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 رمان های عاشقانه    :آرایی  صفحه  و  طراحی 
 

 www.romankade.comآدرس سایت :  
 

 تمامی حقوق این رمان نزد سایت رمانکده محفوظ است  

   

    

 به نام خدا 

 محابا ی نام رمان: ب

 Fatemeh.destroyer: سندهینو

 یی معما  ،یی: عاشقانه، جنا ژانر

که بستر   هیترسناک  یجا ایآسمون... دن یاهی نقابه رو س هیفقط    دی: نور خوشخالصه
 ! کهیتار  یها پرورش روح 

  دنیم  حیو ترج ترسنینم یکیکه از عاقبت فرو رفتن در تار هیداستان کسان محابایب
 بسازن. یرانی و ه  یو بر پا  شونیزندگ

  نی ترک ی تار ری قلب اس نیباتر یو ز   رهیگی قلب و در برم ن یترک ی تار نه یس نیباتر یز  یاهگ
 . شهیم  یاهیس

  دهیآدم خطرناک و نجات م هی   یکه بر حسب اتفاق زندگ هی پروایدکتر سرخوش و ب رها
و تاوان   اندازهی مرد بد م هیخطر وجود  یرو تو  ای، دن زنده نگه داشتن احساسش  یو برا

 ...دهیپس م  گهید ی ای لیخودش و خ یشدن زندگ رانیخطا رو با و  نیا

و    انشیپا تونهی که نم شهیم ی خطرناک  یو وارد باز  کشهی ساده  خودش دست م یزندگ از 
 کنه...   نیتضم ییبا روشنا 

http://www.romankade.com/
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 تو همچو پرتو مهتابست   عشق

 بي خبر به لجن زاري  تابيده

 رحمتي است که مي بارد   باران

 سنگالخ قلب گنه کاري بر

 ظلمت و تباهي جاويدم   من

 آفتاب روشن اميدي...  تو

 فرخزاد  فروغ

  *** 

 خانم مهرپرور؟  -

م خسته   یهابه پلک  یبه خودم اومدم و تکون د،ی چیگوشم پ یکه تو  ییصدا   دنیشن با
 دادم.

 . یافکارت غرق شد   یبدجور تو  -

هرحال تو  دادم به حرف اومدم: به لشیکه تحو یلبخند سرد  بلند کردم و بعد از  سر
 . یمن و نجات بد یتونینم

زود به خودش اومد و با   یلی اما خ دم یهاش دچشم ی تو هیچند ثان  یخوردن رو برا  جا
 ابروهاش و باز کرد.   نیگره  ب دیرسیدوستانه به نظر م  د یکه با یزدن لبخند

 ؟ ینوبت گرفت چرا ،یکنی فکر و م نی اگه واقعًا ا -

 بغلم جا کردم.  یکاناپه رو تو   یکوسن نرم رو ییپروا ی باال انداختم و با ب یاشونه

 .یهام گوش کناومدم به حرف  ،یکمکم کن ومدمین -

 نداشتن. یاز زندگ  یاثر  چیهام دوخت که همتعجب به چشم  ی رو با حالت نگاهش
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جلسه اول رو با درد   یخوای م  نطوریگفت: اگه ا یتازه کرد و با مهربون  ینفس ریتح نیب در
 راحت باش. م،یکنی تو شروع م  یهاو دل 

از اندوه و    یهام به وجود اومد و نگاهم رنگچشم  ییا یدرون مردمک در  یو خروش  جوش
 گرفت.  یهم دلتنگ دیشا

 حرف نزده بودم...  یبود که با کس هامدت 

  یصندل  یبلند شد و رو  زشی از پشت م اعتمادمیسرگردون و نگاه ب  افه  ی ق دنیبا د دکتر
بهم نگاه   یهاش گذاشت و با حالتچشم   یو رو  نکشیچرم تک نفره  جلوم جا گرفت؛ ع

