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 من. جامعه ضعیف قشر از ،دختری هورامم من خالصه:

 اونا که طرفی هر به ؛ قدرتمندم افراد دست در ای مهره

 جهت یک به روزگار چرخ همیشه اما. میچرخم بخوان

 از من و میشه عوض بازی بعد به جایی یه ؛از نچرخیده

 استوارم کوه همچون عشقش. میشم خارج بازی این دورِ

 دنیامو چرخش جهت قدرتمندش های دستو  می کنه

 ...میکنه عوض

 وهست ( تریلر) هیجانی و عاشقانه رمان این ژانر :توجه

 پارت دو لطفا نیست ترسناک یا فانتزی عنوان هیچ به

 .بخونید صبر با و رمان از متفاوت

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
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 امان ای لحظه و میباریدن وقفه بی برف ریز های دونه

 ک قدمی هر با...بود رسیده استخونم مغز تا ،سرما نمیدادن

 حس بهم نخورده پا های برف شدن له صدای برمیداشتم

 پاییزی های برگ کردن خورد از که حسی مثل...میداد خوبی

 لبخندم ولی میلرزیدم بود میشه،سردم منتقل وجودت به

 بود زندگیم الینفک عضو ک ،لبخندی نمیشد جمع

 بیشتر لبم و کردم تکرار لب زیر بار چند... زندگی....زندگی...

 زندگی،من میگفتم روزم و حال ب میگرفت ،خندم اومد کش

 میگفتم اگر... چی؟ یعنی زندگی معنی نمیدونستم حتی

  اسمون ب رو گرفتم سرمو ؛ایستادم. بود تر منطقی مردگی

 بودم شده سر دیگه  .میخورد صورتم به برف سرد های ،دونه

 داشته رهایی حس تا کردم باز دستامو نمیفهمیدم سرمارو

 من واسه نیست، ،عجیب سبک بالی شیرین حس ی باشم

 تو طالق مهر از بعد دوساعت دقیقا ک نیست و نبود عجیب

 ب و رهایی سرما و سوز و برف همه این وسط بخوام شناسنامم

 تا نره بعد دوساعت به ذهنم تا بستم ،چشمامو بکشم جون

 بخوام مگه میشه چی... بیفته میخواد که اتفاقی به نکنم فکر
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 منم میشه کنم؟چی فکر خوب حس این ب دوساعت فقط

 کار دادن انجام و حرومه من ب خنده بخندم؟ دل ته از بخوام

 شدت... باشه بخش لذت میتونه چقدر خندیدن مثل حرومی

 . خیدنرچ ب کردم ،شروع شد بیشتر خندم

 خنده این میدونم ،خداااااا میخندممممم دارم ببین خداااااااااا_

 . میخندم دارم که کن نگاه خووووب ولی میاد در دماغم از

  میخندیدم میزدمو داد بلند صدای با

 کار دیگه بودن شم،اگرم معذب بخوام ک نبود پارک تو کسی

 ،مگه گذشته من سر از آب ،دیگه گذشته شدن معذب از من

 پچ پچ موردم در ک مهمه مگه بشه؟ خیره بهم کسی ک مهمه

 همه س؟از دیوونه طرف بگن ک مهمه ؟مگه بخندن و کنن

 ک رسیدم ای نقطه ؟به س مطلقه بگن ک مهمه مگه تر مهم

 بسته کم کم نیشم...  داده دست از اهمیتشو واسم چی همه

 شدن پر چشمام ، سرما یا بود بغض نمیدونم میلرزید ،فکم شد

 اخر ،از افتادم راه به و پایین اوردم اروم ،دستامو نباریدن ولی

 به که ترسی نه، ها واقعی معنی به ترس میترسیدم،نه راه این

 اون های آدم از استرس.... افتاده جونم به استرس خاطر
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 از تازه که کسی ،مثل تر کند قدمام و شد بیشتر خونه،لرزم

 گرم بدنم ، اومده سرش به چی فهمیده ،تازه شده بیدار خواب

 ب خیره ،نگاهم میکنم احساس دردو دارم کم کم حاال و بود

 بغل خودمو ،محکم من و بود بروم رو پوش سفید ی جاده

 بلند زور به پاهامو..تنهایی و ،تنهایی  تنهایی درد از....، کردم

 تا بمونم اگر برم،خدایا راه فقط ،تا بکشن منو فقط تا میکردم

 به منو خودکشی گناه میشه خدایا خودکشی؟ میشه بزنم یخ

 نگاه چشمات تو و پیشت اومدم که دنیا بگیری؟اون گردن

 هستی هم تو بود رفته یادم بگی و پایین بندازی سرتو کردم

 ببریم و بگیری درآغوشم بعدم بودم کرده ،فراموشت

 ببینم کردم،میخوام زندگی جهنمت تو همش من بهشت؟اخه

 من اخه کرده؟ بغلت کسی تاحاال خداجان شکلیه؟ چه بهشتت

 کسی بغل تو نمیدونم ،دیگه نچشیدم و بغل طعم هوقت خیلی

 کنی؟چجوری بغلم االن داره،میشه حسی چه رفتن

 سرعت و پایین انداختم بگم؟سرمو چی برگردم؟برگردم

 باشه برو رو ب نگاهم نداشتم ،دوست کردم بیشتر قدمامو

 ،شرم شدنم سربار از شرم،شرم از پر و پایین سر با برم ،فقط

 دستم ولی بودم رسیده ک بود ای دقیقه ده....عرضگیم بی از



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 میشدم پشیمون میذاشتم زنگ روی تا نمیرفت، زدن زنگ ب

 بود، بریده امانمو سردرد و میسوخت گلوم ،ته میداشتم بر

 چشم با کشیدمو عمیقی ،نفس نداشتم موندن سرپا توان

 ....دادم فشار و زنگ بسته

 و بود بسته چشمام هنوز من ولی شد باز دقیقه دو از بعد در

 روسیاه و گناهکار ادمای ،عین میکشیدم ،خجالت پایین سرم

 .شدن زده پس از روسیاه نکرده، گناه از روسیاه.بودم

 هورام_

 اشکیم چشمای با و کردم بلند سرمو زور به عزیز صدای با

 نمیداشت بر چشم و بود شده خیره بهم بهت کردم،با نگاهش

 .افتاد پارم و قدیمی ساک به چشمش و پایین اورد ،سرشو

 جون عزیز..عزیز_

 تکلمو طرف،قدرت یک هم لعنتی بغض این و طرف یک سرما

 روی و اورد باال بستشو پینه مهربونو ،دستای بودن گرفته ازم

  کشید صورتم

 اومدی خوش مادر عزیز اومدی خوش_
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 داخل به و گذاشت کمرم پشت دستشو و گرفت ازم ساکو

 صدا بی فقط نمیپرسید نمیزد،سوال ،حرف هدایتم کرد خونه

 کفشامو....خجالت از میشدم آب بیشتر من و میریخت اشک

 .داخل رفتم و دراوردم پام از زور به

 ندادی خبر شی،چرا گرم بخاری کنار بشین زدی یخ مادر بیا_

 دنبالت؟ بیاد آقات

 و پالتو تند تند اومد سمتم به و گذاشت اتاق ی گوشه ساکمو

 شده تند نفساش و میلرزید ،دستاش میاورد در شالمو و مانتو

 و باال اوردم میکردم،دستمو نگاه حرکاتش ب چشم با ، بود

 گذاشتم دستش روی

 عزیز شرمندتم_

 گریه ب کرد شروع پام ب افتاد،پا راه به اشکم ی چشمه

 کردن

 تقصیره مادر ،عزیز دخترم شرمندتم ،من شرمندتم من مادر_

 منو نگرفتم،ببخش جلوتو باز و روز این میدیدم من  منه

  بگذره تقصیراتم سر از ،خدا مادر ببخش
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 سکسکه بوسیدم،به خیسشو صورت و کردم بغلش محکم

  میزدم زار عزیز بغل تو بلند صدای با و بودم افتاده

 نکردم کاری من بخدا...بخ عزیز... کردن ،بیرونم جون عزیز_

 هرکاری ...هر من عزیز....کردن بیرون و زدن منو فقط...فق...

 وایساده اونم.... اون... کردن بیرونم ولی...میکردم،و میگفتن

 بخدا عزیز ، کردن رمخا عزیز .داد طالقم...ط...میکرد نگاه بود

 کار خدمتکارا ی همه پای به پا, میکردم رفتار زن ی مثل

 ک نکردم کاری من عزیززززز نمیذاشتم کم  هیچی.میکردم

 باال سر زدن چی هر چشم، گفتم گفتن هرچی بشن ناراحت

 طالقم بردن...دن،بر بیرون کردن پرتم امروز ولی  نیاوردم

 کردن، ذلیلم خدمتکار همه اون چشم پیش امروز عزیز.دادن

 که ای تویله همون به برو گفتن صورتم تو کردن پرت ساکمو

 .بودی توش...تو

 عزیز بکشم نفس درست نمیتونستم و بود اومده بند نفسم

 ی گوشه قدیمی و کوچیک یخچال تو از و شد بلند کرده هول

 و اورد بیرون پارچو میشد اشپزخونه با خونه کل شامل ک اتاق
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 دادمو تکیه پشتی به ،سرمو ریخت گلوم تو اب لیوان ی

 . میمالید سرمو و دستم مدام هم عزیز بستم چشمامو

 چشم رو قدمت سرت فدای کردن؟ ،بیرونت بره قربونت مادر_

 عزیز کردی رنجه ،قدم مادر دختر اومدی ،خوش اقات منو

 کشی میزنی،غریب زار اینجوری تو ک مردیم ما مادر،مگه

 اوردن؟ گیر مظلوم و غریب نازمنو دختر دخترم؟ کردن

 :داد ادامه گریه با

 اوردن،مادرت گلم دست سر ب خدا،چی به واگذارشون_

 . بمیره

 .گذاشتم پاش روی سرمو کشیدمو عزیز سمت خودمو زور به

  خوندن الالیی کردبه شروع و کشید خیسم موهای رو دستشو

 گذشت چقدر نمیدونم...میکرد کباب جیگرمو گلوش تو ،بغض

 قفل ،نگاهم کردم باز چشمامو سرم رو نوازش حس با که

 ب لرزید بغض از چونم ، شد جون اقا نمدار و نگران چشمای

 مریضش قلب انداختم،نگران بغلش تو خودمو شدمو بلند زور

 خراب حالشو و نیاد در صدام تا کردم چفت محکم لبامو بودم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 رو محبتشو پر بود،دست وصل قلبش ضربان ب ،جونم نکنم تر

 . میکرد نوازشم و میکشید سرم

 جان بابا اومدی خوش خونم چراغ و چشم_

  اقاجون_

 اشکامو و بوسید پیشونیمو و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو

 .کرد پاک

 پدر و مادر پیش اومدی که ناراحتی ،اینقدر بابا نبینم اشکتو_

 پیرت؟

 .براتون میره جونم من جون اقا حرفیه چه این_

 حسرت و غم با ک افتاد عزیز به ،چشمم بوسیدم صورتشو

 پشتشو و زد غمگینی لبخند دید نگاهمو وقتی میکرد، نگاهم

 میترکید داشت نبینم،دلم چشمشو تو اشک تا کرد بهم

 .براشون

 نشد؟ اماده شام س گرسنه دخترمون خانم عزیز_

 رفت دلم.داد نشون منو باچشم جون اقا برگشت که عزیز

 .سادگیشون واسه
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 ی گوشه اب شیر کوچیکمون حیاط تو رفتم شدمو بلند جا از

 ،یکبار کوبیدم صورتم تو سردو اب کردمو باز و حیاط

 ،بیدار شم بیدار خواب از داشتم دوست.... بار سه...دوبار...

 رو سرما این ولی بود سردم... بود کابوس ی همش ببینم شمو

 کنم گریه جون اقا و عزیز جلوی ،نمیخوام داشتم دوست

  رودردشون بشم درد ی ،نمیخوام

 مادر میخوری سرما_

 سمتش به زدمو ،لبخندی کردم نگاه گریونم عزیز به برگشتمو

 گرفتم ازش رو حوله و رفتم

 اقاجونم ک شام ،بریم نباشید نگرانم خوبه حالم عزیز نه_

 گرسنشه

 ک بود بزرگ سنگ ی گلوم شدیم،تو شام مشغول حرف بی

 جون اقا و عزیز برن، پایین کوچیکم های لقمه نمیذاشت

 هارو لقمه اب با و اجبار ،به بود بهم حواسشون زیرچشمی

   میخوردم

 بود هخوشمز خیلی عزیز بود شده تنگ دستپختت برای دلم_

 مادر نخوردی چیزی توکه_
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  ممنون خوردم خیلی_

 سینک ،تو شدم سفره کردن جمع مشغول شدمو بلند

 حرفی شستم،هیچکس ظرفارو اتاق ی گوشه کوچیک

 نمیدونم که زندگی فکر تو بود،من فکری ی تو نمیزد،هرکس

 ... نامعلومم ی اینده فکر تو هم اونا. شدم رها من یا شد نابود

 تا کنید جمع وسایلتونم مسافرکشی، میرم ماشین با فردا از_

 .کنم پیدا خونه ی

 گرفت درد گردنم ک چرخیدم جون اقا سمت ب سریع اینقدر

 نگاه اقاجون به که افتاد عزیز ناراحت چشمای ب ،نگاهم

 . رفتم جون اقا سمت به شستمو کفیمو دستای میکرد

 خدا رو نکن،تو اینکارو من عزیز،مرگ جون رو تو جون اقا_

 آالخون باعث سن این تو کنم حس ،نزار شه بیشتر دردم نزار

 .کردم بدرتون در سربار بر عالوه شدم،که واالخونیتون

 منی سر تاج تو چیه سربار بابا گل حرفیه چه این_

 گذاشتم سرم رو گرفتمو اقاجونو بودم،دست افتاده گریه به
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 عوض رو خونه نه بیایید بیرون کار از نه جون اقا من مرگ_

  کنید

 میلرزید صداش و بود هم تو اقاجون اخمای

 عذاب دخترمو که بشم کسی چشم تو چشم روز هر چجوری_

 بچمو کردن کش کرد،غریب بیرونش زندگیش و خونه داد،از

 منو بیکاری ی جان،غصه بابا هات مو تار یه فدای دنیا دنیا...

  خداس رسون روزی نخور

 کنم دق غصه از نزار دادم قسم خودمو ،مرگ جان بابا نه_

 .شکست بدی صدای با بغضم

  خدا ،تورو جون اقا بیاد دلم رو درد این از بیشتر نزار_

 . زدم زار گذاشتمو پاش رو سرمو

 بیشتر منو ی گریه شدت و شد بلند هم عزیز ی گریه صدای

 میکردم حس موهام روی جونو اقا دست ،نوازش کرد

 نخور ،غصه نکن گریه بابا، بکشه درد ،دشمنت بزرگه خدا_

 امتحانه ،اینا سرت باال خدای اون حکمت به باش داشته امید
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 خوبشو های بنده ،خدا ندادم یادت امیدی نا ،من جان بابا

  .میکنه امتحان

 زیاد عذاب بود مشترک زندگی اسمش که زندگی لادوس تو

 وارد سخته خیلی.... واقعی معنای به ،عذاب بودم کشیده

 ندارید باهم سنخیتی هیچ نظر هیچ از که بشی ای خانواده

 شدم اشرافی عمارت یک وارد نشین فقیر ی محله یک از ،من

 هر خاطر به ک چشماهایی هرز بگیرم فاکتور هارو زبون ،زخم

 یادم وقت هیچ میکردنو فرو جونم تو غذا لقمه هر و وعده

 گوشم ی اویزه اقاجونو حرفای همیشه روزا اون تمام نمیره،تو

 بهم ،عزیز بود داده یاد صبر بهم ،عزیز بیارم طاقت تا میکردم

 ولی خودم اصطالح به میکردم خانمی من بود داده یاد خانمی

 منو رفت جون اقا که صبح...  بودم "هو یا اوی" تهش ته بازم

 کنم فکر کمتر تا کنم کار داشتم دوست شدیم، بلند هم عزیز

 جمع سر خونه اون کشیدن جارو ، بیاد یادم کمتر تا کنم ،کار

 ،اینقدر کشیدم جارو یکساعت من ولی میبرد وقت دقیقه ده

 ده از بیشتر قسمتو یک نمیفهمیدم که داشتم فکری درگیری

 که عزیز به پریدمو نشست شونم روی ک دستی با. کشیدم بار
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 جارو زدمو جونی بی ،لبخند دوختم چشم میکرد نگاهم غم با

 کردم خاموش رو

 دارید؟ کاری عزیز جانم_

 . گرفت درد کمرت ،بسته میزنی جارو داری یکساعته مادر_

 کردم  جمع رو جارو سیم ، انداختم پایین سرمو

  حساسه اشغال به اقاجونم عزیز بشه تمیز میخواستم_

 نشست،یاد  قدیمیش خیاطی چرخ پشت و رفت حرف بدون

 چشم ها ساعت دوخت خودش عروسمو لباس که افتادم روزی

 خودش دستای با منو لباس تا داد خرج به سلیقه و گذاشت

 داد آقا نشون ذوقی چ با نمیره یادم دوخت که ،لباسو بدوزه

 :گفت تمام خونسردی با عزیز به رو و زد لباس به ،پوزخندی

 کرنا و بوق تو ندارید که توقع بشه، گرفته عروسی نیست قرار)

 کردم پشتمو...  (میگیره؟ زن ای خانواده چه از داره پسرم کنم

 و گذاشتم جاش سر رو ،جارو کردم پاک اشکامو و عزیز به

 یک سفیدی همه اون ،دیدن زده یخ و برف پر حیاط تو رفتم

 فقط ،کاش بودن سفید هم ادما کاش میداد جال روحمو دست

 دو ،از میترسم ادما بودن رنگارنگ از ،من بود سفید رنگ
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 صفا با ولی کوچیک حیاط تو . دارم وحشت ها چهره رنگی

 چیکار ،باید کردم فکر و زدم ،قدم زدن قدم به کردم شروع

 ،ازدواجی میگذره شدنم مطلقه از که روزه یک دقیقا االن کنم

 سیاه شناسناممو تا اومد فقط که اسمی بود، اسمی فقط که

 وبه گرفتم ها برف از نگاهمو  در زنگ صدای شنیدن با...  کنه

 . رفتم در سمت به برداشتمو چادر داخل رفتم دوختم، در

 ...بفر_

 کنم باور میبینمو چشم با ک چیزی ،نمیتونستم زد خشکم

 با همیشه ،مثل میکرد نگاهم خیره ،  شدم خیره بهش مات

 این که میکردم فکر این به وقتا خیلی خنثی، و سرد چشمایی

 موج چشماش تو حسی بی اینقدر ربات؟چطوری یا انسانه

 رفتم عقب قدم دو ترس از و اومد سمتم ب قدم یه میزنه؟

 جلو دیگه قدم یک زدو اختیارم بی العمل عکس ب پوزخندی

 کردم سعی و دادم قورت دهنمو ،آب بست پشتش و در و اومد

 کنم جمع تمرکزمو

 میکنی چیکار اینجا...این_

 . میشنیدم قلبمو تپش صدای
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 منجمد داشت حضورش سرمای از که هوا سردی از نه دستام

 شد تر عمیق پوزخندش.میشد

  ببینم زنمو اومدم_

 از داشتم کنترلمو قدرت حرکتو توان و میرفت گیج سرم

 بهم دوباره جون سرم پشت از  عزیز صدای که میدادم دست

 .داد

 نیست هیچکس زن من ی بچه زن؟ کدوم_

 کنارم و اومد عزیز.شد خیره عزیز به و گرفت من از نگاه

 کشید خودش پشت منو گرفتو دستمو ایستاد

 اینجا؟ اومدی چی ندادی؟برای طالقش دیروز مگه_

 .میزد پوزخند عزیزمم به حتی لعنتی

 رفته یادتون اینکه مثل عزیزخانم_

 شد نزدیکتر عزیز ب قدم یک و چرخوند خونه تو نگاهشو

  خودمه ی خونه اینجا_

 :داد  ادامه کردو نگاه من به
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 تمام منه،مثل زن شما دختر بخوام من که هم وقتی تا و_

 اراده ک ای وسیله دارم،هر بخوام چیزیو هر ،من هام داشته

 . منه مال کنم

 تو میگفت راستم ،وسیله میگفت من کردم،به نگاهش بغض با

 صدای لرزش  ، بس بودمو وسیله یک فقط من مدت این تمام

 .اورد چشمم به اشکو عزیز

 مستاجر هم ما شماس ی خونه اینجا بزرگ بله آقا، بله_

 من ،دختر منه دختر من دختر ولی  مایید عزیز شما شماییم،

 شما اموال ،جزو نیست نیست،ابزار وسیله پدرشه مادر سر تاج

 سر تا اینجارو نداره،ما باهاتون هم نسبتی هیچ نیست،دیگه

 .شما هم تا ما نرفتیم دیگه این طرف نیا.میکنیم خالی ماه

 گرفت جونمو تمام بود،ترس سردش چشمای قفل چشمم

 سفیدی و میزد سیاهی به حاال رنگش خرمایی چشمای

 اون و کشید گرفتو دستمو عزیز... بود شده قرمز چشماش

 مشت بود،دست ما ی خیره وحشتناکش نگاه همون با هنوز

 شدی بدبخت هورام باش،یعنی منتظر هورام یعنی شدش

 ،رو باش صورتت تو مشت این شدن کوبیده منتظر و بشین
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 داره خیاالت یعنی میشه اینجوری ک وقتایی... باش زندگیت

 زمین رو میکشه پا گاومیش مثل داره ،یعنی داره نقشه ،یعنی

 تو بود نکرده  حمله تاحاال من بزنه،به شاخت و کنه حمله تا

 و میکرد علم قد اقا مقابل که هرکسی ولی ها سال این تمام

 نه میخواست دلم نه. میکرد پیچش نسخه چجوری میدیدم

 با گرفتمو ازش ،چشم کنم نگاهش این از بیشتر میتونستم

 بهمصدای  که نکشید دقیقه یک شدیم،به خونه وارد عزیز

 گذاشتمو قلبم رو ،دستمو پروند و عزیز منو حیاط در خوردن

 ب تسبیح ک افتاد عزیز ب ،چشمم دادم تکیه دیوار به سرمو

 .میگفت ذکر نورانیش و سفید ی سجاده سر قبله به رو ستد

 میلرزید آوردم،دستام بیرون پارچو و رفتم یخچال سمت به

 فرش دستمو روی لیوان جای به آبو بیشتر نداشتم  ،تمرکز

 زیر...  خوردم سر یخچال کنار سرکشیدمو ته تا ،لیوانو ریختم

 میشدم خورد داشتم... میشدم له داشتم عزیز نگاه غم بار

 چه میدونستم من ،فقط میلرزید جونم تمام... ،میترسیدم

 دنیامو میتونن چجوری میدونستم من ،فقط هستن آدمایی

 ی اتم، بمب یک مثل درست بکنن هست که چیزی از تر نابود

 نشه پاک آثارش سال های سال تا که بزنن زندگیم به جوری
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 باید ولی سخته جونم اقا و عزیز واسه آوارگی سن این تو...

 دستشون ک جایی بریم و کنیم جمع بساطمونو ،باید رفت

 ... نرسه بهمون

 پس میرفتیم اینجا از باید اخر و اول مادر،ما گرفتی ماتم چرا_

 . دخترم بریم االن که بهتر چه

 لبخند با کردم،نگاهمو نگاه عزیز به کردمو باز چشمامو اروم

 .گذاشت هم روی اروم پلکاشو و داد جواب مهربونش

 که نشی امید مادر،نا ندیا دست از توکلتو؛بگیر وضو شو بلند_

 . بشه خوشحال شیطان

 ب عطرشو خوش و سفید چادر اومد سمتم ب و شد بلند جا از

دستشو ، شدم بلند جا از دادمو قورت بغضمو... گرفت طرفم

 .گرفتم باهم و چادر

 عزیز دارم دوست_

 ،دستشو بره جونم از ترس و استرس این تا کردم بغلش محکم

 شروع و بوسیدم ،صورتشو کرد نوازشم و گذاشت کمرم پشت

 خدا ی اندازه به هیچکس و  حال این... گرفتن وضو ب کردم

 نمیتونست خدا ی اندازه به ،هیچکس کنه خوب نمیتونست
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 چند برای تا گذاشتم هم روی چشم بستمو قامتو....کنه ارومم

 و اهلل بلند ،باصدای شم دور ادماش و دنیا از شده که هم لحظه

 مراقبمه که هست باالسرم خدایی نره یادم تا گفتم اکبر

 تا نکردم باز چشم نماز اخر تا... داره هوامو ک هست ،خدایی

 تا... رو خدا کنم درک ببینمو دل چشم با بشنومو دل گوش با

 عزیز کمک با... بدم هدیه وجودم خودمو به ذره ذره آرامشو

 و میجوشید دلم ته هنوز ولی بود بهتر کردم،حالم درست ناهار

 عزیز وقتی بچگی از... بودم شده الذکر دائم سرش صدق از من

 نگاه و میشستم کنارش باعشق اخر تا اول از میکرد خیاطی

 به االن و داد یادم و خیاطی کم کم شدم ک بزرگتر میکردم

 و فکر جای به و نشستم ،کنارش بودم استادی عزیز قول

 که شدیم کار سرگرم ،اینقدر شدم زدن برش مشغول استرس

 بلند کار از سر اقاجون گفتن اهلل یا با... بردیم یاد از زمانو

 استقبال رفت همیشه مثل و شد بلند لبخند با کردیم،عزیز

 بش و خوش محبت پر یهاصدا به سپردم گوش منم و اقاجونم

  کردنشون

  نباشید خسته اقا اومدی خوش_
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 یکی این ،پس خونه ،عزیز خانوم بهار گل نباشید مونده_

 ؟کوش ما ی یدونه

  جان اقا داخله_

 اقا و عزیز کردم باز ،درو رفتم سمتشون به شدمو بلند جا از

 بیاره در کفشاشو جون اقا تا بودن ایستاده پله روی جون

  نباشید خسته جون اقا سالم_

 زد لبخندی و کرد بلند سرشو مهربونم جون اقا

 میگرفتم مادرت از سراغتو ،داشتم جان بابا سالم_

 صدا بی...بشن وارد عزیز جونو اقا تا رفتم کنار در جلوی از

 ناهار اقاجون نماز از بعد ،تا شدم سفره انداختن مشغول

 که عزیز منو به گفت که و اکبر و اهلل اخرین اقاجون... بخوریم

 . کرد نگاه بود، خیاطیش چرخ پشت هنوز

 کم کم خانوم داره نگه کارتن برامون سپردم اقا جعفر به_

 .بریم اینجا از دیگه روز سه دو تا انشااهلل که کنید جمع وسایلو

 پیدا جا فقط نداره کاری کردنش جمع اقا که نداریم اساسی_

 شما؟ کردی
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 جا کردن جمع مشغول زد، لبخند کردو بهم نگاهی اقاجون

 . شد نمازش

 پیش دختر این که حاال کردم فکر من خانم بهار گل واال_

 ی بریم کنیم جمع نداریم کاری شهر این تو دیگه ما خودمونه

 دود و الودگی از بسازه، شما منو به هواشم و آب که ای گوشه

 . بشیم دور تهران

 بود برده ماتم سفره کنار ک من طرف به و شد بلند جا از عزیز

 .گذاشت شونم رو دست و اومد

 ،منکه شدیم خفه تهران ،چیه اقاته با ساکتی؟حق چرا مادر_

 دخترم؟ چیه تو نظر خوشحالم خیلی

 ارومی لحن ،با زدنم منتظرشون چشمای به جونی بی لبخند

 : گفتم

  میدونید صالح اقاجونم و شما جور هر_

 گرچه رفتنمون اینجا ازاز ، بود خوشحال عزیز واقعا انگار

 ولی ش ساله چند و چندین دوستای از شدن دور سخته براش

 که جون اقا ،به ندیدم صورتش تو ناراحتی کردم دقت هرچی

 کردم نگاه نشست کنارم اومدو



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

  جون اقا_

  بابا جانم_

 کرد نگاهم و برداشت سفره تو از نون ای تیکه

 میشه؟ چی تون کارِ...پس_

 به ،اول گرفت من طرف به شو ای تیکه و کرد تیکه دو و نون

 چشم میکرد نگاه لبخند با و منتظر که اقاجون به بعد نون

 . گرفتم و نون و دوختم

 نمیزاره لنگ و ای بنده جان،هیچ بابا خداست رسون روزی_

 ... میشه ،درست دخترم میشه درست نباش ،نگران

 از تا بودیم عزیز منتظر و کردیم کامیون بار وسایلو تمام

 حافظی خدا نبودن خواهر از کم که مهربونش های همسایه

 و بود درومده منم اشک که میریختن اشک جوری ی ، کنه

 تمام... اومد بدم بودنم مصیبت بابت خودم از هزارم بار برای

 جمع تو و اومدن بریم میخواییم ما فهمیدن که ها همسایه

 زدن بار تو هم مردا و کردن کمک عزیز منو به وسایل کردن

 با کوچه اهل تمام از خداحافظی ساعت نیم از بعد بالخره...

 راه جون اقا تاکسی با کامیون سر پشت علی یا و اهلل بسم
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 میدونستم فقط میریم داریم کجا نمیدونستم.... افتادیم

 شمالیش همکارهای از یکی ی واسطه به رو خونه این اقاجون

 ،با میچرخید آرش حول من فکر ،تمام گرفته و کرده پیدا

 کم من استرس از چیزی ولی میشدیم دور داشتیم اینکه

 کرده گره ،مشت حیاط تو آخرش نگاه اون نمیکرد،

 در میتونه کنه کوچیک ی اشاره ی اگر که ش،میدونستم

 که حاال خدایا...کنه پیدا دقیقمونو ادرس ساعت نیم عرض

 شروع ی قصد که جدید،حاال راه هی تو میزاریم قدم داریم

 ،خدا میکنم شروعش خودت یاد و نام و اسم با داریم رو دوباره

 چرخیده خواسته دلش هرجور حاال تا زندگی ی گردونه این یا

 تا باش کنارمون و باش،کنارم شما ولی میچرخه بعدم به االن از

 گردونه این چرخش به لذت با و باشه حضورت قرص دلمون

 چشم با شمال خود تا... القلوب تطمئن ،االبذکراهلل کنیم نگاه

 چند و بشه حفظ آرامشم تا گفتم و ذکر این لب زیر بسته های

 ماشین توقف با .... بمانم امان در ها دلشوره دست از ساعتی

 جاده وسط راهی بین رستوران یک ،جلوی کردم باز چشمامو

 نگاهم جلو ی آینه تو از که اقاجون بودیم،به کرده توقف

 .کردم میکرد،نگاه
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 ضعف بخوریم نخوردی،ناهار که صبحانه جان بابا شو پیاده_

 .نکنی

 باز ماشینو ،در شد پیاده ماشین از و گفت اللهی بسم عزیز

 خورده بارون درختای عطر بوی...گذاشتم جاده تو قدم کردمو

 لذت با چشممو کشیدمو عمیقی میبرد،نفس سرم از هوش

 داریم یعنی پاک هوای و نشاط و درخت همه این...چرخوندم

 ...میشیم نزدیک جدید زندگی به

 مادر_

 چادر اون تو نقشش ریز کردم،قامت نگاه عزیز به و چرخیدم

 مهربونش و سفید صورت به بود،لبخندی شده گم شبش رنگ

 زدم بود شده گرفته قاب چادر با که

 عزیز؟ جانم_

 مادر؟ نمیایی چرا_

 .رفتم سمتش به

 میکردم نگاه اطراف به عزیز،داشتم قشنگه خیلی اینجا_
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 قشنگه،تازه خیلی میریمم که جایی میگه آقات حاال مادر اره_

  ببینیم بریم باید مادر نمیدونم دریاس،حاال نزدیک

 رسیدیم،درو بود منتظرمون رستوران در جلوی ک جون آقا به

 شدیم رستوران وارد جون اقا منو بعد و عزیز اول کرد باز

 نشستیم و کردیم انتخاب و بود نزدیک پنجره به که ،میزی

 گفت: جون اقا به کرد رو عزیز.

 هم شاگردش و خدا ی بنده کامیون راننده این جان اقا_

 تو؟ نمیان نخوردن چیزی

 :گفت عزیز به رو و داد من دست به رو منو جون آقا

 ....فکر همیکن تنظیم ماشینو روغن داره خانوم گلی میان_

 .موند خیره در به چشمش

 اومدن، بفرما_

 :داد ادامه من به رو

 میخوری؟ چی جان بابا خب_

 ها میز از یکی سمت به که شاگردش و کامیون راننده از چشم

 .کردم نگاه اقاجون به گرفتمو میرفتن



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 اقاجون نمیکنه فرقی_

 هاش کباب به نمیشه راهه بین رستوران اینجا اقا: عزیز_

 . همه برای بگیر ،جوجه کرد اطمینان

 اقا رفتن از بعد...شد بلند گفتو چشمی عزیز به رو جون اقا

 .داد خفیفی فشار و گذاشت دستم رو دستشو جون،عزیز

 رو گذشته هم تو میشه، نو خونمون که حاال میخواد دلم مادر_

 اینده به فکر با و قدیمی ی خونه همون ی تاقچه رو بزاری

 دور بریز نمیگم و شد چیزی هر...کنی شروع رو دوباره زندگی

 کردی،پس تجربشون تا دادی عمرتو جوونیتو چون نه دخترم

 . ببرن بین از ایندتو و زندگی ،نزار بمونن تجربه یک فقط بزار

 .گذاشتم عزیز دست رو دستمو

 گذشته به نمیخواد دلم ،دیگه عزیز میخوام همینو خودمم_

 خدا به سپردم ،همشو گذشته دیگه بوده چی هر... کنم فکر

 .باشه پناهت و پشت مادر،خدا کردی خوب_

 راه دوباره ناهار از نشد،بعد زده حرفی دیگه جون آقا اومدن با

 داشتم دوست برعکس نبستم چشمامو دیگه ،اینبار افتادیم
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 ها ساعت هارو منظره این و کنم قرض هم دیگه چشم تا دو

 ی جاده زیبایی از چیزی بود،ولی زمستون اینکه ،با کنم نگاه

 از بعد...داریم؟ هم زشت فصل مگه اصال بود نکرده کم شمال

 ی خونه یک جلوی آقاجون ماشین ساعت سه تقریبا گذشت

 اما ایستاده کاری برای شاید کردم فکر ،اول کرد توقف ویالیی

 ممکن حد اخرین تا چشمام شید پیاده رسیدیم گفت ک بعد

 با و نداشت من از کمی دست که کردم نگاه عزیز شد،به گشاد

 فرصت شدو پیاده جون میکرد،اقا نگاه بروش رو ویالی به بهت

 به اروم شدمو پیاده ماشین از...گرفت ازمون جوابو و سوال

 قدم کرد باز درشو کلید با اقاجون که ویال حیاط داخل

 اغراق میکردم،واقعا نگاه بروم رو پارک به حیرت با و گذاشتم

 خوشگل عمارت یک که جنگلی پارک میگفتم اگر نبود

 گوشم به دریا صدای رفتم تر جلو که قدم بود،چند وسطش

 سمت به.ندیدم چیزی چرخوندم چشم چی هر اما رسید

 میکرد خالی وسایلو شاگردش و راننده با داشت که اقاجون

 نگاه بود داده تیکه ماشین به و بود ویال مات هنوز ،عزیز رفتم

 .میکرد

  جون اقا_
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 . برگشت سمتم به

 بابا؟ جانم_

 .اومد سمتم به و تکوند دستاشو خاک

 کجاست؟ اینجا...اینجا_

 .انداختم ویال به کلی نگاه کردمو مکث

 کنیم؟ زندگی اینجا قراره ما_

 . زد ماتم ی چهره به لبخندی

 .جان بابا کنیم زندگی اینجا قراره ،ما بله _

 به و کردم دنبال چشم با و میداد نشون دستش با که مسیری

 با باغش و ویال رسیدم،اینقدر حیاط در کنار نقلی ساختمان

 که سمتی به عزیز...نیومد چشمم به اینجا اصال که بود شکوه

 باز ،در رفتم دنبالش منم و افتاد راه بود داده نشون جون اقا

 و بود متری شش کوچیک راهروی شدیم،یک وارد اروم بود

 متری دوازده ی اشپزخانه یک و متری سی پذیرایی یک بعد

 حمام و بهداشتی سرویس و اتاق دوتا و راست سمت اپن

 با و بزرگتر خیلی بودیم توش که قبلی ی خونه از... چپ سمت
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 دربیاد اشکم بود نزدیک که بودم خوشحال ،اینقدر بود تر صفا

 ،به میکرد نگاه رو خونه تمام لبخند با که کردم نگاه عزیز ،به

 .چرخید من سمت

 آقات میدونستم.تمیزه مادر،چقدرم بزرگیه و خوب جای چه_

 نمیبره بد جای مارو

 کشید اتاقا سمت به گرفتو دستمو

 ،بیا مادر باشی داشته خودت واسه اتاق ی بود اروزم همیشه_

 .بزاریم همونجا وسایلتو داری دوست کدومو ببین

 . زد چرخی و رفت اتاقا از یکی داخل

 حیاط به رو بزرگی ی پنجره چه ببین کنم فکر بهتره جا این_

  داره

 نگاهش،لبخندم برق واسه رفت جونم من و کرد نگاهم ذوق با

 .شد پررنگتر

  قشنگه عزیز،خیلی خوبه خیلی_

 اومد؟ خوشتون خونه از دختر مادر خب_
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 طرفش بود،به هایستاد اتاق در جلوی و من سر پشت جون اقا

 :گفت ذوق و لبخند با عزیز .چرخیدم

 هورام به ،داشتم نکنه درد خوبه،دستت خیلی اینجا اقا_

 داشته اتاق ی بچم بود ،ارزوم باشه اون واسه اینجا میگفتم

 .باشه

 خانم بهار پسندیدید که روشکر خدا_

 :داد ادامه من به رو

 بردار داری دوست که جارو هر جان بابا_

 بیرون اتاق از اقاجون کامیون ی راننده گفتن "یونس حاج" با

 من. رفت جون اقا سر پشت و کرد من به نگاهی هم عزیز.رفت

 تو خودم اتاق یاد. باشه من برای بود قرار که اتاقی و موندم

 داده بهم اونجا که اتاقی از حتی اتاق افتادم،این اون ی خونه

 افکار باز که دادم تکون سرمو ، بود بزرگتر هم بودن

 یادم وقتی از... نکنن خراب خوشمو اوقات مغزم مالیخولیایی

 جزو که ای بودیم،خونه خونه اون تو ما شناختم خودمو و میاد

 که متری بیست ی خونه یک...  بود خاندانش و آرش ممالک

 متری چهل حیاط ی اما نداشت هم اشپزخونه حتی
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 اون دین زیر اقاجونم و عزیز خونه اون خاطر به داشت،همیشه

 ،ولی بود پایین سرشون همیشه...بودن خاندان

 کنم شکرت هم بار هزار روزی اگر خدایا...االن،اینجا

 زمستون سرد هوای کردمو باز اخر تا رو پنجره....کمه

 و بود زمستون اینکه با کرد نوازش روحمو ،نه روحمو،جسمم

 که بود زیاد تعدادشون اینقدر ولی برگی؛ هر از خالی درختا

 همینم برای نداشتیم زیادی اسباب... دید عمارتو نمیشد

 این واسه ،حتی نگرفت و عزیز منو وقت خیلی چیدمانشون

 بخاری و فرش ویال این صاحب که اوردیم کم هم وسیله خونه

 رو خونه این اهالی هنوز هفته یک این تو. اقاجون به داد نو

 کسایی چه با نمیکرد فرقی ،برام نبودم ،کنجکاوم بودم ندیده

 بود قرار. بود خوب بودیم اینجا همینکه فقط شدیم همسایه

 واسه هم عزیز و برسه اینجا درختای و دار و حیاط به اقاجونم

 عزیز اومدنمون از روز سه از بعد ،که کنه اشپزی عمارت اهل

 نرفته بیرون خونه از هنوز من ولی بود کرده شروع کارشو

 پشت که بود دریایی اورد کیف سر منو خیلی که ،چیزی بودم

 امواجشو صدای اومدیم که موقعی همین بود،برای عمارت

 و عزیز ،تقریبا داشتم ارامش خیلی خونه این تو...شنیدم
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 تنهایی ،واین بودم تنها من و نبودن شب تا صبح از اقاجون

 فکر چیزی هیچ به میومد،دیگه خوش مزاجم به عجیب

 به هدف بی و میشستم پنجره کنار شب تا صبح نمیکردم،فقط

 خیال فکرو نمیتونستم میخواستمم ،اگر میکردم نگاه درختا

 مدیون و پوچی این من و خالی بود،خالیِ پوچ کنم،ذهنم الکی

 ذهنم مثل دقیقا فصل این تو و االن که بودم،باغی باغ این

 .بود عریان و خالی

 نمیدی جواب میکنم صدات هرچی مادر کجایی_

 گرفتمو باغ از پرید،نگاه ترس از هام شونه کمی عزیز صدای با

 .کردم نگاه عزیز به

 نبود حواسم ببخشید_

 .نشست پنجره ی لبه کنارم و داخل اومد

 خودتی؟ تو اینقدر مادر،چرا چیشده_

 .زدم نگرانیش ب لبخندی

 بود وقت میکنم،خیلی قوا تجدید دارم عزیز، نیست چیزی_

 بودم نیومده شمال که
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 :دادم ادامه کردمو نگاه بیرون به

 . میکنم استفاده طبیعت از دارم_

 سراغتو بار چند مادر،تاحاال ببینتت میخواد بزرگ خانوم_

 چجوری دیگه نمیدونم گفتم،االن چیزی ی بار هر گرفته

 بدم جوابشو

 دوختم بهش متعجبمو چشمای

 !بزرگ؟؟ خانوم_

 فرستاد منو زور به االن... خوبیه زن عمارته،خیلی این خانم _

 نشونش و کردی قایمش ما ترس از که تو دختر بیار برو گفت

 ابی ی عزیزم کنم،پاشو مخالفتی نشد روم مادر ،دیگه ینمید

 . بریم بزن صورتت دستو به

 کنم ناراحت و عزیز نداشتم دوستم اما برم نمیخواست دلم

 صورتم و دست به آبی و شدم بلند جا از ناچار به...بودم ،معذب

چهرم بی رنگ و رو بود  انداختم خودم به اینه تو زدم،نگاهی

 به افتادیم راه عزیز با ،اما با همین رنگ و رو دوسش داشتم

 انتظار از دور روبروم لوکس فضای دیدن... عمارت سمت

 هم تازگی برام زد، حدس داخلو میشد بیرون نمای نبود،از
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 خاندان و آرش ی خونه تو که تشریفاتی همچین نداشت

 انتظارم خالف بر اما...بودم دیده زیاد طلبش تشریفات

 دید اطرافو تا نچرخوندم سرمو هم خیلی ندیدم، خدمتکاری

 صد تو حداقل زد حدس میشد نگاه یکبار همون با ،اما بزنم

 ی طبقه به که لوکسی های پله ردیف دو و هستم پذیرایی متر

 منم و ایستاد اتاقی جلوی ،عزیز رومه به رو میشد متصل دوم

 توجهمو در روی های نگار و گرفتم،نقش قرار کنارش تبع به

 داد تشخیصش نمیشد اصال ک بود شکلی کرد،ی جلب

 زد در به عزیز که ای تقه با. بود شلوغ و پیچیده که ،اینقدر

 رو ، شدیم اتاق وارد عزیز همراه و گرفتم در از نگاهمو اجبارا

 بود بزرگ اینقدری البته بود نفره دو بزرگ تخت ی در بروی

 کنار و رفت جلوتر بشن،عزیز جا روش نفر چهار قشنگ که

 .ایستاد تخت

 . ببینه شمارو اومده ،هورام بزرگ خانم_

 .بشم نزدیکشون که کرد تشویقم لبخند با هم بعد

 و گفتم لبی زیر سالم
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 تخت تاج به و بود نشسته تخت روی که بزرگ خانم سمت به

 بینیش روی کردم،عینکش سالم اروم و رفتم بود داده تکیه

 بگم بهتره یا میکرد نگاه دقت با عینک باالی از منو اما بود

 روم برعکس و پایین به باال از بار چند میکرد،نگاهش اسکن

 کردمو گره هم تو ،انگشتامو بودم معذب نگاهش رفت،زیر رژه

 . انداختم پایین سرمو

 کشت بهار گل شمایی؟این معروف هورام ،پس دخترم سالم_

 .کرد تعریف هورامش از اینقدر مارو

 بزرگ خانم بوستونه دست_ 

 چقدر.خانمه چقدر ماشااهلل هزار بهار گل کنه حفظش خدا_

 . خوشگله

 تعریفش از و نشست دلم به خودمونیش و مهربون لحن

 .رفتم نزدیکتر کشیدم، خجالت

 .میشدم مزاحمتون زودتر ،باید بیام نشد مدت این ببخشید_

 کنار و بست و بود دستش که ،کتابی کرد شیرینی اخم

 تخت روی زد اروم دستش اورد،با در و گذاشت،عینکش
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 نزدیک از اینجا بشین ،بیا عزیزم حرفیه،مراحمی چه این_

 ببینمت.

 نشستم تخت ی لبه کنارش زدمو خجلی لبخند

 غذام االن نموندیم ناهار بی تا برم من بزرگ خانم وای ای _

 .میسوزه

 نگاه بزرگ خانم شد،به خارج اتاق از سریع و گفت عزیز

 دلم ته نگاهش از چرا بود،نمیدونم خیره نگاهش کردم،باز

 که اول شده،یادمه جوری ی چشماش میکردم ،حس ریخت

 یا ای قهوه بود،نمیدونم تیره چشماش رنگ اتاق تو اومدم

 بودم مونده ،مات میزد سبز به چشماش رنگ االن اما مشکی

 دهنمو ،آب پریدم ترس از گرفت قرار دستم رو که ،دستش

 ی کردم،همه نگاه بود دستم روی که دستش به دادمو قورت

 کشیدم، چشماش به دستاش از نگاهمو ترس،دوباره شد جونم

 ،یه شد تزریق بهم بد حس عالمه یک لمسش از چرا نمیدونم

 سرد بودم،دستاش نکرده ش تجربه تاحاال که داشتم بدی حال

 نگاهم غلیظ اخم ی با... یخ تکه یک مثل بودن سرد
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 قلبم ،ضربان من به نگاهش ولی بود پایین به رو میکرد،سرش

 بودم گرفته لکنت و. بود رفته باال

 ...،اگر اگر بزرگ...بز خانم...خ_

 دوباره و شد قطع ،حرفم شد بیشتر دستم روی دستش فشار

 درد از که بود زیاد اینقدر دستش ،فشار کردم نگاه دستش به

 استخوان که االنه میکردم فکر لحظه هر و شد جمع صورتم

 زوری همچین ریز ی جثه این با نمیشد بشه،باورم خورد دستم

 ،بی کنم حرکتی بزنم،میترسیدم حرف باشه،میترسیدم داشته

 .چکید چشمم ی گوشه از اشکی قطره درد از اختیار

 باش خودت مراقب_

 نازکی صدای به شباهتی هیچ صداش...صداش رفت، یادم درد

 مردونه و زمخت صداش... شنیدم،نداشت ازش و اومدم اول که

 رگ میلرزید،تمام جونم تمام بودو افتاده شمارش به بود،نفسم

 کبودی به صورتش رنگ و بود شده متورم صورتش روی های

 ترسناک فیلم داشتم ،انگار بود کابوس یک مثل...میزد

 به رعشه دوباره صداش میدیدم، کابوس واقعیت تو یا میدیدم

 .انداخت جونم
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 .پاکه اومدن،پروندت واسه باش،حیفی خودت مراقب_

 تهی غالب داشتم من و کرد تکرار بار ده دوبار، یکبار،

 امکان لحظه هر که بود شده درشت اینقدر میکردم،چشمام

 هام نفس...بکشم نفس درست بیرون،نمیتونستم بزنه داشت

 داره جونم میکردم حس و بود شده طوالنی و عمیق

 دستم روی از ،دستشو میکرد تغییر مدام صورتش رنگ...میره

 گلومو یکی میکردم بود،حس شده کبود دستم ،تمام برداشت

 بکشم نفس بتونم تا کردم باز ،دهنمو میده فشار داره و گرفته

 بی از گذاشتم،چشمام گلوم رو نداشت،دستمو ای فایده ولی

 از هوشیاریمو داشتم کم کم...  بود شده درشت اکسیژنی

 زیادی حجم خورد در به ک ای تقه با که میدادم دست

 ی با موقع اون تا که بزرگ ،خانم شد ام ریه وارد اکسیژن

 و سفید ی شده سیخ پشت کم موهای و سفید ی چهره

 انگار که سبز رنگ یک ، معمولی سبزی ی نه...سبز چشمای

 ثانیه از کسری تو میکرد نگاهم داشت،داشت رو ها رنگ تمام

 تند عادی،تند کامال لبخند یک با... برگشت اول حالت به

 گرم دوباره اتاق سرد شدت به زدن،هوای پلک به کردم شروع

 حتی ترس از ،نمیتونستم میلرزید بدنم بند بند بود،تمام شده
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 سست هام زانو.... شدم بلند تخت روی از زور ،به بکشم نفس

 نگاه ولی رفتم عقب قدم نداشت،یک وزنمو طاقت و بود شده

 برنداشتم میکرد نگاهم لبخند همون با هنوز که بزرگ خانم از

 عقب خودمو اتاق تو وسایل کمک با دیگه قدم یک...

 این ذهنم تو فقط ،" برم باید."... بستم کشیدم،چشمامو

 نفس... میکردم فرار کذایی اتاق اون از میچرخید،باید جمله

 دوییدن به کردم شروع توان تمام با و کشیدم،برگشتم عمیقی

 با بود در پشت که کسی به توجه بی و کردم باز و اتاق ،در

 نمیدید،نمیدونم گرفتم،چشمام فاصله جهنم اون از سرعت

 قدرت دیگه حاال ناتوانم پاهای فقط میرفتم داشتم کجا

 یک با دیدم اومدم خودم به لحظه نداشتن،یک ایستادن

 نمیتونم میکنم هرکاری و میدوم دارم آوری سام سر سرعت

 اینقدر .کشیدن جیغ به کردم شروع بلند صدای ایسم،باب

 بدم تشخیص اطرافو محیط نمیتونستم که بود باال سرعتم

 همون میشدم،مثل حسی بی دچار داشتم ،باز اومد بند ،اشکم

 بهم ترسناک موجود همون نه....بزرگ خانم اتاق تو که حسی

 درشت چشمام دوباره و افتاد شمارش به بود،نفسم داده دست

 چیز ایستادم،همه لحظه ی تو و شد تر کم پاهام ،سرعت شد
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 کرد حمله بهم اکسیژن از زیادی حجم باز. بود کنترلم از خارج

 دم باز و کشیدن،دم نفس توان من چون کرد حمله ،میگم

 یکم... میشد ام ریه وارد خودش اکسیژن ،تمام نداشتم کردن

 چشم چی ،هر ببینم اطرافو تونستم تازه اومد جا حالم که

 برق و رعد بلند ،صدای نبود ویال و عمارت از خبری چرخوندم

 زمین افتادم زانو دو ،با گذاشتم قلبم رو دستمو پروندتم جا از

 میبینم دارم که چیه چیزا کجاست،این اینجا خدایا،خدایا....

 ترسناکه،چرا اینقدر اینجا چیز همه چرا ، بده نجاتم خدایا

 ،شبیه گرفتم سیاه آسمون به رو سرمو.وحشتناکه اینقدر

 انگار اینکه ،با بود متراکم ی توده یک نبود،مثل آسمون

 مالیم آبی بود،ی آبی اطرافم ولی بود مطلق سیاهی آسمون

 میچرخن، دارن آبی های حاله این دیدم کردم دقت که ،یکم

 نگاهمو میکردمو گریه بلند صدای با و بغض بدون

 با و شد قطع ،گریم میاد پا صدای کردم میچرخوندم،حس

 نداشتم،همونطور حرکت جرات ولی کردم تیز گوشامو ترس

 مشکی و بزرگ ی سایه دیدن بود،با زده خشکم دوپا روی

 نداشتمو ،جرات شد کوتاه و مقطعی رفت،نفسام جونم کنارم

 نمیتونستم میدیدمو که چیزی ، چرخیدم آروم کردمو جمع
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 ،سعی افتادم پشت از و درومدم پا دو حالت کنم،از باور

 لیز پاهام ولی بشم دور ازش بکشمو عقب خودمو میکردم

 یک یا جن انسان،بگم بگم نمیدونم....نبودم موفق و میخورد

 بود،آب عادی غیر خیلی بود که هرچی فقط فرازمینی موجود

 به ،قدش بزنم پلک حتی دادم،نمیتونستم قورت صدا با دهنمو

 ،چشمای بود پاش قوزک تا که سفیدی های ریش و بلند شدت

 قابل صورتش از که بودن چیزایی تنها قرمز و بزرگ شدت به

 عقب خودمو کردم ،سعی شد نزدیک بهم... بود تشخیص

 خواب پا که وقتی مثل ،دقیقا بود سر تنم تمام ولی بکشم

 زده زل عجز با...میگیره ثانیه چند برای حرکتو قدرت و میره

 میکردم گریه نه دیگه... میدیدم شده تموم رو ،دنیا بهش بودم

 مرگ با انگار بودم، شده کرخت و حس بی فقط میلرزیدم نه

 بودن اقاجونم و عزیز فقط ذهنم ،توی باشم اومده کنار خودم

 و نزدیک ،بهم نه یا میارن طاقت من از بعد نمیدونستم که

 و میکردم میخوندم،دعا اشهد لب زیر من و میشد تر نزدیک

 بدنم تمام و بود سردم شدت ،به میکردم بخشش طلب خدا از

 میدیدمش ، رسید بهم و برداشت قدمو اخرین... بود کوفته

 از مو تجزیه و تشخیص قدرت انگار ولی بهش بودم ،خیره
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 تر پرنگ و رنگ پر آبی های حاله ،اون بودم داده دست

 پشت حتی میفهمیدم ببینم اطرافو اینکه بدون من و میشدن

 ، شد خم سمتم ،به میفته داره اتفاقاتی چه و چجوریه سرم

 صدای ،ی نمیدیدم هیچی سیاهی جز ولی بود باز چشمام

 بیشتر لحظه به لحظه صدا قدرت ، خورد گوشم به ضعیفی

 درد ، کنم تمرکز بروم رو موجود رو نمیتونستم من و میشد

 . شد جمع صورتم دردش از و پیچید پهلوم سرمو توی بدی

 برگردی.... باید...  تو_

 از من و شد دراز سمتم به دستش که بودم حرفش شوک تو

 و دقیقه چند نمیدونم .کشیدم بلندی جیغ دل ته از و ترس

 سقف یک به خیره من و میگذشت شدنم بیدار از ساعت چند

 بچرخم میتونستم نه مدت این تو کردم کاری ،هر بودم سفید

 نداشتم کردن صحبت قدرت ولی داشتم کنم،درد حرکت نه

 کرده گم و کلمات تمام.افتاده اتفاقی چه و کجام نمیدونستم...

 ذهنم وضعیتم، این تو چرا کنم درک نمیتونستم بودم،اصال

 نتیجه به کمتر میکردم فکر بیشتر چی هر و بود خالی

 و میسوخت سقف به حد از بیش خیرگی از چشمام. میرسیدم
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 داشتم دوست و بود ،تشنم میکرد درد زیاد خشکی از گلوم

 و جسمی ،سنگینی نمیچرخید زبونم ولی بزنم فریاد و آب

 و دستام...میگرفت نفسمو همون میکردمو حس دهنم روی

 یک حتی نمیتونستم که بودن خشک انقدر پاهام اون از بدتر

 اینقدر من و وصله بهم وزنه کلی بدم،انگار حرکتشون سانت

 دادن بهم دنیارو کسی قدمای حس شدم،با ناتوان و سنگین

 ببینم تا بچرخونم طرفش به سرمو نتونستم کردم ،هرکاری

 ای غریبه مرد دیدن با ،شنیده بود صدامو خدا... کیه ناجی این

 ترسیدم لحظه یک کرد نگاهم تعجب با و شد نزدیک بهم ک

 اومدی؟ بهوش _

 رفت و گرفت فاصله تخت از سرعت با بزنم حرف خواستم تا

 خودم ناتوانی و ضعف ازاین؟  رفت کجا تشنمه بیرون،لعنتی

 نتیجه بی حرکت برای تالشم تمام و میریختم اشک اختیار بی

 سفید ادم کلی که بود نگذشته ای دقیقه چند هنوز.میشد تر

 میکنن،جون چیکار دارن ،نمیفهمیدم گرفتن دورمو پوش

 نمیتونست ذهنم ولی میشنیدم حرفاشونو..نداشتم تحلیلشم

 سوالو و کردن صحبت سرم باال کلی اینکه از کنه،بعد پردازش
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 دستگاه و سیم و موند جواب بی همشم البته که کردن جوابم

 ،چشم رفتن بالخره ریختن بهم اعصابمو کشیدنو دورمو های

 کردم باز چشم تا... کشیدم راحتی نفس رفتنشون از و بستم

 دیدم خودم به خیره و پیش ی لحظه چند ی غریبه اون دوباره

 ومیتونستم بودن برداشته دهنم روی از و سنگین جسم اون.

 بدم حرکت لبامو حداقل

 .....آ_

 .شد نزدیکتر بهم کلمه یک گفتن برای تالشم دیدن با

 میخوای؟ چیزی_

 دوباره گفتنش،میترسیدم برای کردم جمع قدرتمو تمام دوباره

 بره

 آآب....آ_

 .زد کمرنگی لبخند

 .نداده اجازه دکترت تا بدم آب بهت میخوای؟نمیتونم آب_
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 حسرت شد،با بیشتر اشکام شدت و شد جمع دلم تو عالم غم

 اتاق دور کمی دید،نگاهشو چشمام تو حسرتو کردم، نگاهش

 .کرد نگاهم دوباره و چرخوند

 لحظه یک کن صبر_

 بگم تونستم رو کلمه یک فقط ترس و بغض با بره خواست تا

 ....نَ_

 تمام بودم گفته که ای کلمه دوتا بود،همین شده تند نفسم

 اون دوباره و کرد روزم و حال به بود،نگاهی گرفته انرژیمو

 .داد قرار دهنم روی و سنگین جسم

 نیست؟ تشنت نمیرم،مگه جایی نترس_

 .گذاشتم هم روی اروم پلکامو

 اتاقم ،خب؟همینجام،توی کنم خیس لباتو یکم میخوام_

 چشمام رفتنش از ،بعد رفت و گذاشتم هم روی پلکامو دوباره

 زیادی تهوع حالت و شه،سرگیجه بهتر حالم یکم تا بستم و

 شدن سبک ،با میچرخید سرم دور انگار چیز همه و داشتم

 اروم و بود دستش که خیسی ی پنبه. کردم باز چشم صورتم
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 سعی و لرزیدم یکم پنبه خیسی و خنکی کشید،از لبام رو

 بشه کم تشنگیم از یکم فقط یکم تا دهنم تو ببرم لبامو کردم

 تکرار دوباره تا کردم نگاهش منتظر و کردم باز و ،چشمام

 ی پنبه ی دوباره و زد رنگی کم لبخند منتظرم چشمای کنه،به

 کرد تکرار بارها و ،بارها لبام رو کشید ابو لیوان تو زد رو دیگه

 کیه بپرسم داشتم شدن،دوست تر نرم لبام کردم حس کمی تا

 تمام میکنم،با چیکار اینجا من میکنه،اصال چیکار من سر باال و

 با حاال اون و شم خیره بهش تونستم فقط داشتم که سواالیی

 پنجره به نگاهش ولی. بود نشسته کنارم رنگ کم اخم ی

 قبال یا اشناس شاید کیه ادم این کردم فکر بود،هرچی

 اخر که کردم نگاهش خیره اینقدر نداشت، ای فایده دیدمش

 خیس حس با ...افتاد هم روی پلکام و شد خسته چشمام

 زدم پلک بار چند شوق ،با کردم باز چشمامو آروم لبام شدن

 با ک افتاد مسن زن یک نگاه به نگاهم... بشه بهتر تارم دید تا

 برداشت کنارش از و خیس دستمال یک بود، خیره بهم لبخند

 کشید صورتم روی و

 مادر؟ شدی بیدار_
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 اجزای بیشتری دقت با و کردم ریز و چشمام ، نمیشناختمش

 که بود چیزی از تر خسته ذهنم ولی کردم نگاه و صورتش

 تمام.کنم فوکوس صورتش اعضای ی دونه به دونه رو بتونم

 لیوان ، گذاشت کنار و دستمال و شست دستمال با صورتمو

 .گرفت دستش و آب

 آب میتونی کم کم گفت دکتر بشینی کنم کمکت مادر بیا_

 .بخوری

 تا کنم تشکر ازش لبخند با کردم ،سعی زدم پلک خوشحال

 میچرخید حرکاتش با نگاهم ،منتظر برسونه آب به منو زودتر

 وقت ی ترسیدم شد بلند و گذاشت لیوان داخل و ،نی

 از ،ترسمو شدم خیره بهش ترسیده ، باشه نشده پشیمون

 :خوند چشمام

 دخترم بخوری اب راحت بتونی باال بیارم تختتو یکم_

 سمتم اورد،به باال و تخت شاسی با و رفت تخت پایین سمت به

 چشمم تو ابو کرد،نمیدونستم نزدیک دهنم به و نی و اومد

 جون انگار شد گلوم وارد که اب ،خنکی دهنم تو یا بزارم

 ی درجه پنجاه گرمای تو که کویری ،مثل گرفتم دوباره
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 به کردم شروع و آب تند تند برسه، بهش آب تابستون

 میشدم خفه ،داشتم گلوم تو پرید دفعه یک که ، خوردن

 که میکردم سرفه شدید ،اینقدر کردن سرفه به کردم ،شروع

 ی شماره ناجی یا ی غریبه ،اون بود شده اشک از پر چشمام

 اومد سمتم به گذاشتو کنار لیوانو کرده هول دو

 چیشد؟؟ بده مرگم ،خدا مادر چیشد وای ای_

 مامان؟ چیشده_

 . توگلوش پرید میدادم اب بهش داشتم نمیدونم_

 ، میکنه صحبت داره کی با نفهمیدم که بود بد حالم اینقدر

 کرد،اونجا بلندم تخت روی از گرفتو قرار کمرم پشت دستی

 گردنم دور که شدم،چیزی گردنم سنگینی ی متوجه تازه

 محکم ی ضربه چند میشد، سرم حرکت مانع بود شده بسته

 عمیقی ،نفس اومد جا یکم نفسم و خورد کتفم پشت به

 یک ی شماره ناجی به ،نگاهم کردم باز چشمامو و کشیدم

 عمیقمو نفس بود،نگاهمو مادرش دو ی شماره ناجی افتاد،پس

 :زد لب و خوابوندتم تخت روی آروم دید که

 خوبی؟_
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 .دادم جوابشو چشمام با

 .چیشد نفهیدم دخترم؟ببخشید خوبی_

 .زدم لبخند اشنا نا زن نگران نگاه به

 بتونم باال اوردم من بخوابون یکم تختشو مامان امیرعلی_

 بدم آب بهش

 امیرعلیه اسمش فهمیدم حاال که یک شماره ناجی با جاشو

 و شد جدا ازش لحظه یک نگاهم شد، نزدیک بهم و کرد عوض

 چشمام پاهام بزرگی دیدن ،با بودن پتو زیر که افتاد پاهام به

 بودن؟ کرده ورم پاهام اینقدر ،چرا شد درشت

 به متعجبمو کنم،نگاه دقت بیشتر نتونستم تخت خوابوندن با

 .ایستاد،دوختم ام دیگه طرف و اومد که علی امیر

 پام....پا...پ_

 تازه ،نفس بدم قرار هم کنار حرفو تا سه بتونم تا رفت جونم

 شدن گرم نزد،با حرفی و چرخوند سرشو ،امیرعلی کردم

 لبخند همون و خیس چشمای با که مادرش سمت به دستم
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 میکرد نگاهم بود نرفته لباش روی از اول از که ثابتی

 چرخیدم،

 پاتو گچ امروز گفت ،دکتر گچه جان،تو مامان نیست چیزی_

 میبرن

 صدای!! باشن؟ گچ توی من پاهای باید چرا شد، بیشتر تعجبم

 .نداد بهم کردن فکر فرصت علی امیر اروم

 افتاده؟ اتفاقی چه و هستی کی میاد؟میدونی یادت چیزی_

 کرده فکر چیز همه به بودم شده بیدار وقتی کردم،از فکر یکم

 تا ببندم چشمامو خواستم ،تا هستم کی خودم،اینکه جز بودم

 ذهنم به اطالعات از سنگینی حجم کنم فکر تر عمیق بتونم

 هستم،هورام هورام من... زد خشکم من و آوردن هجوم

 و عزیز با داشتم که ،یادمه جونم اقا و عزیز محبی،دختر

 نماقاجو و عزیز....پس... جون اقا و عزیز....میرف اقاجون

 تخت به دستامو کردم سعی ، کردم باز چشمامو سریع کجان؟

 به تعجب با مادرش و شم،امیرعلی بلند بتونم تا بدم فشار

 جمع انرژیمو تمام میکردن، نگاه من ی نتیجه بی تقالهای
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 ،مادر هام شونه کردن بلند شد نهایتش دستامو رو کردم

 .گرفت هامو شونه امیرعلی

 میخوای؟ عزیزم؟چیزی چیشد_

 کنم؟ صدا و داری؟دکتر درد:امیرعلی_

 ی همه ، بود رسیده هزار به قلبم ضربان و بود شده تند نفسم

 باالی مانیتور به نگاهی تردید با علی گرفت،امیر سرما وجودمو

 .افتاد راه بیرون سمت به وانداخت  سرم

 .کنم صدا دکترشو میرم_

 کج.... ک....زم....عَزی...ع_

 با من و میریخت ،اشکام بزنم حرف نمیتونستم،نمیتونستم

 از میگم،تا چی بفهمه تا میکردم نگاه امیرعلی مادر به التماس

 این تو االن چرا بگه ،که میخوام عزیزمو من بخونه چشمام

 سرمن باال غریبه ادم تا دو اقاجون و عزیز جای به و وضعیتم

 صورتمو و میریخت اشک من پای به پا جواب جای به ،ولی

 و عقب بدم هولش داشتم بود،دوست کرده ،کالفم میبوسید

 ؟اقا کجااااست من ،عزیز بده جوابمو گریه جای به بزنم داد

 شده بلند هقم هق ،صدای بیاااارید جونمو ،اقا میخوام و جونم
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 من بودنو کرده تنگ نفسمو گریه و ،بغض میکردم ناله و بود

 .میکردم التماس و اکسیژن ای ذره

 ،چیشد؟ بکشه منو خدا وای...وای_

 بهم که نفرو چند های قدم صدای ولی شد بسته چشمام

 قرار دهنم روی اکسیژن ،ماسک میشنیدم و میشدن نزدیک

 که روزه دو .کشیدم نفس کامل هوشی بی از قبل من و گرفت

 سراغ زبونی بی زبون ناتوانیم،با و ضعف تمام لکنتم،با تمام با

 سکوت جز ولی میگیرم مادرش و امیرعلی از و اقاجونم و عزیز

 دستای و خشک پاهای و گردن درد تمام.نمیشه عایدم چیزی

 شده بولد قلبم و ذهن تو چیز یک فقط رفته، یادم حسم بی

 ام؟ غریبه های آدم این بین من که رفتن کجا اقاجون و ،عزیز

 باز لب از لب ولی میچرخن دورم پروانه عین که هایی غریبه

 ،نگاه اقاجون و عزیز نبود عذاب بر عالوه مدت این.نمیکنن

 چی دقیقا نمیفهمیدم که بود،نگاهی سنگین برام هم امیرعلی

 میفهمیدم میشد خیره بهم وقتی ،ولی میگه چی و میخواد

 دوره پام گچ کردن باز از بعد...حواسش و منه به نگاهش فقط

 وجود تمام با من و شد شروع درمانیم گفتار و فیزیوتراپی های
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 و عزیز تر زود هرچی بتونم تا کنم همکاری میکردم سعی

 طبق امیرعلی بودمو نشسته ویلچر روی. کنم پیدا اقاجونمو

 در همیشه مثل.میبرد فیزیوتراپی سمت به منو هروز معمول

 این دلیل من و بود سنگین حد از بیش که ،سکوتی سکوت

 و نصفه حضور دلیل تر مهم اون از.نمیفهمیدم و سنگینی همه

 که منی واسه مادرش های نگرانی و ها محبت بود،این ش نیمه

 انگار که میکردن رفتار جوری بودم،ولی غریبه پشت هفت

 فکر و نمیفهمیدم.... میشناسن،نمیفهمیدم منو ساله هزار

 حرف درست بتونم ،باید میکرد بدتر حالمو فقط بهش کردن

 امیرعلی کمک با.کنم پیدا هارو چرا این ی همه دلیل تا بزنم

 من که سیم یکسری همرای به خوابیدم،دستگاه تخت روی

 جریان هم ،بعد کردن وصل پام به درنمیاوردم سر ازشون اصال

 که پرستاری دستای به و بود ایستاده کنارم علی امیر ، برق

 هم کمکش گاهی و میکرد میکرد،نگاه وصل بهم هارو سیم

 به ناجی غریبه،این آدم،این این افتاد یادم تازه من و میکرد

 و رفته زانوم ی باال تا دامنم که افتاد یادم ،تازه نامحرمه من

 خاطر به که پاهایی از بکشم خجالت بشم،باید معذب باید من

 بی خیلی امیرعلی ولی ، شدن اور چندش و الغر بودن گچ تو
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 باعث میکرد،همینم کمک و میکرد نگاه حرفا این از تر خیال

 زنگ صدای.نده دست بهم بدی احساس ناخوداگاه میشد

 پشت مخاطب اسم به نگاهی نیم شد، بلند علی امیر گوشی

 :کرد وصل و تماس و کرد خط

 بله_

....._ 

 کنم؟ چیکار من میگی خب_

......._ 

 این حاال تا من و میداد عصبانیتش از نشون ش قرمز صورت

 و عصبی لحن از ندیدم،ناخوداگاه امیرعلی از و جدیت همه

 شدم جمع خودم تو صحبتش ی جذبه

 ؟ نگیر تماس من با نگفتم نمیدونم،مگه من_

_۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 

 ..بکن بکنی میخوای کاری هر آرام نمیدونم_

 پایین صداشو و شد من پرید،متوجه هام شونه زد که دادی از

 :اورد
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 دارم کار ،فعال میام شب_

 نگاهش تعجب با. کرد قطع خداحافظی بدون و گوشی هم بعد

 کی آرام...گرفت دستاش تو سرشو و نشست میکردم،کنارم

 باال همش کرده ول زنشو روزه چند چرا زنشه؟خب بود؟یعنی

 خانم زهرا شبا بود،فقط کردم باز چشم وقت منه؟هر سر

 حرف کم حد از ،بیش میموند علی امیر و روز ی بود،بقیه

 بد حالم و پرسید ازم خودم مورد در که باری اخرین از بود،بعد

 اسم کردم سعی هروقت نپرسید،منم ازم هم سوالی دیگه شد

 نگران. پیچوندمی  جوری ی بگم اقاجونمو و عزیز

 عصبی های نفس.نمیومد بر ازم کاری هیچ و بودم،میترسیدم

 معمولی حالت تو. کرد می بیشتر و استرسم کنارم، امیرعلی

 و هست هم عصبی که االن به وای داشت جذبه کلی ش چهره

 و عسلی سبز چشمای.میاد دستش کار حساب ناخودگاه ادم

 مهم همه از و ش مردونه برنز صورت با مشکیش های ریش ته

 خسته.میساخت ازش و ابهتی چه ش همه در های اخم تر

 میشد قلقلک بدنم میخوردم،تمام تکون مدام و بودم شده

 بلند سرشو بالخره امیرعلی. بدم تکون پاهامو داشتم ،دوست

 کرد نگاهم قرمزش چشمای با و کرد
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 داری؟ چیشده؟درد_

 منتظرش نگاه ولی بزنه داد منم سر بزنم حرف میترسیدم

 :دادم تکون سرمو. بمونم ساکت نمیذاشت

 شدم... خسته...خس_

 . کرد ساعتش به نگاه

 کن تحمل ،یکم میشه تموم االن_

 شدت به ولی کرد کم ترسمو یکم فقط یکم مالیمش لحن

 پرستار ی ،همراه رفت بیرون شدو بلند کنارم بودم،از معذب

 .شدن اتاق وارد

 عزیزم؟ چیشده_

 کردم نگاه پرستار به بعدم علی امیر به اول

 .... پام....پ....یکم_

 شدی؟ خسته_

 دادم تکون سرمو جوابش در

 چی؟ دستات.میکنم جدا االن تمومه تایمت عزیزم باشه_
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 مروز به ش بقیه نداره نیاز دیگه دستاش گفت دکتر: امیرعلی_

 میشه خوب زمان

 امیر. کرد جدا ازم و دستگاه و اومد سمتمبه  حرف بی پرستار

 ها ساعت داشتم بشینم،دوست کرد کمکم و شد نزدیکم علی

 از و چرخوند پاهامو امیرعلی.میکردن درد بس از بمالم پاهامو

 از...کرد پام کفشامو و شد دوال ،بعدم کرد اویزون تخت

 وقتی.انداختم پایین سرمو کردمو جمع هامو شونه خجالت

 شونه دور کنم،دستشو نگاه صورتش تو نمیشد روم شد بلند

 .اورد پایین تخت روی از و کرد حلقه هام

 تردمیلی رو دکتر کمک با که وقتی مثل ، بری راه کم کم باید_

 .بردار قدم و بده تکیه من به ،االنم

 شدت به یکی پیش که کسی واسه اومده پیش حاال تا نمیدونم

 باشه داشته رودربایسی و بکشه ،خجالت کنه غریبی احساس

 بده،یا انجام مو به مو طرفو حرفای تمام کنه مجبورش همینم و

 های اخم ترس از بعدم خجالت روی از اول من دقیقا.نه

 و ایستاد پشتم.کنم مخالفتی یا بیارم نه نمیتونستم امیرعلی

 تو گفت میشه قشنگ االن .کرد حلقه هام شونه دور دستشو
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 شونه سر به که بودم ای جوجه عین برابرش ،در بودم بغلش

 بود گرفته بر در منو دیواری عین امیرعلی و نمیرسیدم هاشم

 از میلرزیدم و میریختم عرق من هرچی.برم راه میکرد کمکم و

 به میزد خودشو شایدم نمیدونم.بود خیال بی اون حالت این

 و کشیدم خجالت و کردم فکر اینقدر حالت همین تو. بیخیالی

 رسیدم،اتاق اتاقم به کی نفهمیدم اصال که کردم کم وزن

 تمام من یعنی و .بودم شده منتقل توش تازه که خصوصی

 با اینجا تا فیزیوتراپی از بفهمم خودم اینکه بدون و مسیر

 بخوابم تخت روی کرد کمکم هم باز !رفتم راه علی امیر کمک

 به آبو ،لیوان اورد باال و تخت کمی و کرد مرتب روم رو ،پتو

 لیوان...سکوت در مدت تمام و بیاد جا نفسم کمی تا داد دستم

 سریع که بره خواست و گذاشت کنارم گرفت ازم خالیو

 نگاه منتظرم چشمای به بعد و دستم به اول.گرفتم دستشو

 کرد

 میخوای؟ چیزی_

 میپرسم سوال که سری هر مثل باز تا گرفتم تر محکم دستشو

 .نکنه فرار ای بهانه یک به
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 تو ت های...ه چرا.... از شدم..ش خسته...خس_

 :دادم ادامه و کردم تازه نفسی

 عزیزو...عزی.....بگو..... خانم زهرا جون.... ج...رو تو.... ذهنم_

 ...اقاجونم

 کشید صورتش تو دستی کالفه اقاجون و عزیز اسم شنیدن با

. 

 .میزنیم حرف خونه رفتیم میشی،وقتی مرخص فردا_

 . نکردم ول دستشو که بره خواست

 م....بیا ب..... باید... ب....من چرا...خونه؟چر...خو کدوم...کد_

 هستی؟....هس..... تو ه.... ک جایی.... ج....

 ترس از بگم ،اگر کرد نگاهم ،جدی کشید دستم از دستشو

 .گفتم دروغ نلرزیدم نگاهش

 . فقط کن صبر فردا تا. نکن لطفا،سختش میگم چیزو همه_

 وضعیتیه چه این خدایا.بیرون رفت اتاق از بهم توجه بی بعدم

 میدونم نه هستن کجا خانوادم میدونم کردم،نه گیر توش که

 حتی من، زندگی وسط شدن سبز کجا از خانم زهرا و علی امیر
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 کنم صحبت راحت یا بردارم قدم کسی کمک بدون نمیتونم

 روز این به که چیشد نمیاد یادم اصال میکنم فکر ،هرچی

 میشم مرخص که ،فردا شدم خمیر و خورد اینقدر و افتادم

 بی و تنها دنیا این تو اینقدرم برم؟ کنم؟کجا چیکار چی؟باید

 نداشتم و کس هیچ اقاجون و عزیز جز که بودیم وکار کس

 همه این از بده نجاتم و بیاد بزنم زنگ یکی به بخوام

 اقاجون و عزیز یعنی سوخت، خودم کسی بی واسه دلم.غریبی

 شده تنگ براشون دلم نمیگرفتن؟چقدر سراغمو که بودن کجا

 هم ای ذره حتی میریخت چشمم از که اشکی های قطره... بود

 و تنهایی ،غم آوارگی نمیکردن،غم کم سنگینمو غم از

 اشک ها من،ساعت و بودن کجا نمیدونم که عزیزایی دلتنگی

 دیگه امیرعلی مدت این تمام تو. وارم بیچاره حال به ریختم

 تاریک هوا.کردم شکر خدارو بابت این از من و نشد پیداش

 یکی جز بودم،به تنها اتاق تو که بود وقت خیلی ومن بود شده

 کسی دیگه رفت و کرد چک سرممو و اومد پرستار که دوبار

 غروب از بدتر برابر هزار بیمارستان غروب نشد، اتاق وارد

 میگذره، برات ساعت ده انگار ساعتش یک هر و س جمعه

 سر بار هزار اگر و ندارن حرکت رمق ساعتم های عقربه حتی
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 فقط دقیقه چند ی اندازه به شاید ببینی ساعتو و بچرخونی

 حرکت نتونی و بخوابی جا یک ساعت چند ،اینکه رفتن جلو

 هر...نمیکنه همکاری باهات هم خواب حتی وقتا جور کنی،این

 کردن تجربه که میفهمن کسایی فقط منو حال بگم چقدرم

 ،فکر شد باز اتاق در.نکنه بیمارستان اسیر هیچکسو ،خدا

 سقف از نگاهمو و نچرخیدم سمتش ،به پرستاره باز کردم

 نگرفتم

 جان؟ مامان بیداری_

 پا طرفم ،به زد لبخند ،بهم کردم بود،نگاهش خانم زهرا صدای

 .بوسید صورتمو و کرد تند

 زودتر میخواستم بخدا بودی تنها ،ببخشید عزیزم ببخش_

 .که نمیشد ساکت بچه ،این بیام

 میکرد صحبت تند تند درمیاورد مشکیشو چادر که همونطور

 .میزنه حرف کی درمورد داره نمیفهمیدم اصال من و

 هست چیزیش ی بچه این دکتر ببرش میگم پسر این به هی_

 .انگار نه انگار ،اصال دیگه نمیزاره دهن رو دهن که
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 رفت یخچال سمت به بهم توجه ،بی میکردم نگاهش تعجب با

 کنارم کمد کشوی تو ،از کرد بازش و دراورد آناناسو کمپوت و

 نشست صندلی روی اوردو بیرون پالستیک تو از چنگال یک

  بگیری جون بخور کمپوت یکم عزیزم بیا_

 حرف خواستم ،تا دهنم جلوی گرفت و چنگال تو زد آناناسو

 زور ،به بود بزرگ حلقم،خیلی تو چپوند آناناسو بزنم

 .نبود من به حواسش اصال خانم زهرا ولی جوییدمش

 دادیم بهش ،قنداق داره درد دل بچه این فهمیدیم اخرم_

 . کرد گریه اینقدر بچم شد هالک ،وای اتیش رو آب انگار

و بی  دهنم تو کرد رو دیگه اناناس یه شد خالی دهنم تا دوباره

 وقفه صحبت می کرد.

