوب که تو ـ

 یچ همه سمتت، اومد عرفان تا شد؟ یچ...بِلم من إلم من رم،یبگ

 !شد عوض

 :خاراند را گردنش پشت و انداخت نییپا سرش
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 ...رو ونیهما فقط کنم،یم حس ـ

 :گفتم و بزند کامل را حرفش نگذاشتم

 ؟یکن پر زویچ همه یب کهیمرت اون جا تا یبود ونیهما با فقط ـ

... ست ساده قدر چه یدونست یم... یعوض یختشنا یم رو هما توکه

 .لوفرین داشت دوستت بدتر همه از

 خوش یها چشم. شد ام رهیخ دوباره و دیکش شیموها نیب یدست

 شده تیاپد یلیخ شیها حرف و پیت حاال انکه جز. بود همان رنگش

 ...است

 ...کردم اشتباه ـ

 .یبسوزون رو هما که یچرخ یم عرفان با یکنیم غلط پس ـ

 ...بودم ونیهما با که کردم اشتباه ـ

 :زدم داد بلند یصدا با

 آره؟ اشتباه؟ شد ونیهما با بودنت حاال ؟یچ ـ

 :کردم باز یسخت به را ام شده مشت یها دست 

 ...برو فقط... گمشو برو ـ

 .کردم پرت یا گوشه تیعصبان با را میها ییدمپا و رفتم باال را پله

 .کردم تالش بخدا... امیب رونیب عرفان فکر از تونستم ینم ـ
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 :دمیچرخ. ماند در یرو دستم

 پا یکن یم جایب یلیخ! یکن یم ییهوا رو هما که یخور یم گوه ـ

 ....وثید یدیخواب باهاش که یکرد غلط یلیخ! یشیم هما چیپ

 :کرد نگاهم تعجب با

 ...دمینخواب ـ
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 :آمد سمتم نکنا تق تق شیها کفش آن با و آمد باال را ها پله

 ... که نخواست هما یعنی...میبخواب نشد ـ

 و بود رفته باال شیموها. شد دهید در انیم ثمیم و شد باز شتاب با در

 .داشت قرار شلوارکش درون اش یسوراخ سوراخ رنگ بد یرکاب

 هان؟ لوفرین یباش پرو یتون یم قدر چه تو ـ

 :کرد نگاه ثمیم به لوفرین

 .رفتم ینم هم قرار سر هما با یحت من که یدون یم خودت تو ـ

 :آمد رونیب برهنه یپاها با ثمیم

 حرف نیا از تر خر کله که یدونیم هان؟ کثافت؟ کنم ناکارت بزنم ـ 

 ...هام
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 .شد گشاد میها چشم که زد ادیفر با را ها حرف نیا چنان

 یه هم مشنگ بدبخت اون و اورد هما یبرا رو تیزار هیگر فقط ـ

  و زمیعز برم، قربونت همه اون ؟یچ که خورد رو شل تن یتو غصه

 قیرف نیا سر فقط گه؟ید بود کشک اس ام اس یتو گفتنات عسلم

 پز وزتیپوف یدوستا اون به که آره؟ ؟یبمال رهیش یخواست یم منو

 ؟یدار فالن و خوب افهیق خوش پسر دوست هی که یبد

 به تچوقیه ثمیم. دمید یم را لوفرین یها دست لرزش وضوح به

 ..نبود مهم ونیهما یها رابطه شیبرا. نداشت کار ونیهما زیچ چیه

 اشتباه ؛یبگ حاال که دادن دونت و آب پامچال نیا ون،یهما همون ـ

 ؟یدار دوست رو آقا عن اون حاال که ؟یبود هما با یکرد

 :رفت نییپا پله کی لوفرین و رفت جلو یقدم

 !ثمیم ـ

 دور را دستم و گرفت مرا فاز سه برق خورد، اش گونه به که یلیس با

 .نرود جلوتر تا انداختم ثمیم کمرم

 :دیپوش هیگر با را شالش لوفرین

 داشت، هوامو شهیهم اون...داره دوستم گفت؛ که بود هما ریتقص ـ

 ...میباش باهم میتون یم کردم؛ فکر... کردم فکر
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 محاق  سدنا بهزاد    

 :اورد باال را شیپا ثمیم

. شاشم ینم قبرت سر هم یریبم اگه یحت... کن گم رو گورت برو ـ

 به کنم یم قلم رو پاهات جفت ،یهست ونیهما ور و دور نمیبب فقط

 ریکتیس. کنم یم کادو جوعلق عرفان اون به نیولنتا هیهد عنوان

 ...کن

 با را در و دییدو در سمت ترس با لوفرین و رفت جلو گرید قدم کی و

 .رفت رونیب و کرد باز هول

 نفس کی با را اش شده تند یها نفس و فرستاد عقب مرا ثمیم

 .کرد مهار قیعم

 ونیهما فهمه ینم! میبخواب هم با نخواست هما گهیم هرزه دختره ـ

 نیا تو رابطه یبرا خانم یالش نیا فهمه یم کرده، سن غمبریپ خر قد

 . ستین مناسب سن

 :زد هیتک وارید به را سرش

 و گرفته یهمدور دوستاش با نیهمچ دمید اموزشگاه، رفتم خودم ـ

 داره بازا قمار نیا نیع وسط، گذاشته را ونیهما و عرفان عکس

 نیا.... هماست از تر بدبخت هم عرفان اون! بنده یم شرط سرشون

 ....شهینم اول لوفرین اون گهید دختره
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 خانه داخل شده یخاک یپاها همان با بعد و ماند جا همان یکم

 ...رفت

... بود امروزمان یروز هم نیا. ودمب ستادهیا یا گوشه تعجب با هنوز

 ینحو هر به مان همه م؟یدار ما است یزندگ هم، نیا بودم مانده

 !میبود بدبخت

 که است دار خنده! است رنگ یا قهوه ما، یزندگ مدل انگار کال

 ...میا شده ته و سر یب یعشق مسئله کی وارد هرکدوممان

*** 

 اریخشا. بست را شیها چشم و داد هیتک کوچک بالشتک به را سرش

 .بود نشسته پنجره کینزد یصندل تک یرو

 یکل. دیایب دنبالم اریخشا نگذاشت و رساند فرودگاه به مرا ثمیم

 یم. داد حواله اریخشا به نشان خط و کرد مسعود یبرا یقلدر

 خبر با اوضاع از یامکیپ با هم هما. است ونیهما دستورات دانستم

 !نبودم مهماندارش خودم که بودم ییمایهواپ سوار که حاال و شد

 نگه کینزد اما نداشت؛ تیاهم هم درصد کی من یبرا فلش نیا

 یکی به میگرفت میتصم. کرد یم تیاذ مارا فقط داشتنش

. بروم معامله یبرا من نبود قرار. ارزدیب تنش به سرش که مشیبفروش
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 کی و هتل. داشتم را راننده حکم فقط من و رفتند یم دوتا خودشان

 .میبمان آنجا نامعلوم روز چند یبرا فقط تا میبود کرده رزو نیاشم

 دهیشن چندبار. گفت ینم یزیچ کارش به راجع چوقتیه ارسالن

 ییایتالیا یایماف. هست ییایتالیا یایماف دسته جز انیک پدر که بودم

 سر انیک پدر یخانوادگ ی نهیشیپ هاست؛ نیتر یمیقد از یکی

 ییایماف به راجع یادیز زیچ نتوانستم هم گوگل در. داشت یدراز

 یها نکته. بفهمم قرارداشت، ایتالیا کشور دسته جزو که ییها

 که دمیفهم ها ییایتالیا یایماف ی پدرخوانده مرگ به راجع یکوچک

 .بود مرده 2017 سال در

 از شتریب میبرا کردم، یم صحبت مسعود با که شیپ روز چند

 سن در که. زدند یم شیصدا توتو و جانور او، لقب. گفت پدرخوانده

 . مرد یسالگ 87

 و ام خوانده ها ییایتالیا به راجع گوگل در که بود آور تعجب شیبرا

 و کشاندم پدرخوانده سمت به را بحث من یول افتادم؛ انیک پدر ادی

 .شدم متعجب اش نگذشته مرگش از یادیز مدت نکهیا از

 ؟یکن یم فکر یچ به _
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 :دمیچرخ اریخشا سمت و گذاشتم کنارم را بود میپا یرو که یکتاب

 اس؟یماف هم اروی نیا یگفت ـ

 :گذاشت یکاغذ دستمال یرو را دندان خالل

 !صربستانه ییایماف طرفم صربستان، میریم میدار که ینجوریا ـ

 :گفت که بخوانم بهشان راجع یزیچ تا ارمیب در را ام یگوش خواستم

 هی... مسعوده قیرف رمرده،یپ نوه انگار ماا شناسم؛ ینم طرفو من ـ

 که اگنس زنش و سالشه35 سیگر...اروپا رفت یم مسعود هم مدت

 ...قلبه یجراح

 اس؟یماف تو یول سهیپل انیک باباب یپسرناتن یجور چه ـ

 :گفت دیکش یم نییپا را اش یصندل گاه هیتک که یدرحال

 به یربط چیه اش هخانواد و باشه سیپل با دینبا ایماف گنیم نکهیا ـ

 یدرست کار سیپل طرف که کنه یم صدق یزمان باشه، نداشته سیپل

 ربط گروهشون به رو ایتالیا دولت نکهیا یبرا انیک داداش نکه. باشه

 !شده ایتالیا سیپل قاتیتحق بخش وارد بده

 :انداختم باال ییابرو

 ترسناکه؟ طرف ـ
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 :کرد نگاهم یجیگ با

 ه؟یک طرف ـ

 ..باباش و سیگر نیهم ـ

 :انداخت باال یا شانه

 مهم نهیبب رو مسعود منو صورت اگه... این تو میگفت نیهم خاطر به ـ

 ...یبش داده دینبا ماجرا نیا به یربط کال تو اما ست؛ین

 !بود ایماف یها گروه از یکی جز ارسالنم ـ

 :بست را شیها چشم

 جز مخودش یحت نداره ایماف به یربط شیخانوادگ نهیشیپ ارسالن ـ

 ییجورا هی... بود ایماف یبرا ثالث شخص هی فقط.. پامچال ستین ایماف

 ...میبود انیک رابط که مسعود منو مثل... رابط

 .نزد یحرف گرید و گذاشت شیها چشم یرو را دستش مچ

. زد یم یسرخ به شیها چشم م،یدید را هم که امروز کردم، نگاهش

 کی نتوانستم، خب اما باشم؛ ایجو را اوضاعش و حال خواستم ینم

! بود میوخ که یزیچ کی! بود گرفته شکل من در یمشکوک زیچ

 .کرد یم برهم درهم را اوضاعم
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 شلوارش فرودگاه وسط! است جهان یرو آدم نیتر الیخ یب مسعود

 ینم خجالت مردک! داد نشانم را دشیجد شلوارک و دیکش نییپا را

 مدت همه نیا بعد گفت؛ یم. داشت را رفتنمان ذوق هم یکل کشد،

 ! است خوب کار، عنوان به یحت ییجا به رفتن ،یریدرگ

. است کرده آماده الکل بزرگ کوچک یبارها یبرا را خودش االن از

 به و زدم یپلک. داد یم نشانم خوب حال، با را خودش نوایب پسرک

 یم وادارم شیسیانگل خطوط کردم، نگاه اریخشا یسرخاب شرتیت

 را بود دستش ریز که یحرف تا دمیکش دنگر. بخوانمش تا کرد

 نگاهم و برداشت شیها چشم یرو از را گرشید دست که بخوانم

 .کرد

 :دیپرس خاراند یم را شیها شیر که یدرحال و انداخت باال ییابرو

 !سررفته ات حوصله قشنگ معلومه ـ

 .ندادم گوش پشت را جوابش و نشستم میجا سر  و انداختم باال شانه

 ...مرد نیا. ..مرد نیا

 فیرد اسمش کنار که ییها نقطه سه با ستیمرد مرد، نیا دانم، ینم

 خواستم یم که یمن... من! ام زده گند شیزندگ به من. شود یم

 !داشت دوست مرا بار نیا لیعزرائ خب! نشد اما بکشم؛ را خودم

 !بود گذاشته الین رو اش بچه اسم ـ
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 ...بود کوتاه هیثان مین در لحظه کی! بست خی بدنم تمام لحظه کی در

 کتاب کم هی بود قرار. کنم یباز رو خوب یبابا هی نقش من بود قرار ـ

 دخترونه لباس دست هی بود قرار... ارمیدرب سر یدار بچه از تا بخونم

 جشن الاقل ست،ین که باباش گفت؛ یم... بده سفارش هیترک از یتور

 !کن صدا ملکه رو دخترم گفت؛ یم. میریبگ شاهانه رو تولداش

 تا گذاشتم ام یشانیپ یرو را دستم و فشردم هم یرو را میها لب

 را اضطرابم ما،یهواپ یفضا نیسنگ سکوت. بماند یمخف میها چشم

 که بخدا! بود بد یلیخ او یها حرف... او یها حرف. کرد یم دیتشد

 !بود بد

 ؟یعنی اریخشا ملکه شد یم ـ

 مثل را ها گوش شد یم شکا. گذاشتم هم یرو محکم را میها چشم

 یم کاش! یکوتاه مدت یبرا شد کر شد یم کاش. بست ها چشم

 ...شد

 ست هی هم با بود، دهیخر مایس ،یکرد یم نگاهش که لباس نیا ـ

 یم! میستین باباها مامان هیشب ما چرا نگه دخترش بعد تا میدیخر

 ... هیکاف تهیفرمال هی میگفت بعد اما م؛یریبگ یعروس میخواست

. کردم نگاهش شده پر یها چشم با و چرخاندم سمتش را رمس

 :زد یلبخند
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 پامچال؟ بود اشتباه کجاش یدون یم ـ

 :گفت کرد یم لمس را سرش کف که یدرحال او و دمیگز لب

 یزندگ وسط پرمیم نکهیا! هستم یاشتباه آدم کال من نکهیا ـ

 ....شهیم یزخم یکی ره،یمیم یکی هوی شه،یم یچ هی هوی ،یهرک

 مقابلمان از که یمرد به و گذاشت یصندل ی دسته یرو را دستش

 که یزن و اهیس شلوار کت با جوان مرد. کرد یکوتاه نگاه شد، یم رد

 .رفتند یم یبهداشت سیسرو سمت به نیکاب یانتها به سرش پشت

 .شدند ینم دهید گرید که ماند دو ان یرو آنقدر نگاهش

 راه چهار سر بود یدختر هی مدرسه، رفتم یم یوقت مایمد میقد ـ

 ...دمیخر گالشو همه رفتم روز هی. فرخت یم رز گل

 :برگرداند من به را نگاهش و زد یپوزخند

 و کرد تصادف راه سرچهار همون یها نیماش از یکی با فرداش ـ

 ...مُرد

 شد یم مغموم آنقدر او یوقت گرفت یم ادیز قلبم. گرفت یم قلبم

 همه یبرا دلم که من به برسد چه دکر یم آب هم را سنگ دل که

 ...خودم جز سوزد یم کس
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 223پارت#

 

 بهم بدک گنده مردک اون یوقت اما نه؛ ای گرفتم پلمید دونم ینم ـ

 نه بود ضیمر نه مامانم. کردم قبولش سر با داد، پول شنهادیپ

 ینم مواد بابام! میبخور خشک نون شبا که میبود اونا از نه بدبخت،

 شویکج دست نیا که البته... کال بود کج دستش! کرد یم یدزد زد،

 .بردم ارث به من

 چانه ریز حاال دستم. کرد اش جمله بند پشت یکوتاه یلیخ خنده و

 ها نکته آن از بود، یزندگ جالب نکات از یکی من یبرا او. بود رفته ام

 .دمیکش یم خط را رشیز کیماژ با که

 دوتا که میدونست ینم م،یبش شما خونه وارد خواستن ازم یوقت ـ

 یموها که یدختر بودن گفته بهمون اما هستن؛ خونه یتو دختر

 گفتم... نبود فر موهات دم،ید راهرو یتو رو تو من... داره فر بلند

 !یخدمتکارشون حتما

 :چسباند یصندل گاه کهیت به را سرش! شد مچاله صورتم

 ...یکرد داد و غیج که بعد ـ

 خواستم ینم. بشنوم خواستم ینم. شد ساکت وا و برگرداندم را سرم

 ...خواستم ینم... بشنوم یسوم شخص از را هیقض نیا
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 باز که بخوره گره جور هی میزندگ که کردم ینم فکرشو وقت چیه ـ

 ...نمتیبب

 مهار یسخت به را ام شده مشت دست. کرد رها فوت با را نفسش

 .کردم

 م؟ینشد یساوم! یکشت یکی کشتم، یکی. میکن توافق ایب ـ

 دم زیچ کی انگار که زد یم حرف یجور! کرد یم نگاه ساده قدر چه

 ! است داده دست از را یدست

 بگم که ستمین هم اونا از نه ستم،ین یالیخ یب آدم من... پامچال نه ـ

 هم تو به راجع... نبودم ینجوریا الاقل مایس به راجع! ورم هی به

 .ستمین

 :گفتم بزند یحرف نکهیا قبل و سباندمچ یصندل گاه هیتک به را سرم

! شمیم خوشحال یریبم اگه! یهست ورم هی به من، یبرا تو یول ـ

 .شمیم خوشحال یلیخ تو مردن از میزندگ کل یتو

 :داد ادامه و گفت یکشدار هوم

 خوشحال مردنت از ،یبکش رو خودت خواستم که یا لحظه قایدق ـ

 .شدم یم

 :دادم تکان هوا در را دستم
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 ...میبدبخت ردومونه ـ

 :دیخند

 یزندگ جور هی گفتم یم! بدبخت گفت؛ یم بهم بابام که موقع اون ـ

 .باشم عالم میتر خوشبخت که کنم یم

 یرو را انگشتانش چرخاندم، سمتش را سرم و کردم باز را میها چشم

 :دیکش یصندل ی دسته

 چه نبودم خوشبخت میزندگ از یقسمت  چیه لحظه، نیا تا اما ـ

 !نیتر خوشبخت هبرس

 :کردم تر زبانم با را لبانم

 !سوزه یم برات دلش آدم که ییها قاتل اون از تو ـ

 :گرفت انحنا شیها لب

 !کنم یم فکر بشم، خودم قاتل هم یروز هی نکهیا به یگاه ـ

 تانیکاپ یصدا. شد متوقف یصندل ی دسته یرو دستش انگشتان

 :فتگ اریخشا و شد پخش مایهواپ فضا در مایهواپ

 داشته رو جرئتش شهیم ،یبکش منو خواست دلت یروز هی اگه ـ

 ؟یباش

 !اهیس و سرد بود، شده سخت صورتش. کردم نگاهش یجیگ با
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 ....هست تیمرگ هی ـ

 :داد تکان هوا در را دستش خنده با

 ...گرفتتم یا ناله چس مرگ آره، ـ

 یرو به یول بود شده تر یکم شیها چشم که دمید یم جِد به من و

 .آورد ینم خودش

 هست؟ میمرگ هی یعنی واقعا نم،یبب رو مایس خواب هرشب نکهیا ـ

 :کردم صبر میها چشم یرو یکم و دمیکش صورتم یرو را دستم

 ...لطفا کن بس ـ

 :آمد فیخف شیصدا

 نیدورب و سیپل یحت نویا دونم، یم من نویا! یستین مقصرش تو ـ

 ...کرد ثابت خونتون رو به رو ساختمون یها

**** 

 

 224پارت#

 ...دیسف هم دیشا قرمز، زرد، ،یآب اه،یس

 دارد؟ یمشکل اهیس مگر باشد؟ یروشن نماد دیبا دیسف چرا
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 انگشتانم نوک که کردم دراز آنقدر را میپاها و انداختم باال را ام شانه

 ینم! نبود خود که یخود با همراه آمد، یم شیها قدم یصدا. شد تَر

 زیچ شبِ کی توانند یم آدم دانم ینم است، شده یکس چه دانم

 ....است شده او اما! نه ای شود یگرید

 اد؟یم ادتی یزیچ هی ـ

 آدم او. زد آتش را گارشیس. نکرد نگاهم. چرخاندم سمتش را سرم

 به رو به. بودم دهیفهم اول همان از را نیا! نبود اصال دنیکش گاریس

 یبدبخت یمیعظ حجم اما دانم؛ ینم را بود کجا نگاهش شد، رهیخ رو

 .کردم یم حس را

 ی دلشوره دارد؟ یحس چه داشتن را خودت ی دلشوره دارم، دلشوره

 .دارم بیعج را خودم

 به ،یکم یگرما و افتاد دستم کنار... کرد خاموش نزده، لب را گاریس

 به را اش یکتان کف آنقدر و گذاشت گاریس یرو را شیپا. داد دستم

 .ماند یمخف ها سنگ انیم گاریس که فشرد گاریس

 .کردم تتیاذ شب اون ـ

 :انداختم میزانو دور را میها دست

 !یکرد تمیاذ ها شب از یلیخ تو ـ
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 شده متعجب دانم؛ یم نکنم هم نگاهش اگر. دیرس من به نگاهش