 هام اومد. لب   یکرد که پوزخند رو 

چشم   تونستی نم ایبهم نشون بده که توجه کاملش رو دارم و راحت باشم   خواستی م
 برداره؟!  متشی قکاناپه  گرون  یهام رو لباس   یسیو خ ختهیاز ظاهر به هم ر

 ؟یکنی : صدام و که ضبط نمدمیپرس  دیابروم رو باال انداختم و با ترد  یتا  هی

 مراجعه  یخصوص میرهمون لبخند دوستانه و لحن مطمئن، جواب داد: ما به ح  با
تمرکز   ی بگ یخوای که م یز یچ یراحت رو  الی. پس با خم یذاری هامون احترام مکننده
 کن.

 رفع سردردم بود.  یتکون دادم اما در واقع برا دنیبه نشونه  فهم  یسر

هام با سوزش اطرافشون تکون خوردن اما  دادم، لب  رونیو آه مانند ب یرو طوالن نفسم
 شد.ازشون خارج ن  یحرف

 . آوردنی و خاطرات مصممانه به مغزم هجوم م  کردنی ازم فرار م دانهیناام کلمات

بخش دکتر، دوباره  آرامش  یسرم، در مرز جنون بودم که صدا یتو   انشونیپای جدال ب نیب
 ؟ یخوری : قهوه مدیچیگوشم پ ی تو

 فوت کردم.  رونی و نفسم رو محکم به ب  دمیسوال راحت رس هیبه   بالخره



 بی محابا 

6 
 

 نه، از قهوه متنفرم. -

 . ستی ن یاصرار -

تر  کوسن و محکم کهی راستم انداختم و در حال ی پا یچپم و رو یپا شتریب یراحت یبرا 
 شالم فرو بردم. ری موهام و ز  زون یآو  یها طره  فشردم،ی آغوشم م ی تو

 . دمیاز قبل به سمتش چرخ تری خودمون  یفرو بردم و با حالت رچونمیرو ز  دستم

 اسمتون؟  دیببخش -

به خودش اومد و با لبخند جواب داد:  عیسر  یلیجام، جا خورد اما خ سوال نابه  دنیشن از 
 .خرسند هستم انیشا

 هوا تکون دادم.   یتو هدفیتکون دادم و انگشتم رو ب دنیبه نشونه  فهم  یسر

 .میخرسند، من آدم پولدار  یآقا یدونی م -

 گرفت. دی از ترد  یهم گره خوردن و نگاه مشتاقش رنگ یمتعجب تو   یبا حالت ابروهاش

و   یتیشخص  پینگاه روانشناسانه به سرتاپام ت هیبا  تونهی م  کردیفکر م  لی اوا  احتماال
که  یبا هر حرف نی هم یبرا  کرد؛ی رو حدس بزنه اما اشتباه م زمیو همه چ یگروه خون

 .رفتی شوک فرو م یتو  هیچند ثان زدمی م

 ندارم... یچیه اما -

تر و  هام رو گرفته بود محکمچشم  یکه جلو  یا ی حرف، پرده  اشک ن یبا زدن ا  زمانهم
 رو تار کرد.  دمید تررحمانه یب

  ست،ین جاچ یکه ه دمیرس ییجا  هیبه  کنمی از کجا شروع کنم اما احساس م دونمینم -
 که از دست دادم، رفتم و اصال وجود ندارم... ییزهای انگار به همراه چ

  قهیرو حدس بزنم؛ اما هر روز و هر دق انمی خط پا  نکهیا  ای  نمیخط شروعم و بب تونمینم
 .کشمی درد م یلیاالن خ  یو حت هیو هر ثان
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 خانم مهرپرور... -

  گرفتم،ی هام رو ماشک   یجلو یکه به سخت یندادم حرفش رو تموم کنه و در حال اجازه
 انگشتم رو به عالمت سکوت باال گرفتم.