 که هم امیرعلی بچه،این این دست از نداره خواب طفلی آرام_

 من ،خب میشه ساکت خودش میگه بیخیال،هی برم قربونش

 .دیگه س کنم،بچه چیکار

 .گرفتم دستشو اورد دهنم سمت و چنگال دوباره تا

 دیگه نمیتونم...ن_
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 .گذاشت کنار ظرفو

 میشی مرخص فردا شکر ،خدارو بگیری جون بخوری باید_

 .میپزم مقوی غذاهای تند تند برات

 زهرا.... تید....هس کی.... شما...شم_ 

 ...جونم...ج.....اقا....نم،عزیز...خا

 .شد بلند صندلی روی از سریع و زد ای دستپاچه لبخند

 عوض سرمتو بیاد شده تموم سرمت بگم پرستار به برم_

 . هنوز نیاوردن کنه،شامتم

 کسی با منو شاید کرد،اصال فرار هم خانم زهرا معمول طبق

 نیستم میکنن فکر اونا که کسی اون گرفتن،شاید اشتباه

 اقاجونم به بزنید زنگ گفتم ،بارها بزنم حرف نمیزارن چرا...

 از اینم میترسیدم که امیرعلی از... انگار نه ،انگار نگرانمن االن

 مویرگ داشت سوال عالمت این حجم و بزرگی. خانم زهرا

 ندارن؟چرا زندگی و کار مگه اینا ،اصال میکرد پاره مغزمو های

 اتاق برام میرسن؟ بهم و میمونن من کنار اینجا همش

 آرش به زد سرم به مدت این تو ها بار....میگیرن خصوصی

 یادآوری با ،ولی بدن خبر آرش به بخوام ،ازشون بزنم زنگ
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 ظرف یک با خانم زهرا. شدم می پشیمون دیدارمون اخرین

 وارد سرش پشت هم امیرعلی انتظارم برخالف و برگشت غذا

 چیشده که بودم کرده تعجب ، نمیومد شبا شد،معموال اتاق

 با و انداخت بهم جدی نگاه معمول طبق. بیمارستان اومده االن

 .کرد سالم سر

 خوبی؟_

 بم...خو...سالم...س_

 .نشست تخت کنار صندلی روی و داد تکون سری

 منتظره پایین آژانس مامان برو_

 بود اومده چرا بره؟پس میخواست خانم شد،زهرا بیشتر تعجبم

 اصال؟

 .نخورده غذا دختر جان،این مامان باشه_

 اومد سمتم به و برداشت چادرشو

 ساکتش نمیتونه آرام تابه بی بچه دخترم،اون بخور تو غذا_

 .میمونه امیرعلی ،شب پیشش برم ،من کنه

 نداری؟ کاری امیرجان_
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 بده خبر رسیدی نه_

 از سرش پشت هم ،امیرعلی شد دور ازم و بوسید صورتمو

 بنده این و بود اخر شب امشب شکر رو خدا.  شد خارج اتاق

 علی امیر.میشدن راحت بیمارستان تو اوارگی از هم خدا های

 و سکوت شکستن قصد همیشه معمول طبق ، اتاق تو اومد

 و اومد هم بعد ، کرد بازش و رفت پنجره سمت ،به نداشت

 و برداشت کشو توی از ،قاشق نشست تخت کنار صندلی روی

 اخمای به مدت این تمام گذاشت،منم تخت ی لبه رو غذا ظرف

 و زد غذا ظرف توی و قاشق.میکردم نگاه حرکاتش و درهمش

 گرفت دهنم جلوی

 نم....تو می... دم..خو _

 بلند کنارم از و دستم داد و قاشق و انداخت بهم نگاهی نیم

 ،نگاه میرفت میکرد ول میشدی مانعش یکبار وقتی.  شد

 خودم ،البته خجالته روی از یا میکنی تعارف داری که نمیکرد

 داد سرم و بیاد بدم لفتش میترسیدم.بودم راحتتر اینجوری

 تو غذا آدم عین و ببند دهنتو پس نداری عرضه که تو "بزنه

 بی ازش مدت این تو بده، بهم رو غذا خودش و "بخور
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 انتظار از دور ازش رفتار این اخالق این با ولی ندیدم احترامی

 ضعف خوردن،دستم غذا به کردم شروع اروم همین برای نبود

 اینجوری ولی ، برام بود سخت یکم قاشق کنترل و میرفت

 دراز و رفت کنارم همراه تخت روی امیرعلی.بود بهتر خیلی

 واسه ،نمیدونم گذاشت چشماش روی دستشو ،ساعد کشید

 ممنون ازش بود که هرچی ولی نه یا بود من راحتی

 قاشق داخل برنج بیشتر البته بخورم غذا راحت بودم،تونستم

 دهنم غذا خودش ظهر امروز تا روم، میریخت برسه دهنم به تا

 هم ،وقتی بود غذا اون از بهتر میخوردم کوفت من و میذاشت

 جوری ی و میکرد هم تو اخماشو کنم اعتراض میخواستم که

 به برسه چه باشم نداشته کشیدنم نفس جرات که میکرد نگاه

 جدی جوری ی ولی نبود غیض با وقت هیچ نگاهش...اعتراض

 از نمیدونم.بکشه نطق نمیتونست ترس از ادم که بود جذبه با و

 اینکه محض به ولی بود بسته چشماش مدت ،تمام فهمید کجا

 پام روی از و ظرف و شد بلند جاش از شد تموم غذام

 یک و شست و ،قاشق کرد جمع روم از هارو برنج برداشت،

 و لیوان و انداختم پایین سرمو. اورد برام یخچال از آب لیوان



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 و تخت روی برگشت دوباره و کرد خاموش و برق. گرفتم ازش

 . خوابید قبل حالت همون به

 بخواب. کمکت میاد صبح مامان ، میشی مرخص صبح فردا_

 .نشی زابراه صبح که

 کشیدم دراز تخت روی

 ا...شم....نم،با...عزیزجو....پیش برم... خوام...می....من_

 ام....نمی

 کمرنگ نور خاطر به چرخید، طرفم به و برداشت و دستش

 ،حرف ببینم صورتشو راحت میتونستم دیوار روی خواب چراغ

 ،اینقدر کرد نگاهم اخم با دقیقه یک فقط نکرد ،اعتراض نزد

 ازش چشممو نیاوردمو طاقت اخر که بود سنگین نگاه این

 نگاهش تیغ دست از فرار برای کردمو جمع خودمو. گرفتم

 اخم بهم بخواد که بود بد حرفم کجای.پتو زیر بردم سرمو

 راحت بودن اقاجونم و عزیز ،اگر نبودم ناتوان اگر کنه؟

 فردا اگر.  بود دلم ته ترسی ی االن ولی بدم جوابشو میتونستم

 دارم رو بگردم؟کجا جون اقا و عزیز دنبال کجا برن و کنن ولم

 ،اگر برم راه نمیتونم قدم یک حتی کمک بدون وقتی ؟ برم که
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 حتی خدا آسمون این تو کنم؟وقتی چیکار نبرن منو فردا واقعا

 چرا ولی افریدی که ،تو خدا برم قربونت.ندارم هم ستاره یک

 میرغضب یه گیر که تنها؟االنم اینقدر غریب؟چرا اینقدر

 و فردا خودمو خدایا.زد حرف باهاش دوکلمه نمیشه که افتادم

 جز که ،میدونی سپردم خودت به اقاجونمو و عزیز و ها فردا

 صورتم به دستممو نداریم، و هیچکس دنیات این تو خودت

 تا زدم حرف خدا با اینقدر. کردم پاک اشکامو و کشیدم

 و پوشیدم لباسامو خانم زهرا کمک با ....برد خوابم بالخره

 کارای دنبال بود رفته صبح از که بودم نشسته امیرعلی منتظر

 برام مدت این که تنقالتی و وسایل تمام خانم زهرا. ترخیص

 که تنم تو لباسای به نگاه یک. میکرد جمع و بودن اورده

 زهرا که انداختم،اینطور بودن بزرگتر خودم از سایز دو حداقل

 هنوز که مجهولی بود،آرام آرام لباسای بود گفته خانم

 نبود مهم منه،برامم تن لباساش حاال که کیه بودم نفهمیده

 و شد باز اتاق در. دیگه همسرش یا امیرعلیه خواهر یا ،حاال

 .انداخت نگاهی نیم تنم تو لباسای به و شد اتاق وارد علی امیر

 حاضری؟_
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 س اماده وقته خیلی مامان؟اره اومدی_

 . گرفت بازومو زیر و اومد سمتم به علی امیر

 شی؟ بلند میتونی_

 میتونم....می_

 بیفته دخترم جان،میترسم امیر ببریمش ویلچر با_

 خودش بعدم کرد بلندم و کرد وارد بازوم به فشاری علی امیر

 .میکرد کنترلم پشت از و ایستاد پشتم

 من بده و پالستیک و ساک.نباش نگران مامان نمیفته_

 بریم میارم خودم جان مامان نه_

 و ساک و ها پالستیک و کرد دراز خانم زهرا سمت به دستشو

 :گفت خانم زهرا به رو همیشگی ی جذبه همون با.گرفت ازش

 نمیتونی چادر با شما_

 حرف جرات هم خانم زهرا حتی نزد، حرفی دیگه خانم زهرا

 و دوشش رو انداخت و ساک.نداشت و امیرعلی حرف رو زدن

 بازوی هم دست یک با گرفت دست یک توی رو ها پالستیک

 به کردم شروع اروم و گفتم لب زیر اهلل بسم یه.بود گرفته منو
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 که ضعفی خاطر ،به بود کند خیلی سرعتم. برداشتن قدم

 و خانم زهرا ،پیش بردارم قدم محکم خیلی نمیتونستم داشتم

 ی حوصله و صبر ،با میکشیدم خجالت و بودم معذب امیرعلی

 کالفه بودم من اگر.میومدن همراهم قدم به قدم تمام،

 مدت این خاطر به بودم مدیون خیلی بهشون میشدم،نسبت

 این شده هرجوری که بگم کردم پیدا که اقاجونو و عزیز ،باید

 کرده عرق جونم تمام و بود شده بیشتر ضعفم. کنم ادا دینو

 ی متوجه علی امیر. سرد دستام و بود شد تند ،نفسام بود

 بیمارستان حیاط تو نیمکت نزدیکترین سمت به ،منو شد حالم

 سمتم به نگران خانم بشینم،زهرا کرد کمک و کرد هدایت

 .اومد

 دخترم؟ خوبی_

 تا بزنم جونی بی لبخند تونستم ،فقط نداشتم صحبت نای

 و گذاشت نیمکت روی و وسایل علی امیر. بشه راحت خیالش

 چند از ،بعد رفت بود کنارمون که بیمارستان ی بوفه سمت به

 .برگشت ابمیوه تا دو با دقیقه

 مامان؟ خورده صبحونه_
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 .گرفت دستمو و نشست کنارم خانم زهرا

 دادم صبحانه بهش خودم صبح مادر اره_

 بگم کردم باز دهان تا گرفت سمتم به و کرد باز رو ابمیوه

 ازش رو ابمیوه ،اروم شد خیره بهم اخم با نمیخورم

 خانم زهرا دست داد هم یکی.گرفتم

 پسرم؟ چی خودت پس_

 ندارم میل من_

 و زور بخوری،به تو ابمیوه منتظرم یعنی که ،جوری کرد نگاهم

 شد، بیشتر تهوعم ،حالت خوردم قلوپ چند لرزون دستای با

 سطل تو کرد پرت و گرفت ازم رو ابمیوه.کردم نگاهش زاری با

 برسیم ماشین به تا.کرد بلندم و گرفت بازومو ،دوباره زباله

 اطرفم ادمای تمام و میرفت سیاهی شدم،چشمام زنده مردمو

 خودمو ، بزنم حرف نمیشد ،روم میچرخیدن تند دور رو

 که ،انگار برمیداشتم قدم هوا رو و علی امیر به بودم سپرده

 ماشین به بالخره...میرم راه استراحت بدون دارم ماهاست

 و نشستم عقب صندلی روی کمکش ،به رسیدیم امیرعلی
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 باز چشمامو دستم شدن گرم ،با کشیدم راحتی نفس

 .میکرد نگاهم نگران و بود ایستاده کنارم خانم کردم،زهرا

 بدم؟ بهت میخوای چیزی پریده، دخترم؟رنگت خوبی_

 خسته فقط....فق.... خانم... خ...زهرا بم...خو_

 .برسیم تا بخواب راحت بده تکیه مامان؟سرتو شدی خسته_

 ،حس نمیتونستم ،میخواستمم نزدم حرفی و دادم تکون سرمو

 و امیرعلی.  میگیره جونمو دیگه ی اضافه حرف یک میکردم

 استرس دلم کردیم،ته حرکت و شدن ماشین سوار خانم زهرا

 با من رفتن ،این طرف یک ضعفم و غش این داشتم،تمام بدی

 اقاجونم و عزیز نبود استرس.... طرف یک ناجی ی غریبه دوتا

 شروع دلم تو.  میشستن رخت انگار دلم اینده،ته ،نامعلومی

 ،با بشه کم بدم های حس از کمی تا فرستادن صلوات به کردم

 خسته حسابی ولی نمیگذشت شدنم بیدار از خیلی اینکه

 یادم و نفهمم و ،بخوابم بخوابم ها ساعت داشتم دوست و بودم

 از و امیرعلی نگاه سنگینی گاهی.  میگذره اطرافم چی نیاد

 گره نگاهش به نگاهم هم میکردم،یکباری حس جلو ی اینه

 تو ادم که جوری ، بود سردرگم حد از بیش که ،نگاهی خورد
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 بدتر بدمو حال نگاهش ،کالفگی میرفت فرو محض گیجی

 میترسیدم امیرعلی نگاه های حس این از چقدر من و میکرد

 هیچ با و میشد تزریق وجودم به لحظه به لحظه که منفی ،بار

 نگذشته زیادی زمان .کنم کنترلش نمیتونستم دعایی و ذکر

 بیرون به پنجره از جونمو بی نگاه کرد، توقف ماشین که بود

 نسبتا رنگ کرم در و شد پیاده ماشین از ،امیرعلی دوختم

 حیاط وارد و شد پیاده هم خانم زهرا. کرد باز و قدیمی و بزرگ

 که چیزی اولین کرد حیاط وارد که و ماشین علی امیر. شد

 کوچیک نسبتا حیاط اون حد از بیش سرسبزی بود چشمگیر

 نیمه ،چشمام ببینم درست و حیاط جزئیات ،نمیتونستم بود

 ، بدم تشخیص و درخت زیادی تعداد میتونستم فقط و بود باز

 سفید ساختمون به چشمم میکردم نگاه و حیاط که همونطور

 توقف بود،با ایستاده جلوش جوان زن یک که افتاد رنگی

 و افتاد هم روی حالی بی از چشمام.  اومد سمت این به ماشین

 رو صداها و بودم بهوش ،اما کنم نگاهش این از بیشتر نتونستم

 .میشنیدم

 خوشگله چقدر وای. خوابه اینکه عه_
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 با بود جوان زن همون برای مطمئنا که قشنگی و ظریف صدای

 .شد ساکت امیرعلی تشر

 تر هیس،یواش_

 میزد حرفشو خانم زهرا مدام که مشهوری نام ارام پس

 . بود ،ایشون

 :گفت کنارم از باشه اروم میکرد سعی خیلی که صدایی با

 نکنم؟ بیدارش_

 از ثانیه چند از بعد امیرعلی صدای و شد بسته ماشین صندوق

 .شد بلند کنارم

 اماده بیارمش،جاشو من تا ببر اینارو ،بگیر کرده بیداره،ضعف_

 ؟ کردی

 هام شونه دور دستش یک هامو زانو زیر علی امیر دست ی

 ی انگار که راحت ،اینقدر کرد بلندم حرکت ی با و گرفت قرار

 ولی میمردم خجالت از داشتم حال اون ،تو کرده بغل بچه

 از بودم مونده بود بسته چشمامم نداشتم،من زدن حرف جون



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 رفتم هوش از کرد می فکر بیدارم؟کاش من فهمیده کجا

 .بودم راحتتر خودم اینجوری

 کمکت بزار نگیره درد نیست؟کمرت ،سنگین س اماده آره_

 کنم

 . کن باز درو برو ،تو نداره وزنی سنگینی، چه_

 شد، دور ازمون دو با و گفت ای باشه آرام

 هورام،خوبی؟_

 موفق و کنم باز و چشمام کردم ،سعی بود آروم بمش صدای

 پلک ،اروم میکرد ،نگاهم کردم باز پلکامو الی ،یکم شدم هم

 دیدم چشم با اول که ،مسیری بستم چشمامو دوباره و زدم

 تو نمیخواست دلم نمیرسه، میره هرچی االن ولی نبود طوالنی

 نمیتونستم دیگه ولی ببره خوابم امیرعلی بغل تو و حال این

 نوزاد ی گریه صدای با. شد پیروز خواب بالخره و کنم مقاومت

 باز ،چشمامو شدم بیدار نبود نزدیک بهم هم خیلی که ی

 تمام اتاق ،یک شدم برو رو اشنا نا محیط یک با و کردم

 کمک با ندیدم، اتاق تو و کسی چرخوندم سر ،هرچی صورتی

 رفت گیج سرم نشستم،یکم اروم و کشیدم باال خودمو دستام
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 به عجیب اول همین اتاق صورتی رنگ ، ندادم اهمیتی ولی

 که ،زمانی بودم رنگ این عاشق زمانی یک ، نشست دلم

 های عروسک حول ام بچگانه دنیای تمام و بودم کوچیک

 که هایی عروسک میچرخید، عزیز دوز دست ای پارچه

 صورتی های لباس براشون میکردم مجبور و عزیز همیشه

 من و شد گرفته ازم زود چه ام بچگانه و صورتی ،دنیای بدوزه

 عزیز و گذشته یاد به. روزا اون از خودمو میدیدم دور چقدر

 دوست که هایی بغض اون بود،از نشسته گلوم توی بدی بغض

 و بکوبم بکوبی،پا پا و بزنی زار و بشکنیش بلند صدای با داری

 کوچولویی هورام همون شدم لحظه ،یک میخوام و عزیز بگم

 غریبه ی خانواده یک بین و بود شده گم ساعت چند برای که

 فقط و میکرد ارومی نا و میکرد گریه بودن کرده پیداش که ای

 تا کنم و کار همون هم االن میتونستم کاش عزیز، میگفت

 کردم پاک اشکامو کشیدمو آهی.کنن پیدا برام و عزیز زودتر

 اقاجونم و عزیز کردن پیدا و شدنم خوب به چیزی ،دیگه

 ساکت هم لحظه یک نوزاد ی گریه و جیغ صدای.بود نمونده

 هاش قراری بی از زیاد خانم زهرا که نوزادی ،همون نمیشد

 نداشت روز و شب دستش از آرام که نوزادی ،همون بود گفته
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 دوست. بود خیال بی زیادی یکم بهش نسبت امیرعلی و

 و روح قشنگش و ضعیف ،صدای ببینمش و بیرون برم داشتم

 کارو این بتونم که بودم نشده پررو اونقدری میبرد،ولی تنم از

 دادم،چشمامو تکیه بهش و کردم درست پشتم و ،بالشت کنم

 گوش نوزاد این آسمونی صدای به دل جون با و بستم

 ها بچه ،میپرستیدم بودم بچه عاشق وار دیوانه همیشه.سپردم

 با خانم کردم،زهرا باز چشمامو اتاق در شدن باز صدای از... رو

 .کرد تعجب بازم های چشم دیدن

 نکردی؟ صدام دخترم؟چرا بیداری عه_

 یدار....ب....تازه...ت....سالم...س_

 برام یکم زدن حرف دید که خانم کردم،زهرا تازه نفسی

 .کرد کامل جملمو خودش مشکله

 عزیزم؟ نیست ت ؟گرسنه شدی بیدار تازه_

 گرفتم بود گذاشته دستم روی که دستشو دادمو تکون سرمو

 ه....ن_
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 ولی اتاق تو بیارم مادر،میخواستم کردم درست ماهیچه برات_

 شو میگیرم،بلند ازت و تحرک اینجوری گفت نذاشت امیرعلی

 .بخوریم غروبه،شام دیگه نه که ناهار بیرون بریم جان مامان

 توی دادم ،ترجیح میکشیدم خجالت ولی بود گرسنم شدت به

 . کنم تحمل و گرسنگی و بمونم اتاق

 ان....ال نستم....نیس.... ه...سن....گر_

 داشتی هم نخوردی،ضعف هیچی صبح ،از دخترم که نمیشه_

 بگیری جون بخوری امروز،باید

 میخورم...میخ....بعدا_

 .شد بلند و بوسید پیشونیمو

 نمیشم حریفت ،منکه مادر بگم چی_

 خانم زهرا رفتن از دقیقه چند ،هنوز رفت بیرون اتاق از بعدم

 و اخم همون شد،با ظاهر در جلوی امیرعلی که بود نگذشته

 .همیشه جدی ی قیافه

 ،اومدم داری کمک به نیاز شی بلند میخوای گفت مامان_

 کنم کمکت
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 اعتراض داری جرات اگر یعنی که کرد نگاهم جوری ی بعدم

 از رو پتو و اومد سمتم به.کنم خورد گردنتو بزنم منم تا کن

 دور ،دستشو کرد آویزون تخت روی از پاهامو کشید، روم

 بود،نه پایین سرم مدت کرد،تمام بلندم و کرد حلقه بازوم

 حساب من ،چقدر کنم نگاهش میتونستم نه میخواستم

 کرده بلند روم صداشو حتی تاحاال اینکه بدون ازش میبردم

 نگاه ولی ، باشه زده حرف باهام عصبی و تند لحن با یا باشه

 صبح به نسبت حالم.بود بدتر اینا تای صد از که داشت هایی

 تازه ، بردارم قدم راحتتر میتونستم کمتر، ضعفم و بود بهتر

 عوض لباسامم ،حتی بود تنم که شدم گشادی پیراهن متوجه

 می بیشتر ساعت هر خانواده این به دینم من بودنو کرده

 جفت یک با اوردمو باال سرمو اروم رفتیم بیرون که اتاق از.شد

 نگاهم کنجکاوی و بامزه حالت با شدم،که روبرو مشکی چشم

 میکرد،

 سالم...س_

 بودم کرده سعی هم میکشیدم،هرچقدر خجالت لکنتم از

 .نداشت ای فایده بزنم حرف لکنت بدون
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 بخیر خواب،رسیدن خانم،ساعت سالم_

 .حرکتش از شد گرد ،چشمام کرد بغلم محکم و اومد سمتم به

 ،میندازیش ارام یواشتر_

 ارام میگفتی االن تا ظهر، از دراوردی مارو داداش،پدر بابا ای_

 میندازیش یواشتر ارام میگی میزنی،االن حرف چقدر تر یواش

 نه؟ یا ببینمش حسابی و درست ،میزاری

 شد کمتر خجالتم صمیمیتش همه این کرد،از بغلم دوباره بعدم

 دید که لبخندمو.زدم سفیدش و نمک با صورت به ،لبخندی

 به امیرعلی و بیفتم بود نزدیک که کرد بغلم تر محکم دوباره

 .رسید دادم به موقع

 آرااام_

 که داشت جذبه اینقدر صدا تن این بود،ولی پایین صداش تن

 عقب خودشو و شد جدا ارام،ازم به برسه چه ترسیدم منم

 .کشید

 کنم اذیتت ،نمیخواستم عزیزم ببخشید_

 باش...ن....نگران...،نگ م...ب...خو_
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 ،به برم راه کرد مجبورم و اورد ام شونه به فشاری امیرعلی

 پذیرایی ی گوشه چوبی ی نفره هشت خوری میزناهار سمت

 امیر شدن دور با.بشینم کرد کمکم و کشید و بردتم،صندلی

 نشست، کنارم و اومد ارام علی

 زهرا مامان دختر و امیر ،خواهر آرامم من_

 .گرفتم بود شده دراز طرفم به که دستشو

 رام...هو_

 هورام؟_

 .دادم تکون سرمو

 دستات بودم،چقدر نشنیده داری،تاحاال قشنگی اسم چه_

 ،خوبی؟ هورام سردن

 خوبم...خو.... ت...نیس چیزی....چی_

 گرفت خودش به گریه حالت ارام نوزاد صدای شدن بلند با

 وگفت:

 کشی عربده دور رو افتاد باز خدا ای_
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 ،نگاه میکرد گریه خانم زهرا بغل که ای بچه به شده عاصی

 ادم رنگ آبی سرهمی اون تو که کوچولو پسر نوزاد کرد،ی

 ناخوداگاه دیدنش با. درسته بده قورتش میخواست دلش

 کنم،باحسرت بغلش میتونستم کاش نشست، لبم رو لبخند

 رنگ صورتی اتاق کنار که اتاقی از ،امیرعلی میکردم نگاهش

 .گرفتتش خانم زهرا از و رفت بچه سمت اومد،به بیرون بود

 باز میکنه درد دلش شاید_

 دلش ،از دادم میکسچر گیریپ و قنداق بهش مامان نه_

 . نیست

 میکرد سعی و شونش رو بود گذاشته رو بچه سر امیرعلی

 با هم ارام و خانم زهرا نداشت، ای فایده ولی بخوابونتش

 وقتی میشد هالک جیگرش ادم.میکردن نگاهشون ناراحتی

 چی و چشه بفهمن نمیتونن و میزنه زار اینجوری بچه میدید

 اورد شیرشو ی شیشه و رفت اشپزخونه سمت به ارام. میخواد

 بدن،سرشو بهش رو شیشه نتونستن کردن هرکاری ولی

 اونم که افتادم ارسام ،یاد میزد پس رو شیشه و میچرخوند

 ،بعدا نمیگرفت رو شیشه و میکرد تابی بی همینطوری دقیقا
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 سیر که نمیخوره درست و نداره دوست و شیر بچه فهمیدن

 خانم زهرا کردم ،سعی میشد اینجوری گرسنگی زور ،از بشه

 که بود پرت بچه به حواسشون اینقدر ولی کنم صدا و ارام یا

 ، نداشتم زدنشونو صدا تر بلند توان منم نمیشنیدن صدامو

 بهشون خودمو شمو بلند گرفتم نیاورد،تصمیم طاقت دلم

 درست پاهامو کردم میز،سعی ی لبه گذاشتم ،دستامو برسونم

 شدنم بلند محض ،به کنم کنترل وزنمو بتونم تا بزارم محکم و

 . بیفتم بود نزدیک و پروندتم جا از امیرعلی صدای

 میکنی؟ چیکار_

 دورم دستشو و اومد سمتم به بغلش تو بچه با عصبی و سریع

 و کنارم اومد ،ارام عقب کشید پاش با و ،صندلی کرد حلقه

 .بشینم کرد کمکم

 شدی؟ بلند چی برای_

 .....ممک چه...ب این....ای_

 به بود کرده خورد اعصابمو لعنتیم لکنت و بچه جیغ صدای

 ی کردم اشاره بهش و چرخیدم میکرد نگاهم که ارام سمت
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 ی با و رفت تلفن میز سمت به سریع ، بده بهم کاغذ و قلم

 :نوشتم کاغذ برگشت،تو دفتر و خودکار

 باشه،برای نداشته دوست خشکشو شیر ممکنه بچه این_

 بشه سیر که نمیخوره درست همینم

 از بعد.دادم بود ایستاده سرم باال که امیرعلی دست به و دفتر

 :کرد نگاه ارام به نوشته خوندن

 میدادی؟ بهش و شیرخشک مدل همین فقط االن تا_

 .میخریدی خودت سری هر نمیگرفتم منکه داداش اره_

 شد ،هالک بچم برای بمیرم الهی_

 رفت سمتش به امیرعلی میکرد نگاه بچه به گریه با خانم زهرا

 .داد بهش رو بچه و

 بیام و داروخانه برم من_

 خونه از کجا میپرسیدن که ارام و خانم زهرا سوال به توجه بی

 خوند نوشتمو و برداشت و دفتر ،ارام شد خارج

 .نداره دوست شیرشو ،شاید میگه راست هورام مامان عه_
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 سمت به میداد تکون بغلش تو که بچه با و شد بلند خانم زهرا

 .چرخید ارام

 استفاده خشک شیر من شماها کنه،زمان ،خدا میدونم چه_

 .ندارم تجربه مادر، نمیکردم

 بغل نوبتی رو بچه ارام و خانم زهرا و گذشت ساعتی نیم

 که بود کرده گریه اینقدر میچرخوندن،بچه خونه تو میکردنو

 یک دستش ،تو شد پیداش امیرعلی بالخره. بود شده حال بی

 و گرفت ارام از رو ،بچه بود خشک شیر انواع از پر پالستیک

 .دستش داد و پالستیک

 سریع مدلشو ،چند گرفتم شیشه هم تا ،چند باش زود_

 .بیار کن درست

 اسپند با خانم زهرا ، اشپزخونه تو دویید و گفت چشمی ارام

 فوت و خوند صلوات و دعا ،کلی چرخوند بچه سر دور و اومد

 رو من مدت این تمام. اشپزخونه تو برگشت و صورتش تو کرد

 که ای بچه برای تقالهاشون به و بودم نشسته صندلی همون

 نگاه داره جمع این با نسبتی چه و کیه نمیدونستم هنوز

 با دهنش تو گذاشتن تا اورد که و اول ی شیشه ارام.میکردم
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 تند تند کوچولوش فک اون ،با خوردن به کرد شروع ولع

 صد و ارام و خانم زهرا های لب به و لبخند و میخورد شیرو

 ولی بود خوابیده اینکه اورد،با اخمو همیشه امیرعلی البته

 شیر توبغلش که بچه با ،امیرعلی نمیکرد ول رو شیشه

 .نشست کنارم صندلی روی و اومد میخورد

 بچم شد شکر،ساکت الهی:خانم زهرا_

 :داد ادامه و چرخید سمتم به

 عقل به اصال مدت این جان،تو مامان ببینی جوونیت از خیر_

 بود نرسیده خودمونم

 .دادم لبخند با جوابشو

 وقته چند بچه هورام،این بده خیرت خدا واقعا:ارام_

 . مدت این کشید عذابی چه براش بمیرم اینجوریه،الهی

 ارام_

 داداش جانم_

 .بخرم همون از برم فردا بگو شیرو اسم_

 چشم_
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 برنمی بچه از چشم آرامم با زدن حرف موقع حتی امیرعلی

 صدای ،با میکرد نگاه خوردنش شیر به یعشق با چه، داشت

 گرفتم بچه و امیرعلی از چشم کنارم از ارام

 هورام؟ فهمیدی کجا از_

 بود ده...ش.جوری..ن..ای....آرسام....آ_

 کیه؟ آرسام_

 هرم.....شو برادر....برا پسر.....پس._

 با و کرد بلند سرشو امیرعلی ضرب به بردارشوهرم گفتم تا

 کاش.نداشت ازش کمی دست ،ارامم کرد نگاهم تعجب

 شوهرم برادر گفتم کردم پر دهنمو همچین حاال نمیگفتما،

 و زن جز بودیم هرچیزی شبیه ما بود، شوهرم ارش واقعا انگار

 .شوهر

 داری؟ شوهر تو،تو:ارام_

 .انداختم پایین سرمو

 شدم....شد جدا...جد_
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 سرمو نمیشد روم ولی میکردم حس هنوز نگاهشونو سنگینی

 .کنم بلند

 انداختی؟ پایین سرتو نداره،چرا خجالت که طالق جان مامان_

 نگاه میذاشت میز روی رو ها ظرف که خانم زهرا به

 رفت اشپزخونه سمت به و زد بهم کردم،لبخندی

 بابا پایین انداختی سرتو چرا میگه،حاال راست مامانم_

 ،بیخیال

 تحکم پر صدای باز و شدم دوال کمر تا که شونم رو زد محکم

 .شد بلند امیرعلی

 آرررام_

 ،امیرعلی اشپزخونه تو کرد فرار و گفت ببخشیدی تند ارام

، چشم ازم کردم نگاهش کردمو بلند میکرد،سرمو نگاهم هنوز

 .شد خیره بچه به گرفت و

 چیه...چی اسمش...اس_

 :داد جوابمو آروم بگیره ازش چشم اینکه بدون

 پهلوان و سورن،دلیر_
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 معنی هم بود قشنگی اسم کردم،هم تکرار اسمشو لب زیر

 .داشت قشنگی

 ؟ هورام کجایی_

 با داشت که کردم نگاه ارام به تعجب با و کردم بلند سرمو

 گذاشته جلوم که ای کاسه ،به میچید و میز خانم زهرا کمک

 .کرد اشاره بود

 ،نمیزاره کرده درست تو واسه مخصوص مامان اینو_

 . ببر حالشو ،بخور بزنیم دست هم هیچکدوم

 .زد ارام ی شونه به اروم خانم زهرا

 خانم عمه البد پیش ساعت ،یک حرف بزن کم دختر برو بیا_

 خورد کاسه دوتا که بود من مرحوم

 اقا دارم چک ویدیو خواست در ،اصال نخوردم من نخیر _

 ،همش تهمت همش افترا این چه وضعشه اخه.

 بیرون ازش که اتاقی همون به و سورن و شد بلند امیرعلی

 صندلی خانم زهرا .رفت بچه اون با منم روح و ،برد بود اومده

 تکه تا چند گذاشتو جلوم رو نشست،کاسه و کشید کنارمو
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 به رو نشست هم ،آرام کرد خورد کاسه کنار برداشت نون

 زد و قاشق خانم زهرا میکرد،تا نگاه مامانش حرکات به رومونو

 .گرفتم دستشو سریع دهنم سمت گرفت کاسه تو

 خودم....خود_

 کنم کمکت ،بزار مادر نکش خجالت_

 میتونم...می...نه...ن_

 نکن معذبش مامان:آرام_

 .داد بهم قاشقو و رفت ارام به ایی غره چشم خانم زهرا

 بگو بهم خواستی کمک ،ولی عزیزم بیا_

 چشم...چ_

 .نشست و کشید دیگمو طرف صندلی و اومد علی امیر

 مادر؟ خوابید_

 بله_

 هم ،ارام میکشیدم خجالت ازش بیشتر بیمارستان به نسبت

 و میکرد،قاشق ترم معذب همین و میکرد نگاهم چشمی زیر
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 میلرزید یکم دستم. کاسه تو بردم و گرفتم دستم تو محکم

 به اوردم باال و قاشق. نیفته دستم از قاشق میکردم خدا ،خدا

 خانم زهرا تا.میریخت قاشق از سوپ دستام لرزش خاطر

 امیرعلی جدی صدای بگیره ازم و قاشق که جلو اورد دستشو

 .شد مانع

 مامان_

 . کرد نگاهم ناراحتی با خانم زهرا

 کنم کمکش میخوام_

 و بوده دستش تو قاشق که همینجا نگیرید،تا ازش و تحرک_

 از سوپ اون بار هزار اگر خوبه،حتی خیلی بیاره باال تا تونسته

 بخورید ،شامتونو نکنید کمکش ریخت قاشق تو

 .کرد نگاهم

 میتونی؟:امیرعلی_

 .زدم لبخند

 میتونم...می_
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 طرف به بودو نمونده توش سوپ از چیزی دیگه که قاشقی

 غذای مشغول و داد تکون سرشو خوردم،امیرعلی بردمو دهنم

 دیگه شکر رو ،خدا همینطور هم خانم زهرا و شد،ارام خودش

 با تونستم بار دوسه از بشم،بعد اذیت که نمیکردن نگاهم

 ....بخورم غذامو و بگیرم دست و قاشق بیشتری کنترل

 میگذشت،به امیرعلی و خانم زهرا ی خونه به اومدنم از ماه دو

 زیادی حد تا درمانی گفتار و فیزیوتراپی های کالس لطف

 جز برمیومدم،به کارا خیلی پس از و بودم کرده پیدا بهبود

 ای دیگه مشکل میکشید تیر درد از پام و دست که گاهی

 اخر در و امیرعلی و خانم زهرا مدیون هارو این ،تمام نداشتم

 میکردن،یادمه کمکم و بودن مراقبم جوره همه که بودم ارام

 خانوادم مورد در امیرعلی از که شام از بعد اول شب اون

 و بری راه تونستی و شدی خوب کامل وقتی ":گفت پرسیدم

 در دیگه پس میگم، بهت چیو همه بزنی حرف لکنت بدون

 انگیزه شد همینم"نداره ای فایده چون نکن سوال موردشون

 و بود دانشگاه آرام.بزنم پا و دست شدنم خوب برای خودم که

 که بود روزی چند هم امیرعلی ، بازار بود رفته هم خانم زهرا

 صبح و میومد بودن خواب همه که شب نصف یا نمیومد اصال یا
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 درست ناهار داشتم و بودم خوابونده و سورن. میرفت زودم

 و براش ،میمردم جونم بود شده سورن دوماه این تو.میکردم

 بابت این از چقدر ارام و بود من کنار هم مواقع بیشتر

 راحت سورن های نق نق از خودش قول به که بود خوشحال

 با. بود مرحومش همسر و امیرعلی پسر که بود،سورنی شده

 ی گشاییه،عقده عقده ،میفهمیدم میکردم سورن با که رفتاری

 حتی نمیدادن اجازه و ارسام واسه میمردم که وقتایی

 پا و دست از میکردم ضعف که کنم،وقتایی لمس انگشتشو

 ی همه داشت سورن حاال و میکردم نگاه دور از باید و زدنش

 چهار سورن.میکرد جبران برام هارو کمبود و ها حقارت اون

 دم و برنج.خانواده و خونه این تو بود عزیز عجیب که ای ماهه

 اشپزخونه تو کارم. کردم کم رو قیمه خورشت زیر و کردم

 مدت این تو ، بیرون رفتم شستم ؛دستامو بود شده تموم

 هر که بودم زده زنگ اقاجونم و عزیز گوشی به یواشکی گاهی

 تو شد می کوبیده و پتک میشد خطشون بودن خاموش سری

 حرف امیرعلی از امشب شده طوری هر سرم،میخواستم

 به.نداشتم طاقت ،دیگه میفهمیدم چیو همه امشب بکشم،باید

 بود خوردنش شیر کردم،وقت بغلش و رفتم سورن اتاق سمت
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 تا نمیکردی بیدارش اگر که بود خواب خوش اینقدر بچه ،این

 . بوسیدم گونشو اروم و دادم تکونش بغلم ،تو میخوابید شب

 شما؟ شی بیدار نمیخوای خواب خوش سورن،اقای اقا_

 .دادم ماساژ اروم پاهاشو و دست

 شه بلند ما،باید داریم عزیزی ما،چه داریم تنبلی پسر چه_

 . بشه بزرگ تا بخوره شیر پسرمون

 ،صورتشو واسش کردم ضعف من و کرد باز چشماشو الی اروم

 .گرفت جونمو ،لبخندش دادم ماساژ کمرشو و بوسیدم

 اخه که مردم شما واسه من_

 بغلم ،تو کردم عوض و پوشکش و تخت رو خوابوندمش

 داره لذتی دهنش،چه تو گذاشتم رو شیشه و خوابوندمش

 غم نداره مادر که میفته یادم وقتی. بچه خوردن شیر دیدن

 یکبار نتونست حتی مادرش ،طفلی میشه جمع دلم تو عالم

 که سورن طفلی.بکشه نفس تنشو عطر و کنه بغل بچشو

 حق در خدا لطف ،بزرگترین کنه تجربه و مادر داشتن نتونست

 مهربان واسه بود شده تنگ دلم چقدر من ،و بود مادر بشریت

 میچکید اقاجون و عزیز یاد به که اشکی.،جونم ،عزیزم مادرم
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 بسته صدای با. فشردم خودم به بیشتر و سورن و کردم پاک و

 تخت توی بوسیدمو سرنو ی بسته چشمای در شدن

 .بیرون رفتم اتاق از و کشیدم خوابوندمش،پتوشو

 نباشید خسته خانم زهرا سالم_

 گرفتم دستش رو از میوه های پالستیک و رفتم سمتش به

 . گرما از مردم جان،وای مامان سالم_

 کرد باز مشکیشو روسری ی گره و اورد در سرش از چادرشو

 خوابه؟ بچم سورن_

 .دادم جوابشو اشپزخونه تو میبردم و وسایل که همونطور

 دوباره خورد دادم کردم،شیرشم عوضش االن ،همین بله_

 .خوابید

 توی رنگ چوبی قدیمی های کاناپه سمت به خانم زهرا

 کرده درست که فرنگی توت ،شربت نشست و رفت پذیرایی

 رفتم و توش انداختم هم یخ تکه ریختم،چند لیوان تو و بودم

 بیرون

 میکنه خنکتون بخورید_
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 . که جهنمیه چه ،نمیدونی عزیزم ببینی جوونیت از خیر_

 .خورد و شربت از مقداری

 س خوشمزه چقدر نکنه درد دستت_

 . دادم لبخند با جوابشو

 خانم زهرا_

 .کرد نگاهم و گذاشت میز روی و شربت خالی لیوان

 جانم؟_

 میاد؟ امشب علی امیر اقا...اقا..امم_

 میخوای؟ مامان؟چیزی چرا_

 دستام ی خورده گره های انگشت به و پایین انداختم سرمو

 کردم نگاه

 حرف لکنت بدون تونستم و شدم خوب هروقت بود نه،گفته_

 . جونم اقا و عزیز پیش میبره منو بزنم

 :دادم ادامه بغض با و کردم نگاهش
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 خونمون برم میخوام.شده تنگ ،دلم میترکه داره دلم بخدا_

 . میکشم خجالت شما از ،دیگه

 مادرانه آغوش ،تو گرفت اغوش تو سرمو و نشست کنارم اومد

 .میریخت اشک من پای پابه هم خانم شکستم،زهرا بغضمو ش

 نجاتت انتظار همه این از و میاد دخترم،امشب نخور غصه_

 نداری فرقی هیچ امیرعلی و الهه و آرام با ، منی دختر میده،تو

 صاحبخونه تو نزن و حرف این ،دیگه واسم عزیزی که ،بخدا

 . خودته ی خونه ،اینجا ای

 .بوسید پیشونیمو و گرفت دست تو صورتمو

. شده راحت سورنم بابت کلی خیالم اومدی وقتی از بخدا_

 .برام کردی پر رو الهه خالی جای

 .کشید آهی الهه یاد با

 زلزله ی بچه دوتا ،با تنهاس و غریب دنیا سر اون بچم_

 .بخدا میشه خون جیگرم میادا ،اسمش

 دلداری باید من ،االن بود شده عوض خانم زهرا منو جای حاال

 .گرفتم ،دستشو میدادم
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 هاش بچه شوهرشو نیست که ،تنها خانم زهرا نخورید غصه_

 بهتون که ،خودشم اونجان که همسرشم ی ،خانواده هستن

 .خوشحاله اونجاگفته 

 .شد بلند جا از

 شده تنگ براش دلم بگم، چی_

 فکر امشب به شدمو ولو مبل رو ،منم رفت اشپزخونه سمت به

به جونم انداخته  و بدی استرس نیومده هنوز که ،امشبی کردم

 بود.

 هورام_

 کردم نگاهش گیج و پریدم جا از خانم زهرا صدای با

 کردم صدات بار چند جان مامان کجایی_

 داشتید؟ نبود،جانم؟کاری ،حواسم ببخشید_

 ،دستت گذاشتی بار ای قیمه دخترم؟چه کشیدی زحمت چرا_

 قابلمه کنم درست شام رفتم کوفته و خسته ،االن نکنه درد

 .دادن بهم دنیارو انگار دیدم که هارو

 .اید خسته بیایید ،میدونستم زدم دست اجازه بی ببخشید_
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 . کرد تصنعی اخم

 .خودته ی خونه ،اینجا دختر حرفارواین  دیگه نگو_

 دو هر شد،همزمان بلند اتاق تو از سورن ی گریه صدای

 . چرخید اتاق سمت به سرمون

 .بچم شد بیدار ،بالخره برم صدات قربون: خانم زهرا_

 قربون صدای اتاق تو کرد،از بغل و سورن و رفت اتاق سمت به

 زهرا ی مادرانه محبت میومد، نوازشش و ناز و رفتن صدقه

 اومدن،چشمای بیرون سورن ،با اورد لبم روی و لبخند خانم

 قشنگترین پشتش کم موهای و بور صورت و عسلیش درشت

 .بود دیدن ها ساعت واسه تصویر

 .الهی شه فدات مادر. که شکستی خوابو کمر مامان پسر_

 .گرفتش من طرف به و بوسید و سورن صورت

 زنگم ی کنم عوض لباسامو برم من بگیرش زحمت بی دخترم_

 کرده دیر چرا ببینم بزنم ارام به
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 تا.گذاشتمش پام روی و کردم بغل سورنو خواسته خدا از

 پا و دست به کرد شروع و کرد باز نیش افتاد بهم چشمش

 .زدن

 شما،سیرخواب شیرینی چقدر ،اخه که براتون مردم من اخه_

 شدی؟ اخالق خوش شدی

 با یکساعتی. خنده از میکرد غش سورن و میزدم حرف من

 نشد خانم زهرا از خبری یکساعت این تو ، کردم بازی سورن

 هم بودم کرده جارو هم بودم شده بلند که صبح از امروز.

 سه و متری سی پذیرایی ،یک نبود بزرگی ی ،خونه گردگیری

 ،اخری خانم زهرا هم یکی و امیرعلی واسه یکیش که خواب تا

 بشه شریک من با اتاقشو بود شده مجبور که ارام واسه هم

 بودم کشیده کار ازش زیاد هم ،سورن بود گرفته خوابم خیلی.

 خوابش باز ما خواب خوش یعنی این و میمالید چشماشو همش

سورن و بغل کردم و رفتم سمت اتاق ارام.روی تخت  .میاد

نشستم و پاهامو دراز کردم ،بالشت و رو پام گذاشتم و سورن 

 .و خوابوندم

 

 کن بخواب خوابت قشنگهالالیی _
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 گل مهتاب شبات هزار تا رنگه

 یه وقت بیدار نشی از خواب قصه

 یه وقت پا نزاری تو شهر غصه

 الالیی کن مامان چشماش بیداره

 مثل هر شب لولو پشت دیواره

 دیگه بادکنک تو نخ نداره

 نمی رسه به ابر پاره پاره

 الالیی کن الالیی کن

 مامان تنهات نمی زاره

 ره دوست داره میشینه پای گهوارهدوست دا

 

به یاد نبود مادر سورن و عزیز خودم صورتم خیس از اشک 

شد ،نمیدونستم واسه این فرشته ی کوچولو غصه بخورم یا 

گم شدن عزیز و اقاجونم ،دلم تنگ بود....دل تنگی که تا مرز 

مرگ میبره ادمو ،از اون دلتنگی هایی که انگار یکی پا میزاره 

و فشارش میده،از اون دلتنگی هایی که پر از اشکه رو خرخرت

،پر از غصه س.دستم روصورتم بود و بی صدا هق میزدم ،تا 

 . مبادا صدام بلند شه و زهرا خانم و ناراحت کنم
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 از خوابیدن سورن گریه میکنی؟_

با صدای اروم امیرعلی از جا پریدمو دستم و از روی صورتم 

اتاق تکیه داده بود و نگاهم  برداشتم و نگاهش کردم،به دیوار

 . میکرد

 .سورن و بخوابون رو تخت بیا بیرون_

؟صورتمو با مرفت ،کی اومده بود که من نفهمیدگفت و از اتاق 

پشت دست پاک کردم و سورن و رو تخت خوابوندم،دورشو 

امیر علی و کنارش زهرا  . بالشت چیدم که یک وقت غلت نزنه

زهرا خانم نگران نگاهم میکرد خانم تو پذیرایی نشسته بودن ،

و امیر علی با چهره ای که هیچی ازش نمیشد فهمید به نقطه 

ای نا معلوم خیره شده بود،نمیدونم چرا از این سکوت و این 

،نگاهم ته دلم ریخت حالت هاشون خوشم نیومد،یک چیزی 

به ارام افتاد که اونم دست کمی از بقیه نداشت ،نگاهمو که 

 .ی زد و دستمو گرفتدید لبخند غمگین

 چرا نمیای بشینی؟آرام: _

 کی اومدی؟_

 همین االن آرام :_

با ارام روبروی زهرا خانم و امیرعلی نشستیم. خیره شده بودم 
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لحظه چشم ازش بردارم  به امیرعلی و نمیتونستم یک

و کالفه نفسشو بیرون داد،معلوم بود انگشتاشو تو هم گره زد ،

هاشو درک کنم ،چشمای  عصبیه نمیتونستم این حالت

 . قرمزشو باال اورد و نگاهم کرد

 از اتفاقات قبل از بیمارستان چیزی تو ذهنت هست؟_

نیاز به فکر کردن نبود چون این مدت بار ها و بارها بهش فکر 

 .کرده بودم و به جایی نرسیده بودم

فقط یادمه داشتیم با عزیز و اقاجون میرفتیم شمال واسه _

 .  زندگی

میلرزید ،زهرا خانم نگاهم کرد و ارام دستمو تو دستش صدام 

 .گرفت و فشار داد

 جلوی یک رستوران پیاده شدید ناهار خوردید ،یادته؟_

یادم بود کی و میگه ،همون رستوران سر راهی و میگفت که 

من از دیدن جاده ش سیر نمیشدم،ولی امیرعلی از کجا 

 .وردممیدونست، سوال تو ذهنمو با تعجب به زبون ا

 ...اره ولی...شما ،شما از_

  . نفس عمیقی کشید و نگاهشو ازم دزدید

بعد از اینکه سوار ماشین میشید ،تو جاده متاسفانه _
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  .ماشینتون با یک کامیون و یک سواری دیگه تصادف میکنه

گوشام سوت کشید ،چشمام درشت یکه خورده نگاهش کردم 

مونده بودم،نفسم شده بود و بدون پلک زدن رو امیرعلی زوم 

یکی در میون شده بود ،باورم نمیشد ،نمیتونستم حرفشو 

درک کنم ،یعنی معنی تصادفو میفهمیدم ولی نمیتونستم اون 

لحظه درکش کنم ،زبونم تو دهنم نمیچرخید که حرفی بزنم ، 

دست ارام روی کمرم قرار گرفت و پشتمو مالید،زهرا خانم 

هیچکدوم باعث نشد که لیوان اب قند و به خوردم داد ولی 

یک لحظه هم چشمم از امیرعلی جدا بشه،ضربه ی محکمی 

که پشتم خورد نفسمو باال اورد،چونم میلرزید ولی بیشتر از 

اون قلبم بود که میلرزید و میترسید و ضعیف میزد،نگاه 

امیرعلی گنگ ،نگاهش پر از اخم و پر از اتفاقاتی بود که فقط 

 ....سردرگمم میکرد ،نگاهش

 ...تو پنج ماه تو کما بودی و خانم و اقای محبی ....متاسفانه_

 پریدم تا حرفشو کامل نکنه.ز جا سریع ا

ن...نمیخوام بشنوم ،من من گمشون کردم فقط و حاال باید _

دنبالشون بگردم ،شماها منو ....منو باکس دیگه ای اشتباه 

 .گرفتید
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 .بین بغض و گریه خندیدم

ا ، این همه مدت زحمت کشیدید ولی وااای ببخشید تورو خد_

منو اشتباه گرفته بودید.انشااهلل...انشاهلل زود جبران ..می 

 ......میکنم

نمیدونستم دارم چیکار میکنم و میخوام کجا برم فقط دور 

و سعی  اشک می ریختنخودم میچرخیدم ،زهرا خانم و ارام 

 . میکردن ارومم کنن ،گریه چرا؟به ارام نگاه کردم

جان میشه، میشه لباسامو بیاری ؟من برم خونمون میگم  ارام_

عزیزم کلی لباس برات بدوزه،کلی برام لباس خریدید 

همشو...همشو جبران میکنم ،میدونی من خیلی وقته 

 .مزاحمتون شدم دیگه وقتشه که رفع زحمت کنم

 .دست زهرا خانم و با دستایی که به شدت میلرزید گرفتم

 .من خیلی زحمت دادم بهتون ببخشید تو رو خدا من، _

ارام،ارام عزیز منم عین مامانت فرشته س، اینقدر خوبه _

،اینقدر مهربونه حاال انشاهلل بیایید خونه ی ما باهاش اشنا 

 .بشید

 .به زهرا خانم نگاه کردم

  .... بخدا من...زهرا خانم بخدا _
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 .با صدای بلند زدم زیر گریه

یخوام ،میخوام بیارم با ماااادرمو ممن عزیزمو میخوام ، من _

کنم ، نمیدونید زهرا خانم چه لذتی داشت وقتی غم  شما اشنا

  .داشتم دست اقاجونم سرمو نوازش میکرد که یعنی من هستم

به سمت امیرعلی رفتم و جلوش زانو زدم ،اشک لعنتی 

 .نمیذاشت درست ببینمش

ن شما گمشون کردم مگه نه؟نه ،نه یعنی اونا منو گم کرد_

هنوز نتونستید پیداشون کنید ،من میدونما میدونم خیلی 

اذیتت کردم، هی گفتم خانوادم کالفه شدی داری تنبیهم 

میکنی، باشه باشه ببخشید هر وقت دوست داشتی در 

 .موردشون حرف بزن

  .به سمت زهرا خانم چرخیدم

زهرا خانم ،من مامانم و میخوام ،زهرا خانم من این همه مدت _

 . ار کشیدم تو رو خدا ،من بابامو میخوامانتظ

به هق هق افتاده بودمو نمیتونستم نفس بکشم ، شلوار 

 .امیرعلی و گرفتمو زار زدم

امیرعلی بلند شد و از خونه رفت بیرون ،ارام شونه هامو گرفته 

 .بود و زهرا خانم بغلم کرده بود
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 مادرم ،خدا بی مادرم نکن ،مامان،خدا یتیمم نکن ،باباام_

 ...،اقاجونم

 .کرد پاک اشکامو و بوسید و صورتم خانم زهرا

 عزیزم بده صبر بهت خدا بده، صبر بهت خدا_

 جون از بدنم رفت و شد وارونه دنیا تمام کردم حس لحظه یک

 .افتادم ارام و خانم زهرا ،توبغل

 جان هورام خدا ،یا خدا یا: خانم زهرا_

 .... هورام ،بیا داداااااااشآرام :_

 ....نفهمیدم هیچی دیگه

 ...راوی زبان از...

 درجه چهل تب توی که بود ها ساعت نقش ریز دخترک

 ارام و خانم ،زهرا بود اورده درد به را همه قلب و میسوخت

 او کسی بی یاد به و بودند نشسته سرش ی باال مدت تمام

 بود شده ویران باره یک به کوچکش دنیای... میریختند اشک

 بودند لرزانده را ضعیفش های ستون مصیبت عظیم سیل و

 خانم زهرا دل عزیز عجیب رسیده راه گرد از تازه دختر این.
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" مادر" که او لبی زیر های ناله از میگرفت قلبش و بود شده

 و نمیکرد رها را امیرعلی ای لحظه وجدان عذاب.میکرد زمزمه

 بارها هورام ی بیمارگونه روز و حال و نقاحت مدت تمام در او

 :بود پرسیده خود از

 بود؟ گفتن بود؟وقت درست کارم_

 خودش و میفهمید باید دختر نداشت،ان دیگری راه میدانست

 ،هدفی برساند هدفش به را امیرعلی بتواند تا میکرد پیدا را

 ،تو شد می انها دوی هر مشترک هدف پس این از شاید که

 داشت، هورام اتاق به چشم و بود نشسته پذیرایی تاریکی

 سپری انجا وقتشان بیشتر روز چند این مادرش و خواهر

 روز و حال ان در را دخترک ،نمیتوانست خودش ،اما میشد

 از و میشد مچاله او پناهی بی و مظلومی از ببینید،قلبش

  امد بیرون ارام و شد باز اتاق در. امد برنمی کاری هیچکس

 چطوره؟ حالش_

 داد تکان سر و انداخت برادرش به غمگینی نگاه

 . میکنه ناله و میگه هزیون لب باالس،زیر تبش_

 دکتر با بگیرید تماس باز نشد بهتر فردا تا اگر_
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 که ولرم اب رفت،تشت اشپزخانه سمت به و نزد حرفی ارام

 ،با برگشت اتاق به و کرد عوض تازه اب با را بود شده سرد حاال

 تخت ی گوشه مادر کنار و داد قورت را بغضش هورام دیدن

 .نشست

 .مامان میسوزه براش دلم_

 .برد اب داخل و برداشت او پیشانی از را دستمال خانم زهرا

 سنگینیه داغ. سالشه یک و بیست ،همش که نداره سنی_

 . بده صبر بهش ،خدا

 به رو بود خودش مادر نبود یاداوری که بغضی با سپس

 .داد ادامه دخترش

 از بعد شماها کسی، واسه نخواد سخته،خدا خیلی مادری بی_

 ... معصوم طفل این ولی دارید ،همدیگرو داشتید منو باباتون

 سختی های روز. برساند پایان به را حرفش تا نداد امان گریه

 تیره و نحس های روز ان از خیلی و بودند دار داغ هنوز.بود

 سبکتر را دلشان داغ هورام وجود اما بودند نگرفته فاصله

. کنند ظاهر حفظ بودند مجبور هورام خاطر ،به بود کرده
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 مادری بی میسوخت،از عزیزش فوت داغ از هنوز امیرعلی

 ............. سورنش

 ....هورام....

 دور نگاهمو. کردم باز چشمامو اروم در شدن بسته صدای با

 باال خودمو دستام کمک با و چرخوندم ارام رنگ صورتی اتاق

 پتو و گرفتم سرم به و پیچید،دستم سرم تو بدی درد. کشیدم

 .... که شم بلند ،خواستم زدم کنار خودم از رو

 ......متاسفانه....محبی اقای و خانم و بودی توکما ماه پنج تو_

 امیرعلی حرف این ها ثانیه چرخش ازای به بار ده نه یکبار نه

 چی به دنیا اخر. میچرخید نور سرعت میچرخید،با سرم تو

 زندگیم منو نبود؟پایان دنیا اخر مصیبت این میگن؟

 کردم شروع بلند صدای جون؟با اقا و عزیز نبود؟زندگی؟بدون

 تر سنگین داغم میکردم گریه تر بلند کردن،هرچی گریه به

 ای ،گریه میشد تر سیاه دنیا میزدم زار تربیش چی ،هر میشد

 و ناتوانی و ،عجز میومد قلبم ته از بلکه چشمم از نه که

 باز اتاق در .میشد سرازیر اشکام با همه و همه بیچارگی

 اتاق وارد امیرعلی و ارام سرشم پشت و خانم شد،زهرا
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 آغوشش تو دل و جون با من و نشست کنارم شدن،زهراخانم

 مادر کنه،دیگه پاک اشکامو تا نداشتم مادر دیگه.رفتم فرو

 بابا ببره،دیگه دلم از و غبار نوازشش و بغل ی تا نداشتم

 : بگه که نداشتم

 همراه و ،کنار ماس با نکنیا،خدا جان،ناشکری بابا بزرگه خدا_

 .هستم من هم خدا از ماس،بعد

 خانم زهرا که بودم ترحم قابل اینقدر.نیست بابا دیگه نیست،

 نگاهم غم با امیرعلی که بودم ترحم قابل ،اینقدر بزنه هق برام

 صدقم قربون و میکشید موهام رو دست خانم ،زهرا کنه

 و بود سیاهی فقط کور، چشمم و بود کر گوشم ولی میرفت

 .سیاهی

 تا خوردم اب یکم بود گرفته دهنم جلوی ارام که ابی لیوان از

 به خیسم صورت و اشک پر چشمای بشه،با اروم گریم هق هق

 .کردم نگاه امیرعلی

 کجان؟ االن...االن_

 پیششون؟ بری میخوای_
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 تند ،تند نشه بلند ام گریه صدای باز تا کردم چفت لبامو

 .دادم تکون سرمو

 . میبرمت شدی اروم هروقت_

 شدم بلند سریع بیرون بره خواست تا

 ارومم خدا ،به ارومم_

 ،لیوان کردم پاک اشکامو و کشیدم صورتم رو دستامو پشت

 تمام.کشیدم سر اخرشو ی قطره تا و گرفتم آرام از و اب

 مطمئن نا ،نگاهش کردم نگاهش و چشمام تو ریختم التماسمو

 میکردم سعی که حالی در و برداشتم سمتش به ،قدمی بود

 :گفتم نلرزه بغض از صدام

 شم؟ حاضر_

 یکم بگیره اروم دلش بلکه ،ببرش جان مامان_

 داداش،بریم؟ میام منم_

 .برگشت دادو تکون سری

 باشید بیرون دیگه ربع یک_
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 بیرون رفت اتاق از عجله با خانم زهرا سورن ی گریه صدای با

 من فهمیدم تازه. برد ،ماتم شم حاضر برم که چرخیدم ،سریع

 رو ارام دست. بشم اماده بخوام که ندارم مشکی لباسی اصال

 .کردم نگاهش غم با و چرخیدم طرفش نشست،به شونم

 چیشد؟_

 .ندارم مشکی لباس من،من_

 داره؟ ماتم دیگه این_

 مشکی مانتو ی گشتن یکم از رفت،بعد لباساش کمد سمت به

 .کشید بیرون برام گشاد

 .میشه گشاد برات فقط مانتو بیا_

 خجالت.کردم تنم رو مانتو و شلوار و گفتم لبی زیر تشکر

 فکر که کردم پا اون پا این ،یکم بگیرم شال ازش میکشیدم

 سمتم به هم مشکی شال فهمید،یک حالتام از خودش کنم

 . گرفت

 شال از اینم بفرما_
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 اتاق از اماده هردو. گرفتم و شال زدمو بهش جونی بی لبخند

 اونجا خانم زهرا که امیرعلی اتاق تو سرکی ،ارام رفتیم بیرون

 نشه بیدار سورن که جوری و میخوابوند،کشید سورنو داشت

 :زد لب

 نمیخوای؟ چیزی مامان میریم داریم ما_

 از بیش سکوت ولی بود یواش ارام مثل هم خانم زهرا صدای

 :برسه گوش به واضح صداش شد باعث خونه حد

 باشید هورام جان،مراقب مامان نه_

 چشم_

 و بودم داده تکیه دیوار به منکه سمت به و بست و اتاق در

 .اومد بود پایین سرم

 بریم_

 ماشین تو و بیرون بود برده حیاط از و ماشین امیرعلی

 جلو هم ،ارام نشستم و کردم باز و عقب ،در بود منتظرمون

 ی شیشه به ،سرمو افتاد راه حرفی هیچ بی امیرعلی شد سوار

 نبود،ولی خوب اصال حالم. بستم و چشمام دادمو تکیه ماشین
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 برم ها مدت از بعد نتونم من و بفهمه امیرعلی نمیخواست دلم

 .اقاجونم و عزیز پیش

************************************* 

 خواب بین نبودم، زمین روی انگار.. من و بود شده تاریک هوا

 میزدم پا و دست رویا و کابوس و زندگی و مرگ ،بین بیداری و

 و میشه بلند فوت با که قاصدک یک سبکی بودم؛به ،سبک

 نمیدیدم،نه و جایی ولی میگشت چشمام.... میره، و میچرخه

 و نور و شهر های چراغ تمام بین میکردم، حس نه میدیدم

 بودم خال تو بودم،من مطلق ظلمت یک توی ،من ها روشنایی

 نمیکردم حس پاهام زیر زمینو که میرفتم راه سبک اینقدر.... 

 بود،یه سکوت ،صدای ادما ی همهمه جای به گوشام ،توی

 و سفید و سیاه بین مرز نمیشه وقت هیچ....بلند سکوتِ صدای

 مرز این بگی دقیق نمیتونی کنی نگاه چقدرم داد،هر تشخیص

 اون تو دقیقا من حاال و خاکستری هم سفید؛شاید یا سیاهه

 سردر از پر کنی نگاه هرچقدرم که ای ،نقطه ایستادم نقطه

 مرگ بین مرز ، شادیه و ترس از ،پر سواله و گیجی از ،پر گمیه
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 .نقطه این همینجاست،تو ، همینه دقیقا زندگی و

************************************ 

 پیاده ش خاله ی خونه جلوی و ارام برگشت راه تو امیرعلی

 خاله از کردم تعجب من و بمونه اونجا و شب میخواست کرد

 حرفی و بودم ندیده خانم زهرا ی خونه یکبارم حاال تا که ای

 به خیره فقط مغموم و ساکت من مدت تمام.بودم نشنیده ازش

 حتی که نامعلومی ی بودم،نقطه نقطه یک

 سکوت این شکستن برای تالشی هم نمیدیدمش،امیرعلی

 رفتاراش و بودن تر محکم حاال خوردش گره نمیکرد،اخمای

 کرد حس توش و خشونت میشه که صدایی ،و تر جدی

 به....سماوات امیرعلی ،سرگرد امیرعلی جنس از بم ،خشونتی

 به حالیم بی و ضعف از که لرزون پاهای با رسیدیم که خونه

 ماشینو امیرعلی تا نموندم منتظر ، شدم پیاده بود گریه خاطر

 بکشم، نفس و برم راه یکم میخواست ببره،دلم حیاط داخل

 ساله یک شایدم ماهه یک خواب میخواست،یه خواب یکم دلم

 و امروز از سال چند ببینم و شم بیدار داشتم دوست ،فقط

 البوم تو حتی مطمئنم که هایی روز ، گذشته ها فردا و دیروز

 که هایی نمیدارم،روز نگهشون خاطره تجدید برای هم
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 که اخمی با ،امیرعلی کرده کم و عمرم از سال ده استرسش

 کرد نگاهم بود عادت البته صد و فکر از ناشی

 حیاط تو میارم بشین،ماشینو_

 برم راه یکم میخوام_

 سرمو و شدم حیاط ،وارد رفت ماشین سمت به و نزد حرفی

 فقط بگم خدا به چی دقیقا ،نمیدونستم اسمون به رو گرفتم

 ته ته ته ،از کنم گریه و کنم نگاهش لحظه اون میخواست دلم

 نداشتم هوار و داد جون.... قلبم قسمت ترین عمیق ،از دلم

 که بودم کرده گریه اینقدر ، میریخت صدا بی اشکام فقط

 اشکم ی چشمه ولی نخود یک ی اندازه بود شده چشمام

 . هنوز بود فعال عجیب

 تو جان؟بیا مامان بیرونی چرا_

 نگاه بود بغلش سورن و بود ایستاده در جلوی که خانم زهرا به

 رفتم سمتش به. میخواست شو مادرانه و گرم آغوش کردم،دلم

 و سورن و ایستاد پشتم دادم،امیرعلی جا اغوشش تو خودمو و

 وقتا خیلی.کرد حلقه دورم دستاشو خانم گرفت،زهرا ازش

 حرف از بیشتر سکوت وقتا خیلی چیزه، همه گویای سکوت
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 استرستو کنه،میتونه ارومت برسونه،میتونه منظورتو میتونه

 ممنون ،ازش گرفتم فاصله خانم زهرا از شدم که بهتر.کنه کم

 زدو بود؛لبخندی نشکسته ارامشو پر سکوت این که بودم

 .گذاشت کمرم پشت دستشو

 دخترم تو بریم_

 ببینم. سورنو که کردم پشتم به نگاه

 .بریم ،بیا مادر داخل رفته وقته خیلی امیرعلی_

 شدیم خونه وارد خانم زهرا همراه به

 کو؟ ارام راستی_

 خواهرتون ی خونه رفت_

 یاور اقا ی خاله نیست پس،خواهرم رفت خبر بی چه_

 ،زیاد داره دوسش خیلی ارام که تنهاس پیرزن ،ی خدابیامرزه

 برو جان مامان. بابامه شبیهه ،میگه میمونه و میره اونجا

 .بخوریم شام بیا کن عوض لباستو

 امیرعلی اتاق از که رفتم اتاق سمت به و دادم تکون سری

 و درست روزم و حال میومد،اگر رفتنش صدقه قربون صدای
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 اخمو سنگ این که میکردم تعجب کلی حتما بود حسابی

 و نمیخوره شخصیتش به بلده؟اصال رفتنم صدقه قربون

 مشکیو ،شال کردم عوض لباسامو.حتی کنم تصور نمیتونم

 چند و رفتم دستشویی سمت بیرون،به رفتم و کردم سرم

 و بشه کم چشمام پف تا پاشیدم صورتم به خنک اب مشت

 بغلش تو سورن و امیرعلی و خانم زهرا. بیاره جا یکم و حالم

 نشستم خانم زهرا کنار و رفتم ،اروم بودن نشسته میز سر

 ،بده کردم درست پلو لوبیا تو خاطر به ،ببین جان مامان بیا_

 .بکشم برات بشقابتو

 نگاه سورن گرفتم،به سمتش به بشقابمو و کردم زیرلبی تشکر

 ای سرمه سرهمی اون بود،تو شده تنگ براش دلم کردم،چقدر

 چشم ازش نمیشد که بود شده خواستنی اینقدر

 با چهرشو و میزد مک و بود دهنش تو برداشت،انگشتاش

 نگاهم زدم،وقتی لبخند حالتش از بود،ناخوداگاه کرده تر نمک

 ،خودشو زدن پا و دست به کرد شروع دید خودش ی متوجه و

 نگاه حرکاتش ب لذت با امیرعلی و میکشید سمتم به

 دلم.دید چشماش تو و سورن به عشق میشد میکرد،قشنگ
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 باز سورن کردن بغل برای ،دستامو نیاورد طاقت

 به و اورد باال کرد،چشماشو نگاه دستام به کردم،امیرعلی

 گذاشت بغلم تو و بوسید و ،سورن دوخت منتظرم چشمای

 روم .بوسیدم لطیفشو و کوچولو صورت طوالنی و عمیق.

 چشمام با فقط برم صدقش قربون امیرعلی جلوی نمیشد

 اینقدر ، میخندیدم اروم و میکردم دنبال بازیشو و حرکات

 و خوردن شام کی بقیه نفهمیدم که بود سورن گرم سرم

 . شد بلند میز پشت از کی امیرعلی

 . بخور شامتو رو بچه من کرد،بده یخ شامت جان مامان_

 .دادمش خانم زهرا به و بوسیدم و سورن صورت

 و خانم هورام لبخند سورن اقا سر صدقه از ما شکر رو خدا_

 .دیدیم

 نتونستم قاشق چند از زدم،بیشتر لبخند بچگانش لحن به

 سریع رفت سورن پوشک تعویض برای که خانم بخورم،زهرا

 تو بردم بود نشده هم نصفه که بشقابمو و شدم بلند

 قاشقم تا چند همین بود خودم به اشپزخونه،اگر
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 اشپزخونه و شستم ظرفارو.بشکنم دلشو نیومد نمیخوردم،دلم

 . کردم تمیز رو

 دخترم کشیدی زحمت چرا_

 شام از کشیدید،مرسی شما و حرفیه،زحمت چه این_

 خوشمزتون

 نداری؟ کاری بخوابم برم عزیزم،من جانت نوش_

 . بخیر شبتون_

 تا کنم کار میخواست دلم. شد خارج اشپزخونه از و زد لبخند

 بشم،تند مشغول ها ساعت داشتم کنم،دوست فکر بتونم کمتر

 و کشیدم دستمال رو ها کردم،کابینت خشک رو ظرفا تند

 و جارو رو خونه کل بود خودم به کردم،اگر جا به جا رو ظرفا

 کاری دیگه چرخوندم چشم چی هر. میکردم هم گردگیری

 از و کردم خاموش چراغو نکردم پیدا دادن انجام واسه

 بودن کرده خاموش رو ها برق ی همه شدم، خارج اشپزخونه

 به میشد داشتم،کاش استراحت به نیاز اما نمیبرد، ،خوابم

 ،این رفتم ارام اتاق سمت به.داد استراحت روز چند هم ذهن

 نشستم تخت روی ،تا کشیدم اهی.بود دلگیر ارام بدون اتاقم
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 هام شونه رو که ،شالمو علیه امیر خورد،فهمیدم در به ای تقه

 .کردم سرم بودو افتاده

 بفرمایید_

 . شد اتاق وارد و کرد باز درو

 بزنیم حرف باید_

 باشه جز و بود دستوری و تاکیدی شدت به نه، سوالی لحنش

 سمت به و بست و اتاق در.گفت نمیشد ای دیگه چیز گفتن

 و گذاشت روبرم دقیقا و کشید رفت،صندلیشو کامپیوتر میز

 بازی مشغول شالم ی گوشه با و انداختم پایین ،سرمو نشست

 فقط نبودم ،معذب میبردم حساب امیرعلی از شدت شدم،به

 میترسه اخموش و بداخالق پدر ترس از که ای بچه مثل دقیقا

 دعواش بخواد پدر اون مبادا که کنه صدا سرو یا کنه بازی

 هم کتک و دعوا صدتا از که کنه نگاه غیض با حتی کنه،یا

 .بدتره

 کن نگاهم_

 کردم،یه نگاهش و کردم بلند سرمو سریع صداش تحکم از

 گناه تمام داشتم دوست که بود شده خیره بهم اخم با جوری
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 روی ارنجشو. کنم اعتراف االن تا بچگی از نکردمو و کرده های

 نگاهم دقیق ،انقدر شد خم سمتم به و گذاشت زانوهاش

 میکشه چشمام از داره افکارمو تمام میکردم حس که میکرد

 بندازم سرمو ،میترسیدم کردم جمع هامو شونه یکم.بیرون

 بلند کشیدنمم نفس صدای که بودم کرده حبس نفسمو.پایین

 .نباشه

 هدفیه خاطر به اینجایی االن تو اینکه اینجام،و االن اینکه_

 خودمو اول از بزار. میکنم قمار روش دارم زندگیمو کل من که

 .میخوام ازت چی و میره ازت توقعی چه بگم تا کنم معرفی

 داد،همینکه تکیه صندلی پشتی به و کشید نفسی کرد مکث

 باز هام شونه انقباض و کردم رها اروم نفسمو منم رفت عقب

 . شد

 مخدر مواد با مبارز ی اداره از سماوات امیرعلی سرگرد من_

 ...مسئولشم من که ای ،پرونده هستم

 :داد ادامه و کرده نگاهم یکم

 حقیه عبدالرضا و حقی ،سیامک حقی اراش به مربوط_

 اعضای و زن و دختر تا مخدر مواد از قاچاق باند بزرگترین.
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 جا همه تو و میکنن عمل مافیا یک مثل که ادمایی.بدن

 .من های همکار بین ،حتی هست افرادشون

 همه که بود وقت خیلی ،من نکردم تعجب زد که حرفایی از

 تهدید با که موقعی همون ،از بودم فهمیده ارش مورد در چیزو

 کاخ تو گذاشتم پا که وقتی همون کردن،از ازدواج به وادار منو

 .ها حقی

 منه؟ به حواست_

 دلیل دوختم،شاید چشم میکرد نگاهم اخم با که امیرعلی به

 در من که نسبتیه خاطر به ش جذبه و جدی ،صورت اخماش

 .داشتم ارش با گذشته

 خاطر ،به منی ی خانواده کنار و من ی خونه ،تو اینجا اینکه_

 عهده به ماموری هر که ای پرونده خاطر نیست،به مسئولیتم

 خاطر به اینجایی تو. نیست هم شد نیست به سر و گرفت ش

 فرق اسمون تا زمین من مسئولیت با من هدفم،هدف

 حتی خاطرش به من که قدرتمنده اینقدر هدف این.میکنه

 اون نداره،باعث وجود زوری هیچ. میگیرم نادیده و قانون

 میتونه که ماجرا این پای رد تنها تا بود حقی عبدالرضا تصادف
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 در جونت پس. کنه پاک و هستی تو پا رد اون و بندازه گیرش

 کوچکترین مدت این بابت تو نه و هست اجباری خطره،نه

 جوابمو دلت ته از که اجبار سر از نه ،پس داری من به دینی

 ....حا تو خطرناکه راه این میگم بده،بازم

 ... من_

 نگاهش تر مصمم و کردم پاک پریدم،اشکامو حرفش بین

 :کردم

 و عزیز خاطر میدم،به انجام بیاد بر دستم از کاری هر من_

 اگر ،حتی کشیدم مدت این که هایی درد خاطر ،به اقاجونم

 سختیامو ی ثانیه به ثانیه انتقام تا میکنم کمکت ،من بمیرم

 .بگیری

 .رفت باال سمت به لبش ی گوشه

 خودته با اومدنت ماجرا این نیست؟تو راحت که میدونی_

 پشیمون بعدا که نگیر تصمیم احساس روی خدا،از با رفتنت

 .باشی نداشته برگشت راه و بشی

 تمام از من.هستم اخرش ،تا نیارم کم که میخورم قسم_

 .دارم خبر خانوادش و ارش های کثافتکاری
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 پشتیبان میرم،یعنی پیش دارم پلیس از مستقل من_

 ....بیفتی خطر تو اگر ندارم،فردا

 و ارش نابودی تا ،من نیست مهم نیست،هیچی مهم برام_

 .کن اعتماد بهم ،لطفا نمیشینم اروم نبینم و پدرش

 هاش زانو روی و هاش ارنج دوباره و فرستاد بیرون و نفسش

 پایین سرشو ای ثانیه کرد،چند گره توهم دستاشو و گذاشت

 کنه قبول حرفمو نتونه داشت ،حق میکرد فکر داشت.انداخت

 قسم ،ولی بازیا پلیس این به چه ترسو پاچلفتی و دست ،منه

 اینکه بدون. برم نابودیشون برای مرگمم پای تا که میخورم

 تا قدرت کردم،با کرد،نگاهش نگاهم پایین از کنه بلند سرشو

 .کنه باور حرفامو

 و شی اماده باید. میریم اینجا از کن،فردا جمع و وسایلت_

 شیر باهام اطالعاتتو بتونی و بگیری یاد رو چیزا یکسری

 .میفتیم راه زود صبح بخواب.کنی

 هیچ ولی نمیشدم ترسم ،منکر بیرون رفت اتاق از شد بلند

 خاموش و برق. نبودم مصمم کاری انجام واسه زندگیم تو وقت

 . کشیدم دراز تخت روی و کردم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 ...میبینمتون زودی ،به نزدیکه نابودیتون_

 چی هر اینده در. بستم چشمامو و فرستادم صلواتی دلم تو

 مهم قدم اولین ،این نمیشم منصرف ازش من بشه که هم

 حضور و ،وجود برم پیش قدرت و ثبات با باید من و زندگیمه

 هست امیرعلی که وقتی برام،یعنی بود گاه تکیه یه امیرعلی

 اخم و جدی اخالق و خشونت تمام با امیرعلی. معنیه بی ترس

 داده رفتن راه توان من به حاال که قدرتیه اون درهمش های

 و ارش ترس از سال سه که قفلی این شکستن قدرت من ،به

 تا زدم دهنم به اقاجونم و عزیز وجون هاش تهدید و باباش

 همه اون از بعد حاال. بندازه خطر تو و خانوادم و شه باز مبادا

 ای تقه صدای با. بود زدن حرف وقت تهدید و شکنجه و ترس

 سبک خوابم اینقدر وقت ،هیچ پریدم خواب از خورد در به که

 بودم خوابیده هوشیار تقریبا که میترسیدم اینقدر ولی نبود

 اشتباه شاید.بود تاریک هنوز نشستم،هوا تخت روی.