 شود، یم اتفاقات ادآوری نگونهیا نکهیا! متعجبم او از هم من. است

 .رود ینم کَتَم در جوره چیه

 و کردم تتیاذ ایدر لب من و میشناخت ینم همو که شب همون ـ

 !دمیقاپ رو تیگوش

 :دادم تکان را سرم

 یا عالقه که یانداز یم ییزهایچ ادی منو یوقت یکن یم تمیاذ ـ

 .ندارم بهشون

 :گفت و دیکش یا یطوالن هوم

 م؟یبزن حرف حسام به راجع یخوا یم ـ

 و زد یپوزخند. کردم نگاهش ضاحیاست با و رفت هم در میها اخم

 :گفت و گرفت میبرا یبیج به دست ژست

 ...زد زنگ بهم ـ

 یم مرا هنوز یعنی است؛ من ریگیپ حسام نکهیا! بود یجالب زیچ نیا

 به چه اصال مرا دارم، یمحال فکر چه دارم، یتباه الیخ چه! خواهد

! شوم خواسته نکهیا به چه مرا! شفق آقا ی دُردانه زیعز خرخوانِ بچه

 .است من مرام در بودن واستهناخ کال



 

1071   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 ؟یخوا یم رو پامچال گفت؛ بهم ـ

 یسوال چه نیا آخر چارهیب پسرک... سوزاند مرا حرفش نیهم! نیهم

 افهیق میبرا اریخشا است مانده نمیهم ؟یا دهیپرس دشمنم از ست

 .ردیبگ

 دورتر از یها زهیر سنگ خِرت خِرت یصدا برداشت، جلو به یقدم

 یم یخوشحال زدند، یم غیج مردم. دیسر یم گوشم به هم ها

 یلیخ امان گذشته پنبه. میکن یم سهیر پنبه او، و من اما کردند؛

 .است زخمت و بزرگ

 :کرد اشاره شد، یم دهید ایدر یانتها از که یکمرنگ نور به دستش با

 ...هست نقطه اون برام پامچال گفتم ـ

 نقطه آن نکهیا ست؟یچ سوالت گفت؛ مغزم و کردم نگاهش یسوال

 !چارهیب یا شده بدبخت نقدریا چرا است؟ مهم قدر چه

 .نمیب یم رو نقطه اون هرجا، برم گفتم ـ

 مسعود متوجه عطرش یبو از و دمیشن ام یکینزد در ییپاها یصدا

 مردک. انداخت باال میبرا را شیابرو. کردم نگاهش و دمیچرخ. شدم

 یها یانگشت ییدمپا... خودش یبرا بود یجلف مردک واقعا.... جلف

 فکر و است کرده سِت اش یآب زرد ختیبدر شلوارک آن با را زردش

 !دیآ یم اش رهیت پوست به زرد رنگ کند، یم
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 را بودنش یخرمگس نباریا! خرمگس کهیمرت. زدم شیرو به یلبخند

 .داشتم دوست

 ...بچها میبر بهتره ـ

 مسعود نشده، مانینزدک اریخشا کرد، بلندم جا از و گرفت را دستم

 :زد پِچ گوشم ریز

 الحضرت؟ یعل گفتیم یچ ـ

 

 225پارت#

 را بود ام شانه یرو که دستش ریمس و انداختم باال دیق یب یا شانه

 کثافت "هیشب ییجورا کی نگاهش. کردم روانه خودش سمت به

 به هامان یشوخ انیم یگاه او که دمیخند دل در من و "بود هرزه

 ...فقط نبودم هرزه من خب اما کرد؛ ینم ناراحتم! گفت یم هرزه من

 همراهمان نه ای بود قصد از دانم ینم اریخشا و میشد نیماش سوار

 در را شیپا ،یشناس ینم را نجایا تو گفت مسعود قدر هرچه! امدین

 .نشد همراهمان و کرد ختشیبدر کفش لنگه

 گوشه هتل، ی کافه-رستوران در و میدیرس هتل به بعد ساعت مین

 فقط من و داد سفارش شام خودش یبرا مسعود. میکرد راشغال یا

 .کردم اکتفا کیک تکه کی به
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 ...نگرانشم ـ

 یصدا. کردم نگاه شده یگچبر سقف به اول و کردم باز را میها چشم

 یبرا که یا بچه هیگر یصدا. آمد یم ها چنگال قاشق خوردن هم به

 .دکر یم غر غر و دیکش یم نیزم یرو را شیپا تزا،یپ خوردن

 ...بهش میبد میببر رو بیچ اون که بهش داده امیپ ارسالن شبید ـ

 :کردم نگاهش

 ؟یخش به چرا ـ

 :داد جا دهانش در را زیم یرو ی شده خُرد نان از یا تکه

 رو تاپاش سر ارسالن، سراغ رفته انیک یبابا گرفتم، آمار من ـ

 ...کرده یدکور نیتریو

 ...ماعه کار دهیفهم پس ـ

 :دیخند

 ...دخترجون راحته که کردن چک نیدورب... نفهمه کن رفک ـ

 :برداشت را تیاسپر نوشابه و کرد دراز زیم گرید سمت را دستش

 شده؟ چت هوی بود، خوب اوضاع نجایا مییایب نکهیا قبل ـ

 :دادم تکان را سرم کالفه
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 .ستین خوب حالم... ام خسته ـ

 :دیپرس آرام کوتاه هیثان چند از بعد و کرد نگاهم اخم با

 .ست گهید هفته کی ـ

 یانتها و دمیکش میموها یرو شدت با را دستم و دمیکش یهوف

 :گرفتم چنگ به را میموها

 .باشم نجایا خوام ینم. یکن تمومش زودتر کاش ـ

 ادی به را بعد هفته دیبا شبید که ام کرده فراموش را روزها آنقدر چرا

 از یکی! بود مهم شیروزها از یکی نبود؛ مهم بعد هفته اورم؟یب

 .بود من دق نهییآ که شیروزها

*** 

 هر شیها چشم و بود اش حوله بند دستش کردم، نگاهش متعجب

 رونیب بهت از و شد رها دستم از ها کیپالست. رفت یم یاهیس دم

 کشینزد هنوز و گذراندم یسخت به را یطوالن نسبتا یراهرو. آمدم

 .افتاد میها دست یرو اش تنه نشده،

 با. زدم صدا را اسمش ادیفر با و دمیکش عقب محکم را اش شانه

 من، قبل قهیدق چند هیشب و شد باز او اتاق در ادم،یفر و داد یصدا

 !شد متعجب
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 و زد کنار مرا. داشت پا به گرمکن شلوار فقط و برهنه اش تنه مین

 :گذاشت زخم قسمت یرو را دستش

 .اریب رو چیسوئ برو... چیسوئ ـ

 از را چیسوئ و رفتم اتاق به سرعت کدام با دانم ینم و دمیپر جا از

 . دمیقاپ آشپزخانه اپن یرو

 آدم و گذشت یتند یها قدم با مقابلم از آمدم، رونیب اتاق از یوقت

 دکمه او از جلوتر. زد یم کنار را شد یم راهش سد که ییها

 نییپا عیسر در دانستم یم نکهیا با دادم فشار هم پشت را آسانسور

 .کند ینم یکمک دنشآم

 از تا میده یکس به یمهلت آنکه یب شد، باز که آسانسور یها در

 ها خانم یها گفتن نیه و میشد آسانسور وارد شود، خارج آسانسور

 .شد بلند

 تنم از  و بردم کوتاهم نیآست وریپل یها دکمه سمت را دستم 

 عقب به و انداختم اریخشا یها دست یرو دمش،یکش رونیب

 گوش پشت مدام را آور خوره افکار آسانسور، به دهیچسب. مدیزیگر

 آنقدر که فرستادم یم یقلب نقطه نیدورتر به را ترس و انداختم یم

 .بود ادیز آمدنش رونیب امکان زد، یم تند
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 سمت به هردومان دنییدو باز و آسانسور شدن باز کیت یصدا

 چه به قایدق دانم ینم که ییها آدم متعجب یها نگاه و یخروج

 نگیپارک وارد و داد شیپاها به سرعت اریخشا. کردند یم نگاه یزیچ

 .شد

 

 226پارت#

 

 با را مسعود و کرد باز را عقب در. بود ما نیماش ن،یماش نیاول همان

 :دیکوب سقف به را دستش. گذاشت داخل مالحظه

 پامچال؟ برده ماتت ـ

 عقب در تا. شدم نیماش سوار و کردم لمس را نیماش ی رهیدستگ

 فرمان، چرخاندن با و گذاشتم عقب دنده پدال یرو را میپا شد، بسته

 از خواستم یم اگر. کردم کج نیماش یورود سمت به را نیماش سر

. کنم تلف را وقت توانستم ینم شد، یم رمانید بروم، یخروج راه

 که او و من ؟یگور کدام آخر ؟ کجا... میرفت یم ییجا زودتر دیبا

 !میشناخت ینم را نجایا

 اهیس لیموبا دنده، یجلو جعبه از و آمد دنده سمت اریخشا دست

 لب. کردم نگاه مسعود به و چرخاندم را سرم. دیکش رونیب را یرنگ
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. بود شده نیرنگ کمرش، دور حوله تمام و زد یم یکبود به شیها

 یها کناره از خون و داشت قرار زخمش یرو اریخشا دست

 .بود ریسراز انگشتانش

 .کردم نگاه مقابل به و چرخاندم را سرم ادش،یفر با

 ...یعوض میبمون زنده خودمون بزار حداقل ـ

 :کوباند جلو یصندل پشتِ به تیعصبان را لیموبا

 ...دنینم جواب وثاید ـ

 غیج یصدا که یقدر به گرفتم، یدیشد ترمز ،یسوپر کی کینزد

 یپرسو سمت و کردم باز را نیماش در. آمد در نیماش کیالست

 " کلمه بلند یصدا با بایتقر و ستادمیا در قاب مقابل. دمییدو

 اخر در و برگشت سمتم ها نگاه همه. زدم ادیفر را " تالیهاسپ

 .آمد سمتم به بود، ستادهیا صندوق کینزد که یمامور

 گرفتم ینامفهوم آدرس اش، یسیانگل توک و تک یها حرف انیم از

 . شدم نیماش سوار دوباره و

 نیماش سرعت با اندازها دست به توجه یوب گذاشتم گاز یرو ار میپا

 .راند یم را

 ینم کمرنگ خون لحظه کی که بود اریخشا دست به یگهگاه نگاهم

 .بود منتظر درهم یها اخم با و دهیچسب گوشش به یگوش. شد
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 چشمم به یرنگ یآب دیسف بزرگ ساختمان که دمیچیپ چپ سمت به

 کنارش که تالیهاسپ کلمه ادامه در و اش رهیدا یآب یلوگو آرم آمد،

 .بود شده نوشته

 ...مارستانهیب ـ

 :کرد نگاه ساختمان به و آورد نییپا را سرش اریخشا

 ...پامچال برو تندتر ـ

*** 
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. کرد یم غرغر چارهیب پرستار سر مدام و بخوابد پهلو به توانست ینم

 ورودمان بَدوِ همان از که ودب ییبایز اریبس و جوان دختر کی پرستار

 .کرد یم مان یهمراه مسعود، قیرف دستور طبق

 ساعت مین تا. داشت را جهان لیاستا و افهیق نیتر یدنید اریخشا

 و چاقوها رد شتریب همه از و کردند یم نگاه شیبرهنگ به همه هیاول

 .دانستم یم را لشیدل فقط من که ییها سوخته گاریس

 پسره؟ رفت کجا ـ
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 :داد را جوابش من یجا به تارپرس

 ...کردن ییراهنما رو شونیا خان کارلوس ـ

 :گفت مسعود و انداختم باال ییابرو

 ...گهیم قمویرف ـ

 :کرد ینگاه من به پرستار و دادم تکان را سرم

 .دیکن عوض رو لباساتون بهتره هم شما ـ

 من تا کند صحبت یسیانگل اش، یبوم لهجه آن با کرد یم یسع

 یسر کی یمعن من یبرا و زد ینم حرف جالب ادیز اما شوم؛ متوجه

 .ماند یم گمنام کلماتش

 ها لباس رخکن وارد. میرفت ها اتاق از یکی سمت به سرش پشت

 مال "خودش گفته به که ییها لباس از دست کی او و میشد

 .میرفت خودش اتاق سمت به و داد دستم را بود "خودش

 اریخشا متوجه م،یآمد یم نییپا که را مارستانیب دوم طبقه یها پله

 .رفت یم سمتش به پرستار که شد یاتاق همان وارد شدم،

 داشت، قرار پنجره کنار که یمبل یرو اریخشا م،یشد اتاق وارد

 اتاق ی گوشه که یدر به پرستار. بودند بسته شیها چشم و نشسته

 :کرد اشاره داشت قرار
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 .دیکن عوض رو لباساتون اونجا ـ

 در. کردم یا یطوالن نگاه اریخشا یخون شلوار به و دادم کونت یسر

 آرم که یدیسف یها کیپالست با یجوان پسر و شد باز مقدمه یب

 کرد نگاه بودم، ستادهیا اتاق وسط که من به. شد وارد داشت، ییطال

 .داد تکان میبرا یسر و

 یآشغال سطل درون را فمیکث یها لباس و کردم عوض را میها لباس

 رهیدستگ یرو که دستم. انداختم حمام رخکن داخل یآب رگبز

 یگود میها چشم ریز. کردم معطلم یکم حمام، در پشت نهییآ رفت،

 یخود داشتند، ها یخواب یب ریتاث شد، یم دهید یا رهیدا مین یا

 .دادند یم نشان

 دار نینگ ی رهیگ به را میموها ییجلو یبلند و دادم یتکان را سرم

 تنها. شدم مواجه یخال اتاق با و زدم رونیب حمام از. کردم وصل

 یرو د،یسف کیپالست دو. دمید را مبل یرو بر کرده لش اریخشا

 .بود شده زانیآو زیم ی کناره از اتشیمحتو و بودند زافتادهیم

 ار؟یخشا ـ

 هووم؟ ـ

 .کن عوض رو شلوارت پاشو ـ

 :کرد پهن مبل یرو را خودش شتریب و گذاشت زیم یرو را شیپاها
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 باباته؟ کار یدونستیم ـ

 از مدام تاپ نازک بند. رفتم جلو گرید یقدم و رفت هم در میها اخم

 .کرد یم خُرد را اعصابم و افتاد یم نییپا ام شانه یرو

 نجا؟یا اومده ـ

 از را لیموبا. گرفت سمتم را لشیموبا و برد بشیج سمت را دستش

. شد باز رمز بدون لیموبا دم،یکش باال که را صفحه گرفتم، دستش

 .کردم نگاه امکیپ بازِ صفحه به و انداختم باال ییابرو

 بابات زدم، یدیجد میس تا ره،یگ ینم رانیا یها کارت میس نجایا ـ

 جز منو شماره وگرنه آشناست، نایا نیب هست یهرک. داد امیپ بهم

 ...ندارن کارلوس و سیگر ها دست ریز از چندتا و مسعود

 دیتهد... زیآم دیتهد امکیپ کی. کردم نگاه یرسفا یها نوشته به

 ! دیبرنگرد رانیا به زنده شماها، از یکی دیشا نکهیا... بس و بود جان

. شدم دادنش جواب منتظر و گرفتم را اش شماره یآن میتصم کی در

 گونه به را دستم و کردم او به را پشتم. کرد نگاهم یجیگ با اریخشا

 را جوابم یسرحال یصدا با ییانتها یها وقب بعد باالخره. چسباندم ام

 .داد

 !یشد رام نمیبیم به به ـ

 :دیخند او و نزدم یحرف
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 زحمته؟ یکل جهینت پیچ اون یدون یم ـ

 :زدم یپلک

 !بود دخترت بدن یتو که زحمت یکل ـ

 یقیعم نفس. دمیشن ینم هم را شیها نفس یصدا یحت. شد ساکت

 :دمیکش

 خودم، شخصا... خودم بشه، نشویزیچ هی مسعود ای اریخشا ـ

 !کشمتیم

 ؟یکن یم یغلط چه اونجا تو ـ 

 :زدم یپوزخند

 یببن یم رو پیچ نه وگرنه م،یبرگرد رانیا به زنده ماها کن یسع ـ

 کهیمرت بدنت گا به تا کنم یم ریاج آدم نجایا از باشه شده...رو من نه

 !یالش

 :شد بلند ادشیفر یصدا

 ز؟یچ همه یب ی دختره یکن یم یغلط چه اونجا تو گفتم ـ

 :گفت و گذاشتم هم یرو را میها چشم

 ؟یشد مسعود اون و  اریخشا دُم حاال تا یک از ـ
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 یرو را دستم. شد قطع تماس و کردم لمس را یگوش یرو یقرمز

! بود مانده هفته کی فقط. شدم خم نییپا به یکم و گذاشتم وارید

 فقط که هفته کی  .بود من به گردن رگ از تر کینزد که هفته کی

 !بمانم زنده روز هفت نیهم در خواستم یم

 کی. بستم را میها چشم و دادم هیتک یکنار ستون به را ام قهیشق

 چکسیه یبرا... بود مهم که یروز... برسم روز آن به تا مانده هفته

 حلوا و خرما حکم...نداشت را یمتوف حکم من یبرا! نبود مهم من جز

 !نداشت که بخدا...نداشت را

 :بود آرام شیصدا و نشست ام شانه یرو ییها دست

 ...گفت بهم مسعود ـ
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 هیگر شیبرا شیپ چندساعت تا که یمسعود... جلف لق دهن مسعود

 از جامانده عطر تنها او که رد،ینم که کردم؛ یم هیگر. کردم یم

 داد، یم را خانمان کینزد باغچه یبو آغوشش اصال! است دهیارک

 کاشته خاکش انیم دهیارک گلِ چند ،یکاریب یرو از که باغچه انهم
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 و خندد یم روزها جلف، پسرک... مسعود چارهیب.... من چارهیب. ام

 !کنم یم جمع تختش کنار از گاریس مانده ته  ها، شب

 ؟یدار الزم یزیچ نیهمچ به لحظه نیا یتو کنم؟ بغلت الزمه ـ

 که ستمین یآغوش به طیراش واجد من ستم،ین او بغل به ملزم من

 ... آور درد یگهگاه و بود بد یگهگاه

 تباه من... من د،یرس ام شانه سمت آن به گردنم ریز از که دستش

 با آغوشم نیاخر از یمدت که کرد یم یمن حق در جفا او،. شدم

 ام یزندگ زیچ چیه گرید که یمن حق در جفا. گذرد یم ونیهما

 ....ستین درمان درست و زانیم

 انیم ،یکم یلیخ یقد فاصله با میها شانه و دیکش عقب به مرا یکم

 دست آن از نبودم، ییکوچولو و یبغل دختر... نه. گرفت جا اش نهیس

 چیه من کال... ستمین ،یریبگ آغوشم در بخواهد؛ دلت که ییها دختر

 .ندارم یخاص زیچ

 به رو پول تا میمنتظر. میزد حرف کارلوس با. میریم گهید روز دو ـ

 ...کنن منتقل نروژه یتو که مسعود حساب

 !شهیم تموم داره ساده یلیخ ـ

 شه؟ تموم قراره یبفهم تا بشه بکش بکش ،یدار انتظار ـ

 !ستین مهم پول اون از قرون هی برام ـ
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 گاریس دنیکش اهل او. داد یم را گاریس بدِ یبو. کرد آزاد را نفسش

 .بدهد ندگ یبو دهانش که نبود اهلش آنقدر... نبود

 ...مهمه پول اون هممون ندهیآ یبرا یول ـ

 :فشرد را ام سرشانه دستش، انگشتان

 ....دخترجون بدهکاره بهمون زهایچ یلیخ ،یزندگ نیا ـ
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 :گذاشتم دستش مچ یرو را میها دست

 کنم؟ جبران یجور چه نویا ـ

 همنگا حالت یب و زد یپلک. کردم نگاهش و چرخاندم سمتش را سرم

 مهم دیشا.. او یبرا خب... "اصال ستین مهم "نکهیا هیشب. کرد

 ...من یبرا اما نباشد؛

 ؟یکن یم جبران رو زیچ همه شهیهم ـ

 :انداختم باال شانه

 !نه ـ
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 :دیکش رونیب دستم ریز از را دستش و داد تکان را سرش کالفه