 قرار شد من حرف بزنم. -

گلوم بود،   ی که تو  ینیو با بغض سنگ   دمیصورتم کش ی وار روو نوازش   دانهیرو ناام دستم
 خوردم.  نیکردم و بدجور زم یرو به اشتباه ط یاشتباه ریادامه دادم: من مس 

سوزانش   یهابه عمق چشم  می مستق  بترن یهام لبخند زدم و ا اشک  نی ب یزیچ یادآوری با
 نگاه کردم. 

 بودم. گهی آدم د هیمن   ش یتا چند سال پ -

ها تا  شب یپوستم بودم، بعض یرو اریو به فکر ساالد کردن خ گرفتمی م  میهفته رژ هر
دنبال   دم؛یخری م  متیگرون ق  یو سر ماه با حقوقم مانتوها  کردمی م  یکاراضافه   روقتید
 تا باهاش ازدواج کنم. گشتمی و پولدار م پ یمرد خوشت هی

 تلخ وسعت بخشدم.  یلبخندم و با حالت کردم،ی هام و پاک ماشک  کهی حال در

که   دمیخندی خوش بودم و م  یانقدر الک برد،ی خوابم م دهیهر شب سرم به بالش نرس -
 .کردمینم ه یاصال گر گرفت،ی عضالت صورتم درد م

 شد. لی تبد یک یستری قسمت از حرفم، لبخندم به خنده  ه  نیاز اتمام ا بعد

به   ینگاه ه ی  ره،یگی هام درد مکه چشم کنمی م  هیانقدر گر دارم،یاالن شبا تا صبح ب  یول -
  یهاکردم و لباس   شیکه آرا  یبار نی وقته موهام و رنگ نکردم، از آخر یلیبنداز!خ افمیق

 .برمی ازشون نم یلذت چیپول دارم اما ه ی. کل..گذرهی پنج سال م دمیمرتب پوش

 دستش که به سمتم دراز شده بود و چند تا دستمال و روبروم گرفته بود، نگاه کردم.  به
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به  کسچ یوقته ه یلیدست کمک به سمتم دراز نکرده؛ خ کسچ یوقته ه یلیخ -
 هام گوش نداده.حرف 

 گوشم نواخته شد.   یتو یمهربونش با تناژ آروم  یصدا 

 .میدی استراحت کن بعد ادامه م قهیچند دق -

که پوست   رحمانهی انقدر محکم و ب دم،یهام کشاشک  یو از دستش گرفتم و رو   دستمال
 صورتم شروع به سوختن کرد.

 بچه دارم...  هیمن   -

 ناآشنا از اتاق شد. یاگوشه  خی و نگاهم م د یاز بغض لرز  صدام

 ... هیچه شکل نکهیا  ای  هیاسمش چ ،ه یچ تشیجنس دونمینم یحت  یول -

درد  ه یو چند ماه خاطره  حالت تهوع و  هیدارم چند تا بخ ادیکه ازش به  یزیچ تنها
 .نمهیس  یتو  قیعم

 ، صبر کن...صبر کن  -

  ؟یچ یعنی شده بود، گفت:  نی لحنش عج یکه تو   یجا به جا شد و با تعجب یصندل  یرو
 ش؟ ی نیبب یچرا نتونست

 ذهنم چنگ انداختن.  یکلمه  تو  نیترو مظلومانه  نیترلرزونم به کوتاه   یهالب 

 نذاشت... -

حضانت بچه رو بهش داد؟ تو   یراحت نیمنظورت شوهر سابقته؟ چطور دادگاه به ا -
 .شینیدو بار بب یتا حداقل ماه یدادخواست ارائه بد  هی  یتونستی م

 بکنم. تونستمینم یکارچ ینه، من ه -

 شد.  تری ابروهاش افتاد و لحنش جد نی ب یمرنگک اخم
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 ؟ ی نگرفت لی چرا وک -

 موقع پول نداشتم.اون  -

 ... یدوست ای خونواده  چیطور ممکنه؟ ه چه -

 بودم.  دهیجا رسمن به اون  ؟یبجنگ  ینتون گهیکه د یبرس یاز زندگ یا نقطه هیشده به  -