. خورد در به ای تقه دوباره که بخوابم شنیدم،خواستم

 بلند ناچارا و شد زده در به تقه ،دوباره کنم باز و در میترسیدم

 اهلل بسم با و بستم رفتم،چشمامو در سمت به ،اروم شدم

 .بیرون میزد دهنم از داشت قلبم. کردم باز درو سریع
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 کنی؟ کمک ارش دستگیری تو میخوای شجاعت همین با_

 . کردم باز چشمامو سریع امیرعلی صدای شنیدن با

 سالم_

 . داد تکون سری

 .میخریم بعدا.بیاری کنی جمع نمیخواد لباس شو، اماده_

 . کردم صداش سریع بره خواست تا

 امیرعلی اقا_

 حرفتو زود یعنی که فهموند بهم نگاهم همون با ، کرد نگاهم

 یادم کال که کرد نگاهم جوری یه انداختم، پایین و سرم.بزن

 یه و شلوار و مانتو یه لباس؟با بدون بگم، میخواستم چی رفت

 تیشرت؟

 هیچی...هی_

 زهرا اتاق سمت به و برگشت ای دیگه ی اضافه حرف بدون

 پذیرایی تو سرویس سمت به اتاق، تو برگشتم منم. رفت خانم

 ببره،از سرم از و خواب اب خنکی تا شستم و صورتم و رفتم

 .کردم نگاه خیسم صورت به اینه تو
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 جون میتونی بده،تو انجام و درست کار شده که یکبارم برای_

 . همراهته خدا ،نترس بدی نجات خیلیارو

 و کشیدم عمیقی ،نفس بگیرم ارامش یکم تا بستم چشمامو

 و نبرد،حاضر وقت هم دقیقه پنج حاضرشدنم کل.رفتم بیرون

 نگران خانم زهرا و بود اتاق تو امیرعلی. بیرون رفتم اماده

 .میگفت ذکر لب زیر و بود نشسته

 انجام میخوای که کاری از کردی؟مطمئنی فکراتو هورام_

 بدی؟

 لباش و بود پریده نشستم،رنگش کنارش و رفتم سمتش به

 .گرفتم دستم تو سردشو بود،دستای شده سفید

 . خانم زهرا نبودم مطمئن اینقدر وقت هیچ زندگیم تو_

 قرمز حسابی اومد،چشماش بیرون امیرعلی و شد باز اتاق در

 زمین روی و ساک بود دستش مشکی ساک ی. بود شده

 لباس گفت من به.نشست خانم زهرا روبروی مبل رو و گذاشت

 بسته؟ ساک خودش بعد نکنم جمع

 مقابل و اورد بیرون هواپیمارو های بلیط ساک پشت زیپ تو از

 . گذاشت خانم زهرا
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 طول چقدر پرونده این ،نمیدونم دارید پرواز سه ساعت ظهر_

 با بتونم که بمونید الهه پیش بشه تموم که وقتی ،تا میکشه

 ی طعمه نمیخواد دلم کنم،اصال تمرکز کارم رو راحت خیال

 امن جاتون کانادا تو. باشید سورن حتی یا ارام یا شما بعدی

 صبح ،ارامم دنبالتون میاد ،مصطفی راحتتره خیالم منم تره

 . برمیگرده

 :گفت فهمید و دلتنگی و غم میشد راحتی به که صدایی با

 سورنم جون و شما جون_

 بودم غریبه پشت هفت که ،منی کردم بغض ولی چرا نمیدونم

 . امیرعلی حال به وای سورن دوری از میمردم

 امانتیتم مراقب چشمام تخم ،عین جان مامان نباش ما نگران_

 .پسرم

 شدیم،زهرا بلند تبع به هم خانم زهرا ،منو شد بلند امیرعلی

 شروع بلند صدای با و کشید آغوش به و امیرعلی محکم خانم

 امیرعلی. میریختم اشک صدا بی کردن،منم گریه به کرد

 . بوسید و پیشونیش و گرفت دست تو و خانم زهرا صورت

 . پناهتون و پشت ،خدا همراتون به خدا_
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 .برم باید که ،راهیه مامان نکن گریه_

 من طرف به و بوسید و امیرعلی صورت بار چند خانم زهرا

 .کشید درآغوشم و اومد

 ....نگهد خدا... میسپارمتون همدیگه به بعد و خدا به اول_

 امیرعلی سمت به سریع باشه اومده یادش چیزی که انگار

 .کردم نگاه خانم زهرا به تعجب چرخید،با

 امیرجان_

 زهرا یهویی رفتار تغییر از رفته باال های ابرو با هم امیرعلی

 .میکرد نگاهش خانم

 !جانم؟_

 ...چیزه... مادر...میگم_

 مامان؟ چیشده_

 ...عزیزم ،ببین امیرجان خب_

 .بود مضطرب و دودل حرفی گفتن واسه
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 باشید هم کنار و مدتی قراره هورام و تو جان مامان ببین_

 ...اینجوری ،خب

 که عصبانیتی با و کشید هم تو اخماشو شدت به امیرعلی

 :گفت کنه کنترلش میکرد سعی

 نیک؟ پیک میرم دارم ؟مگه چیه منظورتون_

 .گرفت دستشو و رفت امیرعلی سمت به کرده هول خانم زهرا

 مثال هورام یا افتاد اتفاقی اگر اینکه خاطر به مادر،فقط نه_

 معلوم ،بالخره کنی کمکش خواستی داشت کمک به نیاز

 زمان با شرایط االن. که بیفته اتفاقی چه قراره نیست

 دق بخدا.امانته من دست هورام.پسرم کرده فرق بیمارستان

 .نمیاد خوشش هم ،خدا میکنم

 حرفی شوک تو منم و بود شده تند حرص از امیرعلی نفس

 .بود شده دستپاچه اینقدر گفتنش واسه خانم زهرا که بودم

 عزیزم میگم خدا رضای خاطر به فقط ،من نگو نه مامان جان_

 . باشید باهم خونه یه تو قراره شما.

 ماماااااان_
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 مامان ،جان من خاطر میشه،به بیدار سورن االن هیس هیس_

 .نیست که دائمی من عزیز ،موقته نگو نه

 ؟ اخه میدی قسم نده،چرا قسم نده قسم_

 و بوسید صورتمو ،محکم چرخید طرفم به لبخند با خانم زهرا

 سرخ صورت و کرده گره های ،مشت رفت اتاق سمت به

 من از اصال ،یعنی نزنم حرفی که کرد الل و زبونم امیرعلی

 منم که انگار نه انگاربزنم  حرف بخوام که نپرسیدن نظری

 خانم زهرا مدت این های محبت خاطر به ولی گرفت بودم،دلم

 تند و برگشت قران یه با خانم کنم،زهرا مخالفتی نمیتونستم

 نگاه وقتی فقط میگه چی نفهمیدم اصال. خوند رو سوره ی تند

 منتظر فهمیدم دیدم و امیرعلی عصبانی چشمای منتظرشو

 :گفتم بغض با و انداختم پایین منن،سرمو گفتن بله

 بله_

 خانم زهرا چرا اصال. نریزم اشک که گرفتم گاز دندون با لبامو

 مثل دقیقا امیرعلی؟ یا نداره اعتماد من کرد؟به کاری همچین

 ای ذره که ادمی گرفته،مثل قرار شده انجام عمل تو که ادمی

 دیگه حس کلی و بپرسن نظرشو تا نشدن قائل ارزش براش
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 زد خونه از و گفت عصبی ی بله هم امیرعلی.لحظه اون داشتم

 خانم زهرا منو صداش از که کوبید بهم درو ، بیرون

 و اومد سمتم کردم،به نگاه خانم زهرا به پریدیم،ناراحت

 .بوسید پیشونیمو

 خدا به اول و عزیزم،امیرم کردم کارو این خودت خاطر به_

 داشته مغروری و اخمو ی چهره شاید میسپارم،امیرم تو به بعد

 ولی س دنده یک و تخس ،امیر مهربونه خیلی دلش ولی باشه

 این مادر، کشیده زیاد سختی امیر. میشه نرم زود زبون با

 خاطر به هم کشیده خودش دور که سختی ی پوسته

 .گذشتشه

 کرد انگشتم توی و اورد بیرون دستش از انگشترشو

 . ت مهریه از اینم_

 نمیتونستم ولی بودم دلخور دستش از هنوز بوسید، پیشونیمو

 خونه از باهم و بوسیدم و بگیرم،صورتش نادیده هاشو محبت

 ،االن رفتم ماشین سمت به لرزون های قدم با.شدیم خارج

 شدن تنها از میترسیدم من و بود اتشفشان کوه امیرعلی

 دست ی اشاره کردم،با نگاه زهراخانم به برگشتم.باهاش
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 در شدن بسته محض ،به بشم ماشین سوار کرد تشویقم

 هیچ.بستم چشمامو ترس از من و افتاد راه سرعت با ماشین

 بی کوچکترین بود،یا نکرده صحبت تند باهام امیرعلی وقت

 از ترس همه این نمیدونستم ولی بودم ندیده ازش احترامی

 حرفی نه آهنگی صدای میکرد،نه رانندگی سکوت تو.میاد کجا

 گرم چشمام که برام بود سنگین فضا و سکوت اینقدر ، هیچی

 وقت یه که بخوابم نداشتم دوست ولی بودن شده خواب

 بود خنک هوا و بود نکرده طلوع هنوز خورشید.بگیره خوابش

 پوستی زیر و بودم کرده ،لرز فقط بود تنم نخی مانتو یه ،منم

 و ماشین کردم حس که بود شده بسته چشمام. میزدم چرت

 امیرعلی به بعد اطراف به اول و کردم باز ،چشمامو داشت نگه

 :گفت اروم کنه نگاهم اینکه بدون.کردم نگاه

 . طوالنیه پتو،راه هم هست بالشت عقب،هم برو_

 نمیتونم این از بیشتر دیدم ولی نمیخوابم نه بگم میخواستم

 شدم که ماشین پایین،سوار رفتم و کردم باز کنم،درو تحمل

 کشیدم رو پتو و گذاشتم سرم زیر و افتاد،بالشت راه دوباره

 مستقیم نور با....برد خوابم که نشد هم دقیقه یک شاید ، روم
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 ماشین تو ،هنوز کردم باز ،چشمامو بود صورتم تو که خورشید

 و فکر در غرق امیرعلی به و نشستم صندلی روی.  بودیم

 کردم نگاه رانندگی

 سالم_

 داد جوابمو نگاهی کوچترین بدون

 سالم_

 جلوی ساعت.کردم تا رو پتو و فرستادم شال زیر موهامو

 میداد نشون و ظهر یک ماشین

 هنوز؟ نرسیدیم_

 نمونده چیزی_

 دادم میکرد،ترجیح خورد اعصابمو وتلگرافیش کوتاه جوابای

 بیرون شیشه از و نشستم سینه به دست. نپرسم سوالی دیگه

 . کردم نگاه و

 بخور گذاشتم،بردار ساندویچ شیشه پشت_

 بردارم و ساندویچ نمیخواستم ندادم،اول جوابشو تالفی به منم

 همین از ،پس منه وضعیت شروع این تازه چی؟ که اخرش ولی
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 بدم وفق خودمو بتونم جدید شرایط با تا کنم تمرین باید االن

 به که داگ هات ،بوی بود گرم برداشتم،هنوز و ساندویچ.

 و رطوبت بوی با.گرسنمه چقدر فهمیدم تازه خورد دماغم

 قبل مثل نبود،دیگه سختی کار شمالیم اینکه حدس سرسبزی

 بود، شده جمع دلم تو عالم غم تمام .نداشتم خوبی احساس

 سرمون به مصیبت همه این نمیذاشتیم پا اینجا وقت هیچ اگر

 ابری هوا نمیکردن، خوب حالمو ها سرسبزی این دیگه.نمیومد

 میکرد گریه خودش حال به اسمون ،باریدمی نم نم بارون و بود

 باهام،متوجه نکرد تا خوب که روزگاری خودم،به حال به منم

 چیز هیچ االن نکردم، توجهی ولی شدم اینه از امیرعلی نگاه

 از زود خیلی ،کاش کنه ارومم نمیتونست اشکا این ی اندازه به

 یک جلوی ساعت نیم از بعد. میکنم دق وگرنه بریم اینجا

 باز و در. نداشتم کنجکاوی ی حوصله و کرد،حال توقف خونه

 اینکه بدون شدم، پیاده ماشین از امیرعلی همراه و کردم

 و کرد باز رو خونه در ، افتادم راه سرش پشت کنم بلند سرمو

 یک ولی بدش اخالق تمام با. بشم وارد من اول شد منتظر

 حیاط ی با نقلی خیلی ی خونه.بود معنا تمام به جنتلمن
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 ی با خوابه یک ماشین،خونه یک ی اندازه به فقط کوچیک

 !فقط تلویزیون؛ یک و نفره سه مبل ی و کوچیک پذیرایی

 بخوابی اتاق تو میتونی_

 . رفت سرویس سمت ،به بود خسته و خمار حسابی چشماش

 ی و کوچیک کمد یه و فلزی تخت رفتم،ی اتاق سمت به منم

 و دنج ولی نداشت امکانات خیلی ،اینجا حیاط به رو پنجره

 چرخی. نداشتم بهش نسبت بدی احساس بود،حداقل اروم

 به رو مبل روی لباس با ،امیرعلی بیرون رفتم اتاق از و زدم

 باز و کمد در و اتاق تو برگشتم ،خوابش برده بود اسپیلت روی

 پتو بود،ی شده چیده هم روی بالشت و پتو تا ،چند کردم

 روش بکشم بودم ،دودل بیرون رفتم و برداشتم

 خوابش اگر کنه،ولی بد فکر باشه بیدار اگر یانه،میترسیدم

 که موقعی زحمتاش میشه،یاد خشک بدنش حتما باشه برده

 حقم در کم ادم ،این باداباد ،هرچه ،افتادم بودم بیمارستان

 ولی بودم خوابیده زیاد ماشین تو اینکه با.بود نکرده لطف

 ولی بگیرم دوش اول برم میخواست بود،دلم خسته بدنم هنوز

 بستم و نشد،در روم حموم در به رو اونم امیرعلی حضور با
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 کشیدم تخت،پاهامو رو کردم پرت خودمو و دراوردم مو مانتو

 ابر پر اسمون به پنجره از ،نگاهم بره بیرون تنم از خستگی تا

 اتاق از بیرون و ادم اون حضور اینجام، االن نمیشد ،باورم افتاد

 کرد بازی روزگار این کنم،چقدر باور نمیتونستم هم

 تمومم ،تازه برام چرخید لنگ سرنوشت چرخ باهام،چقدر

 دقیقه یک نیست معلوم که ماجرایی وسط گذاشتم ،پا نشده

 یا میفتم ارش تور تو من نیست معلوم.میفته اتفاقی چه بعدش

 یه تو علی امیر بودم، تنها شدم بیدار وقتی از .من تور تو ارش

 !کن قفل داخل از و در بود نوشته فقط کوچیک یادداشت

 کابینت تو از که دستمالی.  کمتر نه بیشتر کلمه یک نه همین

 گردگیری مشغول دوباره و شستم اب زیر و بودم کرده پیدا

 و گرد آب با شدم مجبور کن پاک شیشه نبود خاطر شدم،به

 نصف دقیقا میزدم دست هرچیزی ببرم،رو بین از و خاک

 کردم گیری گرد فقط تمام ساعت دو. خاک تو میرفت انگشتم

 بوی تختم ی مالفه و ها بالشتی رو و ها پتو میکردم ،حس

 اینطور واقعا یا بودم شده حساس ،نمیدونم میدن خاک

 بردم و بودم کشیده امیرعلی رو که پتویی و خودم بود،پتوی

 رو همه و کردم جمع هم هارو بالشتی رو و ها ،مالفه حمام تو
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 بود،با حمام تو سر شامپوی ی ریختم، بزرگ لگن یه توی

 رو شامپورو ،کل نداشت بخوری بدرد ظاهر ولی بود نو اینکه

 رفتم بخورن خیس گذاشتم کردم خالی ها مالفه و پتو

 و مدتی قراره من》چرخوندم خونه دور تا دور چشممو.بیرون

 ی خونه حاضر حال در اینجا ،پس کنم زندگی اینجا

 راه که ،فرشی چرک البته و روغنی و سفید دیوارای《منه

 اشپزخونه سرامیک میشد،دیوارای بلند ازش خاک میرفتی

 میکنم پررویی دارم دارم،شاید کار خونه این تو ها حاال حاال،

 که مدتی خرج حتی یا خوراکم و خورد اینجام من وقتی ولی

 بود خانم زهرا و امیرعلی ی عهده بودم،به خانم زهرا ی خونه

 بدم انجام جبران برای میتونم که کاریه حداقل خونه ،کار

 امیرعلی ،نمیدونم نه یا بود توجیح روی از حرفا این نمیدونم

 کار ترین درست لحظه اون نظرم به ،ولی نه یا میشد ناراحت

 امیرعلی که خودکاری و ،دفترچه رفتم اپن سمت به.بود همین

 به کردم شروع و برداشتم و بود داده نبودش از خبر باهاش

 الزمه،از میکردم فکر و میرسید ذهنم به که هرچیزی نوشتن

 خودمم.شوینده مواد و شامپو خالی،تا های کابینت و یخچال

 هیچی دیگه تنم لباس این ،جز داشتم الزم چیزا خیلی
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 از بعد میفتاد یادم وقتی ولی حموم برم میخواست نداشتم،دلم

 ،نه میشد جمع دلم تو عالم غم بپوشم که ندارم چیزی حموم

 تموم از بعد حتما باید اندازی پس و سرمایه نه داشتم پولی

 اپن روی رو دفترچه. کار دنبال بیفتم اتفاقات این شدن

 شده سنگین ها پتو اینقدر.رفتم حموم سمت به و گذاشتم

 همه سختی کردم،به بلندشون وقتی گرفت درد مچم که بودن

 به ورودی در جلوی که هایی طناب روی و حیاط تو بردم رو

 رو پتو اخرین داشتم.کردم بود،پهن وصل در محافظ و دیوار

 اومد علی امیر و شد باز حیاط در که طناب رو مینداختم

 اما بودم کرده سرم شال حیاط تو بیام میخواستم داخل،چون

 و لگن تو انداختم دوباره رو ،پتو شونم روی بود افتاده شالم

 ها پتو و ها مالفه منو به تعجب با کردم،امیرعلی درست شالمو

 .کرد نگاه

 سالم_

 میکنی؟ سالم،چیکار_

 .بردارم رو پتو شدم دوال دوباره

 ،شستمشون میدادن خاک بوی ها پتو_
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 .گرفت رو پتو طرف یک کنم بلند رو پتو خواستم تا

 میکنم پهن ،من بگیر اینارو_

 ازش و گرفت،ظرف طرفم به و بود خریده که هایی غذا ظرف

 شسته امروز که کوچیک ی سفره ،یه. داخل رفتم و گرفتم

 قبل از که هایی چنگال ،قاشق کردم پهن زمین روی و بودمش

 بیرون رفتم و شستم اب زیر و بودم کرده پیدا جاشونو

 حموم تو رفت و برداشت راحت لباس ساکش توی از امیرعلی.

 جایی حتی بود، شده اسیر من خاطر به طفلی"کنه عوض که

 سفره سر و اومد" کنه عوض لباس راحت بتونه که نداشت

 ،قبال بدیه وضعیت چه". نشستم بروش رو خجالت با ، نشست

 تو دستم ،اصال تنها اینجوری االن ولی بودن ارام و خانم زهرا

 من جلوی رو ها ظرف از یکی امیرعلی" نمیشه دراز سفره

 کوچکترین ،بدون کشید خودش جلوی هم یکی و گذاشت

 نمیخوردم نبودم گرسنه ،اگر.  خوردن به کرد شروع نگاهی

 غش داشت دلم بودم کرده کار کلی غروب از ولی

 یکم شد باعث امیرعلی تفاوتی بی و خیالی بی همین.میرفت

 چندمین برای ،امشب بشم خوردن مشغول و بشینم راحتتر
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 ،تا برخورداره باالیی شعور و فهم از ادم این شد ثابت بهم بار

 کردم جمع رو سفره شام از بعد.نکرد بلند سر غذاش اخر

 امروز که لیستی دیدم که میکردم پاک رو سفره ،داشتم

 اخماش بودم منتظر لحظه امیرعلیه،هر دست بودم نوشته

 پررویی،نشستی توچقدر که بتوپه بهم مثال یا بشه تر غلیظ

 اون ذهنم تو منفی تفکرات تمام برخالف ولی نوشتی؟ لیست

 اسلشش شلوار جیب تو و کرد جدا دفترچه از رو صفحه

 . گذاشت

 اشپزخونه تو بردم رو سفره و شدم بلند راحت خیال با

 خیلی بینمونم میداد،جو خستگیش از نشون قرمزش چشمای.

 راحت هم امیرعلی که اتاق تو برم گرفتم تصمیم بود سنگین

 . باشه

 بخیر شب_

 میاد؟ خوابت_

 رو کمرنگی اخم و بود نشسته مبل ،روی چرخیدم سمتش به

 بود پیشونیش

 نه_
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 بزنیم حرف باید بشین،_

 روش امیرعلی اونم که نبود بیشتر نفره سه ی کاناپه یه

 که بالتکلیفیمو خودش که بشینم کجا بودم بود،مونده نشسته

 کرد اشاره مبل ی دیگه طرف به دید

 اینجا بشین_

 نحسی شب اون یاد ، کرد سکوت نشستم،یکم کنارش اروم

 کنه صحبت میخواست جونم اقا و عزیز مورد در که افتادم

 حرفشو زودتر میکردم خدا خدا و بودم گرفته ،استرس

 خوبی ی خاطره امیرعلی حرف از پر سکوت این از من.بزنه

 .نداشتم

 .میگردن دنبالت ای؛دارن زنده تو فهمیدن خانوادش و آرش_

 خودمو قبل از من افتادو می باید زود یا دیر اتفاق این اینکه با

 .کرد نگاهم مستقیم.ریخت دلم ته بازم ولی بودم کرده اماده

 .کنه پیدات بدیم اجازه ارش به باید ما_

 گفتن برای حرفی یا بود اومده بند زبونم ترس از نمیدونم

 حتی یا بخورم تکون نمیتونستم حتی زیاد استرس ،از نداشتم
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 دلم من و میکرد نگاهم سکوت تو امیرعلی. بدم تکیه

 میچرخوندم هرجایی به ترسیدم،چشمامو بفهمه نمیخواست

 . بود حرفا این از تر تیز اما نیفتم نگاهش ی تله تو که

 . نیستی تنها تو ،اما طبیعیه ترست_

 سبابه و شصت انگشت با و بست چشماشو و داد تکیه مبل به

 باز چشماشو وقتی. بودم امیرعلی به خیره همچنان من و مالید

 کنه بلند سرشو اینکه ،بدون بود شده تر قرمز قبل از کرد

 میکرد معذبم اینکه بر عالوه ،نگاهش کرد کج گردنشو

 این با میکردم حس چون میشدم میکرد،معذب کم ،تشویشمم

 پشیمون یا میشه،بترسم رو امیرعلی واسه دستم من نگاه

 میفهمه،تشویشم و میبینه همشو دیگه حس تا هزار یا بشم

 و داره قدرت نگاه این هست،چون امیرعلی چون میشه کم

 ،من انداختم پایین سرمو و نیاوردم تاب.میده قدرت بهم

 پشیمون بخوام که بودم نکرده کاری نبودم،هنوز پشیمون

 به بعد خودم به اول باید من. زدن جا واسه بود زود باشم،خیلی

 کمک دیگه ی خیلیا به باید میکردم،من کمک امیرعلی

 متولد ای دیگه های هورام و هورام میذاشتم ،نباید میکردم
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 نگاه امیرعلی ی بسته چشمای به و کردم بلند سرمو. بشن

 .کردم

 کنم؟ چیکار باید من_

 زانو روی دستاشو ارنج و کرد بلند کرد،سرشو باز چشماشو

 . گذاشت هاش

 خونه؟ این اومدیم چرا میدونی_

 دادم تکون نه معنی به سرمو

 میشناسی؟ حاتم اسم به شخصی_

 اسم بار ،چند شنیدم کجا نمیومد یادم ولی بود اشنا برام اسم

 .شد روشن سرم باالی المپ یهو تا کردم تکرا لب زیر و

 بود،یعنی ارش ی خانواده ،رقیب سلطان ،حاتم ،حاتم اره_

 گفته ازش خوبی چیزای ولی دشمن یا بود رقیب نمیدونم

 .نمیشد

 .کرد تایید حرفموسر با

 تاحاال؟ بودیش دیده_
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 ،همیشه نبودم ارش پارتنر مهمونی هیچ تو وقت هیچ من نه_

 .سیامک و اقا و میرفتن،ارش نفر سه خودشون

 کردی؟ ازدواج ارش با چرا_

 اخموش منتظر چشمای خوردم، جا یکم ش مقدمه بی سوال از

 و کشیدم دل ته از آهی گذشته یاد میکرد،با تشویقم گفتن به

 .انداختم پایین سرمو

 در بودیم نشسته خونه تو جون اقا و عزیز با که جمعه روز یه_

 خیلی. داخل اومدن شیرینی و گل با اقا و ،ارش زدن رو خونه

 خونه اون.ارش برای کرد خواستگاری منو اقا خبر بی و یهویی

 ملک تا هزار از یکی میکردیم زندگی توش ما که ای

 اقا و عزیز بود شرکتشون نگهبان ،اقاجونمم بود خاندانشون

 کرده تعجب هممون.بودن قائل احترام براشون خیلی جونم

 یک اونم بودم ندیده بیشتر یکبار روز اون تا و ارش بودیم،من

 خوب ،حالش بود گذاشته جا شو بیمه دفترچه اقاجونم که روز

 ،اونجا ببرم براش شدم مجبور من دکتر بره میخواست نبود

 و دید منو که شرکت داخل بره بود اومده.دیدم ارشو بار اولین

 اقا ،رفتار کجا ارش و کجا بود،من کرده معرفی منو جونمم اقا
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 جوری بود،ی خوب خیلی اما بود غرور از پر اینکه با روز اون

 منم. بزاره رودربایسی تو تونست و اقاجونم و عزیز قشنگ که

 عقلم اونقدری ،اما بود سالم نوزده همش نداشتم سنی

 که حیاط تو رفتیم ،وقتی نمیخوره من درد به ارش که میرسید

 بدم رد جواب محترمانه خیلی خواستم تا بزنیم حرف مثال

 :گفت

 خیابون و کوچه ی اواره و بابات ننه پیری سر نمیخوای اگر_

 کاری ی ،وگرنه میدی مثبت جواب خوب دختر ی عین کنم

 از بابات ضعیف قلب که ،نمیخوای بشید خواب کارتن میکنم

 وایسه؟ غصه

 کال که کرد تهدید جوری ،ی و روز اون نمیره یادم وقت هیچ

 ولی بگم اقاجونم و عزیز به میخواست ،دلم شد بسته دهنم

 اقا و ،عزیز نمیزدن حرفی اما بودن نگران هم ،اونا میترسیدم

 .افتاده حقی ارش دل به من مهر میکردن فکر دلم ساده جون

 کردم نگاه بود برنداشته ازم چشم موقع اون از که امیرعلی به

. 
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 امارت برد منو و کردیم ازدواج یکماه عرض در و گفتم رو بله_

 ،ولی بیرون انداختن امارت از منو هم دوسال از ،بعد ها حقی

 . چرا نفهمیدم وقت هیچ

 . بودی پوشش یه تو چون_

 کردم نگاه امیرعلی به تعجب با

 .نشست صاف و داد بیرون نفسشو

 نه؟ میرفتی پزی شیرینی اموزشگاه مدت ی_

 ...ولی آره_

 تنها نه نظره تحت وقته خیلی ارش که بودم گفته_

 ی ارش زندگی از بود قرار تو. خانوادش تمام خودش،بلکه

 هیچ تو بدی،ولی ها پلیس البته و بقیه نشون و عادی تصویر

 اون از اینا از زودتر خیلی بود ،قرار نبودی پارتنرش مهمونی

 و میکنن کلون سود معامله یک از اینکه تا بشی حذف زندگی

 بفهمی خودت اینکه بدون و ثروت اون تمام پلیس گمراه برای

 تحت که میدونستن خوب کنن،چون تو اسم به میشن مجبور

 اون با میکرد تحقیق پلیس اگر هم تو مورد ،در پلیسن نظر

 ی بتونن اونا نداشتن،تا بهت کاری مطمئنان ساده زندگی
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 اون ،تا بیارن بدست پول کردن جا به جا برای و فرصتی

 دوسال این تو تو و کشید طول سال دو بشه ایجاد فرصت

 مطمئنا که ،چیزایی فهمیدی و نباید که چیزایی از خیلی

 اسم به اومد بدست فرصت ،وقتی نمیاری در سر ازشون هنوزم

 ،تو بود تام وکالت یه یکیش که گرفتن ازت امضا تا ده طالق

 اینکه اول .نشون دو و تیر یک میشد اینجوری میمردی باید

 ،دومدمیرسی ارش به پول اون تمام و نشده ثبت شما طالق

 .میشن راحت مغزت تو اطالعات شر از اینکه

 در چنگم از و پول که نکشید رو نقشه این اول از چرا...پس_

 بیاره؟

 کسی تا میگذشت مدتی ،باید کنه ریسک نمیتونست چون_

 حسابت به ک پولی همه اون از بعد بالفاصله چرا که نکنه شک

 .مردی تو شده ریخته

 به اومد پول همه اون یهو چرا که نمیکردن شک من به یعنی_

 حسابم؟

 نداشت،یعنی زیادی ثروت کرد فوت که ارش بزرگ پدر_

 فوتش از ،بعد بود اورده در چنگش از ارش پدر و داشت هرچی
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 بیشتر خیلی پول ،مقدار کردن تنظیم الکی ی نامه وصیت یه

 و پول رقم ،اونا شد واریز تو حساب به که بود چیزی از

 کردن خورد اینجوری

 میدونید؟ کجا از دقیق اینقدر اینارو_

 تمام از جوری بست،ی چشماشو دوباره سوالم به توجه بی

 . کرده زندگی ارش با انگار که بود خبر با جزئیات

 میشه پیدا ارش ی کله و سر زود یا دیر_

 :داد ادامه کنه باز چشماشو اینکه بدون

 . تو بردن بین از واسه تره مصمم و_

 . داد فشار سرشو دستش با

 میاری؟ برام اب لیوان ی_

 اشپزخونه به سریع. بود دردش سر چشماش قرمزی دلیل پس

 قرصی با دادم دستش ،به کردم پر اب شیر از و لیوان و رفتم

 دستش از و لیوان.کشید سر نفس یک بود دستش تو که

 گذاشتم اپن روی و گرفتم

 شه بهتر حالتون تا بکشید دراز_
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 دیواری کمد توی از و اتاق تو رفتم خوابید، مبل روی حرف بی

 . برداشتم دیگه بالشت و پتو ی

 و ،برق گذاشتم سرش باالی و بالشت و کشیدم روش رو پتو

 اینقدر ولی بودم خسته خیلی.اتاق تو رفتم کردم خاموش

 هر ،از کنم تمرکز خواب رو نمیتونستم که بود پر ذهنم

 که ارش اومدن به. میچرخید ذهنم تو قسمتش یک موضوعی

 که افتاد پنجره به نگاهم میرسید، صفر به فشارم میکردم فکر

 داخل،تازه بیاد نمیتونست کسی و داشت حفاظ شکر رو خدا

 داخل از و در که بود گذاشته یادداشت امیرعلی چرا میفهمم

 ای دیگه ورود راه هیچ در و پنجره این جز خونه کنم،این قفل

 و بودن شده پوشیده اهن کلی با شکر رو خدا که نداشت

 نبود اروم دلم بازم ،ولی بودن کرده ممکن غیر و ورود تقریبا

 فردا حال به وای اتاق این از میترسم هست امیرعلی که ،االن

 زیر بردم سرمو و کشیدم دراز تخت روی.بشم تنها قراره که

 هم دیده امیدوارم و نمیبینم و جایی حداقل ،اینجوری پتو

 صدا دیوار و در از و بودن شده بلند برام ها صدا ی همه.نشم

 چته》.بستم چشمامو و شدم تر جمع خودم توی میشنیدم،

 به میکنی،اینجوری سکته داری نشده هیچی هنوز هورام چته
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 داری نشده شروع هنوز که هستی؟تو تهش تا گفتی امیرعلی

 پیدا نکرده،بعدشم پیدات هنوز گفت امیرعلی میشی، سقط

 که االنم س، بیهوده ترس این. مراقبن امیرعلی و پلیس کنه

 بگیر ادم عین پس خوابیده امیرعلی در این پشت

 بشم قانع تا رفتم کلنجار و زدم حرف خودم با کلی《بخواب

 تا کردم فکر ارش به نداره،اینقدر وجود ترس واسه چیزی

 یکم میومد بیرون از که صداهایی سرو با.برد خوابم بالخره

 بدم ادامه خوابم به بهش توجه بی کردم سعی اما شدم هوشیار

 تو لحظه یک برای ارش اومدن و امیرعلی حرفای و دیشب ،یاد

 رفته باال قلبم ضربان.پریدم جا از فنر ،عین شد پررنگ ذهنم

 دوازده روم به رو دیواری ساعت. بودن شده سرد دستام و بود

 رو بودم؟،بالتکلیف خواب االن تا ،چرا میداد نشون و ظهر

 تکون میترسیدم هم بیرون میرفتم باید هم. نشستم تخت

 به بتونم که نبود هم هیچی موبایلی نه تلفنی ،نه بخورم

 نداشتم شمارشو بود موبایلم و تلفن حاال》بزنم زنگ امیرعلی

 شما سپردم خودت به خودمو ،خدایا اهلل بزنم؛بسم زنگ که

 ،هیچی چرخوندم اتاق دور و چشمم《نسپار خودم به خودمو

 و سر. کنم مراقبت خودم از و بیرون برم باهاش بتونم نبود
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 معلومه》، میومد امد و رفت و پا صدای بود، زیاد و بلند صدا

 جا از《؟؟؟ بجنگم همشون با چجوری زیاده،حاال تعدادشون

 دید تو کردم،کسی باز درو الی لرزون های قدم با و شدم بلند

 من؟پس دنبال نیومدن مگه اینا》کردم باز و در ،بیشتر نبود

 ،در نشد دیده کسی هم باز《احمقنا، چقدر اتاق تو نمیان چرا

 ،چشمام بیرون کشیدم خودمو نصفه تا و کردم باز بیشتر و

 ارایش میز ی و دراور کمد یه و چوب تخته شد؛کلی چهارتا

 کادو دزدی میره کی اوردن؟ چیه اینا وا》بود، پذیرایی وسط

 《!همینه عرفش شاید ندزدیدن حاال تا که منو میبره؟

 .سرم تو زدم محکم یکی

 میگی پرت و چرت اینقدر اینه؟چرا اینه؟عرفش عرفش》

 ای سلیقه میبرن؛چه کادو دزدی برن میخوان دنیا کجای اخه

 《سته باهم ،همش دارن هم

 مشکی دیوار ی که بیرون رفتم کامل ندیدم و کسی وقتی

 اخم من یک با و امیرعلی و کردم بلند ایستاد،سرمو جلوم

 《صبح اول چشه این وا》. دیدم غلیظ

 شمایید؟ دزد سالم،پس_
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 رفت باال یکم فقط یکم تعجب از هاش ابرو

 چیه؟ دزد_

 اشاره سرم به چشم با و برگشت قبل حالت به اخماش دوباره

 :کرد

 س؟برو خونه تو کسی ،نمیبینی اومدنه بیرون وضع چه این_

 .اتاق تو

 رفته یادم که بودم ترسیده ،اینقدر گذاشتم سرم روی و دستم

 : گفتم بلند و صورتم تو زدم ،محکم کنم سرم شال بود

 برسرم خاک وای_

  .کوبیدم بهم محکم و در و دویدم اتاق سمت به

 《اخه بود رفتن بیرون وضع چه رفت،این آبروم واااای وای》

 به کشیدم،نیازی بود شده الکتریسته که موهام به و دستم

 به موهام اینکه حالتیه،با چه تو االن میدونستم دقیقا نبود اینه

 و میخوابیدم ،وقتی میرسید ام شونه روی تا و بود لخت شدت

 جنگ از ی شلخته جور ،ی بود هوا تو همش میشدم بلند

 رفتم؟نه بیرون اینجوری قصد از که کنه فکر نکنه》 برگشته
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 با《هست خونه اون نمیدونستم نیست،منکه ادمی همچین

 ،فقط داشتم،میترسیدم بدی حس بود،ولی محرم بهم اینکه

 برس و شونه. بشه تفاهم سو باعث اینا ی همه میترسیدم

 محکم حالت همون تو موهامو دوباره شدم مجبور نداشتم

 که بودم دیده پنجره پشت از. کنم سرم روش و شال و ببندم

 خونه تو هنوز علی امیر ولی بیرون رفتن خونه از مرد تا چهار

 ،به نبود امد و رفت ،جای بیرون رفتم و کردم تنم مانتومو.بود

 پالستیک عالمه یک دراور و ارایش میز و ها تخته اون جز

 لباسن بود مشخص یکسریش از که بود زمین روی هم وپاکت

 صدای از. دیدم در جلوی هم لباس کمد دوتا و رفتم تر ،جلو

 تعجبم و چرخیدم اشپزخونه سمت به کابینت در شدن بسته

 که امیرعلی ،به کوچیک و بزرگ های کارتن از ،پر شد بیشتر

 و کرد حس نگاهمو کردم،سنگینی نگاه تعجب با میخورد آب

  چرخید طرفم به و گذاشت ظرفشویی توی خالیشو لیوان

 بزنیم حرف باید_

 همه این دلیل فهمیدن و زدن حرف به داشتم نیاز شدت به

 جایی و بود پر هم مبل ،روی کوچیک ی خونه این تو وسیله
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 کرد شروع اپن پشت همونجا از علی امیر. نبود نشستن واسه

 و گذاشت اپن روی و کرد باز و دستاش ،دوتا کردن صحبت به

 .چشمام تو شد خیره اخم با همیشه مثل

 اگر یعنی. الزمه زندگی یک برای که هاییه چیز تمام اینا_

 یک ی خونه اینجا که بشه باورش تو میاد در این از کسی

 .زوجه

 و من یعنی زوج؟زوج》شد، گرد چشمام زوج ی کلمه از

 《امیرعلی؟؟؟

 داد و ذهنم سوال جواب و خوند فکرمو همیشه مثل

 پیدا رو اینجا زود یا ،دیر دنبالته ارش گفتم که همونطور_

 خونه اینجا که بشه باورش باید خونه این تو میاد ،وقتی میکنه

  شوهرته و تو ی

 کنه؟ فکری همچین باید چرا ولی،اخه_

  هورام کن گوش_
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 با وقت هیچ ولی نه یا میگفت اسممو بود بار اولین نمیدونم》

 هورام،با گفت خاصی جور بودم،یه نشنیده اسممو اهنگ این

 《قشنگ لحن ی و مردونه بم صدای ی

 منه؟ به حواست_

 شاکی ی قیافه ی متوجه و اومدم بیرون هپروت عالم از

 : گفتم شده ،هول شدم امیرعلی

 ،بله بله یعنی... نه،یعن_

 کرد نگاهم جدی دوباره و داد تکون سری

 ،یه کن جمع و ببری؟حواست خودتو ابروی میتونی ببین》

 کردم،البته امیرعلی معطوف و ذهنم تمام《دیگه گفت اسمتو

 .مثال

 هر روز هر ،باید نیستم سماوات امیرعلی من بعد به این از_

 شدی؟ متوجه وحدت ،آراز کنی صدا آراز منو ثانیه هر لحظه

 بهم و اومد بیرون اپن پشت ،از شدم سوال عالمت شکل باز

 طرفم به و ،یکیش بود دستش شناسنامه دوتا ، شد نزدیک

 اول ی ،صفحه گرفتم دستش از رو شناسنانه تعجب ،با گرفت
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 امیرعلی دست من ی شناسنامه ولی بود خودم اطالعات تمام

 لحن همون با بپرسم ازش کردم بلند سر میکرد؟تا چیکار

 :گفت جدی

  بعد ی صفحه بزن_

 دوم ی ،صفحه همان دهنم موندن باز و همانا زدن ورق

 . بود وحدت آراز ،اسم آرش اسم جای به ، همسر ،مشخصات

 یکبار ،اگر میکنه تهدید رو تو منو زندگی و مرگ موضوع این_

 بگی و اسمم نباید که کسایی جلوی غرض بدون و حواس بی

 شدن رو یعنی امیرعلی ،اسم میفتیم خطر تو دومون ،هر

 از یکی یعنی وحدت اراز اسم ،و سماوات امیرعلی سرگرد

 . سلطان حاتم راست دست های نوچه

 چشمای به شده درشت چشمای با بگم،فقط چی نمیدونستم

 وارد بهم یکجا شوک تا بودم،چند مونده خیره امیرعلی درشت

 دمکر حس که بود دارر خنده حالتم چقدر نمیدونم.بود شده

 داره یعنی》، افتاد چین  آراز امیرعلی؛نه چشم ی گوشه

و تا لباش پایین  نگاهم《بلده؟ هم خندیدن ادم میخنده؟این
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 داره لبایی میشه؟چه شکلی چه بخنده لبا این با》کشیدم

 《چیکار؟ میخواد لب همه این مرد ،اخه لعنتی

 دماغی چه》کردم نگاه بینیش به و تر باال بردم چشممو

 قلمی ،بینی ای قلوه ،لبای خوشگله اینقدر چرا این داره،اصال

 جذبه و ابهت که ریش ته ویه برنزه صورت و عسلی ،چشمای

 که مشکیش و پر های ابرو ی عالوه ،به میکرد برابر ده شو

 سینه به دست و اورد باال دستاشو《بود خورده گره همیشه

 داشت رفته باال ابروی ی با که افتاد چشماش به شد،نگاهم

 نگاه واسه بود بلند قدشم بود نزدیک بهم خیلی میکرد، نگاهم

 نگاهم همچین چرا این وا》میگرفت درد گردنم بهش کردن

 《میکنه؟

 .دارم کار برم میخوام بگو شدی خسته کردن نگاه از وقت هر_

  هیییین_

 که کشیدم خجالت ازش دادم،اینقدر قورت صدا با و دهنم اب

 حس هامو گونه سرخی و پیشونیم رو و عرق خیسی آنی

 همین و بود ،شیطون نبود بد نوع از اخمش و کردم،نگاهش

 لبخند نیمچه ی با اون و کردم خم و ،گردنم داد خجالتم بیشتر
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 باز و زمین درز الی یکم االن میشه خدایا》 شد رد کنارم از

 قدمی دو هورام،تو نیستی ادم تو که خدا توش؟به برم من کنی

 《میکنی؟ کارشناسی شو چهره داری وایسادی پسره

 بلند هین ی بودم،دوباره شده خیره لباشم به که افتاد یادم

 یک پشت از امیرعلی ،صدای گرفتم گاز لبمو محکم و گفتم

 .پروندتم متر

 .داریم کار کلی که اینجا بیا شد تموم خجالتت وقتی_

 تو میبرد و چوب بزرگ های تخته ،داشت چرخیدم طرفش به

 خنک دلم یکم تا میزدم خودمو میشستم نبود االن اتاق،کاش

 رفتم اشپزخونه به.بودم داغ ، گذاشتم صورتم رو و شه،دستمب

 سمت به و کشیدم عمیق نفس تا ،چند خوردم اب لیوان ی و

 درگیر اتاق تو فلزی و نفره یک تخت با علی امیر.برگشتم اتاق

 .چرخید طرفم به شنید که پامو ،صدای بود

 بیرون  ببریم اتاق از اینو باید_

  بیرون؟ ببریمش چجوری پره در جلوی تا بیرون_

 :گفت ثانیه چند از ،بعد کرد فکر یکم و ایستاد صاف
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 اپن به بچسبونیم ،مبلم اشپزخونه تو ببریم و ارایش میز_

 ببریم و تخت میتونیم اشپزخونه در جلوی بکشیم و ،دراور

  بیرون

 وسایل جایی به جا ،تو شدیم مشغول هم با و دادم تکون سرمو

 ،نمیذاشت خودش سمت مینداخت سنگینیشو تمام امیرعلی

 کردیم خلوت و راه جلوی بدبختی هزار ،با کنم  بلند خیلی من

 و بود بیرون که کمدی تا دو. بیرون بردیم و تخت بالخره و

 خالی دیوارش که کوچیک دیواری کمد کنار و اتاق تو بردیم

 بعد و گذاشتیم و ارایش میز روش به ،رو گذاشتیم بود

 اسمشو که دیگه ی وسیله یکسری و دریل با امیرعلی

 تخت ،کنار کرد درست و چوبی ی دونفره تخت نمیدونستم

 دلم که شد قشنگ اتاق اون ،اینقدر گذاشتیم و دراور هم

 تو که ای دونفره خواب خوش. ازش بردارم چشم نمیخواست

 تی.گذاشت تخت روی و اورد و بودم ندیده من و بود حیاط

 ،منم بود شده یکسان خاک با مشکیش لی شلوار و شرت

 که بودی جوری هم ها کار ،باقی نداشتم ازش کمی دست

  برمیومدم پسش از تنهایی
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 ...عوض لباساتونو بگیرید دوش ی برید شما_

 شاکی گفت:

 نفرم؟ چند من_

 :گفت کردم،دوباره نگاهش ،گیج نشدم منظورش ی متوجه

 چیه؟ اسمم_

 :گفتم گیجی همون با

 امیرعلی اقا_

 .چیه منظورش افتاد یادم ،تازه کرد نگاهم شده عاصی

 آراز آقا_

 به نمیشه روم خب کنم چیکار》میشد، عصبانی داشت دیگه

 قدیمیم یک تو دوباره و شد نزدیک ،بهم《 کنم صداش اسم

  باال بردم سرمو بهش کردن نگاه برای باز من و ایستاد

  کن تکرار آرازم ،من آراز_

 آراز...آ_



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 ازش چشم نمیتونستم وایمیستاد بهم نزدیک اینقدر وقتی

 مسخ آدم یه ،میشدم بزنم حرف راحت ،نمیتونستم بردارم

 شده

 کن تکرار حرفتو حاال_

 حرفمو؟ کدوم_

 . کرد نگاهم پوکر

  میدم انجام باقیشو. باقی... من حموم برو...،برو چیز...آهان_

 . شد رد کنارم از و داد تکون سرشو

 خوبه_

 تر دیر فرستادم،یکم بیرون صدا با نفسمو شد دور ازم تا

 دیگه تای چند و سینم رو زدم تا چند.میشدم خفه میرفت

 《یهو شد گرم چقدر هوا》کشیدم، عمیق نفس

 ضمن در_

 واااای_



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 توقع بودم فکر تو چون.چرخیدم طرفش به و زدم ارومی جیغ

 و شلوارش جیب تو دستاش  نداشتم ایشو دفعه یک حضور

 . میکرد نگاهم اتاق در به داده تکیه

  نچرخ شال و مانتو با دیگه_

  شد سبز سرم رو شاخ دوتا

 چی؟؟؟؟_

 .هم تو کشید اخماشو زدم که دادی با

 بود؟ فهم قابل غیر حرفم کجای_

 و شدم جمع خودم ترسیدم،تو جدیتش و اخمش ،از لحنش از

 :گفتم اروم

 جا هیچ_

 باشه؟چیز ای دیگه امر ها پرروئه چه》بیرون رفت اتاق از

 《نمیخوای؟ ای دیگه

 از بزرگتر دوسایز شلوار و ،مانتو کردم پام سرتا به نگاهی

 موهام طرف هر از و بودم پیچیده گردنم دور که خودم،شالی

 میز سمت به.بودم جمعه شب های گدا بیرون،عین بود ریخته
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 بودم عین ،شده .شدم خیره خودم به اینه تو از و رفتم ارایش

 بلد کردن سر مقنعه هنوز که ابتدایی اول کالس های بچه

 چشمای.نه میز بیرون مقنعه دور از موهاشون تمام و نیستن

 حالت به داشت باز نیمه حالت از خستگی از مشکیم و درشت

 متناسب هام لب و بینیم و سفید ،پوستم میومد در بسته تمام

 که بود طوری ظاهرم. کوچیک خیلی نه درشت خیلی ،نه بود

 که واقعیمو ،سن سالمه ۲۲ نمیشد باورش میدید منو هرکی

 هفده شانزده نهایتش میگفتن و میکردن تعجب میشنیدن

 بچگانه رفتارم هم چهرم هم الحق و میخوره بهم سال

 دو بودی،االنم امیرعلی ی قیافه تو دوساعت که ظهر》بود

 سرمو《ندیدی تاحاال خودتو که ،نه بزن زل خودت به ساعت

 تو از.بیام بیرون توهم و خیال و فکر از تا دادم تکون بار چند

 از.اتاق تو کشیدم زور به و بزرگ ی ها پالستیک پذیرایی

 شدو رفته امیرعلی که بود مشخص حموم تو اب صدای

 شدم مشغول ها پالستیک با و اوردم در شالمو و مانتو.بگیره

 لباس همه اون به زده حیرت و کردم باز هارو پالستیک ،تمام

 ،تاپ شلوارک و خونه،تاپ تو های لباس انواع  میکردم، نگاه

 زمستونی و کاموایی های ،لباس شلوارک و ،تیشرت دامن
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 و خواب های لباس انواع دیدن ،با شب و مجلسی های ،لباس

 اب و کردم کم وزن کیلو کیلو رنگارنگ های زیر لباس

 ،لباس ست و جیغ های رنگ همه و تنوع عالمه شدم،یک

 مدل و رنگ تو فقط تور شون ،همه دیگه نگم هم رو ها خواب

 و زیر لباس برسرم،چقدر خاک》داشتن فرق هاشون گل

 ،این سایزمه دقیقا هم ها لباس خریده،تمام خواب لباس

 باالس دقتش خیلی ولی نمیکنه رو ماررموز امیرعلی

 گاز گرفت،لبمو خندم افتاد ها زیر لباس به نگاهم《ها،

 ام کوزتی لباسای با بدبخت این جلوی همیشه منکه》گرفتم

 با نو ها لباس تمام《گرفته؟ اندازه اینقدر اینارو ،چجوری

 یکیشو. داشتن هم قیمت هاشون ،بعضی بودن اتیکت

 اونایی ی بقیه کشید، سوت مغزم قیمتش دیدن از برداشتم،

 ها پالستیک از دوتا.بودن رنج همون تو هم داشتن قیمت که

 از مختلفی های ،رنگ بود باز جلو و بلند تا کوتاه از مانتو انواع

 هم ها روسری و شال. مختلف های لی شلوار و مانتویی زیر

 مونده من و مختلف های طرح و ها رنگ از میشدن تا پانزده

 رو جا همه فکر که امیرعلی بینی ریز و دقت همه این به بودم

 که چیزی کفش و کیف و مانتو و لباس همه اون ،بین بود کرده
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 ساده بود،یکی مشکی چادر تا سه کرد جلب و توجهم خیلی

 میگشتم سنگین همیشه دانشجویی،من هم یکی و عربی یکی

 از تا سه. مقابلمه چادر تا سه ،االن نبودم چادر با وقت هیچ اما

 لباس ها کمد از ،یکی بود امیرعلی های لباس هم ها پالستیک

 سه ،تو و امیرعلی های لباس هم تویکیش و چیدم خودمو های

 تو و گذاشتم خودمو های راحتی لباس دراور های کشو از تا

 داشتم خوبی خیلی حس... امیرعلی های لباس تاش سه

 یا باشه هم موقت اگر اینا ،تمام نداشتم وقت هیچ که ،حسی

 وصفی قابل غیر لذت ی برام باز باشه هم عاریه اگر حتی

 ساک یه همون با منو کردم ازدواج ارش با که داشت،موقعی

 تو کردن پرتم ساک باهمون طالقم از بعد و امارت تو بردن

 عروس میکردم فکر و بودم برم،بچه اونجا از تا امارت حیاط

 شده تاریک کامل هوا. موند دلم به چی همه حسرت اما شدم

 و کشو تو ها لباس از بود،خیلی اخراش تقریبا منم کار و بود

 و زیرتخت و یکسری شدم مجبور و بودن نشده جا کمد

 و ها مانتو بین ،از بچینم دیواری کمد باالی کمد تو هم یکسری

 گذاشتم، دست دم و کردم جدا رو تا سه دو ها کفش و کیف

 و کردم جا جابه هم هارو کردم،پالستیک جا به جا و باقیش
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 تو جعبه دوتا با ساعت همه این از بعد امیرعلی که  شدم بلند

 .اتاق توی اومد دستش

 . کن جا به جا اینارم نیستی خسته اگر_

 .زمین رو بزار باشه_

 شوق و ذوق اینقدر ولی بودم ،خسته بیرون رفت و گذاشت

 ها جعبه سمت به. فردا واسه بزارم نداشتم دوست که داشتم

 و ارایش لوازش انواع. موندممات  کردم باز که ،درشونو رفتم

 بودم نکرده استفاده ارایش لوازم از وقت هیچ. ادکلن و الک

 ی خونه ،تو بودم بچه هنوز که جون اقا و عزیز ی خونه ،تو

 حسابی و درست نداشتم،چیز کارا این واسه وقتی که ارشم

 منتها بودم خدمتکار یک نقش در فقط ،من نداشتم هم

 مدلی و رنگ هر ،از بودم الک عاشق همیشه. مدرن خدمتکار

 ثانیه چند برای و خوبیه مرد واقعا ،امیرعلی بود الک اینجا

 بکش خجالت》شد حسودیم زنش به و خوردم حسرت چقدر

 داری نشستی خاکه خروار یک زیر طفلی ،اون خانم هورام

 گرم سرم جعبه تا دو اون با چقدر نمیدونم《میکنی؟ حسودی

 .شد پیدا امیرعلی ی کله و سر باز که بود
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 هورام_

 قشنگ اینقدر میگه؟چرا هورام اینجوری چرا این وای》

 خوشم بفهمه کنم نگاهش میترسیدم《.ریخت دلم میگه

 :گفتم و کردم گرم ،سرمو اومده

 بله؟_

  شام بیا_

 نامعلومی مدت تا تو》باشه نفهمیده کنه ،خدا میلرزید صدام

  کن رفتار ادم عین و باش کنی،ادم زندگی ادم این با قراره

 ی اینه جلوی که شدم بلند《نیار در بازی جنبه بی اینقدر

 نه هست شالی نه ،دیدم کنم درست شالمو ارایش میز

 دیگه میکردم شروع جایی یه از ،باید چی که مانتویی،بالخره

 و مرگ نیست بازی خاله موضوع ،این میگفت راست ،امیرعلی

 بین.کنم رفتار بزرگ ادم یه مثل و باشم بالغ باید ،پس زندگیه

 بود،موهامو هم برس و سنجاق و کش بود خریده که وسایلی

 اینه از تو، بستم محکم جدید های کش از یکی با و کردم شونه

 و ترس واسه چیزی پس محرمه بهت》کردم نگاه خودم به

 رفتم و کردم جمع نفسمو به اعتماد《نیست خجالت
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 بگم ،اگر بود نشسته منتظر و بود کرده پهن رو سفره.بیرون

 گفتم دروغ برم تا نزده غذا به دست که نرفت ویلی قیلی دلم

 یکی و گذاشت من جلوی غذا ظرف ،ی نشستم روش به رو.

 کوچکترین بدون باز دیشب مثل. کشید خودش جلوی هم

 توی.شدم مشغول اروم منم.  خوردن به کرد شروع نگاهی

 امیرعلی شام از بعد. بود پالستیک و کارتن از پر هم اشپزخونه

 روی بالشت یک با و  اورد و بودم شسته دیروز  که پتویی

 تو رفتم کردم خاموش و پذیرایی های ،برق خوابید کاناپه

 جا فریزر و یخچال تو و غذایی مواد های پالستیک. اشپزخونه

 مقدار به و بودم نوشته لیست تو چی هر ،دقیقا کردم جا به

 ، بودن شده چیده هم روی که هایی ،جعبه بود خریده زیاد

 داشتم انگار.  بود استکان و لیوان و خوری غذا های سرویس

 تا جوری ،ی میداد کیف نو وسایل چیدن ،چقدر میچیدم جهاز

 رو فردا انگار که کردم جا به جا رو همه و کردم کار شب نصف

 روی خودم انداختن محض به اتاق تو رفتم وقتی.میگرفتن ازم

 .شدم بیهوش واقعی معنای به بزرگم و جدید تخت

*** 
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 گوش ها غیبت و ها حرف به و بودم نشسته آرایشگاه توی

 ،یکی شوهرش مادر از یکی میگفت شوهرش از میکردم،یکی

 شوهر ی خانواده حول بحث تمام کال.شوهرش خواهر از

 بگه نبود نفر یک یعنی میگفتن بد هم همه و میچرخید

 نوبت بی ،چون بود مزه با بحثاشون.خوبه من شوهر ی خانواده

 بشه نوبتم تا میشستم ،باید بود شلوغ ارایشگاهم بودم اومده

 حرفاشون از منم ،گاهی نمیرفت سر حوصلم الاقل اینجوری

 یبرو رو که ها ارایشگر از یکی. میخندیدم و میگرفت خندم

 گفت؟ من به رو بود درگیر ها مشتری از یکی ی ابرو با من

 شدی؟ ما مشتری تازه اومدی؟یا تازه_

  اومدم تازه نه_

 ابرو؟ اصالح واسه_

 بله_

 با و کرد نگاهم چپ چپ بود نشسته کنارم که مسنی خانم

 سوال ازم که جوانی ارایشگر به رو چرخوند سرشو غیض

 :گفت ، بودن منتظر من مثل که خانمی دوتا با بود پرسیده
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 لبمونو پشت حتی نمیذاشتن عروسی روزی تا ما زمان_

 مدرسه این موندم شدن،من دریده چه االن های ،بچه برداریم

 اخه؟ اومدی وضعیه چه این نمیگن شده خراب های

 :ادامه داد بدی لحن با من به رو

 اصالح؟ اومدی میدونن بابات ننه_

 نشسته من که قسمتی بر بود،عالوه من طرف به ها سر تمام

 چهل سالن انتهای در دیگه ارایشگر کناری های صندلی بودم

 االن تا که بزرگی اون به سالن و میکردن نگاه من به هم متری

 گرفت ،حرصمرفت فرو محض سکوت تو دفعه یک بود همهمه

 یک از  مردم این دارن کار چیز همه فضولی،به همه این از

 زن به کردم ،رو کشیدم خجالت خیره نگاه همه اون از طرفم

 :گفتم میگردوند روم چشمشو پایین تا باال از مدام که فضول

 .میدونه شوهرم شما،اما به دادن عمرشونو من بابای و مامان_

 بی با و پدرم و مادر اسم بفهمه تاکردم  تاکید بابا و مامان روی

 مجرد من یعنی که کردم تاکید شوهر روی و برد احترامی

 اشاره چپم دست انگشت به خند پوز با نبود کن ول ،اما نیستم

 .کرد
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 ؟ پسرت دوست یا کو؟شوهرته ت حلقه پس_

 بود خالی که خودش ی حلقه انگشت به و کردم مشت دستمو

 .کردم اشاره

 با سن این تو یعنی ،پس نیست دستتون حلقه هم شما_

 میکنید؟ زندگی پسرتون دوست

 سینما اومدن انگار که میکردن نگاه هیجان با جوری ی همه

 . میبینن اکشن فیلم

 گفت:با غیض 

 مادرتم سن هم من دختر کن صحبت درست_

 .هم تو کشیدم اخمامو خودش مثل

 ادبو شما وقتی من الگوی و هستید مادرم سن هم شما_

 ای دیگه مسن خانم دارید؟ من از توقعی نمیکنید،چه رعایت

 :گفت بود نشسته کنارش که

  خانم بتول کن  ،ولش داره هم درازی زبونچه  وا_

 :داد ادامه من به رو

 . بزرگتره ازت سال چند دختر کن حیا_
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 یاد میکردم پاره دهنتو که بودی من دختر اگر:خانم بتول_

 .کنی رفتار چجوری خودت از بزرگتر با بگیری

 :گفت بقیه به رو

 چه اینجا نیست معلوم فراریه دختر ،خانم خریم ما انگار_

 به حواستون شوهرمم،  با میگه بعد نفره چند با و میکنه غلطی

 نابود و زندگی به میزنن آفتن ،اینا باشه پسراتون و شوهرا

 .چیو همه میکنن

 فکر چی ،هر میلرزید میکردم،چونم نگاه زن اون به کرده بغض

 بود،زنی خالی ذهنم بگم چی تهمت همه این مقابل در میکردم

 روی تا و نبود پیدا موهاش تار یک شد ارایشگاه وارد وقتی که

 من ابروی با اینجوری ،اونوقت بود پوشونده چادر با بینیشو

 که ارایشگری. میزد تهمت و میکرد بازی ادم همه این پیش

 :گفت بود ه شد بحث این باعث

 و هست یکنفر،هرکی به نفر ،چند کنید ولش بابا داره گناه_

 مربوطه خودش به میکنه کاری هر

 :از ته سالن گفت یکی
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 همه ،اینجا محلمون تو اومده کی بفهمیم باید اتفاقا جان لیال_

 همدیگرو ،همه نیست کاری کثافت هستن،جای خانواده

 . میشناسن

 مانتو و شدم بلند جا ،از ریختن اشک به کردم شروع صدا بی

 بهم تازه امیرعلی که موبایلی گوشی زنگ صدای.پوشیدم مو

 مانتومو های دکمه بهش توجه ،بی پیچید سالن تو بود داده

 زنگ گوشی دوبارهزنگ قطع شدو به دقیقه نرسیده  ، میبستم

 زنگ بود،صدای کرده کند سرعتمو پرم ،چشمای خورد

 زنگ دوباره و شد ،قطع بود سالن اون صدای تنها موبایلم

 .خورد

 جواب و گوشیش چرا نبود کفشش به ریگی اگر بفرما:بتول_

 .دیگه همینه شن بزرگ مادر و پدر نمیده؟بی

 امیرعلی. نشه بلند هقم هق صدای که گرفتم گاز محکم لبمو

 شده نگران یعنی میزد زنگ هم سر پشت اینجوری وقتی

 وصل و گوشی همه چشم ،جلوی شه قطع گوشی ،نمیذاشت

 . کنم صحبت نمیتونستم اما گوشم به چسبوندم و کردم

 صدای بلند و عصبیش تو گوشی پیچید.
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 نمیدی؟ جواب هست؟چرا معلوم کجایی_

 نفر صد انگار که میشد پایین باال سینم ی قفسه جوری ی

 .زدن کتکم سیر دل ی سرم ریختن

 هووووورام_

 الل هم همه ،حاال بدم جوابشو کردم سعی شداد صدای با

 کال هم ،ارایشگرا میگم چی من ببینن میکردن نگاه بودن شده

  من دهن به بودن زده زل صاف بود کرده ول رو مشتریا

   آراز....آ_

 صداش اراز بار هزار ده روزی امیرعلی زور به هفته یک این تو

 رپ صدای.  بشه ذهنم ی ملکه خودش قول به که میکردم

 لحن با  و شد ساکت ثانیه چند شنید که هقمو هق و بغضم

 :گفت ارومی

 کجایی؟_

 ایشگاهم....آر_

  ارایشگاهم در پشت چیشده؟من_
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 و چرخوندم سالن تو ،نگاهمو داد قدرت بهم محکمش صدای

 :رفت یادم گریه کردن،اصال لیغچ به کردم شروع

 خونه هم پسرم دوست با که ام فراری دختر میگن من به اینا_

 من دست از باشن پسراشون و شوهرا مراقب باید میگن. ام

 . مادر و پدر بی ...میگن من به....

 میکنن اذیتتش تر قوی و بزرگتر های بچه که ای بچه عین

 لحظه اون ،دقیقا میشه شیر میفته باباش به چشمش تا ولی

 از حرف ی منتظر.بود در همین پشت امیرعلی چون شدم شیر

 خاک وای》رفتم کرد،وا قطع و گوشی که بودم امیرعلی

 میکنن،چه نگاه دارن هم کرد،همه قطع و گوشی چرا برسرم

 اروم و گوشی《سرم؟ بریزن نشن ،بلند شدما ضایع بدجور

 به کوبید محکم یکی یک دفعه برداشتم و شالم و پایین اوردم

 توقعشو هیچکس و بود ساکت سالن ،چونآرایشگاه در

 مشت با تند تند محکم یکی. هوا پریدن متر یک همه نداشت

 نگاه ی همه حاال و شد همهمه دوباره سالن تو. در به میکوبید

 فلنگو پرته حواسشون تا گرفتم بود،تصمیم سالن در به ها
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 به و کرد سرش رنگیشو چادر خانم نخوردم،لیال کتک تا ببندم

 :گفت بلندی صدای با رفت در طرف

 بابا اومدم شکستی و در خبره چه_

 .زد خشکم امیرعلی صدای با که برم برداشتم کیفمو

 در دم بیاد بگو_

 کار کی چخبرته،با اقا شکستی و ؟در در دم بیاد کی: لیال_

 داری؟

 رو اینجا تا در دم بیاد بگو کرده توهین من زن به که اونی_

 . نکردم خراب سرتون یرو

 بود جذبه با و جدی قدری به اما نبود بلند ،صداشم نمیزد داد

 از صدام هنوز. رفتم در سمت میبرد،به سکته مرز تا و ادم که

 .میلرزید بغض

 اراز_

 تا میکرد صحبت خانم لیال با پایین سر با و بود پایین سرش

 ازم اینکه بدون.کرد نگاهم و کرد بلند سرشو کردم صداش

 :گفت خانم لیال به رو بگیره نگاه
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 خودم به دارید وجودشو ببینم اوردید؟بیایید گیرش تنها_

 بزنید؟ حرف

 امیرعلی سمت ،به اومد سرم پشت از فضول خانم بتول صدای

 و مضحک حجاب همون با خانم ،بتول ایستادم کنارش و رفتم

 .در جلوی اومد گرفتن رو

 ،نذار بخدا ،حیفی میکنه زندگی خانواده اینجا جوون ببین_

 .... نصب و اصل بی ادم ی با جوونیت

 هم زمین ی کره کنم فکر که ، داد زدازد دادی چنان امیرعلی

 . بچرخه رفت یادش ثانیه چند برای

 خانم_

 حرص ،از بود شده متورم گردنش های رگ قرمزو صورتش

 زل خانم بتول به عصبی و وحشی چشمای ،با میزد نفس نفس

 نیم دوتا ترس از قطعا بودم خانم بتول جای اگر بود،من زده

 هایی زن ی بقیه و لیال حتی و خانم بتول گرچه میزدم سکته

 از ،رنگ میکشیدن سرک بتول سر پشت از کنجکاوی با هک

 ترس ،از شد نزدیک خانم بتول به قدم یک. بود پریده روشون

 دست و رسوندم امیرعلی به خودمو ،سریع رفت عقب قدم دو
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 بیفته خونش بزنه و پیرزن نکنه》 گرفتم شو شده مشت

 میکنی،چغلی درست اتیش که هورام بگیری گردنمون؟اتیش

 بیرون بیا شو الل نداری زبون یا بده جواب یا بود چی کردنت

 اشاره انگشت امیرعلی《کردی درست شری چه ببین دیگه

 .داد تکون تهدید حالت به و برد خانم بتول سمت به شو

 جوون ،یا باشه پیر میخواد جمع این از ،یکنفر دیگه یکبار _

 من ناموس به کسی دیگه باشه،یکبار مرد یا باشه زن باشه

 شدی؟ متوجه. میشکنم و گردنش کنه توهین

 توش از و زد چنگ کیفمو ،امیرعلی داد تکون سرشو تند

 و کرد باز و دوم ی صفحه.کشید بیرون جعلیمو ی شناسنامه

 . گرفت همشون چشم جلوی

 گذشت که ،امشب ببینید خوب و کنید باز کورتونو چشمای_

 یه بچکه چشمش از که اشکی قطره هر ازای به بعد به این ،از

 . میشکنم استخون

 سه مشت ی با میتونست ،قشنگ بود ورزشکاری که هیکلشم

 چهره به لبخند و افتخار و غرور ،با کنه خورد استخون تا چهار

 شد،کاش خنک دلم آخیش》. کردم نگاه ترسیدشون های
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 حال جیگرم این میکرد بیمارستان راهی تاشونو سه دو میزد

 《بیاد

 کیه اینجا ارایشگر_

 اقا منم..م_لیال

 ! نشده تموم من خانم کار_

 دستمو سریع خانم لیاللحنش یه حالت دستوری داشت ،

 .کشید داخل به و گرفت

 .ببخشید میشه تموم االن_

 :گفت بهم رو امیرعلی

 منتظرم ماشین تو_

 ماشین تو من یعنی که امیز تهدید لحن با ولی گفت من به رو

 کار حساب که جوری ،ی بده خبر زدن حرفی اگر منتظرم

 خانم ،لیال بستن و سالن در رفت که امیرعلی. بیاد همه دست

 صندلی روی برد و کشید بودن در جلوی که همه بین از منو

 نگاه ولی بود بسته میشد؟چشمام بسته نیشم ،مگه نشوند

 هاشونو پچ پچ صدای. میکردم حس خودم روی رو همه
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 عزت بهم امروز ،امیرعلی نبود مهم دیگه ولی میشنیدم

 تر مهم همه ،از داد احترام و اعتبار بهم ادم همه این داد،بین

 برق انداخت صورتم به که و بند اولین.داد وجسارت قدرت بهم

 نفهمن اینا که گرفتم زدنمو جیغ جلوی ،سریع پرید چشمم از

 شد تموم تا شدم زنده و مردم.میکنم اصالح دارم باره اولین

 سر دلیمو و دق ،تمام حد این تا نه ولی داره درد ،میدونستم

 یادم که کشیدم درد میکردم،اینقدر خالی صندلی ی دسته

 هم خانم لیال. بودم کرده پا به بلوایی چه پیش ساعت نیم رفت

 تا. بکشم نفس نمیذاشت بود شده ها کوکی عروسک عین

 ابروهام سراغ رفت بکشم راحت نفس اومدم شد تموم صورتم

 اصال که افتاد اتفاقا ،اینقدر داشتم مشکی و پهن های ،ابرو

 .برداره چجوری و میخوام چی بگم رفت یادم

 رو میزارم ،ماسک شد تموم صورتت و ابرو اصالح عزیزم_لیال

 بیرون نریزه که صورتت

 نکنه درد دستتون باشه_

 داشت قبلش تا ،صورتم خوابیدم ماسک هوای به هم ربع یک

 شدم اروم گذاشت ماسک اینکه محض به ولی میگرفت اتیش
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 از کردم،اینقدر نگاه خودم به اینه تو صورتم شستن از بعد.

 بشینم شب تا داشتم دوست که بود اومده خوشم جدیدم خود

 تر روشن درجه دو ،پوستم بزنم لبخند خودم به و اینه جلوی

 شده تمیز زیرش یکم فقط بلندم و پهن های ابرو و بود شده

 از گیری جلو برای.  بود کرده کوتاهش هشتی حسابی اما بود

 .رفتم خانم لیال سمت به بیشتر بازی ضایع نوع هر

 شد؟ چقدر نکنه درد دستتون_

 باشه مبارکت ،برو عزیزم هیچی_

 کنم؟ تقدیمتون ،چقدر ممنون خیلی نه_

 پرداخت و مبلغ.نکنه تعارف دوباره که کردم نگاهش جدی

 ماشین.  شدم خارج ارایشگاه از بقیه نگاه به توجه بی و کردم

 و رفتم سمتش به بود پارک سالن در روی به رو دقیقا امیرعلی

 نگاهش جدیدم ظاهر خاطر به نمیشد روم.شدم سوار

 .کردم سالم اروم و انداختم پایین و سرم.کنم

 شد؟ تموم_

 .نبود بلد دادن سالم جواب بشر این
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 بله_

 کردی؟ گریه ببینم،باز کن بلند سرتو_

 .کردم نگاهش خجالت با

 نه_

 راه کرد روشن و ماشین تفاوت بی بعد و کرد نگاهم ثانیه چند

 . افتاد

 ت بچگانه رفتار بابت بود قرار و بودم عصبانی دستت از_

 .بشی تنبیه

 .انداخت بهم نگاهی نیم اخم کردم،با نگاهش تعجب با

 زنکی خاله های بحث این وارد منو که بود اخری و اول بار_

 فردا نمیایی بر زن تا چهار پس از نداری؟ زبون تو کردی،مگه

 بیایی؟ بر دستش و دار و ارش پس از میخوای چجوری

 شد دود طرفداریش از خوشیم ،تمام شد اویزون لوچم و لب

 . هوا رفت

 .داشت حسن یه اتفاق این چون میگذرم ت تنبیه خیر از_
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 نیم دوباره ،کردم نگاهش پکر و اویزون ی قیافه همون با

 .انداخت بهم نگاهی

 منو مورد در محل کل فضول زنای این ی واسطه به اینجوری_

 بین از هم شک کوچکترین تحقیق اومدن اگر میفهمن،فردا تو

 .میره

 چرخیدم،تمام پنجره سمت به و ندادم ،جوابشو بود گرفته دلم

 االن رفت بین از ،همش داد بهم امیرعلی گفتم که هایی حس

 . دیگه چیز هیچ نه اعتبار نه دارم قدرت حس نه

 میگیری؟ قیافه تو باشم ناراحت باید من_

 عوض و چیزی ،ولی نبود عصبانی ،صداش بود اروم لحنش

 هم همینجا تا ،امیرعلی رفته باال زیادی توقعم》نمیکرد

 میگن ،همینه بوده مراقبم و رسیده بهم ش وظیفه از بیشتر

 نکن بد خیال. کند بد خیال نادان بگذرد حد از که خوبی

 اسمون تو ،تو باش احساساتتم و عواطف و افکار ،مراقب هورام

 رویایی قشنگ خواب از بیرون بیا. نداری هم ستاره ی خدا

 باورم جدی جدی انگار ، نشستی اینجا االن چرا نره ،یادت
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 در جلوی منو رسیدیم که خونه به《ام امیرعلی زن شده

 : گفت کنم باز و در اینکه از ،قبل کرد پیاده

 کن قفل داخل از ،درو بیام کی نیست معلوم_

 و لحن با کردم سعی ولی نبینه و ناراحتم چشمای که برنگشتم

 .بدم جوابشو همیشگیم و معمولی صدای

 خداحافظ ،فعال باشه_

 مقاومت هم لحظه اخرین ،تا شدم خونه وارد و کردم باز درو

 راحت نفس ی بستم که درو. نچرخم سمتش به که کردم

 کردم نگاه خودم به اینه تو از و کردم عوض لباسامو. کشیدم

 امیرعلی دیشب حرفای ،یاد بود شده کوره ذوقم ی ،همه

 فردا س خونه نزدیک ارایشگاه ی) گفت رک خیلی که افتادم

 همه از ،باید بیاد در بودن دخترونه حالت از باید ،ظاهرتم برو

 راحتتر باهاش هفته دو این تو(باشی متاهل زن یک مثل نظر

 میکردم رفتار ،راحتتر میکردیم صحبت بودم،راحتتر شده

 و کاراش همه تو تفاوتی بی یه ولی بود جدی رفتارش.

 ریخته و خجالتم تفاوتیه بی ،همین میشد دیده برخورداش

 رفتاراش همیشه امیرعلی. نمیگشتم مانتو و شال با ،دیگه بود
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 عمل بچگانه و میدیدم بچگانه که بودم من ،این بود سنجیده

 کردنه ارایش باشم بلد باید بود گفته که بعدی مورد.  میکردم

 ی حد در سنگین و معقول ارایش ی جیغ و غلیظ ارایش ،نه

 ازم ای دیگه ادم دار هدف و موقت زندگی این.دار شوهر زن

 حتی زنیتش تمام که زنی بودم شده روحی نظر از. بود ساخته

 و رفتم اشپزخونه سمت به.بود ،بازی بود ،نقش بود ای عاریه

 تا شدم پز هورام اسفناج آلو خورشت کردن درست مشغول

 نفهمیدم ،اخرم نمونه گرسنه اومد که شب بدلی شوهر اقای

 ،حتما سلطانه حاتم نفوذی ی نوچه بود ،گفته میره کجا روزا

 . اونجا میره

 ...راوی...

 به ،سرش انداخت میز روی را رویسش رولز ماشین ریموت

 فربد اهدایی شامپاین از دیگر پیک یک.میکرد درد شدت

 . نوشید

 شد؟ چت_

 نگاه یارا به اخم با و نشست ایتالیایی سلطنتی های مبل روی

 .کرد
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 نمیبرید؟ جلو رو کارا ادم عین ،چرا میگیرید مفت پول فقط_

 با و انداخت هم روی را تراشش خوش و قلمی پاهای

 .کرد نگاه اش عصبی چشمان به افسونگری

 پیش درست کارا باش داری؟مطمئن عجله اینقدر چرا عزیزم_

 زیاده دقت خاطر به رفتنشم پیش کند این میره

 به راه افتاد. دوم ی طبقه اتاق تنها سمت به و شد بلند جا از

 حواستو. میزنه شاهرگتونو و تیغ میشه اشتباه کوچکترین_

 ندی من دست بهانه بعد که کن جمع

 کاخ توی دادش صدای برود دنبالش به که شد بلند یارا تا

 پیچید عظمتش با و بزرگ

 ،هری باشم تنها میخوام_

دیدن و صدای  با که چلفتی وپا دست و سن کم خدمتکار

 اب از پر سطل ترس از  ه بودکرد گم را پایش و دست فریادش

 تکمیل را امروزش ،ظرفیت افتاد دستش از طی و رنگ سیاه

 کرد

 .... ببخشید اقا....اقا_
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 های ادم صدای لرزش و ها ضعف این از بود متنفر چقدر

 به بود، اعصاب روی زیادی زیلش صدای. برش و دور ضعیف

 دخترک گوش به رو کرد،دهانش بلندش مو از و رفت سمتش

 چسباند

 .میشی پیت و ژرمن خوراک نری اینجا از دیگه دقیقه ده تا_

 وسط به کوچکش ی اشاره یک با که بود نحیف دخترک انقدر

 وارد اش مسخره های گریه او به توجه ،بی شد پرت سالن

 به و بود ارامش مامن اتاق کوبید،این بهم را در و شد اتاقش

 بر را ارامشش نمیتوانست صدایی هیچ عایق های دیوار لطف

 .بزند هم

 .....هورام....

 بستم سرم باالی محکم و کردم خشک موهامو سشوار با

 پر دست با علی امیر و شد باز حیاط در که بودشب  نه ساعت.

هیچ شبی دست  اینکه از میومد خوشم ،چقدر شد خونه وارد

 خونه ،واسه که نمیخره تو واسه خانم هورام》 خالی نمیومد

 اتاق از و کشیدم اهی《هپروت عالم تو نرو ،باز خودشه ی

 .بیرون رفتم
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 سالم_

 سالم_

 .گرفتم دستش از هارو پالستیک و رفتم سمتش به

 س؟ اماده شام_

 .میکرد نگاه گاز به اپن طرف اون ،از چرخیدم طرفش به

 ،گرسنته؟ آره_

 از ،بعد اول بگیرم دوش برم میخواستم ولی هست که گرسنم_

 .نمیتونم میشم سنگین شام

 طول که گرفتنت ،دوش دیگه میای کنم پهن رو سفره من تا_

 . ،برو نمیکشه

 ها میوه کردن جا به جا مشغول ،منم رفت و داد تکون سری

 با شد ،همزمان گذاشتم سفره روی و خورشت ظرف.شدم

 میکرد خشک موهاشو حوله با داشت که امیرعلی اومدن

 . بود مونده خورشت ظرف به خیره.