 .نبودم قیرف وقته، یلیخ من... کرده بغلت قتیرف کن؛ فکر ـ

 :گفتم آرام بود، مشتم انیم انگشتانش هنوز که یلحا در

 ....قیرف ـ

 دستم به یکشدار نگاه و گرفت زیم یرو یها کیپالست از را نگاهش

 من. هستند بیغر ها دست نیا... میبرا بود بیغر. کرد انگشتانش و

 .ام نخواسته نقدریا را یا بهیغر مرد چیه دستِ ثم،یم و هما جز

 اصال. ام زده شگفت متعجبم، خودمم خب. کرد نگاهم متعجب یکم

 گفتم؟ او به راجع ارسالن به چرا پس ست؛ین مهم میبرا او مرگ

 اشتباهه؟ آدما یسر کی خواستن که یدونیم پامچال ـ

 است، ناالن است، خسته.. صورتت.... صورتت... صورتت به ام زده زل

 .است بد یلیخ است، بد است، ناچار

 :خورد تکان شیها لب

 .باشه تیزندگ اشتباه نیبزرگتر تونهیم من خواستن! نخواه منو ـ

 دلم. کرد آزاد دستش یرو از متیمال با را انگشتانم گرش،ید دست با

 جلز دلم خودمان یبرا. سوزد یم هم او یبرا دلم. سوخت خودم یبرا
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 که ،ینخواه که بود؟ نیهم گفتند؛ یم که سرنوشت. کند یم ولز

 !غلط هب اما ؛یکن تالش که نشود،

. ندادم تیاهم نگاهش به و کردم باز را در حرف، یب. کردم گرد عقب

 خودم، و شدم آوار بسته، در پشت دوباره. ختمیر فرو و بستم را در

 با مرد کی دم؛یفهم شیپاها از شد، کینزد یمرد. زدم بغل را خودم

 .است دیسف یها یکتان

 .کردم تر محکم را میها دست قالب و فشردم شتریب را میزانوها

 خانم؟ خوبه حالتون ـ

... بود بایز. بود یبیغر کامال جوان، پسر کی. نشست میپاها مقابل

 را یا قهوه و ییطال بیترک شیموها و داشت ایدر رنگ شیها چشم

 . داد یم نشان

 اد؟یب دکتر بگم ـ

 که دیایب دکتر! کند درمان تواند؛ ینم دکتر را دردها یسر کی خب،

 چه؟

 خانم؟ ـ

 چشم تا و شیها لب به سالن کف از نگاهم. داد یتکان را ام شانه

 ینم ست؟ یرنگ چه قایدق ظیغل یآب... ظیغل یآب. شد دهیکش شیها

 .دانم
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 ...خوبم ـ

 :شد بلند جا از و زد یلبخند. بود خوب و بلند میصدا

 ...دینیبش در یجلو ستین خوب هست، یصندل باالتر، کم هی ـ

 ?"are you ok"دیپرس دوباره م،ندار یواکنش چیه دید یوقت

 .دادم را جوابش آرام و دادم تکان یکُند به را سرم

**** 

 بود قرار یخوشمزگ و یسادگ نیهم به دم،یکش یسخت به را چمدان

! است زمانیچ همه که چمدان کی با ناامن. میرویم ناامن اما م؛یبرو

 ...مسعود او، من، است؛ شده قسمت سه که چمدان کی

 و مزخرفش شلوارک همان با دوباره. است خوب شحال مسعود

 همه د؛یگو یم و دهد یم راژیو من یجلو شیها یالانگشت ییدمپا

 تا، سه ما یبرا اصال ؟یک تا کجا تا بود خوب... خوب! است خوب زیچ

 ...بس و میریبم زمان، آن بعد رند،یبگ درنظر خاص زمان کی دیبا

. است مراد وفق بر اوضاع نشو، دَمم به دم آنقدر گفت؛ یم مسعود

 که دارد یزندان حس من یبرا اما است، گونه چه مرادش دانم ینم

 .ست یشگیهم
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 بعد منم خب... نشو صحبت هم من با یعنی بود، بسته او یها چشم

 یا سکه از منظورم. ندارم یحرف ش،یا سکه ی مهین نصفه آغوشِ آن،

 از خواستن اهد،بخو مرا دوباره تا ندازمیب سکه دیبا که است؛ نیا

 است؟ شده مهم او، سمت

 بدان ارسالن م،یشو رانیا وارد یقانون طور به میتوان ینم گفت یم

 دیبا است، کرده خطر پر مانیبرا را مرز ،یهست ما با تو بداند آنکه

 نامعلوم، دنیرس نیا خب و میبرس تا میشو دست به دست آنقدر

 !است ناامن

 مسعود یاشنا افراد از کی چیه... خودمان و میبود خودمان

 پول و کرد چک مسعود. بود تمام ما با کارشان خب! امدین همراهمان

 گفتند؛ یم من به. کرد نظرش مورد بانک از گرید شعبه وارد را ها

 و کرد رشد من بدن در ها سال که یپول ؟یپول چه هم آن... دار پول

 .است افتاده خطرناک ناشناسِ آدمِ یسر کی دست حاال

 چیه حال. بمانم ساکت خواستم یم. گذاشتم هم یرو را میها پلک

 شیانتها... درک به شد، چه هر م؛یبگو خواستم یم نداشتم، یسرزنش

... مردن.. مردن ست؟ین من دست. ست یتباه نیا خب است؟ مرگ

 ست؟ین بایز! دهیارک تولد روز قبل مردن
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 یم وصل یکشت به را ما که مرزها از یکی به تا دینکش طول ادیز

 .میبرس کرد،

 اطراف به سکوت در. شد یم دهیکش مسعود یپا کنار نبار،یا چمدان

 که بزرگ یها یکشت. آمد یم ییایدر مرغان یصدا. میکرد یم نگاه

 رنگ یا نقره یها یماه به قشیقا انیم یمرد. بودن انداخته لنگر

 .کرد یم نگاه

. رفت یم راه جلوتر ما از اریخشا و آمدم یم راه مسعود با قدم هم

 به ینامفهوم نگاه او و کردم رد مسعود دست حلقه انیم از را دستم

 و من یها چشم م،یبود دهینخواب یچندشب. انداخت میها چشم

 مهم شیبرا. داشت عادت انگار اریخشا یول زد؛ یم یسرخ به مسعود

 فیرد یها لمیف با را خودش و زد ینم پلک صبح خود تا که نبود

 نمایس به خودش یبرا یگاه. کرد خفه ها، اتاق از یکی کمد در شده

 .کردم ینم درک را لمیف به اش عالقه از حجم نیا و رفت یم
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! ام نگذاشته من و بگذراند خوش خواهد؛ یم که زد یم غر مسعود

 رهیجز به تا بود اورده خودش همراه هم، بهاره لباس دست کی آخر

 ...نشد اما بزند؛ یسر شهر، کینزد
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 اگر باشد توانست یم بایز ،یبار یِها یکشت دارِ غیج سوتِ یصدا

 یحد به بود، ناراحت قلبم. گذاشتم یم کنار را ترس و استرس من

 !بود کینزد که یا هفته آخر ای او از ناراحتم؟ چه از دانم؛ ینم که

 یکشت وارد تا کرد کمکم. گرفت مرا دست و داد اریخشا به را چمدان

. بگذارم درست را میپا که بود مراقبم اطیاحت با و ومش یبر مسافر

. میشد یکشت کوچک ی بامزه نیکاب وارد و آوردم نییپا را سرم

 مخصوص نیکاب از یقسمت و شدند یم وصل گرید کی به ها نیکاب

 قرمز یها فلفل و داغ ازیپ تند یبو و قهوه یبو. بود خوراک و خورد

 .کرد یم گرسنه را آدم و بودند یداشتن دوست یادیز سبز

 و نماند کنارمان اریخشا م،یشد خودمان مخصوص اتاق وارد یوقت

 یها دختر آنجا خب... خب. بخورد هوا و برود عرشه یرو داد حیترج

 هم خوب یلیخ! دمشانید من! بودند هم یخوب و خوشگل

 .دندینوش یم الکل یا استوانه یزهایم کنار و بودند بایز... دمشانید

 استراحت داد حیترج د،ید را بالشت تا که بود خسته رآنقد مسعود

 یم دل دل که یقلب و کوچکمان اتاق سکوت و بودم مانده من. کند

... بود ترسناک... نبود جالب نیا خب! چسبد به اریخشا به برود تا کرد

 مانده سوال عالمت مغزم، ی گوشه ته و سر یب ی گنده یمعما کی

 !بود
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 از یکمرنگ ینما. کردم نگاه رونیب به قاتا داخل گرد ی شهیش از

 بخاطر و میبود یکشت نیریز یها طبقه از یکی. شد یم دهید ایدر

 بود، یبزرگ نسبتا یکشت. نمیبب را ایدر کامل توانستم ینم نیهم

 شتریب. داشت یادیز اتیتجهز اما نم؛یبب را اطراف کامل نتوانستم

 ! یبر مسافر یکشت تا بود یحیتفر یکشت هیشب

 که بود یجور یکشت. دمید یم ایدر فقط کوچک، پنجره نیهم زا

 ،یکشت یانتها ای یباش یکشت نوک دیبا ای عرشه یرو بر رفتن یبرا

 به دهیچسب یها طبقه و نداشت ستادنیا یبرا ییجا یکشت اطراف

 .بودند شده سوار هم یرو یکشت یها لبه

 یرو کوچکِ یپتو ،یکشت از شدن خارج قبل و شدم بلند میجا از

 با و کردم نگاهش کوتاه لحظه چند. انداختم مسعود یرو را، تخت

 . کردم متوقف را افکارم داشتم، که یتالش تمام

 .بستم را اتاق در و کردم خاموش هم را اتاق دیسف نئون المپ

 قطار درون انگار! نبود یکشت هیشب اصال و داشت دراز طول یراهرو

 هر متیق! یرو یم راه یتکان چیه با یول یمسافرت یها نیکاب انیم

 آورده ریگ یسخت به هم اتاق نیا. بودند متفاوت ها، طبقه در اتاق

 ..هستند یزیچ چه باالتر یها اتاق نیبب! میبود
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 چشم. انداختم دور دورتا یها اتاق به ینگاه و شدم باز رو یفضا وارد

 قرار هالل صورتش به هم مقابل در اتاق دو! زد یم برق حتما میها

 یراحت یتاشو یها تخت شان،یها یورود و یا شهیش درب داشت،

 . داشت قرار

 آنقدر. گذراندم را یچوب پله چند و کردم جور و جمع را میها چشم

! یکرد یم دایپ را راهت یسخت به دیبا که بود شلوغ عرشه یرو

 رفت، یم باال که یکوتاه و کوچک آسانسور به تعجب با و دمیچرخ

 که دهان. دمید یم یا یکشت نیچن که بود بارم نیاول. کردم نگاه

 !نبود یتعجب آوردم، یم باال خون کف خودم، چ،یه

 که یتعجب با. کردم برخورد یکس به محکم که بود پرت حواسم آنقدر

 بلند یموها که بود یدخترجوان. کردم نگاهش بود، میچشمها در

 . کردم زمزمه یدیببخش و دادم تکان را سرم. داشت یاهیس

 . داد یتکان را سرش و زد یلبخند

 سوراخ تا آوردم یم کم وقت هم باز گشتم، یم هم را روز کل اگر

 بخش که دمید یاریبس یمایهواپ من. نمیبب را یکشت نیا یها سنبه

 یباز نیزم آن با... یکشت نیا اما بود؛ بُر کف شان،یپ یآ یو

 !بود شاهکار فوتبالش،
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 تا برداشتم یخوراک یمقدار راه انیم و رفتم یکشت نوک سمت

 منگاهینش که یچوب بلند هیپا یها یصندل از یکی یرو. شوم سرگرم

 همه آنقدر. کردم نگاه رو به رو به لبخند با و نشستم داشت، یچرم

 را یآب رنگ و ییبایز از حجم آن تحمل میها چشم که بود یآب زیچ

 آغوش در که یپسر دختر به و زدم دستم در بیس به یگاز. نداشت

 دختر، بلند یموها. کردم نگاه بودند، گرفتن عکس مشغول هم،

 دیرقص یم هوا در بود، امده وجود به یکشت شتاب از که یباد بخاطر

 .کرد یم خراب را عکسشان مدام و

 به را خودش قرمزش اسکوتر آن با که یا بچه دختر و زدم یلبخند

 ییطال وتاهک یموها. شد جلب ام توجه د،یکوب یم کنارش مرد یپا

 اسکوتر چرخ یها چراغ. بود کرده باتریز یا نقره ی رهیگ با را اش

 ...دیچرخ یم مدام شیآب قرمز

 به... بود یکاف ایدر نیهم. زدم چانه ریز را دستم و کردم رها را نفسم

 خواست؛ یم دلم هم، یگاه باشم؟ داشته چشم چرا گرانید یخوش

! نشود من هیشب م؛یبگو و کنم بزرگش باشم، داشته دختر... باشم مادر

 دوست یادیز مرا پدرش م؛یبگو! است خوب اریبس پدرش م؛یبگو

 ..است ریپاگ و دست داشتنش، دوست که انقدر... دارد

 از یسیانگل کیموز. فرستادم عقب را میموها خُرده و زدم یلبخند

 ییبایز یفضا و شد یم پخش یکشت اطراف ی شده سوار یباندها
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 را ایدر ،ینارنج رنگ و رفتند یم غروب به رو هوا. بود کرده جادیا

 .کرد یم یداشتن دوست
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. است ستادهیا ام یقدم کی در انگار. کردم احساس را حضورش

 عرشه قطور یفلز حصار از را میها دست و ندادم نشان یواکنش

 فاصله. زد هیتک ها حصار به برعکس و ستادیا کنارم. کردم زانیآو

 یبرا نیا و  دهیچسب آرنجم به اش شانه. بود انگشت بند کی مان،

 ...نبود جالب من،

 یکم شیموها. انداخت باال میبرا ییابرو. چرخاندم سمتش را سرم

 همان! دارم دوست دار مدل یمعمول یموها با را او. بود کرده رشد

 مدل آن یوقت. دیرس یم نظر به فر شیموها یجلو یکم که یمدل

 کی به مایس با و بود دهیپوش دار خط یطوس شلوار کت داشت، را مو

 یروزها و امروز با یلیخ روز، آن. بودند رفته یتجمالت یمهمان

 .بود شده متفاوت گرشید

 :داد نشانم را گاریس اهِیس پاکت و برد نشیج شلوار در را دستش

 ؟یکش یم ـ
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 پاکت گذاشتم، زیم یرو را شربتم وانیل و انداختم باال یا شانه

 یرو را پاکت. گرفت سمتم را کیبار و نازک نخ و کرد باز را ارگیس

 .برداشت خودش یبرا هم گاریس نخ کی و گذاشت زیم

 !یبکش گاریس بودم، دهیند چوقتیه ـ

 :داد یتکان میها چشم یجلو را یا نقره یفلز فندک

 !ینیبب قراره بعد به حاال از یول ـ

 .زد آتش را گاریس سر و آورد گارمیس کینزد را فندک ی شعله

 نظر به کالفه. کرد نگاه مقابلش به و کرد آتش هم را خودش گاریس

 یم تکان را اش یهفت مردانه راهنیپ ی قهی بار کی هرچند آمد، یم

 یطراح با یا سرمه لباس. کرد باز را باال از یا دکمه اخر در و داد

 پُک. بود داده او به مسعود قیرف که داشت تن به درهم یها مربع

 را اش تنه مین و کرد حصار حائل را ارنج و زد گاریس به یمحکم

 :گفت و چرخاند من سمت کامال

 ؟یکن یم نگاهم یه هیچ ـ

 و گذاشتم یفلز لهیم یرو را دستم دو هر آرنج و چرخاند را سرم

 . تکاندم نییپا سمت به را گاریس خاکستر

 ؟یکن کاریچ پولت با یخوا یم ـ
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 :بستم را میها چشم

 ...چکاریه ـ

 من و گذاشت ام یصندل نییپا قسمت یفلز ی حلقه یرو را شیپا

 :گفتم

 ؟یچ تو ـ

 

 من و گذاشت ام یصندل نییپا قسمت یفلز ی حلقه یرو را شیپا

 :گفتم

 ؟یچ تو ـ

 ...چکاریه ـ

 من شد، باعث و دیکش جلو را اش تنه. کردم نگاهش و زدم یپوزخند

 میتماشا حالت یب و زد یپلک. شوم خم نییپا به یکم و بروم عقب

 مرا داشت... نمیبب شیها چشم در توانستم ینم یزیچ چیه. کرد

 اش یسرگرم کرد؟ یم امتحانم کرد؟ یم تمیاذ کرد؟ یم مسخره

 بودم؟

 به را گاریس. کردم نگاه صورتش به میمستق و دمیکش باال را خودم

. گرفت مشت به را ام چانه آزادش دست با و داد گرشید دست
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 رفته رفته دیخورش نور... داشت ینارنج و زرد از یقیتلف حاال آسمان

 حجم نیا از داشتم من... من... من و رفت یم تر نییپا و نییپا

 ییها توهم زدم، یم ها توهم کردم، یم ها الیخ و فکر ش،یکینزد

 !رنگارنگ ناجوانمردانه بس

 میها لب ی نقطه نیتر گوشه به شیها لب و دیکش باال یکم مرا

 کردند، یم دفن مرا جا همان! دیرس لبم به جانم جا، همان. دیسر

 !بود بس

 یخال... میبود زده زل هم به هردومان. بود باز هردومان یها چشم

 یپوچ به و ام نشسته صاف خط کی یرو... مطلق صفر... یته بودم،

 .است ام گذشته تمام یپوچ که او به... او به... ام رهیخ

 همانجا،. گذاشت زیم یرو و برداشت ام چانه ریز از را دستش

 نیتر گوشه. است شده متوقف میها لب گوشه همانجا... همانجا

 .نداشتم را کردنش باز توان یحت که یقسمت

 آرامتر و آرام کیموز. شد کاسته بودنش یبمب آن از کیموز یصدا

 . رفت یم شیپ

 ینم عقب هم قدم کی او و دیچرخ یم من، سر در اهنگ یمعن

 .رفت

 "رمیبگ پس دادمو بهت که یعشق تونمینم"
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 !بشم کتینزد تونم یم اندازه نیهم به ـ

 مهین ی پنجره از که بود یباد به هیشب م،یها لب یرو شیها نفس

 .دیوز یم داخل به اتاقم باز

 "امیب فرود قبرم یتو و کنم سقوط که یکرد رهام تو"

. کنم یریلوگج خودم، سقوط از خواستم یم. بود رفته درهم صورتم

 . بزنم عُق را او تمام ا،یدر در نجایهم خواستم یم

 .نگذاشت که بچرخانم آمدم را سرم

 "رمیبم یخوایم که دونمیم من"

 و چرخاند یم خودش دور مرا راحت آنقدر یوقت امد یم درد به قلبم

 ...ایب باال حاال  خودت گفت؛ یم و کرد یم پرتم دره انیم کهوی

... شیها لب به ش،یها چشم به... شیابروها به... قیدق. کردم نگاهش

 اند؟ شده کشنده ها، لب حال به تا. کردم نگاه شتریب شیها لب به

 "یا یتقلب ،یشد ساخته کیپالست از تو"

 به و آمد باال بغض شیجا به و دادم تکان را میها لب. زدم لبخند

 در نششد تر که دیرس ییها چشم به بغضم یانتها. آورد فشار میگلو

 صحنه دنبال من اما ساخت؛ یم یا یاحساس ی صحنه لحظه، نیا

 ...حرکت کی با ضرب کی... بود شکسته مرا او... نبودم یاحساس ی
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 "یشکست قلبمو تو،"

 :گفتم و کردم حفظ را لبخندم

 !یاورد درد به رو قلبم تو، ـ

 یب و حالت یب گرید! شد شفاف نگاهش. ماند ام شانه یرو دستش

 .شود گمراه و دیببن سراب ابان،یب انیم که یکس مثل.  ودنب واکنش

 "دمیم گوش قلبم به سرم یجا به"

 بروم؛ تا خوردم تکان یکم و گذاشتم یصندل ی کناره یرو را دستم

 و رفت سرم پشت دستش. کرد متوقف را تنم. کرد کنترل مرا اما

 یرو شیها لب ها، چشم همان با. چرخاند خودش سمت را صورتم

 !ماند صامت میها لب

 "رمیبگ پس رو دادم بهت که یعشق تونم ینم "

 شخص که ام زده زل ییتابلو به که انگار... بازِ بازِ! بود باز میها چشم

 .شناسم ینم را تابلو درون

 "متنفرم ازت هم و عاشقتم هم که یحد تا "

 مرا او یحت... دمشینبوس. کرد نوازش را میموها شیها دست

 نهیس یرو میها دست. کرد لمس میها لب ش،یها لب فقط... دینبوس

 .راندمش عقب به آرام و نشست اش
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 :دیکش شیها لب یرو را اش اشاره انگشت

 جالب چندان اد،یم خوشت ازش یکن یم فکر که یکس دنیبوس ـ

 !ستین

 زیچ بود؛ منتظر و کرد چفت کنارهم، محکم را شیپاها ستاد؛یا مغزم

 .کند گم را گورش تا برود، تا بشنود هم یگرید

 یزیچ تونستم ینم که ییجا تا داشتم، رو واضح یاهایرو نیا من"