 ؟ یبچت نکرد  دنید یبرا  ی تالش چیه یعنی -

 هاش ثابت کردم. چشم  یتر کردم و نگاه لرزونم و تو تلخم و پررنگ لبخند

 بچش و رها کنه؟!  یتالش چ یمادر بدون ه  هی شهیمگه م -

 که منظورت و بفهمم تا بتونم کمکت کنم.  یحرف بزن یجور هی شهیم -

 . یبه من کمک کن یتونی نه، تو نم -

 .باشه.. یآدم پرنفوذ  دیکارست؟ اون باشوهر سابقت چه  -

که اطرافش باشه رو نابود   یهر کس  یکه زندگ هیعوض  هیفقط   ست،ین یا کاره  چیاون ه -
 . کنهی م

 نبود؟ دوست نداشت؟  نتونیب یاعالقه  چی از همون اول ه -

 دوسم داشت.  یلیبه ترحمش زدم و جواب دادم: چرا، خ یا گهید پوزخند

 ؟ یتو دوسش نداشت  -

 نبود...   یکاف یداشتم، ول -

بده که اون   حیتوض شتری: بدیو پر از ابهامم دوباره پرس   ضی ضد و نق ی ها از حرف  سردرگم
 ...ای مشکل اعصاب داشت    د؟یاصال چرا جدا شد ؟ی طور مالقاتش کردو تو چه  هیک

 بود. یروان هیاون   -
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ظاهر خوب جلو اومد و تو زرد از   هیداد؟ با  بتیکه ازت سوءاستفاده کرد و با دروغ فر  -
 راومد؟  آب د

 .دمی کوتاه خند ه  یچند ثان یبرا  دم،یهاش خندحرف   دنیشن با

 حماقت خودم و قضاوت اشتباه اون... به

 .ه یای اون چه عوض دونستمی نه، من م -

 راه اشتباه و اشتباه رفتم.  هی ، من که گفتم  بهت

 .میکه جفتمون ازش متنفر  می، من کسخودمه ری تقص یچ همه

 *** 

 ش« یبه شش سال پ یگذر »

 طاقچه...  یرو یگل نمیتو نب یباغچه، ب یگلم گل تو  گلبرگ

 ه؟ یچه کوفت گهی د نی ا  ها؟

رو از   میبا زحمت تونستم گوش قهیکردم، بعد از چند دق فمیک یو دست تو   دمیکش یپوف
 .ارمیب  رونی ب فمیک یتو لی از وسا   یانبوه نیب

 زدم.  غیردم و از مغز سر جهم فشار دادم، دهنم و باز ک  یو محکم رو هامچشم

 هی چه کوفت ن یبشورم... ا دیرو با اس تیخودم کفن پوشت کنم و سنگ قبر کوفت -
 م؟ یرو آهنگ زنگ گوش یانداخت

 .دی چیگوشم پ یخنده  بلند و گوس خراشش تو  یسکوت صدا   هیاز چند ثان بعد

 جو بدم. تی اجتماع تیبه شخص کمیخواستم   -
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تالش   کهیشونم انداختم و نور چراغ قوه رو روشن کردم؛ در حال  یو رو  فمیتأسف بند ک با
گفتم:  یگوشم باشه، با دهن کج کی نزد یو هم گوش نمیپام و بب یهم جلو   کردمی م

 ! هیصوت  هیهرهر، ببند دهنت و سر تا پات آلودگ

 ؟ ی فتیامشب ش  نکهینه و ا ای  یازنده  نمیزنگ زدم بب -

 . دیازم کار کش یکل روز ید یجبران مرخص به  یگور به گور یعی اون سم ینه، ول -

 ؟ یی : جان من؟ االن کجادیشک پرس با

 ...کمیقطع کن، نزد -

 ! ؟ی اراه خونه  یاالن تو  یعنیزد و با حرص گفت:  غیج یا بهت زده  یصدا با

 بستمش... یزیچ  یادآوری بزنم که با  ی باز کردم حرف دهن

 و سکوت کردم.  ستادمی بهت زده سر جام ا  هیثان چند

 ...؟یالو رها؟ سکته کرد  -

 !...کشمتی نجواگونه زمزمه کردم: م یهم فشردم و با حالت یرو  تیرو با عصبان هاملب 

 ؟ یچ -

که از خودم سراغ   ییتن صدا م یهام خارج کردم و با آخرو از حصار دندون   هاملب 
روبرو نشم  کنمی که فکرش و م یزی با اون چ رسمی م  یزدم: دعا کن وقت ادیداشتم، فر 