 نداری؟ نمیشینی؟دوست چرا_
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، اخم هاش با دیدن خورشت توی هم نشست و داد تکون سری

 دوست شد؟یعنی شکلی این ش قیافه چرا》 رفته بود

 برداشتم جلوش از و بشقاب و کردم نگاهش تردید با《نداره؟

 اگر خب》. بود گرفته و هم تو ش چهره. کشیدم برنج براش و

 حیف.میکنی اخم چرا دیگه ندارم دوست بگو نداری دوست

 تمام میکردم فکر که چیزی برخالف《 زحمت همه این

 ش چهره. شد خوردن مشغول و کرد خورشت از پر برنجشو

 یک شام اخر تا نه. میخورد اشتها با رو غذا ولی بود گرفته

 به کردم شروع اروم منم. کرد بلند سر نه زد حرف کلمه

 حواسم درصد هشتاد نفهمیدم، شامم از هیچی اما خوردن

 .بود سمتش

 مرسی_

 نداشتی؟ خوردی،دوست ناراحت خیلی_

 نشست مبل روی و شد بلند سفره سر از

 بچگیم به برد منو_

 کجاش دقیقا نفهمیدم.شد مشغول برداشت و تاپش لپ

 خوبی ی خاطره غذا این از بود؟شاید کننده ناراحت
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 بود، حدسیات فقط میکردم فکر هم چی هر نمیدونم.نداشت

 خواستم شد تموم که کارم.کردم جمع رو سفره و شدم بلند

 . کرد صدام که اتاق تو برم

 هورام_

 .چرخیدم سمتش به

 بله؟_

 :گفت بگیره تاپ لپ ی صفحه از چشم اینکه بدون

 بشین اینجا بیا_

 نشستم کنارش فاصله با و ،رفتم کرد اشاره خودش کنار به

 با نگاه یک و بینمون ی فاصله به نگاه یک چرخوند سرشو.

 .کرد من به هم اخم

 . بدم نشونت چیزی میخوام نزدیک بیا نمیخورمت_

 لپ. کردم کم بینمونو ی فاصله خجالت با و گرفتم گاز لبمو

 .چرخوند طرفم به و تاپ

 یا میشناسی و کدوم ببین کن نگاه ها عکس این به خوب_

 . دیدی
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 برای کنم جمع دقتمو ی همه کردم سعی و دادم تکون سرمو

 کدوم هیچ که رفت عکس هشتا هفت حدود. ها عکس دیدن

 ولی ، بعدی میزد اروم و اول عکسای.نبود اشنا چشمم به

 بین. کرد بیشتر سرعتشو نمیاد در ازم صدایی دید وقتی

 اشنا نفر یک نظرم به میرفت داشت که هایی عکس

 . گفتم اومد،سریع

 عقب برگرد_

 .عقب زد یکی تردید با و کرد نگاهم

 دیگه یکی_

 . بود اشنا برام شدت به ش چهره.عقب رفت عکس یک دوباره

 میشه؟ بزرگتر_

 . کرد بزرگ و عکس حرف بی

 دیدمش قبال کنم فکر...این_

 . بگو رو یادته ازش چی هر ، کن جمع حواستو خوب_

 . کردم نگاه امیرعلی ی خیره چشمای به
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 مرد تا سه. خدمتکارا با البته بودم تنها توخونه من یکبار_

 با حتما کردم فکر ،من بود اونا از جزئی هم این که اونجا اومدن

 خونه کسی بگم که بیرون رفتم دارن کار سیامک یا ارش

 سرمو رو گذاشتن رو اسلحه بزنم حرف خواستم ،تا نیست

 هیچکس. رفتن و بهم ریختن رو اتاقا ،تمام خونه تو اومدن

 نیومده دزدی واسه هم ،اونا بشه نزدیکشون نمیکرد جرات

 ده من کار تا بریزن بهم رو خونه بودن اومده فقط انگار بودن

 بود قفل که و ارش کار اتاق در کردن مجبورم ،بعدم بشه برابر

 . رفتن و کردن فیکون کن چیو همه هم ،اونجا کنم باز

 میزد داشت. داد تکون سر فهمیدن ی نشونه به امیرعلی

 .بودمش دیده هم دیگه یکبار افتاد یادم که بعدی های عکس

 دیدمش؟ هم دیگه یکبار راستی_

 .کرد نگاهم گیجی از اخمی با امیرعلی

 بودن گرفته بالماسکه مهمونی بود،ی بد خیلی حالم شب یه_

 بهم داشت حالم نوشیدنی بوی و دود همه اون از که

 موندن تنها از نبود خودش حال تو هم میخورد،هیچکس

 خدمتکارا اتاق حتی اتاقا تمام در هم جشن ،شبای میترسیدم
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 رفتم. میدادن و کلید اقا تایید با مهمونا به فقط و میشد قفل

 باغ ته رسیدم دیدم بودم فکر تو اینقدر بزنم قدم بیرون

 ... ممنوعه قسمت اون که برگردم ،خواستم

 :حرفم وسط پرید رسید که اینجا به

 ممنوعه؟ قسمت_

 و سیامک و ارش جز هیچکس که بود باغ تو قسمتی ،ی اره_

 بود مبهم همه واسه چون.نداشتن رو اونجا به ورود حق آقا

 اون میگفتم داشتم.برمودا مربع بودن گذاشته اسمشو خدمه

 شدم ،کنجکاو شنیدم حرف صدای برمودا قسمت از شب

 فرصت بهترین شب اون. اونجا رفته که کیه و چخبره ببینم

 ... واسه

 فضولی واسه_

 .کردم نگاهش اخم با

 فرصت بهترین چیه فضولی یانه؟نخیر بزنم حرف میزاری_

 . بود کنجکاویم حس ارضای واسه

 خب_
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 که برم کردم سعی باغ تاریک های قسمت از.. که نمیزاری_

 خونه های محافظ از تا چند و آقا و سیامک و ارش. نشم دیده

 بود مونده ذهنم تو ش ،چهره بود عکس تو که مردی این ،و

 و شد خونه وارد اسلحه با قبل روز چند این کردم تعجب چون

 سنگ تخته ی جلوی. ایستاده ارش کنار خرم و خوش حاال

 سنگ به زد و دستش که ،ارش بودن وایساده بزرگ خیلی

 .سنگ تو رفتن همه بعدم کنار رفت کرد حرکت سنگه ،یهو

 تمام میکردم سعی داشتم و بود نامعلومی ی نقطه ی به نگاهم

 صدایی دیدم وقتی بگم امیرعلی به و بیارم یادم و جزئیات

 .میکرد نگاهم فیس پوکر که کردم نگاهش نمیاد در ازش

 خوردی زیاد شام یا ای خسته امروزه،یا دعوای اثرات از یا_

 ها مهمونی تمام چرا فهمیدم اون از ،بعد میگم راست بخدا_

 میرفتم زودتر من میشد جشنی ی ،هروقت بود بالماسکه

 ،یعنی میفته اتفاق این سری هر که میدیدم و ممنوعه قسمت

 جشنا تو وقت هیچ واقا سیامک و ارش اون از بعد تقریبا

 لباس و ماسک و اسم با جشن تو یکنفر همیشه ولی نبودن

 . بود ارش
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 بود معلوم ولی میکرد نگاه تاپ لپ به اخم با علی امیر

 به حرفام این بودم بود،امیدوار فکر تو و نیست اونجا حواسش

 باشه خورده دردش

 چی؟میدیدیشون؟ ممنوعه قسمت اون میرفتن که ادمایی_

 بعدشم واضح خیلی نه ولی ،میدیدم بودم دور ازشون من_

 کنم تمرکز نمیتونستم که داشتم استرس اینقدر

 .چرخید سمتم به و بست و تاپ لپ

 ببینی؟ رو ممنوعه قسمت اون بری تونستی_

 ...م_

 رفت برقا بزنم حرف خواستم تا

 . رفت چرا برقا عه_

 پریده فیوز شاید ، نمیدونمامیر علی :_

 پا صدای حیاط و بوم پشت باال از که حیاط تو بره شد بلند

 تاریکی تو کردم سعی و شدم بلند.وایساد قلبم ، شنیدیم

دستامو باز کردم تا تونستم پیداش کنم ، کنم پیدا و امیرعلی
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 ارومشو صدای ولی نمیدیدمش. گرفتم شو بازو دستی دو

 شنیدم گوشم نزدیک

 . تو بیاد نمیتونه کسی قفله خب؟در نیست چیزی.هیس_

 خودمو و گرفتم تر محکم دستشو.بود اومده بند زبونم ترس از

 و اورد بیرون جیبش تو از و گوشیش.کردم قایم پشتش

 ،منم شد دوال و رفت مبل سمت به کرد روشن و اسکرینش

 زمین رو بشینم شدم مجبور بودم چسبیده بهش چون

 شکر رو تمومه؟خدا کارم یعنی ؟وایباشه اومده ارش نکنه》

 《هست علی امیر که اومده االن باز

 و بود کرده عادت تاریکی به چشمم کردم نگاه امیرعلی به

 خوشحاله کرده؟یعنی سجده چرا این》ببینمش میتونستم

 نگاهش تعجب با《میکنه؟ شکر ی سجده داره اومده ارش

 کردم تعجب ،اول بود اسلحه ی دستش ،تو نشست که میکردم

 شد راحتتر خیالمم ،تازه ها پلیسه امیرعلی افتاد یادم بعد

 . میومد پای صدای حیاط تو از هنوز.

 امیرعلی_

 لبم رو گذاشت سریع و انگشتش



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 تر یواش_

 برداشت انگشتشو دادم تکون باشه ی نشونه به سرمو

 :زدم لب گوشش دم و رفتم تر جلو

 نمیکنی؟ روشن گوشیتو ی قوه چراغ چرا_

 امیرعلی. خونه تو افتاد نور هم بعدش و شد بیشتر پاها صدای

 مجبور شد خم ،روم کشید خودش جلوی منو و گرفت و دستم

 تو رفتیم چهار دست و پا همونجوری و بشم دوال شدم

 .کرد باز رو ها کابینت از یکی در. اشپزخونه

 تو برو_

 چرخیدم سمتش به تعجب با

 .که نمیشم کابینت؟جا تو برم_

 :غرید عصبی

 کن گوش ،حرف تو برو گفتم_

 شده شوکه ترسیده ،حتما چیه منظورش بفهمم نمیتونستم

 گردوند برم که میکردم نگاهش ،داشتم میکنه چیکار نمیفمه

 بود گفته امیرعلی.کابینت تو برم کرد ومجبورم کرد خم سرمو
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 جعبه چون بزاره ابزار بتونه که نچینم چیزی کابینت این تو

 به امیرعلی. ندیدم توش چیزی من وقتم هیچ که نداشت ابزار

 بگم بهش چیزی ی ،میخواستم داخل برم میکرد وادارم زور

 الخالق جلل》رفت کنار دیوار و دیوار به خورد محکم سرم که

 عصبی صدای که بودم بروم رو ی رفته کنار دیوار شوک تو《

 چی هر.داخل برم سریع پا و دست چهار کرد مجبورم امیرعلی

 المپ و بود هم نور اینجا بیرون خالف ،بر نمیشد تموم میرفتم

 در اروم که شنیدم و میومد سرم پشت هم بود،امیرعلی روشن

 با امیرعلی》شد بلند دیوار حرکت صدای و بست و کابینت

 که یکم《س؟ کجا اینجا شد؟اصال جا چجوری هیکل اون

 ،مثل بزرگتر فضا و شد زیاد ارتفاع که جایی به رسیدم رفتم

 فقط ایستاد بشه که نبود جوری سقفش بود،منتها اتاق یک

 های دیوار با فرش شده تمیز مربعی ،اتاق نشست راحت میشد

 دیوارا از چشم. وسطش هم مصرف کم المپ یک و سفید

 که کردم نگاه روم به رو دست به اسلحه امیرعلی به و گررفتم

 میرفت ور گوشی با اخم با

 اراز....امیر_
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 کردم،میترسیدم صداش تر بلند یکم ،دوباره نداد جوواب

 بشنون صدامونو بزنم حرف درست

 اراز_

 .کرد بلند سرشو

 کجاست؟ اینجا_

 ما ی خونه ی ممنوعه قسمت_

 رو اینجا اینکه و گفتنش ما از.شد مشغول گوشیش با دوباره

 گفت شنیدی》نشست لبم رو لبخند میدونست منم واسه

 منم مال خونه این ما،یعنی ی خونه من،گفت ی خونه ما،نگفت

 اون》بست شدمو باز نیش مغزم حال ضد قسمت《 هست

 ما واسه االن گوشته بیخ مرگ جدیه، ماموریت یک وسط االن

 تو فکریه چه تو اون بکش خوشحالی؟خجالت امیرعلی گفتن

 《همینجوری گفته چیزی ی فکری، چه توو

 چرا پس کردیم ازدواج تو منو که بفهمه ارش نبود قرار مگه_

 . کردیم فرار
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 تکیه پشتش دیوار به و سرش و جیبش تو گذاشت و گوشیش

 بست چشماشو و داد

 .نداشتن دستشون و دار و ارش به ربطی اینا چون_

 کردم نگاه دیوار و در به ترس با

 تو که مگه؟روزا دارم دشمن تا چند بودن؟من کی اینا پس_

 بیان؟ باز چی؟اگر نیستی

 نباش نگران مواظبتن مامور تا چند_

 زانوم رو گذاشتم چونمو و کردم بغل پاهامو

 نبودن؟ مواظب االن چرا خب_

 .مواظبن االنم_

 بشینیم؟ اینجا باید کی تا_

 .کرد مهنگا همم پشت های سوال از شده عاصی

 نپرس سوال اینقدرم.میگم بهت خودم شد موقعش هروقت_

 . میکنه درد سرم

 . زدن غر لب زیر کردم شروع پاهامو رو گذاشتم سرمو
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 خب میکنه درد بکشن،سرت منو اومدن اینا منه تقصیر انگار_

 درد منم سر که میزنی من سر غرشو چرا دیوار به بکوب

 چی این حاملگی سر خانم زهرا بپرسم باشه ،یادم بگیره؟

 . تلخه گوش اینقدر که خورده

  میشنوما دارم_

 و کردم نازک چشمی پشت. بود بسته چشماشو کردم، نگاهش

 .گذاشتم پام رو سرمو دوباره

 هورام...هورام_

   کشید تیر گردنم  کردم بلند سرمو تا

 ..آخ_

 .گذاشتم گردنم رو دستمو

 هفته یک ترس از بود تو جای ،هرکی  ای گنده دل تو چقدر_

 میکنی؟ پفم و خور خوابیدی راحت خیال ،با نداشت خواب

 .کردم نگاهش شاکی

 ،سوما اصال نمیکنم پف و خور من دوما نبودم خواب که اوال_

 .چرخوندم اتاقک تو نگاهمو
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 کردی؟ بیدارم چرا_

 .بیرون بریم شو ،بلند نبودی؟ خواب که تو_

 پناهگاه خوشه ،دلش بیرون رفتیم باز اومدن سختی همون به 

 که وضعشه ،چه امریکاییاس فیلم اثرات از همه اینا. ساخته

 جلو من بدتر همه از. بریم پا و دست چهار مین پنج باید

 .خب میکشه خجالت ادم پشتم هم امیرعلی میرفتم

 به.بود مونده نخورده دست چیز همه ولی بود باز خونه در

 میکرد نگاه در به داشت و بود ایستاده سرم پشت که امیرعلی

 .کردم ،نگاه

 قفله؟ در نگفتی مگه_

 .دارم کارت مبل رو بشین_

 .نشستم کنارش جدیش حالت از تعجب با

 ارش طرف از گفتم که همونطور تو اومدن االن که اینایی_

 نبودن

 بودن؟ کی طرف از پس_

 نمیدونم_
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 نبود؟ ارش میدونی کجا از پس_

 :فرستاد بیرون نفسشو کالفه

 بخواب برو دیگه، میشم کالفه جوابات سوال از دارم هورام_

 اول گرفتی، یاد رو نکته تا دو االن تو.کن گوش خوب قبلش اما

 اونجا از نگفتم بهت من وقتی تا اینکه هم دوم و مخفی جای

 باید اونجا رفتی تو و نبودم چه بودم من چه ،یعنی نیای بیرون

 بیرون بیای میتونی بگم بهت و برگردم من تا بمونی اینقدر

 رخ روز شبانه از ساعتی هر تو ممکنه اتفاق این.یانه

 فهمیدی؟.بده

 .دادم تکون سرمون ترس از اویزون لبای با

 هست؟ سوالی_

 .دادم تکون نه ی نشونه به سرمو

 بخیر شبامیرعلی: _

 بلند جا از.بخوام میخوام برو شو بلند یعنی بخیر شب این

 به ساعت دو رفتم، اتاق به و  کردم خاموش و برق و شدم

 .بود مونده هوا شدن روشن
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 اتاق تو بیشتر ثانیه چند برگشتم، و رفتم سکته مرز تا امشب

 نکنه چیکارت بگم خدا بیرون، پریدم سریع و بمونم نتونستم

 به در جلوی از.انداختا دلم به و والیی و هول و ترس چه ببین

 .کردم نگاه اتاق

 امیرعلی به التماس ،با ام دیونه مگه عمرا اتاق؟؟؟؟ تو برم》

 که بودم ترسو کم من.کردم نگاه خوابید مبل روی راحت که

 اتاق اون تو《بخوابم؟ برم تنها اینا بازی پلیس از بعد حاال

 . بود وجبیم یک تو امیرعلی چون برد خوابم اگر مخفی

 پس؟ نمیری چرا_

 دیده منو ،چجوری بود چشماش رو دستش ، کردم نگاهش

 از دستشو . کردم گره هم تو انگشتامو و انداختم پایین ؟سرمو

 . کرد نگاهم و برداشت چشمش روی

 هورام_

 صدا وضع چه گفت،این اسممو ارومش و بم صدای با نوچ،باز》

 لب خودکار صورت ،به کردم نگاهش.《 ریخت دلم اخه کردنه

 《بودم؟ لوس اینقدر هم قبال من》دوباره شد اویزون لوچم و

  نمیخوابم اتاق اون تو بمیرمم من_
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 بخوابی؟ سرپا وسط این میخوای_

  میخوابم زمین رو اینجا نه_

 زمین دیگه،بعدشم رفت راه نمیشه جا وجب  یک این تو_

 .میگیره درد ،کمرت داره رطوبت و سفته

 میخوابیدم زمین رو که نداشتم تخت جونمم اقا ی خونه_

  شو رد من رو بزار پاتو شی رد ،خواستی

 .گذاشت چشمش رو ساعدشو دوباره

 اونجا تا قدم یک اینجام نداره،منم وجود ترس واسه چیزی_

 اذیت چشممو کن خاموش برقم ،این اتاق تو ،برگرد س فاصله

 . میکنه

 نرفت اتاق تو پاهام کردم کاری هر ولی کردم خاموش برقو

 صدای ،با شدم جمع خودم تو و نشستم تلویزیون میز کنار.

 .کردم باز و چشمام بلندش نوچ

 میخوابم اینجا منم بخواب راحت تو ندارم، کاری تو به منکه_

 .درنمیاد صدامم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 دنبال و کرد بلندم و گرفت و دستم طرفم اومد شد بلند

با یه ژست  کرد،دستاشو روشن و برق.اتاق تو کشید خودش

 و وسط اتاق ایستاد. خاصی به کمرش زد

  نداره وجود ترسیدن واسه ،چیزی نیست ،هیچی ببین_

 .کرد اشاره پنجره به

 اگرم.  تو بیاد بشه رد ها حفاظ اون الی از نمیتونه کسی_

 اتاق به بتونه که بشه رد من جلوی از باید بیاد بخواد کسی

 . بخواب برو پس برسه

 خوف افتاد خالی اتاق به چشمم ،تا بیرون بره اتاق از برگشت

 و سمتم برگشت هوی ؛بیرون دوییم سرش پشت و داشت برم

 درد بینیم سینش، تو رفتم صاف نداشتم و توقعش چون منم

 نگاهش و مالیدم جمع صورت با با دست بینیمو گرفتم و گرفت

 و بست و چشماش حرص با.لعنتی میمونه سنگ مثل کردم،

 انداختم سرمو سریع کرد نگاهم اخم با ،تا گفت لب زیر چیزی

 .پایین

 میشم عصبانی دارم دیگه_
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 اسلحه نیستم پلیس منکه. میترسم بودم،خب کرده بغض

 الزم من کشتن برای ،اصال باشم بلد رزمی هنر یا باشم داشته

 با.الفاتحه و بزنن تیر ی پنجره از ،کافیه تو بیان نیست

 :گفتم و کشیدم باال ،بینیمو کردم نگاهش اشکی چشمای

 این ایستاده دارم دوست داری،امشب من به چیکار تو اصن_

 .بخواب برو ،تو بخوابم وسط

 تلویزیون میز کنار خواستم تا و رفتم بهش توجه بی بعدم

 از و ،بالشتش گرفت محکم و دستم مچ و اومد سمتم به بشینم

 مچمو اتاق،اینقدر تو کشید من دوباره و برداشت مبل روی

 بالشتش. بشکنه و ستم د و بگم اخ میترسیدم که میداد فشار

 با و رفت یادم کرد،درد خاموش و برق و انداخت تخت روی و

 پرتم تقریبا تخت سمت به.میکردم دنبال حرکاتشو  تعجب

 دراز و تخت ی دیگه طرف ،رفت نشستم تخت روی.کرد

 .شد درشت ظرفیتش برابر دو چشمام. کشید

 .....چیک_

 کرد.عصبی و با اخم نگاهم 
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 ارزوی عمر اخر تا که میکنم کاری بزنی حرف دیگه کلمه یک_

 . میخوابی میگیری خوب ی بچه ،عین باشی داشته زدن حرف

 که بود زیاد و وحشتناک صداش عصبانیت و خشونت اینقدر

 همینو سرت بر خاک》بزنم حرف نکردم جرات

 میترسم خب چیه ادا بابا ای.بیار در ادا هی میخواستی؟حاال

 دیگه نترس .ام روانی مشت یک تعقیب تحت سرم ،خیر

 《 دیگه ،بخواب بخوابه دلت ور بیاد کردی مجبور پسررو

 ،از سمتم به شد خیز نیم امیرعلی که بودم نشسته بالتکلیف

 رو کشیدم رو پتو و خوابیدم بالشتم رو پریدم سریع ترس

 بتونن روش راحت نفر چهار که نبود فیلما مثل تخت این.سرم

 و بود نفره دو مثال اینکه باشه،با داشته جا کلی باز و بخوابن

 کامال بازم بخوابم تخت ی لبه ی لبه بودم کرده سعی من

 تو هم امیرعلی ی گنده هیکل امیرعلی،البته به بودم چسبیده

 رو تنهایی من که دیشب تا وگرنه نبود تاثیر بی تخت کوچیکی

 یک زیر و تخت یک روی خوابیدن . میکردم هم شنا تخت این

 بهش هنوز حتی که بود چیزایی اخرین جزو امیرعلی با پتو

 این اومدن از بعد بار چند جز به البته》بودم نکرده فکرم
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، قشنگ ضرب عذابه در عقل نباشه که حیا.خونه این به تخت

 راحت نمیتونستم《چرخوندم درجه شصت و سیصد المثل و

 نبود درست رفتارم واقعا شاید. میکشیدم خجالت بخوابم،ازش

.  بودم خاکی ی کره این ادم ترین پناه بی لحظه اون اما

 ،هزار شده پناهم تنها حاضر حال در فعال که کسیه امیرعلی

 که خودم دست ولی موقته ،مجبورم مجبوره میگم خودم به بار

 تکیه جونم اقا به زندگیم تو همیشه ؟ سالمه چند ،مگه نیست

 ام شناسنامه تو بود اسم یک فقط بودن شوهر از ارش میکردم

 امیرعلی جونم اقا از بعد درست نمیدیدمش وقت هیچ من.

 محرمم بهش من ، دیدم مردونگی ازش که مردیه تنها

 معذب کنارش وقت هیچ ولی مجرده مرد یک هم امیرعلی

 خیلی ،اینا نترسیدم باهاش شدن تنها از وقت ،هیچ نشدم

 و امیرعلی هاش رفتار همین محترمه خیلی ستایشه قابل

 ،من نیستم بلد و بودن خودم پای رو ،من میکنه بزرگ پیشم

 االن نبود معلوم نبود امیرعلی اگر. نگرفتم یاد و بودن مستقل

 خوابیده خاک خروار یک زیر تخت این جای به شاید بودم کجا

 برای چیزی بازم تختم یک روی باهاش که االن حتی. بودم

 ارامش و راحته خیالم اینقدر ،برعکس نداره وجود ترسیدن
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 و تاریکی هیچ دیگه اون و منم فقط دنیا این تو انگار که دارم

 اسیب بهم نمیتونه ای جنبنده هیچ ،دیگه نداره وجود سیاهی

 فعال ،همینکه ام راضی ها بودن نیمه و نصفه همین به من.بزنه

 .شکر مرتبه هزار صد خدارو نیستم تنها دنیا این تو

 ...راوی...

 و رقیب به ،پوزخندی بود شش جفت هایش تاس همیشه مثل

 .زد روبرویش دشمن

  میخونی کری من  برای زیادی_

 حرف بازی تو شما اقا بخونم کری شما واسه بکنم غلط من_

 نظیرید بی ها کار همه تو میکنم ندارید،تصحیح

 سیاه ی همهر و شد هم در اش  ،چهره بود متنفرر چاپلوسی از

 .داد حرکت را رنگش

  بزن حرف کم کن تو بازی_

 نگاه مردک دست حرکات به و کرد مزه را رنگش سرخ شراب

 تمام که زرنگی ادم  امد نمی خوشش او از وقت ،هیچ کرد
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 وقت هیچ که چیزی  بود بازی زبان و چاپلوسی اش زرنگی

 . نداشت اثر او روی

  ببخشید اقا _

 :داد را جوابش اندازد بی خدمتکار به نگاهی انکه بدون

  بزن حرفتو_

 

 نزدیکتر قدمی کرده قالب های دست و پایین سر با خدمتکار

 .شد

 هستن خط پشت خان اقا_

 دستی دو را تلفن سریع دخترک و کرد دراز را دستش

 .کرد تقدیمش

 میشنوم_

 مخاطبش نمیکرد فرقی ،برایش نبود بلد کردن سالم هیچگاه

 . زن یا است ،مرد کوچکتر یا است بزرگتر

 .رسید بار اقا_
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  برو پیش برنامه طبق_

 شبانه هم خونه اون به بودید داده دستور که همونطور_

 .وحشت و رعب یک ایجاد حد در زدیم شبیخون

 را تلفن  معتمدش و مسن فرد به دیگری ی اضافه حرف بدون

 های نگاه. نشست نمی انتظار به هیچکس برای او کرد، قطع

 بود کرده حس را اش شده تیز های گوش و  صابر کنجکاو

 دوران به تازه مردک با نرد تخته ،بازی بازی این از ،قصدش

 بود برویش رو شکار برای کردن پهن تله نبود،قصدش رسیده

 را این از بیشتر تحمل و بود شده تمام ،کارش شد بلند جا از.

 نداشت

 اقا پس چیشد_

  ام خسته_

 شد خیره باغ به پنجره از و کرد مزه را شرابش

  بیرون_

 بخوایید شما هرچی ، اقا چشم: صابر_
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 از صابر خروج از بعد.شد  خارج اتاق از و کرد کوتاهی تعظیم

 را خان اقا و دراورد را همراهش گوشی در شدن بسته و اتاق

 اخالق خوب شد، متصل تماس نرسیده دوم به اول بوق گرفت

 .است متنفر انتظار از که میدانستند را اقایشان

  حتمیه مرگت کنه فرار دستتون از شکار باشید،اگر منتظر_

 جمعه حواسمون اقا راحت خیالتون چشم:خان اقا_

 بودم ،گفته کردی انتخاب و بدی زمان هم حمله اون مورد در_

 و اول اشتباه میشه اشتباه تنهاس،این دختره که برید وقتی

 .خان اقا اخرت

 ....اق نباشید نگران_

 پایان قرمز ی دکمه و نداشت را اضافه های صحبت ی حوصله

 .فشرد را تماس

 ....هورام...

 شدم روبرو کنارم امیرعلی خالی جای با شدم بیدار که صبح

 دوطرف به ،دستامو شد باز بناگوش تا نیشم دیشب یاداوری با.

 هورام ای》دادم کمرم به قوسی و کش و کردم باز
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 پاش میدی درس شیطونم کنی،تو باز نیش مارمولک،بایدم

 رفتم حموم سمت به و شدم بلند جا از خرم و خوش《برسه

 دل بالخره خوانی اواز ی مسابقه و بازی اب ساعت نیم از بعد.

 سررفته حوصلم. میشدم کالفه داشتم دیگه خونه توی. کندم

 و میرفتم راه الکی فقط نداشتم هم نکرده کار و بود

 بود گفته ،امیرعلی بیرون برم گرفتم تصمیم. میچرخیدم

 وجود ترس واسه چیزی پس مراقبن محسوس نا طور به مامورا

 میخواستم اول. بیرون زدم خونه از و برداشتم و کیفم.  نداره

 اصل در شدم پشیمون بعدش اما بگم بزنم زنگ امیرعلی به

 نیست شوهرت که جدی جدی》شد مانع مغزم بیشعور هورام

 زودتر اون اگرم برمیگردی ،زود بگیری اجازه بزنی زنگ بخوای

 ارایش ی《دیگه میزنه زنگ خودش نیستی ببینه برگشت

 و سنگین لباسای و ارایش از خودم . بودم کرده هم خانومانه

 چشم هرچی رفتم بیرون که در از. میکردم کیف امروزیم

 االن من بود قرار اگر》ندیدم ماموری هیچ گردوندم

 میشدن محسوس کامال نبودن محسوس نا که ببینمشون

 خدا کرمت نکنن؛قربون گمم که برم راه اروم باید دیگه،فقط

 دارم بادیگارد و ،نمردم میده کیف داشتن بادیگارد چقدر
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 معروف کردم حس لحظه یک که گرفت منو یغرور ی《شدم

 افتابی عینک. مهمم خیلی شخصیت یک یا استار سوپر ترین

  کردم شروع غلیظ اخم یه با و بستم ،نیشمم زدم اوردم در مو

 یکدفعه که برم راه ها مدل مثل میکردم سعی ، رفتن راه به

 نزدیک و کرد گیر کتونیم یکی اون ی پاشنه به کتونیم نوک

 ببینم کردم نگاه کوچه به اول. شمب اسفالت پهن صورت با بود

 بودن خلوت از خیالم که بعد نه یا خوردم سکندری دید کسی

 .افتادم راه و کردم صاف عینکمو دوباره شد راحت کوچه

 ...راوی..

 ...یعنی... افتاده اتفاقی یه... قربان_

 :زد فریاد کالفه

 راشد بزن حرفتو_

 . شد خارج خونه از ،دختره قربان ببخشید_

 . کرد رها میزش روی را ها برگه و انداخت پا روی پا

 .میره کجا ببینید کنید تعقیبش_
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 برای زیادی های نقشه که دختری فکر ،به رفت فرو فکر به

 ان دنبال به هم ها حقی او جز ، داشت مغزش توی اطالعات

 و بود الیقی ،شکارچی بود اول همیشه.... او اما بودند دختر

 بقاپد رو طعمه هم دیگر های شکارچی دست از بود بلد خوب

 سن کم دخترک. نرسد او به دیگری کس هیچ دست تا ببلعد و

 کند،بازی بازی این ی برنده را او میتوانست که بود کسی تنها

 خودش داشت دوست اما نبود اش کننده شروع که جذابی

 دندان و ها ناخن. میخواهد که ،همانگونه بزند رقم را پایانش

. بودند شده تیز دخترک دریدن برای که هاست ماه هایش

 حساب و حوصله با ،همیشه نمیزد اب به گدار بی وقت هیچ

 میلرزاند را زمین که محکمی های ،قدم میداشت بر قدم شده

 هراس برش و دور های کفتار تمام که انتهایی بی قدرت.

 جنگ بود بلد خوب ، او ی آوازه و اسم ،از او وجود از داشتند

 . را کفتار با

 ...هورام...

 کوچه سر راهی دو از قسمت یک هدف ،بی نبودم بلد و جایی

 شده گرفته گرما زهر و بود افتادم،عصر راه و کردم انتخاب رو
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 ی درختا ،دیدن میکرد اذیتم شمال هوای رطوبت بازم اما بود

 روان و روح خود خودی به شمال عطر کشیدن نفس و سبز

 نداشتم ازش خوبی ی خاطره من که ،شمالی میکرد اروم و ادم

 بودم پلیسایی فکر تو همش. ندارم بهش هم بدی حس االن اما

 برن؟بیرون بشن خسته وقت ی نکنه》 بودن مراقبم که

 جا همه که دیگه،چقدرم خونه تو میتمرگیدی بود چی اومدنت

 چند از ،بعد ایستادم و رفتم بعدی ی کوچه سر تا《بلدی رو

 پلیسارو که برگشتم ای دفعه یک. برگشتم و چرخیدم ثانیه

 خیابون به ،پوکر نمیزد پر سرم پشت هم پرنده ولی ببینم

 ،لباسامو بود گرفته ام خنده.خونه برگشتم و کردم نگاه خلوت

 .کردن صحبت بلند خودم با کردم شروع و دراوردم

 که رفتی راه اینقدر شدی خانم،هالک هورام نباشید خسته_

 .واقعا رفتی هم قشنگی جاهای ،چه

 حیاط تو هدف بی و دادم تکون خودم واسه تاسف از سری

 که امیرعلی اسم. الاقل بیاد امیرعلی زودتر کاش.  نشستم

 ینح در ،دیشب میکشم خجالت خودکار صورت به میاد

 هر تو اگر ، برام بود خوبی شب بودنش عجیب و بودن ترسناک
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 رو االن شاید میکردم تجربه و دیشب اتفاقات ای دیگه شرایط

 شست رو همه کنارم امیرعلی بودن ولی بودم بیمارستان تخت

 مردترین االن و نبود من مرد که امیرعلی؛مردی.کرد پاک و

 خونه تو نشستن از بهتر ولی نبود بزرگ حیاط. بود زندگیم ادم

 صدای با. کردم بغل و هام زانو و دادم تکیه دیوار ،به بود

 خودشون کردم،اگر نگاه در به ترس با قفل تو کلید چرخش

 هم مامورا تازه کابینت تو برم کنم فرار نمیتونم من که باشن

 شد راحت خیالم امیرعلی ورود با.برسن دادم به که نیستن

 طرفم به سرش دفعه یه جلو اومد که قدم چند ندید منو ،اول

 .کرد نگاهم تعجب با و چرخید

 ؟ نشستی چرا اینجا_

 و خاک مثال که کشیدم پیراهنم پشت دست و شدم بلند جا از

 .باشم تکونده

 .بود رفته سر حوصلم.سالم_

 به بینمونو ی فاصله قدم یک ،همین شد نزدیک بهم قدم یک

 ،نمیتونستم ریخت دلم نزدیکی همه این از. رسوند نفس یک
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 بین جایی ی ،چشمام کنم نگاهش مستقیم و کنم بلند سرمو

 میگشت چونش و تیشرتش ی یقه

 بزنیم؟ دور بریم میخوای_

 و بیست فقط من ،خدایا لحن این با تن این با صداش،صداش

 احساستم چجوری دارمه مدت شوهر هم مرد این. ها دوسالمه

 حاال تا دیشب امیرعلی،از اینجوری نکن》اخه کنم کنترل و

 نزدیکتر بهم سال ده ی اندازه به ،انگار کرده تغییر برام رنگت

 《...قلبم خودم،به ،به شدی

 هورام؟ منه با حواست_

 هم اخموش ،نگاه کردم نگاهش و کشیدم باال چشمامو بالخره

 ....حد از ،بیش بود جذاب

 اره...ا_

 .گذاشت ام گونه روی و اورد باال و دستش

 .داغی اینقدر داری؟چرا تب_

 اره_

 ؟ خوبه حالت_
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 اره_

 مثل فقط میگه چی ،نمیفهمیدم صورتش رو بودم کرده هنگ

 تکرار رو کلمه یک شده ضبط قبل از کاست یک

 عالئم تمام من و گذاشت صورتم طرف دو دستاشو.میکردم

 ،ضربان میکردم حس و بدنم حرارت رفتن ،باال ایستاد حیاتیم

 بزنه میخواست انگار گوشم از قلبم که میزد بلند اینقدر قلبم

 زانوم زیر دستشو. بودم چشماش به خیره هم هنوز.بیرون

 نفهمیدم هیچی دیگه من و کرد بلندم حرکت یه تو و انداخت

 از بگم کی هر به .رفتم فرو خبری بی و بیهوشی عالم تو و

 هرکی میخنده،به بهم هفته یک کردم غش یکی به زیاد عشق

 دیوونگی برچسب نیست من مال که بستم دل ادمی به بگم

 ،حال نمیفهمه حالمو نره راه من کفش با کسی تا ، میزنه بهم

 یه دنیا این تو ،هرکسی و همدم محتاجِ منه و درد از پر منه

 میبنده،امیرعلی دل باشه کنارش امیرعلی اسم به کوهی

 ؛وقتی چشماش ،نیست منظورم جسمانی ،قدرت داره قدرت

 میتونی خوب تو و میشه ساطع ازش قدرت این کنارشی

 داره ،ابهتی کنه جذبت میتونه خوب و داره کنی،انرژی حسش

 امیرعلی. میرسونه اوج به پیشت احترامشو نخواه خواه که
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 ارش ی خونه تو سال سه من  نیست مقایسه قابل ارش با اصال

 صاحب و پدرم کار صاحب بهش حسم نهایت و کردم زندگی

 که تعفن و تنفر منفی های حس کلی ی عالوه به.بود خونمون

 اومدن ،کش شدنم بیهوش از قبل.میداد دست بهم هاش کار از

 تکرار همش که شده ضبط فیلم یک شده امیرعلی های لب

 قرار حال اون تو چرا من فهمیده یعنی این و مغزم تو میشه

 کنار شب بایک که ای جنبه بی اینقدر فهمیده اره》.گرفتم

 ی کره این تو که مردیه اولین《افتادی پس خوابیدن هم

 جمع بدون زدم حرف راحت باهاش جونم اقا از بعد خاکی

 مردیه ،اولین حجابم بدون جلوش که مردیه فعل،اولین بستن

 منه برای ها اولین همین و خوابیدم کنارش در شب یک که

 نیست بزرگتری االن که ،منی بود کافی نکرده تجربه و ندیده

 بزاره راهم جلوی و غلط و درست و بده نشونم چاه و راه

 یک مثل بشه حفظ باید دختره تا دختر میگه همیشه ،عزیزم

 بهش ارزونی ادم هر دست گرونه اینقدر که الماسی الماس،

 از بعد باید ،اون میکنن نگاهش حسرت با همه و نمیرسه

 شمرده گران و بره باال ارجش تا باشه شوهرش الماس ازدواج

 حتی شوهرم امیرعلی و زنم من شوهرشه،االن مال شه،زن



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 چیکار نبود شوهرم شوهر، این اگر نگفت بهم کوتاه،عزیز

 من و بود شب. بودم گرفته یاد رو همینجا تا فقط من کنم؟

 خونم قند افتادن خاطر به اونم شدم بیهوش دقیقه پنج فقط

 و داد بهم امیرعلی که قندی آب از ،بعد بود

 ندیدمش دیگه نرفتم و کرد صدام شام برای که یکباری جز

  بیرون برم نمیخواست پذیرایی،دلم تو اون و بودم اتاق تو ،من

 از دیگه که بودم کرده اور خجالت کارهای مدت این اینقدرم

 نقطه یک به اینقدر. بودم شده خسته هم کشیدن خجالت

 و برق شدم ،بلند بود گرفته درد چشمام که بودم مونده خیره

 بغل به بالشت امیرعلی و شد باز اتاق در که کنم خاموش

 ی قیافه به نگاه یه کردم بالشتش به نگاه ،یه ایستاد در جلوی

 سمتم ،به انداختم پایین سرمو و گرفتم گاز لبمو.شیطونش

 .گرفت اروم بازومو و اومد

 نتونستم دیگه چشیدم و خوابیدن تخت رو ی مزه که دیشب_

 میشه نصف داره کمرم ،واقعا کنم تحمل
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 تخت رو  خودش که کنه بیرون اتاق از منو اومده پس

 عین من وقت اون اونه واسه خونه خب داره بخوابه؟حق

 . نیاوردم خودم روی به ولی گرفت ،دلم میکنم رفتار پرنسسا

 رو ،تو خوابیدن زمین رو به دارم عادت من داری ،حق باشه_

 .....ز  رو من بخواب تخت

 ،با کرد نزدیک خودش به منو و شد حلقه کمرم دور دستش

 حس چند و تعجب و هیجان و ترس از شده درشت چشمای

 :زد لب اروم.کردم نگاهش دیگه

 کوچولوی عروسک یه با خوابیدن تخت رو ی مزه من_

 .نمیخوام خالی و ،تخت رفته دندونم زیر خوشگل

 ناراحت اینکه عوض برسرت مرد،خاک دیگه هورام وای وای》

 غلطی چه داری میکنی؟میفهمی  باز نیش داری شی

 ،این دیگه میشه همین بدی نشون سبز باغ در میکنی؟وقتی

 《هیچی ،دیگه مجرده وقته چند که بدبختم

 :داد ادامه صدا تن همون با

 میشه؟ شریک من با شو تخت خانم هورام_
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 به. بودم بغلش تو عمال کرد، بیشتر و کمرم روی فشار

 حرف ازش که قدرتی همون ش،چشما کردم نگاه چشماش

 نفس به میکرد،اعتماد فوران چشماش از و میداد بهم و میزدم

 بود،میشد تمام چیز همه مرد این چقدر و میریخت نگاهش از

 بخدا گفت؟که نه هیکل خوش و بلند قد تمام چیز همه این به

 بود من جای اول باید میگه دروغ میگفتم نه من بگه هرکی

 به فقط بگم چی جوابش در نمیدونستم.کرد قضاوت بعد

 و گرفت هوا رو و لبخندم که زدم لبخند ش خیره چشمای

 تخت سمت به و کرد خاموش و ،برق داد تحویلم لبخند

 خوابیدم تخت رو سخت و سفت مداد ،عین کرد هدایتم

 نمیتونستم ،حتی چسبیده بهم پاهامم و بود کنارم ،دستام

 مرد به حواسم تمام اما بود سقف به ،نگاهم بکشم نفس درست

 چک و ،گوشیش اورد در و ساعتش درست دل با که بود کنارم

 در و  خورد و ریخت اب بود کنارش که لیوانی و پارچ از  کرد

 بدون.  کشید خودش رو و کرد بلند منو پتوی ی گوشه اخرم

 :گفت کنه نگاهم اینکه

 . میگیره عضالتت تمام بخوابی اینجوری بخوای صبح تا_
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 کنار و بود صورتم روی که مویی تار چند و کرد نگاه سمتم به

 ،با شد  خم صورتم روی. کشید  روم رو پتو و شد خیز نیم  زد

  حس صورتم به صورتش زیاد نزدیکی ،از کردم نگاهش تعجب

 میرفت چشمام و لب ببین ،نگاهش شده چپ چشمام میکردم

 حواسش ،تمام کرد نزدیکتر بهم اروم ،صورتشو میگشت بر و

 کردم جمع و هام ونهش و کردم حبس و ،نفسم بود لبم به

 روی لبشو گرمی ثانیه چند از بعد.بستم محکم و ،چشمام

  گرفته نفس تنگی قلب تپش شدت ،از کردم حس پیشونیم

 . کرد نزدیک گوشم به سرشو و  شد جدا بودم،ازم

 عروسک بخیر شب_

 عروسکم؟من من امیرعلی، من با میکنی داری چیکار》

 سابق هورام دیگه من مگه.  میرقصیدم نزده همینجوری

 شکل بدترین با و ذهنم منطقی های فکر تمام《میشم؟

 من. نشه تلخ کامم سوزنی سر تا میکردم بیرون سرم از ممکن

 به نسبت منو حس نمیتونست چیزی هیچ و بودم خوشحال

 ی تشنه که ادمی. ببره بین از و خوبم حال این و امیرعلی

 بار اولین برای که ادمی بگم بخوام قشنگتر اصال یا محبته
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 براش انقدر میده انجام و کاری حتی یا میکنه تجربه و چیزی

 معتاد چجوری بکشه،ادما دست دیگه نمیتونه که زیاده لذتش

 کردنت قانع برای خودتو بود مونده فقط دیگه افرین》میشن؟

 و شد شل عضالتم تمام《کردی ،که کنی مقایسه ها معتاد با

 پر من تمام و پتو و بالشت و اتاق تمام. بخوابم تونستم راحتتر

 خطاب عروسک منو االن که ،امیرعلی بود امیرعلی عطر از

 هر میگفت عزیز.  بوسید پیشونیمو و کشید اغوشم در و کرد

 ی صیغه وقتی باشی نداشته دوست و نفر یک هم چقدر

 نفر دو مهر میشه خونده عقد ی خطبه حتی یا محرمیت

 فکر از سنگین حجم یک و منم حاال.  میشه زیاد هم به نسبت

 فکر قلبم با امیرعلی به حتی قلبم،من تو امیرعلی مهر و

 .شد تعطیل مغز کال و میکنم

 

 

 دارم دوست ساده را تو

 ... هیاهوبی و آسان

 انگشتانی اندازه را تو



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 کودکانه هنوز که

 ، آورممی کم شمردن وقتِ

 ... دارمدوست#

 

 ....راوی...

 ،مردان چرخاند اش خانه جمعیت پر سالن توی را نگاهش

 راحت اموالشان صفر کردن بیشتر برای که عیاشی و ثروتمند

 لبخند هم روی به ظاهر در همیشه مثل االن و میگیرند جان

 که زنانی ،و میروند باال پیک پیک هم سالمتی به و میزنند

 پیدا را مهمانی فرد ترین ثروتمند تا میچرخد شانانچشم

 مهمانی این تو عجیبی ،رقابت کنند تیز را چنگالشان و کنند

 هم روی را اینجا های ادم تمام ثروت..... اما پاست بر ها

 نداشت را رقابت توان هرکسی و بود اوج در او هم باز بگذارند

 را رقیب کردن در به راه از او کند رقابت بخواهد هم ،کسی

 تمام که بود داده بهش قدرتی چنان ،ثروتش بود اموخته خوب

 بشوند راست و خم کمر تا برایش هم جمع ان های گنده کله

 میکرد بازی ،فقط نداشت اهمیت برایش ها این از کدام هیچ.
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 به ،تا نشود سپری هیجان بی اش زندگی ،تا بگذرد وقتش تا

 بزرگترین مدعا پر های ادم با کردن بازی. برسد موعود روز ان

 خوبی به خودش روی را ها دختر و ها زن نگاه. بود تفریحش

 هم نگاه نیم ی اجازه حتی جبروت و غرور ان ،اما میکرد حس

 نمیداد را عمل و تزریق انواع از شده باد ی ها ملیجک ان به

 و نداشتند ارزش پشیزی او برای  ها لعاب و رنگ این.

 بیزار ها مهمانی از.بگیرند را او سیر دل و چشم نمیتوانستند

 دالری میلیون های سود ها مهمانی و ها جشن این اما بود

 یک به فقط او و بود ارزش بی هم ها سود داشت،این برایش

 ان روی هم را زندگیش ،تمام میکرد تالش و اندیشید می چیز

 توی که مردانی و زنان جمع از شده خسته. میکرد قمار هدف

 از میلولیدند اور چندش های کرم همچون رقص ی بهانه به هم

 بود متری دویست پذیرایی اون ی نقطه ترین بلند که جایش

 وارد در از حقی سیامک و حقی آرش لحظه شد،همان ،بلند

 حتی. نشست جایش در غرور با دوباره و زد نیشخندی. شدند

 هارا ادم میتوانست خوبی به هم چهره روی های ماسک آن با

 خانه این رسوم طبق و امدند سمتش به ها حقی.دید تشخیص

 تعظیمی نیمچه برویشان رو خالص قدرت ترس از البته صد و
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 کسر غرورشان برای ،چقدر شد پررنگتر ،پوزخندش کردند

 .تعظیم این بود شان

 .میشدم امید نا اومدنتون از داشتم ،دیگه حقی برادران_

 را آمدنشان دیر چاپلوسی با کرد سعی و بود تر باز زبان آرش

 کنید توجیح

 ما واسه سعادتیه بودن شما جوار در اقا میدونید که شما_

  میخواییم معذرت رسیدن دیر بابت.

 کرد دو هر به پشت و شد بلند جایش از

 پس نبود ساعت این معامله ،قرار ببرید لذت مهمانی از_

 نمیگیره صورت ای معامله

 ،تا گذشت نخواهند معامله ان از راحتی این به میدانست

 به و ایستادند مقابلش دو هر سیامک و برداشت،ارش قدمی

 کج گردن مقابلش و کرده گره را هایشان دست ادب رسم

 کردند

 بودیم کرده تصادف راه ،توی اقا میخواییم معذرت: سیامک_

 ... ،ببخشید
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 بکشد ای نقشه میشد بود،مگر خبر با تصادف جریان از خوب

 بلد خوب را کارش خان اقا که الحق نشود؟ انجام نقص بی ان و

 این ی شکسته غرور دیدن برایش داشت لذتی چه و. بود

 ناتوان چنین اون از خواهی معذرت برای که خاندان

 حسابی هم حد همین تا. بود کافی برایشان فعال.میشدند

 دنبالش کرد اشاره دو هر به سر با. بود کرده وشن را عیشش

 موزیک بلند صدای و شلوغ محیط ان از داشت دوست ، بروند

 و ها حقی همراه به.بود کرده پیدا را اش بهانه حاال و کند فرار

 ،در رفتند معامالت مخصوص اتاق سمت به بادیگاردش هفت

 قرار زیرکی با که بود معامله چندمین.  امارت ی نقطه باالترین

 که مخصوصش و سلطنتی صندلی روی باشد؟ آن پیروز بود

 و نشست تاریک اتاق آن در بود، بقیه از باالتر پله یک همیشه

 عبدالرضا پسران ،حتی گرفت نظر زیر را ها حقی عقاب چون

 صحبت برای کنند، نگاه مستقیم ابهت آن به نمیتوانستند هم

 صندلی آن؟دو از تر باال لذتی چه و نمیکردند بلند سر او با

 .نشستند مقابلش ند وکشید گرد میز پشت از را هم کنار

 میشنوم_
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 کمی جایش در و انداخت سیامک به نگاهی چشمی زیر آرش

 . شد جا به جا

 شماس های نوچه از یکی پیش دختره شنیدیم ما آقا_

 و گرفت معمول حد از تر باال کمی را سرش داشت، را انتظارش

 :داد را جوابش خونسرد

 دختره؟ کدوم_

 .داد صحبت جرات خودش به سیامک اینبار

 محبی هورام اقا هورام_

 معذبشان مستقیمش ،نگاه کرد نگاه سیامک به مستقیم

 .میکرد

 چه؟ ها شما خب؟به_

 با و شد متمایل جلو سمت به کمی و کرد ریز را چشمانش

 :گفت داشت عصبانیت از هایی رگه که صدایی

 بکشید؟ سرک من کار تو دادید جرات خودتون به_

 : گفت هول با ارش ، افتادند تکاپو به حرفش از دو هر
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 پاپتی خدمتکار یه دختر حرفیه،اون چه این سلطان اقا نه نه،_

 بخوایید که  نداره ارزش اصال یعنی...یعنی همین برای فقط بود

 .دارید نگهش

 ی دسته به انگشتانش با و داد تکیه اش صندلی بلند پشتی به

 .زد ضربه صندلی

 و اومدن اینجا تا زحمت خودشون به چرا حقی برادران پس_

 خدمتکار؟ پاپتی دختر یه برای دادن

 جدا هم از ،یعنی بوده آرش همسر دختر اون اقا: سیامک_

 .داره دوست رو دختر آرش ولی شدن

 . آمد کش پوزخند از لبش

 عبدالرضا داره،چشم دوست و پاپتی خدمتکار دختر ی آرش_

  روشن

 .کرد نگاه ارش به

 نمیبینم دلیلی. منه بند در ،االن بود تو همسر دختر اون_

 .بدم پس جواب تو به بابتش

 .کرد تعظیم مقابلش و شد بلند جا از ارش
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 اون  عاشق من ولی سلطان اقا میدم بهتون بخوایید هرچی_

 .ببخشیدش من به  ،لطفا بود من همسر دختر ،اون دخترم

  کشید هم در را هایش اخم

 میرسه؟ من به چی_

 آرش سریع و با امیدواری گفت:

  بخوایید که ،هرچی هرچی_

 خیره هم ها ،ان کرد نگاه دو هر به متفکر و داد تکان را سرش

 ترین مضحک عاشقی و عشق. برویشان رو سلطان حاتم به

 مهم او برای اما بیاورند زبان به میتوانستند که بود دروغی

 .بود فرصتی چنین منتظر که بود وقت خیلی. نبود

 خیلی شما برای انگار نداره،اما ارزشی من برای دختر اون_

 .... قبال در دختر ،اون ندارم حرفی من. مهمه

 .زد پوزخند منتظرشان نگاه به و کرد سکوت

 پدرتون آذرخش ی معامله_

 او به ترس و تعجب ،با بود شده گشاد تعجب از دو هر چشمان

 خبر با معامله ان از هرکسی ،داشتند ،حق بودند دوخته چشم
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 گرفتن از او هدف ،اما بود بینهایت سودش  که ای نبود،معامله

 مشورت پدرشان با تا دنرفت  ها حقی.... نبود سود معامله آن

 آن دستی دو و گشت خواهند باز زود یا دیر ،میدانست کنند

 .....کرد خواهند تقدیمش را معامله

 ...هورام...

 ارایش  زیاد خونه تو ، شدم بلند و کندم دل اینه از بالخره

 اما امیرعلی عروسک بودم شده که وقتی از مخصوصا میکردم

 نه ، بود غلیظ ارایشم رفتن بیرون برای که بود بار اولین امشب

 رژ و ریمل و چشم ،خط معمول حد از بیشتر اما غلیظ خیلی

 ی چهره از ارایش این با من و بود صورتم روی ارایش تمام

 بریم شام برای امیرعلی با بود قرار امشب. نمیشدم سیر خودم

 شالمو.برسم نظر به خوب جوره همه داشتم دوست و بیرون

 ی صفحه به اخم با ،امیرعلی شدم خارج اتاق از و کردم سرم

 . بود زده زل گوشیش

 ام اماده من_

 بهم و شد بلند جا ،از کرد نگاهم و کرد بلند سر صدام با

  بود شده تر شدید اخماش ی گره شد نزدیکتر
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 بری؟ میخوای عروسی_

 نمیفهمیدم کردم، نگاهش حرفش از وگیجی تعجب با

 .چیه منظورش

 بوس.کرد نگاهم دوباره و کشید نفسی بست و چشماش

 :گفت نزدیک ی فاصله همون از و زدبه لبم  سریعی

 .بریم که کن صدام شستی صورتتو وقت هر_

 عادت یهوییش های بوس این به هنوز من و گذشته هفته یک

 تصور امیرعلی و خودم برای رو ها لحظه این وقت نکردم،هیچ

 کنارش که دومی ،شب شد شروع شب همون از.نمیکردم

 و زد پیشونیم رو و اش بوسه اولین که شبی ،همون  خوابیدم

 امیرعلی. شدم تر ،دیوونه کرد تر مجنون بودم که اینی از منو

 ازش ای بوسه مهمون من خواب از قبل هرشب که مغروری

 از چقدر من و نرفت جلوتر وقت حد،هیچ همین در فقط. بودم

 باید قاعدتا. بودم خوشحال میکرد خرج برام که مردونگی این

 منو خوب امیرعلی اما بود خورده ذوقم تو که میشدم ناراحت

 بود شده تند وخوشی هیجان از که نفسامو کردم سعی.بود بلد

 کمال با و صورتم و رفتم دستشویی سمت ،به کنم کنترل و
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 لبخندی《اخه من بشم غیرتت اون قربون》. شستم میل

 خیره گوشیش به اخم با باز.رفتم بیرون دستشویی از و زدم

 اما ناراحته بابتش علی امیر که افتاده اتفاقی بود ،معلوم  بود

 کاراشو تو کنکاش ی اجازه خودم به وقت هیچ

 خشونت ازش وقت هیچ اما داشت خشنی شخصیت.نمیدادم

 کنه کنترل عصبانیتشو خودشو میکرد سعی وقتا ندیدم،خیلی

 . بود هم موفق و

 ام اماده من_

 روی از ماشینشو سوییچ و شد بلند کنه نگاهم اینکه بدون

  .برداشت میز

 بریم_

 رفت و نکرد نگاهمم حتی. کرد اینجوری ،چرا عه》

 پاک افتخار به داشتی توقع البد ناراحته؟ هنوز یعنی.بیرون

 و توجهی بی طاقت《بزنه؟ برات مرتب کف یه ارایشت کردن

 تلویزیون میز جلوی از کیفمو. نداشتم ازشو محلی بی

 راه طول تمام در. شدم خارج خونه از همراهش و برداشتم

 خودم از ،گاهی میکرد نگاهم نه میزد حرفی ،نه بود سکوت



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 و جاده به نگاهش داره؟اون دوستم واقعا امیرعلی میپرسیدم

 تمام من و دیگه جای حواسش اون. بود علی امیر به نگاهم من

 بپرسم بزنم،سوال حرف داشتم دوست.بود اون به حواسم

 اما ریخته همش به همه این چی بگه و بزنه حرف ،خودش

 دندون همینم برای بگیرتم برقش و بپرسم چیزی میترسیدم

 رسید که رستورانی اولین به.کردم صبر و گذاشتم جیگر رو

 ماشین از باهاش ،همزمان کرد پارک و ماشین و زد راهنما

 جای موند،ی رستوران رو نگاهم. رفتم سمتش به و شدم پیاده

 ولی نبود مهم خیلی برام ،من تمیز خیلی نه و کوچیک نسبتا

 همراهش. نمیخورد امیرعلی پرستیژ به رستوران مدل این

 نشستیم هم بروی رو میز ی پشت و شدیم رستوران وارد

 سمت به و کاغذی منو و اومد ساله هفده شانزده نوجوان پسر.

 نگاه پسر به حتی و بگیره رو منو اینکه ،بدون گرفت امیرعلی

 . داد سفارش کنه

 .معدنی اب دوتا و جوجه پرس دو_

 دودل.  رفت و کرد من به ،نگاهی بود کرده تعجب هم پسر

 اخماش که چیشده میفهیدم باید ،ولی زدن حرف برای بودم
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 داشت حسنی ی میپرسیدم اگر اینجا. رفته هم تو اینجوری

 چقدرم》الاقل کنه بیداد و داد سرم نمیتونست جمع تو که

 کردم تر زبون با لبمو《کرده بیداد و داد سرت حاال تا بدبخت

 .زدم صدا اسمشو تردید با و

 امیرعلی_

 نگاه میگرفت جون و نگاهش میداد ،جون کرد نگاهم بالخره

 تشویقم زدن حرف به اش کالفه و منتظر نگاه.دزدیدنش

 .میکرد

 شده؟ چیزی_

 و انداخت میز روی میچرخوند دستش تو که و ماشین سویچ

 . داد بیرون و نفسش

 نیست چیزی_

 باشه آروم لحنم کردم سعی

 بر ازم ،کاری چیشده بگو بهم میتونی ای،اگر کالفه خیلی_

 .الاقل میشی سبک ولی نمیاد

 .گذاشت بود میز روی که دستم رو دستشو
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 میزنیم حرف خونه_

 [۱۴:۴۵ ۰۶,۰۴,۲۰, ]تاااااریک صبح

 همراهش. نمیخورد امیرعلی پرستیژ به رستوران مدل این ولی

 نشستیم هم بروی رو میز ی پشت و شدیم رستوران وارد

 به و کاغذی منو و اومد ای ساله هفده شانزده نوجوان پسر.

 به حتی و بگیره رو منو اینکه ،بدون گرفت امیرعلی سمت

 . داد سفارش کنه نگاه پسر

 .معدنی اب دوتا و جوجه پرس دو_

 دودل.  رفت و کرد من به ،نگاهی بود کرده تعجب هم پسر

 اخماش که چیشده میفهیدم باید ،ولی زدن حرف برای بودم

 داشت حسنی ی میپرسیدم اگر اینجا. رفته هم تو اینجوری

 چقدرم》الاقل سرم کنه بیداد و داد نمیتونست جمع تو که

 کردم تر زبون با لبمو《کرده بیداد و داد سرت حاال تا بدبخت

 زدم صدا اسمشو تردید با و

  امیرعلی_
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 نگاه میگرفت جون و نگاهش میداد ،جون کرد نگاهم بالخره

 تشویقم زدن حرف به اش کالفه و منتظر نگاه.دزدیدنش

 .میکرد

 شده؟ چیزی_

 و انداخت میز روی میچرخوند دستش تو که و ماشین سویچ

 . داد بیرون و نفسش

 نیست چیزی_

  باشه آروم لحنم کردم سعی

 بر ازم ،کاری چیشده بگو بهم میتونی ای،اگر کالفه خیلی_

 .الاقل میشی سبک ولی نمیاد

 .گذاشت بود میز روی که دستم رو دستشو

 میزنیم حرف خونه_

 بزنه حرف واقعا میخواست یا شم ساکت که گفت اینو نمیدونم

 ،خودشم نگم چیزی هم کلمه یک شام اخر تا شد باعث اما.

 کلی که شاممون اولین از اینم. نبود صحبت به مایل اصال

 حرفش سر داغون اعصاب این با همینکه》داشتم ذوق بابتش
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 ها میره باال توقعت ،داره کن شکر خداتو بیرون اوردتت و موند

 اینم《 بودی راضی نگاهشم نیم یه به قبال. خانم هورام

 از بعد که حاال نداشتم دوست. میشه خاطره اینده در خودش

 درک باید اما برگردم زود اینقدر اومدم بیرون خونه از ها مدت

 این که میکردم درک ،باید نداره حوصله امیرعلی که میکردم

 ،من اورده منو همینجا تا که گذاشته سرم منت خیلی مرد

 واسه میدم، گیر زمان و زمین به باشه خورد اعصابم اگر خودم

 یابر و خوبی های توجیح. برنمیدارم قدمم یک هیچکس

 میبافتم خودم برای ،انقدر میکردم قطار هم سر پشت خودم

 زیاده هم حد همین تا برات چیز همه میشدم قانع اخر که

 راه از تازه های داشته به باش قانع و نبر باال و ،توقعت

 میفهمیدم و خونه میرفتیم حداقل داشت که خوبی.رسیده

 من که ،جوری ریخته بهمش اینجوری که چیه امیرعلی مشکل

 رفت پایین گلوم از و شد کوفت شام.بودمش ندیده حاال تا

 و رفت.میکرد جهنم برام دنیارو امیرعلی ناراحتی و ،اخم

 و رفتم اتاقم سمت ،به نشد هم ساعت دو کنم فکر برگشتمون

 زانوم باالی تا کوتاه ای حلقه استین  نخی پیراهن یه با لباسامو

 و بلند شلوارک با بیرونشو لی شلوار.بیرون رفتم و کردم عوض
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 روی کنارش.بود نشسته لباس بدون و بود کرده عوض راحتی

 که اونجایی از اما بود تلویزیون به ،چشمش نشستم مبل

 حوالی این حواسش فهمیدم نمیدید و تلویزیون های برنامه

 به سرش دستم برخورد ،از گذاشتم بازوش رو و دستم.نیست

 و برداشت و ،کنترل زدم بهش کمرنگی لبخند. چرخید سمتم

 که میکردم نگاهش داشتم کرد،خوشحال خاموش و تلویزیون

 از و موند  هوا رو گذاشت،دستام پام روی سرشو  چرخیدو

 صورتشو و چرخوند سرشو ، شدم خشک لحظه یک حرکتش

 بود چسبیده بهم جوری ،ی اومد ،قلقلکم داد فشار شکمم به

 که گذشت دقیقه دو شاید. کشیدن نفس واسه شدم معذب که

 پایین ،دستامو بکشم نفس تونستم و شد عادی برام یکم

 بود شده جمع عشقم تمام. کشیدم موهاش الی اروم و  اوردم

 . میکردم نگاه عشق با وجبشو به وجب و چشمام تو

 چیشده؟ بگی نمیخوای_

 خندیدم ارومقلقلکم اومد و ، داد تکون شکمم رو صورتشو

 .ها بچه مثل بود شده

 هورام هستی که خوبه_
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 .میچرخید موهاش بین انگشتام

 بزنی؟ حرف نمیخوای_

 .کشید اهی ، نمیدیدم و صورتش

 زد زنگ امروز سلطان حاتم_

 اینقدر ایستاد، حرکت از دستام سلطان حاتم اسم شنیدن از

 یادم اینجام، چرا بود رفته یادم که بودم شده امیرعلی غرق

 دید که سکوتمو.بود اومده هم قدمیم یک تا مرگ بود رفته

 :داد ادامه خودش

 . کردم پیدا و ارامش ،تازه هورام بگیرنت ازم نمیزارم من_

 . کرد نگاه ام زده ماتم نگاه به و چرخوند و سرش

 نداشتم ها سال شاید که میدی بهم ارامشی بچه ذره یه تو_

 دارم ،تازه کنن جدات ازم نمیزارم بمیرم خودم اگر حتی.

 چی یعنی زندگی میفهمم

 بطنش تو تلخی حرفا این اما میبودم ها ابر تو باید حرفاش از

 که داشت وجود چیزی میزد،ی زمین سر با ابر از منو که بود

 نگاه.کنم هضم شو حرفا شیرینی باید که اونجور نمیذاشت
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 غم کافی ی اندازه به کوه این میچرخید، صورتم تو ناراحتش

 و کردم جمع ،قدرتمو اضافه بار یه میشدم نباید من داشت

 موهاش تو و دستم ،دوباره زدم اخموش ی چهره به لبخندی

 .چرخوندم

 تو از منو نمیتونه کنم،هیچکس کمک تو به که اینجام من_

 گفت؟ چی سلطان حاتم. کنه دور

 و گرفت ،دستمو کردم نگاهش تعجب ،با شد بلند پام روی از

 رو برقا و میچرخوندتم خونه تو خودش ،همراه  کرد بلندم

 به و گرفت کمرمو کرد خاموش و اتاق ،برق میکرد خاموش

 روم خودش و ،افتادم  داد هولم تخت روی.رفتیم تخت سمت

 و میزد،دستام حرف خودش با ،انگار بود اروم ،صداش زد خیمه

 .داشت نگه دستاش با و گذاشت سرم دوطرف

 . اخه باهات کنم ،چیکار تو با کنم چیکار_

 :زد لب اروم و کرد گوشم نزدیک سرشو

 گرگن ،ادما گرگه دنیا. نباش ساده نباش،اینقدر خوب اینقدر_

 . گرگا این واسه ای لقمه یه تو.میکنن لقمه یه رو ساده ادمای.
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 تو چیزی ،یه کرد نگاهم. بود شده قرمز چشماش سفیدی

 از ،نمیدونم نمیکردم ،درکش نمیفهمیدم که بود چشماش

 بودیم توش که حالتی یا بود چشماش عجیب حس اون ترس

 وجودم به دلشوره و استرس دنیا یک و بود شده تند ،نفسم

 ای فاجعه فکر تو هنوز من و بوسید و پیشونیم.بود شده تزریق

 فکر به من و بوسید و بیاد،گونم پیش اینده در قراره که بودم

 شنیده بد ازش زیاد ارش ی خونه تو که بودم سلطانی حاتم

 امیرعلی به که بودم حرفی فکر به من و بوسید و ،چونم بودم

 بوسید که لبمو. ریخته بهمش اینجوری و زده صبور همیشه

 مرد دلشوره ،دیگه استوپ... شد زده هام استرس پایان سوت

 من و داد دست از و معنیش ترس و غصه و ،غم شد ،تموم

 بسته چشمام.ما واسه خالی دنیای یک و علی امیر و موندم

 جون امشب من و بس و میدید و امیرعلی دلم چشم اما بود

 نفسش که مردی بند در شده پیچیده من تمام و مردم به دادم

 .شد ریتم هم من قلب ضربان با
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 مرا بزن صدا^

 نامی چه به نیست مهم

 بگذار آخرش را مالکیت میم فقط

 ^… هستم تو مال کنم، باور خواهم می

 

 

  نداشت، معنایی که ،زمان بودیم شب نیمه از ساعتی یه تو

 و باشم من وقتی. تو های نوازش و تو و باشم من داشت؟وقتی

 عزتی و باشم من کردی،وقتی تقدیمم تو که بودنی زن حس

 بزار بدن، مسابقشونو ها ثانیه بزار. گذاشتی سرم رو تو که

 وقتی داره اهمیتی چه.  بشه برابر دو زمین چرخش سرعت

 تو سرتو کردی؟وقتی پنهانم هات دست حصار تو اینجوری

 چه میکشی، نفس و آرامش خودت قول به و میبری فرو گردنم

 تو منو با جنگ سر که اتاق این از بیرون دنیای داره اهمیتی

 زمان سال پنجاه وقتایی ی. شد بسته جمع که تویی ،منو دارن

 بزرگ برای هم سال پنجاه وقتایی ،یه بشه بزرگ یکی تا الزمه

 تا بود کافی تو کنار ساعت چند فقط من برای اما.. کمه شدن
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 و بیست هورام یک بشم تا... کنم رشد و کنم رشد و کنم رشد

 . داده جا خودش در و ای ساله شصت زن که ای دوساله

 

 پیشکشت را ام زنانگی تمام من کن، من خرج مردانگی تو^

 خواهم تو کف در جان من و بردار قدم من سوی به میکنم،تو

 ^ بود

 

 میاد در اون رنگ به دنیا باشی داشته دوست و کسی وقتی

 خودش خواست عالیق که داره وجود تو در منی میره ،یادت

 دوست اون که هایی چیز تو میشه خالصه تو ،تمام  داره رو

 تا چرخشه حال در فکرت تمام کردن درست غذا موقع ، داره

 چشماش تو و خوشحالی و کنی اماده غذاشو ترین محبوب

 روی تا میگرده نگاهت تمام سلیقه و رنگ انتخاب ،تو ببینی

 تو در میشی عاشق وقتی. بمونه ثابت اون ی عالقه مورد رنگ

 امیرعلی و مرد هورام من در. میشه متولد اون و میمیره تویی

 و ها کار خیلی و کرد تغییر ها چیز خیلی من ،در شد متولد
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 ی گسترده طیف این تمام من و کرد تغییر منطقشون ها رفتار

 ... گاه تکیه ،یک کوه ،یک مردم یک مدیون و تغییرات

 ...راوی...

 بالکن های مرمر سنگ روی را هایش قدم حوصله بی و کالفه

 که میداشت بر قدم محکم قدر ،ان میکوبید اتاقش بزرگ

 رو قدم ، آرام نا و بود کالفه. بلرزند پاهایش زیر امارت ستون

 آشوب از کمی بودند نتوانسته هم اش ساعته چند های رفتن

 در ،حتی نداشت ارزش پشیزی برایش دنیا.کنند کم را دلش

 از. بود قرار بی چنین این که را باری اخرین نداشت خاطر

 بود کرده سعی هرچقدر و بود ناراحت شدت به خودش دست

 بپوشاند بودن ارزش بی ی جامه ها نگرانی و ناراحتی براین

 دلش و بود برداشته را اشتباه قدم اولین ، بود نشده موفق

 های ادم درشت و ریز تمام که سلطانی حاتم  از. میداد بد گواه

 بعید اشتباه میلرزیدند خود بر هم اسمش ی جذبه از اطرافش

 چند و چندین های رشته تمام میتوانست که اشتباهی. بود

 ...کند پنبه را اش ساله

 ...هورام...
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 .نخواستم پایین بیا میفتی االن بابا  کن ولش امیرعلی_

 .کرد نگاهم صندلی باالی از شاکی

 امیرعلی؟ گفتی باز_

 االن پایین نمیکنی؟بیا ول هم باال شد؟اون خووب آارااااز_

 .میشیم بدبخت میفتی

 :کردم زمزمه  لب زیر

 من گفت غرور با همچینم  ها کنه عوض نمیتونه و المپ ی_

 نزنه اتیش رو خونه های کشی سیم تمام تا میکنم،حاال عوض

 .نمیشه بیخیال

 :گفت بود گرم المپ پیچ سر به سرش که حالتی همون تو

 میشنوما دارم خانم هورام_

 قطع و  سیم اول  باال اون رفتی دوساعته برم ربونتق خب_

 تا  افتاد دستت از المپ ،اخرم شکستی و سرپیچ بعد کردی

 تاریک ،خیلی پایین بیا نکردی خراب روسرمون رو خونه

 .کنم اشپزی میتونم نیست
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 کنه حفظ ابهتشم مثال ،میخواست بود گرفته ش خنده حاال

 دوباره میکرد مصلحتی ی سرفه یه میشد باز نیشش ،هی

 .هم تو میکشید اخماشو

 . بخند میگیره ت خنده خب قیافتو میکنی همچین چرا وا_

 شاکی نگاهم کرد:

 چهارپایه نمیخواد نه؟برو یا بکنم و کارم میزاری هورام نوچ،_

 داری نگه رو

 به مونهردو سر. شد زده در زنگ بزنم حرف کردم باز دهن تا

 اخم با و پرید پایین پایه چهار رو از ،امیرعلی چرخید در طرف

 کسی مدت این تو باره ،اولین گرفتم استرس. زد زل در به

 به.  گرفتم و امیرعلی بازوی ترس ،با میزنه رو خونه این زنگ

 .کرد نگاهم و برداشت در از چشم زور

 باال صدا و میشینی،سر کابینت همون در جلوی اشپزخونه تو_

 فهمیدی؟ شب اون جای میری سریع رفت

 .چسبیدم بازوشو دستی دو که بره در سمت به خواست

 . دیگه میره نیستیم میبینه باشه کی هر  بریم باهم ،بیا نرو_
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 هم در های ماخ با و رفت فرو بودنش جدی جلد تو دوباره

 .کرد نگاهم

 باهاتو زدن چونه هورام،وقت چشم میگی فقط وقتا اینجور_

 .بکن و گفتم که ،کاری ندارم

از  شو ،اسلحه رفت مبل سمت به و کشید دستم از دستشو

 هنوز من رفت در طرف به و کرد قایم کمرش پشت لباس زیر

 اینکه از قبل. میکردم نگاهش استرس با و بودم مونده همونجا

 اخم من یک و سر حرکت با چرخید طرفم به کنه باز و در

 رفتم کابینت سمت به استرس ،با اشپزخونه تو برم کرد اشاره

 یا بود استرس از نمیدونم.  نشستم جلوش و کردم باز درشو و

 نگران. نمیشنیدم صداشونو میکردن صحبت یواش چون

 امیرعلی نگران فقط .گفتن ذکر به کردم ،شروع بودم امیرعلی

 و میفرستادم صلوات تند تند و بودم بسته چشمامو.بودم

 به هم اخر در و امام دوازده و پیغمبر و خدا به و امیرعلی

 لب زیر داشتم. میسپردم پیغمبر هزار چهار و بیست و یکصد

 ترس با نگاهی سنگینی حس با که میکردم صدا رو خدا
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 دیدم بروم رو دست به کاسه و امیرعلی و کردم باز و چشمام

 .رفتم سمتش به و پریدم جا ،از

 اومدی؟ بود؟کی چیشد؟کی_

 بی و گذاشت اپن روی رو ،کاسه ناراحته نگاهش میکردم حس

 نگاهش تعجب با. بیرون رفت اشپزخونه از سواالم به توجه

 زد خونه از و برداشت میز روی از و کردم،سوییچ

 بودم نکرده گوش حرفش به یهو؟چون چیشد》.بیرون

 ی کاسه به چشمم《کابینت جلوی اومدم شد؟منکه ناراحت

 وقت خیلی شد شکفته گلم از ،گل افتاد اپن رو ی رشته آش

 آش ماه هر اول همیشه. افتادم عزیز ،یاد بودم نخورده که بود

 و برداشتم قاشق قاشقی جا از.  میکرد پخش و میکرد درست

 ...خوردم و قاشق اولین عزیزم یاد به بغض با

 تنها بود،ترس برنگشته امیرعلی هنوز و بود شب ده ساعت

 میومدن جواب بی که ،تماسام طرف یک هوا تاریکی و بودن

 و بزاره تنها منو ساعت این تا نداشت سابقه.طرف یک هم

 فکر هرچی ، رفت چرا و چیشد بودم نفهمیده هنوز نیاد،

 بلند جا از.نمیشدم متوجه کنم پیدا اشتباهمو کار میکردم
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 و گرفتم ،وضو بود خوندن نماز آرامش واسه کار ،بهترین شدم

 .بستم قامت

 

 به تا بردم خدا نام از بعد را نامت هایم قنوت ذکر درمیان^

 ^شود نگهدارت اسمش بزرگی

 

 میکردم،این دعا ساعت به چشم و سرسجاده دست به تسبیح

 دلم ته هم حالت بهترین تو ،حتی میجوشید زیاد دلم ها روز

 هایی اتفاق از میترسیدم و داشتم ناخوشی و عجیب حس ی

 این به بودم بسته دل ،چقدر بیاد پیش اینده در ممکنه که

 و دار تمام بود شده که مردی کنار در االیش بی و ساده زندگی

 .دنیا این تو من ندار

 ...راوی...

 کرد،میدانست می نگاه حقی برادران به و بود نشسته منتظر

 از دور ناگهانیشان حضور اما میشود پیدایشان زود یا دیر

 . بود متنفر ناخوانده مهمان از چقدر و بود انتظار
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  میشنوم_

 را برادر دو که داشت جذبه آنقدری اما بود پایین صدایش تن

 .بیاندازد صرافت به

 کردیم صحبت پدرمون با ما آقا:آرش_

 :داد ادامه و کرد مکث کمی

 .میشه تقدیم شما به کمال و تمام آذرخش ی معامله_

 پول ی عبدالرضا که داشت چیزی دختر آن زد، پوزخند

 برداشت را شرابش جام. بگذرد ای معامله چنین خیر از پرست

 . کرد نگاه هردو به خیره و نوشید کمی و

 اقا؟ خوبه حالش دختره:سیامک_

 باشه؟ بد باید چرا_

 بگیریمش؟ تحویل میتونیم کی:ارش_

 .کشید هم در را هایش اخم و فشرد دست در را جامش

 داری عجله دیدنش واسه زیادی_
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 مضحکی لبخند با ارش از زودتر و کرد پیشدستی سیامک

 :گفت

 . داره دوستش خیلی ،اخه اقا شده تنگ دلش_

 کرد؟ بیرونش و داشت شتدوس_

 .گذاشت مقابلش بزرگ و گرد میز روی را پیکش ارش

 .میره براش جونمم من ،وگرنه سلطان کرد مجبورم بابام_

 بلند جا از حوصله بی بود رفته سر مزخرفاتشان از اش حوصله

 برادران ، رفت در سمت به هایش بادیگارد همراه به و شد

 توقف ای لحظه خروجش از ،قبل ایستادند احترامش به حقی

 اما به طرفشان نچرخید. کرد

 دختررو شد نامم به کامل طور به آذرخش ی معامله وقت هر_

 . میدم تحویل

 .کرد متوقفش ارش صدای که بردارد قدمی خواست

 داشتم سوال ی ولی ببخشید.... اوم.... سلطان_

 : غرید حوصله بی ها آن به پشت

 بزن حرفتو_
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 میکنیم کار هم با و میشناسیم همو که وقته خیلی ما سلطان_

 خیلی سال همه این از ،بعد داریم باهم ای دوستانه روابط ،

 . ببینیم ماسکتونو بدون ی چهره که مشتاقیم

 نیم حالت به را سرش جذبه و خشم با و کرد مشت را دستش

 . چرخاند رخ

 میکنم ،قلمش بشه تر دراز گلیمت از پات اگر باشه حواست_

 .میفرستم بابات واسه قلم سوپ و

 حال که روزی نبود دور. شد خارج اتاق از دو هر به توجه بی

 می سرک هایش کار در ،زیادی بگیرد اساسی را ها حقی این

 ادم نبودند هم آخری ومطمئنا نبودند ها اولین جزء ، کشیدند

 نقطه کردن پیدا و سلطان حاتم اصلی هویت دنبال به که هایی

 .بودند او از ضعفی

 ...هورام...