 "بدم تکون رو

 رفت وَر راهنشیپ قهی با. زدم زل شیها چشم به و شدم بلند میجا از

 :گفت و

 بودن، من با ،یتو یجالب زیچ چون! یباش باهام خوام ینم ازت ـ

 !ستین

 نجایا تا چطور او و بود دهیرس شیانتها به گاریس. ستادمیا مقابلش

 است؟ کشانده مرا نجایا تا چطور است؟ رفته شیپ

 که یانگشت بند فاصله کی و گرید قدم کی! نبودم من گر،ید من،

 :کردم یم حس را قلبش

 ه؟یچ تهش یدونیم ـ

 :گذاشت یفلز لهیم یرو و برد عقب به را دودستش هر ارنج
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 آخرا به. خواستم یم که نشد یاون کردم، فکر یهرچ آخرِ به االن تا ـ

 .کنم ینم فکر گهید

 :گفتم و زدم یپلک

 !کن نگاهم ـ

 :گفت یلبخند و چرخاند سمتم را سرش

 خوام؟ یم رو خوشگال من، هم و یخوشگل هم یدونست یم ـ

 اعترافه؟ جور هی نیا ـ

 :داد تکان را سرش

 داشتن؟ دوست به ـ

 :شد تر قیعم لبخندش

 !نه ـ

 شوم، سربار خواهم یم ام، شده اش کنه. بودم دهیچسب او به کامال

 فرود سنگ درون کله با و نکنم فکر تهش به او قول به خواهم یم

 .میایب

 :فرستاد عقب به انگشت دو با را میموها و آورد نییپا را سرش

 که یدونیم ؟یدون یم نویا! میبر شیپ بوسه هی از شتریب میتون ینم ـ

 م؟یدیرس نجایا به اشتباه یکل با ش همه االن تا ما
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 گوشم به را دستش کف و داد عبور میموها انیم از را دستش

 :چسباند

 

 و زنه یم صدا یالش منو که یپامچال همون یشیم تو بوسه، هی بعد ـ

 ؟یدیفهم! اورد در رو تیزندگ پدر که یاریخشا همون شم یم من

 :فشردم هم یرو را میها لب

 کودکانه؟ نقدریهم ساده؟ نقدریهم بمونه؟ نطوریا شهیم ـ

 :گذاشت گردنم یرو را دستش کف

 یم! یآشغال سطل یتو بنداز کال منو... کورشو بعدش... شو کور ـ

 دیبا! ارمشیم درد به که قلبت اون ته ته بنداز کن، مچاله منو ؟یفهم

 هم به و کنن یم لیتکم همو فقط که مثلث هی یها گوشه میبش

 !رسن ینم

 . کردم نگاهش نیغمگ

 اومد؟ خوشت من از یسرد نیهم با ـ

 :شد خارج یسخت و یخشک آن از صورتش و شد باز هم از شیها لب

 ؟یدار دوست منو ،یخشک نیهم با ـ

 ...ندارم دوستت ـ
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 :کرد لمس را ام شانه یآرام به دستش انگشتان

 !یکن ول منو تهش قراره تو ـ

 نکهیا به کنم فکر و بروم... رها! کنم شیرها بود؛ قرار من زدم، لبخند

 حد در! بوسه نیهم حد در یحت داشتم، یزمان کی را مرد کی من

 !کننده نگران ی مهین و نصف یِآغوش هم نیهم

 زن خواننده آرام یصدا با که تاریگ یصدا و کیموز جهت رییتغ

 کنارش در ماندن به نسبت مرا شد، یم پخش میها گوش درون

 خوب،! بسازم خوب را لحظه نیا داشتم؛ دوست. کرد یم راغب

 .کردم یم فکر کردنش رها به بعد دیشا و... خوب... خوب

 شده کبود ، دارم نیسنگ قلب هی"

Have a heavy heart, it's bruised" 

 م؛یبگو توانم یم جِد به و کرد کج را سرش. گرفتم را شیها دست

 .بود مانده مات ماه که یشب در معشوقه کی هیشب! کرد نگاهم بایز

 و کرد ام یهمراه کردم، تیهدا میپهلو سمت به را شیها دست آرام

 .دیتَن تنم، دور را شیها دست حوصله با

 نداره یتیاهم فعال"

Doesn't matter for now" 



 

1105   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 که بود یا منظره تنها م،یها چشم یرو به نگاهش گرفتم، راباال سرم

 که بود ییصدا تنها ش،یها نفس نازکِ خطِ. آمد یم میها چشم به

 دو نیهم! ست یکاف نیهم و شد یم دهیکش تار به کیزمو همراه

 .ست یکاف مرگ یبرا قطعه

 منه بخاطر شده، اشک از پر ژاکتت"

Your sweater full of tears hat's cause of me" 

 و سخت اریبس است؛ سخت او و من یبرا ماندن، بایز نقدریهم

 تشوشس مانیمغزها و میشو پرت ایدر در میتوان یم آن کی! مُهلک

 !دهنده تکان نقدریهم. میکن فراموش را هم و شود یمغز

 

 ؟یکن یم فکر یچ به ـ

 که یدختر اندازه، به من،! دارم دوست هم را ات نداشته یموها من،

 فکرها شود؛ یم طلب آغوش کهوی و است نشده عاشق سالهاست

 ...دارم

 م؟یشیم مونیپش اتفاق نیا از بعدا نکهیا به ـ

 یداشت نگه ودتخ کینزد منو تو و"

And you held me near" 
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 ما. یکرد هیتک میموها یرو را ات چانه و یدیکش شیپ شتریب مرا

 "دلبر و وید" میتوانست یم م،یشو عاشقانه داستان کی میتوانست یم

 ...یول ها میتوانست یم م،یوفتیب ها زبان یرو و میبگذار بمانیج در را

  ینرفت وت و داشتم نگه بسته را میچشمها من، "

I keep my eyes closed And you, you didn't leave" 

 تجربه رسم به. کرد لمس را میتارموها تجربه، رسم به انگشتانت

 .کردم شهیر وار، چکیپ تَنَت دور به را میها دست ام، نداشته

 ساختن، که ییها خاطره اون از ها آدم همه! میشیم مونیپش ـ

 !موننیپش

 تسین مهم قتیحق فعال"

The truth doesn't matter for now" 

. میرفت یم شیپ ناراحت میداشت یادیز. یکن نگاهم کردم، مجبورت

 !یعزادار یها رنگ از پر و نیغمگ

 خطِ یانتها به میها انگشت. گذاشتم صورتت یرو را میها دست

 انگشت. کرد دایپ ادامه ات گونه کمرنگ یبرجستگ تا و تیابروها

 را انگشتم ی کناره یکم رساندم، تیها لب ی کناره به را شَستَم

 .شد باز هم از تیها لب و دمیکش تیها لب یرو

 برمیم راه سقف یرو انگشتامو "
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 Run my fingers over the ceiling" 

! بود بایز مرد کی لمس کنند، یم گِز گِز شیها لب ینرم از انگشتانم

 ... تر بایز صورتش از یجزئ لمس

 باز را قفس. داشت شدن پرنده از یقیتلف مصورت یرو شیها نفس

 رفته که ینباش شاد ،یکن نگاه پروازش به تو و برود ات پرنده و یکن

 !ستین قفس در گرید که یباش خوشحال اما است؛

 I keep |بدنم از خارج داشتم، نگه جعبه هی داخل رو قلبم من "

my heart inside a box Outside of my body" 

. برمیم شیپ میها دانمینم با را کار هیبق... شیها لب یور را میها لب

 عمق در یدروغ داشت، قتیحق بود، یشدن لمس که ییها دانم ینم

 .بود صداقت

 چشم با! میدیخواب بار نیا را، مان بوسه و آورد میها لب به یفشار

 خودمان... میزد خواب به را خودمان. میدیخواب دار،یب اما بسته؛ یها

 پر قبرمان یرو اهیس رز گل شاخه کی و میکَند را رمانگو یدست دو

 .میکرد پر

 لب. کرد طلب را هوا و داد فاصله میها لب از را شیها لب یکم

. دمیچش را زدن یم حرف ازش که یا مزه و گرفتم لب به را نشیریز

 !بود دهنده ازار طعم نیا من، یبرا... من یبرا
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 بَرهم یا خلسه یا عجله چیه یب او و بردم سرش پشت را دستم آرام

 ...یماندن ادی به و تلخ... تلخ بَس زد،

 یها نفس هیشب دن،یکش نفس یصدا و برد صورتم کنار را اش ینیب

 !بود تولد بعد نوزاد کی

 نه؟ م،یبُکُش روش نیا به رو گهید هم م،یتون یم هربار ـ

 قیعم یگود انیم در را سرم بود، بسته میها چشم هنوز که یدرحال

 :دادم را جوابش خفه و داشتم نگه دنشگر

 ها، زن ما که باشه ایدن اسلحه نیآورتر مرگ جز تونه یم مرد هی ـ

 !میا اسلحه اون یها گلوله

 :افتاد تمنا به میها گوش پشت شیها لب

 دختر گذر ریز یتو بار هی بودم، دهیرس سال ستیب کینزد یوقت ـ

 .ودب من سیک فرنچ نیاول اون. دمیبوس رو هیهمسا

 :دمیکش اش ترقوه یرو یآرام به را ام ینیب و زدم یلبخند

 مدرسه در یجلو شهیهم شدم، دوست یپسر هی با رستانیدب نیاول ـ

 نیاول یبرا جا نیاول مدرسه پشت ی خرابه داد، یم یکیمکز راژیو

 !شد من بوسه
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 رد میها بغل ریز از شیها دست. دمیخند اش خنده به و... دیخند

 آغوشش به مرا کامال و گذاشت میها شانه یرو سمت آن از و کرد

 .فشرد

 داشتن االنشون مهمترِ فرد از قبل که ییها عشق وقت، چیه مرد هی ـ

 یگاه هم شیمتاهل یزندگ یتو ممکن یحت... رهینم ادشی رو،

 ! کنه فکر بهشون

... بود یخال. شدم رهیخ ایدر به و کردم رد اش شانه یباال از را سرم

 تنها نقدریهم ما! نبود دعوت او و من افتیض به یحت ماه.. ..بود اهیس

 ...تلخ یها هیحاش از پر و زیانگ رِقت نقدریهم. میماند یم

 

***** 

 من بدِ حال بود؛ کم خودش یها غصه! بود بد دلش حال ون،یهما

 .کرد یم یعصب را او هم،

 یم الیژ از یزیچ تا! بود شده سگ که میداشت را ثمیم یسمت از

 یم دندان به هم را نمانیآست و آستر چیه که مان پاچه م،یدیسپر

 !دیکش

 یلیخ... ام شده سخت یلیخ. ام شده بیعج یلیخ اما من... اما من

 و ام رفته فرو خودم الک در رمنتظرهیغ یلیخ. ام شده نابود ،یناگهان
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 هم فکر یحت کرد، مهمانم یا یلیس شب،ید ارسالن که نیا به

 .نکردم

 پاکت ون،یهما ی خانه بغل سوپرمارکت از که کردم نگاه او به فقط

 یم. داد ینم یتیاهم دعوامان به و گذاشت یم بیج درون گاریس

 فراموش که آدم همه نیا کرد؟ چال را یکی یراحت نیهم به شد

 اند؟ توانسته چطور کردن،

 بود، کرده فوت شوهرش که هیهمسا دختر با غصه شدت از بار کی

 !زدم حرف

 کرد، یم درد قلبم... کننده کالفه دایشد هوا و بود شیپ زرو دو

 وا در. دییایب خود به تا داشت ازین شوک به شیها طپش انگار درست

 !بزنم یحرف ونیهما با توانستم ینم یحت بودم، یریدرگ یها ینفس

 یب و نشست کنارم کنش خُرد اعصاب تخس پسرک با هیهمسا دختر

 .دیپرس وا به راجع من از کیعل و سالم

 یم التماس چطور کنم، یم نگاه را اروی چطور که است دهید گفت؛

 !چشم به! نه حرف به کنم

 نبود؟ سخت شوهرت یفراموش دم؛یپرس
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 آماده ها یبعد یبرا گهید ،یکن فراموش که بار هی گفت؛ و دیخند

 زودتر و یزن یم ضربه خودت گهید.. دهیسف گلبول مثل... یشیم

 !یکن یم فراموش

 درد اگه قشنگه، دردش عشق یول: گفت یلبخند با او و کردم یاخم

 عاشق که ینکش یدلتنگ و یفراموش اگه... ستین عشق که ینکش

 کوتاه مدت یبرا یحت و ینباش دیشا عاشقش که دونمیم من! یستین

 رو تو ها، کیکوچ کیکوچ نیهم ها کوتاه نیهم اما ؛یشد دلبسته

 ینجوریا من عه، "یگیم خودت به یایم هوی و کنه یم بزرگت

 "بودم؟

 ...رفت و

 شوهرش خاک سر از یوقت ابانیخ سر روز آن یفردا هیهمسا دختر

 !مُرد و انداخت نیماش کی یجلو را خودش گشت، یبرم

 !یکن فراموش را خودت دیبا هم یگاه بود؛ گفته

 پسرش که دانستم ینم! بود نیا یفراموش از منظورش دانستم ینم

 پشت همه و خواباننش یم آرامبخش با که کند یم غیج غیج آنقدر

 است؟ نکرده را اش خانواده و لیفام فکر ند؛یگو یم هیهمسا دختر

 یحت دارد؟ ازین یفراموش به او که دانند ینم ها آن دانم؛ ینم

 ....بود کرده فراموش هم را اش خانواده
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... بود شده عاشق گفت؛ یم... نداشت یسنت ازدواج مانیهمسا دختر

 گفت، یم... شد اش دلداده و کرد جمع ابانیخ از را بهروز گفت؛ یم

 ادیاعت ترک و درمان خرج را گرفتم یم سیتدر از که یپول تمام

 !ساخت دوباره عشق با مرا بهروز بعد و ساختم را او و کردم بهروز

 را خودش نداشت؛ طاقت هم مانیهمسا دختر... رفت که بهروز

 !کرد فراموش

 هیشب کاش. کنم فراموش را او کاش. ترسم یم خودم یفراموش از من

 خشک و بدهم ها آن به آب که رود ادمی تراس، ی گوشه یها گل

 .کنم دفن مغزم یگوشت یها هیال ریز را خاکسترش بعد و شود

 نفله؟ مرگته چه ـ

 فاصله بود، شده خاموش ششینما صفحه که یگوش درون از را سرم

 بودم، منتظرش که یروز آن و فتهه آن. کردم نگاه او به و دادم

 شرتیت که او به دهیارک یجا چون... نگذشت سخت... گذشت

 قبر سر که او به. کردم فکر بود، دهیپوش نیج شلوار با یخاکستر

 و دوختم چشم یا نقره خطوط به ساکت من و خواند فاتحه دهیارک

 .شدند شوکه سکوتم از همه

 خاک سر من...  همه همه... میدعواها م،یغرها بودم، زده میها داد

 .نزدم لب خودم و بردم ش عالقه مورد طعم با تولدش کیک ده،یارک
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 ... بابا خوبم ـ

 یداشتن دوست پسرک. دیکش خودش سمت مرا و گرفت را میبازو

 امیپ. کند یم چک مرا مدام و خورده دماغش به ییبوها م،یروزها نیا

 .کند یم منع اریاخش دنید از مرا و فرستد یم زیآم دیتهد یها

 !دیرس بسته هی برام روزید ـ

 آن با و داشت تن به را ونیهما گشاد و گَل یرکاب. کردم نگاهش

 .نشست زیم پشت یصندل یرو ثمیم معروف یکُرد شلوار

 !دادم پس و بودم گرفته صربستان باند از که یپول کل ـ

 :گفت او و دیپر باال میابروها

 !برگردوندن رو  پیچ بهم ـ

 ؟یچ ـ

 :گفت یناراحت با و زد یپلک. شدم بلند تخت بایتقر و

 چک یول د،یباش نکرده استفاده رو پیچ که معلوم کجا از گفتم من ـ

 یافزار نرم با کردم بازش یوقت بودن، نکرده وارد هنوز رو رمز کردم

 .نکرده وارد رو مصرف بار هی رمز یکس هنوز که دمیفهم

 :ستادمیا اتاق انیم تعجب با

 اخه؟ چرا ـ
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 یم دنیخر که هم رو پیچ نیا و بشه جمع قراره باند اون انگار ـ

 کشته رو نوه انیک یبابا اما شون نوه یبرا بذارنش ارث به خواستن

 ینم رو پول گفتن اونا. انداخته خطر به هم رو صربستان مرز چ،یه

 یکل با. بهتره وفتهین انیک یبابا دست هم رو پیچ نیا یول خوان

 تونستن رشوه با هم رانیا مرز یتو یحت.. رانیا سوندنشر ساپورت

 .بشن رد

 :زدم یپلک

 مسعود؟ ـ

 وارد شیپاها پاشنه به یفشار. نشست شیرو و دیکش کنار را یصندل

 :چرخاند دور کی را یصندل و کرد

 !ماعه دردسره فقط پیچ نیا پامچال ـ

 :داشت نگه مقابلم و چرخاند من سمت را یصندل

 میتون ینم و شهیم دایپ انیک یبابا و ارسالن کله و سر دونمیم ـ

 !رفته گهید بره، مشتمون از. میکن یکار

 

 :گرفتم مقابلش و برداشتم تخت یرو از را دستم

 !بدش بهم ـ
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 :انداخت باال ییابرو

 ؟یچ یبرا ـ

 :انداخت باال را ام شانه

 هی بذار! دیمهم یلیخ برام ونیهما و ثمیم یعنی ام خانواده تو، ـ

 !مینباش سودش فکر و کنم کم رو پیچ شَر یورج

 :کرد نگاهم درهم یها اخم با و برد عقب را سرش

 دور؟ شیبنداز یعنی ؟یچ یعنی ـ

 میزانوها یرو را میها دست. شدم خم جلو به یکم و کردم تر یلب

 :گفتم و گذاشتم

 ؟یدار ازین بهش واقعا ـ

 !رونیب شیانداخت یم اول از بود؛ نیا قصدت اگه ـ

 :شدم بلند جا از و دمیکش صورتم یرو یدست کالفه

 من، شیپ فقط. بکن باهاش یخوا یم یهرکار برو چته؟ پس ـ

 یطوالن مدت هی که نحسه... بخدا نحسه پیچ اون. نزن ازش یحرف

 هی تا کن کم رو شرش فقط. خورده یم وُل من المصب بدن یتو

 !ومدهین سرمون ییبال

*** 
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*** 

 آن تیتسل بنر که یوارید ی کناره از که یرحالد و بستم را اطیح در

 بچه پسر به یلبخند. خواندم را شعرش از خط چند گذشتم، یم زن

 شدت از شیها چشم و بود دهیپوش تنش ،یمشک شرتیت. زدم اش

  د؟یفهم یم! ستیچ مرگ دیفهم ینم او خب. بود کرده پوف هیگر

 شدت با او و دمیکش شیموها یرو یکوتاه دستِ راهم انیم فقط

 و زد یا یطوالن پلک واکنشش از مانده مات. زد هیگر ریز یشتریب

 !شد بسته صورتم یرو محکم شان خانه اطیح در

! ستیچ دانستم ینم را اشتباهم. بود شده گرد تعجب از میها چشم

 !بودند بیعج واقعا

. کردم یمخف میمانتو بیج درون را میها دست و دمیجلوکش را شالم

 ینم را چه یازار حرف! میکن یآزار حرف کلوم چند ایب بود؛ گفته

 رفته خواب ثمیم و شدم رد ونیهما اتاق ی کناره از یمکیقا اما دانم؛

 جا به لوفرین از که یابر یها ییدمپا آن با و انداختم گوش پشت را

 .شدم خارج خانه از بود، مانده

 را مخود دانم، یم هم دمیشا کردم؛ یم مشیقا همه از چرا دانمینم

 ....چپ یعل کوچه به زنمیم



 

1117   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 پسند پامچال ژستِ. بود ستادهیا کوچه سر درختان از یکی انیم

 را شیها دست. رندیگ یم ها لمیف درون که ها همان از! بود گرفته

 زده هیتک درخت ی تنه به را سرش و کرده جمع اش نهیس درون

 و داشت دست به را بود موتورش یبرا که یچرم یها دستکش. بود

 .بود کرده ست آن با را نشیج شلوار

 انیم ییطال رنگ به یگوچ آرم تنها که اش ساده دیسف شرتیت

 !داشتم دوست را دمید یم مهین نصفه اش، نهیس

 در را اش یمشک زود چه او گفت؛ یم هیکنا به ونیهما هم یگاه

 مقصرش ایخدا... فکر... کردم یم فکر... کردم یم فکر من و! آورد

 بودم؟

 مان خانه به من همراه دوباره مایس که بود مزخرف یروزها از یکی

 از توانستم ینم و بود کرده تُنبانم بند را او اریخشا. بود آمده درشمال

 رفتنمان قبل از ساعت کی شهیهم مثل خواستم او از! بروم در رشیز

 .داد گوش اول ربع کی فقط حرفم به. بگذارد تنها مرا

 باال را یادیز آن به ها پله دینبا! بد یلیخ ...گذشت بد بعدش... بعدش

 به... بود نییپا اش بچه ناف بند داشت، ضرر اش بچه یبرا. آمد یم

 بودم؛ خوب آدم آن نگران، من. بود دهیکش انیک دست از یکاف اندازه

 ...اما
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 بام با، ام فاصله. بودم نشسته بام لب یچهارزانو شهیهم مثل درست