و کاله   کنمی ! دونه دونه موهاتون و مکنمی م  یکی و  الغوز ی وگرنه خودت و اون پسره 
  شگاهیآزما برم ی و م  ارمی هاتون و درمچشم کنم،ی رنگ م وارارویبا خونتون د کنم،ی م سیگ
 . دمیانجام م  یکالبدشکاف قاتیجسدتونم تحق یرو  مارستان،یب

 !  ایننه! خدا لعنتت کنه دال یی... آآخ

  یدستم خاک رو  هیبا  دم،ی مشت کردم و خودم و باال کش  نیزم یحرص دستم و رو  با
 کردم.  ک یرو دوباره به گوشم نزد  یدستم گوش یکیزانوهام و تکوندم و با اون  
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 ؟ ی گفتم؟ هو یچ یدیشن -

حسگر گذاشتم اما صفحه روشن    یبا تعجب انگشتم و رو ومد،یطرف خط ناز اون  ییصدا 
 چپوندم.  فمیک یرو تو  یو با حرص گوش  دمیکش ینشد، پوف

 عمم سرودم؟  یو برا  زیدآمیتهد  ینطق بلندباال ن یا یعنی

آروم   یشب، به حد یکیساکت و غرق در سکوت و تار   ابونی، خبه اطرافم انداختم  ینگاه
 از سکنن.  یقسمت خال نی ا  یتموم ساختمون ها  دیرسیبود که به نظر م

تو برو ما   ،یزک گفتنی م یاهیبه س یکش شهرداربرق به لطف برادران زحمت  یهاچراغ 
 .میساد ی جات وا

مانتو و شلوارم نشسته بودن رو با    یخوردنم رو   ن یخاطر زمکه به ییهاشدم و خاک خم
 دست تکوندم. 

از حلقومت   یروز  هیرو  یهمه اضافه کار نیآخر ا  شه؛ی من کمر نم  یبرا  گهیکمر د  نیا
 خرفت!  رزنی. پرونیب کشمی م

از    یبا کوه  دیبا  نیهم یکرد؛ برا  ادمیبن بست بود زود پ ابونشیهم چون خ  کهیمرت اون
 .گشتمی برم ادهیهمه راه مونده رو پ ن یا  یخستگ

 برداشتم.  ترع یهام و سر شونم انداختم و قدم  یو رو  فمیک

بود رو اجاره کنه،  ابونیکه سر خ تایگفتم ساختمون گ یگورگوربه یا یلبار به اون دا  هزار
 اومد. رمونی ساختمون گ ن یآخر یتو کی واحد کوچ  هیاما انقد فس فس کرد تا 

 یادآوریدادم و شروع به فحش دادن کردم، با    انیپا  میلب  ریبه غرغر ز  ایدال یادآوری با
 مشت شدن.  تیهام از شدت عصبانسهراب  حرصم اوج گرفت و دست 

و کنترل کنه وگرنه آپارتمان و مکان    فکریدختر ب نی بذارم تو نبودم ا گارد ی باد هی  دیبا
 . کنهی م
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  ادیگردنم گرفته بودن،   ی هامهره   شینیخاطر سنگتوپوق زدم که به  فمیحرص به ک با
هام به ناسزا باز شدن: گندت بزنن االن  ند شد و لب افتادم و آه از نهادم بل میزپرت یگوش

 چه وقت شارژ تموم کردنه؟! 