 اسمون و زمین بین کردم حس که بودم بیداری و خواب تو

؛با دیدن امیر علی که  کردم باز چشمامو ،از ترس شدم معلق

بلندم کرده بود نفس راحتی کشیدم دستم و دور گردنش 

 .بود شده تنگ براش دلم حاال تا ظهر از چقدر.حلقه کردم 
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 با صدای گرفته ناشی از خواب ناراحت اسمشو صدا زدم.

  امیرعلی_

 . بردتم اتاق سمت به کردو باز و اتاق در ، نکرد نگاهم

 بودی؟ خوابیده سجاده رو چرا_

 نشون کردم سعی که لحنی با و گذاشتم سینش روی سرمو

 :گفتم ناراحتم دستش از بدم

 راه هزار دلم ندادی تماسامو جواب و رفتی اونجوری وقتی_

 .برد خوابم که میکردم دعا جنابعالی واسه ،داشتم رفت

 ریختم و دلخوریم تمام نشست، کنارم و نشوندتم تخت روی

 رو دستشو کف. دوختم چشم عصبیش نگاه به و چشمام تو

 :کرد زمزمه لب زیر و گذاشت گونم

 اوردی؟ کجا از و معصومیت همه این_

 .چرخیدمی  صورتم رو نگاهش

  ...چادر این با_

 .کرد نگاهم مستقیم
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 .شدی ها فرشته مثل_

 پشت ،از داد هولم اروم و کشید سرم از نمازمو سفید ی مقنعه

 خوابید کنارمتی شرت سرمه ایشو در آورد و ، تخت رو افتادم

 عمیق نفس و برد گردنم تو سرشو ش همیشه عادت به و

 : زمزمه کرد گوشم کنار ،کشید

 از چیزی بشه هم عاشق اگر ،گرگ گرگم من ای، بره تو_

 نره سوال زیر قدرتش که میدره ،گرگ نمیشه کم ابهتش

 . نده کسی دست ضعف نقط که میخوره شو بره ،گرگ

 حالتش ،از نمیاوردم در سر حرفاش میگه،از چی نمیفهمیدم

 رو که  سرشو. بشم مسلط خودم به کردم سعی. میترسیدم

 .بردم موهاش بین دستمو گذاشت سینم

 به میزارم ،ولی شد چی نفهمیدم که کردی بره و گرگ اینقدر_

 . فکر بی اقا خواهیت عذر پای

 :گفتم تر اروم

 تمام و ،تویی تو و منم و خداس دنیا این ،تو نزار تنهام دیگه_

 باشم هم بره اگر من ، میترسم تنهایی از من. ندارم و دار و من

 که دنیا این تو هستی گرگی تنها مطمئنم و میدونم گرگ تو و
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 گله هیز و هار های سگ بین ،منو بزنه اسیب من به نمیتونه

 .نمیزاری تنها

 این ،من آرامشی کوه ،تو هورام میکنه دیوونم آرامشت_

 . نمیخوام و آرامش

 .کردم نگاهش و کردم بلند  سرشو تعجب با

 میاد؟ بدت من چرا؟از_

 من و شد بلند و بست چشماشو.کرد نگاه چشمام تو ثانیه چند

شلوارش و عوض کرد و ، بودم اخرش حرف بهت تو مدت تمام

 چرا》خوابید بهم پشت دقیقا تخت روی ؛کرد خاموش و برق

 آرومه نا اومده؟چرا بدش ازم میکنه؟اینقدر دوری ازم اینقدر

 حاتم که شد شروع وقتی از امیرعلی های حالت این 《؟

 از منو مرد که گفت چی ،نمیدونم گرفت تماس باهاش سلطان

 که ،ادمی بودم متنفر ادم این از ندیده. کرد رو اون به رو این

 نابود زندگیمو داره سنگینش ی سایه ولی ندیدم و خودش

 و امیرعلی های آغوش طعم من که نبود زیادی مدت. میکنه

 بودم شده وابسته عجیب کم مدت همین تو ،اما بودم چشیده

 گله،حس  از پر و بودم بغض از بخوابم،پر راحت نمیتونستم و
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 تنگ جاشو میکردم حس.میکرد خفم داشت بودن اضافه

 باشم صادق باخودم بخوام نه که شدم،حس سربارش و کردم

 گلوم تو بغض... تحمیلی سربار دیگه،یه شدم سربار واقعا

 از بیرون رفتم اروم و شدم بلند جا ،از میشد بزرگتر و بزرگ

 بود  توش که ادمی و اتاق اون اندازه شده من دنیای ،تمام اتاق

 اوردم در یخچال از و اب پارچ.بود کرده پشت بهم دنیا حاال و ،

 ،پس نبود من بغض جوابگوی لیوان کشیدم، سر نفس یک و

 و ،اکسیژن بودم اورده کم نفس. خوردم پارچ از آبو تمام

 و اتاق به رفتن دل.گذاشتم شویی ظرف توی و پارچ و بلعیدم

 امیرعلی》. کردم بغل هامو زانو و نشستم مبل روی ، نداشتم

 زن هم تو مرده ی دارم؟اون دوستت گفت بهت وقت هیچ

 یه که رفتاری هم مدت این ؛تمام نه،صیغه هم ،عقد ایش صیغه

 عالقه اسمش. داشت باهات رو داره ایش صیغه زن با مرد

 واسه بسازی داستان میخوای ،چقدر هورام نیست

 امیرعلی کنم؟بدون چیکار اون بدون من ولی...خودت؟؟ولی

 گرما  جای به من خورشید امیرعلی ،بدون نمیچرخه من زمین

 بگه باید برگردونه؟چرا رو ازم باید چرا...میده زندگیم به سرما

 که رفتم اشتباه و راه کجای نمیخواد؟خدایا منو آرامش
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 با رو برسه لبم به تا میرفت که اشکی《کردم ناراحتش

  دستم تا کرد دوبرابر و سرعتش  بعدی ،اشک گرفتم انگشت

 که بیشتر؛جوری و شد،بیشتر بیشتر شون ،تعداد نرسه بهش

 .بود کم دست دوتا کردنشون پاک واسه

 نشستی؟ اینجا چرا_

 سینه به دست اتاق در پریدم،جلوی ترس از امیرعلی صدای با

 گرفتم پایین و سرم و کردم پاک اشکمو سریع. میکرد نگاهم

 چیز هیچ امیرعلی چشمای از اما خیسمو صورت نبینه که

 طرف به و ،صورتم نشست کنارم و اومد سمتم به.نبود پنهان

 . چرخوند خودش

 میکنی؟ گریه چی برای_

  .گرفت دلم بیشتر من و داشت نبود،خشم اروم ،لحنش صداش

  هورام_

 متنفر اسمم از میزنه صدا و اسمم غیض با اینجوری وقتی

 و تند نفساش. زدم هق ،اروم میلرزید بغض از چونم.میشم

 تو کردن داغ سیخ انگار میزدم هق جوری یه. بود کالفه
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 اب لیوان یه با دقیقه یک از بعد و شد بلند جا از.جیگرم

 . برگشت

  میشی خفه االن اینو بخور_

 :گفت تر اروم

 همه این.خورده کتک سیر دل ی انگار میکنه گریه جوری ی_

 تو؟ میاری کجا از و اشک

 که ،یکم بدم جوابشو بخوام که نداشتم ندادم،حرفی جوابشو

 اما کنه بلندم که گرفت و دستم و شد بلند شدم ارومتر

 .کرد نگاهم کردم،باتعجب مقاومت

 بشم مزاحمت نمیخوام...ن_

 تاثیر صدامم رو که دلم تو عالم غم با و انداختم پایین سرمو

 :دادم ادامه بود گذاشته

 .تحمیلی سربار باشم،یه سربارت نمیخوام_

 بفهمم سکوتشو دلیل نمیتونستم و بود پایین سرمساکت بود ،

 ذهنم تو داشتم. میکنه نگاهم اخم با داره صد در صد ولی

 و شد کشیده دستم دفعه یک که میکردم تصور شو چهره
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 تو افتادم نداشتم تعادل و بود ناگهانی شدم،چون بلند

 .کرد نزدیک گوشم به و اورد پایین سرشو.بغلش

 تو جای ام امیرعلی من وقتی ایم،تا خونه این تو وقتی تا_

  اونجا

 .داد نشون انگشت با و اتاق

 کن قهر کنی قهر میخوای. تخته اون روی و اتاق اون تو_

 عوض جاتو بخوای درصد یک اگر اما کن ناز کنی ناز ،میخوای

 .هم تو میره کالهمون کنی

 باشم خوشحال باید االن》 میکردم نگاهش داشتم باز دهن با

 با صحبت طرز چه این نیست،اخه بلد کشیدنم ناراحت؟ناز یا

 و کمرم《اینطورین؟ پلیسا ی همه لطیفه؟یعنی جنس یه

 تو برگردوند منو خودش اینکه ،از بردتم اتاق سمت به و گرفت

 بی تو نداد بهم و تخت کردن خالی ی اجازه اینکه ،از اتاق

 بهم،دستشو پشت نه اما خوابید کنارم.بودم خوشحالی نهایت

 رو و سرم خواسته خدا از کرد،منم نگاهم منتظر و کرد باز

 پاهاش با و کشید روم رو ،پتو گذاشتم اش مردونه ی سینه

 .کرد قفلم
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 ...راوی...

 حقی به و گرفت مقابلش ی شده پخش های ورقه از چشم

 ی دسته روی انگشتش با و انداخت پا روی ،پا شد خیره بزرگ

 .گرفت ضرب طبق عادت مخصوصش صندلی

 اهمیت که آذرخش ی معامله. وفا سلطان،الوعده جناب خب_

 نوبت حاال.کردیم شما پیشکش و داشت ما برای ای ویژه

 . بدید پس مارو امانتی که شماس

 همچین برای. میشناخت خوب را رویش روبه مکار روباه این

 کردن؟پوزخندش پیشکش ، فروخت می هم را خودش مبلغی

 . ماند پنهان صورتش روی ماسک پشت

 برای اینجوری ها حقی که داره چی دختر ،این شد جالب_

 میزنن؟ پا و دست اوردنش بدست

 معامالت مخصوص و بزرگ اتاق توی حقی ی خنده صدای

 .پیچید

 .نداره ارزشی هیچ دختر این حاتم دیدید که خودتون_
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 و گذاشت دهان در رو شکلش چوبی پیپ و انداخت پا پاروی

 !بود اعصاب روی پیپش بوی چقدر

 هیچ دختر این. نمیشه حالیش چیزا این که عشق منتها_

 ،کی خب. دیگه برده رو پسرما دل منتها نداره ریالی ارزش

 گیریم؟ می تحویلش

 با خونسردی گفت:

 دختررو رسید پول به معامله این ،هروقت حقی نکن عجله_

 .میدم تحویل

 اورد،هدفش لبش به لبخند بزرگ حقی نیش شدن بسته

 که نبود کسی حاتم و خورد سنگ به حقی ؛تیر بود همین

 او هم در های اخم گذاشت،دیدن کاله را سرش بشود

 .شد روزش ان تفریح بزرگترین

 .حاتم نبود این ما قرار_

 !باشم گذاشته شما با قراری نمیاد یادم_

 تحسین را او نظیر بی هوش دل در بار چندمین برای حقی

 سلطان ، بود برایش ای برازنده لقب عقاب که راستی کرد،به
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 ی چهره بر ماسک جوان این و نبوده الکی و زحمت بی شدنش

 همیشه او مقابل در ،حقی داشت ماورایی هوش الهویه مجهول

 برهم را ی اشفکر امنیت اش خیره نگاه آن که چرا بود معذب

 در ،حقی میدید چشم با را سر در افکار تمام که میزد،گویی

 اش عرضه بی های پسر از یکی کاش که خورد حسرت دل

 سلطان وقت ،ان داشتند را جوان این هوش از کمی درصد

 از ای ریشه و فریب جنس از مردی. بود او مختص فقط شدن

 تعفن نمیتوانست هم پوشش آراستگی حتی ،که کثافت جنس

 حاتم برای او ی ساعته چند تحمل چقدر و بپوشاند را او

 پول ی الهه به رو و شد بلند جایش از. بود دشوار سلطان

 :،گفت میکرد نگاهش خشمگین چشمان با که پرستی

 . حقی بیا پر دست بعد امنه،سری من پیش جاش شما امانتی_

 و اتاق به را خود و شد خارج معامالتش مخصوص اتاق از

 با و برداشت چهره از را ،ماسک رساند آرامشش پناهگاه

  پشت از ها آدم ی چهره ،دیدن کوبید زمین به محکم حرص

 هم ،حسن بود فرسا طاقت و سخت که اندازه همان به ماسک

 را درونش شا چهره حالت از نمیتوانستند اینکه داشت،
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 جالبی سرگرمی شدند می گیج چشم جفت یک با و بفهمند

بیست و چهار  نابش ی طال جنس از قیمت گران گوشی.بود

 را امینش ی شماره و برداشت اتاق کنسول میز روی از راعیار 

 :گفت کلمه یک تنها و گرفت

 وقتشه_

 تمام. رفت تخت سمت به و گذاشت جایش سر رو گوشی

 کوه مثل را ها حقی  که بود ای آینده ساعت دو به حواسش

 آذرخش آمریکایی یها اسلحه ی ،محموله کرد می آتشفشان

 اسلحه و بود شده منتقل دیگری جای به بود خواهانش او که

 چینی های اسلحه همان با و بودند کرده جایگزین چینی  ی ها

 نگذارد تا حاتم بود خوبی مراقب عجب و داشتند تقلب قصد

 به. کند پنبه را هایش رشته شاگردانش کوچیک های شیطنت

 ،تا حاال و بود واقف اصل آمریکایی های اسلحه جای به خوبی

 پروژه و آمدند می در پلیس ماموران تصرف به دیگر ساعت دو

 با داره صد در صد ولی میشد نابود همیشه برای آذرخش ی

 که میکردم تصور شو چهره ذهنم تو داشتم. میکنه نگاهم اخم

 و بود ناگهانی شدم،چون بلند و شد کشیده دستم دفعه یک
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 گوشم به و اورد پایین سرشو.بغلش تو افتادم نداشتم تعادل

 .کرد نزدیک

 تو جای ام امیرعلی من وقتی ایم،تا خونه این تو وقتی تا_

  اونجا

 .داد نشون انگشت با و اتاق

 کن قهر کنی قهر میخوای. تخته اون روی و اتاق اون تو_

 عوض جاتو بخوای درصد یک اگر اما کن ناز کنی ناز ،میخوای

 .هم تو میره کالهمون کنی

 باشم خوشحال باید االن》 میکردم نگاهش داشتم باز دهن با

 با صحبت طرز چه این نیست،اخه بلد کشیدنم ناراحت؟ناز یا

 و کمرم《اینطورین؟ پلیسا ی همه لطیفه؟یعنی جنس یه

 تو برگردوند منو خودش اینکه ،از بردتم اتاق سمت به و گرفت

 بی تو نداد بهم و تخت کردن خالی ی اجازه اینکه ،از اتاق

 بهم،دستشو پشت نه اما خوابید کنارم.بودم خوشحالی نهایت

 رو و سرم خواسته خدا از کرد،منم نگاهم منتظر و کرد باز

 پاهاش با و کشید روم رو ،پتو گذاشتم اش مردونه ی سینه

 .کرد قفلم
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 ...راوی...

 حقی به و گرفت مقابلش ی شده پخش های ورقه از چشم

 ی دسته روی انگشتش با و انداخت پا روی ،پا شد خیره بزرگ

 .گرفت ضرب مخصوصش صندلی

 اهمیت که آذرخش ی معامله. وفا سلطان،الوعده جناب خب_

 نوبت حاال.کردیم شما پیشکش و داشت ما برای ای ویژه

 . بدید پس مارو امانتی که شماس

 همچین برای. میشناخت خوب را رویش روبه مکار روباه این

 کردن؟پوزخندش پیشکش ، فروخت می هم را خودش مبلغی

 . ماند پنهان صورتش روی ماسک پشت

 برای اینجوری ها حقی که داره چی دختر ،این شد جالب_

 میزنن؟ پا و دست اوردنش بدست

  پیچید مخصوصش و بزرگ اتاق توی حقی ی خنده صدای

 نداره ارزشی هیچ دختر این حاتم دیدید که خودتون_

 و گذاشت دهان در رو شکلش چوبی پیپ و انداخت پا پاروی

 !بود اعصاب روی پیپش بوی چقدر
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 هیچ دختر این. نمیشه حالیش چیزا این که عشق منتها_

 ،کی خب. دیگه برده رو پسرما دل منتها نداره ریالی ارزش

 گیریم؟ می تحویلش

 دختررو رسید پول به معامله این ،هروقت حقی نکن عجله_

 .میدم تحویل

 اورد،هدفش لبش به لبخند بزرگ حقی نیش شدن بسته

 که نبود کسی حاتم و خورد سنگ به حقی ؛تیر بود همین

 او هم در های اخم گذاشت،دیدن کاله را سرش بشود

 .شد روزش ان تفریح بزرگترین

 حاتم نبود این ما قرار_

 !باشم گذاشته شما با قراری نمیاد یادم_

 تحسین را او نظیر بی هوش دل در بار چندمین برای حقی

 سلطان ، بود برایش ای برازنده لقب عقاب که راستی کرد،به

 ی چهره بر ماسک جوان این و نبوده الکی و زحمت بی شدنش

 همیشه او مقابل در ،حقی داشت ماورایی هوش الهویه مجهول

 برهم را فکر امنیت اش خیره نگاه آن که چرا بود معذب

 در ،حقی میدید چشم با را سر در افکار تمام که میزد،گویی
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 اش عرضه بی های پسر از یکی کاش که خورد حسرت دل

 سلطان وقت ،ان داشتند را جوان این هوش از کمی درصد

 از ای ریشه و فریب جنس از مردی. بود او مختص فقط شدن

 تعفن نمیتوانست هم پوشش آراستگی حتی ،که کثافت جنس

 حاتم برای او ی ساعته چند تحمل چقدر و بپوشاند را او

 پول ی الهه به رو و شد بلند جایش از.بود دشوار سلطان

 :،گفت میکرد نگاهش خشمگین چشمان با که پرستی

 . حقی بیا پر دست بعد امنه،سری من پیش جاش شما امانتی_

 و اتاق به را خود و شد خارج معامالتش مخصوص اتاق از

 با و برداشت چهره از را ،ماسک رساند آرامشش پناهگاه

  پشت از ها آدم ی چهره ،دیدن کوبید زمین روی محکم حرص

 هم ،حسن بود فرسا طاقت و سخت که اندازه همان به ماسک

 را درونش ای چهره حالت از نمیتوانستند اینکه داشت،

 جالبی سرگرمی شدند می گیج چشم جفت یک با و بفهمند

 میز روی از را نابش ی طال جنس از قیمت گران گوشی.بود

 یک تنها و گرفت را امینش ی شماره و برداشت اتاق کنسول

 :گفت کلمه
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 وقتشه_

 تمام. رفت تخت سمت به و گذاشت جایش سر رو گوشی

 کوه مثل را ها حقی  که بود ای آینده ساعت دو به حواسش

 که آذرخش آمریکایی ی اسلحه ی کرد،محموله می آتشفشان

  ی ها اسلحه و بود شده منتقل دیگری جای به بود خواهانش او

 قصد چینی های اسلحه همان با و بودند کرده جایگزین چینی

 نگذارد تا حاتم بود خوبی مراقب عجب و داشتند تقلب

 به.کند پنبه را هایش رشته شاگردانش کوچیک های شیطنت

 ،تا حاال و بود واقف اصل آمریکایی های اسلحه جای به خوبی

 پروژه و آمدند می در پلیس ماموران تصرف به دیگر ساعت دو

 و بود سلطان حاتم او. میشد نابود همیشه برای آذرخش ی

 داده دست از زیادی های چیز... داشت بدی عواقب او با بازی

 تا بود گذشته ها خیلی از. دباش فعلی موقعیت در تا بود

 و میدانستند نام یک فقط او از همه که شود،سلطانی سلطان

. بود هایش صنف هم ناده نقل اش نامی بی نام همان بس،

 به ایستاد، قدی ی اینه مقابل و اورد در را اش مشکی پیراهن

 و قوی و محکم بدنی کرد، نگاه ش ساله چند زحمات ی نتیجه

 تتو روی چشمش. دشمنانش کردن تکه تکه برای تکه چند



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 جای به که گریانی چشم. ماند خیره اش سینه روی شده ثبت

 قلبش یرتصو این دیدن بار هر با. ازش بارید می خون اشک

 ی"شیوا" های چشم یاداور چشم این.  میشد تکه هزار

 لب زیر را شیوا اسم درد با و بست را چشمانش.بود عزیزش

  .کرد زمزمه

 ...هورام...

 و بودم نشسته کوچیک و خالی حیاط تو حوصله بی و خسته

 بهم بیکاری اینقدر. کردم می نگاه ها مورچه قطاری حرکت به

 غروب دم. میکنم صحبت باهاشون حتی گاهی که اورده فشار

 ای دقیقه ده هر؛ داشتم غریبی حال دلگیر، شدت به هوا و بود

 دنبال نگاهم دوباره میکشیدم آه کردم می اسمون به نگاه

 کردن گریه حس ولی میخواست گریه دلم.گشت می ها مورچه

 تنهاییم و خودم ،نگران بودم نگران و ناراحت .نداشتم هم

 وقتی شب ، غریبه پشت صد بود شده ها روز این ،امیرعلی

 من باز که میرفت وقتایی دقیقا صبحم خوابم من که میومد

 لحن ترین سرد با یا نمیداد جواب یا زدم می زنگ خوابم،بهش

 قطع و تلفن" دارم کار نزن زنگ "که دوکلمه حد در ممکن
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 ما چرا برم قربونت خدایا》بود شده تنگ براش دلم. میکرد

 اینقدر و لطیف اینقدر افریدی؟ حساس اینقدر رو دخترا

 از واسش داره دلم ام؟ اینطوری چرا من حداقل یا. وابسته

 عاشقا دنیای چرا. نیست خیالش عین اون ولی میاد در دهنم

 صدای ؟چرا سیاهه ها تنها دیوار رنگ ؟چرا تنگه اینقدر

 غروب مثل عاشقا دنیای ؟غروب بغضه فقط تنهایی این سکوت

 با و بود اسمون به رو سرم《تر دلگیر اونم از ،حتی س جمعه

 باهاش بتونم تا نبود کسی که وقته ،خیلی زدم می حرف خدا

 بودم ندیده کسیو امیرعلی جز بود وقت کنم،خیلی دل و درد

 و درست بودم خورده غذا ،نه نمیرفت کار به دلم و دست. اصال

 گشاد های لباس از. داشتم کردنشو درست حال نه حسابی

 ،یه نبود خودم دست ولی شدم الغر که فهمیدم می ام شده

 می پایین و سنگ ،میشد میزاشتم دهنم که نون لقمه

 شب نبود،فقط خونه شامشم و ناهار ها روز این امیرعلی.رفت

 رو میکنم ،درک داره کار ،میفهمم میومد خواب برای شب به

 ولی...ولی میکنه ریسک زندگیشو داره سنگینی ی پرونده چه

 هرچی ،که کنم کمکش که اینجا اومدم من چی؟ من پس

 اینجا ،پس نمیپرسه ازم هیچی اصال ولی بگم بهش و میدونم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 خودم  پیش وقتا ؟بعضی میخوره دردی چه به من موندن

 ،کاش بودن خانم زهرا و ،آرام بود سورن حداقل کاش میگم

 کردن فکر حتی... ما ی ،بچه داشتیم بچه ی امیرعلی منو

 نمیخواد بچه امیرعلی ،اما میکنه تند و قلبم ضربان هم بهش

 سورن بود گفته بودم کشیده پیش رو بچه حرف وقتی ،بارها

 بی دختر یه از داره دوست ،کی داره هم بسته،حق براش

 ی همه بشه؟ دار بچه موقت البته و مکان و جا بی و خانمان

 سینم از و آه میشدن هم ها درد ی همه و برام بودن درد اینا

 قفل تو کلید که خونه تو برم شدم بلند جا از. میشدن خارج

 سر با ،امیرعلی برگشتم در سمت ،به شد باز در و چرخید

پا تند کردم و با  سمتش ،به شکفت گلم از گل. شد وارد پایین

 شوق گفتم:

 امروز اومدی زود چه.سالااام_

 دستم از دستشو. داد جوابمو لب زیر و انداخت بهم نگاهی نیم

 رفت رفتارش از شده مات منه به توجه بی و کشید بیرون

 ،لبخند زدم لبخند ولی بود شده اشک از پر چشمام. داخل

 خونه ارامش نباید من داره ،حق س خسته مرد این چون زدم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 کنم ارومش باید که منم و س خسته ،اره بگیرم ازش هم رو

 در بازی بچه》کردم پاک اشکامو و کشیدم چشمام به دست.

 با کنه فکر ،نزار میریزی اشک که نگفت بهت چیزی.هورام نیار

 کن تکرار خودت ،با دیگه س خسته ،خب طرفه بچه

 تا کشیدم عمیق نفس《بره باالتر ازش درکت تا خستگیشو

 داخل رفتم و کردم پررنگتر و ،لبخندم کنم کنترل و بغضم

 بود داده تکیه مبل پشتی به و سرش و بود نشسته مبل روی.

 دم چای و رفتم اشپزخونه سمت به .بود بسته و،چشماش

 .کردم

 تا االن. ،ببخشید نکردم درست غذا میای زود نمیدونستم_

 .میکنم درست چیزی ی بخوری چایی

 گوشت ی بسته. بده جواب که نداشتم هم ،انتظاری نزد حرفی

 دم چای. گذاشتم آب توی و کردم خارج فریزر از رو بامیه و

 و چای. شدم بامیه خورشت کردن درست مشغول تند و کردم

 که حالتی همون تو ،هنوز رفتم سمتش به و ریختم لیوان تو

 .بود نداده جاش تو تغییری و بود ،خوابیده  بود اومده

 امیرعلی_
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 نه یا بزنم دست بهش که بودم ،دودل نداد نشون العملی عکس

 .گذاشتم بازوش روی اروم و بردم باال دستمو.

 جان امیر_

 بلند اینکه بدون ،سرشو کرد باز چشم شاهاب دستم برخورد با

 .بود قرمز چشماش سفیدی. کرد نگاهم و چرخوند کنه

 سرد تا بخور اوردم چای عزیزم؟برات میکنه درد سرت_

 .نشده

 مبل پشتی از سرشو و داد بیرون و بست،نفسش چشماشو

 . کرد بلند

 چیشده؟ بگی نمیخوای_

 . برداشت شو چای لیوان

 .عطره خوش اینقدر که چای تو میریزی چی_

 صداش ،از بود شده تنگ ش گرفته و بم صدای این واسه دلم

 از ،پر جدی و اخم پر. کرد نگاهم دوباره. نشست لبم رو لبخند

 چشماش و نگاهش از که های حس از. غریب یکمم و سردی

 و شد شل ،نیشم بست یخ پام و دست انگشتای نوک گرفتم
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 بلند. نداشتم دوست اصال نگاهو ،این انداختم پایین و سرم

 گاز و گذاشت،لبم دستم رو دستشو که کنم فرار ازش شدم

 .بود نگاه همون ،نگاه  کردم بلند سرمو اروم و  گرفتم

 کجا؟_

 . بزنم سر شامم به برم...ب_

 گذاشت میز روی و ش نخورده دست لیوان

 نکن اذیت خودتو خیلی_

 بی چشمای ی خیره نگاهم و چشمام تو شد ریخته عالم غم

 ساختم نیمه دنیای و زد زل چشمام تو راحت چه و بود حسش

 .کرد اوار و

 از زود یا دیر کشیدی زحمت زیاد االنم ،تا مهمونی اینجا تو_

 .میری اینجا

 .رفت اتاق سمت به و شد بلند جا از

 پشیمون دیگه من نمیاد،یعنی بر ازت میخواستم که کمکی_

 میدم ترجیح هدفم به رسیدن برای رو دیگه های راه شدم،

 که هم جایی ، بود زندگیم اشتباه بزرگترین تو کردن وارد
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 اینجا از بعد کنم پیدا واست جا ی ،مجبورم نداری رفتن واسه

 چند این مقابل در ،منم کن فراموش و چی همه و برو؛ برو

 ها حقی افتادن گیر زمان تا امنیتتو بودی اینجا که ماهی

 .میکنم تامین

 رو،رفت انداخته راه به که ای لرزه زمین ندید و ،رفت رفت اون

 بود، ،سنگین میکشید سوت گوشام.  رو زده زلزله منه ندید...

 اکو صداش اینجوری که میزد گوشام تو بود دهماو انگار قلبم

 اون انداخت؟ دور شد؟منو تموم انقضام تاریخ. بود شده

 و قشنگ بود؟دنیای همین میزدم دم ازش من که مردنگی

 میخواد یهو؟ کرد؟چیشد توفم بعد و گرفت دخترونمو لطیف

 از بعد که بودم ادمی بده؟عین موندنمو اینجا ماه چند دستمزد

 جون ،فقط چیشده نمیدونه و گرمه بدنش هنوز تصادف

 میچرخه سرش باالی ،دنیا نداره جون ولی ها نداره نداره،درد

 .خدااااااا دنیات این نامرده عجب....  میچرخه و میچرخه و

 پیدا واست جا ی مجبورم من نداری رفتن واسه که هم جایی"

 توگوشم حرف این بار هزار بار صد بار ،ده یکبار،دوبار  "کنم

 جای به هنوز نگاهم من ولی رفته وقته خیلی اون.شد پخش

 الکی چه و شد شروع الکی چه زندگی ،این روی مبله خالیش
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 گذاشتم قلبم رو دست. پاشیدم هم از الکی ،چههم تموم شد 

 باید. بیاد باال نفسم تا کشیدم دست روش محکم بار چند و

 احساس ،همون دارم خجالت احساس بیشتر اما ، باشم دلگیر

 یه بود،احساس روحم ی خوره ها بار که لعنتی بودن سربار

 پررنگتر حاال و داشتم همیشه که ،حسی بودن مزاحم موجود

 بهم توجه بی بود پایین ،سرم بیرون اومد اتاق از. بود شده

 داره فهمیدم قاشق و بشقاب صدای ،از اشپزخونه تو رفت

 مقابلم میز رو دقیقه چند از بعد. میکشه شام خودش واسه

 مشغول و نشست قبلیش جای ،سر گرفت قرار غذا بشقاب

 .بود پایین سرم همچنان من و شد خودش غذای خوردن

 نمیخوری؟ چرا_

 .کرد متوقفم صداش تحکم که اتاق تو برم شدم بلند جا از

  کن صبر_

 . نرفتم هم جلوتر اما برنگشتم

 میخوری شامتو برمیگردی_

 بهش توجه بی. گرفت بود،حرصم دستوری شدت به لحنش

 شدم کشیده محکم پشت از دفعه یک که برداشتم دیگه قدم
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 اش جدی و عصبی صورت ، گرفت درد دستش فشار از ،بازوم

 سینم تو نفسم ،بلکه حرفم تنها نه که داشت جذبه اینقدر

 :گفت اروم و شمرده. باشم نداشته اعتراض جرات و بشه حبس

 میخوری...اخررر تا...شامتو...برمیگردی_

 .رفت هم تو اخمام کشید، و اخر ی کلمه

 .نمیخورم_

 خیره بار اولین برای که اوردم کجا از جسارتو اون نمیدونم

 خوب خیلی بود که چی هر اما کنم مخالفت باهاش بهش

 کرد. بیشتر دستشو فشار و کرد ریز چشماشو.بود

  نشنیدم_

 .جلوتر اورد سرشو

 گفتی؟ چی_

 . بود بیشتر قلبم درد اما بود گرفته درد دستم

 نمیخورم گفتم_

 :زد لب ترسناکی لحن با و داد فشار هم رو دندوناشو
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  بزنه حرف من حرف رو کسی نشده زاده مادر از_

 همینجا بگم،تا چیزی نکردم جرات دیگه بود شده تند نفساش

 سمت به و کشید بازمو. بودم کرده خرج جرات و دل زیادی هم

 بودم کرده چفت محکم ،لبامو بودم ترسیده ،ازش بردتم اتاق

 به اروم و تخت رو کرد پرتم ،محکم نیاد بیرون ازش حرف که

 پخش صورتم رو که موهام تار بین از. برداشت قدم سمتم

 غلط خدایا》 میومد سمتم به اروم که میدیدمش بود شده

 اب《نه؟ دیگه گذاشتن وقتا همین واسه و کردن ،غلط کردم

 .کشیدم باال و خودم و دادم قورت دهنمو

 تو؟؟ دربیای؟ من روی تو کردی جرات_

با لحن توهین صورتشو جمع کرد و  "تو"موقع گفتن کلمه ی 

 آمیزی با سر بهم اشاره کرد. 

 ادمت خودم ، ندارن کشیدن نطق جرات ترش گنده تو از_

 و جایگاهت میشی؟باید سوارم حاال دادم رو ،بهت کردم

 واسه تو امثال و ارزشی؟تو با خیلی کردی ؟فکر بدم نشونت

 رسیدن واسه گذرونی، خوش واسه ای ،وسیله ابزارید فقط من

 .هدفم به



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 بودم،باورم شده الل. صورتم تو کرد پرت و دراورد تیشرتشو

 من امیرعلی امیرعلیه، وایساده من  جلوی که اینی نمیشد

 بود شده خشک دهنم. من مهربون اما اخمو و ساکت امیرعلی.

 یک من و تخت روی ،اومد میشد تر تنگ لحظه هر نفسم و

 روی تتوی به و شد جدا ترسناکش چشمای از نگاهم لحظه

 این بودم پرسیده ازش وقت هر که چشمی افتاد، ش سینه

 داشت جون هم چشم اون ،االن نداد جوابمو کردی تتو چیه

 باهام ش فاصله. میکرد گریه خون و میکرد ،نگاه میکرد نگاهم

 اسمشو التماس و بغض درد،با با تونستم فقط و رسید صفر به

 . کنم صدا

  امیرعلی_

 نشنید امیرعلی اما گرفت اتیش خودم واسه دلم صدام عجز از

 من"میکرد تکرار و چیز ی لب زیر فقط بشنوه که ،نخواست

 ،من ندارم دنیا این به خاطری تعلق ،من ندارم ضعف نقطه

 نابودت ،خودم ندارم دادن دست از و ترس واسه چیزی

 "میکنم
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 من ،امیرعلی نمیکرد رفتار باهام خشن وقت هیچ من امیرعلی

 بی بگن و کنن توفت اینکه چیه؟ درد ،میدونی  دارم درد....

  درد ؟میدونی داره حسی چه بودن ارزش بی ،میدونی ارزشی

 قسم مردنگیش رو که ،مردی شوهرتو تجاوزو؟تجاوز

 بودن ،وسیله بودن ابزار چیه؟ حقارت درد میدونی. میخوردی

 بهم امشب اینارو ی همه... و بودن عروسک و بازی اسباب

؛ زجه نزدم جایگاهمو خودش قول به بهم داد ،نشون کرد ثابت

کردم ، تمام دردمو ریختم التماس نکردم فقط با عجز نگاهش 

تو چشمام و خیره شدم به نگاهش که میچرخید تا قفل 

 راحت کنارمکارش که تموم شد بی توجه به من . چشمام نشه

 کشیدم،من درد من ، ریختم اشک فقط من و خوابید گرفت

 بالیای تمام من به نیستم، زده زلزله فقط االن کشیدم،من زجر

 گرگ،چه خودش و ام بره من بود گفته من به.زده طبیعی

 زود چقدر. درید غرورمو و کرد پیاده رو ها گرگ رسم قشنگ

 این امیرعلی اول از شایدم. کرد تغییر زود ،چقدر شد عوض

 مردونگی مردو ،ادای نیست که چیزی به میکرده تظاهر و بوده

 ، فهمیدم خوب و چیزی یه. میاورد در و
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 امیرعلی. نیست من جای دیگه مرد این کنار و اینجا اینکه

 عمر تا که کوه یه بزرگی به ،حقی داشت حق من گردن هنوز

 کنم جبران باید.دربیام دینش زیر از باید ،من قلبمه روی دارم

 نبوده ،کمم کرد حقم در مدت این که هایی خوبی تمام

 نبود ،اگر  نکرد کمکم کم اما کرد بد و بود بد امشب ،امیرعلی

 نبود ،اگر بودم اواره و اسیر خونه کدوم تو االن نبود معلوم

 سمتش به. بودم خوابیده خاک ها خروار زیر شاید

 و شکستی منو ،امشب کردی بد حقم در امشب》چرخیدم

 دوستت هنوز لعنتی منه زدی،ولی آتیش وجودمو های خورده

 دینمو اول میخورم قسم و مدیونم بهت هنوز لعنتی دارم،منه

 امروز تا《.برم زندگیت از همیشه ی واسه... برم بعدم کنم ادا

 کابوس که آرشی ترس ،از نزدم حرف و بستم دهن ترس از

 دلم به که مهری و امیرعلی اومدن از بعد  بیدارمه، و خواب

 از و ققنوس شدم امشب. نگفتم چیزی اون جون ترس ،از افتاد

 تا میرم من ،امشب گرفتم جون دوباره خودم خاکستر

 امشب من. باشه سورنش کنار بتونه و ببنده پروندشو امیرعلی

 حقم در که هایی خوبی تمام و تو ،فدای میکنم فدا خودمو

 و بود عمیق ،خوابش خوابه که بود مشخص نفساش از.کردی
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 ؛ ندارم ایمان تنها نه میکنم که کاری ،به رفتنه وقت حاال

 مرگ ،اما نه یا میشه اصال که نه یا درسته نیستم هم مطمئن

 از بتونم بعد تا کنم دین ادای اول ،باید یکبار هم شیون یکبار

 ی غریبه سر بزارم منت و کنم گله کنم، گله ام شکسته قلب

 که لباس دست چند ، نداشتم بردن واسه زیادی چیز. کنارم

 برداشتم ساکمو ، بگیرم قرض بودم مجبور ،اما نبودن من برای

 خودت مراقب من جان تمام》کردم نگاهش بار اخرین برای و

 مزاحمت که ،ببخشید کنم ادا بهت دینمو تا میرم باش،من

 تا رو نامه《...و امشب نمیبخشم من ،اما کردم اذیتت و بودم

 بلند صدای با اینکه از قبل گذاشتم، بالشتم روی اروم و کردم

  یاد رسیدم که حیاط به. شدم خارج اتاق  از بشکنه بغضم

 اینارو نبود،چجوری یادم اینارو》افتادم مامورا

 امیرعلی بود ممکن نداشتم،هرلحظه زیادی وقت《بپیچونم؟

 حیاط ی گوشه آهنی های پله از آنی تصمیم یه تو. بشه بیدار

 کوچه به میخورد خونه پشت .چرخیدم بام پشت رفتم،دور باال

 نکرده طلوع خورشید هنوز اما بود شده روشن ،هوا پشتی ی

 پارک نیسان یه کنارشم و تیربرق یه. بود خلوت کوچه و بود

 نداشتم ای ،چاره بود باال ریسکش اما نبود زیادی ارتفاع بود،
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 هول اینقدر. رفتم برق تیر طرف به و نیسان تو انداختم ساکمو

 به که داشتم امیرعلی شدن بیدار از ترس و رفتن واسه بودم

 که ،بچه شدم آویزون برق تیر از و مکرد غلبه ارتفاع از ترسم

 ها موقع اون یاد کردم سعی میرفتم باال برق تیر از زیاد بودم

 محکم برق تیر دور و ،دستم تر پایین بیام پله یه اروم و بیفتم

 دیگمو پای شد محکم پام جای ،تا پایین بردم و پام یه و کردم

 و دستم و رفتم پایین همینطور بعدم ی پله دوتا.دادم حرکت

 سر از نفسی. توش پریدم و گرفتم نیسان اهنی ی لبه به

 گذاشتم قدم اهلل بسم یه با و برداشتم ساکمو کشیدم اسودگی

 ....بودم گرفته تصمیم موردش در فکر بدون که راهی تو

 یا امیرعلی درصد یک اگر حتی که برم اتوبوس با نمیخواستم

 بهم امیرعلی مدت ،این  کنن پیدام گشتن دنبالم مامورا

 بیرون خونه از ارش ترس از پامو من اینکه ،با میداد هم خرجی

 حتی باشه خونه تو باید پول بود معتقد امیرعلی اما نمیذاشتم

 به نمیخواست ،دلم بشه الزم موقع یه ممکنه نشه خرج اگر

 خالی جیب با اما بزنم دست میذاشت برام مدت این که پوالیی

 هم محلو نبودم، بلد و جایی. رفت تهران تا نمیشد که پیاده و

 خودم دور خیابون تو. کنم چیکار نمیدونستم نمیشناختم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 کنم اعتماد هرکسی به ؛نمیتونستم میکردم فکر و  میچرخیدم

 کاری نقشه و فکر بدون وقتی》 بشم ماشینی هر سوار و

 بیرون زدی خونه از فقط دیگه، میشه همین عاقبتش میکنی

 گرفته درد سرم که کردم فکر اینقدر《شد؟ تموم کردی فکر

 دیوارای و در به امید نا و نشستم خونه یه ی پله روی بود،

 چشم بودمش ندیده یکبارم حاال تا که ای غریبه ی کوچه

 یاد یهو که کنم چک ساعتشو اوردم در و ،گوشیم دوختم

 شکرت خدایا ،خودشه خودشه》افتادم اینترنتی های تاکسی

 شد باز نیشم 《هورام داشتم ایمان هوشت و عقل به ،همیشه

 اگر کردم، سرچ نت مرکزیشونوتو ی شماره هول با و

 بدم و تهران تا تاکسی درخواست لوکیشن با میخواستم

 رژه از ساعت نیم .میکشید طول یا نمیکردن قبول یا مطمئنا

 میگذشت، مقابلم بزرگ و آهنی درب جلوی من رفتن

 زدن زنگ دل ولی دیره برگشت و پشیمونی واسه میدونستم

 شروع و کاری دیشب اتفاقات تاثیر تحت من نداشتم، هم

 میکنم فکر بودنش غلط و درست به دارم تازه حاال که کردم

 بیدار داره تازه ام دیگه مختلف های حس و هام ترس تمام.

 تو پرتگاه ی لبه که دارم و ادمی حس ،دقیقا من و میشه



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 به سقوط یعنی اشتباه قدم یه و تنهام شب ظلمات و سیاهی

 چون نمیترسیدم هیچکس و چیز هیچ از دیشب تا ، دره ته

 خدایی و ،منم من و منم فقط االن ،اما بود گرم امیرعلی به دلم

 فکر و میموندم بیشتر چی هر. نذاشت تنهام وقت هیچ که

 درد رفتن رو قدم از پاهام ،کف میشد بیشتر تردیدم میکردم

 بشم پشیمون اینکه از قبل و رفتم در سمت ،به بود گرفته

 میکردم حس که داشتم استرس جوری ،یه فشردم و زنگ

 باش،نباید آروم》میلرزه، سرمم پام و دست بر عالوه

 فقط یکبار. کندی خودتو گور وگرنه ترسیدی، بفهمه هیچکس

 درست و کردی شروع که کاری و باش محکم زندگیت تو یکبار

 و عزیز دعای هم بعد خدا اول نیستی تنها ،تو کن تموم

 خودم به دادنام دلداری و شد باز در《راهته ی بدرقه اقاجون

 نگاهم شده گرد چشمای و باز ناده با عبداهلل ،مش موند نصفه

 رونده خونه این از خفتی چه با نمیره یادش ،هیچکس میکرد

 داره هم تعجب برگشتم خودم پای با باز االن اینکه و شدم

 .بکنم بودن جدی تمرین االن از وقتشه،باید االن.

  سالم_
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 بی کنارش از من و داد تکون ،سرشو بیچاره بود بهت تو هنوز

 و ،سکوت  خوابن مخوف ی قلعه این اهل ،تمام گذشتم توجه

 ازش تری ترسناک ی چهره و پوشونده رو اینجا شب تاریکی

 داشته کنترل اعصابم رو بتونم تا انداختم پایین سرمو.  ساخته

 استارت زودتر هرچی تا کردم بیشتر قدماممو ،سرعت باشم

.  بگیرم قرار ماجرا این بطن تو بتونم من و بشه زده بازی این

 اما رسیدم سالن در به. کمتره ترسش اینجوری میکنم حس

 موهای با آرش و شد باز ،در برسه در به دستم اینکه از قبل

 خبر ظاهرا عبداهلل ،مش شد ظاهر برهنه ی تنه نیم و شلخته

 ترسام،چشم تمام رو بستم چشم.  بود داده بهش و اومدنم

 غیر های تپش رو بستم چشم و لرزونم های نفس رو بستم

 ادم این ،با مرد این با دوباره شدن برو رو و دیدن از قلبم عادی

 .کرد نابود پول خاطر به زندگیمو که کسی ،با روبروم

 سالم_

 بدون و خنثی بود، همیشه مثل چشماش و خیره نگاهش

 خونه این تو من که وقتایی تمام مثل همیشه مثل. احساس

 اینجا از کنم فرار و برم میخواستم که وقتایی تمام ،مثل بودم
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 میکرد تهدید فقط ،ارش میکرد تهدید اقاجونم و عزیز با منو و

 لبش ی گوشه.کنه عملی و تهدیدی ندیدم وقت هیچ انصافا اما

 پای با یعنی این.بود نگاه ،همون نگاهش اما رفت باال کم کم

 فکر. افتاد تله تو موش یعنی شیر،این دهن تو اومدی خودت

 قدمی یک در االن ،من نمیکرد رهام هم لحظه یک علی امیر

 کار خیلی هنوز من  مردنم واسه بود زود ولی بودم مرگ

 مثل و کردم جمع و قدرتم نفسمو به اعتماد تمام. داشتم

 .کردم نگاهش خیره خودش

 داخل؟ نمیکنی دعوتم_

 باال ای مسخره حالت به هاشو ابرو و شد تر پررنگ پوزخندش

 به. داخل برم بتونم تارفت  کنار و کرد باز در دستش ،با برد

 و نفسم و بستم و ،چشمام گرفت قرار پشتم اینکه محض

 مثل درست هورام،محکم بردار قدم محکم》، فرستادم بیرون

 اون تو《میلرزه پاش زیر زمین قدماش قدرت از که امیرعلی

 قدرت ،الگوی من الگوی بود شده امیرعلی وضع اون تو و حال

 سمت به. بندازم راه قدرت شو بتونم اون از تقلید با من تا من

 با و بود ایستاده همونجا هنوز ،ارش نشستم روش و رفتم مبل
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 و اومد ، بست درو دید نگاهمو ،وقتی میکرد وجبم چشماش

 .نشست بروم رو

  خونم ،تو میگشتیم دنبالت آسمونا تو خانم ،هورام به به_

 .کردیم پیدات

 . انداختم پا روی پا

 .بزنیم حرف باید_

 متزلزل نفسمو به اعتماد و بود مخم رو بدجور پوزخندش

 .میکرد

 بودن برادرتم و پدر وقتی البته_

 خندیدن به کرد شروع بلند صدای با و داد تیکه مبل پشت به

 که کردم کنترل خودمو ریخت،خیلی قلبم خندش صدای از ،

 ته با شد کمتر ش خنده اینکه از بعد. نپره هام شونه ترس از

 :گفت خنده ی مونده

 .بودم نخندیده دل ته از اینجوری که بود وقت افرین،خیلی_

 اخم به و جاش و شد بسته نیشش ثانیه از کسری تو

 .شد خم سمتم به و برداشت مبل از شو ،تکیه داد وحشتناکی
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 مهمی کار ،حاال نمیشدی رد هم اقا متری یک از تو_

 که سرته؟میدونی تو ؟چی دونفر این حضور در داری؟اونم

 پای با خودت که شدی شجاع اینقدر کی بودم،از دنبالت

 برات که قبری تو بیای خودت پای با.شیر دهن تو بیای خودت

 شده؟ کنده

 .زدم پوزخند خودش مثل

  نمیبینم چیزی کفتار جز منکه ، شیر؟هه_

 .نیاوردم خودم روی به اما لرزوند و دلم بند مشتش ی گره

 سلطان؟اون گرمه؟حاتم کی به شده،پشتت دراز زبونت_

 سرتونه؟ تو ای نقشه اینجا؟چه بیایی خواست

 و اسیر اینجا مثل هم اونجا اینجام،من خودم خواست به من_

 باشم اینجا باید صبح وقت این چرا میکنی ،فکر بودم زندانی

 .کردم فرار ؟من

 و گرفت طبیعی حد از باالتر سرشو و داد تکیه مبل به دوباره

 .کرد نگاهم باال از
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 ..... ندادم تا بچه خودتی سلطان؟خر حاتم چنگ از فرار؟اونم_

 .حرفش وسط پریدم

 نیازی اصال که داری من پیش چیزی ،تو ارش نباش احمق_

 برای انتشارش نبود، نقشه به هم نیازی. بیام اینجا من نبود

 ،نبود؟ بود کافی خاندانت کل و تو نابودی

 کشتن برای تالششون تمام ،ولی نداشتم خبر محتویاتش از

 بد بلوف یکم ،پس باشه مهمی چیز باید که میداد نشون من

 .نبود

 .دقیق و بود تیز ،نگاهش بود کرده ریز چشماشو

 حاتم به ندادیش چرا ؟ اینجا اومدی چی پس برای _

 نخوای که باشی داشته کینه باید من از کافی حد سلطان؟به

 واسه اقا میدونی حتما که ،مخصوصا بزاری اینجا تو پا دیگه

 .گذاشته هم جایزه سرت

 از من. چاه اون بودی چاله ،تو تو از بدتر یکیه سلطان حاتم_

 خودت به و فلش اون عوض در میخوام امنیتمو تضمین تو

 .برمیگردونم
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 االن راحت خیلی میتونم من ، نیست کننده قانع حرفات_

 امنیتتو باید ،چرا کنم چالت باغ همین وسط و ببرم سرتو

 کنم؟ تضمین

 به صدامم و بکشی اینجا منو راحت خیلی ،میتونی خب اره_

 تمام بمیرم اینکه محض به ،اما نرسه کس هیچ گوش

 کد یه فلش میشه،اون پخش مامورا سرور تو محتویاتش

 به من خود توسط باید وقتی چند هر که شده دقیق گذاری

 ....بگذره مدتش از اگر و بشه رسانی روز

 .دادم تکیه مبل به خودش مثل

 .میگیره قرار اطالعات و فتا های مامور سرور تو_

 .زد لعنتیشو پوزخند دوباره

 برنامه و  هکر حاال تا کی کردی؟از گذاریش کد تو وقت اون_

 شدی؟ نویس

 اطالعاتی مورد ،در بود داده توضیح برام امیرعلی قبال رو اینا

 نداره اعتبار میگفتم من و میکرد ذخیره تاپش لپ تو که

 کد تاپ لپ این بود گفته اون و بیفته ارش دست ممکنه

 . شده گذاری
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 که طرفی بی ادم ،یه گرفتم کمک هکر یه ،از نه که معلومه_

 .میده انجام هک تفریح برای

 ،اما داره تردید هنوز یا کرده باور یعنی سکوتش نمیدونم

 نزنه گند حرفیم پر وقت یه که کنم سکوت منم دادم ترجیح

 یا بودم کرده ردیف هم سر پشت وار قطار که دروغایی به

 . ندم سوتی و نیاد در دهنم از حرفی

 میخوای؟ کی مقابل در امنیت تضمین وقت اون و _

 میشم نزدیکتر میخوام که چیزی اون به دارم ،دقیقا بود خوب

 .شد کم استرسم از یکم فقط یکم و

 ....دوم و برادرت و پدرت و تو مقابل ،در اول_

 :گفتم تر شمرده و کردم مکث یکم

  سلطان حاتم_

 . رفت باال ابروش ی

 بکشه؟ تورو بخواد باید سلطان حاتم چرا_

 کم اونم ،از منه دست تو از مهمی اطالعات که همونطور_

 .نیست چنگم تو چیزی
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 هدف به من تاریکی تو تیر یعنی این و زد، برق چشماش

 دشمن و رقیب به مربوط اطالعات تا شد وسوسه ارش و خورد،

 .کنه نابودش بتونه تو بیاره دست به شو ساله چند

 اوردم پناه تو ی خونه به ،من ارش کن جمع و حواست خوب_

 برام که هکریه همون ،دست میزنم دم ازش که اطالعاتی اما

 مامورا ساعت نیم عرض در بیاد سرم ،بالیی کرده گذاری رمز

 توان چون اینجا اومدم من. میکنن دورتون ملخ و مور عین

 دادم ترجیح ،تورو ندارم و سلطان حاتم و تو ادمای از فرار

 ....چون

 .انداختم پایین سرمو

 ت خونه تو و مدتی و بود شناسنامم تو اسمت زمانی ی چون_

 . کردم زندگی

 .کردم نگاهش اشک پر چشمای با

 یه به زورم که ،منی میدونم این ادم ترین تقصیر بی من_

 مشت یه و کردم گیر رینگ ی گوشه االن نمیرسید هم مورچه

 زندگی یه فقط من. سلطان حاتم از مشت یه میخورم تو از

 .میخوام عادی
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 عجز از تا صدام تو ریختم و  مظلومیتم ،تمام چکید اشکم

 .بفهمه صداقتمو صدام

 دوشون هر تصادف رفتن،توی همیشه برای اقاجونم و عزیز_

 یک بین دیدم کردم باز که ،چشم موندم من فقط و کردن فوت

 تا میرفتم داشتم من. ام زندانی و کردم گیر غریبه ادم مشت

 ندارم و هیچکس خدا جز دنیا این تو حاال ولی کنم زندگی

 توان چون موندن هستن که همونجوری اطالعات اون.

 همکاری جرم به بخوان  که مامورا با نه تو با نه ندارم، جنگیدن

 این از و کنن بازجوییم همش یا بندازن زندان تو منم تو با

 .دادگاه اون به دادگاه

 دل با تونستم و دیشب از بغضم تمام میریختم، که بود اشکی

 که امیدوارم البته کنم، رام و آرش درعوض و کنم خالی درست

 یاد به سکوت تو منم و بود کرده سکوت هم باز. باشه شده رام

 که بود پر دلم اینقدر شکر رو خدا میکردم، گریه امیرعلی

 دروغ همه این نمیدونستم. بزنم هق طبیعی خیلی بتونم

 کنم فکر بود چی هر اما رسید ذهنم به فلبداهه چجوری
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 خوبی به ارش چون بسازم کننده قانع داستان یه بودم تونسته

 .بود واقف بودنم ترسو به

 اوردی؟ گیر و سلطان حاتم اطالعات چجوری_

 لپ تو سرش ،همیشه بودم هاش نوچه از یکی با خونه تو من_

 بشم رد تاپ لپ اون کیلومتری یک از نمیداد اجازه و بود تاپ

 ذخیره فلش ی تو و تاپ لپ اون تمام حموم رفت که روز ،یه

 و ادرس و فامیل و اسم عالمه یک کردم نگاه بعدا وقتی کردم،

 ولی کجا از نمیدونم. بود چیزا اینجور و معامله و داد قرار

 فرار بوم پشت از منم کردم، اینکارو من که فهمیدن دیشب

 .کردم

 شدی؟ اشنا چطوری  هکر اون با_

 اشنا چت ،تو میرفت سر حوصلم که بودم تنها اینقدر اونجا_

 فلشم و دادم بهش ادرسمو هکره شدم مطمئن وقتی و شدم

 باغچه یه تو بیرون بودم رفته خرید ی بهانه به که روز یه

 .برداشت و رفت فرصت سر اونم انداختم، فروشی میوه جلوی

 بود؟ شکلی چ میکردی زندگی باهات که اونی_
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 کوچکترین ،نباید بوده امیرعلی میفهمید ،نباید بایدن وااای

 نگاه و کردم گم و پام و دست.  میکردم امیرعلی به ای اشاره

 . میکرد ترم هول ارش زل

 .بود کچل مرد ی....ی_

 اسمش؟_

 حرف بتونم تا دادم قورت و دهنم ،اب بود شده خشک دهنم

 . بزنم

 بهروز_

 نگاهم و شد بلند جا ،از نزد حرفی دیگه و داد تکون سری

  .کرد

  شو بلند_

  نکرده؟ باور حرفامو ،یعنی ترس از اومد بند نفسم

 بلند جا ،از نزنم حرفی ترس از که کردم چفت محکم لبامو

 ،سعی کرد نگاهم منتظر و  کرد بازش و رفت در سمت به شدم

 بیرون در ،از نباشه معلوم پاهام لرزش که برم راه جوری کردم

 ،یه افتاد راه خودش امارت سمت به و افتاد جلو دوباره رفتم
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 و نمیرسید هم عمارت این نصف به که نقلی تقریبا ی خونه

 مزاحم و بیاره دختر درست دل با بتونه ،تا بود ارش برای

 ،در میکردم صدا رو خدا و میگفتم ذکر لب زیر. باشه نداشته

 به دفعه سرش،یک پشت منم داخل رفت و کرد باز و امارتش

 .رفتم عقب قدم یه ترس از که چرخید طرفم

 میام ،بعد بزنم حرف سیامک و اقا با خودم تا بمون اینجا فعال_

 .بخوابی اونجا میتونی تو مال سوم اتاق. دنبالت

 کشید دستم از ساکمو

 . میمونه من پیش فعال اینم_

 ببره گرفت و ساک مثال. رفت بیرون ش خونه از ساکم همراه

 اهمیت هم ،خیلی هنوز نکرده اعتماد بهم یعنی این بگرده؟

 از قبل برم اینجا از و بکنم کارمو زود خیلی باید من نداره

 از بکشه طول بیشتر ،هرچی بشه رو دستم و بشه دیر اینکه

 بود گفته که اتاقی سمت به. بود خواهد سختتر رفتن اینجا

 وجبشو به وجب و میکردم تمیز زیاد رو خونه این ،قبال رفتم

 امیرعلی االن ،یعنی کشیدم دراز نفره دو تخت روی. بودم بلد

 دنبالم میشه؟ممکنه ناراحت رفتم؟یعنی من که فهمیده
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 که زخمیم دل واسه خوردم حسرت و کشیدم بگرده؟آهی

 دوست خیلی.بود شده تنگ براش ،دلم میزد اون برای هنوز

 ببینم،گرچه رفتم اونجا از میفهمه وقتی العملشو عکس داشتم

 دیگه خودش قول به چون باشه شده خوشحال باید نظرم به

 .بگرده جا دنبال من واسه نیست مجبور

 ....راوی...

 مستعد که بود عصبانی قدر ،ان میزد قدم سردرگم و کالفه

 توانسته بچه دختر یک وقتی باشد، اش عرضه بی افراد کشتن

 خط به مقابلش در همه. فاجعه یعنی کند فرار و بپیچاند را آنها

 هم کشیدن نفس جرات کسی و بودند ایستاده

 هم روی پلک صبح تا شب فرشش ن از نداشت،هیچکدام

 ی همه که بودند ای بچه دختر رفتن  بهت تو و بودند نگذاشته

 .بود برده سوال زیر را ها آن

 بپیچونتتون میتونه بچه دختر یه وقتی ، حالله همتون خون_

 اشتباه که ،میدونید گذاشتم سرکار خودمو شماها با من یعنی

 میشه پاک خون با تاوانش بزرگ اشتباه داره، تاوان من کار تو
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 ازتون فقط دیگه ساعت دو وگرنه کنن پیداش کنید دعا ،فقط

 . میمونه لش یه

 یعنی ، صدا بم تن ان در نهفته خشم اما بود ارام صدایش تن

 زیر.  طوفان از قبل ارامش ،یعنی سلطان حاتم عصبانیت اوج

 گشت، خودشان بین نگاهشان بعد و سلطان به نگاهی چشمی

 دفاع خود از ای کلمه یا بیاورند باال سر نمیتوانستند ترس از

 ،برای کردند کاری کم که داشتند قبول هم ،خودشان کنند

  میکردند تقدیمش هم را جانشان که سلطانی ،برای سلطانشان

 چرا و چون بی بگیرد نظر در سلطان که تاوانی هر حاال و

 تکشان تک گردن بر بزرگی حق سلطان و است حقشان

 و چرخید پا ی پاشنه روی و خورد،ایستاد در به ای تقه. داشت

 .کرد صادر را ورود ی اجازه فریاد با

  تو بیا_

 وارد شاهرخ. شد منقبظ ها نوچه های شانه دادش صدای از

 .کرد تعظیم و شد اتاق

 کردی؟ چیشد؟پیداش_
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 صدای که صحبت برای بود دودل کرد، پا آن و پا این کمی

 .زد کنار را تردیدش سلطان حاتم ی دوباره فریاد

 دیگه بزن حرررف_

 ی خونه وارد شب دو ساعت داده نشون ردیاب که همونطور _

 سلطان؟ چیه شده؛دستور  حقی عبدالرضا

 وعده که دینی و بود گذاشته که ای نامه ،از میزد را حدسش

 . بود داده را ادایش ی

 ،همتون خصیدمر_

 چه بفهمد نمیتوانست.  شد خالی اتاق که نکشید ثانیه به

 ریسکی همچین که گرفته جا دختر ان کوچک سر تو ای نقشه

 دالیل ترین مهم از یکی دیشب اتفاقات میدانست ،است کرده

 را طعمه خودش دستان با بود، ضعیف و ظریف موجود ان

 مدت ان در که ،هورامی هورام. بود کرده شکارچی تقدیم

 ادمی ترین گناه ،بی بود امده دستش اخالقش خوبی به کوتاه

. شده کثیف و بزرگ بازی وارد تقصیری کوچکترین بدون که

 خواهد خورد ها حقی تیز های دندان بین زود یا دیر دختر ان

 اولین برای. بود روشن برایش روز مثل که بود چیزی این و شد
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 باید. داشت وجدان عذاب گذشته شب بابت دلش ته بار

 که رفته جایی به دوباره ای نقشه چه با و چرا هورام میفهمید

 می تنش به رعشه هم ارش ،اسم بود شبش هر کابوس

 فلش مورد در را چیز همه بود، ارش چنگال در حاال و انداخت،

 ترین اصلی از یکی میدانست، بود هورام دست که اطالعاتی

 اما بود اطالعات همین هم بود شده نزدیک او به که دالیلی

 متنفر خودش از دید هورام از که رفتاری با شد، پشیمان بعد

 که چیزی به تا کرده بازی او پاک احساسات با که شد

. کند دور خود از را او داشت سعی همینم برای برسد میخواهد

 اس پی جیطریق  از را مسیرش هورام رفتن از بعد یکساعت

 فعال باید اما بود کرده یابی ردپنهان شده در تلفن همراه 

 ...میماند منتظر

 قصد پدرش پیش ماه چند که دختری حضور از بود گیج ارش

 حاتم روی تو اوردنش دست به خاطر به بود، کرده را جانش

 که البته بودند، گذاشته کاله را سرش و بودند ایستاده سلطان

 به آذرخش دالری هزار چند ی معامله دادند، هم را تاوانش

 نبود انسلط حاتم جز هیچکس کار این و افتاد پلیس دست

 اطالعات که ،انقدر بود زیرک زیادی ساده و مظلوم هورام...
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 تو ،حتی بود بسته را فلنگ و بود اورده دست به را مهمی

 دست فلش ان به بتواند هورام مثل کسی  نمیدیدند خوابم

 به مربوط اطالعات بود کرده اش وسوسه که ،چیزی  کند پیدا

 همیشه برای میکرد پیدا را اطالعات ان اگر بود، سلطان حاتم

 در ،همیشه میکند را پدرش قدیمی دشمن و رقیب گور

 این حاال و بود سلطان حاتم قدرت و جایگاه حسرت

 و شکوه و قدرت ان به تا باشد برایش فرصت یک میتوانست

 ان حضور از نباید سیامک و اقا فعال. یابد دست ثروت و عظمت

 دیدن محض به پدرش میدانست ، میفهمیدند دختر چیزی

 حاتم جایگاه حسرت همیشه برای او و میریزد را خونش هورام

 چنگال در هنوز هم خودشان اطالعات میبرد، گور به را سلطان

 و اقا کند، ریسک نمیتوانست فعال و بود اسیر دختر ان

 از قبل تا بود فرصت بهترین او برای حاال و بودند سفر سیامک

 بتواند و کند فصل و حل را چیز همه خودش ها ان برگشتن

 محبت و مهر جای به که پدری کند، جلب را پدرش رضایت

 داده پرورش و کاشته فرزندانش دل در را حرص و طمع تخم

 و نبود راضی اورد می بدست که چیزی به وقت هیچ بود،

 هم را فرزند پول خاطر به که پدری ، بود بیشتر دنبال همیشه
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 از عجیبی ،مهر تفاسیر این تمام با اما میکرد قربانی سادگی به

 هیچ از پدرشان رضایت جلب برای و بود پسرانش دل در او

 بتواند ارش اینکه از تر باال فرصتی چه ، نمیکردند دریغ کاری

 همیشه زندگیشان تمام شود؟در پدر افتخار باعث کار این با

 اولین این ازدواجشان، مورد در حتی بود، گیرنده تصمیم پدر

 و بود گرفته اجازه بدون و غیاب در ارش که بود تصمیمی

 . بود مصمم انجامش برای هم بسیار

 ...هورام...

 سنگین ترافیک یه تو مسیر تمام افتادم راه که صبح از

 تقویم و سال روزای از حتی که بودم خونه تو اینقدر ، گذشت

 چه عیده و تعطیل روزی چه میفهمیدم نه نداشتم، خبر هم

 روزه چهار تعطیالت یه اخر روز ظاهرا هم امروز ، عزا روزی

 بود شلوغ اینقدر که برمیگشتن سفر از داشتن مردم و بود

 روشن شو صفحه بار هزارمین برای و اوردم باال و گوشیم.

 بود خداش از امیرعلی ، هیچی... تماسی نه پیامی نه   کردم

  گرفت جونمو تمام حقارت ،حس انگار بشم گور و گم من

 تحملم دیروز تا چجوری بود متنفر ازم اینقدر اونکه
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 سرت و مدتش این حرص تمام دیشب که دیدی》میکرد؟

 دل راحت و ساده اینقدر که احمقی چقدر ،تو اخر کرد خالی

 یا مردی تو بگه نزده زنگ یه بهش،حتی دادی دل و باختی

 کردم، نگاه بود ام صفحه بکگراند که عکسش به《ای؟ زنده

 لپ تو سرش وقتی بودم، گرفته ازش یواشکی و عکس این

 و اخم این شرایطی هر تو نبود، اخم بدون وقت هیچ ، بود تاپ

 عکسای بودن. اخماش واسه میمردم... من و میکرد حفظ

 ارش لحظه هر بود ممکن چون بود ریسک گوشیم تو امیرعلی

 داشتم و کردنش پنهان قصد اینکه با ، کنه پیدا و گوشی این

 میکردم کاری هر. میگرفتم نظر در باید و احتمالی هر ولی

 عکسای این دلخوشیم تمام  نمیرفت عکسا حذف به دستم

 هم ،اینارو بودم گرفته مختلف های حالت تو که بود یواشکی

 خیلی امیرعلی جون اما غصه از میکردم دق که میکردم پاک

 کردم، انتخاب هاشو عکس ،تمام  بود من دل از تر مهم

 تو و دیشب تمام .کردم حذفشون بغض با و بستم چشمامو

 و ارش ی خونه از مختلف های ،صحنه کشیدم زجر خواب

 ،تنها پریدم خواب از بار ،هزار اوردند می سرم که بالهایی

 عجیب های کابوس تو نبود تاثیر بی هم خونه این تو بودن
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 تو اونم شب به برسه چه میترسیدم تنهایی از هم روزا غریبم،

 بلند جا از. بودم کسل کردم باز چشم که صبح از. اقا امارت

 خنک اب مشت چند رفتم، اتاق توی سرویس سمت به و شدم

 داشتم و معتادی ،حس بپرونه حالیمو بی و کسلی نتونست هم

 وجودم تمام میزنه، فریاد و مخدر و میگیره درد داره بدنش که

 و ندیدنش و نبودن حاال از باید من و میخواست و علی امیر

 باز چشم نمیخواست دلم شدم بیدار که صبح ، میکردم تمرین

 تو نبودش خال بشم، برو رو کنارم خالیش جای با و کنم

 که سینم س قفسه روی بزرگ سنگ یه بود شده زندگیم

 احتمالی حضور ترس از دیشب که و در. میاورد بند و نفسم

 سرم  ، رفتم بیرون اتاق از و کردم باز بودم کرده قفل ارش

 چشمامو افتاد، مشکی کفش جفت یک به ،چشمم بود پایین

 دیدم، دیوار به داده تکیه و سینه به دست و ارش و اوردم باال

 دامن ترسم به که ندم اهمیتی ش شده ریز نگاه به کردم سعی

 .نزنه

  سالم_



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 دنبالش. پایین رفت ها پله از و داد تکون سرشو تاخیر با

 .دوییدم

 ارش_

 .کرد نگاهم شونه کنار از و ایستاد

 بشینی؟ لحظه ی میشه...میشه_

 بودم کرده اشاره بهش که مبلی روبروی و رفتم زودتر خودم

 تو و انگشتام. کرد نگاهم منتظر و نشست بکم سم. نشستم

 .انداختم پایین سرمو و کردم گره هم

 تحصیالت نه باشم، اضافه خور نون یه اینجا نمیخوام من_

 نه بیامرزم خدا جون اقا ،از  بلدم ای حرفه نه دارم دانشگاهی

 این تو من بدی، اجازه اگر طلبکاری، نه موند واسم بدهکاری

 عار برام کار میدم انجام بگی که کاری هر کنم، کار خونه

 . نیست

 گندی همچین و میکردی کار خونه این تو پیشم سری_

 .کاشتی
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 از واسه چیزی نه رفتن واسه دارم جایی نه ببین، منو االن_

 و عزیز کنار منم االن نبود گناه خودکشی اگر دادن، دست

 میدونی کردم، پیدا اتفاقی خیلی هم فلش اون بودم، اقاجونم

 تا منتها چیه نمیدونستم هم اصال نمیارم در سر هیچی از که

 پناه بی اینقدر. کردی بیرون خونه از منو بدم بهت خواستم

 که ای خونه تو اومدم و پام زیر گذاشتم غرورمو باز که هستم

 کرده، جونمو قصد که کسی پیش اومدم. بودم شده رونده ازش

 چون کردی حقم در بزرگی لطف بکشی منو االن همین اگر

 . ندارم فرقی هیچ متحرک ی مرده با االنم همین

 و رفت سالن در سمت به شد، بلند جا از و کرد نگاهم یکم

 :گفت بشه خارج اینکه از قبل کرد بازش

 . میکنم فکر بهش_

 تو که میکردم راضیش شده جوری هر باید. بست درو و رفت

 برام که چیزی. کنم پیدا و فلش بتونم تا کنم کار اصلی امارت

 حداقل اینجا اومدم من میفهمید اقا اگر اینکه بود عجیب

 شدت به. نبود خبری ازش هنوز ،ولی میداد دیدنمو دستور

 بهش اقا از کمتر هاشم بچه حتی که ادمی میترسیدم، ازش
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 و گنجشکه ی جون از تر ارزش بی براش ادما جون نمیگن،

 حاتم درومده روش تو خوب و کرده جرات که کسی تنها ظاهرا

 متنفرن، ازش شدت به خونه این اهالی همینم برای سلطانه

 حاتم کشتن ی نقشه که هاشون پچ پچ تو بودم شنیده بارها

 شخصیت چه نشدن، موفق وقتم هیچ و کشیدن و سلطان

 و میدونم اسم ی فقط ازش که مردی داره ای پیچیده و عجیب

 که مردی بود، خورده گوشم به اسمش هم زیاد ها روز این

 علیم امیر حرفش کلمه دو با و شد زندگیم رفتن هوا به باعث

 زیر ها مدت تا.گرفتش ازم که اخر تا کرد رو اون به رو این از و

 و بزنم اب به گدار بی نمیتونم آرشم، و خونه این اهالی بین ذره

 و مداربسته های دوربین ،تعداد بگردم و بچرخم خودم واسه

 خدمتکارای ،از بود زیاد هم خونه های محافظ و ها بادیگارد

 برسه چه میفروختن خودشونم خودشیرینی برای که فضولی

 که برم جلو شده حساب باید. کرد پوشی چشم نمیشد بقیه به

 برگشتم چی واسه بفهمن یا بیفتم گیر ،اگر نخورم مشکل به

 بود رفته سر حوصلم. داشت نخواهم دردی بدون مرگ

 ورود احتمال لحظه هر چون بگیرم دست گوشی نمیتونستم

 ،از بود نشده داده بهم هنوز هم رفتن بیرون ی اجازه بود، یکی
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 بدون کردم ،سعی زدم خونه تو چرخی و شدم بلند جا

 هست هم دوربینی اگر که باشه کشیدن سرک و کنجکاوی

 کردم گیری ،گرد کردن تمیز به کردم شروع. نشم شک باعث

 تی و کف های سرامیک هم بعد و کردم رو جا و زمین و

 برسم،تا نظر به بیچاره و کار و کس بی دختر یه ،باید کشیدم

 به بخوان که ندارن دلی اینا گرچه بخرم ترحم کمی بتونم

 گرسنگی ،از کردم کار کله یه غروب تا.  کنن ترحم کسی

 ویسکی و مشروب جز چیزی هم یخچال تو بودم کرده ضعف

 زودتر میکردم خدا خدا و شدم ولو مبل روی. نبود کوفتی های

 حاال تا دیروز ،از بده نجاتم کرسنگی از و بشه پیداش ارش

 هم امیرعلی ی خونه تو بودم نخورده حسابی و درست چیزی

 گرفته ازم و خوراک و خورد کال رفتاراش با اخر روز چند این

 خودمو خاطرت به که ببینی کجایی امیرعلی امیرعلی،》.بود

 دهن تو رفتم خاطرت به ببینی ،کجایی  انداختم هچلی چه تو

 خیالت عین تو و برات میترکه داره هورام دل که ،آخ شیر

 من و نازکتره مو تار از اینجا زندگیم و مرگ بین مرز. نیست

 خریدم جونم به رو تو عشق راه رد شدن شهیدن و مردن این

 ،هرچیزی  داریم رویا اسم به بزرگی نعمت که خوبه چقدر《
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 رویاهامون تو میتونیم دادیم دست از یا نداریم واقعیت تو که

 ازمون رو رویا و تفکرات این نمیتونه هیچکسم و باشیم داشته

 ارش وقت ی بترسم اینکه بدون منه مال امیرعلی اونجا. بگیره

 اول اسم میکنم فکر من یعنی ، سرطانه مثل عشق. بفهمه

 برداشته عشق روی از سرطان اسم ،یا بوده سرطان عشق

 نابودت ،تا نکنه خشک تو ریشه تا بیفته جونت به وقتی. شده

 ترین خطرناک عشق.نمیکنه ولت نمیشه، جدا ازت نکنه

 درگیرش وقتی نشده، داده بهش اهمیتی حاال تا که مریضیه

 نه میبینی اون جز نه ،دیگه میکنه زایل و عقل اول میشی

 پیش دلت ،با دل میشه وجودت ،تمام میکنی حس نه میشنوی

 که اینجاس و میکنی نگاه دلت ،با میگیری تصمیم و میری

 عاقل بگیم عاشق ادم ی به اینکه. نمیکنی حس و منطق مرگ

 حرف ترین مزخرف و ترین معنی بی بگیر تصمیم درست باش

؛بیماری که  بیماره عاشق ،ادم کرد اذیت نباید ،عاشقارو دنیاس

 خسته کشیدن انتظار از.  هنوز دارویی براش کشف نکردن

 گرفتم وضو و شدم بلند جا از میشد قضا داشت نمازمم ، شدم

 کیفم تو که کوچیکی مهر و بستم لبنانی شالمو نداشتم چادر

 هر تو ، بود یادم رو خونه این ی قبله قبل از. برداشتم و داشتم
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 قنوتم هر تو میشد، پررنگتر ذهنم تو امیرعلی ی چهره رکعتم

 تمام میکردم سعی هم چی ،هر میچرخید سرم تو اسمش

 با نداشت، ای فایده میگم که کلماتی و خدا به بدم و ذهنم

 ارامشی و شد خوب دلم حال ولی خوندم چی نفهمیدم اینکه

 با. بشه شسته هام استرس تا بود کافی شد سرازیر قلبم به که

 کرده قفل و در ارش فهمیدم تازه قفل تو کلید چرخش صدای

 و مهرم. برم بیرون در این از نمیتونستم میخواستمم اگر و بود

 شد خونه وارد که ارش به منتظر و شدم بلند جا از و بوسیدم

 به نگاه یه بود، شده متوجهم ورودش ی لحظه از. کردم نگاه

  دستم تو مهر به نگاهم یه کرد خودم

 سالم_

 ظرف و رفت ها مبل جلوی میز سمت ،به نداد جوابمو

 میز روی و میکرد دیوونم داشت بوشون که پیتزاهایی

 .گذاشت

 نکردی؟ ترک عادتتو این هنوز_

 بوسیدم  کردم بلند و مهر کرد، اشاره دستم توی مهر به ابرو با

 .گذاشتم بود مبل روی که توکیفم و
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  س ،وظیفه نیست عادت خوندن نماز_

 .داد تکون بار چند سرشو مسخره حالت به

 زنه اون یاد هورام،منو االسالم حجت نبود یادم بله بله_

 بخور شامتو بیا فعال.متنفرم ابکشیدن نماز جا این ،از میندازی

 .خانم حاج دارم لتونئمس شام از بعد

 زنه اون از منظورش ،میدونستم ندادم حرفاش به اهمیتی

 یک بود کافی. نفهمیدم تنفرو این دلیل وقت هیچ ولی مادرشه

 تمام و کنه شروع و هاش بازی مسخره تا بزنم حرف کلمه

 بعدا تا بشم ساکت دادم ترجیح ببره، سوال زیر و اعتقاداتم

 و رفتم اشپزخونه به. کنم خودخوری حرفاش از نشم مجبور

 مبل رو و گذاشتم میز روی مقابلش. برداشتم لیوان دوتا

 قبال اینکه با بود، ازش نقطه ترین دور که نشستم روبروییش

 موضوع االن ولی بود نخورده بهم انگشتشم و بودم محرمش

 یکی. بودم کسی تعهد در من و داشت فرق ای دیگه جور برام

 هل سمتم به شکل مستطیل میز روی رو پیتزا های جعبه از

 رودربایسی یا تعارف ارش ،با برداشت خودش هم یکی ، داد

 کسی تنها شاید خاندان این از بودم که امارت این تو ، نداشتم
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 روشنک و پدرش چی هر ، بود ارش نرسید بهم ازش زهری که

 بود خنثی تقریبا ارش میکردن اذیتم سیامک و داداشش زن

 به دست و نمیکرد هم مخالفتی ها اون های اذیت با خب ولی

 این بهم محبتش نهایت وقتایی ی. بود خوب خیلی تهدیدشم

 ولع با. بخورم کتک باباش از کمتر تا اینجا میاورد منو که بود

 کوفتم نتونست هم ارش ی خیره های نگاه و خوردم شاممو

 غذاش اخر تا شام موقع اوال اون که افتادم امیرعلی یاد کنه،

 رو نوشابه لیوان سریع باشم، راحت من تا نمیکرد بلند سرشو

 خالی لیوان .کشیدم سر بترکه بغضم اینکه از قبل و برداشتم

 .داد تکیه مبل به و گذاشت میز روی شو نوشابه

  کردم فکر امارت تو کارت مورد در_

 . کردم نگاهش و مصمم کنجکاو

بعد  به این از دیگته کارای از بهتر پختت دست که اونجایی از_

 . وایمیستی اختر کنار خونه اشپز تو

 از که گرفتم گاز و پایینم لب و دادم قورت دهنمو اب

 نگاهش قدرشناسانه و زدم لبخند. نزنم جیغ خوشحالی
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 بهم و کمک بزرگترین بفهمی خودت اینکه بدون》کردم

 《خان ارش کردی

 .کنم تشکر ازت چجوری نمیدونم ارش ممنونم_

 .لبخند یا بود پوزخند نفهمیدم رفت، باال کمی لبش ی گوشه

 حواست.کنی تشکر میتونی چجوری میگم بهت زودی به_

 فضولی و کشیدن سرک س، اشپزخونه تو فقط تو کار که باشه

 نیستن فعال اقا و سیامک. نمیگذرم گناهت از دیگه ببینم ازت

 شدی؟ فهم شیر ببیننت نباید برمیگردن هم وقتی ولی

 به" ی جمله اون فکر تو هنوز نزدم، حرفی و دادم تکون سرمو

 تو ارش بودم، "کنی تشکر میتونی چجوری میگم بهت زودی

 احمق ارش نیستن، خوب میگه حسم که چیزاییه سرش

 تیغ ی لبه روی االن من. کنم فرضش احمق نباید منم و نیست

 حساب باید ، تمومه کارم بیفتم طرف هر از که  میرم راه دارم

 برابرش ده ارش حرف که داشتم استرس کم. بردارم قدم شده

 به و کنم پیدا و فلش اون بتونم که کنه کمکم خدا فقط کرد،

 اون تا حداقل نیست مهم دیگه ش بقیه برسونم، امیرعلی

 به دست سیامک و اقا برگشتن از قبل باید.باشم زنده موقع
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 همین به ترسناک اختر اون کنار بودن با گرچه بشم کار

 به منم شد، بلند ارش دیدم اومدم که خودم به. نبود سادگیا

 .کرد بازش و رفت در سمت به.شدم بلند  ازش تبعیت

 بخیر شبت_

 از شد، خارج خونه از و داد تکون سری برگرده اینکه بدون

 ظرفای. کرده قفل و در باز فهمیدم قفل توی کلید چرخش

 از و نشستم تخت ی لبه. برگشتم اتاقم به و کردم جمع شامو

 سعی داشتم. کردم نگاه ستاره بدون سیاه اسمون به پنجره

 چیکار و کجاست امیرعلی االن که نکنم فکر این به میکردم

 گرمای بره یادم میکردم تالش داشتم خورده؟ میکنه؟شام

 کنم چیکار ،  برام داشت خواب قرص حکم که و آغوشش

 به رو بغض با و کردم پاک اشکمو کنم؟ فراموش هاشو نوازش

 :گفتم آسمون

 دنیاتی،مواظب مراقب که همونقدر خدا، دارم دوستش خیلی_

  .ندارم قدرتشو شما مثل من باش منم دنیای

 میشناختم و اختر. نبرد خوابم دیگه خوندم که صبحمو نماز

 خوشش من از خیلی اولم همون از که اخالقی بد و فضول زن
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 بخوری اب که خونه یک درجه های جاسوس از یکی نمیومد،

 مطمئنا ، سیامک و ارش هم اقا غیاب ،در بزاره اقا دست کف

  خونه اون تو بودن. بگیره نظر زیر منو که میخواد ازش ارش

 کنار در بودن اما میکرد نزدیکتر فلش به منو چون بود خوب

 فلش اون زود خیلی باید من. بشه ساز دردسر میتونست اختر

 تا هم موقع بهترین. میرفتم جهنم این از و میکردم پیدا و

 ارش مثل ،اون سیاهه حتما روزگارم بیاد نیست، اقا که وقتیه

 گذر متوجه که کردم خیال و فکر اینقدر.  نمیکنه رحم بهم

 بودم متنفر محنوس عمارت اون به دوباره رفتن از. نبودم زمان

 نمیرفت کنار چشمم جلوی از و فیلم یه بود شده زندگیم ،تمام

 بلند جا از و کشیدم عمیقی نفس خورد در به که ای تقه با.