 کفشش به کوچک سنگ که ندیبنش کنارم آمد. بود شتریب وجب کی

 ....زیچ همه یناگهان اتفاق کی در و کرد ریگ

 !بود کننده شوکه و منتظره ریغ

! یخون چیه! نداشتم میها رگ در یخون چیه من اول ساعت مین تا 

. بودم شده رهیخ رو به رو به یمغز یها فلج هیشب... یحرکت چیه

 دو. بود من سمت ها شتانگ همه! بود من ریتقص کردند؛ فکر همه

. بودم دهیترس یکل! کردم فکر یکل و ماندم بازداشتگاه در تمام روز

 قطعه قطعه مرا! کشد یم مرا بودم؛ گفته. کردم فکر اریخشا به یکل

 ابانیخ وسط پاسگاه از خروجم محض به را کار نیا و... کرد خواهد

 ! دیکش یم درد میپاها نوک تا سرم فرق از. داد انجام

 اشک و گذاشتم سرم یرو را میها دست ساکت، فقط من... من

 یکل. کرد التماس یکل جان بابا بزند، کتک مرا نتوانست ادیز. ختمیر

. کرد قال و داد مسعود یکل. چسباند اریخشا اسم به جان پسرم

 .دمیکش درد یکل... یکل

. ختمیر اشک مایس فکر با روز دو آن تمام در اما نبودم؛ مقصرش من

 گَندِ که دانستم یم نحس زدهیس ان را خودم کردم، نینفر را خودم

 !بود گرفته را همه دامان بودنم بد
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 کی انگار نه انگار بود، همان. بود نکرده رییتغ چیه. کردم نگاهش

 باشد؟ الشیخ نیع دیاصالبا چرا! میدیبوس همه چشم از دور را گرید

 ....گرید بودم خترد هم من! پردازند ایرو ذاتاً دخترها اصال.. .من

 ؟یِجد متیتصم ـ

 بابته؟ ـ

 :کرد جدا درخت تنه از را سرش

 ...پیچ بابت ـ

 بشه؟ یچ که ـ

 :برداشت جلو به یقدم

 !یکن کم رو شرش که ـ

 :انداختم باال ییابرو

 گفته؟ مسعود ـ

 :داد تکان چپ به سرش

 !رهیگیم رو جلوت گفت. آره ـ

 چراغش ،یکی دوتا. کردم نگاه رآهنیت یها چراغ به و زدم یلبخند

 یمخف ها درخت پشت پُر ها برگ انیم ها آن ییچندتا. بود روشن

 .دیرس ینم نیزم به یراحت به نور و بودند شده
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 .کنمیم کمکت ـ

 بود؟ نیهم تیآزار حرف ـ

 :داد هیتک موتورش ییجلو قسمت به

 !نه ـ

 :گذاشت موتور منگاهینش یرو را دستش

 ...نجایا ایب ـ

. زدم هیتک موتور به کنارش و رساندم او به را خودم وتاهک قدم دو با

 هیشب! میبود مجسمه هیشب ما. میا ستادهیا هم کنار حرف یب هردو

 !شد یم خراب روز کی که یا مجسمه

 که یدرحال و چرخاند سمتم را سرش. کردم نگاهش و زدم یلبخند

 :گفت آورد یم در دستش از را شیها دستکش

 بودم؟ من فکرات؛ از قدر چه ـ

 در یادیز یها ستاره. کردم نگاه آسمان به و  گرفتم باال را سرم

 پشت را ماه که ابرهاست وجود آن از تر یتعجب. بودند آسمان

 .اند کرده یمخف خودشان

 !درصد نه و نود ـ
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 مضحکه مرا که نداشت تیاهم نیا. دمیشن را پوزخندش یصدا

 دهیبوس را هم قطف او و تو دخترجان اصال! بود کرده خودش دست

 ...یگفت هم تو و ادیم خوشش تو از گفت او! دیا

 ؟یکنیم ول منو ـ

 :دمیچرخ سمت به یکم و چپاندم ام نهیس درون میها دست

 .میباش هم اموال و مال جز نبود؛ قرار اول از گرفتمت؟ مگه ـ

 

 و ساده. زد ینم یپلک چیه. بود میها چشم به میمستق نگاهش

 .بود بر از مرا یها حرف تمام انگار. دکر یم نگاهم یمعمول

 ؟یبخواب من با یدار دوست ـ

 :داد ادامه او که افتادم خنده به

 !کن متوقف نجایهم رو ذهنت! یبخواب شمیپ فقط ـ

 ار؟یخشا جونم به یبنداز ترس یخوا یم ـ

 :گفت صورتم یوجب کی در و دیکش جلو را خودش

 نبودنم؟ ترس ـ

 خط یرو صورتش، ی کناره به را میها دست از یکی یها انگشت

 :دمیکش ششیر ته کمرنگ
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 همون. ستادیوا بوم پشت باال صاف که همون... اریخشا نهیهم نگات ـ

 ینابود به و ستادیوا هوی و کرد دهیارک دنبال پله یکل نفس هی که

 شم؟ نابود قراره. کرد نگاه

 :گرفت باال همان را دستم مچ

 !اومده خوشم ازت گفتم ـ

 دارم؟ مایس هیشب یزیچ ـ

 انگشت کناره یرو را دستش شست انگشت آرام و داد تکان را سرش

 :دیکش دستم شست

 ؟یباش مایس هیشب دیبا مگه! نه ـ

 کنم؛ نگات اگر عمر کی. افتم یم دهیارک ادی مدام کنم یم نگات ـ

 ادی ؟یچ بست چشمامو که دستات ادی ؟یچ وفتمیب دهیارک ادی

 کنم؟ خاک کجا نارویا کنم؟ کاریچ رو نایا اریخشا ؟یچ گردبندت

 ازت هم بشم دلتنگت هم یجور چه بشورم؟ رو چشمام یجور چه

 ؟یافت ینم مایس ادی تو ؟یچ تو! یجور چه بگو بهم بشم؟ متنفر

 بخدا... خدا به یگیم ؟یگینم باال؟ اون رفت پامچال خاطر به یگینم

 !یگیم که دهیارک روح به! یگیم که

 :دیکش میها چشم ریز یآرام به را اش اشاره انگشت

 ش؟یکن یتون ینم یچکاریه ـ
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 :انداختم باال را ام شانه

  ؟یتونیم نیبب باش، پامچال اصال تو ـ

 نهیس انیم ییجا و آمد جلو سرش. گذاشت هم یرو را شیها چشم

 .ماند امان در گردنم و

 :گفت ام ترقوه انیم

 و درد هزار و پیچ الیخ یب! میش یچ همه الیخ یب ایب پامچال ـ

 ...زهرمار کوفت

 داخل به را میها لب برد، عقب را سرش و دمیکش عقب را خودم

 :گفتم کوتاه هیچندثان بعد و کردم جمع

 ادمی هزاربار االن تا که بود یراحت نیهم به یالیخ یب اگه! شه ینم ـ

 بار هزار! کردم ینم فکر یزیچ به و دمتیبوس یم هزاربار! رفت یم

 ...ایب.. .ایب! اریخشا

 :دادم گرید ییجا به را نگاهم

 شه؟یم! مینباش یاحساسات ایب ـ

 داشت یم بر موتور ی دسته یرو از را شیها دستکش که یدرحال

 :گفت

 ! تونم یم ؟یتون یم. شهیم هم بعدش. شده که االن تا... شهیم ـ 



 

1124   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 قبل و دمیکش جلو را خودم. نشست موتور یرو او و رفتم عقب یکم

 :گذاشتم موتور چیسوئ یرو را دستم وفتدیب راه نکهیا

 ؟یکن یم کمکم پیچ یبرا ـ

 م،یها چشم به نگاه یب و بست محکم را دستکش کنار کوچک بند

 کنار را موتور جک که یدرحال و کرد دراز ام شانه سمت را دستش

 :گفت و دیکش آغوش به مهین نصفه مرا زد، یم

 .کنم یم کار همه برات اشتباهاتم، همه جبران یبرا ـ

 کی. فرستادم عقب. کرد میرها بعد و زد کتفم به یکوتاه ی ضربه

 !رفت و داد گاز و فرستادم عقب قدم

 . ام ستادهیا برق، ریت چراغ کمرنگ نور ریز کوچه انیم

 چنگ مغزم سمت به! رفتم مغزم سمت به قلبم، و مغزم انیم

 !انداختم

 حرف با مرا که زیچ همه یب مردک از امان و... اریخشا و دمیبلع را او 

 . کشت یم شیها

 . بمانم دیبا الل من... من! کشت یم اش مهین نصفه اغوش آن با

 شد ینم ساده طور نیهم که! است شده نگونهیا که بنمانم الل

 .کرد فراموش
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*** 

 

*** 

 ؟یبود کجا ـ

. کند یم برخورد در ی رهیدستگ به محکم کمرم و کشم یم ینیه

 نیزم به تا کشد یم جلو را ام شانه و دیکش یم جلو را خودش عیسر

 .نخورم

 :کنم یم نگاهش و آورم یم باال را سرم

 ؟یکن یم کاریچ یدار در یجلو یشب نصفه... زهرمار ـ

 یرو بر دنیخواب اثر بر شیموها و زد یم یسرخ به شیها چشم

 دو یراحت شلوار درون از را اش یتونیز یرکاب. بود شده آشفته بالشت

 :گفت و دیکش ونریب خطش

 .دمیکش یم گاریس رونیب داشتم  ـ

 که گذشتم کنارش از و کردم پا به را یفرش رو یها یانگشت ییدمپا

 :دیپرس دوباره

 ؟یبود رفته کجا شب دوازده ساعت ـ



 

1126   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 مشکوک با و نشست یخور زناهاریم یها یصندل از یکی یرو

 :کرد میتماشا

 !یکن ول رو خوابت دهیبع تو از شب موقع نیا ـ

 :گفتم بودم خچالی درون کمر تا که یدرحال و کردم باز را خچالی در

 !داشت کارم دوستام از یکی ـ

 :دیپرس و گفت یکشدار "هووم" که نشد یراض انگار

 اریخشا اسمش و نداشت موتور انایاح که؟ نبود پسر انا،یاح دوستت ـ

 نبود؟

 :بستم  را خچالی در و چرخاندم اش کاسه در را میها چشم

 !نگویب ـ

 :داد تکان را سرش خنده با

 !کرده ات حامله چیه که جر بفهمه اگه ونیهما ـ

 ثمیم یبرا یگرید وانیل که یدرحال و نشستم اپن سمت آن مقابلش

 :گفتم داشتمیبرم اپن یرو از

 !باشه یزیچ نمونیب ستین قرار نباش، نگران دونم، یم ـ

 :زد چنگ مشتم، انیم از را شربتش وانیل و انداخت باال میبرا ییابرو
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 !هیجور هی بهش نگاهت دونستم یم هم اولش از ـ

 :کردم گرد را میها چشم

 !نزن مفت حرف ـ

 گذاشت یم اپن یرو را لشیموبا که یدرحال و انداخت باال یا شانه

 :گفت

 هم با هم مدت هی! دیبود ارتباط در گهید هم با یقیطر هر به هربار ـ

 اوضاعش االن و نداشته زمان اون یحس اون دیشا... دیکرد یزندگ

 !شده قبل از تر متفاوت

 ثم؟یم یبرس یچ به یخوا یم تهش ـ

 :گذاشت دستم کنار را شده یخال وانیل

 یمرد اون که نهیا دارن، بچه و هستن مطلقه که ییها زن مشکل ـ

 یگاه خب! کنه تحمل رو بچه اون تونه ینم یگاه خوادشون، یم که

 !کنه ینم نگاهش اصال خودش هبچ چشم به هم اوقات

 :کردم تر یلب

 نه؟یا الیژ با مشکلت ـ

 :داد تکان میبرا یسر
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 کنار ها نیا تمام با دیبا بخوامش، یطوالن مدت یبرا رو الیژ اگر ـ

 پسرش و بمونه مهماندار بخواد اگر بشه، زنم بخواد اگر... پامچال امیب

 ...باشه ما شیپ

 :مگفت من و کرد رها را حرفش ادامه

 قرار و دهیم ادامه رو کارش قطعا و ست ساخته خود زن هی الیژ ـ

 خانواده از یعضو عنوان به فقط یکن مواظبت پسرش از تو که ستین

 نکهیا هست؟ الیژ موافق تو مادر ثم،یم درضمن! یکن قبولش دیبا ت

 عنوان به تونه یم رو شده مطلقه یسالگ28 یتو که یزن با تو

 !یپسر تک تو و حساسه یلیخ مامانت نه؟یبب عروسش

 :گفت و شد خم جلو به

 ؟یهست یمنطق نقدریا هم، خودت رابطه به راجع ـ

 را شربتم از یکم. دمیخند و چسباندم یصندل گاه هیتک به را کمرم

 :خوردم

 با حتما قبلش ،یازدواج فکر واقعا اگر تو. کن ول رو ها حرف نیا ـ

 هر با یراحت به ه،یاتاحساس و حساس یلیخ الیژ! بزن حرف مامانت

 کهیت یدون یم خودت که هم تو مامان! زهیر یم اشک یکیکوچ زیچ

 !والسالم گهید و ندازه یم کهیم

*** 
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 یوقت که یکنج آن یعنی! گوشه یعنی... کنار. بودم نشسته یکنار

 دید که یکنار. نشستم یم و دمیکش یم هم در زانو بودم، بچه

 . نداشت جاها هیبق به یادیز

 و "ارمیم برات رو پیچ خودم نکن، یچکاریه "بود داده امیپ اریخشا

 صبح خود تا ثمیم نکهیا جز. کردن فکر جز کردم، ینم یچکاریه من

 با صبح یدَما دَم ونیهما و کرد شیگوش با یباز مشغول را خودش

 .رفت رونیب خانه از ینزار حال

 نفره سه مبل یرو که یمن. دیند مرا یحت که بود ناجور حالش آنقدر

 یکل هم ثمیم. کردم یم نگاه را یترک یها الیسر و زدم یم چُرت

 .اورد نجایا به مرا ونیهما نزار حال نیهم و بود متعجب

 یتراشگ با که یسنگ یینما با لوکس بزرگ خانه. نبود یجالب یجا

 . آمد یم چشم به با،یز اریبس یها

 کوچه کل. بودم هزد هیتک یا خانه درِ به و وارید گوشه بودم، نشسته

 ماندن حوصله گرید و است ظهر دو ساعت حاال و بودم زده متر را

 .ندارم



 

1130   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 لب، بر یلبخند با. آمد نییپا ها پله از که شوم بلند میجا از آمدم

 دار، دسته جعبه کی دم،ید را یمرد ی تنه مین و برد عقب را دستش

 .رفت عقب و داد زن دست به

 !شدم وقفمت یول برداشتم؛ جلو به یقدم

 با مرد و ستادیا مجمتع مقابل قهیدق چند. آمد نییپا را ها پله زن

 را راهم باالخره و زدم یپلک. شد خارج مجمتع در از بزرگ جعبه کی

 .کردم کج سمتشان

 دست جعبه تا برگشت و گذاشت نیماش صندوق یرو را جعبه مرد

 .دید مرا که ردیبگ را زن

 ...شیموها مدل.. .شیها چشم... قامتش... اش افهیق

 !پامچال ـ

 را خودم کوتاه، قدم کی با و آوردم رونیب بمیج از را میها دست

 .زدم یلبخند. کردم کشینزد

 ؟یچطور خب، ـ

 لبخندم. شد بد حالت از پر یآن اش چهره و شد کمرنگ لبخندش

 !ام دهیفهم زهایچ یسر کی من که بود دهیفهم انگار. شد تر قیعم

 :اندمچرخ مرد سمت را سرم
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 ...کیتبر! یشد موفق تو ـ

 یرو تا شیها چشم. گرفتم مقابلش را دستم و دمیکش جلو را خودم

 .آمد باال صورتم تا خورد یم تکان مقابلش که یدست

 .متاسفم ـ

 دستم کف به و برداشتم جعبه یرو از را دستش. زدم یپوزخند

 نگه ام اشاره و شست انگشت نیب را شستش انگشت و چسباندم

 :کردم خم دستم ریز را گرشید انگشتان و مداشت

 نامزدش و یزد رو پخمه دختر هی مخ اول! یبود یموقف مرد تو ـ

 هی نه؟ رفت شیپ تر آسون که هم بعدش... یکرد ولش بعد ،یشد

 شد حل نفست یتنگ مشکل االن... راحت نفس هی و قلمبه پول

 خان؟ عرفان

 :چرخاندم لوفرین سمت را سرم و فشردم تر محکم را دستش

 ؟یدیم امیپ ونیهما به داره لیدل چه ـ

 :کردم نگاه عرفان صورت به

 یجلو حاال ستادم،یوا لوفرین یبرا سابقت، زن یجلو زمان هی ـ

 .تمیسمیوا ونیهما بخاطر هردوتون
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 لوفرین سمت را ام اشاره انگشت و دمیکش رونیب دستش از را دستم

 : گرفتم

 عذاب حاال ؟یدیم امیپ و یزنیم زنگ ونیهما به یکنیم جایب تو ـ

 رو هوات شهیهم ونیهما که افتاده ادتی و کرده راست وجدانت

  داشت؟

 :گفتم و عرفان سمت چرخاندم را سرم اما بروم؛ که کردم گرد عقب

 گهید من د،یبش هم خانمان یب نباریا اگر که بچسب بهش خوب ـ

 . کنم جمعتون ابونیخ از که ستمین

 :ردهترک یلب و زدم یپلک

 که دوست هی! یداد دست از رو خوب یلیخ دوست هی تو لوفرین ـ

 م،یبود بس ایدن کل قد برات ما. شهیم ونیهما و ثمیم و من شامل

 !یخواست رو ایدن کل تو یول

 با دو، آن. نکردم نگاه سر پشت به یحت گرید و برداشت قدم جلو به

 . شدند چال خاک، عمق در شانیها بودن تمام

 ،یدار نگه خودت کنار را ها آدم یسر کی شد؛ یمن هم یگاه

 .دیده حیترج را نبودن نهیگز پس. کرد یم کم تو ارزش از بودنشان

 نشیماش و دیرس من با زمان هم قایدق ثمیم دم،یرس که کوچه سر

 .شد متوقف میپا یجلو
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 شاگرد یصندل یرو از را باشگاهش فیک و انداخت باال میبرا ییابرو

 غرق آمد، یم کولر از که یخنک باد از تنم بستم، که را در. برداشت

 ثمیم. شدم خم جلو به و گرفتم میها دست انیم را صورتم. شد لذت

 .داشت قرار ساکن حالت در نیماش و بود نکرده یحرکت هنوز

. بود یداشتن دوست پخش، دستگاه از یفرانسو آرام کیموز یصدا

. بود رنگ رنگا یها ادکلن و عطر از پر ثمیم برعکس ثمیم نیماش

 یعنی مچاله! مچاله یکم و نیریش. داد یم لیوان یبو ثمیم خود

 هیشب! یداشت دوستش اما رفت؛ یم هم در اش ینیریش از صورتت

 .است نطوریا من یبرا الاقل. است ترش مویل ثم؛یم... ترش مویل

 را ثمیم من خب، و انداخت راه را، نیماش یسوال بدون بعد، هیچندثان

 رفتن مغز یتو و دنیپرس سوال اهل او،. دارم دوست یادیز

 یمامان یادیز پسرک... یکن باز او با را حرف سر دیبا خودت.ستین

 !بود مادرش نیهم نکردن ازدواج یبرا لشیدل نیبهتر دیشا و بود

 شروع یعنی نیا و است یجد ال،یژ با اش هیقض کردم؛ یم حس

 !ونیهما خانه مقابل شدنش خراب خانه و ماندانا یدعواها

 ؟یخریم یبستن ـ

 که مشتم. شد کج یپوزخند به شیها لب و کرد نگاهم چشم گوشه

 .شد پاتوقمان یفروش یبستن نیکترینزد آمد، فرود شیبازو بر
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 شلوار. گذاشت مقابلم و گرفت یسنت یبستن یبرا اضافه نان چند

 نگاه. داشت تن به یورزش جذب شرتیت کی با همراه خانه دوخط

 قصد حاال او! نبود یجالب زیچ شد، یم دهیکش سمتش به که هادختر

 کرد؛ یم تیرعا را مرزها یسر کی دیبا و داشت را الیژ با ازدواج

 دل و بگذارد شینما به شیبازوها دینبا است مرد نکهیا با یحت

 !بود ازاردهنده! بود بد نیا! کند آب را دختران

 کردم سئوشرت آوردن به مجبور را خودم اما کردم؛ ینم یحسود من

 که زدم یم غر دمش،یکش یم رونیب باشگاهش فیک از که یدرحال و

 !است شده خور مفت مردک نیا الیخ یب یادیز الیژ

. شد مزخرف یکم دختران نگاه انداختم، تنش یرو که را سئوشرت

! نبود یمهم زیچ نیا م،یدار یا رابطه ثمیم و من کنند فکر دیشا

 منتظر  و است اریخشا ریدرگ ذهنم دایشد ن،م که نبود االن الاقل

 !است کرد میقا تُنبانش در قطعا مسعود که یشُخم پیچ آن

 !یروز چند نمیب ینم رو ـمسعود

 :انداختم باال ییابرو

 باهاش؟ یدار یکار ـ

 :انداخت باال یا چانه
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 ... بابا نه ـ