 . نمیپام و بب یجلو  تونستمی م یبود و به راحت یای شب مهتاب خوشبختانه

 .کردی دلگرمم م یی جورا هی  یحال اون نور کم گوش  نیبا ا  یول

 رفتن کما.  ونیدر م یکیندارن و  یهاشم نور درست و حساببرق  ر یت یحت نی پا نیا

  دنیراه و به جونش غر بزنم که با شن هیتا بق گشتمی م  یزیدر افکارم دنبال دستآور  غرق 
 شدم.  لی و ناخواسته به سمت چپ متما  ستادمی در سمت راستم، ا   یخش خش یصدا 

 سمت راستم نگاه کردم.  یخال نیبه زم یمشتم فشردم و با کنجکاو   یرو تو  فمیک دسته

سگ   ای از ذهنم رد شد که ممکنه گربه  د،یکشیم   نیزم ی خودش و رو یزی چ هینظر  به
 نکردم و به راهم ادامه دادم... یکنجکاو  ن یهم یباشه، برا 

و به پشت   امیاز چتر  یابا دستم طره  ستادم،ی دوباره ا یاناله خفه  یصدا   دنیاما شن 
 کردم.   تیگوشم هدا 

اشتباه    زمی ت یهاگوش  دیرسی ذهنم گذشت که نکنه توهم زده باشم؟ اما به نظر نم از 
 بگن...

  جی روشن کرده بود اما ه یرو تا حد  داشتمی که توش قدم برم یکم رنگ ماه قسمت نور
 . خوردیبه چشم نم یخاک  نیدر اون طرف زم ینور

  یاناله  بارک ی  هینبود و هر چند ثا نیرو زم یجسم  دن یمثل خش خش و کش ییآوا  صدا،
 .دیرسیبه گوشم م  فیضع

 خم شدم   یکم دم،یچند قدم به مرز آسفالت رس با

 نگاه کردم. یخال  نیبه سرتاسر زم و
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  یخاکستر  یاه یکه همه جا رو احاطه کرده بود، تکون خوردن سا  ینسبتا مطلق یکیتار در
 افتاده بود.  واریکه در خودش مچاله شده و گوشه د دمیرو د

بلند  غمیج  یدهنم مشت کردم تا صدا  یبه عقب برداشتم و دستم و جلو  یترس قدم با
 نشه.

 جد سادات! نکنه جن باشه؟  ای

به اطرافم نگاه   اطیدور خودم فوت کردم، دوباره چند قدم عقب رفتم و با احت یالله بسم
 نبود  ونابی خ یتو کسچ یکردم اما ه

اما با   زنگ بزنم سیو درآوردم تا به پل  میکردم و گوش  بمیهمون ترس دستم رو تو ج با
 گذاشتمش. بمیج ی صفحه  خاموشش آه از نهادم بلند شد و دوباره تو   دنید

 غرق شده بود.  یکیبدون حرکت در تار بارن یترس بهش نگاه کردم که ا  با

 انداختم.   به آسمون شب یبا ترس نگاه کوتاه نخورتم،

کاله بذارم، به گور هفت جد و آبادم بخندم که    یتوبه! من غلط بکنم سر صورت ای خدا -
هم  یننه ال  ی هابه چهارشنبه زنم،یغر نم ضایسر مر   گهی، اصال د کنم یهوس زرنگ باز 

 .ذارمی احترام م

 من و سالم برسون خونه!   فقط

به عقب   بارک ی هیهر چند ثان دم،ی لرزونم رو استوار کردم و به جلو دو  یهاقدم 
 . خوردی به چشم نم کسچ یاز ه یاما اثر کردمی و پشت سرم رو نگاه م گشتمی برم

 رفته رو برگشتم.  ری با شک عقب گرد کردم و مس ستادم،یکه از ذهنم گذشت ا  یفکر با

 ! ره؟یاگه من ولش کنم بم   ایمرده باشه،   نکنه

 ولش کنم که... شهیسرم دکترم، نم  ریخ
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تازه شه و شجاعتم    یپر از هوا هامه یتا ر دمیکش  یقیدهنم و قورت دادم و نفس عم آب
 . ارمی رو به دست ب