 بود طبیعی شرایط این تو تردید و بودم دودل یکم ، شدم

 داده تکیه در روبروی دیوار به ،ارش کردم باز درو نه؟ دیگه

 .کرد نگاهم

 سالم_

 .کرد حرکت ها پله سمت به

  بیفت راه_
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 این.  رفتم دنبالش استرس با و کردم مشت سردمو دستای

.  نبود بیش کثیفی و سیاه ی حاله قشنگیش تمام با عمارت

 و غصه تمام بلکه نمیکرد محوم تنها نه حیاطش زیبایی دیدن

 باز و اصلی ورودی در ارش. مینداخت دلم به و عالم ی دلشوره

 شدیم، سیاه کاخ وارد سرش پشت منم و اول خودش و کرد

 کرد توصیف رو اینجا میشد باهاش که رنگی ترین قشنگ

 قدمامو سرعت و پایین انداختم و سرم. بود سیاه رنگ همین

 پچ و خدمه ی شده گرد چشمای به کردم سعی و کردم بیشتر

 منم و ایستاد رسیدیم که اشپزخونه به. نکنم توجه هاشون پچ

 کردم حس شونش کنار از نگاهشو سنگینی سرش، پشت

 اشپزخونه داخل نفر سه به بعد ارش به اول و کردم بلند ،سرمو

 . کردم نگاه بود اختر راسشون در که

 سالم_

 سریع اختر ترس از و دادن اروم سالممو جواب آباده و رعنا

 جذبه پر و مسن زن ، کردم نگاه اختر به. شدن کار به مشغول

 تو کسی تقریبا. بود کافی ادم گردان یه هدایت واسه که ای

 که مادری حق و آقا امینِ ، نترسه ازش که نبود خونه این
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 حرفش خدمه بین بود شده باعث داشت ارش و سیامک گردن

 حرفش روی نه بخواد چیزی اختر بود محال. اول حرف بشه

 و پایین به باال از دقت با و بود کرده ریز چشماشو. بیاد

 . میکرد اسکنم برعکس

 . باتوئه دختر این مسئولیت اختر_

 :داد ادامه و من به کرد رو

 مرگ با فضولی و بازیگوشی گفتم بهت چی که نره یادت_

 .میرسی کارات به دردسر بی ،پس منه حرف اختر حرف. برابره

 . هست حواسم اقا نباشید نگران:اختر_

 میشد نزدیک بهم که بلندش پاشنه های کفش تق تق صدای

 های قدم به هنوز من و رفت ارش. بود اعصابم رو عجیب

 شیک زیادی سن این واسه. بودم خیره اختر خرامان و محکم

 نگاه اختر منو به ترس با و چشمی زیر اباده و رعنا..  !بود پوش

 لبخند بهش و کردم بلند سرمو و کردم جمع جراتمو. میکردن

 رفت باال ابروش ی نامحسوس و شد متوقف قدماش ، زدم

 تکون سرشو بار چند و کرد نگاهم شده ریز چشمای با دوباره.
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 اروم دهنمو اب.چیه منظورش دقیقا نفهمیدم لحظه اون که داد

 :اخترگفتم به رو و دادم قورت

 .میدم انجام من بگید کاری هر_

 تر نزدیک بهم نداشت شکستن قصد انگار سکوتش

 دست بهم بدی حال یه که بود جوری یه چشماش نیروی.شد

 انداختم سرمو. کنم نگاه بهش نداشتم دوست اصال میداد

 بروم رو دوباره و زد چرخی دورم مکث ثانیه چند از بعد پایین

 اعصاب های کفش صدای به میکردم سعی هنوز من و ایستاد

 .نکنم توجه خوردکنش

 .ندارن صداقت ،چشمات مبارکه نا اقا عمارت به بازگشتت_

 ترس با.بود افتاده ای ثانیه به فشارم و لرزیدم جام تو ترس از

 حقا.کردم نگاه لبش ی گوشه  پوزخند به و کردم بلند سرمو

 بودن داده بهش خدمه که بود لقبی بهترین شیطان لقب که

 و زبونم و کشیدم نشه متوجه که جوری عمیق نفس تا چند.

 تا. شد دور قدم دو و کرد بهم پشتشو چرخوندم لبم دور

 چرخیدن از من و چرخید سمتم به بکشم راحت نفس خواستم

 . پرید هام شونه ایش دفعه یک
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 جمع و حواست. بگیرم ندید و ارش اقا ی خواسته نمیتونم_

 .ندی دست از سرتو تا میکنی

 .آبااااده_

 اباده ، هوا پریدن متر یک هم اباده و رعنا زد که دادی با

 پا اختر سمت به و سینی تو گذاشت سریع دستشو تو چاقوی

 . کرد تند

 خانم بله...ب_

 :گفت بگیره ازم چشم اینکه بدون

  کنه خورد هورام بدید بیارید و دیروز های سبزی_

 :داد ادامه نفرشون دو هر به رو بعد

 شدید؟ هورام،شیرفهم فقط_

 هارو سبزی تا رفت نور سرعت با اباده و گفتن بله همزمان

 بالتکلیف. نداشت منو از برداشتن چشم قصد هم اختر. بیاره

 های سبد دیگه دونفر و اباده که نه یا بشینم بودم مونده

 چشمای با.میاوردن و میکشیدن زور به و سبزی از بزرگی

 رو اینا تو تا ، هورام بیامرزتت خدا》کردم نگاهشون درشت
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 فکر کم کمِ 《دنیا اون بری باید و رسیده اجلت کنی خورد

 و کرده پاک کرده رحم خدا باز بود، سبزی کیلو دویست کنم

 ،خودمو میکردم حس و اختر دقیق نگاه. قبل از بودن شسته

 . کردم نگاهش لبخند با و کردم جور و جمع

 ؟ زمین رو بشینم میشه_

 ی گوشه ؛ چشممو دور اشپزخانه چرخوندم وداد تکون سر

 و بزرگی چاقوی و تخته رعنا .ونشستم کردم انتخاب رو یدنج

 بی ، جلوم کشید و سبزی های سبد هم اباده و داد قرار مقابلم

 سبزی ای دسته. شدم مشغول نفرشون سه هر نگاه به توجه

 خورد سبزی.  کردن خورد به کردم شروع مهارت با و برداشتم

 که اینه نداری های مزیت از یکی شاید بودم بلد خوب و کردن

 هارو کار تمام خودش و نیست دستگاهی هیچ به متکی ادم

 نک خورد سبزی دستگاه عمارت این.  میاد بر پسش از و بلده

 منه، به اختر اذیت و ازار اولین این میدونستم و داشت

 شد شروع سیاهیت روزای که بفهمونه اینجوری میخواست

 از تر قوی ای انگیزه اما داشت سختی و خستگی. خانم هورام

 کار میدادم جونمو خاطرش به که ای انگیزه. داشتم سختیا این
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 خاکی ی کره این روی های ادم ترین پست به خدمت و خونه

 "امیرعلی " نام به ای انگیزه وقتی تا. نداشت اهمیتی که

 نقطه یه به میشدن تبدیل برام ادماش و خونه این تمام داشتم

 بار ها ده. دنیا ی نقطه ترین اهمیت بی کوچیک، و سیاه ی

 بار ها ده و چکید انگشتام از خون بار ها ده و بریدم دستمو

 غم از پر بهم نگاهشون. زدن چسب و بستن برام اباده و رعنا

 وقت هر داشت؟ و اختر حرف رو زدن حرف جرات کی ولی بود

 نگاه با بدم گردنم به استراحتی تا میکردم بلند سرمو که

 ای خسته لبخند جوابشون در و میشدم برو رو غمگینشون

 کارم به میتونستم راحتتر من و بود رفته اختر. میدادم تحویل

 بهش حواسم هم لحظه یک انجامش طول در که کاری. برسم

 نذاشته دستم رو سالم جای توجهی بی این خاطر به و نبود

 .  بودم

 

 ....راوی...

  انبارن این تو راک با مطمئنی_

 . داخل رفتن که میشه ساعتی دو اقا بله_
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 رصد را متروکه انبار دور از و گرفت خان اقا دست از را دوربین

 همه انبار اطراف های چراغ لطف به اما بود تاریک هوا.  کرد

 به کشی سر برای که بود روزی سه. میشد دیده وضوح به چیز

 به شخصا حاال و بود کرده سفر زاهدان به دستانش زیر کار

 نود بود مطمئن که قراری.  بود امده عبدالرضا و راک قرار محل

 حاتم زدن زمین ،است او زدن زمین برای ای نقشه درصدش

 کرده تجربه را زهرالودش نیش  بارها و ها بار که سلطانی

 به.  نمیداشتند بر دست هم باز اما بودند خورده زمین و بودند

 به خان اقا ، گرفت قرار فرمان پشت و رفت ماشین سمت

 . ایستاد فرمان به گوش کوچکی تعظیم با و دوید طرفش

 امضا مررگتون سند بشه پرت  ازشون لحظه یک حواستون_

 به میفرستن که هایی کانتینر به کنید جمع و حواستون. شده

 رو جاده دو هر کنیه گم رد دوم و اول های کانتینر ، مرز لب

 ی جاده اما خوردید گول کنن فکر تا بگیرید نظر زیر

 که میفهمی.اصلیشونه های کانتینر خروج محل کوهستانی

 میگم؟ چی

 .باشه راحت خیالتون اقا بله_
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 از سرعت با و فشرد گاز پدال روی پا ای اضافه حرف بدون

 فعال یعنی زاهدان در سیامک و عبدالرضا بودن. شد دور انجا

 رفتنش و نبودن مدت تمام که دختری. بود خوب هورام اوضاع

 ضعیف دخترک نمیشد باورش نمیبرد، یاد از هم لحظه یک را

.  باشد گذاشته اتیشی چنین در پا او خاطر به ترسو و مظلوم و

 برایش و بودند وفادار بهش شدت به زیردستانش همیشه

 دریافت هم خوبی های حقوق مقابل در اما میکردند هرکاری

 بدون حتی او از داشتی چشم هیچ بی... هورام اما میکردند

 امیرعلی تا گذاشت جلو قدم بشناسد را واقعی امیرعلی انکه

 خانم زهرا و ارام از بعد که امیرعلی ، دهد نجات را اش قصه

 از نمیتوانست میکرد سعی چقدر هر. بود امیرعلی او برای فقط

 های اولین جزو این و بیاید بیرون مهر پر موجود ان فکر

 اش تجربه بود ها سال که نگرانی نام به چیزی ، بود او زندگی

 . کوبید ماشین فرمان روی محکمی مشت. نداشت را

 ...بری یادم از که کنم بهت،چیکار لعنت هورام بهت لعنت_

 شده تمام گران برایش زیادی کسی برای بودنش نگران این

 بود،بدون شده سلطان حاتم ها بودن نگران این بدون او. بود
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 ضعف نقطه برایش هورام نباید و نمیخواست.  ضعف نقطه

 ...نبود زبانش و عقل فرمان به گوش دلش اینبار اما میشد

 ....هورام....

 خورد تا نشستم ها سبزی پای ساعت بیست و هفت دقیقا

 رفتن دستشویی ی اجازه بار سه فقط مدتاین  تمام تو ، بشن

 و میومد که وقت هر اختر.! غذا وعده یک خوردن و داشتم

 حال اینقدر چرا. میرفت و میزد نیشخندی میدید نزارمو حال

 کل تو نمیاد میومد؟یادم خوش مزاجش به باید من روز و

 خالفکار یه ی اندازه به اما.  باشم کرده بد کسی به زندگیم

 و میکردم ناله شونه و کتف درد از. داشتم دشمن سرشناس

 بهم که اتاقی. بده دستم به آب لیوان یک حتی که نبود کسی

 سرم باالی بزرگ دوربین یه و بودم توش من فقط بودن داده

 اسم وقت یک که میدادم فشار بهم محکم لبامو درد از.

 همه و همه خستگی دردو و ضعف.  نشه خارج ازش امیرعلی

 بلرزم سرما از نمیدونستم.  شد لرز و تب به تبدیل و شد جمع

 بار اولین که داشتم مزخرفی حال ،یه بسوزم تب گرمای از یا

 .میکردم تجربش بود
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 . بشن خورد بعدش و بشن پوست باید سیرها این: اختر_

 دوباره سیر کیلو بیست با حاال و بود نشده خوب حالم هنوز

 رو پلک نتونستم حتی درد از صبح تا دیشب بودم، شده تنها

 بود خمار چشمام و انداخته گل هام گونه تب از ،  بزارم هم

 . میفهمید و میدید رو همه واختر

 جلوم، کشیدم و سیر سبد و زمین روی نشستم حالی بی با

 دادم فشار هم روی محکم و کردم بست و باز چشمامو بار چند

 با و شدن اشپزخونه وارد رعنا و اباده. بشه بهتر دیدم کمی تا

 .شد جمع هاشون خنده مقابلم سبد منو دیدن

 بکنی؟ پوست باید خودت اینارو ی هورام؟همه خوبی:رعنا_

 نگاهی اباده. دادم تکون سرمو اروم و کردم نگاهش حالی بابی

 کشید،با دستم از رو چاقو و اومد سمتم به و انداخت اطراف به

 .کردم نگاهش تعجب

 شیطان. نمیشه تموم هم دیگه ی هفته تا اینجوری شو بلند_

 انجام رعنا منو میکشه طول ساعت دو بیاد تا بیرون رفت

 .میدیم

 ...بفهمه اگر ولی_
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 . کرد بلندم و اومد سمتم به هم رعنا

 . موقع اون تا کن استراحت برو شو بلند نمیفهمه_

 شروع دو هر. نشست من سرجای و کرد بلندم جا از زور به

 .ها سیر کندن پوست به کردن

  دخترا ممنونم ازتون_

 :گفت مهربونی با اباده

 بیکار هم ما. که نداره تشکر به ،نیاز کن  جبران هم تو بعدا_

 . نیومده تا کن استراحت برو. میرفت سر حوصلمون بودیم

 شدم خارج اشپزخونه از و زدم مهربونیش به جونی بی لبخند

 و فلش که اتاقی به رفتن واسه بود فرصت بهترین االن.

 نتونستم کردم تالش هرچی ولی بودم کرده قایم داخلش

 و بشکنم و چیزی بزنم یا شم هوش بی و برم میترسیدم.

 فقط خواستم خدا از دل ته از و رفتم اتاقم به. کنم خرابکاری

 اباده کار من جز که میدید اختر ،اگر  ببینه اتاقو دوربین ارش

 ...بود تموم هم رعنا و
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 دستام کمک با و کشیدم زمین رو زخمیمو بدن سختی به

 کشیده زمین روز که خونی رد به. رسوندم دیوار به و خودم

 به اما میدمنمیفه و درد هنوز و بود سر بدنم. کردم نگاه شد

 نوک سرمای میرفت، گیج سرم و داشت ضعف بدنم شدت

 دستام از جون انگار میکردم حس خوبی به دستمو انگشتای

 منتقل منم به رو سرما این و بود سرد زمین. میرفت داشت

 تو. بستم چشمامو و دادم تکیه پشتم دیوار به سرمو. میکرد

 نمیدونم.  نمیومد صدایی خودم های نفس صدای جز اتاق

 از قلبم طپش نمیدونم سرما، یا بود درد از تندم های نفس

 ، نمیدونستم خودمم اسم حتی لحظه اون. ضعف یا بود ترس

 اتاق یه نمور دیوار کنج پناهی بی از که جسمی یه بودم شده

 فکر که خدایی. شده گم و کرده کز خدا دنیای بزرگی تو

 روز این به که باربود چندمین این نمیبینه، منو واقعا میکردم

 اومدن اقا و سیامک که پیش دوماه از دقیقا... میفتادم؟دوماه

 ی کینه اما هست خونه این تو منی نفهمن بود قرار. شد شروع

 از بعد روز ده. فهموند اقا به بالخره و داد دستم کار اخر اختر

 و میکردم درست و روز اون ناهار داشتم وقتی اومدنشون

 سرم کف از جونمو کردم حس لحظه یک بود در به پشتم
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 گره های مشت تو موهام اومدم که خودم به بیرون، کشیدن

 پنج ارش ،اگر میشدم کشیده زمین رو و بود اقا ی خورده

 در. میگذشت مردنم از که بود دوماه االن میومد تر دیر دقیقه

 .میدیدش تار چشمام. داخل اومد سینی با اباده و شد باز اتاق

 . برات بمیرم الهی... هورام_

 که دهنش جلوی گذاشت دستاشو و گذاشت کنارم و سینی

 و دادم حرکت زور به دستامو. نشه بلند ش گریه صدای

  دستش رو گذاشتم

 نکن،خوبم... گریه. خوبم...خو_

 تو خاری انگار میکردم که ای سرفه هر با افتادم، سرفه به

 به و برداشت و اب لیوان سینی تو از اباده. میرفت فرو جونم

 .کرد نزدیک دهنم

  بخور ، هورام بخور_

 جا یکم نفسم داد بخوردم که و لیوان تو اب اخر ی قطره تا

 سرو خون و کشید بیرون اب پر ظرف از و دستمال. اومد

 .گرفتم دستشو کرد بلند که دستمو. کرد تمیز صورتمو
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 .میشه بد برات ننببی اباده، برو_

 . کشید زخمام دور و دستمال و کشید بیرون دستم از دستشو

 بزن حرف  نمیکنه رحم نداره رحم اقا  هورام برات میترسم_

 .بگو و دنبالشن که چیزی ،اون بگو چیزی یه هورام

 .ندارم گفتن برای حرفی. گفتن برای نیست چیزی_

 .کرد نگاهم شاکی و انداخت زمین روی و دستمال

 نمیفهمی؟دوست چرا کنی؟میکشنت مخفی میتونی کی تا_

 چی؟تهش خاطر کی؟به خاطر بکشی؟به درد اینجوری داری

 .ها مرگه

 .بستم و چشمام

 بزرگه خدا_

 :گفت عجز با و گرفت دستاش بین سردمو دست

 نمیگی؟به چرا میدونی چیزی میکنی؟اگر مقاومت چرا هورام_

 ...من هورام بگو من

 باز و چشمام پریدنش از پرید، ترس از پا صدای شنیدن با

 شدن نزدیک با کردم نگاه ترسش پر چشمای به و کردم
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 شدنش خارج از قبل شد بلند و کرد جمع وسایلشو پاها صدای

 سعی کردم ش بدرقه بندی نیم لبخند با کرد نگاهم دوباره

 زبانمو و چشم حرف اوضاعم گرچه خوبه حالم بفهمونم داشتم

 ارش و سیامک بعدم اقا اول ، شد باز در. میکرد ضنق شدت به

 هیوالی تا سه از نه مرگ از نه  نمیترسیدم.  شدن اتاق وارد

 راست اباده. بود ریخته ترسم و بود شده کلفت ،پوستم روبروم

 چشمای با مگه؟ داریم مرگ از باالتر دیگه مرگه تهش میگفت

 از اخیر روز چند مثل ، شدم خیره اقا به خنثی اما حال بی

 ناله و التماس داشتن ،دوست نیومد خوشش چشمام شجاعت

 اقا .خودشون به و ضعیف قشر بودن محتاج داشتن دوست ، رو

 و کفشش نوک و اورد باال پاشو یه ، شد نزدیک بهم قدم چند

 .کنم بلند سرمو کرد ،مجبورم چونم زیر گذاشت

  .جونی سگ این نمیخوره جثه این به.  که ای زنده هنوز_

 .رفت عقب قدم چند و کشید پاشو

 تعریفی و اسم که نگاهی ، میکردن نگاه فقط ارش و سیامک

 بودن ،خالی خالیه نگاهشون ته که رباتی دوتا مثل نبود، براش
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 پرورش هایی ربات خوب اقا. داره فرق بودن خنثی با نگاه این

 . ه بودداد

 .میبری سر حوصلمو داری؛دختر بزن حرف_

 خیره بهم دوباره و کرد سیامک و ارش به شونه کنار از نگاهی

 .شد

 و بزارم وقت اگر ،اما  نمیزارم وقت اینقدر هرکسی واسه من_

 . بده جون نمیزارم راحتی به نرسم ای نتیجه به

 . گفتم و میدونستم.... چی هر من_

 داشت سعی امیرعلی که همونطوری باشم، قوی میکردم سعی

 قدمی سیامک. بفهمونه بهم داشت سعی امیرعلی ، کنه تربیتم

 دو همیشه ، باشن اقا کنار ندیدم وقت هیچ اما گذاشت جلو

 .ایستادن می تر عقب قدم

 امر دستش از کردن فرار و نیست الکی آدم سلطان حاتم_

 جایی به اوردی پناه و کنی فرار تونستی راحتی به تو و محالیه

 .کردن وجب کشتنت واسه و شهر تمام که
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 الکی هایی ادم شما پس کردم، فرار هم شما دست از من_

 بودید؟

 دهنم توی محکم بود زده چونم زیر که کفشی همون با اقا

 . کوبید

 .میشه سگام غذای پیش نکنی کنترل و زبونت_

 سختی به ، بود شده خون از پر دهنم تمام و میرفت گیج سرم

 دوباره.کردم توف و دهنم تو خون و دادم حرکت دیوار از سر

 .کردم نگاهش پلکام بین از و گذاشتم دیوار روی سر

 سلطان حاتم به بدم و فایل میتونستم من ؛اقا کن فکر خوب_

 جز مدت این تو که منی.  کنم راحت شما شر از و  خودم و

 از یکی دارم؟شما خطری چه نکردم کاری خدمت و کلفتی

 میتونم ضرری چه تنها و یکه منه و شهرید این های قدرت

 .شما به نه اما اینجا به اوردم پناه من برسونم؟

 .کردم نگاه میکرد نگاهم درسکوت همچنان که ارش به

 اما نداشت خیری نرسید، بهم بدی ازش که ،مردی  ارش به_

 . اوردم پناه اون به من؛ نکرد هم بدی
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 .کردم نگاه اقا به دوباره

 فقط ندارم، دادن دست از واسه هیچی دیگه دنیا این تو من_

 .شما مال اونم که جونمه

 . رفت در سمت به و داد تکون سرشو و زد پوزخندی

  میشه معلوم_

 خیره چشماش ، تاخیر ثانیه چند با ارش و رفتن سیامک و اقا

 دو به که بود رحم بی اقا اینقدر نمیزد، حرف کالمی اما بود

 حرف جرات هم میخواستن اگر.  نکنه رحم هم خودش پسر

 تو پاهامو و کشیدم دراز دیوار کنار همونجا. نداشتن زدن

 صدا لب زیر دردامو مرهم و بستم چشمامو. کردم جمع شکمم

 .کردم

 ....امیرعلی_

 ی دقیقه چند. بود بریده امانمو تهوع حالت و میکرد درد کمرم

 که بود چیزی اخرین رعنا گفتن خدا یا صدای و شد باز در بعد

 . شنیدم

 .کردن چیکارش ببین بمیرم الهی_
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 . میچزونتش اینجوری که داره طفلی این از ای کینه چه اقا_

 . رعنا میبینمش اینجوری وقتی میاد درد به دلم نمیدونم،_

 . میشه بیدار داره انگار هیس_

 شده خم صورتم تو اباده و رعنا ، کردم باز اروم و پلکام الی

 . میکردن نگاهم ناراحتی با و بودن

 هورام؟ خوبی:اباده_

 گلوشو بدیم بهش اب یکم کنیم بلندش کن کمکش بیا:رعنا_

 . خشکه دهنش

 اباده کرد، بلند یکم سرمو و انداخت هام شونه زیر دست رعنا

 نداشتم صحبت توان.کرد نزدیک هام لب به و اب لیوان هم

 .خوابوندنم تخت روی دوباره. کردم دعاشون دلم تو کلی ولی

 بهتری؟:رعنا_

 . دادم تکون اروم سرمو

  دیگه حسم بی ندارم درد_

 . هورام کبودی و سیاه ، نذاشتن تنت تو سالم جای:اباده_
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  نباشید... نگران خوبم_

که  کنه مرتب روم و بود رفته عقب که پتومو خواست رعنا

 و بزرگ سنگ یه انگار و کرد برخورد شکمم به محکم دستش

 .درومد نالم و شکمم رو کردن پرت زیاد ارتفاع از

  ااااخ_

 :گفت زده هول

 . نبود حواسم ببخشید الهی بمیرم وای ای_

 ،خیلی بدنشو و تن نمیبینی دختر کجاست حواست:اباده_

 .بزن هم تو گذاشتن سالم جای

 پیشونیم روی از که عرقی و بود شده بریده و تند نفسم درد از

 .میکردم حس و میریخت

 نداره کتک به ربطی دارم، درد دل وقته خیلی...نیست چیزی_

. 

 :کرد نگاهم بجتع با اباده

 نیست؟ ضربه خاطر به یعنی_

 .دادم تکون نه ی نشونه به سرمو
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 نیست؟ سیکلت وقت:رعنا_

 سیکل؟_

 تو جام خشک شدم. رعنا حرف از شوکه

  یعنی...اینجا اومدم وقتی از من..من_

 زدن حرف برای تمرکزمو که بود رفته باال قلبم ضربان قدری به

 :گفت  گرفت و دستم اباده. میگرفت ازم

 نشدی؟ عادت که دوماهه تو یعنی_

 بودی؟ نفهمیده چطوری:رعنا_

 میشد تر بزرگ و بزرگ و میچرخید ذهنم تو که فکری ترس از

 :بودم افتاده لکنت به

 وای... من.... ها کتک.... واسه شاید یعنی... شاید...ش... من_

 .سرم بر خاک وای

 به اینکه  بدون نشستم زور به و گذاشتم تخت رو دستامو

 به. بدم اهمیتی دردم پر و کوفته بدن فریاد و جیغ صدای

 دستم تو رو رعنا دستای. کردم نگاه سوالشون از پر چشمای

 دادم فشار و گرفتم
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 . میخوام چک بیبی... چک بیبی یه... یعنی... چیز ،من من_

 .کردن نگاه من به بعد دیگه بهم اول درشت چشمای با

 ...حامل تو هورام؟یعنی میگی چی:اباده_

 .گذاشتم دهنش جلوی دستمو دوتا سریع

 اشتباه دارم من. نیارید در دهن از خدا تورو هیسسس_

 .میکنم خواهش. بکنید حقم در و لطف این ،ولی ولی میکنم

 .خوابوندتم زور به گرفت هامو شونه رعنا

 که هنوز میلرزی اینقدر چرا میکنی، سکته االن باش اروم_

 .نیست معلوم چیزی

 :داد ادامه اباده به رو

 خانه دارو برم من بمون پیشش اینجا تو_

 چنده؟ ساعت شب؟میدونی وقت این:اباده_

 باز کمرش دور از و پیشبند که حالی در و شد بلند جا از رعنا

 :گفت میکرد
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 زود خیابون سر روزی شبانه ی خانه دارو میرم_

 االن بهتر از فرداس ،فردا شک میکنن.برمیگردم

 :داد ادامه من به رو

 تو خداس، مصلحت باشه افتاده هم اتفاقی هر باش، اروم_

 .میکشی خودتو اقا از زودتر اینجوری

 دندون به لبامو و بستم چشمامو ، بیرون رفت اتاق از و گفت

 دستم روی اباده گرم دست کنم، کنترل فکمو لرزش تا گرفتم

 .گرفت قرار

 اون با باشی بوده هم حامله اگر هورام؟حتی حالیه چه این_

 س؟ زنده میکنی فکر خوردی که کتکی همه

 نه اینکه ،با نبود خبری هنوز اینکه با لرزید، حرفش از دلم ته

 همش.  ش جمله تلخی از لرزید دلم ولی دار به نه بود بار به

 استرس خاطر به که بقبولونم خودم به ذهنم تو میکردم سعی

 نمیتونستم ولی نیست بچه از خبری و نداشتم ماهانه ی دوره

 یکم و ترسیدم یکم که ، کردم ذوق یکم که بگم دروغ دلم به

 امیرعلی و مادرش من و بود اگر که ای بچه واسه دادم جون

 به قطره اباده و میخوردن سر چشمم کنار از اشکام. بود پدرش
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 و بده دلداریم میکرد ،سعی میکرد پاک دستمال با شو قطره

 و هوش که جسمی ، بودم جسم یک فقط من اما کنه ارومم

 بودن کابوس و رویا بین که رویایی یه تو بود رفته حواسش

 که بودم نقیضم و ضد افکار غرق اینقدر. بود مونده بالتکلیف

 قلبم تپش دوباره در شدن باز صدای با و نشدم زمان ی متوجه

 و نشستم تخت روی اباده کمک با. شد بیشتر لرزم و رفت باال

 چادرش زیر از. کردم نگاه سر به چادر رعنای به منتظر

 دستم تو و چک بیبی تا سه و کشید بیرون و پالستیک

 نمیتونستم من ولی میکردن نگاه من به منتظر دو هر. گذاشت

 و شدم بیدار خواب از تازه انگار بردارم، ها چک بیبی از چشم

 . میبرم پی فاجعه عمق به دارم

 هستی؟ چی معطل دیگه، شو بلند:رعنا_

 ترس با. کردن بلندم زور به و گرفتن هامو بازو طرف دو

 چشام از حرفو اباده بزنم حرف خواستم تا و کردم نگاهشون

 :کرد پیشدستی و خوند

 ده بزنی، پا و دست باید خبری بی ترس تو نفهمی و نری اگر_

 . برو و کنار بزار و تردید. فهمیدنه از بدتر برابر



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 لنگان. میفهمیدم باید چی؟بالخره که اخرش میگفت راست

 یه و دستشویی که انبار یا جدیدم اتاق امکانات تنها به خودمو

 .رسوندم بود حموم دوش

 ....راوی....

 سبز وحشی نگاه.  کرد نگاه پناه به و کشید عمیقی نفس

 خوش و زیبا دختر. نمیکرد رهایش هم لحظه یک رنگش

 می در زانو به را مردی هر اش فریبنده ی چهره با که قامتی

 پناه بود، نشسته مقابلش عریان نیمه های لباس با حاال و اورد

 بود، دیده دنیا که اویی برای نه..اما بود گیر نفس شدت به

 زنان ، نداشت اش زندگی های اولویت در جایی برایش هوس

 بود بلد او. هدف به رسیده برای ابزاری. بس و بودند ابزار فقط

 ان از ساختن پل بود بلد.را قیمت ارزان های ابزار این با بازی

 دیگر بود سلطان حاتم او ، اوج ی نقطه به رسیدن برای را ها

 .بود ساخته حاتم او از هایش تفاوت ،همین

 خب؟_

 . چرخاند انگشتانش میان در را جام و انداخت پا روی پا
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 مقابل در منم و خواستی من از چیزی تو عزیزم نداره خب_

 .میخوام تو از چیزی

 در را شهای اخم بود سررفته پناه های کردن ناز از اش حوصله

 .کرد نگاهش تر جدی و کشید هم

 .میکنی ترک اتاقو این االن همین یا میزنی حرفتو کامل یا_

 حاتم کنار شد، بلند جا از و کرد ای پرعشوه و مستانه ی خنده

 نوازش را صورتش روی نقاب سبابه انگشت با و گرفت جای

 .شد ارامتر صدایش تن.کرد

 بیش صدات ، حاتم ببینم چهرتو دارم دوست چقدر نمیدونی_

 .چهرهت حال به وای جذابه حد از

 ادا به پوزخندی سلطان حاتم. چسباند او به بیشتر را خودش

 را بود شده پناه بلند انگشتان اسیر که ،بازویش زد او های

 کردن رام در سعی احمقانه چقدر ، شد بلند جا از و کشید

 برابر صد هایی دختر از خبر دختر ان. داشت سلطان حاتم

 می سمتش به سلطان حاتم به زدن ضربه برای که او از بهتر

 .نداشت را برمیگشتند خالی دست و امدند

 بیرون برو_
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 و جمع را خودش پناه که داشت ابهت انقدری ارامش صدای

 مبل روی از را شالش مانتوو و کیف و شد بلند جا از کند، جور

 . زد چنگ

 خوب.میدم انجام برات و میخوای که کاری هانی، اوکی_

 جبران برام برابر دو زودی به و نمیمونی کسی دین زیر میدونم

 . میشه

 چند. رفت اتاقش تراس سمت به او به توجه بی سلطان حاتم

 خورد، در به ای تقه که بود نگذشته پناه رفتن از ای دقیقه

 را تقه این دلیل اما شود خلوتش مزاحم کسی نداشت دوست

 باز را اتاق در و فرستاد بیرون صدا  پر را نفسش میدانست

 کنار کردند، کوتاهی تعظیم دیدنش با محافظ چهار کرد،

 از.دنبالش به هم ها ان و شود خارج اتاق از حاتم تا ایستادن

 متشنج را اعصابش موسیقی ی کننده کر صدای ها پله باالی

 باید که بود سختی های شبآن  از یکی هم امشب و میکرد

 کند تحمل هم را تفاوتی بی نقاب صورتش روی نقاب بر عالوه

 ای عده بود، فراهم تهران های نامدار نوش و عیش بساط.

 به بزرگ های میز دور ای عده و بود گرم دختران با سرشان
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 را پسرانش و عبدالرضا جمعیت بین. بودند مشغول قمار بازی

 دو ان و میکرد صحبت عبدالرضا فقط معمول طبق کرد، پیدا

 با که افتاد اطهر سردار به ،نگاهش میکردند گوش هم مترسک

  .بود بش و خوش مشغول عبدالرضا

 مخدر مواد با مبارزه ستاد در را عمرش از نیمی که سرداری

 قاچاق های باند بزرگترین از یکی که حالی در بود گذرانده

 برش و دور کم سردار این امثال. میکرد رهبری را پایتخت

 نگاه سالن ی گوشه شکل ای دایره و بزرگ میز به. بود ندیده

 پوکر حال در اعصاب و مغز جراح بزرگترین مقدس دکتر کرد،

 قاچاق در کلیدی نقش که ای اوازه پر دکتر کردن، بازی

 روز در که جماعتی از میخورد بهم حالش.  داشت بدن اعضای

 روی اشکارا نقابش او رنگ، هزار شب در و بودند رنگ یک

 چهره بر نقاب زدن دالیل از یکی.... ها آن اما بود اش چهره

 حالی وجدانش به نقاب این با داشت دوست بود، همین اش

 .میکرد بازی رو او حداقل نیست، جماعت این جنس از که کند

 تو های مهمونی. پسر کاشتی گل همیشه ،مثل جان حاتم_

 .نداره نظیر
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 عابد روز در که مردی. کرد نگاه کنارش پوش خوش پیرمرد به

 الزم که بود این نقاب مزایای از. دختر تاجران از شب در و بود

 از را اش چهره نفرت نیست الزم بزند، ظاهری لبخند نیست

 شوکران دست در را دستش ادب رسم به. کند پنهان کسی

 . گذاشت

 شوکران جناب امدید خوش_

دست روی زد  لبخند او ی مودبانه و جدی لحن به شوکران

 شانه اش گذاشت.

 .میکنم تحسینت همیشه من .حاتم هستی ستودنی واقعا_

 :گفت تری ارام صدای تن با و کرد نزدیکتر حاتم به را خودش

 واسه ، بهشتی حوریان از منبعی منم و بهتریناس لیاقتت تو_

  کن اشاره یه فقط خواستی تا چند هر نداره محدودیتی تو

 .بوده من حال شامل همیشه شما لطف ، جناب ممنون_

 را کنترلش انکه از قبل تا رفت و کشید را راهش او به توجه بی

 سمت به. بریزد شحلق در را هایش دندان و بدهد دست از
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 امد خوش اش همیشگی جدیت با و رفت سردار و عبدالرضا

 :گفت

 . اقایون امدید خوش_

 :گفت خنده با و شد بلند جا از عبدالرضا

 گپ یکم بشین...بشین. بود خیرت و ذکر جان، حاتم به به_

 . بزنیم

 عبدالرضا با صحبت به زیادی تمایل دیگر های روز برخالف

 روی شود کسی با دادن دست به مجبور انکه بدون. داشت

 .نشست مقابلشان مبل

 گل دیدنت، بیام اینا از زودتر پسر؟میخواستم چطوری:سردار_

 .دستمریزاد؛ واقعا کاشتی

 .کرد نگاه سردار به تعجب با عبدالرضا

 مگه؟ چیشده_

 :گفت ذوق با سردار
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 بود کرده تهدید و حاتم پیش هفته مگه؟اسد نشنیدی_

 دستگیرش یدالر هزار دو اختالس و پولشویی جرم به دیروز.

 .شد مصادره اموالشم تمام کردن

 حاتم چشمان و حاتم به عبدالرضا و ارش و سیامک چشمان

 های کردن چه چه و به به. بود نفرشان سه هر شکار حال در

 بود برقی سه هر نگاه ته. میفهمید خوب را عبدالرضا ظاهری

 متولد تازه قدرتِ  حس به خوبی احساس بود، ندیده حاال تا که

 در هورام اسم ای لحظه برای ،نداشت چشمانشان در شده

 او از الکی های تعریف و صحبت از  بعد. گرفت رنگ سرش

 نابرابریی چشمی دوئل گذاشت، تنها هارا ان و رفت سردار

 شامپاینش ی مانده باقی عبدالرضا. بود گرفته شکل بیینشان

 .شد خیره سلطان حاتم به زیرکی با و یک نفس نوشید را

 زدن زمین واسه سلطانی ؛حاتم درسته همیشه مثل کارت_

 ...اما بشه شاخ برات بخواد که کسی

 .زد پوزخندی

 میتونه اشتباه اون و میکنه اشتباه جا یک بالخره هرکسی_

 .باشه اشتباهش اخرین
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 :گفت تفاوتی بی با و انداخت اپ روی پا

 میکنید؟ صحبت اشتباهی چه از_

 بودند شده خیره عبدالرضا به مشتاقانه که پسرانش به نگاهی

 :دوخت او به را انگیزش نفرت چشمان دوباره و انداخت

 اهل که میدونم کنم، دعوتت مهمونی یه به تا اومدم امشب_

 دارم دوست ما اومدن همه این از بعد اما نیستی رفتن مهمونی

 زمین و پیرمرد منه روی پس پسر، کنم جبران نوازیتو مهمان

 . ننداز

 کتش جیب از کارتی سیامک کرد، اشاره سیامک به سر با

 پذیرفتن به قدرتمندی حس. گرفت او طرف به و خارج کرد

 از و گرفت را کارت آنی تصمیم یک تو میکرد، وادارش کارت

 .شد بلند جا

 .میکنم فکر موردش در_

 سر پشت از عبدالرضا صدای شود دور انها از انکه از قبل

 .کرد متوقفش
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 میتونه و شده چیده جذابی ی برنامه چون بیای کن سعی_

 . باشه جالب برات

 خوب را عبدالرضا. داد ادامه راهش به برگردد انکه بدون

 اتاق به. نبود انتظارش در خوبی چیز مطمئنا میشناخت،

 به حواسش تمام اما نشست مذاکره میز پای و رفت مخصوص

 .بود نفرشان سه هر های چشم برق و عبدالرضا های حرف

*********** 

 .کرد نگاه راک به لبخند با و کرد امضا را برگه عبدالرضا

  بدیم ترتیب بزرگ مهمانی یک باید_

 .کرد روشن را پیپش و داد تکیه مبل به کرا

 جشن تو خودش که حیفه نابودیش، وقت ،بزار هنوز زوده_

 .نباشه

 .شد خیره راک به و گرفت باال را جامش عبدالرضا

 روز؟ اون سالمتی به بزنیم پس_

 داد قرار های برگه و زد او جام به را جامش تاخیر کمی با راک

 عبدالرضا برای بزرگی موفقیت حکم داد قرار این. کرد جمع را
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 سلطان حاتم خوردن زمین شاهد زودی به ها ،ان داشت

 .بودند

**************************** 

 .....هورام....

 اقا از نه بود خبری رعنا و اباده از نه  بود، چخبر امروز نمیدونم

 داد بهم رو خدمه تمیز لباس دست یه و اومد اختر صبح فقط.

 کردم جان نوش که اخرشبی های کتک خاطر به بدنم. رفت و

 و اومد اقا که بود صبح نزدیک دیشب. میکرد درد شدت به

 و میزد حرف بزرگ روز یه از همشخندیدن، به کرد شروع

 بین مدام که بود اسمی سلطان حاتم. ش دیرینه دشمن نابودی

 خندیدن کلی از بعد هم وقتی ، میرسید گوش به حرفاش

 فریاد و افتاد جونم به لگد و مشت با ندید من از العملی عکس

 وقتی ،دقیقا لحظه اون. منی دشمن طرف اونی، با تو که میزد

 که بود جنینی ذکرم و فکر تنها بودم لگدش و مشت زیر

 ی بقیه. جونم ی ناخوانده مهمان بود شده و بود اومده بیخبر

 سه از. بقیه و عبدالرضا نه سلطان حاتم نه نبود، مهم برام چیزا

 حس دو بین شدم خبر با بچه این وجود از که پیش روز
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 و اینده از ترس. عشق و ،ترس میزنم پا و دست دارم مختلف

 روز سه این تو.بود  علیم امیر منو جنس از ای بچه به عشق

 سر بهم نوبتی و نمیذاشتن تنهام هم لحظه یک رعنا و اباده

 برام اقا های غذا از و میدیدن دور و اختر چشم میزدن،

 نبود هیچکدومشون از خبری صبح از امروز ولی. میاوردن

 عوض بود اورده اختر که لباسی با زور به پارمو های لباس.

 به پای هی با که بودم نگران. نشستم تخت روی منتظر و کردم

 کار باید چجوری میلرزید ضعف زور از که بدنی و زخمی شدت

 اختر و شد باز در استرس و انتظار کلی از بعد میکردم؟بالخره

 بلند زور به و گرفتم تخت به ،دستمو گرفت قرار درگاه تو

 .اومد جلو به قدمی و زد وضعم به لبخندی. شدم

 .ساخته بهت شاهانه زندگی_

 :گفت جدیت با و داد اخم به جاشو لبخند

 بیفت راه_

 زمین پامو بود، کبود اقا لگد خاطر به راستم پای ساق

 به دستمو ، برداشتم زور به قدم چند. میرفت نفسم میذاشتم
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 بین از ام سرگیجه تا بستم ،چشمامو ایستادم و گرفتم دیوار

 .پریدم از جا اختر داد صدای با که بره

 بیفت؟ راه نمیگم میکنی؟مگه داری غلطی چه_

 :زد پوزخندی

 ،هوم؟ کنه همراهیت و بیاد اقا میخواد دلت شاید_

 لنگان و شدم سرگیجه و ضعف بیخیال اقا اسم شنیدن با

 ادم این به تری هیزم چه نمیدونم. رسوندم اختر به خودمو

 رحم بهم و امروز خدا فقط.متنفره من از اینقدر که فروختم

 ای نقشه چه و دیدن برام خوابی چه نیست معلوم که کنه

 از برد، اشپزخونه سمت به منو پشتی راهروی تو از. کشیدن

 دادن ترتیب مهمونی یا جشن که بود مشخص موسیقی صدای

 بود گفته اقا کشیدن؟خود کار به منم که بود کم خدمه یعنی.

 بمونم زندانی اتاق اون تو باید و بچرخم خونش تو نداره دوست

 شش که اشپزخونه تو. نداشتم خوبی حس و میزد شور دلم.

 سمتمون به اختر بلند صدای با بودن کار مشغول خدمه

 از ولی شد گرد چشماشون دیدنم با اباده و رعنا چرخیدن،

 .نداشتن بهمو شدن نزدیک و پرسیدن سوال جرات اختر ترس
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 این جز کنید،هیچکس باز گوشاتونو خوب_

 اشاره بودم ایستاده تر عقب ازش قدم یک که من به انگشت با

 .کرد

 تنبیه شدت به ببینم بیرون کدومتونو ،هر نداره پذیرایی حق_

 شدید؟ ،شیرفهم اقاس شخص دستور این؛ میشید

 . کردم نگاه اختر به تعجب با

 نمیتونم من...من_

 .کرد پر رو فاصله قدم ویک چرخید طرفم به خشم با

 دستورو خودش کنم صداش برم ،میخوای اقاس دستور_

 کنه؟ حالیت

 تا پراشکم چشمای تو ریختم ناتوانیمو و درماندگی تمام

 .بسوزه حالم به سنگش دل یکم شایدم

 ضعف کتک خاطر به بدنم تمام .برم راه ،نمیتونم نمیتونم من_

 . بزارم زمین پامو حتی نمیتونم کبوده پام ساق. میره
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 از اختیار بی اشکم قطره تا چند میگفتم که ای کلمه هر

 حتی ،من بود ممکن غیر پذیرایی برام. میچکید چشمم

 :ی جمله با بهم توجه بی اختر. متایسب صاف نمیتونستم

 .نباشه هم اضافه حرف گفتم همینکه _

 و گرفتم اشپزخونه کنار ستون به دستمو. رفت و کشید راهشو

 بغلم گریه با و اومدن سمتم به  رعنا و اباده. زدم هق صدا بی

 .کردن

 .برات بمیرم ،الهی دارن ای نقشه چه باز نیست معلوم:رعنا_

 .خدا به کن توکل برمیای پسش از تو بزرگه، خدا هورام:اباده_

 میفتن جونم به دلیل بی و دلیل با که اینا....اینا... نمیتونم من_

 .میخوان ازم چی دیگه

 .اومد سمتمون به صدیقه بزنه حرفی خواست رعنا تا

 .اقا برای ببری و شراب سینی گفت شیطان هورام_

 .هورام باش قوی:رعنا_

 .وایسم صاف کردم سعی و کشیدم عمیق نفس چندتا

 .بریم ، میارم برات و سینی پذیرایی در جلوی تا:اباده_
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 نمیشد، بلنگم کمتر رفتن راه موقع میکردم سعی هرچقدر

 هم وقتی ، میرفت سیاهی چشمام درد از میومد پام به فشار

و گیالس ها  میلرزید شدت به دستم تو سینی میلنگیدم که

 بیستا حداقل که بزرگی سینی اباده در پشت.بهم میخوردن 

 با و ایستاد رعنا کنار هم بعد داد، دستم به و بود توش گیالس

 مهمون از مملو و بزرگ سالن وارد نفر شش هر نگران چشمای

 بابت رو خدا چقدر و بود روشن سالن های چراغ هنوز. شدم

 صدای و میلرزید دستم تو سینی. کردم شکر مورد یک این

 عرق خیسی میریخت، بهم اعصابمو ها گیالس خوردن بهم

 نلنگیدن و رفتن راه صاف برای تمرکزمو کمرم و پیشونی روی

 بود شده بود که چی هر اما درد یا بود ترس نمیدونم میزد، بهم

 باال زور به که نفسی و سینم ی قفسه روی بزرگ سنگ یه

 پچ پچ صدای و میکردم حس خودم روی هارو نگاه. میومد

 ادمای میکردم حس مغزم، تو بودن شده اکو انگار که هایی

 محکم هم سر پشت بار چند. میچرخن سرم دور دارن اطرافم

 و ارش و سیامک یا اقا تا چرخوندم چشم دوباره و زدم پلک

 تار دیدمشون، بالخره. کنم شروع باید کی از ببینم و کنم پیدا

 من خوب خیلی شانس از بودن خودشون ئنممطم ولی دیدم
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 ده انگار برمیداشتم سمتشون به که قدمی هر بودن، سالن ته

 و کشدارم و بلند های نفس صدای. میرفتن تر عقب قدم

 نفسمو سختی و تنگی هم زانوهام لرز و ضعف و میشنیدم

 تا گذشت ها سال و ها ماه من برای لحظه اون. میکرد تشدید

 .بهشون رسیدم بالخره

 منو ابروی میکنی؟میخوای داری غلطی چه احمق ی دختره_

 کردنه؟ پذیرایی و اومدن وضع چه ببری؟این

 و انداختم پایین ،سرمو نداشتم اقارو به کردن نگاه جرات

 روی از و سینی وزنمو سنگینی نامحسوس طور به کردم سعی

 کنارم از و ای غریبه ی خنده صدای. بردارم زخمیم پای

 .شنیدم

 پذیرایی؟ واسه نبود تر داغون و درب این از_

 شد، نزدیک بهم بود ایستاده دیگم طرف که ای دیگه ناشناس

و چونم و به  شد جمع هام شونه صورتم به نفسش خوردن با

 .سینم چسبوندم

 ،عبدالرضا آکه ولی س قراضه یکم اینکه با. ها خوشگله ولی_

 چند؟. میخرمش
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 :خندیدن به کرد شروع بلند صدای با اقا

 بابتش که ارزه نمی اونقدری ،ارشاد نکن میل و حیف پوالتو_

 واسه اما میکنم پیشکش هم همینجوری ، بدی پول بخوای

 حاتم چیه کنیم؟نظرت بازی سرش چطوره امشب هیجان

 سلطان؟

 اومد، بند خودکار صورت به اشکم سلطان حاتم اسم شنیدن با

 شد برده کسی اسم حاال؛ میدادم جون داشتم ترس از االن تا

. باشمش دیده اینکه بدون بوده زندگیم تو اسمش زیادی که

 جا دورم غریبه مرد هشتا دیدن با و کردم بلند اروم سرمو

 لرزو کثیفشون های نگاه. چرخوندم بینشون نگاهمو و خوردم

 تر قوی سلطان حاتم دیدن کنجکاوی اما میکرد بیشتر ترسمو

 سلطان حاتم کیو ببینم تا کردم نگاه اقا به ، بود ترس اون از

 بود نفرت از پر که ش خیره نگاه کردن دنبال با و کرده خطاب

 و بزرگ سلطنتی مبل تنها روی و راس در که رسیدم ادمی به

 نگاه اما بود صورتش روی مشکی ،نقاب بود نشسته سالن  تک

 ،حس ریخت دلم نگاهش از...نگاهش. بود من روی خیرش

 بود اشنا برام شدت به دیدم، جایی قبال و نگاه این میکردم
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 باال اینقدر روبروم مجهول ادم ی خیره نگاه از قلبم ضربان.

 دستم از سینی و شد پرت حواسم لحظه یک برای که رفت

 به سریع. شد سالن توی سکوت باعث که بلندی صدای و افتاد

 و جا و میلرزیدم وضوح به نگاهش خشم از کردم، نگاه اقا

 به کندم، زدم که گندی با خوندمو گور بردم، یاد از و مکان

 اون از بیشتر نتونستم که بود وحشتناک اقا چشمای قدری

 گره هم تو دستامو و انداختم پایین ،سرمو بمونم خیره بهش

 خون طعم که دادم فشار دندونام بین اینقدر پایینمو لب. کردم

 اشعه و خیره های چشم و سالن لعنتی سکوت. میکردم حس و

 جهنمم اون گرمای حتی دقیقا، بودم جهنم توی؛ اقا نگاه ی

 وایساده هاش عقربه و ها ساعت و دنیا ی همه. میکردم حس

 های ثانیه اون میگذشت دیر چه و نمیخوردن تکون و بودن

 پایین سرم. بود مرگ خودِ  خودِ دقیقا...مرگ ،اره لعنتی مرگ

 .شدن متوقف جلوم که اقا های کفش به نگاهم و بود

 کن بلند سرتو_

 تعجب با. خنثی و اروم ناراحتی، نه بود خشم نه صداش تو

 طرف یک تو که دردی وبرق از چشمم پرید  کردم بلند سرمو
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 کنترل خودمو نتونستم که بودم ناتوان اینقدر پیچید، صورتم

 اون و بزرگی اون به سالن تو. زمین رو شدم پرت و کنم

 و بود سکوت فقط ؛ بودم صدا کوچکترین دنبال من جمعیت

 نبودم دنیا اون ،تو نبودم عالم اون تو دیگه. خیره های نگاه

 بود بد حالم اینقدر. نداشتم دادن دست از واسه چیزی ،دیگه

 سرد های سرامیک رو سرم. کنم فراموش توشکممو ی بچه که

 قیمت گران های کفش انواع با که هایی پا به نگاهم و بود سالن

 که میکشیدم خجالت باید شاید. بودن شده پوشیده مارک و

 کشیدنم خجالت حس حتی اما خوردم سیلی ادم همه اون بین

 پوست شدت از و سوختمی  شدت به سرم ی کاسه .نداشتم

 شد اضافه حاالتم به هم تهوع حالت سرم ی شده کشیده

 نگاهم کرد، بلندم هم موها همون با و بود اقا مشت تو موهام.

 و خوشی منشا که لبخندی میزد، لبخند داشت بود،  بهش

 بود؟ مفرح اینقدر ادم همه این بین من ،زدن داشت شادی

 تفریح بودم ،شده نداشتن کمی دست هم سالن اون ادمای

 اما بود من به اقا نگاه. پولدار های ادم مهمونی انگیز هیجان

 !سلطان حاتم مخاطبش
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 دست از و کردی جرات فرارته، تنبیه اینا جان دختر خب_

 .کردی فرار سلطان حاتم من همکار بهترین

 :داد ادامه بلند صدای با همه به رو 

 همین میزدم حرف موردش در که ،سوپرایزی اقایان ها خانم_

 دستم از بار اولین برای کرده جرات که دختری تنبیه بود،

 .کنه فرار سلطاااان حاتم

 . کشید مسخره حالت به و سلطان

 دست از شده موفق که کسیه اولین که نره یادمون البته و_

 میکشه نفس و س زنده همینکه و کنه فرار سلطان حاتم

 خواهد شما تقدیم ارزشش بی جون امشب.  شجاعتشه پاداش

 ...لطفا تشویق شد،

 دنبالش به و کرد پر و سالن کشیدن هورا و زدن کف صدای

 .موسیقی گروه به رو اقا فریاد صدای

 لطفا موزیک_

 و نبود پیش لحظه چند لعنتی سکوت اون از خبری دیگه حاال

 شک لحظه ،یک شدن صحبت و رقص مشغول همه دوباره
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 ؟موهای حیوان یا زد حرف انسان یک جون مورد در اقا کردم

 مبل تک سمت به منو هام مو ،با بود شچنگ تو هنوز من

 قبل ، کرد پرتم مجهول مرد پاهای مقابل و برد سالن سلطنتی

 پرتابم شدت از تا گذاشتم دستامو سریع زمین به برخوردم از

 .نیاد گناهم بی طفل سر بالیی و کنم جلوگیری

 و میکنم جدا شتن از و دختر این سر من جان حاتم:اقا_

 نداشته و دستت از فرار جرات کسی دیگه تا میکنم تقدیمت

 های برنامه. بود نخواهد امشب سوپرایز تمام این البته . باشه

 حاتم که، نیست چیزی کم بالخره دیدم، تدارک و زیادی

 .داده من به و میزبانی افتخار بار اولین برای سلطان

 از. شد گم موزیک بلند صدای تو بلندش ی خنده صدای

 که بودم ناراحت مردنم هدف بی از نبودم، ناراحت مردنم

 برای.  بدم انجام امیرعلی برای هم کوچیک کار یه نتونستم

 خدا دنیای اون میدونستم چون نبودم ناراحت دوماهمم طفل

 ی لحظه چند بدونی اینکه. دارم رو بچه این بهتریه جای که

 تنها ، عجیبیه حس میشه تموم زندگیت و میمیری دیگه

 خسته و زده زندگی از شدت به بود، ترس نداشتم که حسی
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 از. میرسیدم ارامش به زودتر میشد تموم زودتر هرچی. بودم

 شروع و بستم و چشمام. میشدم راحت استرس و کتک و درد

 بستم چشمامو.... برسه مرگم زمان تا ها ثانیه شمردن به کردم

 از برم بسته چشم تا بستم چشمامو ...بره یادم و ارزوهام تا

 برای جایی خدا بزرگ دنیای. نفهمیدم ازش هیچی که دنیایی

 من نفس با که ای بچه بره یادم تا میبندم چشم؛ نداشت من

 چشمامو خدایا....اونم شه قطع نفسم من و میکشه نفس

 چشمامو ، نگرفتی دستمو که روزایی بره تایادم میبندم

 دادم به اخر ی لحظه که وقتایی به کنم فکر خوب تا میبندم

 .رسیدی

 بازی این عبدالرضا کن ولش گذشتم، دختر این جون از من_

 .کن تموم االن همین رو مسخره

 تو بارها و بارها که جذابی و کلفت و بم صدای شنیدن با

 تو چشمام. شد قطع نفسم بودم داده گوش بهش رویاهام

 مرد کردم، نگاه صدا صاحب به حیرون و شد باز ثانیه از کسری

 این و صدا این بود، من به ناراحتش و غمگین نگاه که مجهولی
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 تو شدم  دقیق اونقدر ، کردم نگاهش دقیق.... اشنا نگاه

 .دادم تشخیص نقاب پشت از و اخم حتی که  چشماش

 دستت از دختر یه فرار خبر ،فردا نـــاج حاتم نمیشه_

 دلم اصال ؟من میری سوال زیر چقدر میدونی بشه پخش

 اقتداااار تا بمیره باید دختر این. بشنوم کسی از بدتو نمیخواد

 .بشه حفظ سلطان حاتم

 جز چشمم اما میزدن چونه من جون سر و میزدن حرف اونا

 می نه دید می نه و چیزی صداش تن جز گوشم و ها چشم اون

 تحت... نمیتونه اون ، زدم توهم که درده از همه اینا. شنید

 وگرنه  میکنم تصور اونو دارم و گرفتم قرار مردن تاثیر

 زمین رو و شد گرفته موهام از...ممکنه چیزی همچین چطوری

 من به اون نگاه و سلطان حاتم به هنوز نگاهم اما میکشیدنم

 که بودم شوک تو اینقدر. اتاق یه تو بردنم که وقتی تا بود

 خودم به گردنم سنگینی حس ،با بودم نشده اطرافم ی متوجه

 دستام و خوابیدم دمر بزرگ ی تخته یک روی دیدم و اومدم

. گرفته قرار گردنم دور بزرگی ی میله و شده بسته طرف دو به

 توان و بود شده بسته تخته اون طرف دو به طناب با هم پاهام
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 و سیامک و اقا و شد باز در. بود شده گرفته ازم حرکتی هر

 خوبی به و بودم شده بسته در به رو ، شدن وارد سلطان حاتم

 .دیدم می و میشد وارد که هرکسی

 نداشتم  دید  بهش من و بود استاده کنارم که کسی به رو اقا

 :گفت

 ای؟ اماده_

 :داد جواب زمختی صدای

 اقا بله_

 .زد فریاد عصبانیت با و شد نزدیک اقا به قدمی سلطان حاتم

 .کن تمومش گفتم_

 اینجوری ارزش بی خدمتکار یه خاطر به حاتم نمیشه باورم_

 من و مهمه اینقدر دختر این. بزنه فریاد من سر و بشه عصبانی

 نداشتم؟ خبر

 این اینکه عبدالرضا، نیستم کش مظلوم من که میدونی_

 اینکه.بمیره که نخواستم من چون اینجاس زنده االن دختر

 .بیفته گیر نخواستم من کنه فرار من چنگ از تونست
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 :غرید لب زیر و شد نزدیک اقا به قدمی

 که ،میدونی عبدالرضا میکنی تر دراز داری گلیمت از پاتو_

 بخوام که نداشت ارزشی دختر این. نداره برات خوبی عواقب

 دستش هم آتویی. بزنم اتیش و اب به خاطرش به خودمو

 میگم؟ چی که میفهمی. بیارم دخلشو بخوام که نداشتم

 :گفت سلطان حاتم لحن با و کشید هم تو اخماشو هم اقا

 مربوطه خودت به بکشیش و بگیری نخواستی تو اینکه_

 مورد در که منم. نمّ ی توخونه اینجاس، که االن ،اما سلطان

 .میگیرم تصمیم زندگیش و مرگ

 :گفت جدیت با کناریم مرد به رو

 کن شروع_

 به و شد بیشتر لرزم کنارم از اهن شدن کشیده صدای با

 نگاهم. پیچید می اتاق تو دندونام خوردن بهم صدای وضوح

 رو تیز جسم سردی حس با بود سلطان حاتم نگران نگاه قفل

 چشم و کردم جدا اشناش چشمای از چشم زور به گردنم

 انجام که بود کاری اخرین امیرعلی اسم ی زمزمه و بستم

 ....دادم
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 شدن جدا حس منتظر لحظه هر و کردم حبس سینم تو نفسمو

 جدا اطرافم ادمای از بودم، شده کنده مکان از. بودم تنم از سر

 دوست فقط ؛نداشتم استرس بگم اگر دروغه. بودم شده

 شرایط این بتونم که نداشتم جونی ،دیگه شه تموم زود داشتم

 تحلیل و تجزیه قدرت ولی میشنیدم هارو صدا. کنم تحمل و

 و بلند هرلحظه که بود سکوت صدای فقط.نداشتم کردنشونو

 رنگ چشمم پیش بیشتر لحظه هر که تاریکی و میشد بلندتر

  .میگرفت

 ....راوی....

 های شکنجه زیر که گناه بی دخترکی و بود سلطان حاتم

 چیزی نبود، غمگین و ناراحت. بود داده جان کنارش شیطان

 سلطان حاتم دل. نمیشد پیدا برایش اسمی که هردو از فراتر

 برای را پناه. مقابلش ظریف و ضعیف موجود ناتوانی از میلرزید

 که بود وقت خیلی شود، نزدیک ارش به تا بود فرستاده همین

 خبر برایش دختر این شرایط از پناه. بود هورام اوضاع نگران

 مانند بود کی شنیدن اما میدانست و بود اورده

 بود عبدالرضا ی کاسه نیم زیر ای کاسه دیدن؟میدانست
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 برگزار نقشه و ریزی برنامه با کذایی مهمانی ان ،میدانست

 سلطان حاتم او نزد، اب به گدار بی و میدانست را ،همه شده

 نمیخواست. میکرد را سخت های روز فکر قبل از همیشه بود،

 و العمل عکس ،اما بسازد ضعف نقطه عبدالرضا پیش هورام از

 شده خارج کنترلش از دختر آن وضع دیدن از بعد فریادهایش

 ان انکه از قبل. مرگ انتظار در دخترکی و بود او حاال. بود

 با عبدالرضا به رو برسد هورام گردن به برنده و تیز جسم

 :گفت کرد جمع زور به که خونسردی و ارامش

 گرم ی واسه بود جالبی ی نقشه سیرک این و مهمانی این_

 به و بدزده و ارشاد ی محموله بتونه ارش تا همه، سر کردن

 .کنه خارج مرز از تو اسم

 شد ناراحت. دید را عبدالرضا و سیامک خوردن جا وضوح به

 به قدمی. ماند مخفی نقاب زیر ها ان حاالت از پوزخندش که

 قدر ،ان ایستاد او ی سینه به سینه و شد نزدیک عبدالرضا

 باال سر دیدنش برای باید هم عبدالرضا که بود بلند قدش

 پریده رخسار رنگ و میزد دو دو ترس از هایش ،چشم بگیرد

 .درونش اتش از میداد خبری خوش اش
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 .میزنی بلوف داری...دا_

 به خودش از ،ضربه کاری بود؛ شد راحت هورام بابت از خیالش

 مثل کسی جلوی بار اولین برای چرا که بود ناراحت شدت

 را اعصابش نتوانسته و داده بزرگی سوتی همچین عبدالرضا

 تمام اما بود روبرویش پیرمرد به خیره نگاهش. کند کنترل

 باز چشم که بود تخت به شده بسته دخترک به حواسش

 .نمیکرد

 تر دراز گلیمت از پاتو بودم گفته داره، عواقب که بودم گفته_

 ...دختر این.نکن

 .کرد اشاره هورام به سر با

 .کرد من به بزرگی کمک امشب اما نداره، اهمیتی_

 کجاست؟ محموله اون_

 حتی. شد قبل از بیشتر و بیشتر برویش رو شیطان از تنفرش

 نگرانیش تمام و نپرسید او چنگال در اسیر ارش از هم کلمه

 سمت به و زد عبدالرضا دوربه   چرخی. بود محموله بابت اش

 نگاه عبدالرضا به مستقیم و داد تکیه تخت به ، رفت هورام

 .کرد
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 ....آرش اما امنه جاش محموله اون_

 برگردون بهم رو محموله اون_

 همه و همه اش عصبی و سرخ صورت و عبدالرضا فریاد صدای

 میکرد پر هم را اوالدش جای که کثیفی ،پول بود پول خاطر به

 .داد تکان سر و کرد نگاه او به تاسف با.

 و محموله از تو و میگم ارش از من عبدالرضا، متاسفم برات_

 پول؟

 خونسردش نقاب پشت را اش نگرانی تمام و شد جدا تخت از

 تخت حوالی همونجا دلش اما رفت در سمت به و کرد پنهان

 .بود مانده

 مورد در اما امشبت روی زیاده تنبیه ،میشه بزن قیدشو_

 که حاال.  پدرشه تو مثل ادمی که میسوزه واسش دلم پسرت،

 ارشو و میبرم اینو. میزنم طاق خدمتکار همین با نداره ارزشی

 .میرسه دستت به بریدش سر فردا وگرنه. میفرستم

 تا داشت تازه هوای به نیاز. شد خارج اتاق از او به توجه بی

 عبدالرضا وجود خاطر به  اتاق ان در االن تا بکشید، نفس کمی

 جمعیت به توجه بی. بود کرده تنفس کربن اکسید دی فقط
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 نسیم. رفت حیاط سمت به الواتی حال در خوش و مست

 از کرد پر را اش ریه تمام و گرفت بر در را صورتش خنک

 بگوید دروغ خودش به نمیتوانست و بود نگران. تازه هوای

 تجربه را  ممکن های اتفاق بدترین امشب که دختری نگران.

 هم بدتری اتفاقات مدت این در که تر نگران و. بود کرده

 پسرش تا بدهد را او بود مجبور عبدالرضا. باشد افتاده برایش

 که نکشید طول خیلی ماندنش منتظر بیرون. بگیرد پس را

 .شد پیدا نحسش ی کله سرو

 سرت پشت هم ماشین یه. کنن ماشینت سوار دخترو گفتم_

 .برگردونه و ارش تا میاد

.  داد نشان هایش حرف به العملی عکس نه کرد نگاهش نه

 در. شد راحت کمی خیالش و گرفت ارام که بود دلش فقط

 پای روی را سرش که بود عروسکی به نگاهش راه طول تمام

 جلوی که پریشانی موهای. نبود بهوش اما دبو گذاشته خودش

 یک حتی. زد کنار دست با ارام را بود پوشانده را صورتش

 برای گرفت دلش بود، نمانده صورتش روی هم سالم جای

 بهوش او که میرفت وقتی به فکرش ،مدام غربتش و غریبی
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 معصومش صورت توی که سیلی درد میدید، را او و امد می

 نگاهش درد از هنوز و بود کرده حس قلبش با را بود خورده

 از سالن توی کنجکاوش و متعجب نگاه. میکشید تیر قلبش

 بدهکار توضیح خیلی دختر این به نمیشد، خارج ذهنش

 ....بود

 .....هورام....

 با  میشماردم عمرمو اخر های ثانیه و بودم خوابیده تخته روی

 کردم باز و چشمام شد وارد گردنم به که یهویی ی ضربه حس

 بود تخت روی سرم بی تن خورد چشمم به که چیزی اولین و

 به کردم شروع وجود تمام با میرفت ازش خون آبشار مثل که

 اما نمیکرد روزم و حال به کمکی هیچ زدنا جیغ ،این زدن جیغ

 تمام با و بودم بسته و چشمام. نداشتم جیغام رو اختیاری

 بی تن با و کنم باز چشم باز نداشتم دوست. میزدم جیغ وجود

 تن بی سر یه اینکه از ،میترسیدم بشم برو رو خونم غرق و سر

 بود گرفته درد دهنم حد از بیش بازی از فکم. بودم زمین روی

 ،مثل نمیشدم ساکت بازم اما میسوخت شدت به حلقم ته و

. نمیشه قطع جوره هیچ صداش و کرده اتصالی که بازی اسباب
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 سردم، آب تشت یه تو میکردم حس که ،اونقدر بود سردم

 از. مونده سر یک فقط من از که میشد تکرار ذهنم توی همش

 باعث رفت نفسم که ای ثانیه چند اما نشدم خسته زدن جیغ

 اکسیژن یکم واسه بزنم بال بال و کنم فراموش و جیغ شد

 انگار ، میکردم حس خوب و سینم ی قفسه روی فشار و درد.

 هر میده، فشار و سینم ی قفسه رو افتاده دستی دو یکی که

 اما میشدم تر ناتوان و تر جون بی من میداد فشار بیشتر چی

 و کنم بلند دستمو کردم تالش هرچی. میشد بیشتر دردم

 خدا تا نداشت ای فایده ،میکردم حس که سنگینی رو بزارم

 زیادی حجم و شد سبک سینم ی قفسه و شنید صدامو

 اونقدر عمیق، نفس کشیدم، نفس بالخره. رسید بهم اکسیژن

 قدرت ولی بودم بهوش.  بفهمم هامو ریه شدن باد که عمیق

 داده دست از تفکرمم قدرت کنار به حرکت قدرت نداشتم،

 درد. سرگردون و معلق و حس ،بی انگار بودم خالء توی .بودم

 شده میکنه، درد بدنم کجای دقیقا نمیدونستم ولی داشتم

 به و کردن پاک و مغزش هیستوری که ادمی مثل بودم

 از بار ده که ادمی بودم،مثل خسته. برگشته کارخانه تنظیمات

 .باشه خاکشیر و خورد برگرده و باال بره کوه
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 ....راوی....

 ی چهره به توجهش زد کنار  صورتش از که را  هورام  موهای

 را نبود،دستش کتک ضرب از که ،کبودی شد جلب او کبود

 انگار که بود سرد صورتش ،انقدر گذاشت هورام صورت روی

 .گذاشته یخ تکه یک روی دست

 دکتر و مهری دکتر بزن زنگ کن،سریع بیشتر سرعتتو_

 باش زود؛بگو اتاق منو تجهیز کنن ، یاسری

 اقا چشم_

 اغوش به را هورام نحیف جسم راننده های نگاه به توجه بی

 فشرد خودش به محکم و کشید

 عزیزم ،میرسیم میرسیم االن هورام بیار بیار،طاقت طاقت_

 خانمم بیار طاقت.

 که بالیی فکر از هم وجودش تمام میلرزید، شدت به صدایش

 اتفاقی و گذشته یاد. بود افتاده رعشه به امد می سرش داشت

 دوست. میکرد تشویش را بدش حال هم افتاد شیوا برای که

در خودش حل  که بفشارد خودش به را هورام انقدر داشت

 باالی سرعت با مسیر. گذاردب تنهایش شیوا مثل کند تا نتواند
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 و نجوا هورام گوشه در راه طول تمام در شد تر کوتاه راننده

 از و کشید اغوش در را هورام رسیدن محض به. میکرد التماس

 بی لحظه ان خدمه و محافظان های نگاه. شد پیاده ماشین

 نمیکرد هم فکر بهش حتی که بود موضوعی ترین اهمیت

 برای و برد تنش از روح هورام های نفس خس خس صدای.

 ی چهره به ترس با. لرزید زانوهایش ها مدت از بعد بار اولین

 خودش اتاق سمت به را هایش قدم سرعت و کرد نگاه کبودش

 چکار باید نمیدانست. خواباند تخت روی را هورام.  کرد بیشتر

 مادر حاال و تنهاست مریضش مادر با که ای بچه ،مثل کند

 و ترس از و میکند درک بچگی تمام با ، نمیدهد را جوابش

 سال از بعد که سلطانی میچرخد،حاتم خودش دور فقط ناتوانی

 تمام. زمین روی ادم ترین ناتوان به بود شده تبدیل ها

 تعجب با که عتیماج به رو زد فریاد و کرد جمع را استرسش

 .بودند خیره حرکاتش و او به اتاق در جلوی

 .پس کوشن دکترا این_

 رفتند عقب قدم چند ترس از همه که بود بلند صدایش انچنان

 .شد تر نزدیک اتاق در به قدمی راننده و
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 اقا رسیدن_

 پریشان اوضاع اول نگاه در و شدند اتاق وارد دکتر دو هر

 دوستان از یاسری ،دکتر کرد جلب را توجهشان سلطان حاتم

 و شد بسته اتاق در. خودش اعتماد مورد و بود پدرش قدیمی

 همسرش مهری دکتر و یاسری دکتر و ماند سلطان حاتم

 و کوبید دیوار به و برداشت صورت روی از را نقابش کالفه.

 نشان را هورام انگشت با و شد تر نزدیک ها دکتر به قدمی

 .داد

 .میخوامش سالم_

 سمت به که حالی در و زد اش نهاش روی دست یاسری دکتر 

 :گفت میرفت تخت

 .میشی الزم دکتر خودتم اینجوری جان، بابا باش اروم_

 بدل و رد که پزشکی اصطالحات به و ایستاد تخت کنار

 زیر را شان زده شتاب و سریع حرکات و میداد گوش میکردند

 نحیف تن در تا میشد اماده که هایی امپول. بود گرفته نظر

 بار هزارمین برای و اورد می درد به را قلبش رود فرو هورامش
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 دارد  که دیر انقدر امده، دیر که فرستاد لعنت خودش به

 .دهد می دست از هم را هورامش

 بارداره؟_

 تعجب با و گرفت هورام از چشم بالخره مهری دکتر صدای با

 .کرد نگاه مهری به

 .نه که مزخرفیه؟معلومه سوال چه این_

 دیگه اماچیز ضعیفه اینکه با  مطمئنی؟نبضش:یاسری دکتر_

 .میگه ای

 از را تردید خوبی به یاسری دکتر و نبود مطمئن مطمئن؟نه

 بود؟؟یعنی باردار هورامش یعنی.....یعنی. خواند هایش چشم

 تحمل شکم توی ی بچه با را بال همه این و مدت این تمام

 شد خیره اش چهره به تر دقیق. نمیشد بود؟؟باورش کرده

 باردار مهربانش و ظریف دخترک....او کوچک هورام....هورام....

 اشتباه دکتر شاید.. نداشت خبر هم روحش حتی او و بود

 امد که خودش به.... نبود چیزی همچین اصال شاید میکند

 ی سینه ی قفسه روی کرده گره های دست با را یاسری دکتر

 شیوا بود، باردار هم شیوا گرفت، رنگ شیوا اسم و. دید هورام
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 کرد احیا دکتر هم شیوا بود، سرش باالی یاسری دکتر هم

 باورش ، افتاد زمین روی و شد خم هایش زانو بالخره.

 و بود اورده شیوا سر عبدالرضا که بود بالیی همان نمیشد،،این

 باال میکردند احیا را هورام که مدتی تمام. بود هورام نوبت حاال

 را رفتن و موندن بین جنگ کرد، می نگاه و بود ایستاده سرش

 بودند شده قطار اش زندگی های کابوس تمام. میدید چشم به

 هورام. بودند گرفته او را العملی عکس و حرکت هر قدرت و

 بزند رانمک کهنه های زخم تا بود امده. شیوا ،خودِ  بود خودش

 شود اور یاد را هایش درد و گذشته تمام بود ،امده کند باز و

 کند یاداوری و بجوشاند دوباره را شده خشک های اشک.

 تکرار تا بود امده هورام. را شدنش حاتم و بودن آراز هدف

 هورام رفتن کلنجار مرگبار های ثانیه گذر تمام در .باشد شیوا

 و دیوار کنار. بود نزده حرف کالمی ترس از زندگی و مرگ با

 شیوا مثل هم هورام که میترسید.بود زده خشکش او به خیره

 دست از هم را هورامش و باشد رسیده دیر میترسید شود،

 متضاد حس دو بین. داشت شکم در که طفلی و هورام.بدهد

 همچین ،دقیقا داد او به را هورام بارداری خبر دکتر ،وقتی بود

 احساس از ،بیشتر بود شنیده را شیوا بارداری خبر موقعی
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 میشد تر بزرگ و بزرگ وجودش در که بود ترس خوشحالی

 نام که کرد خوری خود چقدر و زد پا و دست سیاهی تو چقدر.

 که انداخت پایین سر و گرداند رو ،چقدر نچرخد زبانش رب خدا

 و میکرد تنهایی احساس شدت به. نیفتد آسمان به نظرش

 امیرعلی خدای جنس از ،ارامشی میخواست ارامش دلش

 که خدایی بود، کرده فراموش را او بود وقت خیلی که خدایی.