 بود عرفان با لوفرین ـ

 :گفت و کرد نگاهم و گذاشت اش چانه ریز را دستش

 بود؟ خوب اوضاع ـ

 :انداختم باال شانه

 ؟یچ ونیهما یبرا اما! قطعا اونا؟ یبرا ـ

 :دیمال نان یرو را قاشق

 دوست رو لوفرین که بود خر هما! هیزیچ نیهمچ هی یعشق شکست ـ

 داره و داشت

 :گذاشتم میرو به رو یصندل یرو را میپا

 !یشد ارهد بچه هی که مطلقه زن هی عاشق که یخرتر تو پس ـ

 حق هم که شد یحالت کی شیها چشم. کردم نگاهش چشم گوشه و

 !بود برخورد بهش هم و داد یم من به را

 :گذاشتم زیم یرو را قرمز یکیپالست ظرف

 گم؟یم دروغ ه؟یچ ـ
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 را فمیک که یدرحال. رفت شخوانیپ سمت به و نداد حرفم به یتیاهم

 را ثمیم ی خورده دست مهین ظرف داشتم یبرم کنار یصندل یرو از

 یم چطور یبستن از. زدم بغل ریز هم نان دو و گرفتم دست به هم

 .نداشت عقل مردک گذشت؟

*** 

 ...بود مسعود

 ...طوفان کی و بود مسعود

 ..کوبنده اریبس و نیسهمگ

 !رفت و کرد مهمانم یدهان تو کی

 داخل اش تکه کی و شد دندانم یشکستگ باعث که یدهان تو کی

 !دادم قورتش و افتاد دهانم

 .بودم دهیترس سگ نیع یعنی بد! بود بد یلیخ

 !بود حقم یدهان تو آن خب

 !داشت حق هم یلیخ

 ! میا ختهیر هم یرو اریخشا با که بود دهیفهم

 ...مانیکارها به زد گند وثید مردک! اریخشا به لعنت
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 تو نیهم رنجش دست حاال و بودمشم دهیند بود هفته کی از شتریب

 .دیرس یم نظر به جذاب اندازه یب که بود یدهان

 به ون،یهما آمدن قبل که بود شده جادیا یقیعم زخم لبم کنار

 .کردم کم را یدگیبر شدت و رفتم مارستانیب

 .کرد گم را گورش و ترساند مرا سگ نیع و بود خلوت خانه

 چ،یه که واجر جر ندهمش، او به و باشد دستم پیچ آن اگر گفت؛

 !آورد یم خانه به را جسدم

 ؟!است شده مهم چرا بود؟ مهم پیچ چرا. دمیخند فقط من و

 را قدرش من و دارد یادیز ارزش پیچ آن که شد نیا تنها جوابم

 .دانم ینم

  دارم؟ یکار ییتوانا اصال دانستم ینم کنم، کار چه دانستمینم

 وابسته من... نبودم اما ،یهست ارزشمند و مستقل تو گفتند؛یم من به

 .خودم إال کس همه به.. ام

 ....یزیچ چیه به... میزندگ به دهم، ینم تیاهم خودم به

 یدرحال و برداشتم لبم کنار از را دستمال خورد، زنگ که ام یگوش

 :گفتم شدم یم بلند میجا از که

 .امیم ییجا هی تا رمیم ـ
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 میتماشا ثانهیخب لبخند، با یعوض ثمیم و انداخت باال ییابرو ونیهما

 .کرد

 لبت؟ اون با اکج ـ

 :گفتم دمیپوش یم را میها یکتون که یدرحال و انداختم باال یا شانه

 ...قبرم سر ـ

! است ستادهیا کوچه سر موتورش با او که دم همان یعنی قبرم سر

 سر بدهم، ادامه یاضاف غلط نیهم به خواهم یم من یعنی قبرم سر

 !نبودم کردن رها آدم من که بخوان میبرا فاتحه کی یعنی قبرم

 سخت کردنش رها گذشت، یم پامچال انیجر از ها سال که همانطور

 کنار در درست او یجا... او یجا! دارد خود یجا که او شد، یم تر

 ندارم؛ دوست را انداختنش دور که یلباس هیشب! بود قلبم زباله سطل

 ! ستین ام اندازه گرید اما

 و کردم یاخم. دز یکوچک لبخند و افتاد لبم به یبدجنس با نگاهش

 :گفتم کردم یم لمس را زخم اشاره، و شست انگشت با که یدرحال

 ست؟ین بایز ـ

 :زد هیتک موتورش به و انداخت باال میبرا یا شانه

 !یقشنگتر خودت ـ
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 :انداختم باال ییابرو

 هستم؟ خوبم عمل کدوم ونیمد رو بایز فیتعر نیا ـ

. آورد باال شممچ مقابل را کوچک کیپالست و برد بیج به یدست

 کف اندازه که کیپالست داخل یمحتوا به شیها چشم از نگاهم

 :دمیپرس و دیرس بود، دست

 ؟یا یجد ـ

 :برداشتم جلو به یقدم من و داد لمیتحو یچشمک

 داشت؟ ارزششو یعنی ـ

 یتکان را کیپالست و برداشت موتور ی دسته یرو از شیها دستکش

 :داد

 !رشیبگ ـ

 :دادم تکان را سرم

 ...سراغم ادیب مسعود ترسمیم من! نه ـ

 کوچک بیج درون را کیپالست شد، یم موتور سوار که یدرحال

 :گذاشت اش بهاره سئوشرت

 کنمش؟ کاریچ خب، ـ

 :زدم یپلک
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 !یخش یشیم خاک کنارش توهم کنم، خاک اونو ـ

 :زد یلبخند

 نهیا مهم ست؛ین یمشکل! هستم یا یشدن خاک آدم کال من خب، ـ

 !یباش خوب

 دهیکش سمتش به خود یخود به منِ قدمِ کرد، آزاد جک از را موتور

 :کرد نگاه میها چشم به قیدق و داشت نگه را موتور. شد

 

 !کنم یم کارو همون من بگو، بهم کنم؟ کارتیچ ـ

. شد جا به جا یکم و آورد باال را سرش. نشست اش شانه یرو دستم

 :نشست میپهلو یرو بدنم ی کناره از دستش و زد را موتور جک

 من اد؟ینم دلت یول... ها حرف نیا و یکن چال منو قراره یگیم ـ

 !یکن کاریچ یخوایم یدونینم اصال! یبگ تو ،یبخوا تو یهرچ گمیم

 :دیکش صورتم یا شده کمرنگ زخم یرو یآرام به را دستش کف

 اومدم خوش چشمت به فقط و یندار یخاص عالقه من به دونمیم ـ

 یزهایچ ادآوری هردوتامون اما ست؛ طرفه دو ناومد خوش نیا و

 .میستین یجالب
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 کهیت گرشید شانه به ام تنه مین بایتقر و دمیکش جلو را خودم یکم

 :رساند شکمم یرو به کمرم دور از را دستش. بود شده داده

 ینم یعشق شکست تو. بدونه رو قدرت که هیکی اقتتیل که یدونیم ـ

 ناراحتت ممکن که شمیم کیکوچ خاطره هی برات من فقط ،یخور

 ..کنه

 :آمدم حرفش انیم

 !نه ـ

 یآرام به و زد کنار موتورش ی دسته یرو از را شالم و زد یلبخند

 :انداخت ام شانه یرو

 ،یول اما، " هی تو، و من نیب یول خب؟ یخوب تو خب؟ یخوشگل تو ـ

 !داره وجود یادیز یها "اگر د،یشا

 :دیکش لبم ی کناره به را انگشتش

 نیا بهتره. چرخم ینم اطرافت گهید من پ،یچ هیقض نیا بعد ـ

 هوم؟ میکن تموم یسمت هی از یطور هی رو شدن ییهوا

 :آمد در حرکت به ام گونه یرو زخم انگشتانش،

 دیشا. ببخش منو هم ادیز یلیخ! ببخش منو بالها، نیا تمام بابت ـ

 ازت که دمیرس ینم نقطه نیا به دادم ینم دست از رو مایس اگر
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 تیاذ شتریب تو و دادم یم ادامه اشتباه نیا به دیشا. بخوام معذرت

 ...شدم یم تیاذ شتریب خودم ،یشد یم

! دانم ینم ؟یا قهوه... اهیس... رهیت... رهیت. کردم نگاه شیها چشم به

 !بود اهیس نگاهم در که حاال

 و میهست هم آغوش در نه، که ستادهیا کوچه قسمت نیکتریتار در

... اگر. بود خواهد عمرم یها سال تمام در کیدرامات یماجرا کی نیا

 او مثل اصال را یکس ای او، به هیشب او، بعد اگر م؛یگو یم هم یگاه

 وارد است قرار آدم یکل که کنم یم قانع را خودم بعد چه؟ نخواهم

 به است، زهرمار است، ضرر شو، یکی نیا الیخ یب شود، ات یزندگ

 !است خوش ،یمارزهر نیا که وهلل

 رد. کردم نگاهش قیدق و دادم قرار صورتش برابر را میها دست

 :زدم یلبخند د،یرس گردنش دور گردنبند به نگاهم

 م؟یکن تمومش فردا ـ

 :داد باال را ام چانه

 ؟یباش من شیپ هفته کی یخوایم ـ

 :دادم تکان را سرم

 ؟یکن ترم ییهوا که ـ
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 :گفت تلخ را اش جمله و داشتم دوست را کوتاهش خنده

 !گهید فرسودن جان و دلبر خب یول... دلبر میتر ییهوا که ما ـ

 گفتن؛ یم است؟ شده مرگش چه! آمد ینم تاختن نیچن نیا او به

 رم؟یبم است قرار نکند شوند، یم مهربان مرگت دم اطرافت یها آدم

 انگشتانم یرو بر اش بوسه و برداشت صورتش یرو از را میها دست

 خوش کی فقط که بخدا داد، ینم را "آمدن خوش "فقط یمعن

 از نبود، عصریول کافه درب یها آمدن خوش آن از. نبود ساده آمدن

 !کرد یم شمانمیپ بعدها که بود ها آن

 ...همه از! کرد یم مانیپش همه از مرا مرد نیا

 نه؟ میشد یاحساسات یادیز ـ

 یکس دهخن به حال به تا. دوختم چشم اش خنده به من و دیخند

 گوشه نیهم لیم دارم، مردن لیم و کردم نگاه من ؟یا کرده نگاه

 سفر لغو و اتاقم گوشه چمدانِ کردن باز لیم دارم، نرفتن و ماندن

 یوقت یول ستم؛ین لیم یب او به من! ناشناس یجا به ام ماهه کی

! ندارد یتیاهم نجایا گرید که خواستن شد، ینم خب شد، ینم

 اتوبوس کی سوار اشتباه به و میستادیا هم کنار هاشتبا به ما، یهردو

 دنیرس نجایا به! میداد ادامه اشتباه به... بعدش و...  بعدش و میشد

 هن هن است، یبیسراش هیشب درست برگشتن نجایا از اما بود؛ راحت
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 تو یوقت من، بروم کجا به... میرو یم... میرو یم... میرو یم باال کنان

 ؟یا کرده سنجاق خودت دنج گوشه به مرا نیچن نیا

 نییپا را بود دهیچسب اش گونه به که یدست کف و رفتم عقب یکم

 :گفت و کرد روشن را موتور... عقب و عقب... رفتم عقب. انداختم

 !همونجا برسون رو خودت عصر شش ساعت فردا ـ

 قورت را زیچ همه کنم، تمام را زیچ همه خواهم یم کجا دانست یم

 ! شیرو خوش آب وانیل کی و دهم

 با مرا نخوردم، تکان میجا از و گذاشت صورتم یرو را چپ دست

 خب... جا نیهم. اند انداخته ریگ وارید تخت گوشه نیهم منگنه

 مدت! است ساخته خاطره میبرا او! است تر دردناک کوچک خاطرات

 سمت به که یشال همان از! بود ادیز بودنش، من کنار دنش،ید

 جا نیا به شد چه! شد رد میرو از بایتقر که ینیماش و دیکش خودش

 ...ندانم کاش! دانم ینم دم؟یرس

 یها ییدمپا آن با و بردم فرو شلوارم بیج در را میها دست

 مبهوت! افتاد ونیهما به نگاهم باتعجب. کردم گرد عقب یالانگشت

 من ،یعنی نیا. کرد یم میتماشا طلبکارانه ژست کی با یمعمول! نبود

 ...اورین بهانه دانستم، یم را زیچ همه
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 برات رو مامان نقش کال یعنی هستم؟ مامانت هیشب من یدونیم ـ

 !یکن مشیقا اگه یحت فهمم یم ،یکن یهرکار! دارم

 :گذاشت دوخطش شلوار بیج درون را دستش انیم لیموبا

 قراره یعنی ،یکرد بغلش تو که نجوریا بشه؟ یچ تهش قراره ـ

 !یکن سختش

 :دادم تکان خنده با سرم

 

 یم ها پله ادهی یه چشمم، جلو ادیم دهیارک یه کنم،یم نگاهش ـ

 نایا ادهی یه ششیپ هروقت اگه.. افتم یم گردنبندش ادی یه افتم،

 ...اونم... اونم! کنم یم زهرمار رو یچ همه وفتمیب

 :زدم یلبخند

 یم مایس ادی نهیب یم منو اونم اما هستم، مایس مرگ مقصر گهینم ـ

 رو خواهرم که رهیبم ییجا زنت بود؛ قسمت بگم ؟یچ بگم !افته

  ؟یکشت

 :نشست ام شانه دور دستش

 برات من هست؟ ادتی رو لمونیاوا ؟یگرفت فاصله ازم که یفهمیم ـ

 نیا نیب از یآبک یرانیا رمان هی خوندم، یم حافظ خوندم، یم شاملو
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 ندمخو یم برات ،یدیخواب یم من بغل شبا ،یدیخر یم زردها رمان

 م؟یشد یچ االن یول! برد یم خوابت تو و

 :انداختم باال شانه

 ینم هم مییبخوا. میتون ینم... هما بدم ادامه اریخشا با ستین قرار ـ

 !ستین یکاف اومدن خوش و داشتن دوست فقط وسط نیا... میتون

 :فشرد را ام شانه

 ...لباسات کمد بغل چمدون اون پس... فهممت یم ـ

 :دمدا تکان را سرم

... کنم یم یاوک نیانال رو طیبل ور اون از... رشت ببر منو فردا ـ

 بهتره؟ باشم تنها بنظرت

 :کرد نگاه باال به قهیدق چند و گرفت اسمان به رو را سرش

 م؟یبخواب اطیح یتو... خوبه هوا امشب ـ

 :داد ادامه و کرد کج خانه در سمت را راهش

 ...امیب باهات تونمیم ـ

 ...دونم ینم ـ

 و هیمنطق تییجدا که یبفهم. یکن خلوت کم هی بهتره ام،ینم یول ـ

 !یبرنگرد یومدین کنار خودت با که یوقت تا متیتصم از
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 .کرد تیهدا داخل به مرا و کرد باز را در

 ها؟ من برم کجا"

 "امیرو شده گم

 نصف. بود دهیکش دراز بزرگ زخمت تاب آن یرو بالشت با ثمیم

 کند؛ یم چت یک با ستین معلوم و است دهز رونیب تاب از شیپاها

 .ستین الیژ جز یکس نشان لبش، گوشه مضحک لبخند آن یول

 یامیپ نترنت،یا کردن روشن با و آوردم رونیب بمیج از را ام یگوش

 .آمد میبرا

 ...کمرنگ اما زدم، یلبخند

 نذارم که کنم یکار ترسم یم خب؟ مینباش هم شیپ ادیز فردا "

 "یبر

 !نبود ساده آمدن خوش کی تنها نیا خب. زدم یپلک

 صداش سرم یتو "

 "داشیپ کنمیم

 :دمیکش بردیک یرو را میها انگشت

 !یدار نگهم که دارم دوست من ـ

 . کردم نگاه عکسش از یخال لیپروفا به لحظه چند
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 مردم گهیم یحس هی "

 "پاره کهیت شده که یقلب با

 ییدمپا. تمدوخ چشم ونیهما به و کردم خاموش را یگوش صفحه

 و راندازیز و بالشت دو همراه و دیکش یم نیزم کف را گشادش یها

 .آمد یم سمتم به پتو کی

 :کرد نگاهم و خورد یتکان ثمیم

 ؟یخوب ـ

 شیجا از. چسباندم لبم به را یگوش ییباال لبه و دادم تکان را سرم

 :گفت دیپوش یم را شیها ییدمپا که یدرحال و شد بلند

 ...الیژ شیپ رمیم من ـ

 خنده با و برگشت ثمیم که کرد نگاهش رهیخ ونیهما. نگفتم چیه

 :گفت

 !کردم یاضاف غلط که خوردم گوه گفتم بهش داداش، آره ـ

 زشیر یقِرها آن با. کرد ام حواله یچشمک و انداخت باال میبرا ییابرو

 .کرد پرتاب طرف هر به را شیها ییدمپا و رفت ییرایپذ در سمت

**** 
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. 

**** 

 شبید! بردم یم راه جلو به یسخت به را خودم و دمیکش را مدانمچ

 ینم که یجواب و کردم یم نگاه امیپ کیت دو به مدام! دمینخواب اصال

 !بودم "نرو " ی کلمه منتظر انگار من و داد

 شکست کی که انگار بودم، ناراحت ممکن حالت نیتر ابلهانه در

 .گرفته را دامنم یمفرط یافسردگ و کردم تجربه را قیعم یعشق

 یها تکان جوابم، و دادم یم گوش فقط من و زد حرف میبرا ونیهما

 .نداشت یا یمعن چیه که بود یسر

 یها زنگ با آخرش و خواند میبرا را یچاوش یها ترانه از خط چند

 !گرفت فاصله من از لوفر،ین یِخط اسم و لشیموبا

 د،یآ یم خوش لوفر،ین به هرچه و رمیبگ را لشیموبا خواستم یم

 تماس رد هربار و گرفت تماس بار سه از شتریب... اما کنم؛ بارش

 ...هم آخر در و شد بشینص ونیهما

 درون را یهنذفر که یدرحال و آوردم باال یتاکس یبرا را دستم

 .شدم نیماش سوار گذاشتم، یم گوشم

 رهیخ او و خودم چت، صفحه به دوباره و دادم نییپا را نیماش شهیش

 ...شدم
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 دو و من حرف آخر خط جز یزیچ! نبود چتمان صفحه در یزیچ

 !نبود شدن، دهید کیت

 دختر پما،یهوا در که یعکس نیآخر و شدم لیپروفا ماتیتنظ وارد

 کامال نگاهم. گذاشتم لیپروفا یرو را بود گرفته میبرا یدست کنار

 یهنذفر گوش کی و کردم یم نگاه ابرها و پنجره به! بود آشفته

 .داشت قرار دستم کنار یچا فنجان و گوشم درون

 وارد. آمد مسعود سمت از یامیپ که کنم خاموش را نترنتیا خواستم

 پنجره عکس که ییکجا ":خواندم را امشیپ و شدم او چت صفحه

 ؟یذار یم پروفت ،یشخص لباس با مایهواپ

 !ومدهین تو به شیفضول "دادم کوتاه را جوابش و زدم یپلک

! آمد امیپ اریخشا سمت از که کنم خاموش را نترنتیا هدوبار خواستم

 :شدم چتش صفحه وارد عیسر و افتادم واَل و هول به

 .میبر من موتور با... شو ادهیپ اضیف کوچه دم ـ

 !دانم ینم نبود؟ فیح دارد؟ نگه مرا نبود قرار ؛یعنی

 پرت حواسم آنقدر. کردم نگاه رونیب به و کردم خاموش را نترنتیا

. دمید را اریخشا کوچه سر همان و میکرد رد را اضیف کوچه هک شد

 کنار را موتورش او که آمدم خودم به تازه من و کرد نگاهم تعجب با

 :گفت و آورد نیماش
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 !اضیف گفتم ـ

 :برگشتم راننده سمت به و دادم تکان یجیگ با را سرم

 !شمیم ادهیپ بغل نیهم من ـ

 هیکرا زد، یم راهنما که یدرحال و گرفت اریخشا از را نگاهش راننده

 .آوردم در گوشم از را یهنذفر و دمیکش رونیب فمیک از را نیماش

 و شد ادهیپ موتور از اریخشا که رمیبگ راننده از خواستم را چمدان

 :گفت

 ؟یکنیم یلطف هی یحاج ـ

 :داد ادامه آورد یم در بشیج از را پولش فیک که یدرحال و

 ... لطفا بسپر سه باجه به و فرودگاه نیا به ببر رو چمدون نیا ـ

 کف هم تراول کی و داد رمردیپ دست را بود فرودگاه اسم که یکاغذ

 .گذاشت دستش

 :انداختم باال ییابرو

 ؟یدونیم کجا از تو ـ

 :گرفت دستش انیم را دستم مچ و انداخت باال میبرا را اش شانه

 ...دمیپرس هما از ـ



 