 صورتم مشت کردم و چند بار تکون دادم.   یزدم و جلو خی  ی هادست 

  یکیهم  ن یا  ،یو نجاتشون داد  یروبرو شد  ضی مر   یترس نداره رها، تو عمرت با کل -
 ...گهید

 . ادیز  یدرونم گفتم: البته با تفاوت ها یشک به جلو نگاه کردم و خطاب به ندا با

 مرده.   هیمعلوم بود که   کلشیاز ه دم،یرس کشیقدم جلو رفتم تا به نزد  چند

 شونش گذاشتم. یدست مشت شده از ترسم و رو  اطیاحت با

با   ن،ی پا دنشیاعدام کش لهیم  یانداخته بود که انگار تازه از پا  نی پا  یو به حد  سرش
 . دمیو بدون مکث دستم و پس کش  دمی که خورد، ترس یفیتکون خف

 بگو.  یزیچ هی ی ا آقا؟ اگه زنده  یگفتم: ه دی و با زبون تر کردم و با ترد لبم

هم نکرد، انگار که در عرض چند   یفیناله خف یبه حرفم نشون نداد، حت  یواکنش چیه
 جون داده بود.  هیثان

جلو بردم و به   یبودنش به دست آورده بودم، سرم و مقدار حرکتیکه از ب یجرعت با
 به شونش زدم. یا ضربه یآروم

 ؟ یخوا یکمک نم ؟یخوب -

نشون نداد که ترس برم   ی اما باز هم واکنش دم، یهم بالفاصله خودم و عقب کش بعد
 ذهنم گذشت که ممکنه مرده باشه. داشت و از 

 قبوله...  غمیج هی یتونی دوباره گفتم: اگه نم د،یلرز ی م جانیکه از زور ه ییصدا با



 بی محابا 

16 
 

دستم و به سمت   دیبا ترد دم،یاز جانبش ند  یکه گذشت و حرکت هیاز چند ثان بعد
با   دن،ی چیدر هم پ یهام با حالت انزجارآوربه پوستش انگشت  دهیگردنش بردم، نرس

 گردنش گذاشتم.  ینم دارش رو کنار زدم و انگشتم و رو  یموها   یقیفس عمن

و    دیدرونم دو یفیضع یکیالکتر  انی دار و زبرش، جرتماس نوک انگشتم با پوست نم از 
 . دمیدستم و پس کش عی سر یلیخ

 نی باال و پا  یبه سخت بارک ی  هیرفت که هر چند ثان نشیبه سمت قفسه س نگاهم
 پس زنده بود.  شد،ی م

شدم،  دهیدور مچم حلقه شد و به جلو کش یافکار بودم که ناگهان دست  نیهم ی تو
  ل یبه سمتش ما  شتریکردم خودم و به عقب بکشم، اما ب یزدم و سع غیزده جوحشت 

بلند بود که هر آن ممکن بود   یوقفه قلبم به حد  یمحکم و ب  یهاتپش   یشدم، صدا
 سکته کنم. 

تک ناگهان رهام کرد و به عقب پرت شدم، با دستم خاک نم زده  و جف   غیچند تا ج با
  یخون رو  یو چنگ زدم و کشون کشون خودم و بلند کردم؛ ناگهان چشمم به قرمز نیزم

 .   کردمیاحساس نم یدرد چی دستم افتاد، اما ه

بار خودم دستش و   نیبودم اما نتونستم رهاش کنم با عجله به سمتش رفتم، ا دهیترس
 خوابوندمش.   نیزم یگرفتم و رو 

بود،   دهیپوش یمیضخ ره یت یهااما لب  نم،یاز چهرش بب یزی چ تونستمی نم یکیتار  ی تو
که  یخون  دم،یسمت راستش رس ی تا به پهلو دم یبدنش کش یدستم و جستجو وار رو