 در دوباره حاال و کند فراموشش بود گرفته تصمیم هم او

 کند کمکش نمیتواند او جز هیچکس که داده قرارش شرایطی

 میدانست خوب. کند ارام را دلش و بگیرد را دستش ،نمیتواند

 فرزند و هورام نمیتواند علی امیر خدای جز هیچکس که

 بود دکتر دستان به خیره نگاهش. دهد نجات را اش ناخوانده

 هر ،با میزد هورام نحیف ی سینه بر مشت رحمی بی با که

 به میکردند وارد اش سینه ی قفسه به که فشاری و مشت

 که شد عزیز اینقدر دختر این کی از میکشید، درد هورام جای

 ذهنش در اینقدر  دختر این کی بکشد؟از زجر پایش به پا

 ببندد؟متورم را نفسش راه جانش بی جان که گرفت جان

 به که قلبی و میکرد حس را اش خونی های رگ تمام شدن

 اما بود شده نزدیک سکته مرز به قدم یک بود، قرار بی شدت
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 تخت روی تنهای و غریب دخترک به چشمش باز حال این با

 این مهتاب، بی و ابری اسمان تاریک، هوا. بود اتاقش خواب

 بودند؟غرش چیده برایش اسمان و زمین که بود بازی چه

 تر گیر نفس را اتاق ی فضا برق و رعد بلند صدای و آسمان

 را هورام ی شده دگرگون حال و بزند پلک میترسید. بود کرده

 بعد. گرفتن چشم توان نه داشت را کردن نگاه طاقت نه ببیند،

 اما امد باال نفسش از کمی کشید هورام که عمیقی نفس از

 این های خیالی بی تمام. بود نشده کم اش دلهره از چیزی

 سخت تمرین ها سال درامد، دماغش از خوب امشب سال چند

 کنار. برداشت ترک وجودش سختی تمام امشب و کرد بودن

 به را تنش عطر دل ته از و بست چشم ، کشید دراز هورام

 لطافت این و عطر این برای بود تنگ ،دلش فرستاد وجود عمق

 دستش.  کنارش در ناب ارامش حس این برای بود تنگ دلش.

 از بعد. کشید اغوشش به ارام و کرد رد هورام سر  زیر از را

 هورام کنار در بالخره گذشت قرنی به که سختی ساعت چند

 بر شد سرازیر وجودش به که خالصی ارامش از و شد ارام

 .شدند بسته هایش پلک ها تالش خالف

 .....هورام....
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 به چشمم ، کردم باز و چشمام خفگی و سنگینی حساس با

 ثانیه چند شوک ،با بود شده حلقه گردنم دور که افتاد دستی

 یخ دستام ترس ،از بسنجم موقعیتمو کردم سعی و موندم ثابت

 دور کی دست ببینم بچرخونم سر نمیکردم جرات و بود کرده

 بدون کردم تالشمو تمام و بستم و ،چشمام گردنمه

 ،با بچرخونم دست صاحب سمت به سرمو تکونی کوچکترین

 نگاهش تعجب با و رفت باال آنی هام ابرو کنارم امیرعلی دیدن

 به دستمو. باشه کنارم واقعی علی امیر نمیشد باورم. کردم

 صورتش به که ،دستم گذاشتم صورتش روی و بردمش سمت

 دلتنگش چقدر میفهمیدم ،تازه ریخت دلم ته کرد برخورد

 از بعد.  هاش ریش ته کردن نوازش به کردم شروع اروم. بودم

 تو مدام و میدیدم داشتم که بود خوابی قشنگترین ها مدت

 که حاال نشم، بیدار زودیا این به میکردم التماس خدا به دلم

 مثل یکی ببینم رویایی همچین و بخوابم راحت اینقدر تونستم

 بردن شراب و اقا....اخرش مهمونی و اقا...اقا.....اقا....پید اقا

 جدا تن از بود قرار که وسری اقا.....ها شراب ریختن و اقا....من

 گذرونده که هایی لحظه اوری یاد ،از سلطان حاتم و اقا..... بشه

 هنوز صدایی و نقابی مرد یاداوری از ، اما شد بد حالم بودم
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 تند نفسم؛ بود اشنایی هر از تر اشنا که نگاهی و گوشمه توی

 امیر دست زیر از ،خودمو رفت باال شدت به قلبم ضربان و شد

 روی ش شده باز های چشم به توجه بی کشیدم بیرون علی

 کنارم. افتاد دیوار ی گوشه نقاب به نگاهم و نشستم تخت

 نگران لحن و خواب از خمار صدای با و نشست تخت روی

 :گفت

 خوبی؟ هورام،_

 و اتفاق همه اون نمیتونستم. بردارم نقاب از چشم نمیتونستم

 .بود افنجار حال در ،مغزم کنم تجزیه

 بیاد؟ دکتر بگم نیست خوب عزیزم؟حالت نمیدی جواب چرا_

 رو و شدم بلند پریدم، جا از گذاشت صورتم روی که دستشو

 .وایستادم روش به

 هورام_

 .ش خیره نگاه نه بود مهم برام نگرانش لحن نه

 میکنی؟ چیکار اینجا تو....تو_
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 شدم اتاق غریبی متوجه تازه و چرخوندم اتاق دور نگاهمو

 تو حتی ش نمونه که اتاقی بود، نفسگیر زیبایی از که ،اتاقی

 من و بود شیک و لوکس زیادی چیز همه.د نبو هم اقا ی خونه

 بودم نفهمیده اتاق این و نقاب اون با و امیرعلی ربط هنوز

 اخم یه نگرانی جای به حاال کشیدم، شسمتبه  نگاهمو دوباره.

 قدمی و شد بلند؛ میکرد نگاهم اخم با و بود صورتش رو بزرگ

 .شد نزدیک بهم

 کنه ت معاینه بیاد دکتر بگم تخت رو بشین_

 :گفتم تردید با شد دور ازم که قدم یک

 نقاب این.... این_

 .دادم نشون و بود افتاده دیوار کنار که نقابی انگشت با

 میکنه؟ چیکار اینجا_

 .چرخوندنم اتاق تو نگاهمو

 میکنیم؟ چیکار اتاق این تو ما یعنی نه ،... من_

 نشون العملی عکس نه میزد حرف ،نه بود ایستاده بهم پشت

 برزخی عالم تو ، بودم برده یاد از پامو و بدنم درد تمام. میداد
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 به. بود زندگیم فرد ترین مهم باعثش که میزدم پا و دست

 چرا نمیدونم. ایستادم روش به رو دقیقا و رفتم سمتش

 بودم ذهنم های سوال گیج هنوز من بود، اشک از پر چشمام

 چیزی هنوز وقتی میلرزید بغض از صدام چرا ،نمیدونم

 قدرت ذهنم و بودم فهمیده دیشب همون از شاید. نمیدونستم

 .بود داده دست از باورشو

 اینجام؟ چرا من_

 مشکالت از یا بیماریه از یا که دردی داره، درد ادم وقتایی یه

 درد من نبود، اینا از هیچکدوم من ی لحظه اون درد ،ولی

 دردی میلرزیدم، داشتم فهمیدنش از که حقیقتی درد داشتم،

 رو اقا های لگد و مشت و ها کتک درد داشتم دوست که

 دنیا یه خودت برای یکی از وقتی.نه مدلو این ولی کنم تجربه

 پشت بهت دنیات بفهمی ،وقتی دنیا اون و میمونی تو بسازی،

 سرت روی میشه اوار دنیا ،تمام گفته دروغ بفهمی وقتی کرده،

 کنم باور داشتم دوست که بودم حقیقتی دنبال چشماش توی.

بود  کرده سیاه روزگارمو نشده گفته هنوز که حقیقتی نه

 اون من برای ولی بود ناراحتی و غم از پر نگاهی نگاهش،.
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 نگاهشم صداقت به اعتمادمو من؛ نداشت وجود صداقتی لحظه

 و موندم من و رفت رفت، جواب بی هم باز. بودم داده دست از

 اشنا عطر بوی جزئش به جزء از اما بود غریبه شاید که اتاقی

 چیکار نمیدونستم و بودم مونده اتاق وسط. میرسید مشامم به

 پناه کی به دیگه نمیدونستم حتی، برم کجا نمیدونستم ، کنم

 و شد باز اتاق در....میبردم؟ پناه کی به پناهم و پشت از. ببرم

 من. شدن اتاق وارد امیرعلی سرشونم ،پشت زن یه و مرد یه

 .بود روزام این اشنای نا امیرعلی میخ فقط چشمام

 .انگار بهتری شکر رو دخترم؟خدا شدی بیدار_

 به میکرد تر مهربون چهرشو که لبخندی ی با و مسن مرد

 .اومد سمتم

 شه راحت پسر این خیال کنم معاینت جان بابا بخواب بیا_

 کلفت گردن تا چهار تو خاطر به دیشب ،از کنه ازادمون بلکه

 .نزاریم بیرون پامونو که گذاشته زن این منو اتاق در جلوی

 و گرفت دستمو بود کنارش که خودش از تر جوان زنی

 جدا امیرعلی از و ،نگاهم بکشم دراز تخت روی کرد مجبورم
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 از بعد. دوختم چشم میکردن معاینم که نفری دو به و کردم

 .کردن ولم و دادن رضایت بالخره ربع یک

 جان امیرعلی_

 :گفت مسن دکتر به رو شاکی و عصبی

 آراز_

 .رفت سمتش به و زد لبخندی دکتر

 عمومیش عالئم و وضعیت. هستی علی امیر فقط من برای تو_

 بیاریش حتما نداریم،باید زیادی امکانات اینجا ما. خوبه

 به بشه گرفته عکس بدنش از هم بشه اکو هم بیمارستان

 که باشه نداشته داخلی خونریزی وقت یه که کبودیا خاطر

 از؛ شهب راحت خیالمون اینکه واسه ولی میدونم بعید البته

 از تا بده ازمایش و بشه سونوگرافی باید هم تر مهم همه

 .بشه راحت خیالمون جنین سالمت

 از. نشستم تخت روی و پریدم فنر عین اورد رو بچه اسم تا

 امیرعلی به تعجب و ترس با.کردن نگاهم سه هر پریدنم صدای

 اینکه بدون، دوختم چشم میکرد نگاهم اخم همون با که

 :گفت بگیره ازم نگاهشو
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 .میرسونتتون مطب تا منتظره، در جلوی ماشین.دکتر مرسی_

 .میزنم سر بهت بازم باش خودت ،مراقب دخترم حافظ خدا_

 رو بچه کل به. بدم تکون سر تونستم فقط بود، شده قفل دهنم

 موردش در امیرعلی که بود این بدترم اون ،از بود رفته یادم

 و خورده گره کالفیه  عین بود شده اوضاعم. میدونست

 تخت روی. رفت نفر دو اون ی بدرقه واسه امیرعلی. پیچیده

 با نمیدونستم که ای بچه سمت به رفت فکرم و کشیدم دراز

 نمیدونم فهمیدم تازه که ای نه؟بچه یا سالمه دیشب اتفاقات

 مشکل همه این وجود با که ای بچه س، چیکاره و کیه باباش

 اتاق در شدن باز با. بود نشده کم بهش عالقم از ای ذره هنوز

 اون تو.ببینمش فعال نداشتم دوست بستم، چشمامو سریع

 .بدم نظم افکارم به یکم تا میدادم ترجیح و تنهایی شرایط

 .اوردم صبحانه براتون خانم_

 کم دختر؛ کردم باز چشم ای دخترونه نازک صدای شنیدن با

 ، میومد تخت سمت به که دست به سینی و خدمه لباس با سن

 یکبار حتی اون و کردم نگاهش تعجب با. نشستم و شدم بلند

 .کنه نگاهم تا نکرد بلند سر هم
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 نمیخورم_

 .کرد کوتاهی تعظیم

 اگر و هستم شما به دادن صبحانه مسئول من خانم ببخشید_

 .میشم واقع اقا خشم مورد بگیره صورت کوتاهی

 اقا ی خونه تو.د بو شده درشت چشمام حیا و ادب همه اون از

 و مودب اینقدر خدمه بازم داشتن اقا و اختر که اخالقی با

 و بود اورده که چیزی هر و گذاشت جلوم و میز. نبودن منظم

 کنار پایین سر با و کرد تاهکو تعظیم یه هم ،بعد چید جلوم

 .ایستاد منتظر تخت

 داده؟ دستوری همچین اقا کدوم_

 .خانم سلطان اقاحاتم_

 از که وحشتناکه حد این تا یعنی. نشست لبم روی پوزخند

 میکنن؟ رفتار اینجوری ش خدمه ترسش

 هه...سلطان؟ حاتم_

 جوان ی ،خدمه شد اتاق وارد  خودش و شد باز دوباره اتاق در

 .کرد تعظیم و چرخید طرفش به سریع دیدنش محض به
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 بری میتونی_

 اقا چشم_

 اخرین تا خارج شد اتاق از سریع و کرد تعظیم من به رو دوباره

 دوباره امیرعلی. کنه نگاهم تا نکرد بلند سرشوحتی  لحظه

 کردم، نگاه دیوار سمت ،به بود ش چهره روی کذایی نقاب اون

 نقاب. داره زیاد ها نقاب این از پس بود جاش سر نقاب اون

 پایین تا راست سمت چشم از کج شکل به که ای ساده مشکی

 به.میچکید خون ازش داشت انگار و بود خط یه چپش ی گونه

 برداشت و نقاب و نشست تخت روی کنارم و اومد سمتم

 روش و برداشت و تست نون بهم توجه بی زدم پوزخند ،دوباره

با جدیت و اخم .گرفت دهنم طرف به و مالید صبحانه شکالت

 های درهم گفت:

 بازی چموش از دست پس بخوری، رو صبحانه این ته تا باید_

 .شو مشغول و بردار خیرگی و

 ازت خدمتکارات این مثل منم کردی بود؟فکر تهدید این_

 که سماوات هستی؟امیرعلی؟امیرعلی کی تو میترسم؟

 هستی؟چی کی تو اراز؟اصال سلطان؟یا حاتم یا پلیسه؟
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 تو دست از خرم و خوش اینجا من؟بشینم زندگی تو میخوای

 کردی؟ فرض چی بخورم؟منو لقمه

. بست چشماشو ای ثانیه چند و برگردوند میز روی و نون

 با ، بودن شده سرخ کامال چشماش سفیدی کرد نگاهم وقتی

 .بود ساخته ازش وحشتناکی ی جذبه اخم همه اون

 حرف فقط ادم ی بچه عین. هورام ندارم بازی بچه وقت من_

 های بازی ادا از ،من متنفرم حرفام تکرار از من میدی، گوش

 .متنفرم شنیدن نه از من، متنفرم بچگونه

 زیر شب تا صبح و اقا مثل یکی میکنی؟میشی چیکارم_

 میزنیم؟ لگدت مشت

 .شد اشک از خیس ثانیه از کسری تو صورتم تمام

 تو بزرگی به دروغی با و شنیدم دروغ ام؟اینکه بچه من_

 بازی ادا یعنی ام حامله دروغ همون از حاال و کردم زندگی

 که چیه؟مردی بچم پدر واقعی اسم نمیدونم حتی بچگونه؟من

 بودنش درست ،به میکردم افتخار بودنش پلیس به االن تا

 دروغگوی و شارالتان یه ادم همون فهمیدم االن میبالیدم،

 .بزرگه
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 پرتقال اب و شیر و کره و ها مربا تمام و عقب دادم هول و میز

 . تخت روی برگشت

 ایستادم مقابلش و شدم بلند

 دروغ چرا بدونم هستی؟ کی تو بدونم ندارم حق یعنی...یعنی_

 گفتی؟

 و بودم افتاده هق هق به زیاد ی گریه از.  رفتم عقب قدم چند

 .میاوردم کم نفس صحبت تو

.... تری ترسناک هم اقا از حتی تو.... تو.... ترسناکی خیلی تو_

 اونجا....خونه اون تو برم ،میخوام برم میخوام. بدتری اونم از تو

 .میدم ترجیح تو مثل اشغالی کنار بودن به رو

 برد، باال و مشتش و اومد سمتم به و شد بلند جهش ی با

 با.کردم منقبض هامو شونه ترس از و بستم چشمامو سریع

 به کرد شروع تند تند. کردم باز چشم گوشم کنار ضربه صدای

 .دیواربه زدن  مشت

 هرچی نکن، یکی اون با منو ، نکن یکی کثافت اون با منو_

 .شیطان شیطااااانه اون. نیستم اون مثل باشم
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 دیوار به هاش ضربه میشدم، روح قبض داشتم حالتش از

 "نکن مقایسه اون با منو" میزد فریاد مدام و بود محکم خیلی

 دلم. بشن خورد دستش استخونای ها ضربه این با بودم نگران

 گرفت اتیش ش اشفته حالت خاطر به صاحابم بی دل ته...

 وضوح به گردنش های رگ و بود شده قرمز صورتش تمام.

 کردم کاری هر. میترکید داشت که از تورم زیاد میشد دیده

 روی و کردم بلند دستمو. باشم تفاوت بی نتونستم نشد،

 مشت واسه داد فاصله دیوار از و دستش تا ؛ گذاشتم دستش

 نگرانی و ترس با. کشیدم مشتش جلوی وخودم سریع بعدی

 دوتا؛ نداشتم زدن حرف جرات ولی میکردم نگاه بهش

 پیشونیم به و پیشونیش و گذاشت سرم طرف دو دستاشو

 میزد نفس نفس که حالی در  گرفته و اروم صدای با. چسبوند

 :گفت

 با ،منو ام امیرعلی من. نگفتم دروغ من. نیستم اون مثل من _

 . نیستم اون مثل من نگفتم دروغ. نکن مقایسه اون

 خوب حالش. بسوزونه جیگرمو که بود قدری به صداش عجز

 ادمی همچین نبود نیازی نبود، فیلم و بازی و نقشه نبود،
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 دروغ غم این و لحن این و صدا این. کنه بازی فیلم من جلوی

 شد، خالی مغزم من و چسبوند پیشونیم به پیشمونیشو. نبود

 برای چیزی دیگه و بود شده پاک چیز همه از...خالی خالیِ

 اما میشد پایین و باال ش سینه حرص از. نبود کردن فکر

 حالت این که بودم حاال تا دیشب اتفاقات گیج کم. بود ساکت

 کنم فکر درست نمیتونستم. شد اضافه بهش هم امیرعلی های

 به؛ بدم تشخیص و بد و خوب نمیتونستم بگیرم، تصمیم و

 رفت عقب قدم چند شد جدا ازم. بودم اغما تو واقعی معنای

 دیوار کنار.بیرون رفت اتاق از و برداشت از روی زمین و نقابش

 داره اتفاقی چه خدایا》.نشستم زمین رو و خوردم سر

 خیلی.نمیکشم میاد؟دیگه زندگیم سر به داره میفته؟چی

 جریانا این کجای من ؟میشه تموم بازی این ،کی ام خسته

 صبح امیرعلی《شدم؟ تبدیل اصلی قطب به االن که بودم

. نیست ازش خبری هنوز و شبه نیمه سه ساعت االن و رفت

 اتاق سرتاسری و بزرگ ی پنجره از و بودم نشسته تخت روی

 فکر و رفتن رو قدم کارم روز تمام. میکردم نگاه اسمون به

 دیدم صبح از که کسی تنها. بود موندن نتیجه بی و کردن

 شام و ناهار برای اومد، صبح که بود خدمتکاری همون لیلی
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 غذا میکرد مجبورم انضباط و ادب همون با و شد پیداش هم

 عصر. کنه کنجکاوی یا بپرسه سوالی اینکه بدون. بخورم

 بیرون برم اتاق از داشتم دوست و بود سررفته خیلی حوصلم

 کار که رفتم کلنجار خودم با کلی ، هستم کجا ببینم تا

 که پیراهنی همون با و زدم دریا به و دل اخر نه، یا درستیه

 اتاق در بود کرده تنم کی نمیدونم و بود خودم سایز ربراب چهار

 تا دو بزارم بیرون اتاق از پامو بتونم اینکه از قبل اما کردم باز و

 هیکلشون یقدر به شدن، سبز جلوم پوشیده شلوار کت غول

 دقیقا ،رفتارشون رفتم عقب قدم یک ناخوداگاه که بود درشت

 سرشونو اینکه بدون و کردن کوتاهی تعظیم. بود لیلی مثل

 باید فهموندن بهم راهم بستن با بزنن حرف کالمی یا کنن بلند

 ی خونه، شدن زندانی واسه شدم ساخته انگار. بمونم اتاق تو

 حبست هم طال از سلولی تو اگر. زندانی هم اینجا زندانی اقا

 اقا ی خونه حال و حس همون دقیقا هم اینجا زندانه باز کنن

 باید اونو کنم فکر که بود، نخوردن کتک فرقش تنها داشتم رو

 از. طالس قفس این بانه زندان پدرش که باشم ای بچه مدیون

 داشت، کلید یه هم مغز کاش بودم، شده خسته کردن فکر

 میشد خاموش تفکرات قسمت و میزدی و کلید اون حداقل
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 هر استرس خاطر به نداشتم راحت خواب که اقا ی خونه.

 چون ندارم راحت خواب هم اینجا شدن، گور به زنده لحظه

 نداشتم بیفته قراره که اتفاقاتی به نسبت ای زمینه پیش هیچ

  میتونی راحتتر خیلی بیاد سرت بالیی چه قراره بدونی اینکه.

 بلند جا از.انتظارته در چی ندونی اینکه تا بیایی کنار باهاش

 تا پنج از بیشتر.  رفتم اتاق داخل سرویس سمت به و شدم

 کم درونم التهاب از یکم تا پاشیدم صورتم به خنک اب مشت

 باز که و در. بخوابم راحتتر بتونم اینطوری بودم امیدوار. شد

 شد اتاق وارد امیرعلی و شد باز هم اتاق در همزمان کردم

 بود روشن هنوز اتاق چراغ. نبینه منو که نیومده میکردم فکر.

 دستشویی در جلوی دیدنم با ببینمش، راحت میتونستم و

 :گفت نگران لحن با و کرد تند پا سمتم به و برداشت و نقابش

 شستی؟ صورتتو بده؟چرا بیداری؟حالت هنوز چیشده؟چرا_

 نگاه سرهمش پشت های سوال و نگرانیش به تعجب با

. شد مانع مریضم ذهن خوبم بگم کردم باز دهن تا؛ میکردم

 ،این نگرانه اینقدر که حاال نبود لطف از خالی کردنش اذیت



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 بر کجا به کنم اذیتش من حاال کرد اذیت منو اون همه

 .کردم رمق بی و صورتم و گرفتم دیوار به میخوره؟دستمو

 دارم گیجه سر و تهوع حالت یکم...نیست چیزی_

 چشم و گرفتم دیوار به دست دوباره و برداشتم قدم یک

 .بستم

 به ندادی؟چرا خبر چرا اتاقت دور گذاشتم ادم همه این_

 نگفتی؟ کسی

 .میمیرم دارم وای....بشم مزاحمتون نمیخواستم_

 نگاه اخماش و درهم ی چهره به و کردم باز نیمه چشمامو

 و برد زانوهام زیر دست لحظه یک تو و شد نزدیک کردم،بهم

 یادم لحظه یه کردن بازی نقش نیفتم اینکه ترس کرد،از بلندم

 موندم منتظر چی هر. شدم اویزون گردنش از سریع و رفت

 خیره شده ریز چشمای با ، کردم نگاهش.نمیکنه حرکت دیدم

 شل گردنش از دستامو سریع دیدم نگاهشو ،تا بهم بود شده

 .بستم چشمامو و کردم

 نمیکنی؟ حرکت ،چرا میمیرم دارم خدا واااای_
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 تا بستم کامل چشمامو میکردم، حس و نگاهش سنگینی

 خندم میدیدمش دوباره اگر نیفته بهش نگاهم دوباره

 بازار اشفته این تو ،ها کمه تختت یه قشنگ》.میگرفت

 خیلی که میکنی؟واقعا ذوقم گرفته؟تازه بازیت زندگیت

 مغزم منطقی بخش های نق به توجه بی《هورام ای خجسته

 منو و رفت تخت سمت به بالخره ، بمونم نقشم تو کردم سعی

 ی دقیقه دو تا این نزد، حرف هم کلمه یک اما خوابوند اروم

 سکوت ی روزه چرا حاال میکرد سکته داشت پیش

 خورد گره خیرش نگاه به نگاهم کردمو باز و گرفته؟چشمام

 نگاه با میگرفتم جون هنوز ، میلرزید دلم نگاهاش از هنوزم.

 تو ،وقتی امیرعلی لباس با هیوالی ی کننده ذوب های

 خودمم بلکه  مکان و زمان فقط نه میشدم حل چشماش

 چی هر که داشت عمق نگاه این اینقدر میکردم، فراموش

 های ادم عین من. باشی نکرده فتحش هنوز بری فرو بیشتر

 اتصال این که بود اون و نداشتم گرفتن نگاه توان شده مسخ

 کمرنگ لبخند به توجهم اومدم که خودم به کرد، قطع و قوی

 از"خانم هورام خودتی" یعنی این و شد جلب لبش ی گوشه

 بروی رو که بزرگی رنگ ای قهوه در سمت به و شد بلند جا



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 فکر اول رفت، بودمش، ندیده روز یک این تمام من و بود تخت

 دهنم بود مونده کم کرد بازش وقتی اما س دیگه اتاق یه کردم

 طوسی تم با بزرگ نسبتا اتاق یه بشه، پاره حد از بیش بازی از

 منتها بودیم توش ما که اتاقی همین مثل دقیقا مشکی،

 فقط بودم نشسته من که جایی از لباس، انواع از پر کوچکتر،

 حیرت با بود، مشخص رسمی های شلوار و کتک های ردیف

 تا و کفش و لباس همه اون. رفتم اتاق سمت به و شدم بلند

 و شلوار کت و تک کت و تیشرت هر از. بودم ندیده یکجا حاال

 و بزرگ لباساش ردیف اینقدر داشت، حداقل رنگ ده پیراهن

 لباس انواع اتاق ی دیگه طرف بشمارم، نمیتونستم که بود پر

 های کفش انواع کنارش دیوار ها، پالتو و زمستونی های

 ای شیشه بزرگ های میز اتاق وسط؛ بوت و کتونی و اسپرت

 ش دیگه یکی ، عینک انواع از پر یکی ساعت، از پر یکی که

 بود ما ی خونه کل برابر سه اینجا. پاپیون و کراوات انواع از پر

 به توجه بی که امیرعلی به و گرفتم لباسا از چشم سختی به.

 های شلوار قسمت از و بود ایستاده لخت ی باالتنه با من

 به دستش تا.کردم نگاه میاورد بیرون شلوار داشت ، راحتی

 از سریع و چرخوندم سرمو ارادی غیر رفت شلوارش کمر طرف
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 ثروتمنده اینقدر اگر 》.نشستم تخت روی و بیرون رفتم اتاق

 زندگی امکانات بی و کوچیک ی خونه اون تو من با چرا پس

 《میکرد؟

 چجوری》.کردم نگاه داشت جا نفر پنج ی اندازه که تخت به

 درست من که غذاهایی میخوابید؟چجوری نفره سه مبل روی

 مالی وضع با ادم یه خودشو باید چرا میخورد؟اصال و میکردم

 هم اونا ،یعنی افتادم خانم زهرا و ارام یاد《میزد؟ جا متوسط

 یه میکردن زندگی توش اونا که ای بودن؟خونه گفته دروغ بهم

 .بود قدیمی و معمولی ی خونه

 .میسوزه مغزت نکن فکر اینقدر_

؛ کردم نگاهش سوال پر و ناراحت.  نشست کنارم و اومد

 به و میفهمید و میزد له له حقیقت واسه که نگاهمو التماس

 تخت روی و گرفت هامو شونه. اورد نمی خودش روی

 من و خوابید کنارم خودشم و کشید روم رو پتو خوابوندتم،

 از داشت بهم نکردن نگاه با اون و بودم جواب دنبال هنوز

 زیر از و دستش و کرد بلند سرمو میکرد، فرار دادن جواب
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 خونسردیش همه اون از. رفتم فرو بغلش تو و کرد رد سرم

 . درومد کفرم

 ...امیرعلی_

 .نکن عجله اینقدر میفهمی چیو همه.،بخواب هیس_

 بخوابم؟ راحت داری توقع چطوری نفهمم وقتی تا_

 .گرفتتم محکمتر که شم بلند دستش روی از خواستم

 که بودم گفته بهت هم قبال ام، خسته خیلی که نشو چموش_

 راحت خوب دختر یه عین پس. من بغل تو اینجاس تو جای

 .بخواب

 سینمایی فیلم همه گفتن؟چرا؟این دروغ ارامم و خانم زهرا_

 گول واسه زدی جا پلیس برسید؟خودتو چی به که ساختید

 نزدیکی واسه که ام مهمی شخصیت اینقدر من من؟یعنی زدن

 بنویسی؟ ای فیلمنامه همچین من به

 لب اروم و کشید عمیق نفس و برد فرو گردنم گودی تو سرشو

 :زد
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 هنوز مهمی یعنی میکنی اروم منو ،همینکه منی دیازپام تو_

 .وقتش به اون تنبیه کردیا فرار که نرفته یادم

 برخورد از گذاشت، شکمم روی دستشو و بوسید چونمو زیر

 شگفت طرز به قلبم ارومش های نوازش و  شکمم با دستش

 .دلم ریخت شد اروم انگیزی

 پوچی فکرای با خودتو بود،مغز زود خیلی شدنت مامان واسه_

 اعتماد من به یکبار تو. نسوزون نداری ازشون اطمینان که

 کنارم راه این اخر تا خوردی قسم شدی، همراه و کردی

 اعتماد این ،از باش داشته اعتماد بهم هنوزم پس میمونی

 .عروسک نمیشی پشیمون

 یعنی افریدی، خر انسان جای به ،جان خدا چیه میدونی》

 چقدر ادم یه ، انسان لباس تو خرم یه من بگم تعارف بی بخوام

 از که هست؟ادمی من واسه که باشه باال خریتش دوز میتونه

 میشه رو دروغاش داره یکی یکی و گفته دروغ و اهلل بسم ب

 ناراحت اگر جان میکنی؟خدا اعتماد قلبا کن اعتماد میگه تا

 هر اصال ، گوسفنده وجودمم از بخشی من بگم باید نمیشی

 برسم ،خاک شده نهفته تمامشون من در افریدی حیوان چی
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 نوازش و شکمم اینقدر.《شدنم کور و شدن عاشق این با اخه

 من خوابوندن به موفق بالخره تا صورت و چونمو بوسید کرد

 .شد

 .....راوی....

 نگاه این جواب کرد، نگاهش مستقیم و گرفت ها برگه از چشم

 از هیچکدام برای وقت هیچ نداشت، تردید. بود لبخند یک

 همان یکبار، جز بود نکرده تردید اش زندگی های ریسک

 ،قسم شد پشیمان و کرد ماجرا وارد را هورام که یکباری

 فونتین قلم با. باشد اش پشیمانی اخرین و اولین او بود خورده

 زندگی میتوانستن که را هایی برگه؛ کرد امضا قیمتش گران

 .کرد امضا کامل رضایت با را بدهند تغییر را اش

 میشناسم خوب و قلم این من؛ زیبایی قلم چه حاتم، اوااو_

 .عیاره هجده طالی هم قلم نوک حتی الماسه از ش بدنه ،تمام

 . خاصیه قلم همچین فقط سلطان حاتم شان در که البته

 فراتر ارزشش او برای اما داشت زیادی بسیار مادی ارزش قلم 

 امضا قلم ان با را هایش داد قرار تمام بود، ها حرف این از

 ان چه برای بماند یادش تا بود، پدرش از یادگاری چون میکرد
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 و لب از شده اویزان دهان اب به توجه بی شدند، امضا ها برگه

 جا از و گذاشت جیبش در را قلم مقابلش، شارالتان  های لوچه

 .شد بلند

 .بزنی باید شاهرگتو قید ببینم ازت خطایی کوچکترین_

 .بلند جا از سریع

 بلدم کارمو من حاتم نباش نگران_

ارشاد  با اینکه از ، شد خارج اتاق از و گفت لب زیر امیدوارمی

 که میدانست اما نبود راضی اصال بود نشسته مذاکره میز پای

 اطالعات اوری جمع در بهترین. است بهترین خودش کار در

 .عبدالرضا های انبار

 ....هورام....

 همش بده توضیح من برای و چیزی یه امیرعلی شد قرار باز

 اقا و عزیز از هنوز که افتادم وقتی یاد میکنه، قالبم سنگ

 اول میگفت میگرفتم سراغشونو هروقت و  نداشتم خبر جونم

 وعده اول میگه حقیقت میگم وقت هر االنم. بعد شو خوب

 اول چکاپ، سونوگرافی،اول بخور،اول وقت سر غذاییتو های

 نمیتونم بکشم خودمم نخواد وقتی تا ادم این....درد اول کوفت
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 صبرم من زیاده صبرش اون هرچی بکشم، حرف زبونش زیر از

 اصال شنیدم، مو بچه قلب صدای بار اولین برای دیروز. کم

 مادرا وقتی میدیدم همیشه داشتم،  حالی چه بگم نمیتونم

 میریزن، اشک میشنون هاشونو بچه قلب صدای بار اولین برای

 فهمیدم االن اما خوشحالیه از ها اشک این میکردم فکر قبال

 دنیا تمام انگار لحظه ،اون س ساده خوشی یه از فراتر چیزی

 من؛ ندیدیش هنوز که کودکی قلب صدای تو میشه خالصه

 دیگه های زن برخالف کردم، تجربه تنها و خاص ی لحظه اون

 جای به بریزیم، اشک و کنیم ذوق هم با که نبود شوهرم

 محافظ غول دوتا و راننده یه و بود کنارم لیلی امیرعلی

 نه که میترسید اقا از یا بود من به اعتمادیش بی از نمیدونم.

 از رفتن بیرون حتی نه میداد بهم و رفتن حیاط تو ی اجازه

 نقاب اون بشه خارج اتاق از میخواست تا اتاقو،خودشم

 قفل شده طوری هر امشب باید. صورتش به میزد مسخررو

 که نداشتم ازیب گربه و موش طاقت دیگه میکردم، باز دهنشو

 از. کنم التماس حقمه که حقیقتی شنیدن واسه بخوابم هرشب

 ادای فیلما این مثل بخوام که نداشتم هم لباس خوبم شانس

 خدا تورو نه》 کردنه قهر کار بهترین پس. دربیارم و رفتن
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 کردی قهر که ،برفرض میکشه خودشو میره امیرعلی نکن قهر

 وقت چی؟اون دنبالت نیومد بخوابی؟اگر بری کجا میخوای

 کمر از صبح تا بخوابی کاناپه رو مجبوری بعدم میشی ضایع

 من میبینی که امیرعلی کنه چیکارت بگم خدا《بمیری درد

 ولی کشیدم نقشه تا هزار. میتازونی ـــقشنگ بستس دستم

 پس راه نه یعنی اینجام وقتی من  نداشت ای فایده کدوم هیچ

 . پیش راه نه دارم

 هورام_

 نگاهم و بود داده تکیه تراس در به چرخیدم، طرفش به

 .میکرد

 اومدی؟ کی_

 .وقته خیلی_

 نفهمیدم؟ من چرا پس_

 .میخوری سرما سرده هوا تو بیا ، نمیدونم_

 .چرخیدم حیاط به رو دوباره و کردم نازک براش چشمی پشت

 .خوبه هوا نمیخوام_
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 بود؟ کاری چه این االن_

 .عصبانیه یعنی که شاکی اونجور نه ولی بود شاکی صداش

 .بود خوبی کار_

 .ایستاد کنارم و اومد

 .ام خسته خیلی من کن قهر اونجا بخوابیم بریم شو بلند_

 .نکردم نگاهش باز

 .بخواب و ببر تشریف هم شما نمیام تخت اون رو دیگه من_

 میری و میشی بلند االن همین میشما، عصبانی دارم دیگه_

 . تخت رو

 یعنی که ها شاکی اون از دقیقا و بود شاکی لحنش دوباره االن

 همینم و بود قرص خیلی شکمم تو ی بچه به دلم عصبانیه،

 اخم با و شدم بلند جا از بشم، نترس اینقدر بود شده باعث

 .کردم نگاهش

 چیکارم مثال نیام سلطان، تمـــاح نکن تهدید منو_

 میبری؟ میکنی؟میکشی؟سرمو
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 وجب یک به بینمون ی فاصله و شدم نزدیک بهش قدم یک

 .خیره شدم عصبیش و ترسناک چشمای تو رسوندم،

 و کردم تحمل خیلی االنم تا. کن راحتم و بکش اهلل، بسم_

 سلطانی، حاتم تو که رفته یادم نکن فکر نیومد در صدام

 دیگه، مار زهر و کوفت تا هزار و قاچاق و مخدر مواد سلطان

 و اللم اگر شدی، نزدیک بهم نقشه با و زدی گولم نرفته یادم

 هم ثانیه یک وگرنه دندونته زیر گوشتم چون نمیزنم حرف

 زیر هم تو گوشت که نکن تهدید منو پس نمیکردم، تحملت

 چشم بیاد فشار بهم ، شکممه  تو ت ،بچه  منه دندون

 پایین میکنم پرت باال این از خودمو و خدا جهنم رو میببندم

 کردم التماس بهت حقیقت شنیدن واسه اینقدر شدم خسته.

 ولی جهنم به نگو نگی نمیخوای دیگه بسته ، پیچوندیم و

 .بردار سرم از دست

 همه این درنیوومد، جیکش  ، ترکوندی هوررام افررررین》

 طبیعی  دعوام اینکه واسه《نمیدیدم خودم تو یکجا رو جذبه

 دستمو که بیرون برم و شم رد کنارش از خواستم کنه جلوه

 .گررفت
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  کن ولم_

 .کرد تر محکم دستم دور دستشو فشار ، کشیدم دستمو

 واسه بالشته که نیست دست ، باش راحت بده فشار_

 . زورآزمایی

 بدونی؟ و حقیقت نمیخوای مگه_

 .کردم نگاهش سکوت تو

  بیا دنبالم پس_

 :زدم لب اروم بود، زیاد دستم روی دستش فشار

 ...دستم_

 اخم پر نگاه زد، گرهم انگشتا ببین انگشتاشو ، کرد ول دستمو

 .بود دستامون ی گره به من نگاه منو به اون

 دیدم تعجب کمال ،درو برد داخل اتاق  کشید دستمو اروم

 منم کرد نگاهم منتظر و زد کنار رو پتو تخت، سمت رفت

 .شدم خیره بهش سوالی

 .بخوابیم _
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 کردم نگاهش پوکر

 بگی؟ و حقیقت خواب تو میخوای_

 سریع داد ، از پشت افتادم رو تخت تا خواستم بلند شم هولم

 سرم زیر از دستشو شبش چند این عادت به ، خوابید کنارم

 پا دستو هی نمیخواستما مثال البته خواسته از منم و کرد رد

 تو رفتم ؛ندارم دوست اصال کن ولم عمت جان نه یعنی که زدم

 .نیومد در ازش صدایی موندم منتظر چی هر. بغلش

 امیرعلی؟_

 سرمو بلند کردم تا بتونم ببینمش.

 پیچوندیم؟ باز_

 ، شنیدم کشیدنشو آه صدای بار اولین برای کشید، بلندی آه

 کردم، نگاه پرغرورش چشمای به و کشیدم باالتر خودمو

 .بپوشونه چشماشو تو غم تا بود کاغذی دیوار یه که غروری

 و بود زیاد سنیشون فاصله بودن هم عاشق بابام و مامانم_

 میدونستن همو قدر همینم برای بودن رسیده بهم سخت

 تا نشن دار بچه دیگه گرفتن تصمیم اومدم بدنیا من وقتی.
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 ،هیچ میکردن بزرگم قو پر تو؛ بشه من نثار عشقشون تمام

 غم اصال نمیدونستم. نداشتم کمبودی هیچ زندگیم تو وقت

 به هم ما و ما عشق به اون. مامانم منو و بود جونش بابام. چیه

 عدد یه به رسید من سن اینکه تا. میکردیم زندگی اون عشق

 .سالگی سیزده...نحس

 شد،کف تر غمگین و تر ضعیف صداش رسید که اینجا به

و پیشونیم و به گونش  گذاشتم صورتش روی دستمو

 .بست چشماشوچسبوندم ؛

 سالگیم سیزده تولد شب دقیقا کرد، فوت تصادف یه تو پدرم_

 بهم چی همه کرد، تغییر چی همه. رسید بهمون تصادفش خبر

 نمیدید، منو دیگه ، نبود سابق ادم اون دیگه مامانم ریخت،

 قرص بود شده کارش نمیدید دنیا این تو و هیچی دیگه

 وسیله و میزد جیغ بود بیدار که هم وقتایی خوابیدن و خوردن

 یه به بودم شده تبدیل منم ، میکرد دعوا خدمه با و میشکست

 میترسید خودشم ی سایه از که منزوی گیر گوشه ی بچه

 از مادرشو پدرو پیش سال خیلی و بود فرزند تک مامانم.

 سرو کم کم اینکا تا نداشتیم آنچنانی فامیل بود، داده دست



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 دکتر انواع و زد حرف مامانم با ،اینقدر شد پیدا عموم ی کله

 وقتی. درومد حالت اون از کم کم که اورد سرش باالی هارو

 که شد من خراب حال و اوضاع ی متوجه تازه شد بهتر مامانم

 به روز یه. من به بسپارش میشه خوب نباش نگران گفت عموم

 و عمومه ماشین صندوق تو وسایلم تمام دیدم اومدم خودم

 مامانم بدون نمیدونم، که جایی میرم دارم ماشینش تو خودمم

 وسایلمو بهزیستی یه تو کشور جنوب ی نقطه ترین کور تو.

 یک غصه از. رفت التماسام و ها گریه به توجه بی و گذاشت

 ولی میزدم صدا مامانمو لب زیر و سوختم تب تو هفته

 یک حتی دیگه. گلوم تو بریزه اب قطره یک نبود هیچکس

 ی بقیه با ظاهری نظر از چون ، نمیزدم حرف کسی با هم کلمه

 خراب وسایلمو یا میزدنم نفری چند یا داشتم فرق ها بچه

 و راه به چشم دوماه اون تمام من و گذشت دوماه میکردن،

 ببره باخودش منو و تو بیاد در از مامانم لحظه هر بودم منتظر

 و اذیت و کرد قطع و بهزیستی ی شهریه عمو دوماه از ،بعد

 تا اتاقا تمام کشیدن رو جا از شد، شروع هم معاون کتک

 و سالم با بود زنده بابام وقتی که ،منی ها دستشویی شستن

 بهزیستی یه مستخدم بودم شده حاال میدادن بهم اب صلوات
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 بعد. میشد سیاه ترکه از کمرم تمام کاری کم کوچکترین با که

. مامانم دنبال برم خودم که رسیدم نتیجه این به ماه شش از

 فرار. پیشش میرم من پس بیاد بخواد که نبود بلد رو اونجا اون

 و درست پیکر و در چون نبود سخت اصال اونجا از کردن

 ها مربی ی بقیه و معاون که ظهر روز یه؛ نداشت حسابی

 بشم عمو ماشین سوار اینکه از قبل. کردم فرار داشتن جلسه

 دست تا بودم کرده قایم منم بود، داده بهم پول کلی مامان

 نمیومد دلم و بود مامانم های یادگاری اخرین نیفته، کسی

 اتوبوس با. شدم مجبور مامانم به رسیدن برای ولی کنم خرج

 خونه، رسیدم بود بدبختی هر با و تهران به رسوندم خودمو

 فروش کوتاه مدت اون تو و نبود ما ی خونه دیگه که ای خونه

 و بود یاور عمو فقط خونه اون تو هشم و خدم تمام از بود رفته

 ی صاحبخونه پیش و بود کرده بیرون اونارو عمو که زهرا خاله

 برای که زهرایی خاله. بودن مونده سرایدار عنوان به جدید

 و بود نکرده مادری کم من برای و نبود خواهر از کمتر مامانم

 خونه از خفت با حاال بود بابا راست دست و امین هم یاور عمو

 میکردن فکر اونا. سرایدار بودن شده و بودن کرده بیرونشون

 کمکشون ،با تحصیل ی ادامه برای ایران از خارج رفتم من
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 فقط. نشد که نشد پیدا مامان و کردیم رو و زیر و تهران تمام

 با شو ذره ذره که رو بابا ندار و دار تمام عمو که بودم فهمیده

 از دیگه هیچی و فروخته بود کرده جمع خودش کار و تالش

 بچه و زن ،عمو بود نمونده ها کارخونه و ها پاساژ و ها دارایی

 زهرا خاله و یاور عمو. نبود خبری اونم ی خانواده از و داشت

 فرقی براشون آرام و الهه ،با نگهداشتن خودشون پیش منو

 پیدا برای تالششو تمام بود داده قول بهم یاور ،عمو نداشتم

 گریه و بودم نشسته حیاط تو که روز یه. بکنه مامان کردن

 و اشکام بچگیش تمام با نشست، کنارم و اومد ارام میکردم

 گریه تو واسه داشت هم خاله نکن، گریه" گفت و کرد پاک

 خاله اومد خون چشماش از و زدش سیاهه اقا اون که میکرد

 چاقو با بار یه میزدش اقاهه اون میکرد گریه تو واسه هروقت

.  "نکن گریه خدا تورو ها میزنه مو هر تو میاد ، صورتش تو زد

 اون تا من و بودن نکرده تعریف برام رو چیزا این عمو و خاله

  رفته، عمو با خودش خواست با مامان میکردم فکر موقع

 با بگیرم، انتقام و کنم پیدا و مامانم خوردم قسم روز اون از

 پنج. نمیدونستم انتقامو درست معنی حتی و بودم بچه اینکه

 یه عین ، بودم امید نا مامانم کردن پیدا از من و گذشت سال
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 خاله زور به روز هر و میگشتم بر و مدرسه میرفتم فقط باتر

 روز یه که این تا. نمیرم گرسنگی از تا میخوردم غذا لقمه چند

 کرده پیدا و مامان وکیل گفت و خونه اومد خوشحال یاور عمو

 بلند صدای با خوشحالی از نمیره، یادم و روز اون وقت ،هیچ

 اشک من پای به پا هم الهه و خاله و ارام و میکردم گریه

 و داشت مامان از نامه وکالت یه فقط وکیل اون اما. میریختن

 ندیده هم یکبار و مامان ،حتی خبری کوچکترین بدون بس،

 و وکالت وکیل اون به خدمتکاراش از یکی طریق از و بود

 سال خیلی که ای نامه ،وکالت بود داده و قبلی عمارت ادرس

 من تا بود شده منتظر و بود شده محضری ثبت و تنظیم پیش

 مامور و وکیل اون همینم ،برای بدتش بهم و بشه سالم هجده

 ارث های دارایی تمام که. بود کرده من به وکالت رسوندن

 یه ی عالوه به برسه من به نبود هم کمی ثروت که پدریش

 ای نامه بود، مشخص روش اشک های قطره که ای نامه...نامه

 ...  بدم نجاتش و برم که.بود التماس از پر که

چند ثانیه سکوت کرد؛ میفهمیدم یاد اوری اون روزا چقدر 

براش سخته .سنگینی نفس کشیدن و باال پایین شدن قفسه 
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ی سینشو میدیدم. روی سنشو بوسیدم اما حرفی نزدم تا 

 حرف بزنه. صدای پر غمش دلمو آتیش زد.راحت 

 تو بتونی که بشو قوی اونقدر ثروت همه اون با بود نوشته_ 

 های زحمت حاصل حقمونو بتونی که، دربیای شیطان این روی

 اون. بدی نجات خونه اون از و من بتونی که ، بگیری پس باباتو

 و تجارت و کار از برام ، من زندگی هدف شد روز اون از نامه

 در توش که ای خونه همون خاک به. بود نوشته عمو خالف

 روی که اشکی های قطره تمام به و بودم سرایدار پسر نقش

 برم ، بدم نجات و مامانم که خوردم قسم بود شده خشک نامه

 کنارش در شدم قبول که دانشگاه. کنم زنده بابامو حق تمام و

  داشت، و نمونش پدرم قبال که بازرگانی شرکت زدم، شرکت یه

 سر اسمم و کردم تثبیت و خودم کم کم شرکت اون طریق از

 تنها اون ولی شدم، تر بزرگ و بزرگ روز هر. پیچید ها زبون

 تجار بین تا میکردم کاری باید. میخواستم من که نبود چیزی

 شد کم کم شرکت اون بپیچه، و شه بزرگ اسمم هم قاچاق

 صحنه قاچاقش  کاالهای و ها کار تمام که پوششی پوشش،

 تونستم و بود فعال زیادی کامپیوتر تو مخم. میشد سازی

 و کنم هک و رقیب بزرگ های شرکت از تا دو امنیتی سیستم
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 یکی ،یکی بودم پلیس تحویل و بیرون بکشم خالفشونو اسناد

 و صادرات تو من شرکت تا دادم لو اینجوری هارو شرکت

 جا همه ام آوازه کم کم و بشه تبدیل ایران اول قطب  به قاچاق

 شدنم رقیب بی خاطر به ها بعد که وحدت آراز اسم با. بپیچه

 فامیلی هم سماوات فامیلی. گذاشتن روم و سلطان حاتم اسم

 ،مجبور خواهرمه ارام میکردی فکر تو چون که بود یاور عمو

 .سماوات بگم شدم

 سختی اینقدر غرور و یخ کوه این  کنارم، ادم نمیشد باورم

 پیشینه یه رفتاری و شغل هر با ادمی هر ،پشت باشه کشیده

 یه میسوخت، درد از سینم ی قفسه...من امیرعلی و هست ای

 ها لحظه اون تمام تو خودم انگار که میریختم اشک جوری

 خفه ،داشتم بوسیدم چشمشو اروم و کردم بلند سرمو. بودم

 گونمو و بوسیدم گونشو...کنارم درد پر کوه این واسه میشدم

 نوازشم اروم و برد موهام بین دستشو. گذاشتم گونش رو

 . انگشتمو رو تتو سینش کشیدم رو دستمو.کرد

 تتو این... پس_

 . میکنه گریه خون ،که مامانمه چشمای_
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 .میکرد رو و زیر دنیامو ش دورگه صدای

 نقاب... اون_

 ی خونه تو بتونم تا بشم، شناخته زودی نیا به نمیخواستم_

 بود گفته ارام که خطیه همون روشم خط ،اون کنم نفوذ عمو

 . کشیده چاقو با مامان صورت رو

 .گذاشتم سینش روی سرمو و بوسیدم سینشو روی

 .بوسید موهامو روی و کرد حلقه کمرم دور دستشو

 بسازی داستان خودت واسه بشینی کمتر تا گفتم اینجاشو تا_

 .ام خسته خیلی که بخواب حاال. کنی فکر و

 .دیگه سوال یه_

 چی؟_

 بیرون؟ اوردیم اقا ی خونه از چجوری_

 تورو دادم و ارش کردم، معامله سرت بود، من چنگ تو ارش_

 .حاال بخواب.گرفتم

 نیومد چشمام به خواب صبح طلوع تا من اما خوابید امیرعلی

 بیشتر برابر هزار بهش نسبت عالقم شاید حاال تا دیشب  از.
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 چه من و بود کوه واقعی معنای به کنارم ادم این. بود شده

 که نبود مهم برام. نداشتم خبر خودم و داشتم گاهی تکیه

 ،مهم شده نزدیک بهم نقشه با که نبود مهم دیگه زده، گولم

 حتی نرسید، بهم ازاری کوچکترین ادم این طرف از که اینه

 نقاب اون. بوده خودم خواست به باردارم اونو ی بچه که االن

 مردم من و بود درد از پر تتو اون نبود، مسخره واسم دیگه

 تحمل تنها و دردی همچین سال همه این که مرد این واسه

 خیلی حد تا ولی ازش داشتم سوال خیلی هنوز. کردمی 

 امیرعلیم به اعتمادم تمام. بود شده راحت خیالم زیادی

 که بود گرفته بغلش تو منو محکم اینقدر؛ بود برگشته

 بشه بیدار تا شم بلند نمیومد دلمم بخورم، تکون نمیتونستم

 باهاش باید. کنه باز چشماشو خودش تا موندم منتظر اونقدر.

 نشده دیر تا و نداشت وجود تردیدی ،دیگه میکردم صحبت

 در و بودم بسته و چشمام. میکردم تموم تمومو نیمه کار باید

 لبم کردم حس که بودم ذهنم توی کردن تا چهار دودوتا حال

 کردم نگاه هوشیار نیمه امیرعلی به و کردم باز ،چشم  شد داغ

 به صداش. درومد خواب گیجی از کمی  بازم چشمای دیدن با ،

 .بود شده رگه دو خواب خاطر
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 ؟ کردم بیدارت_

 .گذاشتم صورتش رو دستمو و چرخیدم طرفش به کامل

 .بشم بیدار بخوام که کال نخوابیدم_

و با  شد خیز نیم جاش تو. چشماش تو نگرانی واسه مردم

 نگرانی گفت:

 نکردی؟ صدام داشتی؟چرا نخوابیدی؟درد چرا_

 . بشه راحت خیالش تا زدم لبخند بهش

 . فقط نبرد خوابم نبود، هیچیم عزیزم نه_

 :دادم ادامه شیطونی لحن با

 فقط امروز یا میشه حالم شامل صبح روز هر بوس این_

 داشتم؟ و سعادتش

 .کرد قفلم پاهاش و دست بین و خوابید جاش سر دوباره

 نزن حرف اینقدر بخواب_

 .بوسیدم سینشو روی

 .بخدا نوبره هم تنبل سلطان ،حاتم میخوابی چقدر شو بلند_
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 کردم نگاه ش بسته چشمای به و کردم بلند سرمو

 امیرعلی_

 جانم_

 .بخوابم نتونستم دیشب همین خاطر ،به  بزنیم حرف باید_

 و کرد باز چشماشو نمیکنم، شوخی که فهمید جدیم لحن از

 رو زانو چهار و شدم بلند. شد تر شل دورم دستش ی گره

 تا کشیدم گرفتمو دستشو نشستم، تخت روی بهش

 کردنش بلند به زورم و میکنم تقال دارم دید بشینه،وقتی

 .نشست و شد بلند خودش نمیرسه

 یه من شد باعث بودیم شمال ی خونه تو باهم که اخری شب_

 داشتم دوست بودم مدیون بهت چون بگیرم، بزرگ تصمیم

 برای ، برم همیشه واسه هم بعد بیام بیرون دینت زیر از اول

 به ادماش که ای خونه اون به برگشتم و کردم فرار همینم

 تا بکنم کاری یه برات بتونم داشتم ،دوست بودن تشنه خونم

 به من. سورن پسرت پیش بری و بشه بسته پرونده این زودتر

 که بودم برداشته اجازه بی و اطالعاتی سری یه تصادفی طور

  که مهمه اینقدر نمیدونستم اصال نمیدونستم، ازش هیچی
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 از که روزی. برم مرگ پای تا بخوام اقاجونم و عزیز با بابتش

 و فلش اون جز برداشتم و چی همه من کردن بیرونم خونه اون

 فلش اون تا برگشتم بود، رفته یادم کال که بود بد حالم اینقدر

 ولی بود خوب اقا اومدن از قبل تا اونجا. کنم پیدا تو واسه و

 مدتی تمام زد، گولش ارش مثل نمیشد دیگه اومدنش از بعد

 .زندانی یا بودم لگد و مشت زیر یا من اومد اون که

 ای پارچه پاپیون و کردم باز سرمو دور شده بسته کش

 سکوت تو امیرعلی مدت ،تمام کندم و بود  روش که کوچیکی

 و شکافتم و پاپیون دور نخ. میکرد نگاهم گنگ اخم یه با و

 دستم تو فلش به بهت با امیرعلی.اوردم در  توش از و فلش

 .شد خیره

 بهت هم درصد یک دیگه تویی سلطان حاتم فهمیدم وقتی_

 که میبینم االن ولی بدمش بهت نمیخواستم نداشتم، اعتماد

 .نمیشه پیدا تو از بهتر و تر درست ادمی

 .گذاشتم دستش کف و فلش و گرفتم دستشو

 هست بخوری بدرد چیزای مطمئنم ولی چیه توش نمیدونم_

 رسیدن برای تو و بکنن کار همه کشتنم واسه اونا که ،اونقدر
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. دربیایی متوسط زندگی یه با پلیس یه قالب در فلش این به

 .کنه کمک انتقامت و عموت کردن پیدا تو بتونه امیدوارم

 .و با بهت بهم خیره شد گرفت فلش  از و نگاهش

 ...اینو چجوری...تو_

 و رعنا به و بودم کرده مخفی اینو که جایی ادرس کردم؟ پیدا_

 اتاق تو اینو بیارنش، برام تا دادم اونجا خدمتکارای از آباده

 بودم، کرده مخفی اختر فعلی اتاق بود  شده که خودم قبلی

 .بود ممکن غیر تقریبا خودم رفتن

چهره ش گرفته و ناراحت شد و با صدای گرفته که ناشی از  

 ناراحتی و عذاب وجدان بود،  گفت:

 ....پشیمون یعنی نمیخواستم، من... هورام_

انگشتم و رو لبش گذاشتم و با یه لبخند از ته دل نگاهش 

آدمی که یه کار خیلی  کردم. حس خیلی خوبی داشتم حس

بزرگ انجام میده و با اون کارش جون خیلیا نجات پیدا میکنه، 

مشکل خیلیا حل میشه .درسته کتک خوردم و شکنجه شدم 

تمام دنیا به »اما به این لحظه و به این نگاه امیرعلی می ارزید.

 «این برق چشمای تو می ارزه عشق من، مرد من...
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 کردم ریسکی همچین خودم لد خاطر به من میدونم هیس،_

 اون بودم گفته قبال ،یادته نیست فلش این فقط امیرعلی ولی.

 بره هرکسی که چیه اونجا نمیدونم داره؟ مخفی جای یه خونه

 و رعنا کمک با من. مرگه تنبیهش ممنوعه ی منطقه اون به

 راه یه ، کنیم پیدا اونجا به ورود واسه راه یه تونستیم اباده

 .مخفی

 به پایین همون از و پایین ،سرش بود فکر تو حسابی امیرعلی

 منتظر صدایی و سر کوچکترین بدون منم بود، خیره برو رو

 چی ذهنیش های کردن پایین باال این ی نتیجه ببینم بودم

 .میشه

 بکشی؟ کاغذ رو و گفتی که راهی اون ی نقشه میتونی_

 اونجا؟ بری میخوای_

 .داد تکون سرشو بار چند

 اره_

 بفرست رو دیگه یکی نه تنها؟خودت_

 .کرد نگاهم



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 .ندارم اعتماد هیچکس به خودم جز من_

 .کردم نگاهش مصمم

 میام منم پس_

 اخماشو تو هم کشید و جدی نگاهم کرد.

 چی؟ دیگه_

 از دنبالت بری که بخدا بری، تنها نمیزارم ،بمیرمم نکن اخم_

 .میریم باهم پس. میام و میکنم فرار هم اینجا

 شاکی گفت:

 از بازیه؟تازه خاله ای؟خطرناکه؟مگه حامله هوراااام،میفهمی_

 اتیش؟ تو بندازمت خودم دست با بیرون کشیدمت گرگ دهن

 صورتش طرف دو دستامو و شدم بلند سمتش به دوپا روی

، نتونستم تعادلمو حفظ کنم داشتم میفتادم که دو گذاشتم

 طرف کمرمو گرفت.

 نیست، بلد هیچکس راهو این چون نیست خطرناک که اوال_

 سوما نمیکنه، تهدید منو خطری هیچ بامنی تو وقتی تا دوما

 به اوردن، اقاجونم و عزیز سر که بالیی خاطر به منه انتقام این
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 نقشه و نخوابیدم صبح تا من. اومد خودم سر که بالهایی خاطر

 و میریم باهم ،ما میام باهات منم. همین خاطر به کشیدم

 .برمیگردیم

 .شد بلند و بوسید و دستم کف

 .بشم خر اینجوری که نکن فکرشم حتی_

 سمت به من ی شده پنچر ی چهره به توجه بی هم بعد

 .رفت اتاق سرویس

 .میکنم راضی رو تو که هورامم من اگر_

 نقشه و ریختم برنامه کلی من بیاد و بگیره دوش امیرعلی تا

 بود محال منم و ببره باخودش منو محاله میدونستم کشیدم،

 کنم فرار بتونم که نبود خونه اون مثل هم اینجا. بره تنها بزارم

 هم همینجاش تا بود کنسل ارتفاع از پرش میتونستمم تازه

 .س زنده هنوز که کرده رحم بچه این به خیلی خدا

 اون از اخر. بخواب ساعت چند بخور بیارن، صبحانتو میگم_

 .میدی من تحویل هیوال بچه



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 حوله یه و بود بسته شکمر دور حوله چرخیدم،یه سمتش به

 .میکرد خشک موهاشو داشت و بود سرش روی هم

 اومدن بیرون وضع چه این نشسته اینجا خانم ، اقاهه اهاااای_

 حمومه؟ از

 تا گرفتم باال سرمو بودم نشسته تخت روی ایستاد،چون جلوم

 .ببینمش

 .بود ندیده اینجوری منو حاال تا خانم این که ببخشید اخ_ 

 شیطنت اخم همه این با اما بود، اخم با هاشم شوخی حتی

 نزدیک صورتش و شد خم سمتم به. نمیشد پوشیده چشماش

 .گرفت قرار صورتم

 شدم؟ واقع پسند مورد_

 شدم خیره و چشمام تو ریختم داشتمو بهش که عشقی تمام

 .داشتنیم دوست های چشم تو

 بگم؟ بهت چجوری_

 :گفت اروم خودم میگشت،مثل چشمام بین چشماش

 چیو؟_
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 ضعف ،من نکن بری دل نکن، نگاهم اینجوری.عاشقتم اینکه_

 .نذاشتی هم غرور برام حتی. برات میکنم

 بهش که حسی همه این از بودم عاجز داشت، عجز صدام

 خودش به رو خنده زور به که هاش لب واسه میمردم. داشتم

 ،هرچقدرترسیم می کرد  رو دنیا لبخند قشنگترین ولی میدید

 لبخند و بشه خیره بهم اینجوری میشد مگه. کمرنگ و کم هم

 دنیات واسه میشه دنیامه،مگه براش؟میگم نمیرم من و بزنه

 کالس جونم واسه میشه مگه جونمه باشی؟میگم داشته غرور

 بگنده؟حرف که دارم نگه دلم تو و بشه؟حرف چی بزارم؟که

، خودمو باال کشیدم بوس سریعی کردن تلنبار نه گفتنه واسه

 باز دهن تا؛ به لبش زدم و با یه لبخند دندون نما نگاهش کردم

 از و رفت هم تو بیشتر اخماش. شد زده اتاق در بزنه حرف کرد

 .کرد بلند صداشو همونجا

 بله؟_

 :گفت در پشت از ای مردونه صدای

 .اقا دارید مهمون_
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 اتاق سمت به و بوسید گونمو .طوالنی و عمیق کرد، نگاهم

 .رفت لباساش

 میزنیم حرف میام_

 .....راوی....

 محتویات و بود کرده زندانی را خودش کار اتاق تو ها ساعت

 معامالت تمام از مدارکی تنها نه میکرد، رو و زیر را فلش

 فلش این در هم او های رده هم تمام بلکه بود عبدالرضا قاچاق

  او جز بود شده ثبت همه اسامی. داشتند توجهی قابل مدارک

 پایی رد تا دهد انجام باید کاری چه موقع چه و کجا ،میدانست

 هورام که بود مخفی مکان حول فکرش تمام.باقی نگذارد 

 بتواند تا داشت مدرک همه از کافی ی اندازه به بود، گفته

 دیدن از نمیخواست دلش اما کند نیکسا خاک با را تمامشان

 ادعای فقط عبدالرضا. بگذرد اتاقک ان در شده مخفی راز

 دسترس در را مدارکی همچین عاقلی ادم کدام داشت، زرنگی

 پیدا دست ها ان به راحتی به خدمتکار یک تا دهد می قرار

 زمان ساعت هفت تنها و داشت امنیتی قفل مدارک تمام کند؟

 پدرش امیرعلیِ او کند، گشایی رمز را مدارک تمام تا بود کافی
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 و داد باد به را سرش اش کامپیوتری مغز همین که پدری بود،

 پیدا ادامه زیادی بازی این. بود رسیده ارث امیرعلی به حاال

 نقاب از بود خسته؛ بود برده سر را اش حوصله و بود کرده

 و هورام ورود با و ها روز این. بودن سلطان حاتم و صورت روی

 میخواست، را بودن امیرعلی دلش عجیب راهش تو کودک

 و باشد همسرش اش زندگی ی دغدغه تنها که امیرعلی

 به و میبست را ها بازی این ی پرونده زود خیلی باید. فرزندش

 خیال با تا میرفت خانه ان به باید. برمیگشت عادی زندگی

 لذت بهش بقیه شدن پودر و بکشد را نارنجک ضامن راحت

 .کند جبران را دربدری و درد سال همه ان که لذتی. بدهد

 ....هورام....

 فایده ببره باخودش منم امیرعلی میکردم اصرار هرچی

 منم زدن گول واسه چرا میفهمم تازه االن. نداشت که نداشت

 ی گذشته نکرد، مامور هاشو نوچه و اومد مستقیما خودش

 اعتماد هم خودش ی سایه به که ساخته ادمی ازش تلخش

  میده انجام خودش سکرتشو و مهم خیلی های ،کاری نداره

 برابر اونجا به رفتنش تنها. کمکی کوچکترین بدون تنها تنهای
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 بتونم تا میرفتم باهاش خودمم باید؛ افتادنش گیر با بود

 نگاه پوشیدنشو لباس و بودم نشسته غصه با. کنم کمکش

 .کرد مصلح شو اسلحه و پوشید مشکی تمام لباس. میکردم

 امیررعلی_

 نه_

 . ایستادم  مقابلش و شدم بلند

 کاغذ روی میکنن، کمکمون هم رعنا و اباده بیام اگر من_

 سال چند من بعدشم؛ اخه کشید درست رو نقشه که نمیشه

 به شاید دارم اطالعات و بلدم جاهارو خیلی بودم خونه اون تو

 تورو اگر میشناسه منو فقط بابا شاه جان امیر اومد، کارت

 اونم نگران من کنه، خبر رو خدمه و نگهبانا ممکنه ببینه

 .هستم

 و ایستاد یهو که میبست کمرش پشت شو اسلحه داشت

 .کرد بلند سرشو

 بابا؟ شاه_

 .بود بابا شاه داد بهم و اطالعات اون که کسی...اون اره،_
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 .کرد نگاهم تردید با

 کنه؟کیه کاری همچین باید چرا عمد؟ داد؟از بهت و اطالعات_

 اصال؟

 موردش در جو و پرس و کیه نمیدونه ،هیچکس  نمیدونم_

 .بزنه حرفی کسی با نداشت اجازه اونم. بود ممنوع

 داره؟ این به ربطی چه مخفی اتاق اون و نقشه این_

 اون ،از میکنی ناز هی بیام منم بزار میگم وقتی دیگه همین_

 یه کنارش اونم بابا شاه اتاق به میرسی بری اگر گفتم که راهی

 قفل ها در تمام اونوقت میزنه آژیرو ببینه غریبه تا که آژیره

 تکون فرصت حتی تو میرسن نگهبانا و محافظا تمام و میشه

 من واسه اتفاقی؛ نکن لجبازی. نمیکنی پیدا هم خوردن

 باشه؟؟ ،نمیفته

 ادم این از حرفی گفتی مخفی مکان اون مورد در که قبال چرا_

 نزدی؟

 خوبیه ادم خیلی اون بعدشم باشه، مهم نمیکردم فکر خب_

 .بیفته دردسر تو که ببرم ازش اسمی نداشتم دوست
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 .گذاشتم دستش رو ،دستمو نه یا کنه قبول که داشت تردید

 اباده به که بده گوشیتم شم، اماده تا بده مشکی لباس منم به_

 .بدم پیام رعنا و

 بهم گفتم امیرعلی به که کردم خودم پیش فکری چه نمیدونم

 بعد. میشد سرهمی من واسه تنهایی به شلوارش یه بده، لباس

 و داد رضایت بالخره کردنم مسخره منو به خندیدن ربع یک

 پشت که رنگی ای قهوه در و رفت لباساش اتاق ته سمت به

 همه اون دیدن از کرد، باز و بود شده مخفی لباساش رگال

 دلم زیبایی از که هایی لباس. موند باز دهنم زنونه لباس

 همه اون بودن از؛ کنم نگاهشون ها ساعت و بشینم میخواست

 به قلبم و بود شده سرد دستام امیرعلی اتاق تو زنونه لباس

 .میزد تند ناراحتی از شدت

 از بهتر ،ولی نمیخوره بهت ایناهم که ای میزه ریزه اینقدر_

 یه فردا تا بپوش کن انتخاب و یکی بینشون از. خودمه لباسای

 .بکنم لباسات حال به فکری

 .چرخید طرفم به نمیاد در ازم صدایی هیچ دید وقتی

 ؟هورام_
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 اینکه ،بدون بدم قورت بغضمو تا دادم قورت دهنمو اب

 :گفتم اروم و شدم نزدیکتر کمد به قدم یک کنم نگاهش

 هیچی_

 دراز دستم میکرد،اصال نگاه من به و بود ایستاده کمد کنار

 محال نبودم شرایط این تو اگر. کنم برانداز لباسارو تا نمیشد

 اینکه برای میکرد، اذیتم نگاهش. برم باهاش قدم یک بود

 و تونیک و کردم دراز دستمو بشم خالص نگاهش شر از زودتر

 برم اتاق از تا چرخیدم. کشیدم بیرون و رنگ مشکی شلوار

 با بغض گفتم:.گرفت دستمو مچ که بیرون

 کن ولم_

 نمیکنی؟ نگاهم چرا_

 .کشیدم تر باال لباسش ی یقه از نگاهمو

 کن ولم خوبه؟حاال_

 شاکی. بغلش تو افتادم و دادم دست از ،تعادلمو کشید دستمو

 یه لبخند محو گوشه ی لبش بود. . کردم بلند سرمو
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 قورتت درسته دارم دوست میشی، خوشگل میشی حسود_

 .مامانمه لباسای اینا.بدم

 .رفت بیرون اتاق از و بوسید لبمو

 حرفش شوک تو رفتم نیومده بیرون حرکتش شوک از

 مشخص لباسا این کردم، نگاه دقت با و باال گرفتم لباسارو.

 لبخندی. بوده ای سلیقه خوش ادم شدت به مامانش که میکنه

 یکم فقط بود خوب ش اندازه. پوشیدم رو لباسا و زدم دل ته از

 روی از دیدنم با امیرعلی رفتم بیرون اتاق از.برام بودن بلند

 .شد بلند تخت

 بریم؟ ، ام اماده من_

 کردم نگاهش تعجب زد،با باال لباسمو و اومد سمتم به

 میکنی؟ چیکار عه_

 دور فلزی چاقوی یه و بست کمرم دور پهن مشکی کمربند یه

 .کرد مخفی کمربند

 و کن استفاده ازش افتادی خطر تو و افتاد که اتفاقی هر_

 .نباش هیچی نگران
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 .گرفت هامو شونه و پایین کشید لباسمو

 کردی حس هروقت اما بیفته بدی اتفاق نمیزارم کنارتم من_

 کوچیک ضامن یه  کن استفاده چاقو این از افتادی خطر تو

 با دادنش جواب نباش هم هیچی نگران. بزنی اونو باید که داره

 . من

و  کشید حالتش خوش موهای تو دست و گرفت فاصله ازم

 کالفه گفت:

 .میبرم خودم با تورو دارم که شدم دیوونه_

 دستمو و شدم نزدیک بهش سریع بشه پشیمون اینکه از قبل

 .کردم حلقه دستش دور

 بریم. میدم قول بهت ، نمیفته اتفاقی هیچ من برم قربونت_

 .نباش نگران اینقدر فداتشم

 دستم از دستشو که کشیدم در طرف به و گرفتم ستشود

 .گرفت و مچم و کشید بیرون

 نه اونجا از_

 ،یکه خورده نگاهش کردم. رفتیم حموم سمت به
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 !رفتنه؟ حموم وقت چه االن امیرعلی،_

 .کرد نگاهم پوکر

 پوشیدیم لباس یکساعت ها، هاوکینگه درحد هوشت یعنی_

 حموم؟ بریم که

 .کمرش تو زدم محکم

 میکنی؟ مسخره منو_

 قرار کوچیک جکوزی یه که بود دیگه در یه حموم در کنار

 مشت با بود، جالباسی کمد یه هم جکوزی چپ سمت داشت،

 با شد، باز تهش و لرزید جالباسی و زد لباسی جا به تقه تا دو

 .کردم نگاه جالباسی به درشت چشمای

 .اکشنما فیلم وسط قشنگ رووو، اینجا اااااه_

 یه دیوار کنار.شدیم تاریک نسبتا فضای وارد و کشید مچمو

 اول حالت به لباسی جا دوباره زد اونو بود سفید ی دکمه

 .برگشت

 نرفتیم؟ در از چرا_

 .کالغ هم داره موش هم خونه این_
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 ساختمون یه و پشتی ی کوچه از پله کلی گذروندن از بعد

 .شدیم خارج قدیمی

 از فرار مایکل پا یه که نکردم شوهر هستی، کی دیگه تو بابا_

 .گرفتم زندان

 . نخنده که گزید لبشو

 کجا زندانو از فرار ،تو نزن حرف اینقدر بیا گرفتی؟ منو تو_

 .اخه دیدی

 و بیست زندان، از فرار میبینم، اکشن فیلم اینقدر من اووو_

 لحظه هر تو با. بد های سرزمین به ،ورود خشن و سریع چهار،

 .فیلماس این از صحنه یک زندگیمون از

 بود شده پارک کوچه تو که خوشگلی و مشکی موتور سمت به

 .شد سوار و رفت

 یریم؟م این با_

 .گرفت طرفم به و رنگ مشکی کاسکت کاله

 .بله نشدم ای دیگه فیلم شبیه اگر_

 .بشم سوار کرد کمکم گرفت ،دستمو گرفتم ازش و کاله
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 روشن هرتیک که شدی بنگ بنگ هندی فیلم شبیه اتفاقا_

 . کیف کاترینا و میکرد بازی

 .دادم ادامه حسرت با

 برامون خود به خود راه وسط میشد کاش امیرعلی میگما_

 ُااُاُآُ بگی تو یهو بعد شه پخش اهنگ

 این مثل دوییدن و رقصیدن به کنیم وشروع شم پیاده من

 .بود ارزوم بچگی از چقدر هندیا، فیلم

 .کرد روشن موتورو و کرد سرش و کالهش

 ارزوی واسه بعدا فعال، بریم نیومده یادت ای دیگه فیلم تا_

 فیلم ارشیو که نگرفتم زن منم. میکنم فکری یه هم شما

 .گرفتم

 تمام شدیم، پیاده و کرد پارک تر پایین کوچه یه موتورو

 دوربین که جایی. بود بسته مدار دوربین از پر خونه در اطراف

 لرزش با. بودیم رعنا از خبر منتظر و بودیم ایستاده نگیرن ها

 در؛ س اماده چی همه که داد خبر رعنا امیرعلی گوشی

 که نداشت شتریب دوربین یه خدمه خروج و ورود مخصوص

 چرخیدن محض به موندیم منتظر دیوار کنار میچرخید، مدام
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 وارد دو با گرفتو دستمو امیرعلی، ما جهت خالف به دوربین

 . بست و در شدنمون وارد با ،اباده شدیم حیاط

 هورام_

 .کشیدمش اغوش به محکم دیدنش از خوشحال

 اباده بود شده تنگ واست دلم_

 خوبی؟ برم قربونت همینطور منم_

 :گفت کالفه امیرعلی

 . نیست وقتش االن هورام نداریم وقت_

آباده با تعجب به امیر علی نگاه کرد، اخم های درهم امیر علی 

 و که دید دست پاچه گفت:

 . بریم میگن راست:اباده_

 طرفه؟ کدوم:امیرعلی_

 .داد نشون و انبار انگشت با اباده

 اونجاس_

 .گرفت دستمو و ایستاد کنارم علی امیر
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  تاریکه که بریم دیوار کنار از باید_

 :داد ادامه من به رو

 . نکن جدا من دست از دستتم نیفتی، که بردار قدم اروم_

 بریم.نباش نگران هه،ـباش_

 و دیوار کنار من کردیم،می  حرکت دیوار به چسبیده و اروم

 دستمو اینقدر امیرعلی.جلو می رفت  هم اباده کنارم، امیرعلی

 انگشتای ممکنه لحظه هر میکردم حس که بود گرفته محکم

 و امیرعلی یهو رفتیم جلوتر که قدم ،چند بشه خورد دستم

 و بودم بدبختم دست و امیرعلی میخ من ایستادن، اباده

 دستمو امیرعلی بچرخونم سرمو خواستم تا چیشد، نفهمیدم

 بشینم کرد مجبورم و گرفت کمرمو گرفت، قرار پشتم کرد ول

 که چیشده بپرسم کردم باز نشست،دهن سرم پشت خودشم

 و چسبوند گوشم به دهنشو. گرفت قرار دهنم جلوی دستش

 :کرد زمزمه اروم

 .طرف این میان دارن نفر دو نخور هیس،تکون_

 نزدیکتر پاها صدای چی هر شدم، خشک یهو مجسمه عین

 میشه تر اکو منم کشیدن نفس صدای میکردم حس میشد
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 هرچی گرفت خارش بدنم نقاط تمام لحظه همون هم ،دقیقا

 کردم بلند ،دستمو نمیشد نیارم خودم روی به میکردم سعی

 اون تو چجوری امیرعلی نمیدونم که بخارونم چشممو کنار

 . گرفت و دید منو دست تاریکی

 .اینقدر نخور وول_

 و کردم نزدیک گوشش به دهنمو و چرخوندم سمتش به سرمو

 :گفتم عجز با

 بدجوری چشمم ی گوشه گرفته، خارش جام همه امیر_

 دست یه تو دستمو دوتا هر خدا تورو دستامو کن ول میخاره

 راحت نفس اینکه از قبل. خاروند و چشمم کنار اروم و گرفت

 ما قدمی چند تو دقیقا و رسیدن بهمون دونفر اون بکشم

 .ایستادن

 ی معامله اون سر اقا میکنی؟یعنی فکر چی تو حاال:اولی_

 میکنه؟ ریسک سلطان حاتم گیرانداختن خاطر به بزرگ

 امیرعلی طرف به استرس با شنیدم و سلطان حاتم اسم تا

 .گرفتتم تر محکم که چرخیدم
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 اونم نه، پول از ولی میگذره جونش از اقا نباش، نگران:دومی_

 ترشم گنده اون از هیچی که ،راک ش سرمایه پنجم سه

 کرده جارو همه فکر هم اقا بندازن گیر و سلطان حاتم نمیتونن

 میگیره و راک ی سرمایه پنجم سه ببره و شرط این وقتی و

 برنده برگ یه خودش قول به سلطان حاتم انداختن گیر واسه.