1152   Novelslands 

 

 محاق  سدنا بهزاد    

 سمت شد، مطمئن راننده رفتن از یتوق و دادم تکان تعجب با را سرم

 .رفت موتورش

 کاله که یدرحال و گذاشت بشیج درون را چرمش یها دستکش

 :گفت گذاشت یم موتور ی دسته یرو را بغلش ریز یمشک کاسکت

 ؟یشد سوار حاال تا ـ

 که داشت تن به نیج مردانه اسپرت راهنیپ. کردم نگاهش فقط

 در ی حلقه انگشتر آن با و زده تا آرنج یرو تا را شیها نیآست

 به خودش از یدیجد پیت رنگش، یمشک ساعت و اش سبابه انگشت

 است؛ قرار ما که انگار! باشد قرارمان نیاول که انگار. داد یم نشان من

 !...باشد برف در سرمان هردومان که انگار! میده ادامه هم با

 تکه گردنبند و برگشت عقب به زد، یم را موتورش جک که یدرحال

 تمام تمامِ، از من و زد رونیب لباسش باز دکمه انیم از ماهش ی

 ازارش همه نیا با او تمام از! متنفرم یقالب و یزور یها شدن

 یم نفس ام یقدم کی در که ییجا از رفتن به چه مرا اصال! متنفرم

 د؟یکش

 :دیکش رونیب مشتم انیم از را فمیک و آورد عقب را موتور

 ...تو چته نمییب نیبش ـ

 :دادم تکان لیم یب را سرم و زدم یپلک
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 دنبالم؟ یاومد چرا ـ

 :چرخاند گرید یسمت به را سرش و دیکش یهوف

 ...پامچال یهست اعصابم رو یکاف اندازه به ـ

 :دیکش را دستم

 ...خوب دختر نیبش ـ

 خنده باعث که گذاشتم کِتفِش یرو را میها دست و شدم موتور سوار

 .شد اش

 :گفت و گذاشت خودم و خودش نیب را فمیک

 تموم رو ستین رابطه که یا رابطه نیا زودتر خواسته دلم کن فکر ـ

 ...کنم

 :دادم تکان یلبخند با را سرم

 ...کنم فکر تونم یم ن،یا ریغ یزیهرچ به ـ

 :گذاشت شیپهلوها طرف دو و برداشت کتفش یازرو را میها دست

 !میستین که قهر یول میمونینم و میستین هم با درسته ـ

 :گفتم آرام که بودم من و چرخاند را سرش

 ....الاقل بود ساده قهر هی کاش ـ
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 بود؟ چه دنشیفهم دهیفا خب یول! گفتم چه که دیفهم یم کاش

 ...چیه... چیه

 شتریب نشدن، رها رسم به من یها دست. انداخت راه را، موتورش

 نیا از. ..منظره نیا از او کردن نگاه و دیکش چنگ به را لباسش

 کوچک زخم و گردنبند ریزنج شش،یر ته کمرنگ یها شهیر و گردن

 به حاال که یا منظره... بس و بود منظره همه و همه... کتفش کنار

 !است آمده میها چشم

 دود پر یها نیماش یها آمد و رفت انمانیم... است سکوت انمانیم

 با که است یبزرگ انداز دست انمانیم... است

 

 قسمت نیتر کینزد به من سر دنِیچسب باعث تو، ینناگها ترمز

 سرعت با که ست یاتوبان یبزرگ به حرف کی انمان،یم! توست گردن

 که یدان ینم تو و زهاستیچ یلیخ انمانیم ،یگذشت ازش مجاز ریغ

 !است رفته وا ها انیم ن،یهم در من، یفکرها

 خندلب داشت؟ عجله شدنمان جدا یبرا! ستادینا هم را قرمز چراغ

 دهیناد همه نیا به زدم لبخند ام یبدبخت همه نیا به من...زدم

 ساده آمدن خوش نیا و! ام شده او محتاج که نیا به! شدنم گرفتن

 !ستین
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 را نیا! ستین بایز گرید دم،ید نهییآ در که صورتم یبایز شیآرا نیا

 و میگذشت نیماش شگاهینما یها شهیش یجلو از که دمیفهم یوقت

 !کرد جلب را ام توجه صورتم م،یها دست حالت جا به

 مقابلش که افتاد یا مغازه در سر به نگاهم ستاد،یا که موتور

 ادهیپ موتور از تا گرفت را دستم و زد جک یرو را موتور. میستادیا

 :گفت و داد دستم به را فمیک. شوم

 ...امیب تا بمون ـ

 و کردم یکوتاه نگاه "انیساالر ییشو خشک "رنگ یآب ی نوشته به

 من یبرا محله نیا زیچ چیه. چرخاندم گرید سمت به را سرم

 جز آورم، ینم ادی به شهر نیا از یزیچ چیه! نبود خاطره و یادگاری

 خاطره شهر کی ی اندازه میبرا بامش، پشت که، یا خانه! مان خانه

 .بود ساخته

 از پول یمقدار کردن، خارج ریدرگ. کردم نگاه او به نهیس به دست

 به سمت آن از که یرنگ یا قهوه دار دسته پاکت و بود فشیک وندر

 ،ییها پاکت نیهمچ داخل ها، ییشو خشک مگر! دادن دستش

 ییکشو در که یدرحال او و انداختم باال یا شانه گذارند؟ یم لباس

 .آمد من سمت و داد تکان یدست مرد یبرا بست یم را ییشو خشک
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 مرد یبرا یبوق. برد ها درخت از یکی ریز و داد یتکان را موتورش

 :کرد نگاه من به برگشت و زد ییشو خشک درون

 !میبر ادهیپ اونجا، تا گفتم ـ

 :انداختم باال ییابرو

 ؟یبساز خاطره که ـ

 شه؟ینم خاطره م؛یبر موتور با ـ

 لب کشش رد که کوچک آنقدر کوچک یلیخ زد، یکوچک لبخند

 .شد پاک ذهنم از زود، یلیخ ش،یها

 ! میرس یم زودتر حداقل ـ

 کج میمستق جاده سمت به را شیها قدم و نکرد حرفم به یتوجه

 کنارش به را خودم و انداختم دوشم یرو را فمیک بلند بند. کرد

 .رساندم

 

 و شد جلب اش توجه که نمیبب را پاکت درون تا کردم کج یسر

 .آورد باال میها چشم مقابل را پاکت

 رون؟یب شیانداخت ادتهی ـ

 :کردم گاهشن جیگ
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 ه؟یچ مگه ـ

 :گرفت سمتم را دار دسته پاکت

 !نیبب خودت ـ

 یحت که شدم یزیچ کردن خارج مشغول و گرفتم دست به را پاکت

 !بود مانده یباق کوچک خط کی تنها ذهنم در

 ! بودم ستادهیوا جا همون رون،یب شیانداخت که یروز ـ

 از! بود چشمانم یسیخ کردن، پاک یبرا فقط که یپلک زدم، یپلک

 یم نگاه او به یه و گشتم یبرم عقب به حاال از! شد یم شروع حاال

  " چرا؟ ": گفتم یم و کردم

 :گفتم و دمیکش شال یها شهیر یرو را دستم

 !یکرد شروع نجایا از رو میفراموش ریمس انگار ـ

 :برد فرو بشیج درون را دستش

 ربط تبه ک ییها اتفاق وقت چیه! پامچال کنم ینم فراموشت ـ

 برام بخوام، نکهیا بدون که یبزرگ اتفاق هی تو! رهینم ادمی رو داره

 ! افتاد

 گردنم دور شدنم، خفه یبرا یروز که یشال. بود شال به نگاهم

 گردنم دور را شال و آورد رونیب نیماش از را دستش یوقت! دیچیپ
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 کجا؟ زمان نیا و کجا زمان آن! شد سخت من یها نفس و انداخت

 !ام گذشته تمام به است دهخور گند

 بمونه؟ شتیپ ینذاشت چرا ـ

 :گفت شد یم یگرید ی کوچه نبش وارد که یدرحال

 بوده؟ تو یبرا روز هی بمونه ادمی که بشه؟ یچ که ـ

 نیا و انداخت ام شانه دور را دستش او و انداختم باال را ام شانه

 . کرد یم بدخواب قطعا مرا اش یکینزد زانیم

 یادیز تالش که نبود ادیز مان یقد فاصله گرفتم، االب یکم را سرم

 یتالش چیه قطعا من اما... من... اما! کنم شیها لب به دنیرس یبرا

 !کرد نخواهم

 ! میکن یچیق رو اتفاق نیا ییجا هی میگرفت میتصم خودمون ـ

 یحت! نمینب گرید  بود؛ قرار که یصورت رهیخ! ام مانده اش رهیخ هنوز

 !شوم کور دیبا هم بود یاتفاق اگر

 ار؟یخشا ـ

 :گفت بود شالم یباال یِدگیخم ریدرگ که یدرحال

 ....بگو ـ

 :گفتم من و داد میها چشم به را نگاهش و
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 ؟یکرد فراموش رو مایس زود نقدریا ـ

 !شکسته و وار ژکوند! بود لبخند و یناراحت نیب یزیچ صورتش حالت

 یم نگه خودم کنار رو تو یقیهرطر به بودم؛ کرده فراموش اگه! نه ـ

 !داشتم

 :شد رهیخ رو به رو به

 نکهیا خاطر به نه! ومدمین کنار مایس نبود از قسمت چیه با هنوز ـ

 که یگند خاطر به... اشتباهم خاطر به... دخترش خاطر به! بود زنم

 ... هنوز و زنم یم گرونید یزندگ به مدام

 :داد ادامه و کرد یمکث

 باشه کلفت پوست نقدریا آدم هی شهیم چطور! ام زنده هنوز و ـ

 یکل و بره زندان بکشه، یگشنگ بخوره، گلوله بخوره، چاقو پامچال؟

 !بمونه وزنده  ارهیب یبدشانس

 :کردم نوازش را کمرش آرام و کردم رد شیپهلو کنار از را دستم

 !امیخودکش درخشان سابقه با بگم؟ یچ من ـ

 ....رو به رو.... ریز به ریز... رج به رج.... خط به خط... قیدق کرد، نگاهم

 یم مگر رفت؟ یم نیب از مگر م،یها چشم شدن تر نیا و زدم پلک

 !کند باور او و اورمیب شیبرا را غبار و گرد  ی بهانه من و ندینب شد
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 !ندارم رو تو یبرا خوردن غصه ییتوانا من ـ

 لمس را میها چشم ریز اش، اشاره انگشت پشت با و زد یا خنده تک

 :کرد

 !جون دختر یبخور رو ندار یچیه احمق منه غصه خوامم ینم ـ

 :دیکش ام گونه یرو وار نوازش را دستش شست انگشت

 بخرم؟ گل ـ

 .خرم یم خودم ـ

 او از که یدرحال و آوردم رونیب بمیج دورن از را نمیماش هیکرا یمابق

 .رفتم قبرستان ی گوشه کوچک کسیکان سمت به شدم یم جدا

 .دنیچیپ میبرا یکاغذ انیم و برداشتم دهیارک و رز از یا دسته

 یخال یجا گرش،ید دست انگشتانِ امتداد و گرفت دستم از را گلها

! بود درد از پر لذت، نیع در میبرا نیا. کرد پر را انگشتانم انیم

... بودن خوب نیا از یمقدار! است یادیز میبرا او از یمقدار تحمل

... شد یم دهیکش ام یوجب چند در هک ییها نفس نیا از یمقدار

 شیپ بد بودن، خوب نیع در زیچ همه.... بودنش یلعنت از یمقدار

 ...رفت یم
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 یم یگل دسته ،یقبر هر یرو هرکدام که ییها آدم گذراندن با

 ها گل. شد خم و کرد رها را دستم. میدیرس دهیارک قبر به گذاشتن

 :گفت و گذاشت قبر سنگ یرو آرامش با را

 ام؟یب خاکت سر خواهرت با روز هی که یکرد ینم فکر چوقتیه ـ

 یم ها طهیسل خواهر اون از قطعا ،یبود اگه... روزگاره بدِ از نمیا

 ...یکرد یم خواجه رو شد یم خواهرت کینزد یپسر هر که یشد

 دستش انگشتان... ندارم را شدن خم ییتوانا هنوز. ام ستادهیا هنوز

 .شدند تا میپاها و شدم نرم یکم کرد، مسل را انگشتانم یآرام به که

 دست خودش را رز یها گل و داد دستم به را دهیارک یها گل

 :انداخت قبر سنگ یرو یکی یکی را رز یها برگ. گرفت

 ...گمیم بهت جاش من... نداره یحرف خواهرت انگار ـ

 :چرخاند قبر سنگ سمت را سرش دوباره و کرد نگاهم

 ثمیم یبابا... رانیا از خارج بره یوالنط مدت هی قراره خواهرت ـ

 و بشه مهماندار باز قراره احتماال... کرده جور خوب کار هی اونجا براش

 ...بپوشه رو دمیند تنش ،یحساب درست تاحاال من که یلباس اون

 :دیکش دهیارک نام یدگیبر یرو را انگشتانش

 به یزیچ ست؛ین قرار تهش م،یکن یهرکار میدون یم هم دوتا ما ـ

 ...بودنمونه هم کنار از منظورم... میاریب دست
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! نبود درست اصال خواندم، یم که یا فاتحه و انداختم نییپا را سرم

 ای خواندم را دیتوح سوره دانم ینم... نه ای گفتم اهلل بسم دانم، ینم

 !خواندم حمد تا سه

 سنگ یرو را داشت قرار آن در پیچ که یکوچک کیپالست اریخشا

 :داد قرار دهیارک یلیفام ابلمق قبر

 برم؟... دنبالشن همه که یا مهره نمیا... تو نیا... خب ـ

 :دادم تکان را سرم

 ....نه ـ

 با را میبود کاشته گل یسر کی که یقسمت و رفتم جلوتر یکم

 از را پیچ. دمیرس گل شهیر به که کندم آنقدر. کندم دستم

 چشم با. انداختم هشد یخال قسمت درون و آوردم رونیب کشیپالست

 یبطر. کردم اش یمخف خاک یها وارهید انیم یسخت به و گشتم

 جا از و شستم را دستم ها گل کینزد و آوردم رونیب فمیک از را آب

 .داد دستم یا یکاغذ دستمال و گرفت را فمیک اریخشا. شدم بلند

 که خواستم؛ زیچ کی ازش فقط گذشتم، یم که دهیارک قبر کنار از

 شد، هرچه که کند دعا نشوم، مانیپش که کند دعا! کند دعا "میبرا

 ربط کنارم مرد که شوم چه هر الیخ یب که کند دعا! باشد درست
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 یاللمان و آمدم سرش یباال مرگش عامل با که ببخشد مرا... دار

 "...بودم گرفته

 به یمنته ابانیخ سر حاال که کوتاه آنقدر... شد کوتاه برگشتمان راه

 . ستدیبا یتاکس تا، روم یم عقب جلو یه قبرستان،

 یمن به است زده زل بِر و بِر... است آمده خودش به حاال انگار اریخشا

 ..زند یم میها گوش به کینزد یلیخ فاصله با ییجا کی در قلبم که

 نطوره؟یهم شدن جدا ـ

 چند مثل و رفتم جلو قدم کی و انداختم باال یفیبالتکل با را ام شانه

 میکرد یم دست دست. باشم کنارش تا دیکش عقب مرا لقب قهیدق

 یشدن جدا یبرا میکرد یم دست دست! المذهب یتاکس کی یبرا

 است؟ سخت آنقدر زیچ همه چرا! نبود یا رابطه آن، قبل یحت که

 ...اریخشا ـ

 از که یتاکس یبرا و آوردم باال را دستم انگشتان. کرد رها را دستم

 چشم من و ستادیا میپا کنار یتاکس. دمدا تکان دست دم،ید یم دور

 :گفت و شد خم اریخشا که بروم که بستم را میها

 ...شد اشتباه اقا، برو ـ

 ...رفت و کرد نگاهم غضب با مرد
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 :کردم نگاهش اخم با

 ...نکن ترش سخت کنمیم خواهش...لطفا ـ

 یم را ما اش یچپک نگاه با که یزن به و دیکش خودش سمت به مرا

 به کامال بدنم و داد گرمید دست به را فمیک. نداد یتیاهم خورد،

 !بود دهیچسب بدنش

 ...همو بعدا حداقل ایب ـ

 رفت جلو به یقدم. راند عقب به مرا کهوی و داد تکان کالفه را سرش

 را یتاکس در کند، نگاهم آنکه بدون. داد تکان یدست یتاکس یبرا و

 :گفت و کرد باز

 ...نیبش ـ

 وضع چه نیا! آمد ینم دلم ایخدا... دلم... دلم. ردمنخو تکان میجا از

  ام؟ افتاده رشیگ که ست یمزخرف

 میها اشک. کرد نیماش سوار زور با مرا و گرفت را میبازو مقدمه یب

 را بودن او کنار قا،یدق خودم و بودند مانده جا میها چشم لب به لب

 .دمیطلب یم

 ....کرد حرکت یتاکس

 ...برنگشتم
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 .نکردم هم نگاه یحت را عقب

 ...برنگشتم

 ...نکردم پاک تند تند را میها اشک یحت

 ...برنگشتم

 .نکردم توجه هم ریپ راننده نگاه به

 ...برنگشتم

 ...برنگشتم

 .زدم زار برنگشتم، نیا یبرا و برنگشتم که خدا به

 :گفت و داد دستم به یکاغذ دستمال ر،یپ راننده و برنگشتم

 برگردم؟ یخوا یم ـ

 ... من

 ... چیه... نداشتم چیه. نداشتم چیه

 نام تنها. کرد ادیز را سرعتش او و دادم تکان ینف حالت به را سرم

 لیم یحت که یا بسته یها چشم با دانم ینم و گفتم را فرودگاه

 چگونه و شدم فرودگاه سالن وارد چگونه نداشت، را ساعت دنید

 ...آوردم رونیب فمیک از را طمیبل
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 کجاست؟ حواست گفتم، یم خودم یبرا مدام

 !کردم یم برخورد شد، یم رد کنارم از که یمرد به و

 التماس و آوردم یم در را یقو یها آدم اطفار أدا خودم، یبرا یه

 او اند، ستادهیا من به پشت که ییمردها نیا از یکی که کردم یم

 ...باشد

 !بزند لبخند و برگردد وار الیسر

 من؟ یب کجا د؛یبگو وار الیسر

 ...شود خشک میها اشک من و

 داریب خواب از مرا گفت، یم را پروازها نام یسیانگل به که یزن یصدا

 !کرد ینم

 ...کرد ینم جدا سالن یآهن یصندل ی گوشه از مرا

 دم،ید یم اش یورود در گوشه از را چمدانم که سوم بادجه به مرا

 ...رساند ینم

********** 

 ...بعد سال چند

 را خودم ش،یبرا من که داشت ییبایز کی خودش ی نوبه به جا نیا

 .کشتم یم
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 کجاست؟ نجایا

 تنها که است اوج به رو یپمایهوا دنج ی گوشه منظورم، نجایا

 ...دیآ یم تیها چشم به یابرها

 ضربه ام دورگه دوستان از یکی و شوم یم معلق که ست ییجا نجایا

 از ساعت کی هک یمرد ی پنجره از را نگاهم تا زند یم کمرم به یا

 الیخ و فکر خدا بنده تا رمیبگ چشم کرد، یم نگاهم مایهواپ به ورود

 .نکند

 .کنم یم زانیم را ام مقنعه و کشم یم یهوف

 ... ام برگشته رانیا به که است شتریب سال پنج دیشا کنم؛ یم فکر

 ...است رفته شیپ خوب زیچ همه کنم؛ یم فکر

. کنم یم پرواز ونیهما یبرا خودم ند،یبنش پرواز که کنم یم فکر

 ثمیم که بود شیرسفرکاریدرگ آنقدر... دمشیند است تمام ماه کی

 .بود دهیند را الیژ هم

 باند سمت به پمایهوا م،یشو یم که مطمئن همه کمربند بستن از

 در و شود یم باز صدا با شیها چرخ نگذشته، قهیدق چند و رود یم

 ...ها آسفالت یرو بر ها چرخ شیسا ادامه
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 خواهم من مایهواپ نیا مهماندار نیتر هُل قطعا مسافرها، خروج بعد