 .نمیگیرن جاشو ثروتی و پول هیچ که داره بزرگ خیلی ی

 تمام من ولی ما از شدن دور و زدن قدم به کردن شروع دوباره

 من واسه نه....من حاتمِ واسه. میچرخید حرفاشون حول ذهنم

 زدن زمین ،واسه داشتن نقشه من امیرعلیِ ،واسه نیست حاتم

 امیرعلی طرف به شدن دور که ازمون. کشیدنش پایین و

 میتونستم و بود  کرده عادت تاریکی به ،چشمام چرخیدم

 ،با ببینم بود شده خیره بهم چرخشم با که پراخمشو ی چهره

 :زدم لب ترس

 ... دارن،میخوان نقشه واست اینا.... اینا_

 پرید، آنی تو درصد صد الکل عین دقیقا ترسام و حرفام تمام

 در بودن از قدرت حس دوباره سریعش و یهویی ی بوسه اون

 .برگردوند بهم کنارم گاه تکیه و کوه بزرگترین کنار
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 .هستم چی همه مراقب خودم من نکن فکر بهش_

 .رفتن شید بلند_

 از گرفتم چشم اجبار با و زور به سرم پشت از اباده صدای با

 و تر پرنور برام شب ظلمات و تاریکی اون تو که چشمایی

 معنای به امیرعلی. بود ماهی و خورشید هر از تر درخشان

 و استواری همه این از میکردم حض من و بود کوه واقعی

 یه کرد، بلند منم و شد بلند. بودنش نترس و بودن سخت

 خیابون تو انگار که میزدم قدم راحت خیال و ارامش با جوری

 کنار انبار به .روی پیاده اومدم باهاش مهتاب نور زیر و

 ؛شدیم وارد اباده ،بعد امیرعلی منو اول رسیدیم که ساختمون

 بغل هم رو رعنا هولکی هول بود، منتظرمون انبار داخل رعنا

 روشن و برق نمیتونستیم رفتیم، انبار ته سمت به و کردم

 . بود تاریک شدت به هم انبار کنیم

 چیزی به که بیا من سر پشت تاریکه اینجا هورامامیرعلی: _

 .بیفتی نخوری

 کوچکترین با داره زیاد نگهبان اینجا انبار، ته بریم:رعنا_

 . باشید مراقب خیلی، اینجا میریزن صدایی
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 در یه انبار انتهای افتادیم، راه هم سر پشت قطاری و اروم

 اما داشت فاصله پله تا ده ی اندازه به زمین با که بود کوچیک

 کنجکاوی روی از و قبال و قسمت اون کلید نبود، ای پله هیچ

 روش از یواشکی آباده و بودیم کرده پیدا اختر های کلید بین

 .شد قفل با بازی مشغول رعنا. بود ساخته

  نمیبینم و هیچی تاریکه خیلی_

 .رفت رعنا سمت به  امیرعلی افتاد، دستش از کلید 

 .و کلید من به بده_

 دوباره در شدن باز با. کرد باز و قفل و گرفت رعنا از و کلید

 بدجوری دلم  لرزید، پام و دست ترس از  و گرفتم استرس

 دست نیارم، خودم روی به میکردم سعی اما  میزد شور

 کم هیجانم و ترس همه این از یکم تا گرفتم محکم و امیرعلی

 انبار وارد نور بود پنجره یه ی اندازه که در شدن باز با. بشه

 شد

 . برگردید زود فقط میمونیم منتظر اینجا ما برید ها شما:اباده_

 .باشید زود برید:رعنا_
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 داشتن، منو حال هم ها اون ، کردم نگاه جفتشون به ترس با

 رفتم در سمت به و کردم نگاه امیرعلی به دستم بافشار

 اینکه داخل،برای برم کرد کمکم و گرفت کمرمو امیرعلی.

 کنار خودمو میکردم، خم سرمو باید نخوره سقف به سرم

 دریچه دوطرف بشه،دستاشو وارد هم امیرعلی که کشیدم

 به بود درشت هیکلش ،چون کشید باال خودشو و گذاشت

 که بود جلومون بزرگ ی پله تا چند.داخل بیاد تونست سختی

 دقیقا.  بیاییم در خمیده حالت از تونستیم ازش رفتن پایین با

 به نگاهم رفتیم پایین پله از ،وقتی بودیم بابا شاه اتاق وسط

 ترس با و بود نشسته تخت روی تعجب با که افتاد بابا شاه

 اینکه از قبل تا کردم تند پا سمتش به سریع. میکرد نگاهمون

 .کنم اوری یاد بهش خودمو بشه بلند صداش

 اون که ام میاد؟همونی یادتون منو. هورام ،منم بابا شاه سالم_

 یادتونه؟؟؟؟. بودید داده بهم و فلش

 خیره درشت چشمای ،با انگار نه انگار میزدم حرف هرچی من

 اونم دیدم که امیرعلی سمت برگشتم. سرم پشت به بود شده
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 به بود، کرده عرق و پریده حسابی رنگش. زده خشکش

 گرفتم بازوشو و کردم تند پا سمتش

 عزیزم؟ چیشد؟خوبی جانم امیر امیرعلی،_

 ای کلمه اینکه بدون و شد باز دهنش که دادم تکون دستشو

 بود شده تند نفسش. کرد بسته و باز بار چند بشه خارج ازش

 .میزد کبودی به صورتش و

  خدا یا_

 ،دورش کنم چیکار ونمیدونستم بودم ترسیده حالتش از 

 اما گرفتم دستام بین و صورتش میدادم، تکونش و میچرخیدم

 مونده بابا شاه رو چشماش نکرد، نگاه من به کردم کاری هر

 .برد ماتم چکید چشمش از که اشکی با بود،

 ....امیر_

 گردنش های رگ بود، معلوم خوبی به شقیقش کنار نبض

 گریه به ترس  از  عرق، خیس تنش تمام و بود شده رجستهب

 .افتادم
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 شدی؟؟؟خدایا اینجوری چرا بمیره ،هورام امیرر...امیرعلی_

 ،امیررعلیییی خدا ای... کنم چیکاار

 با....با_

 خیس صورتش تمام که امیرعلی به تعجب با شد، قطع نفسم

 ،به شنیدم اشتباه کردم فکر اول کردم، نگاه بود اشک از

 نداشت علی امیر از کمی دست اونم چرخیدم، بابا شاه سمت

 روی درستاشو میداد، تکون سرشو تند تند و میریخت اشک.

 میکرد تقال شدن بلند واسه مدام و بود گذاشته تخت

 چند که بود؟مردی امیرعلی ،بابای..... بابا شاه یعنی....یعنی.

 رو گریه با و کرد باز دستشو بابا زندانیه؟شاه اتاق این تو ساله

 :گفت امیرعلی به

 . پسرم ،میدونستم میای بابا؟میدونستم اومدی بالخره_

 من . کرد پرواز بابا شاه سمت به کلمه واقعی معنای به امیرعلی

 به کامل نداشتم توان حتی بودم، چسبیده زمین روی

 به سرم و بودم امیرعلی خالی جای به رو بچرخم، سمتشون

 کشیدن، دراغوش همو ،محکم بود شده خشک طرفشون

 امیرعلی. کرد بلند هقمو هق صدای مردونشون ی گریه صدای
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 گرفته دستاش تو رو بابا شاه صورت و بود نشسته تخت روی

 .بود

 صدا حسرت سال چند خودتی؟بابااااا، کنم باور بابا...بابا_

 سوختم؟ حسرت تو من و بودی اینجا ، داشتم و کردنت

 چی سال همه این ،میدونم بابا میدونم امیرم،:بابا شاه_

 . پسرم س سیاه روم شدی، بزرگ چجوری و کشیدی

 دیدن بود، شده متوقف براشون زمان و ساعت انگار لحظه اون

 حضور حتی. بود عمرم های صحنه بهترین از یکی صحنه این

 به و دادم حرکت پاهام به بالخره بودن، کرده فراموش منم

 دل با بتونم تا خریدم جون به و دیوار ،سرمای رسیدم دیوار

 .کنم ثبت ذهنم تو هارو لحظه این درست

 کجا سال همه اینجایی؟این چرا...اینجا؟چرا بابا:امیرعلی_

 بودی؟

 ....وق االن بهت میگم چیو همه:بابا شاه_

 مقابل دنیا تمام اتاق در قفل توی کلید چرخش صدای با  

 و گرفتن هم از چشم هم شاه بابا و امیرعلی. شد سیاه چشمام

 برد منو دقیقا قفل توی کلید چرخش صدای. شدن خیره در به
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 و در قفل شدن باز بودم، زندانی خونه این تو که روزایی اون به

  حس ناو تمام. کتک و لگد و مشت زیر ساعت چند و اقا ورود

 االن که تفاوت این با میشدن، تکرار داشتن دوباره بد های

 و بود وجودم تمام که بودم مردی ،نگران نبودم خودم نگران

 ،مردی  دارن نقشه براش فهمیدم پیش یکساعت از کمتر من

 شیر همین دهن تو حاال و شیر دهن تو اومده خالی دست که

 دست از پیش ها سال میکرد فکر که پدری کرده، پیدا پدرشو

 یکی نفسام. بود رفته بین از شزندگی تمام نبودش با و هداد

 و اومد یادم خونه این تو هام شکنجه تمام و بود شده درمیون

 امیرعلیم برای خونه این اهالی رحمی بی از میترسیدم من

 باز در علیم، امیر روی  ها شکنجه اون تکرار از ،میترسیدم

 دیدن. شدن وارد اباده و رعنا سرشم پشت ارش اول...شد

 و شور نه تلخ نه ؛کرد مرگ کاممو هردوشون خندون ی چهره

 قرار مرگ قدمی یک در یعنی شد مرگ کامم؛ نه ، شیرینه

 طور به جونم تمام. دیدن خودم کنار و مرگ یعنی گرفتن،

 بودم ارش به خیره اینقدر لرزیدن، به کرد شروع محسوسی

 خودم نگران من. افتاد راه ماشک و گرفت درد چشمام که
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 کرده پیدا پدرشو کنی؟تازه حفظ و امیرم میشه خدایا ، نبودم

 ببخشی؟ بهش و امیرم جون و بگیری منو جون االن میشه

 دنبالت اسمونا تو شد، پیدات بالخره گرامی پسرعموی به به_

 ...میگشتم

 .اومد جلو قدم یه

 عجب. کردم تپیدا خودم ی خونه تو ، هیچ که زمین رو_

 بود من ی گمشده عموی پسر سلطان حاااتم که بزرگی افتخار

 .نمیدونستم من و

 خودش به امیرعلی افتاد من به نگاهش تا. کرد نگاه من به

 ایستاد من به ارش دید مقابل و شد بلند جا از سریع و اومد

 ی شونه کنار از و زد لبخندی امیرعلی حرکت دیدن از ارش.

 :کشید سرک سمتم به امیرعلی

 خوب ت بچه واسه میفتیا پس االن عمو، عروس نترس_

 . نیست

 طرفم به ،امیرعلی پیچید اتاق تو دندونام خوردن بهم صدای

 .کرد بغلم و کرد تند پا سمتم به اوضاعم دیدن با و چرخید
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 .باش اروم نیست چیزی  عزیزم نیست چیزی هیس_

 شدنش نزدیک ترس از شد، نزدیک سمتمون به قدم یه ارش

 انداختم امیرعلی جلوی خودمو و پریدم فنر مثل  امیرعلی به

 ذهنم تو بود داده بهم امیرعلی که چاقویی اون ،فکر

 ساله چند این های کابوس تمام و ارش و چاقو اون میچرخید،

 احساس جا هر بود گفته امیرعلی؛ میخوان امیرمو جون اینا. ام

 االن؟ از بیشتر خطر احساس کن، استفاده چاقو از کردی خطر

 نه و امیرم....ارش بگیر منو جون.... من.... خدا تورو...تو_

 :دادم ادامه و گریه زیر زدم بلند صدای با

 باش نداشته کاری امیرم.... با ولی پیشکشت من جون_

 و اسمم اروم که امیرعلی مبهوت و مات صدای به توجه بی

 : دادم ادامه کرد صدا

 سرمو االن همین بزنید؟همینجا منو سر نمیخواستید مگه...م_

 . کن جدا تنم از و ببر

 فکر داشتم ،همش شدم نزدیکش و رفتم ارش سمت به

 مغزم. بیارم بیرون لباسم زیر از رو چاقو چجوری میکردم
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 مغزم میچرخید، چاقو و ارش حول فکرم تمام و بود شده بسته

 یادم اینکه بدون.  اددمی زدنش و چاقو دراوردن به دستور فقط

 خودش باشه نیاز اگر و داره اسلحه خودش امیرعلی بیاد

 .میشه درگیر

 . بره امیرعلی بزار اقا جون ولی_

 زانو جلوش خواستم تا ، میکرد نگاهم ناراحتی و اخم با ارش

 زیر از آنی تو رو چاقو بتونم اینکه برای ظاهر به البته بزنم

 بغل تو افتادم و شد کشیده پشت از بازوم بیارم، بیروم لباسم

 میمالید کمرمو و میداد فشار سینش به محکم سرمو. امیرعلی

 نره بیرون صدام تا کنم کنترل بغضمو و گریه میکردم سعی.

؛ امیر علی نقشمو  بیفتم سکسکه به شدت به شد باعث همینم

 بهش کردم هم کاری ،هربه هم ریخته بود و ترسم بیشتر شد 

 واقعا نداشت، ای فایده ارش سراغ برم دوباره کنه ولم بفهمونم

 .شد سکوت ای دقیقه چند اتاق ی تو. بود شده بد حالم

 .نیست چیزی عزیزم ،ارومتر خانمم اروم هورام،_

 هالک بچه این به بده و اب لیوان این جان بابا بیا:بابا شاه_

 .شد
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 :داد ادامه بعد

اینقدر درگیر این  س؟ اماده چی همه جان ارش:بابا شاه_

 دختر شدم یهو همه چی یادم رفت .

 به توجه بی و  کردم باز چشمامو بابا شاه صدای شنیدن با

 .چرخیدم بقیه طرف به بود دهنم جلوی که ابی لیوان

 .نباشید نگران جان عمو بله_

بیرون  امیرعلی بغل از منو و اومدن سمتم به اباده و رعنا

 بود بهت تو اونم که امیرعلی از و اب لیوان ،رعنا کشیدن

 .ریخت حلقم تو اب قطره چند زور به و گرفت

 دختر؟ میکنیم خیانت بهت ما کردی فکر واقعا:رعنا_

 االن بیفته، بدی اتفاق نیست قرار هورام نباش نگران:اباده_

 . میکنیا سکته

 .پیچید اتاق تو امیرعلی صدای

 اینجا؟ خبره چه_

 واست چیو همه بعد جان، بابا بریم اینجا از فعال باید:بابا شاه_

 .میکنم تعریف
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 نگاه به که لبخندی و بابا شاه ترس بدون ی چهره دیدن با

 نداره، وجود ترسیدن واسه چیزی که فهموند بهم زد متعجبم

 نگاه میچرخید همه بین نگاهش گیج هنوز که امیرعلی به

 .میکرد نگاهم لبخند با ، افتاد ارش به نگاهم هم بعد و کردم

 ممکنه لحظه هر کنیم، خارج اینجا از جانو عمو سریع باید_

 کردم قطع و حیاط های برق من بشه پیدا کسی ی کله سرو

 .  برید راحت بتونید باشه تاریک که

 من هم. داد هولش بابا شاه  طرف به و  رفت ویلچر سمت به

 برنامه قبل از که بودیم اتفاقی شوک تو هنوز امیرعلی هم

 رو ارش. بود خوب اتفاق یه همیشه برخالف اما بود شده  ریزی

 :گفت امیرعلی به

 . باش زود نداریم وقت امیرعلی_

 رفت،کمکش بابا شاه سمت به و کشید قدماشو زور به امیرعلی

 ش بلند  و گرفتن و ویلچر طرف دو نشست، ویلچر روی کردن

 .بدن عبورش کوچیک ی دریچه اون از تا کردن

 :گفت گوشم کنار اروم و گرفت دستمو و ایستاد کنارم رعنا
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 تمام نبود، ممکن هم درصد یک اینجا به ورود نبود ارش اگر_

 درست چیو همه و کشید نقشه بابا شاه کمک با ارش مدت

 .اینجا بیایید بتونید تا کرد

 هم اما میکردم سکسکه کمی هنوز چرخیدم، رعنا طرف به

 :گفتم دلخور.راحتتر خیالم هم بود شده بهتر خیلی حالم

 نگفتید؟ بهم چرا_

 . گرفت دیگمو دست اباده

 ممکنه ام زنده من بفهمه امیرعلی اگر گفت نذاشت، بابا شاه_

 . بیفته خطر تو و بکنه کاری

 ؟ کنه کمک ما به باید ارش چرا_

 :شد مانع ارش صدای بده جواب خواست رعنا تا

 .کنید ،عجله دخترا باشید زود_

 نگاهم نگران و اومد سمتم به بابا حاج خروج از بعد امیرعلی

 .کرد

 خوبی؟_
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 بهم دقیقه چند این انقدر کنم، راحت خیالشو تا زدم لبخند

 بود نمونده برام انرژی هم درصد یک که بود اومده فشار

 ارش تا. بردتم دریچه سمت به و انداخت کمرم دور دستشو.

 .زد کنار و  ارش دست اخم عالمه یک با کنه کمکم خواست

  میکنم کمکش خودم_

 خیره امیرعلی به و شد باز گوشم بنا تا نیشم اوضاع اون تو

 یه یهو بود من شارژ فست لعنتی ولی نداشتما ،شارژ شدم

 نیش دیدن با. میرسیدم صد به صفر از آنی به که میزد حرکتی

 :گفت اروم و زد بهم محبتی پر لبخند بازم

 اخه؟ کردنه باز نیش وقت چه ،االن نیشتو ببند_

 .دادم جواب اروم خودش مثل

 خودم دست که نیشم. شدی غیرتی برام باره اولین خب_

 . نشو باز بگم نیست

 نیش صبح تا خونه رفتیم نداریم، وقت نزن حرف اینقدر بیا_

 . میکردا غش داشت االن ،تا کن باز

 . خونتون تو واسه بزارید بازیتونو نامزد ،بریم بیایید بابا:ارش_
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 چشم امیرعلی و شد بلند اباده و رعنا اروم ی خنده صدای

 و رعنا بعد امیرعلی و من اول. رفت ارش به اساسی ی غره

 بود ویلچر با بابا شاه چون؛ شدیم خارج ارش هم اخر در و اباده

 ویلچر امیرعلی بود، سخت خیلی تاریک انبار از بردنش بیرون

 ارش میرفتیم، راه کنارش هم رعنا و اباده منو میداد هول و

 به. نخوریم چیزی به ویلچر با بده نشون و راه تا رفت جلوتر

 انبار در جلوی ارش؛ بود خاموش چراغا تمام رسیدیم که حیاط

 .ایستاد

 هم وقتی ، کنن درست تا میکشه طول بریدم سیمارو من_

 و نخ سر دنبال میفتن و بوده کسی کار میفهمن کنن درست

 منتظرتونه ماشین یه بیرون برید، شما. ادم اون کردن پیدا

 عمارت برم و کنم قفل طرف اون از رو عمو اتاق در برم منم.

 .باشن ندیده منو طرفا این شد روشن برقا که خودم

 :داد ادامه اباده و رعنا به رو

 جاتون امیرعلی و عمو پیش برنگردید، اینجا وقت هیچ دیگه_

 .تره امن

 ...ارش:امیرعلی_
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 .کرد قطع و حرفش و گذاشت امیرعلی ی شونه رو دست

 یکبارم بودیم بچه وقتی بار ،دو دادی نجات جونمو بار سه_

 . عمو پسر باشه، شده جبران امیدوارم. اواخر همین

 : گفت و داد تکون سری امیرعلی

 .امارتم،منتظرتم بیا هستم، قولم سر من.  ممنونم ازت_

 .بوسید پیشونیشو و رفت بابا شاه سمت به  ارش

 خیلی باید و االن ،کار عمو ببخش منو ساال این ی همه بابت_

 .... اما میکردم پیش سال

چیزی نگفت.شاه بابا دست روی  و انداخت پایین سرشو

 شونش گذاشت.

 .پسرم کردی خودت مدیون منو هم همینجاش تا:بابا شاه_

 و رو به امیر علی گفت: شد بلندآرش 

 .بریدزودتر  :ارش_

 هنوز ،من حیاط ی گوشه سمت به داد هول و ویلچر امیرعلی

 پوستی زیر که ارشی به میکردم، نگاه ارش به و بودم ایستاده

 مدیونش دوباره من االن و میرسید دادم به خونه این تو گاهی
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 زیر بودنمو دختر احترام وقت هیچ که مردی مدیون شدم،

 چند امیرعلی. بود اسمش زیر اسمم وقتی حتی نکرد له پاش

 منو چرخید، عقب به نیستیم کنارش دید وقتی جلو رفت قدم

 عصبی لحن با دید من به خیره و ارش و ارش به خیره که

 :کرد صدام

 هورام_

 .افتاد اخماش به نگاهم و چرخوندم سر طرفش به

 جانم_

 .کرد اشاره بازوش به سر با

  زمین نخوری بگیر بازومو بیا_

 ازش و بزنم حرف میخواست دلم کردم، نگاه ارش به دوباره

 ، شد بلند امیرعلی صدای دوباره کردم باز دهن تا کنم، تشکر

 و ارش از تشکر شد باعث و کرد صدام  تاکیدی و کفری اینبار

 امیرعلی به خودمو تند های قدم با و دیگه وقت یه واسه بزارم

 .برسونم
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 ، من اویزون هم اباده و رعنا و کردم حلقه دستش دور دستمو

 یه شدیم خارج که حیاط از. رفتیم حیاط در سمت به اروم

 اون جز و بود شده پارک تر پایین خونه تا چند مشکی ماشین

 .داد نشون و ماشین انگشت با رعنا. نبود ای دیگه ماشین

  ماشینه همون_

 اما محکم قدماش. داد هول ماشین سمت به و ویلچر امیرعلی

 ،داشت شک هنوز؛ خوند و تردید میشد که جوری بود، اروم

 اما کنه هضم و پیش ی لحظه چند اتفاقات بود نتونسته هنوز

 جنایت و ها کار مامت از ارش. نبود عجیب دیگه من ی واسه

 نبود بد ارش؛ بود گرفته یاد هاشو اخم و ژست فقط اقا های

 پول اول اولویت اقا ،واسه نشه حذف تا میکرد بازی بد باید

 نفهمیدم وقت هیچ ، جایگاه و موقعیت بعدی اولویت بود،

 .نه یا هستن زندگیش های الویت جزء هم ارش و سیامک

 هورام_

 ارش کار درگیر اینقدر اومدم، بیرون فکر از امیرعلی صدای با

 سوار بابا شاه کی و رسیدیم ماشین به کی نفهمیدم که بودم

. شم سوار تا میکردن نگاهم منتظر رعنا و اباده و امیرعلی شد،
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 امیرعلی جدی صورت تو و چرخوندم بینشون چشممو

 .کردن توقف مردمکام

 ؟جانم_

 کجاس؟ ،حواست شو سوار_

 ترسیدم، لحظه یک که گفت غیض با اینقدر و کجاس حواست

 نگاهم داره طلبکارانه حاال و خونده افکارمو تمام میکردم حس

 .میکنه

 میام تو با ،من هیچی_

 بود کرده پارک و موتور که جایی سمت به و گرفت ازم چشم

 :گفت کنه نگاهم اینکه بدون و رفت

 .میشی اذیت موتور ،با بیا ماشین با_

 به کردم؟ می فکر ارش به من که بود مهم براش اینقدر یعنی

 رو و کنه قهر باهام بخواد داشتم ارش به که دینی حس خاطر

 خودمم شن سوار کردم اشاره اباده و رعنا به برگردونه؟ ازم

 باید که بود بلند قدماش اینقدر افتادم، راه امیرعلی سر پشت

 . کنم پر رو فاصله قدم چند این تا میدوییدم
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 امیرعلی_

 لحنش عصبی و بیش از حد جدی بود.

 بله_

 نمیکنی؟ نگاهم چرا_

 بیا؟ ماشین با نگفتم مگه_

 به و کاله کنه نگاهم اینکه ،بدون شد سوار رسیدیم، موتور به

 که نداشت ای فایده کردم نگاهش هرچی. گرفت سمتم

 هم چشمی گوشه نمیخواست تا میکشتم خودمم نداشت،

 موتور جلوی و رفتم شم موتور سوار اینکه جای به. نمینداخت

 :گفت اخم با و کرد بلند سرشو بالخره. وایسادم

 . میاد یکی موقع یه شو سوار بیا_

 هستم؟ اقا برگردوندن رو سزاوار که کردم چیکار من_

 شاکی گفت:

 . نیست بازی بچه جای اینجا هورام شو سوار گفتم_

 ...امیرعلی_
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 .کرد قطع حرفمو

 برم؟ یا میشی سوار_

 ول منو اینجا شب وقت من؟این بره؟بدون کردم، نگاهش مات

 :گفتم بغض با و رفتم عقب قدم بره؟دو کنه

 برو_

 جهتی خالف و گذاشتم موتورش روی اوردم در سرم از کالهو

 میومد بند اشکم مگه کردم،حاال حرکت بود پارک موتور که

 تا امشب. چشمم تو کردن خار انگار میکردم گریه جوری یه.

 خنگ منه. اوشین ،شدم بیاد بند نکنم فکر اشکا این نشم کور

 ارش شکر رو خدا هه هه ، بمیرم اقا جای میخواستم بگو و

 جون نیست الزم میگیرم پس حرفمو یا خدا اصال ؛ نزد سرمو

 قتل طرح خاطرش به داشتم ،تازه بگیری اقا این جای منو

 اشک و میرفتم راه تند تند. نکشتمشا خوبه و می ریختم ارش

 .میزدم غر لب زیر و میریختم

 برو االن براش میمیرم براش میمیرم هی خانم، هورام بفرما_

 کنن برسرت خاک کردنت، شوهر این با بمیر زمین بزار سرتو

 ،صبر شدی گندیده بِهِ این عاشق که احمقی و ساده اینقدر که
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 حالت شدم دیگه یکی عاشق رفتم که االن خان امیرعلی کن

 .میاد جا

 بیخود_

 هیییییییین_

 و گذاشتم قلبم رو ،دستمو ترس از هوا رفتم متر سه قشنگ

 نگاهم داره اخم با و نشسته موتور رو دیدم برگشتم سمتش به

 مثل منم. میومده دنبالم خاموش موتور با مدت تمام میکنه،

 برو میگه من به نکرده کار واسه هم، تو کشیدم اخمامو خودش

 میخوام من تازه مردا این پرروئن افتاده؟چقدر راه دنبالم حاال

 و کردم نازک براش چشمی پشت. بیخود میگه شم عاشق

 .دادم ادامه راهم به دوباره

 نشو مزاحم اقا برو_

 :داد تشخیص صداشو شیطنت میشد اما بود جدی لحنش

 .نمیشم متاهل خانم یه مزاحم وقت هیچ من _

 جلوی چون چرخیدم، کامل سمتش به زدمو کمرم به دست

 .داره نگه موتورو شد مجبور ایستادم موتور
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 متاهلم؟ من گفته کی_

 .کرد اشاره شکمم به چشم با سینه به دست

 توئه اون که ای جوجه اون_

 نیکم کارهای پاداش بچه این ، مقدسم مریم جدید ورژن من_

 مگه زندگیت و کار دنبال برو هم ،شما  بوده خدا طرف از

 بری؟ نمیخواستی

 . ببینم اینجا ،بیا ای بچه هنوز_

 با حاال و شده خارج عصبی حالت اون از یعنی لبخندش

 زود اما میکرد، نگاهم داشت،توش  محبت دنیای که چشماش

 . بیام پایین خودم موضع از من بود

 برووو دیگه ،برو میری نگفتی بیام؟مگه کجا نمیخوام،_

 برم؟ کجا خانمم بدون من اخه_

 منو دل اینجوری امیرعلی بگیری یکساعته درد دل که اخ

 سخته چقدر ،افتاد تپشبه  قلبم چجوری کن نگاه ، میریزی

 دوبارهتا  گرفتم گاز داخل از محکم لبمو. نکردن باز نیش

 سمتم به و شد پیاده موتور از. نشه خارج دستم از اختیارش
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 اخم ،با بود فاصله بیمنمون انگشت پنج ی اندازه دقیقا اومد

 حد از بیش بمش صدای؛ ببینمش تا باال گرفتم سرمو

 .میکرد زمزمه برام اروم وقتی بود خواستنی

 خیره مردی هیچ به من جلوی وقت هیچ دیگه وقت، هیچ_

 کی نفهمی ،که بره یادت کنارت منو که نشو خیره اونقدر ، نشو

 باید و میدارم بر من که هایی قدم تمام. شدم دور دوقدم ازت

 .بیایی دنبالم

 چشمام تو مستقیم و شد خم سمتم به و گرفت هامو شونه

 .کرد نگاه

 . نکن نگاه هیچکس به من جز؛ کنی پر قدمارو و بیایی دنبالم_

 غیرتی مرد. گذاشت ش سینه رو سرمو و بوسید پیشونیمو

 میخواست و بود شده اذیت ارش به نگاهم با امشب...من

 .بوسیدم چونشو و کردم بلند سرمو. بده نشونم ناراحتیشو

 امیرعلی_

 .گرفت مچمو و بوسید شقیقمو

 .خیابونیما وسط خونه، تو واسه باقیش بریم_
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 مرد این چقدر ،اخه فرشته یا دادی من به شوهره این خدایا

 به رو سرمو؛ گرفتم کمرشو دستی ود و نشستم پشتش.خوبه

 :زدم لب اروم و بردم اسمون

 .ها منتفیه پیشم دقیقه چند حرفای خدایا_

 ....راوی....

 کند، هضم را پدرش بودن بود نتوانسته روز سه گذشت از بعد

 عذاب تمام. داد دست از هم را مادرش رفتنش با که پدری

 تا میکرد مرور خودش با ها سال این تمام در را گذشته های

 ،تا بماند تازه تا میزد نمک کهنه های زخم ،روی نکند فراموش

 روز سه این تمام در. نشود کم انتقامش ی انگیزه از ای ذره

 های سال تمام حسرت که روبرویش مرد به ها ساعت و بارها

 تمام کند جبران چگونه نمیدانست ؛بود شده خیره بود عمرش

 خدایی بود، برگردانده رو و زده غر خدا به که را هایی دقیقه

 چیزی دیگر دنیا این در. نبود غافل اون از هم لحظه یک که

 هورامش حضور با که ای خانواده خانواده، جز نبود مهم برایش

 کوهی میکرد حس که پدرش حضور با ، گرفت شکل و رنگ

 و میکرد غوغا شیوا نبود دلش در شده، گاهش تکیه عظیم
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 شده زیاد شیوایش بودن زنده برای ها روز این که هایی کاش

 پدرش توسط اطالعات از پر فلش نآ بود فهمیده حاال. بود

 .بود داده قرار هورام اختیار در عمد به و شده گذاری رمز

 بابا؟ کردی شاییگ رمز و فلش اون_

 .داد قرار مقابلش را روشنش تاپ لپ و نشست پدرش کنار_

 دست اینا به چجوری اما اوردم بدست و مدارک تمام بابا اره_

 کردید؟ پیدا

 نگاه پسرش به ناراحت و فرستاد بیرون را نفسش اطاه محمد

 .کرد

 اطالعات از یکسری نیست، دیروز و امروز واسه فلش این_

 خاطر به اصل در بود، زنده هویتم هنوز که وقتیه واسه اصلیش

 شدن روز ،به شدم دزدیده و شد حمله بهم هم فلش همین

 شخصی خدمتکار شد، انجام رعنا کمک به هم اطالعات این

 رعنا سفر میرفتن پسراش و عبدالرضا که وقتایی یه بود من

 . میداد قرض بهم تاپشو لپ یواشکی

 ها سال این ی همه تو بتونید که ندادید و اطالعات این چرا_

 ...االن هم مامان میدادید ؟اگر کنید زندگی راحت
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 ندهد،یاداوری ادامه تا گذاشت پسرش دست روی را دستش

 از را عینکش بود، اش زندگی عذاب بزرگترین شیوا مرگ

 .زدود را اشکش خیسی نم و برداشت چشم

 زور به رو شیوا ، تو کردن گور و گم منو ساختگی مرگ از بعد_

 فرار اونجا از دوسال از بعد شیوا ،منو الرضا عبد ی خونه اوردن

 بیشتر ترسیدیم اما باباجان دنبالت بیاییم میخواستیم کردیم،

 سال دو تا. بود تر امن جات زهرا ی خونه تو بیفتی، خطر تو

 .افتادیم عبدالرضا گیر دوباره که پیش

 .ایستاد پدرش مقابل و شد بلند جا از کالفه

 ،مگه  مگه...،یعنی بود باردار مامان سر باال رسیدم وقتی من_

 ....سورن

 هم دکتر مطب تو. تو تنی برادر باباجان، منه ی ،بچه بچه اون_

 من خونه اون تو برگشتیم وقتی. افتادیم عبدالرضا ادمای گیر

 میارن سرش دارن بالیی چه نمیدونستم ، ندیدم رو شیوا دیگه

 .داد نشونم و اورد شاهرگشو بریدن فیلم عبدالرضا اینکه ،تا

 دست از مادر ی غصه و روبرویش مرد ی مردانه ی گریه صدای

 و نفره سه ی خانواده عذاب های سال ی همه و همه ؛ اش رفته
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 که مردی داشت، پدر حکم که بود مردی ،باعثش خوشحالش

 ننگ فامیلشان نام بودن یکی و بود یکی او با کثیفش خون

 اشک از میکرد قراری بی و بود شده چنگ قلبش.  بود بزرگی

 دیده رنج پدر کشید اغوش در و رفت سمتش به ، پدرش های

 بار هر با که سورنی سورنش، برای بود خوشحال و. را اش

 میکرد فکر لحظه ان تا. میداد ازارش ای دوگانه حس دیدنش

 چشم شیوا عشق به و عبدالرضاس جنس از ای بچه هم سورن

 کوچک موجود ان به اش عالقه حاال؛ تنفر حس ان به میبست

 تا که دلتنگی وحس بود شده برابر هزاران داشتنی دوست و

 شعله قبل از بیشتر و دوباره بود کرده سرکوب لحظه ان

 .میکشید

 سورن؟ گذاشتی اسمشو _

 و زد لبخندی اطاه ،محمد داد تکان سر و  کرد نگاه پدرش به

 .کرد نگاه امیرعلی به مشتاق

 ببینمش؟ جان؟میشه بابا کجاس_

 با. ببینیدش که میاد زودی به امنه جاش نباشید، نگران_

 .الهه پیش کانادا فرستادمشون ارام و زهرا مامان
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 گرفتی؟ عبدالرضا از رو بچه چطوری_

 تلخ اما دور چندان نه ی گذشته یاداوری با را هایش چشم

 .بست

 اوردن، سرش بالیی چه شنیدم وقتی دزدیدم، و مامان_

 یه تو. بیرون کشیدمش عبدالرضا ی خونه تو از دزدیدمش

 خونم تو که شبی شه، تموم خونش تا بودنش انداخته اتاق

 اوردمش اونجا از بودن اینجا همشون و بودم گرفته مهمونی

 .رسیدم دیر ...اما بیرون

 .برد فرو موهایش بین را دستش و شد بلند جا از کالفه

 نگهش دستگاه با ماه هفت تونستن فقط کما، تو بود رفته_

 .بیاد دنیا به سورن تا دارن

 و بود دشمن که برادری از میخورد افسوس دل در طاها محمد

 که ثروتی خاطر به؛ اش خانواده و او حق در کرد، دشمنی

 برادرش حق در فقط نه که برادری. نداشت کم هم خودش

 بود کرده ظلم هم فرزندش دو مادر و همسر حق در بلکه

 ها ان بودند سن کم و  کوچک هنوز فرزندش دو وقتی دقیقا.

 از عبدالرضا حرام نان و پول ان چون کرد یتیم مادر از را
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 زدن در بود شده قهار چه عبدالرضا و نمیرفت پایین گلویش

 . شاهرگ و سر

 ....هورام....

 .ها میکنه غوغا میبینه میاد اقا االن هورام دیگه بخور_

 . کشیدم سرم روی رو پتو

  و دل انگار  این میکنما که نگاهش اصال رعنا نمیتونم بخداااا_

 .بهم میپیچه رودم و

 میکردن نگاهم عاصی که اباده و رعنا به و کردم بلند سرمو

 .زدم لبخند و دوختم چشم

 بگید اومد رعلیامی اگر بخورید خودتون بشینید هورام جون_

 باشه؟، خوردم من

 ،بلند شو بلند ؛میکنه پوستمومو بفهمه چی؟بعد دیگه :اباده_

 .نخوردی حسابی و درست هیچی دیروز از ببینم شو

 و شد باز اتاق در بپیچم پتو الی خودمو خواستم دوباره تا

 بعد نخوردم دست ی غذا ظرف به اول ، داخل اومد امیرعلی

 صحبت هم و همدم شدن اومدن وقتی از که رعنا و اباده به هم
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 از روز چند این تو هم رعنا و اباده. کرد نگاه بیکاریم های روز

 و ادب رسم بودمش ندیده حاال تا من که خدمتکاری سر

 امیرعلی به بقیه مثل و بودن یادگرفته رو خدمه باقی احترام

 سریع امیرعلی نگاه ،با میکردن تعظیم و احترام ادای

 امیرعلی. انداختن پایین سر و کردن جور و جمع خودشونو

 .کرد نگاهم اخم با و اومد نزدیکتر قدم چند

 س؟ نخورده دست چرا ظرف این_

 اومد، دستم کار حساب منم که بود جدی صورتش اینقدر

 کشیدم، دست پریشونم و سیخ موهای به و نشستم سریع

 .کردم نگاهش مظلوم

 بخورم نمیتونم بخدا_

 کردی؟ مرغ هوس نگفتی مگه_

 نترس. پریده هوسم االن خب بودم کرده هوس موقع اون_

 روکش اسکلت میدم ضمانت ندم تحویلت اسکلت میدم قول

 خوبه؟ بدم تحویل دار

 کرده اشاره سر با امیرعلی بود، گرفته خندشون رعنا و اباده

 هرچی شدن، جیم جفتشون که نکشید ثانیه به و بیرون برن
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 اون از.انگار نه انگار ببرن منم کردم نگاهشون التماس با هم

؛داشت با اخم  کردم نگاه علی امیر به شدم امید نا که دوتا

و تند تند شروع  زدم نما دندون لبخندیه  نگاهم می کرد،

 ی گوشه میگرفت خندش وقتی همیشه.کردم به پلک زدن 

 چرا نمیدونم ولی االن مثل دقیقا میفتاد چروک چشمش

 بشقاب و نشست تخت ی لبه. نخنده که میداد زجر خودشو

 .گرفت دست رو غذا

 .میارما باال االن نمیتونم بخداااا امیرعلی_

 کنن؟ درست برات بگم میخوای چی_

 چیزی یه سریع باید شدم، کردن فکر مشغول و کردم کج لبمو

 .بشه منصرف بهم غذا این خوروندن از تا  میگفتم

 .....امممم....کنم فکر بزار خب_

 با که میچیدم رو ها خوراکی و ها غذا انواع ذهنم تو داشتم

 .کرد نگاهم لبخند با؛ اومدم بیرون فکر از رو لبم  ش بوسه

 چیشد؟_
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 کشیدم، رخ به و دندونام تمام دوباره و شد  باز کم کم نیشم

 فهمید کردم، باز و دستام. بودم یهوییش های بوسه این عاشق

 تخت کنار کمد روی رو غذا ظرف سریع کنم چیکار میخوام

 ،نتونست بغلش تو کردم پرت و خودم بالفاصله من و گذاشت

 .تخت رو افتاد پشت از کنه کنترل خودشو

 تو تو کارای دست از بیاد دنیا به بچه این نکن، بپر بپر اینقدر_

 .کنم فکر میشه ژیمناستیک پوش ملی نوزادی همون

 .گذاشتم روسینش سرمو

 امیرعلی_

 .کرد فرو موهام تو دستشو

 جانم_

 نمیکنی؟ دعوام بپرسم چیزی یه_

 .خندید اروم

 من های دعوا از که کردم؟چقدرم دعوا تورو تاحاال من_

 .تو میترسی

 ... اومد دنیا که بچمون خب،_
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 بهش بارها که بود سوالی ولی کنم ناراحتش و بگم میترسیدم

 کشیده پیش رو بچه اسم خودش که حاال بودم کرده فکر

 .کنم راحت خودمو خیال بود وقتش

 چی؟ اومد دنیا_

 داری؟ دوسش سورن ی اندازه_

 نگاهش و کردم بلند سرمو. شد متوقف موهام بین دستش

 .کردم

 که میخوام؛ داری دوست و سورن خیلی تو اخه یعنی،_

 ،بخدا باشی داشته دوست سورن ی اندازه منم ی بچه....یعنی

 .دارم دوست خیلی و سورن من

 که سوالی شاید بود، شده پکر ش چهره کردم، نگاهش منتظر

 ای بچه اینکه از میترسیدم اما نبود خوبی سوال بودم پرسیده

 ،به داره سورن به که عشقی همه اون ی اندازه به منه از که

 سینش رو سرمو کرد مجبورم دوباره .باشه نداشته بچه این

 .شد موهام نوازش مشغول و بزارم

 عاشق باشه؟من نداشته دوست بچشو میتونه پدری کدوم_

 که بچه اون ی عالقه از ای ذره بچه این اومدن دنیا و سورنم
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 عالقه با برادرانه ی عالقه اما نمیکنه کم شد هم برابر ده امروز

 به و کردم بزرگ خودم و سورن. میکنه فرق خیلی پدرانه ی

 ...برادر یه عنوان به اما بستس جونم

 .کردم نگاهش شده گرد چشمای با کردمو بلند سرمو دوباره

 ....سورن مگه... چی؟مگه برادر؟یعنی_

 .پسرم نه منه برادر سورن_

 با شوک وهیجان گفتم:

 عاشق من از قبل نداشتی؟یعنی زن من از قبل تو پس،پس_

 نبودی؟ کسی

 .کرد نگاهم پوکر

 مهم ی نکته همه فقط؟این فهمیدی اینو من ی جمله تمام از_

 .بود جمله این تو

 اینقدر ، کردم بوسه غرق صورتشو و خندیدم بلند صدای با

 و خندیدن به کرد شروع بلند صدای با اونم که کردم بوسش

 :گفت هاش خنده بین

 بود؟ کننده خوشحال اینقدر موضوع این_
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 نفر اولین اینکه. ام تو زندگی تو نفر اولین من خب، معلومه_

 .میکنه فرق خیلییییییی نفر دومین با باشی کسی زندگی

 قفلم پاهاش بین و خوابوند بازوش رو و ،کشید گرفت دستمو

 .کرد

 اول من بود، شدنت مامان وقت چه االن هنوز ای بچه تو اخه_

 .میکردم بزرگ رو تو باید

 و ترس ،بدون دغدغه بدون زندگی میخواد،یه ارامش دلم_

 .استرس

 نکن فکر بهش زودی، به میشه تموم چی همه_

........... 

 روز هر که یکماهه میگذره، پدرش و امیرعلی رفتن از ماه یک

 این از کی ببینم تا دره به شدن خیره و بالکن تو نشستن کارم

 دلم وقت هیچ بودم، فراری انتظار از همیشه. تو میاد در

 انتظار به عمرم نصف حاال و باشم کسی منتظر نمیخواست

 اومد ارش ظهر سه ساعت پیش یکماه. میگذره بودن امیرعلی

 و نفهمیدم بودن، اتاق تو ساعت چند باباجون و امیرعلی با و

 شنیدن چی و گفتن ،چی افتاد اتفاقی چه و شد چی نپرسیدم
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 یک بود قرار که سفری ،یه  گرفتن کمشتر میمتص یه ولی

 نسخه همیشه برای امیرعلی بود قرار که ،سفری باشه ای هفته

 بهم داشتم ارزوشو که ارومی زندگی اون و بپیچه دشمناشو ی

 این ادم خبرترین بی هنوز من و یکماه شده هفت یک. بده

 به و روزام نصف که زیاده نگرانیم و استرس اینقدر ام، خونه

 ،نمیدونم بدن بهم و سالمتیش خبر تا میگذره دعا و سجده

 از بعد. بگن من به نمیخوان یا خبرن بی هم خونه این ادمای

 موتم حول امیرعلی فکر تمام خونه این به جون بابا برگشتن

 تموم کار اون باید میگفت؛ میگذشت تمومش نیمه کار کردن

 .بدم ارامش تو به بتونم و برسم ارامش به تا بشه

 هورام_

 :گفتم حوصله بی بگیرم برو رو از نگاه اینکه بدون

  رعنا خوردم ناهارمو_

 .نشست حیاط ی پله رو و اومد

 در؟ این به بشی خیره و بشینی میخوای کی تا_

 .کشیدم حسرتی پر آه
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  برگرده که وقتی تا_

 .گذاشت شونم روی دست

 یه ساعته چهار ، تو بریم شو بلند .میدم قول بهت برمیگرده_

 خوب هم بچت واسه ها، میگیره درد کمرت نشستی جا

 .نیست

 حتی ، میشم له دارم خبری بی تو که ماهه یک ، شد ماه یک_

 .نزده زنگم

 کار تو وقتی که گفت ،خودش حتما شلوغه سرش  عزیزم_

 .نمیکنه فکر هیچی به نکنه تموم و کار اون تا باشه

 :گفتم بغض با

 میزنه شور دلم_

 نده راه بد دلت به اینقدر خبری، بی و دور ازش چون طبیعیه_

 تاریک داره هوا ،پاشو داره هواشو خودش بزرگه خدا شو بلند

 .میشه

 از پر که هایی غروب بود، ها غروب وقت هام دقیقه بدترین

 تمام با. میکرد تر سنگین دلمو روی غم و بود غم و دلتنگی
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 سبکتر دلتو درد رفتنش با انگار داشت غروب که غربتی

 دلت تا شی اروم تا بریزی اشک میکنه وادارت یعنی میکرد،

 غصه همه این حجم از قلبت و نشه جمع همش بشه، سبک

 :زدم لب اروم و کردم نگاه آسمون سرخی به. بترکه

 .نیومدی تو باز و دیگه غروب یه_

 .....راوی.....

 نگاهی دو هر  به و نشست ارش و پدرش کنار و شد انبار وارد

 . انداخت

 پدر. هست هم فامیلی بحث دشمنی بحث بر عالوه وسط این_

 ارش منو زده، اسیب نحوی به کدوم هر به حاال که برادرتون و

 تمام پدر، شما و گرفت ازمون مادرمونو چون یکیه دردمون

 .بدهکاری بهش زندگیتو

 خورد را اش مردانه غرور بغضش تا انداخت پایین سر آرش

 دستش که کرد زندگی مردی دست زیر ها سال تمام. نکند

 ناپدید از بعد و بچگی از که مادری بود، مادرش خون به الوده

 فرار دیگری مرد با بود خوانده سیامک و او گوش تو شدنش

 بودند مادرشان عاشق که بچه هردو بچگی همان از. کرده
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 دروغ با کودکیشان پاک احساسات های شیشه تمام حاال؛

 و باشند پدر مثل میکردند سعی .بود شده شکسته پدر های

 میشد پیشروی مانع او در چیزی همیشه کنند، زندگی او مثل

 پاک وجود از که بود او از نیمی به مربوط میدانست حاال و

 کشته فیلم که پیش دوماه از. بود رسیده ارث بهش مادرش

 به راحت خواب دیگر بود دیده را پدر دست به مادرش شدن

 کرده پیدا پدرش وسایل بین اتفاقی که فیلمی.نیامد  چشمش

 و ثانیه هر با که فیلمیکرد ؛ تماشایش کنجکاوی روی از و بود

 سفید را اش مشکی موهای از تار چند مادر عذاب و جیغ هر

 سفیدی ، گندمی جو موهای شد اش نتیجه و بود کرده

 از بعد که بود مادرش سفید دست یک لباس یادآور موهایش

 طول تمام در. درامد قرمز رنگ به بدنش از سر کردن جدا

 خیانت خاطر به عبدالرضا های کار تمام میکرد فکر زندگی

 تحمل و نداشت را کسی دیگر پدر همین جز است، مادرش

 با را خیانت درد که پدری حال به میسوزاند دل و میکرد

 هایش جنایت از لذت با داشت عادت و ندمیک خنک جنایت

 خون سالمتی به و ببیند هرزگاهی و کند ارشیو و بگیرد فیلم

 دستور که افتاد ای محموله یاد. بنوشد شده ریخته های
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 امیرعلی افراد اگر افتاد ؛ رغیب گیر راه بین و دزدیدنش را داد

 که حاال.نبود دنیا این در دیگر او میرسیدند تر دیر ثانیه چند

 عالقه مورد سیامک و او وقت هیچ میفهمید میکرد فکر خوب

 کثیفش اهداف بردن پیش برای رباتی تنها و پدرنبودند ی

 .بودند

 ارش_

 تو را بود کرده جمع خودش برای دوماه این که ای انگیزه تمام

 .کرد نگاه امیرعلی به مصمم و ریخت هایش چشم

 مادرمو گناه بی خون انتقام میخوام فقط ،االن  ندارم پدر من_

 .بگیرم

 ی همه یا بشه، تموم چی همه و بکشیش ،یا داری راه دو_

 از که مدارکی تمام با و بگیری دیگه ساعت سه تا زندگیشو

 لحظه در کشتنشبدی ؛ پلیس تحویل داری  هاش قتل ارشیو

 مامورا به تحویلش و ش زنده اما نمیکنه خنک و داغی هیچ

 شیوا و میده لو متصلن بهش که هایی باند از رو دیگه خیلیای

 .نمیشن قربانی اینده در ای دیگه های
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 رو داغی چه ،میفهمم پسرم میگه راست امیرعلی:محمدطاها_

 مجهول عبدالرضا مثل دیگه خیلیای کشتنش با ولی دلته

 ادامه دیگه گناه بی های ادم کردن قربانی به و میمونن الحویه

 .میدن

 :گفت و انداخت پایین سر شرمنده ارش

 مردم به ، کردم همکاری و بستم چشم ها سال این تمام من_

 واسه بدهکارم، خیلی مامانم به تر مهم همه از و خودم به و

 تمام رفتن دست از اون واسه نیست، من بابای ادم اون نه...با

 لحظه یه مرگ. زندگیش نابودی یعنی ثروتش و هاش دارایی

 .نمیکنه دوا من از دردی ای

 تالش که را مرد این سنگین بغض میفهمید خوب امیرعلی

 مرگ داشت وستد بود خودش به اگر. بودن پا رو برای میکرد

 در.بود کم برایش تنهایی به مرگ اما ببیند چشم به را ادم این

 .شد وارد خشایار و شد زده انبار

 .میخواد ورود ی اجازه مهمانتون قربان_

 صادر را اجازه سر حرکت با و کرد صاف صورتش روی را نقاب

 .شد انبار وارد مرد که نکشید ثانیه به. کرد
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  همه به سالم_

 .فشرد گرمی به را دستش و شد بلند جا از علی امیر

 بشین اومدی، خوش_

 به تردید با و شد وارد تازه مرد مات نگاهش تعجب با ارش

 را ارش تردید پر نگاه جواب لبخند با مرد کرد، نگاه امیرعلی

 ....برگشت اش صندلی روی هم امیرعلی نشستن از بعد. داد

 ....بعد ساعت چند

 نگاه راک به خوشحالی از میزد برق که چشمانی با عبدالرضا

 .کرد

 .رسیدیم انگیز هیجان قسمت به راک خب_

 خندیدن به کرد شروع بلند صدای با راک

 ها پول.  ستودنیه واقعا پول به تو عشق همه این عبدالرضا_

 بشماری، رو ها پول چک و ها پول تمام میتونی مرد س اماده

 افتادن، راه مرز سمت به و شدن کانتینر سوار ها دختر

 این از شده راحت خیالت و فرستادی باهاشون که سیامکتم

 .نمیبینم و ارش راستی. بابت
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 .کرد جمع را اش چهره عبدالرضا ارش اسم امدن با

 نمیخوره، من درد به دیگه ارش ، دیگه نریز بهم خوشیمو_

 رفت و نوشت نامه که میشه ماهی یک .نیست کار این تو دیگه

 .زد که گندی از بعد البته کرد گم گورشو و

 :پرسید نگران و شد خم جلو به راک

 .نشه دردسر برامون_

 .کرد نگاه ها پول به شوق با دوباره عبدالرضا

 .میکنم خاموشش بگیرمش  زدم ردشو نباش، نگران_

 .داد تکیه اش صندلی پشتی به دوباره راک

 کردم وفا وعدم به من؛ توئه نوبت حاال_

 داد قرار راک مقابل را فلش عبدالرضا

 توسط که هست فلش رمز فقط رمز، بدون اسامی از هم این_

 اعتماد تو به حرفا این از بیشتر که من ،البته میشه باز خودم

 .مرد دارم

 کردی؟ چیکار مامورا با_
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 و شک ،اگر سیامک و ارش نام به زدم داراییمو تمام هیچی_

 بدون و میگیرن قرار بازجویی تحت اونا باشه هم بازجویی

 میکنم زندگیمو من نامشونه به ثروت چقدر بدونن اینکه

 .امواله صاحب واسه باشه هم دردسری

 .زدن کف به کرد شروع عبدالرضا برای باخنده راک

 . عبدالرضا شیطانی خودِ  خودِ تو_

 هول را طاها محمد ویلچر که سلطان حاتم و شد باز انبار در

 پشت سلطان حاتم دیدن با عبدالرضا. شدند انبار وارد میداد

 .برد ماتش طاها محمد سر

 تو پیش طاها میکنی؟محمد چیکار اینجا تو... ،تو حاتم_

 ؟میکنه چیکار

 :زد فریاد عصبانیت با و شد بلند صندلی روی از

 رو معامله این که دزدیدی اینو من؟اگر کار تو کردی سرتو باز_

 .پسر زدی کاهدون به سخت بگم باید بیاری در چنگم از

 .ایستاد ویلچر مقابل و شد بلند میز پشت از
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 جسم که جسمه یه فقط االن مرده، که وقته خیلی ادم این_

 .تو مال نیمشم نصفه

 همه که سرش پشت محافظان به رو و کرد بلند را صدایش

 :گفت بودند گرفته نشانه را سلطان حاتم دست به اسلحه

 انبار وارد راحت اینقدر اینا که میکنن غلطی چه بیرون اون_

 شدن؟

 :داد ادامه سلطان حاتم به رو

 برو اینجا از و بردار رو جنازه این زود جنگ و خونریزی بدون_

 .منه برای فقط معامله این ؛ حاتم

 رو پامو من که میدونی نیست، این فقط؛ عبدالرضا نکن عجله_

 .نمیزارم شکسته پل

 به عبدالرضا ارش ورود با شد، انبار وارد ارش و شد باز در

 .شد نزدیکتر بهش قدمی و کشید هم در را هایش اخم شدت

 باشی؟فکر حاتم با تا  کردی پشت من به گــــس توله_

 همون ی لنگه هم تو میماسه؟ بهت بودن من با از بیشتر کردی

 ....حرو مادر
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 .ماند نصفه حرفش و رفت باال هایش ابرو ارش فریاد با

 .ااااارـــــنی منو مادر اسم_

 از پاکتر مادر نام امدن با و بود شده قرمز  آنی به ارش صورت

به روحش  دشنام گناه بی ها سال این تمام در که گلش برگ

 سلطان حاتم دست با که گذاشت جلو قدمی ،می فرستاد 

 های رگ و ارش نگاه حرص دیدن از عبدالرضا. شد متوقف

 تا تکو از را خودش اما رفت عقب قدمی گردنش متورم

 .نداختین

 . ای پتیاره همون  خون از هم تو_

 دوماه از بعد و شکست بالخره ارش مقاومت و تالش تمام

 .کردند پیدا راه هایش اشک خودخوری

 تو سال همه نشدی؟این ،خسته گفتی دروغ سال همه این_

 بود، پاکتر گل از که مادری؛ گفتی مادرمون خیانت از گوشمون

 راحت اینقدر تونستی چجوری ؟اومد دلت چطوری

 کردی که کارایی و ها سال این تمام رو بستم بکشیش؟چشم

 دیگه بسته. بمونه بودی نذاشته ما وجود تو احساسی چون

 منو و ساختی که کار های کثافتی این کن تموم ، کن تمومش؛
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 و برادر به تو. بزنیم پا و دست توش کردی مجبور و سیامک

منم بهت رحم  نکردی، رحم ممادر به نکردی، رحم برادرتم زن

 ولی بشی کشته خودم دستای با میخواد دلم؛ نمی کنم

 تو که سیاهی ی گذشته باید من که افسوس... افسوس

 .کنم پاک و ساختی واسمون

 سعی کردی، حبس منو که هایی سال این تمام تو:محمدطاها_

 تو کار از بابامون که حاللی های لقمه اون بیارم یادت کردم

 و شکمت تو رفت کی ی ،لقمه میذاشت دهنمون تو پزی اجر

 عبدالرضا؟ شدی این

 دراورد کتش جیب توی از را ش اسلحه و زد ای نعره عبدالرضا

 .میرفت نشانه و میچرخاند نفرشان سه هر سمت به و

 ی لقمه کدوم.ددددـــشی خفه دددد،همتونـــشی خفه_

 اون تو کار جای به میتونست وگرنه نداشت عقل ما حالل؟پدر

 بشیم، بزرگ حسرت بدون ما لاو از که زندگی جوری جهنم

 از بودم متنفر من. نبودم راضی میدادن که هایی لقمه به من

 بستنی واسه میذاشت دستمون کف که هایی قرون یک

 دارم عظیمی ثروت من ،االن میکردی ذوق تو و خریدن
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 چه.کنم یم نابودش بگیره قرار راهش سر کس هر که ثروتی.

 و خدا از دم برام و نمیدید و پول همه اون که احمقم زن اون

 .شماها چه میزد پیغمبر

 :داد ادامه سلطان حاتم به رو

 جونشون سلطان، حاتم نمیرسه بهت چیزی اینا اوردن با_

 توف اینا بابت ،من بکن بکنی میخوای هرکاری ، تو پیشکش

 .نمیدم هم

 .ایستاد ارش کنار و امد بیرون ویلچر پشت از سلطان حاتم

 تو.عبدالرضا بدهکاری من به حرفا این از بیشتر خیلی تو_

 جون بدهکاری، بهم جوونیمو بدهکاری، من به خانوادمو

 کتک و ها ضربه تمام بدهکاری، بهم پدرمو سالمتی مادرمو

 . بدهکاری و زدی حاملم زن به که هایی

گیج شده بود و منظورش  سلطان حاتم های حرف از عبدالرضا

 :زد فریاد ،کالفهرا نمی فهمید 

 اصال؟ میشناسم تورو بابای ننه زنو من تو؟مگه میگی چی_

 .برد نقابش سمت به دست امیرعلی
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 که باشه صورتم روی روزی تا نقاب این بودم خورده قسم_

 خون و اشک که وقتی تا ، بردارم تو ی چهره از نقاب بتونم

 .بشورم شیوامو

 به مبهوت و کرد تکرار بار چند را شیوا اسم لب زیر عبدالرضا

 اصال شناختش کرد، نگاه سلطان حاتم نقاب بدون ی چهره

 او میداد نشان شیوا به حدش از بیش ،شباهت نبود سخت

 و گشته دنبالش ها مدت که است ای گمشده امیرعلی همان

 یا سلطان حاتم ی چهره بهت از هنوز. بود نکرده پیدایش

 روی را اسلحه سردی که بود نیامده بیرون امیرعلی همان

 .کرد حس اش شقیقه

 .بنداز ،اسلحتو جنایت ی دایره از مشفق سرگرد_

 تمام به سپس و کرد نگاه مشفق سرگرد همان یا راک به

 انبار در. بودند گرفته نشانه را او های محافظ که راک محافظان

 به نفرت با و شد اضافه جمعشان به هم سیامک و شد باز

 . کرد نگاه عبدالرضا

 .بود تو روی ها سال این تمام که پدر اسم  حیف_

 .ایستاد ارش کنار و زمین روی کرد توف عبدالرضا مقابل
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 در کردن مقاومت و کشیدن نعره به کرد شروع عبدالرضا

 های کابوس تمام عبدالرضا رفتن با. پلیس های مامور مقابل

 ها سال که بود ایی قله ان روی حاال و شد تمام امیرعلی

 دست و امد سمتش به مشفق سرگرد. کشید زحمت برایش

 .شانه اش گذاشت روی

 ادم تونستیم ما که بود تو بزرگ های کمک ها سال این تمام_

 دوست؛ کنیم دستگیر رو عبدالرضا مثل درشتی و ریز هایی

 و اصلیت هویت به و برگشتت که باشم نفری اولین داشتم

 .نمیکنه فراموش زحماتتو وقت هیچ پلیس. میگه تبریک

 دوست مشفق سرگرد های تعریف از و داد تکان سر امیرعلی

 به تصمیم که ابتدا همان از. کرد تشکر هایش سال این تمام

 کرد اشنا مشفق با را او یاور عمو گرفت شرکت این تاسیس

 داشت دوست و داشت حراس امیرعلی ی اینده از که چرا

 نشود مشکل و دردسر دچار بعد تا باشد قانون راه از انتقامش

 نگاه داشتند ، دست به بند دستکه  سیامک و ارش به.

 از خبری شان چهره ته اما بودند پلیس دستگیر دو هر.کرد

 عبدالرضا ی اندازه به هم هایشان جنایت نبود ترس و ناراحتی
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 دردسر به خیلی پلیس با اخیرشان همکاری خاطر به و نبود

 با ولی. حبس سال چند تحمل ی اندازه به فقط فتادندا نمی

 تا زمین گذشته روح بی های چشم با هایشان چشم حال این

 از برد حض و نشست پدر ولیچر کنار.می کرد  فرق اسمان

 .میزد موج پدرش چشمان در که افتخاری

 تورو خوب اینقدر که ببوسم رو زهرا و یاور دست باید من_

 خدا. ارامشه غرق صحنه این دیدن با مادرت روح. کردن بزرگ

 .مدیونشم دنیاس دنیا تا کنه، رحمت هم و یاور روح

 . بوسید را پدرش پیشانی

 زندگی تو اینجوری که بابا هستم خدا بدهکار و عمرم تمام_

 که بود وقت خیلی. برگردوند بهم شمارو و کرد معجزه من

 مضحک نقاب اون بدون.بودم کرده فراموش رو خانواده معنی

 .شدم سبک خیلی

 این که ،بریم داری منتظر هی خونه توی تو جان، بابا بریم_

 واسه نداد بها کم هم دختر اون. کنیم تقسیم باهاش و شادی

 .ما رسیدن امشب به

 ....هورام....
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 اینجا گرمه چقدر نمیان، چرا پس گرفت درد کمرم وااای_

 .شدم کالفه

 .فشرد خودش به منو و کرد حلقه کمرم دور دستشو امیرعلی

 بگیر بیا. نمیشینی خودت خب هست خالی صندلی من عزیز_

 . بیان تا بشین

 .کردم نگاه امیرعلی به استرس با

 تر دیر بشینم میکنم حس ،بعدشم  امیرعلی دارم استرس_

 داره چرا بچه این بابا ای. میرسن تر زود وایسم ولی میرسن

 .گرفت درد کمرم میزنه باالنس پشتک

 .کرد ارومی ی خنده

 باشه ساکن میترسه؛ نمیشه بند جا یه ، دیگه مامانشه عین_

 .بشینه تر دیر هواپیما

 .کردم نگاهش اخم با و زدم بازوش به محکم

 میکنی؟ مسخره منو_

 االن باش اروم جان، بابا نشست هواپیماشون دخترم:باباجون_

 .میان
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 داشتم هیجانی چه و بود دلم تو شوقی و شور چه بگم نمیتونم

 یخ پاهام و دست و رفت باال قلبم تپش ، دوبارشون دیدن از

 و بیفتن تند رو هاش ثانیه میخواستم خدا از فقط.بودن کرده

 بکشمشون آغوش به دوباره بتونم تا بگذره زمان زودتر

 کرد توصیف یا تعریف نمیشه و ،دلتنگی غریبیه حس دلتنگی.

 و اراده دیگه میشه قرار بی وقتی ، میشه دلتنگ ادم وقتی اما

 اون به برسه و بزنه بال داره دوست نداره، خودش روی کنترلی

 خانم زهرا دیدمشون، جمعیت بین بالخره. میخواد که چیزی

 ی بهانه و زندگی و نفس دو من، عزیز دو .... و سورن ،ارام،

 به فرستادم لعنت. مهربونم جون اقا و عزیز ، من هستی

 دوباره میکردم پاکشون تا نمیدادن، دیدن مجال که اشکایی

 خدا که هایی عزیز ببینم درست نتونم تا میکردن پر چشممو

 .بخشیدتشون بهم

********************************* 

 خواب بین نبودم، زمین روی انگار.. من و بود شده تاریک هوا

 میزدم پا و دست رویا و کابوس و زندگی و مرگ ،بین بیداری و

 و میشه بلند فوت با که قاصدک یک سبکی ؛به بودم ،سبک



 نویسنده: مهسا فرخیان |صبح تاریک

 

 نمیدیدم،نه و جایی ولی میگشت چشمام.... میره، و میچرخه

 و نور و شهر های چراغ تمام بین میکردم، حس نه میدیدم

 بودم خال تو ،من بودم مطلق ظلمت یک توی ،من ها روشنایی

 نمیکردم حس پاهام زیر زمینو که میرفتم راه سبک اینقدر.... 

 ،یه بود سکوت ،صدای ادما ی همهمه جای به گوشام ،توی

 و سفید و سیاه بین مرز نمیشه وقت هیچ....بلند سکوتِ صدای

 این بگی دقیق نمیتونی کنی نگاه چقدرم ،هر داد تشخیص

 تو دقیقا من حاال و خاکستری هم ؛شاید سفید یا سیاهه مرز

 از پر کنی نگاه هرچقدرم که ای ،نقطه ایستادم نقطه اون

 مرز ، شادیه و ترس از ،پر سواله و گیجی از ،پر گمیه سردر

 نقطه این همینجاست،تو ، همینه دقیقا زندگی و مرگ بین

 نه مرده، نه اما دیدم و اقاجونم و عزیز من که ای نقطه ،همین

 سالم و صحیح که اقاجونم و عزیز. خاک مشت یک نه و جنازه

 بود گرفته امیرعلی که ای خونه بودن، شده مخفی خونه یه تو

 سر برم تا پوشیدم لباس من. بود کرده مخفیشون امیرعلی و

 تمام من بودم، الل من. ایستادن مقابلم االن و عزیزانم خاک

 از وجودی فقطم شد؛ بودم داده دست از حرکتیمو های اندام

 در محکم و کرد تند پا سمتم به عزیز. دیدن برای چشم
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 گوش بستم ،چشم کشیدم نفس و بستم چشم کشید، اغوشم

 اقاجون و عزیز اغوش بین. نبودم دنیا این تو واقعا من و کردم

 مرگ عذاب من کنم، ترکشون لحظه یه نمیتونستم و میگشتم

 رفتن دیگه گفت بهم نیستن، گفت بهم امیرعلی وقتی کشیدم

 چرخیدم، سمتش به امیرعلی اوری یاد با. گذاشتن تنها منو و

 تشکر ،نمیدونستم میکرد نگاه مارو و بود داده تکیه دیوار به

 دوباره و کشتی منو گفتی؟چرا دروغ چرا که بزنم هوار یا کنم

 .گرفت فاصله دیوار از و اومد حرف به من از کردی؟زودتر زنده

 .بزنیم حرف باید بشین_

 دوباره و من و میریخت اشک جون اقا میریخت، اشک عزیز

 .بودم خوشی روی از های اشک این دیدن شاهد

 تو بدون نمیدونی مادر ، سالمه بچم که شکر رو خدا:عزیز_

 مدیون ،همشو مردم و کردم دق بخدا کردم دق. کشیدم چی

 .بشین بیا مادر بیا. پسرمم این

 .خانم بیار اب لیوان یه براش:اقاجون_

 دستم به و اب لیوان. نشستم امیرعلی روبروی عزیز کمک با

 منم روح و رفتن بیرون اتاق از ارام اتفاق به دو هر و دادن
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 بیان که بود در به التماس با هنوز نگاهم بردن، باخودشون

 .بگیرم چشم در از شدم مجبور امیرعلی صدای با ولی داخل

 واقعا اتفاق این میرسیدم دیر من اگر نگفتم، دروغ چیزیو من_

 شما ماشین تصادف. نبودن کنارت مادرت و پدر االن و میفتاد

 شما ماشین با پشت از شدت با که بود کامیون یه با فقط

 صدمه حد اون تا بودی نشسته عقب چون تو و کرد برخورد

 اوردمشون من و دیدن جزئی ی صدمه مادرت پدرو دیدی،

 و تو بفهمه اگر ارش پدر باشه، امان در جونشون تا اینجا

 این رو دارم من. نمیکنه رحم بهتون هستین زنده خانوادت

 کنم جمع خونه اون افراد علیه مدرک باید و میکنم کار پرونده

 اجباری هیچ خانوادت و تو؛ ببندم رو پرونده این بتونم تا

 اگر بکن فکراتو خوب نداری، من به هم دینی هیچ و ندارید

 کنار اروم زندگی یه تا میکنم کمکت هم باز من نخواستی

 داره خبر ارام فقط هم موضوع این از باشی، داشته خانوادت

 .......نمیدونه چیزی زهرا مامان  فعال

******************************** 

 .....حال زمان....
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 .بود شده ذره یه براتون دلم برم قربونتون الهی اقاجون_

 شوک تو نفرشون چهار هر اما میرفتم صدقشون قربون من

 به اما میکشیدما خجالت خیلی بودن، من ی ماهه هفت شکم

 کسی وقت یه که میزدم حرف همشم  نمیاوردم خودمم روی

 اقاجونم که وقتی از بترسم بود افتاده یادم تازه نپرسه، سوالی

 .عقدیش زن نه ام امیرعلی ی صیغه من بفهمه

 .تو اخه... اقات منو یعنی... ما... مادر بگردم دورت:عزیز_

 افتاده، لکنت به شده شوکه من دیدن با عزیز برات بمیرم الهی

 نگاهمون لبخند با و سکوت تو که امیرعلی به چشمی زیر

 باید اونم که انگار نه انگار نخیر دیدم کردم، نگاه میکرد

 .بکشه خجالت

 بزنیم که داریم حرفا خیلی ما کنم فکر جان بابا: جون اقا_

 به جون بابا کنم باز دهن خواستم تا و انداختم پایین سرمو

 .رسید دادم

 االن حاال. داریم باهم حرفا خیلی هم شما منو اقا حاج بله_

 .میزنیم حرف فرصت سر خونه بریم نمیشه
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 به مدت این تمام ،بخدا برم قربونتون الهی:خانم زهرا_

 . میکردم فکر دوتا شما عروسی

 فکر تو باید عروسی جای بیاییم نمیدونستم منم، بابا اره:ارام_

 .باشیم زایمان حمام

 فرو م یقه تو سرمو و شدم اب قد به دق من و خندیدن همه

 .میداد عذابم خیلی جونم اقا و عزیز سنگین نگاه ، کردم

 .میشه اب خجالت از داره نکنید، اذیتش اینقدر:امیرعلی_

 .کرد بغلم و اومد سمتم به خانم زهرا

 . شوهرته مادر، که نداره خجالت_

 :گفت گوشم کنار یواش و شد نزدیک بهم هم ارام

 داداش به خودتو خوب شوهری بی این تو ، خانم هورام به به_

 .شدم عمه نشده هیچی من نگاه ،نگاه چسبوندیا من

 گرفتم پهلوش از نیشگونی

 .میمیرم خجالت از دارم خودم ارام بکش و زیپ خدا تورو_

 . کردم نثارش لب زیر کوفتی خندیدن، به کرد شروع ریز ارام

 قربون مدام و کشید آغوش به و امیرعلی مادرانه خانم زهرا
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 واسه بود نکرده مادری کم خانم زهرا. رفت می ش صدقه

 :گفتم همشون به رو. بود نکشیده منو زحمت کم و امیرعلیم

 خوشحالم خیلی. بخدا بود شده تنگ براتون دلم خیلی_

 .میبینمتون دوباره

 .قشنگم عروس دلم، عزیز خوشحالم منم:خانم زهرا_

 ادامه داد: زیر لب

 پسر این زورا، به خوندم رو صیغه این من شکر رو خدا_

 حتما کردم ای کبیره گناه چه گفتم کرد تخم و اخم همچین

 .میشم مواجه بچش با بیام نمیدونستم.

 خفت خدا》انداختم پایین سرمو و گرفتم گاز لبمو خجالت از

 با خودش اونوقت شم، رنگ به رنگ باید هی من امیرعلی نکنه

 سورن به باباش های رفتن صدقه قربون به داره وایساده لبخند

 من به نگاهش بالخره《میزاره ارام سر به سر و میکنه نگاه

 حلقه کمرم دور دستشو و ایستاد کنارم اومد، سمتم به و افتاد

 و عزیز های نگاه زیر شدم اب قد به قد دوباره من و کرد

 .بقیه و اقاجونم
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 پا سر ساعته دو هورامم اید خسته ها شما دیگه بریم بهتره_

 .گرفت درد کمرش ادهتایس

 های سوال جواب تا میکردم تمرین داشتم راه طول تمام تو

 و فرودگاه تو که کردن بزرگی خیلی بدم، بتونم اقاجونو و عزیز

 خودم واسه اینکه برای نبستن سوال باد به منو بقیه جلوی

 های راننده با بقیه و اومدم امیرعلی ماشین با بخرم وقت

 شیشه از سرمو دستم شدن گرم با.راهی خونه شدن  امیرعلی

 تو و گرفت قرار امیرعلی پای روی که دستم به و کردم جدا

 بیرون به دوباره و کرد نگاهم کوتاه. کردم نگاه شد گم دستش

 .شد خیره

 عزیزم؟ پکری چرا_

 خجالت فرودگاه تو چقدر نمیدونی امیرعلی، میترسم_

 .کشیدم

 .میدیدم عینک پشت از و اخماش رفتن هم تو

 چی؟ برای خجالت_

 .ماهم هفت شکم این خاطر چی؟به برای_
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 .نکردیم که جنایت زنمی،_

 :گفتم بغض با

 .ایت صیغه زن ولی زنتم اره_

 .کرد نگاهم دوباره

 دوساعت ای؟تا صیغه میکنی؟نگران بغض چرا برم قربونت_

 .میکنم درستش دیگه

 :گفتم و کردم نگاهش شاکی

 کنی؟ درست میخوای چیو دوساعته_

 به کرد شروع و فشرد گاز رو پاشو جاش به نداد، جوابمو

 ....گرفتن سبقت

 وکیلم بنده ایا محبی هورام خانم سرکار مکرمه ی دوشیزه_

 اینه جفت یک مجید اهلل کالم جلد یک  ی مهریه با شمارا که

 امیرعلی ی اقا دائمی عقد به خانه دستگاه یک و شمعدان و

 ،وکیلم؟ بیاورم در حقی

 خونه رسیدیم فرودگاه از اینکه محض به نمیشد، باورم

 بابا نرسید دقیقه پنج به اتاق، تو برد و رو زهرا مامان و باباجون
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 دو عرض در کرد خواستگاری منو و کرد صدا و جونم اقا جون

 نشستم امیرعلی کنار من حاال و شد پهن عقد ی سفره ساعت

 و عزیز به و کردم بلند سرمو. بینمون عهد کردن دائمی برای

 این دوختم، چشم میکردن نگاهم لبخند با که اقاجونم

 نباید دیگه یعنی. من برای معنی هزار یعنی لبخندشون

 با جون بابا صحبت از بعد امیرعلی نمیدونم بکشم، خجالت

 از که گفت بهشون چی و خودش اتاق تو بردشون خانوادم،

 خدا و نمیره کنار هاشون لب رو از لبخند اومدن بیرون وقتی

 نگاه باباجون به شد، حفظ عزیزانم پیش ابرومم که شکر رو

 زدن پا و دست هر با و بود گرفته بغلش تو و سورن که کردم

 پر چشمای و دید چشماش تو و شادی دنیای میشد سورن

 حاال. میکرد امیرعلیم نثار محبتشو دقیقه چند هر که محبتی

 و زیادی بلندی پستی هم با که مردی کنار نشستم من

 ما سر روی تور رعنا و اباده رسیدیم، اینجا به تا گذروندیم

 دستای تو ،دستم میسابید قند برام که ارامی بودنو گرفته

 این حفظ برای کردم دعا چشماش، قفل نگاهم و امیرعلی

 شدن و شدن جمع تیکه تیکه پازل مثل که ای خانواده

 و خودم زندگی برای اخر در و عزیزانم سالمتی برای خانواده،
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 و بیاد دنیا به بعد ماهدو  بود قرار که ،پسری پسرم و علیم امیر

 تو که دستم فشار با. کنه تکمیل مارو کوچیک ی خانواده

 .کردم پاک و اشکم بود امیرعلی دست

 ....بزرگترا،بله ی همه و اقاجونم و عزیز ی اجازه با_

همون تعداد کم ولی با یک دنیا ارزش  سوت و دست صدای

 جونم آقا ی پدرانه آغوش تو من و شدیم بلند جا از.بلند شد 

 .شدم غرق

 خوبی داماد خدا که شکر رو خدا جان، بابا بشی خوشبخت_

 .کرد نسیبم

 .اقاجون بودید کنارم لحظه این که شکر رو خدا_

 امیر پیشونی و رفت علی امیر سمت به و بوسید پیشونیمو

 .بوسید رو علی

 نگهدارتون خدا باباجان، میسپارم تو به بچمو خدا از بعد_

 .باشه

 .بوسید دومونو هر صورت و کرد بغلمون گریه کلی با هم عزیز
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 کنار رو تو همینکه ندارم، ارزویی دیگه مادر بشید خوشبخت_

 .نمیخوام خدا از هیچی دیگه دیدم پسرم این

 و کرد بغل گریه و اشک کلی با رو دو هر هم زهرا مامان

 .گفت تبریک

 ی بدرقه خیرشو دعای ، رفتیم امیرعلی بابای سمت به

 ...بوسید هردومونو پیشونی و کرد راهمون

 . گذاشتم سینش رو سرمو.

 امیرعلی_

 .کرد حلقه دورم دستشو

 امیرعلی جان_

 .امروز خاطر به ممنونم، ازت_

 .بوسید موهامو روی

 که زندگیم کل خاطر به ممنونم ازت من؛ هورام دارم دوستت_

 کردی؟ فکر مون جوجه اسم به. بمونی کنارم قراره
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 پخش که موهامو گذاشتم، سینش رو چونمو و کردم بلند سر_

صورتشو بلند کرد و  .شونم طرف یک کرد جمع و بود شده

 لبمو بوسید.

 امیرسام_

 پر یها بوسه واسه مردم من و شد خیز نیمدوباره  و زد لبخند

 .محبتش

 .امیرعلی دارم دوستت_

 من کوچولوی عروسک عاشقتم من_

 امیرعلی_

 جانم_

 بود؟ کجا بودیم توش ارام و زهرا مامان با که ای خونه اون_

 که اندازی پس با رو خونه اون مامان کرد فوت یاور عمو وقتی_

 کردم هرکاری ، اونجا رفتن ارام با و خرید بودن کرده جمع

 راضیشون بابا االن ولی. بگیرم و جایی براشون من نذاشت

 مامانت با رابطشم ، کنن زندگی خونه همین تو همینجا کرده

 تو زندگی به جونم بابا زور به باباتم و مامان شده، خوب خیلی
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 این که هست بزرگ اینجا اینقدری. کردن راضی امارت این

 .نیاد چشم به ساکن تعداد

 :گفت بوسیدنم از بعد گرفت، باال سرمو و برد چونم زیر دست

 حق کنی زندگی تنها بخواد دلت اگر ،  ای خونه این خانم تو_

 با تا میگیرم دیگه ی خونه یه نداری دوست اگر عزیزم، داری

 .دیگه جای یه بریم هم

 .بوسیدم چونشو و زدم لبخند شعورش و فهم همه این به

 خانواده کنار در بودن از دارم، دوست باشی تو که جا هر من_

 .باش کنارم تو فقط  نیستم ناراحت اصال هامونم

 .فشردتم خودش به نیاد فشار شکمم به که طوری

 ارامشم خالص منبع از میتونم مگه دوریت، از میمیرم من_

 .شمب دور

 و خدایی که در این نزدیکیست...

 (جلد اول)پایان 

 مهسا فرخیان
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