 .بود

 یمعن که یچشمک با و گرد یم را میجلو سرپرستمان راه انیم

 !ردیگ یم را راهم یجلو دهد، یم یچاپلوس

 !جان پامچال ـ

 !شو میتسل ن،یآفر جان به جان االن از یعنی جانش نیا

 :پرسم یم یکالفگ و خنده با

 !امینم ترنج یجا گهید من نیثم ـ

 زند؛ یم یبزرگ لبخند

 ...عشقم دمیم گنده یمرخص هی بهت بعدش... امشب نیهم فقط ـ

 :شود یم گشاد میها چشم

 ناموسا؟ ـ

 :دهد یم تکان را سرش

 ...دختر گذاشتم گرو شیر... ایب فقط امشبو ـ

 یم کنار را اش شده تپل کلیه که یدرحال و دهم یم تکان را سرم

 :میگویم زنم،
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 ...درضمن.. کن إس برام ـ

 :کنم یم کند را میها قدم

 ...سشیبنو برام االن از! خوام یم یمرخص هفته دو از شتریب من ـ

 .کنم یم پرتاب هوا به او، "یبابا برو " به تیاهم یب را دستم و

 ژست آن با نشیماش به هیتک روم، یم رونیب که یخروج از

 یم باز میبرا را شیها دست و زند یم کنار را نکشیع دخترکشش،

 جا از مرا نیماش دار غیج بوق که نشدم جا بغلش درون هنوز. کند

 :شود یم بلند ثمیم داد یصدا و پراند یم

 ...اه دیبتمرگ ال،یژ سراغ برم خوام یم ـ

 را ام آمده رونیب یموها یرو و بوسد یم یگذر را ام گونه ونیهما

 .شوم یم نیاشم سوار و کارد یم یا بوسه هم

 را دستم. کند یم دراز سمتم را دستش و عقب گردد یبرم ونیهما

 :دهد یم جا مشتش انیم

 !یشد بزرگ چه ـ

 :کند یم زدن عُق به شروع یا دخترانه اطفار با ثمیم

 !بود که هیِعن همون! دهیکش قد سانتم ده کرده، اضافه لویک ده آره، ـ
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 درون از ناک غضب ،یلندب آخ با و زنم یم سرش به محکم را مشتم

 :کند یم نگاهم نهییآ

 !نگفتم الیژ به اگه ـ

 :کنم یم یدراز زبان

 ...نخور گوه ـ

 :زنم یم ونیهما به یلبخند

 ...جونم گولیژ بود شده تنگ برات دلم ـ

 :کند یم نوازش را میموها

 ...زدلمیعز منم دل ـ

 یب و ستدیا یم الیژ خانه مقابل که است نگذشته ام قهیدق چند

 الیژ ی خانه تا رسما و سپارد یم ونیهما به را نیماش یخداحافظ

 یم را الیژ هم، سمت ان... غول مردک! دود یم بود، کوچه یانتها که

 .دهد یم تکان دست مانیبرا شیقنار زرد یمانتو آن با که نمیب

 یصندل یرو ،یصندل انهیم از من و کند یم عوض را شیجا ونیهما

 یم راه به را نیماش جانانه گاز کی با ونیماه و نمینش یم شاگرد

 .اندازد
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 بر را ثمیم مدرن یادیز نیماش سقف و دهم یم نییپا را ها شهیش

 ونیهما. کشم یم غیج و دهم یم تکان هوا در را دستم. میدار یم

 به بودن، کنارهم قهیچنددق نیهم با ما یدلتنگ تمام و خندد یم

 .شد یم رفع یسادگ

 :میگو یم بلند یصدا اب و کنم یم یاخم

 ...هما دارم پرواز هم امشب ـ

 میها لب و آورد یم جلو را آزادش دست. گردانم یم بر را میها لب و

 :دهد یم فشار را

 ...جانم قشنگ ریبگ یمرخص بعدش ـ

 :دهم یم تکان را سرم

 ...گرفتم االن از ـ

 :کند یم کم را سرعت و اندازد باال میبرا ییابرو

 ...سیپل پامچال اوه ـ

 .گردانم یبرم عقب به را سرم و خندم یم

 من و خواند یم را پالکمان شماره که دیآ یم سیپل بلندگو یصدا

 :کنم یم نگاه ونیهما به شرورانه

 ...من با پولش... چیبپ پامچال جون ـ
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 کوچه نیتر کینزد وارد زدن راهنما یب و دهد یم تکان سر خنده با

 کی به میمستق کوچه آن از و گرید کوچه وارد آن بعد و شود یم

 یمشک نیماش دو نیب را نیماش یسخت به. رسد یم شلوغ ابونیخ

 .زند یم را نیماش سقف و دهد یم جا

 شرفیب اون کم. نخوابوندن رو نیماش اگه نباریا... سیسرو دهنت ـ

 .دهیم راژیو

 .رمیگ یم اش مردانه گونه از یا گنده گاز ده،یکش گردن و دمیخند

 با ونیهما و شود یم باز ابان،یخ قفل کیتراف شود، یم سبز هک چراغ

 :ردیگ یم سر را نبش ابانیخ. شود یم یکنار بلوار وارد زدن راهنما

 خونه؟ میبر پس ـ

 :دهم یم تکان را سرم

 یبابا سمت از... اتفاقا ستین یداخل امشبم پرواز. بخوابم خوامیم ـ

 . باشم آلود خواب خوام ینم... ثمهیم

 ادمی کل به من و میشو یم خانه وارد خسته هردومان بعد ساعت مین

 .ام گذاشته جا مایهواپ داخل را ساکم که است رفته

 گم شَرِ از را ساکم ن،یثم به زدن زنگ با و رمیگ یم یکوتاه دوش

 وارد میموها از شده سیخ ی حوله آن با و دهم یم نجات شدن

 .شوم یم یرایپذ



 

1173   Novelslands 
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 ...زمیعز کن خشک رو موهات ـ

 :دهم یم تکان را سرم

 ...سروم چشم ـ

 یم ها مبل سمت و زنم یم قاب اپن یرو از را الیپف بزرگ کاسه و

 .روم

 .ینخواب یخال شکم. دادم سفارش غذا... نخور ادیز ـ

 :گردم یبرم سمتش به و اندازم یم مبل گاه هیتک پشت را دستم

 عاشقتم؟ یدون یم ـ

 :اندازد یم باال شیابرو طنتیش با

 چندتا؟ ـ

 :کنم یم پرتاب شیبرا یا بوسه و کنم یم غنچه را میها لب

 ...پیخوشت برات نگم ـ

 م،یخور یم غذا م،ینیب یم لمیف. میگذران یم هم کنار تمام دوساعت

 یم خشک جا ونیهما یپا یرو جا همان من و میکن یم یباز پاسور

 لذت اب او و اندازم یم شیپاها یرو را ام شده تر بلند یموها. کنم

 :کند یم میتماشا

 ...خوشگلم بخند شهیهم ـ
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 :کشم یم باال شانه تا را یمسافرت یپتو و زنم یم یینما دندان لبخند

 ون؟یهما چطوره حالت ـ

 :فرستد یم عقب به صورتم یرو از را میموها

 .شمیم خوب یلیخ نمیب یم رو تو ـ

 

 الاص. شدم یم گرید جور کی دم،ید یم را او هم من راستش خب و

 یم اشتباه را ونیهما و من رابطه که نبود مهم هیهمسا زن میبرا هم

 سرمان، پشت کوچه نبش یچغال و یبغال که نبود مهم میبرا! دانست

 کالغ چهل و کالغ کی و کند یم مزخرف یها قضاوت و ها حرف

 !میا شده محل

 .زمیعز ستمین لوفرین رهیگیپ گهید وقته یلیخ ـ

 ما و است کرده یعروس لوفرین که بود وقت یلیخ! گفت یم راست

 تحمل را خفه جَو آن ساعت کی از شتریب اما م؛یرفت مراسمش به هم

 .میبرگشت خانه به یا هیهد دادن با و مینکرد

 یمنش با است گرفته میتصم! است شده بهتر یلیخ ونیهما

. است دختر آن با ازدواج فکر هم یکم و شود رابطه وارد شرکتشان

 لوفرین ریغ خواهم یم فقط ستم؛ین هم کنجکاو یحت دمش،یند من

 !باشد
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!  کنند یم رها را تو شان،یبدهکار تمام با هم ها آدم یسر کی خب

 بدهکار محبتمان، بدهکار! بود ما بدهکار یطوالن سال چند لوفرین

 !شکست که یقلب بدهکار و مان یخوب

 مینستتوا ینم! میکن ماندن به مجبور را او میتوانست ینم ما خب

 !نخواست را ما گرید هم او یول بخواه را ونیهما مییبگو

 را سرم و میآ یم رونیب فکر از کند، یم لمس که را گردنبند پالک

 ! پرسد ینم یزیچ چیه او و زنم یم پلک. آورم یم باال

 و دهد یم هیتک مبل ی نهییپا به و گذارد یم کمرش پشت یبالشت

 ...اندازد یم شیها شانه یرو را اش یمسافرت یپتو

 داریب خواب از ام یگوش آالرم با بعد و خوابم یم ساعت پنج از شتریب

 .شوم یم

 یم تکان که را سرم و کنم یم قطع را آالرم... است شده روشن هوا

 .کنم یم حس را بالشت ینرم دهم،

 سه مبل یرو. افتد یم ونیهما به نگاهم و چرخانم یم عقب را سرم

 .است رفته باال اش نهیس تا راهنشیپ و است زده چمباته نفره

 و کشم یم نییپا را لباسش. شوم یم بلند جا از و زنم یم یلبخند

 به ام یگوش برداشتن با و اندازم یم اش نهیس یرو را خودم یپتو

 .روم یم اتاقم سمت
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 صاحبخانه که یشکالت کیک برداشتن و میها لباس  کردن اتو بعد

 یول شوم، یم خارج خانه از اصد یب است، کرده درست ونیهما

 .کنم یم یخداحافظ و گذارم یم ادداشتی ونیهما یبرا قبلش

 در. ستدیا یم درخانه مقابل و گرد یم عقب دنده آژانس نیماش

 ام داده قبل از را آدرس. شوم یم نیماش سوار و کنم یم باز را عقب

 یها آهنگ به دادن گوش و زدن چُرت در را کوتاه یکم ریمس نیا و

 .گذرانم یم کوتاه پادکست چند و یرانیا

 یمانتو آن باز. نمیب یم فرودگاه یورود سالن یورود یجلو را نیثم

 که هروقت. است دهیپوش را است متنفر آن از شوهرش که یجلوباز

 و اند داشته ییدعوا کی قبلش شب یعنی پوشد، یم را مانتو نیا

 .است دهیپوش ار یآسمان یآب یمانتو نیا شوهرش حرص یبرا خانم

 ییطال یموها وار الیواو نیا و اوست شوهر با امروز پرواز دانستم یم

 نیا به. کند یم دیتمد رهیت رنگ رژ و ختیر یم رونیب را اش

 یم شیرفتارها نیا به یکل ها بچه با. ام کرده عادت شیکارها

 !است شده عاشقم نطوریهم یمهد د؛یگو یم هم شهیهم م،یخند

 :اورم یم فرود شیبرا میتعظ سر و کنم یم رشنثا یبلند سالم

 !یکن قراره یدلبر نمیب یم به به ـ
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 یم سالن وارد و کرده من به را پشتش و رود یم میبرا یا غره چشم

 :شود

 خودتو یدار هیمرخص اون یبرا دونم یم! خانم وزِه زیبر زبون کم ـ

 !یدیم جر

 .زند یم میداص یکس بدهم را جوابش میآ یم تا و افتم یم خنده به

 یلیخ من یبرا صدا تُن نیا صیتشخ! شود یم گشاد میها چشم

 مکث یکم اسمم "الم" تلفظ نیب یکم که بود همان! است آسان

 !دیخند یم بعدش و کرد یم

 که افتد یم یپسر به شوک با نگاهش و اندازد یم باال ییابرو نیثم

 !گذرد یم ارتباطمان نیآخر از یمدت

 .بود همان

 !بیعج یموها همان با

 ...تر بیعج یها تتو همان با

 ...اش رهیت کیدرامات یادیز اسپرت پیت با

 و ها ییایاسپان هیشب او دوستانم، از یکی قول به و کوچکش ی خنده

 را او شیموها کوتاه تِم و اش یشکالت پوست رنگ! هاست ییقایآفر

 .است کرده ها رپر هیشب
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 را دومش قدم. دیآ یم ودشخ به لبخندم، با انگار. زنم یم یلبخند

 را خودم و کشم یم یغیج ها، آدم حضور توجه یب من و دارد یم بر

 .کنم یم پرت اش نهیس انیم

 یم را دهانم جلو یسخت به او و دیآ یم نییپا سرم مهین تا ام مقنعه

 .کنم یخوشحال تر آرام تا ردیگ

 و برو دل تو همانقدر! است جذاب همانقدر هنوز زیچ همه یب مردک

 ! است وحشتناک همانقدر

 ...ها دارم دوستت یلیخ من که یهست یعوض هی تو ـ

 :کند یم نوازش را سرم

 ...خانم دختر یشد خوشگلتر ـ

 :دهم یم تکان یا مسخره ناز با را سرم

 ؟یهان یداد دست از رو یگریج چه یدیفهم حاال ـ

 به یا گنده ی بوسه خوشحالش، ی چهره همان با و دیخند یم

! ستین سخت مردها داشتن دوست واقعا خب.. خب. زند یم میموها

 ! دارد وجود اندازه همان به هم خوب مرد باشد، بد مرد قدر چه هر

 رو ونیهما ام؟یب بکوب نجایا تا بندر از تا بود سخت چه یدون یم ـ

 ...هیالش و آشمال همونقدر هم هنوز پسره... کردم چارهیب
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 :کردم لمس ار شیمو کم نسبتا کله و دمیخند

 ...یعوض یشد تر جذاب یلیخ تو... من یخدا ـ

 :دیآ یم حرفمان انیم نیثم

 ...رمیم من... ایب گهید ربع هی ـ

 

 یبازو. دهم ینم هم یمعرف مجال یحت و دهم یم تکان را سرم

 . برمش یم ها یصندل سمت و چسبم یم را مسعود

 تک و ینیب به بلندش یها مژه به زنم یم زل و نمینش یم کنارش

 که نبود. دمشانیند است دوسال از شتریب که صورتش عضالت تک

 ...نمشیبب

 گذشت؟ چطور مدت نیا ـ

 :زند یم یچشمک

 !گذره یم یعال یچ همه تو، بدون ـ

 :کنم یم شیبازو حواله یمشت

 ...یگذرون خوش میرفت یم وگرنه دارم پرواز امشب فیح ـ

 :زند یم ساعتش ی شهیش به یا ضربه
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 نباش نگران هستم تهران فعال. نمتیبب رفتنت قبل واستمخ فقط ـ

 :رمیگ یم یا جانانه شکونین و رسانم یم شیبازو به را انگشتانم

 د،ینرس زورم شیپ دفعه... یبر باز یپاش یکن یم غلط تو زمیعز ـ

 یبر دادم جِرِت دفعه نیا

 :شود یم بلند جا از و خندد یم

 هنوزم شعورت ،یدیکش قد طفق. کن زر زر کم... دختر برو پاشو ـ

 .صفره

 دهد یم یخال جا که کنم نثارش یمشت تا و اورم یم باال را دستم باز

 سمت به گذارد یم شیها چشم یرو را یدود نکیع که یدرحال و

 :دهد یم تکان میبرا یدست و رود یم یخروج در

 ...یایب تا منتظرم ـ

 .دهم یم تکان دست باز، شین با شیبرا و آورم یم باال را دستم دو

 یم سر مسافرها باالخره ما،یهواپ ها یکار خرده ساعت، مین از بعد

 نگاه ها مهمان به یبزرگ لبخند با من و ستدیا یم کنارم نیثم. رسند

 .کنم یم

 سمت، به سرمن پشت یمسافرها و دیگو یم آمد خوش نیثم

 .ندیآ یم هاشان یصندل
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 سمت به. دیایب باال ها پله از هم دخترش تا رمیگ یم را رزنیپ دست

. خوانم یم را یصندل شماره طشانیبل یرو از و میرو یم ها یصندل

 یجلو که شوم یم یبعد مسافر منتظر نن،ینش یم که هردوشان

 :کنمیم نگاهش اخم با. ردیگ یم مرد یمهماندارها از یکی را دمید

 .نمیب ینم یچیه کنار برو حداد ـ

 :گرداند یبرم عقب را سرش

 .دارم سوال هی نیثم از ،یاحیر دقه هی سایوا ـ

 پهنش، و بزرگ یها شانه از یسخت به من و شود یم نیثم کینزد

 نیثم یبرا دادن سرتکان درحال که نمیب یم را مرد کی سر از یمین

 .شوم یم منتظرش لبخند با و ستمیا یم عقب. است

 یم طشیبل به یگذر نگاه اش، چهره به نگاه بدون شود، یم که وارد

 :کنم

 .دییایب همراهم. دیاومد خوش آقا، سالم ـ

 :ستمیا یم یصندل کنار

 گذاشتن از و دینیبش سرجاتون لطفا. شماست یبرا یصندل نیاول ـ

 !دیکن یخوددار پاهاتون ی کناره خود، لیوسا

 !بود نخواهد نیا از تر بیعج میبرا یزیچ چیه و آورد یم باال را سرم
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 سنگ با بارد یم یقلقل کوفته! بارد یم من یبرا آسمان از امروز 

 .خورد یم سرم به محکم شانیکی که گنده یها زهیر

 تر پختره... دمیشا ای! یشد خوشگلتر گفت؛ یم راست مسعود ـ

 .یشد

 دستش ی مجله و اندازد یم پا یرو پا. ندینش یم اش یصندل یرو

 :گذارد یم گرید یصندل نیب زیم یرو را

 ....خدمتتون هستم ـ

 !ام برده ادی از قطع به را دنیکش فسن من و

 نگاه بدون کنارش از که شوم خونسرد آنقدر شود، یم چطور خب

 ...چه که...  چه که اصال توانم؟ یم شود؟ یم بگذرم؟ یگرید

 عقب را دستم مقدمه یب کند، یم لمس مرا انگشتان سر که دستش

 :پرسد یم کوتاه ی خنده تک با او و کشم یم

 !زمیانگ جانیه نقدریا مدونست ینم اوه ـ

 :آورم یم نییپا را سرم

 ؟یکن یم کاریچ نجایا ـ

 را آرنجش که یدرحال و گذارم یم دستش کنار زیم یرو را دستش

 :کند یم یمخف انگشتانش انیم را اش چانه کند، یم تا
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 خواستم. برام جالبه یادیز لبخند، اون با لباس نیا یتو دنتید ـ

 ؟یهست تو که یوقت تا کنم، امتحانش هبیغر با چرا. کنم امتحانش

 . اندازد یم باال یخاص حالت با را شیابرو و

! شد خواهد قلتگاه نجایا باالقطع و ردیگ ینم میها چشم از را نگاهش

 ! نماند یباق یرد چیه که کشم یم یجور کی را او قطع به

 قدم هیبق و روم یم جلو قدم کی ام، شانه به سارا ی شانه برخورد با

 ! دهم یم ادامه او سمت به برگشت یب را میاه

 !ندارم یکار او با من

 !ندارم یحرف یحت او با

 ...او با

 ..او با

 کرد؟ شود یم چه او با ایخدا

 است؟ کرده رییتغ انقدر چرا

  دارد؟ یتازگ من یبرا مردانه، یموها و شیر ته از حجم آن چرا

 درون یوچکک دستمال که یطوس چهارخانه کت آن شود، ینم چرا

 ببرم؟ ادی از را بود کتش بیج

 .ستمیا یم راه انیم
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 نکیع. کنم یم نگاهش و گردم یم بر قیدق نگاه کی با... صاف

 ،یبدجنس یادیز لبخند با و گذارد یم فشیک درون را اش یدود

 :زند یم لب و زند یم شیها چشم به را یطب نکیع

 !هستم فعال من ـ

 بدهم؟ جا را هستنش فعال نیا دلم یکجا من و

 دهم؟ جا کند، یم خمیتوب که را نیثم دار غیج یصدا دلم، یکجا

  که؟ شوم کور دمش؛ید دوباره اگر... اگر اگر بود قرار

 !دادم قورتش یدولپ... چیه نشدم کور

 ...نمشیبب دوباره نبود قرار

 یادیز پیت نیا با را او برسد چه بگذرم، کنارش از یحت نبود قرار

 !نمیبب مردانه

 ... او

 زل پمایهوا کوچک پنجره به شود یم مگر نکرد؟ فکر شود یم مگر

 شم؟ مطمئن بودنش از تا برگردم  عقب به نخواهم یه و بزنم

 ! میرساند انیپا به را زیچ همه هم با ما

 !بود نیغمگ یادیز انمانیپا

 ...حاال و
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 !دارم دوست را انیپا همان هنوز من

 که ییها آدم یسر کی بودن اما ؛است سخت دهیارک نبود میبرا هنوز

 کرد؟ کتمان شد، ینم را یطلبکار ازشان

 

 ...شوم رد او کنار از فقط شدم، داریب خواب از دوباره که فردا کاش

 .میکن ییآشنا اظهار و میده تکان هم یبرا را سرمان فقط

 ....دییایب فردا اصال کاش

 

 

 انپای•

 16:00:  ساعت

 99/5/15: خیتار