 از خون کرده بود.  سیخ نشیس کی همه اون قسمت و تا نزد خت یریازش م

  یآوردم و رو  رونیدستم کتم و از تنم ب یکیزخمش نگه داشتم و با اون   یدستم و رو هی
آخ دردناکش در سکوت شب  یزخمش گلوله کردم و محکم روش فشار دادم که صدا 

 و قلبم به درد اومد.  دیچیپ

 کردم. کی و سرم و به گوشش نزد دمیصورتش کش  یچپم و رو دست
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 ت کجاست؟ خونه  ؟یشد  یزخم یبا چ ؟ی شنوی صدام و م -

  داشیشلوارش کردم، اما پ بی ج یتو  شیجوابش نموندم و دستم و به دنبال گوش منتظر
 نکردم. 

 بلندش کردم. یگردنش بردم و به آروم ریو ز  دستم

 *** 

 به در زدم. یگرفتم و با زحمت لگد وار ی دستم و به د هی

 .میش نیون پخش زم بود که هر آن ممکن بود جفتم ادی که روم افتاده بود انقدر ز  وزنش

  یگرفتم و در و به عقب هل دادم، به سخت واریو از د  میدر باز شد، تک هیاز چند ثان بعد
 . دمشی به داخل خونه کش

: دیچیگوشم پ یخودش تو یبا پارکت اومد و بعد هم صدا  هاشییبرخورد دمپا  یصدا 
 ! ساعت...گهید ی اسمت و گذاشتن رها، ول سین خودیب

 میخون یها و مانتوشدن نگاهش به دست  م یبه جلومون و مستق دنی با رس حرفش
 ناتموم موند، 

 دوخت. دمیترس ی هادهنش گذاشت و نگاه متعجبش رو به چشم یو جلو   دستش

 ه؟یچه سر و وضع ن یا -

  واریو انقدر عقب رفت که به د  دیکش یاخفه غیافتاده بود، ج نیکه رو زم یمرد  دنید با
 خورد.

گردنش بردم و   ریبه خودم اومدم و به سمتش رفتم، دستم و ز  غشی ج یصدا  دنیشن از 
 بود. فیضع یلیفشار دادم، نبضش خ

 . ومدیم   رونیاز گلوش ب یخرخر مانند یو صدا  نیزم یافتاده بود رو  هوش یب مهین
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 عوض کردم.  میرو درآوردم و جاش و با بارون مانتوم

که هنوز تو شک بود کردم و با شتاب گفتم: کمک کن بلندش کنم و بذارمش   ای به دال رو
 تخت!  یرو

  یموند، انگار که هنوز تو   رهیمعتجب بهش خ  یچنان با نگاه نشون نداد و هم  یواکنش
 شک بود. 

 !...گهید ایب -

 خورد و به سمتم اومد.  یو استرس بود، تکون جانینسبتًا بلندم که از ه یصدا  دنیشن از 

 ه؟ یک نیا ا ره -

نفس نفس   کهی بازوش انداختم و در حال ر یو محکم رو زخمش بستم و دستم و ز   مانتوم
 ...نهیسنگ  رشیبگ دونم،ی گفتم: نم زدمیم

و دستش و   دیکش  یکوتاه پوف هیانزجارآور بهش نگاه کرد، بعد از چند ثان  یترس و نگاه با
ملحفه    نکهیبعد از ا ،مش یدیتا اتاقم کش   ادیدوره گردنش انداخت، با زحمت و تالش ز 

 تخت گذاشتمش.  یرو یتختم انداخت، به آروم یرو  یدیسف

 .رمی گردنش بردم و تالش کردم نبضش و بگ ریو ز  دستم

 .دمیچرخ ای شتاب به سمت دال با

 هست.   یو جراح هیابزار بخ  نتیکاب یکشو یتو  ار،یب دیبرام آب جوش و پارچه  سف -

پوستش   یرو  یفیبار به صورت موج ضع هی هیبود که هر ده ثان  فی ضع یانقدر نبضش
 . ومدیم

متوقف    ای دال یصدا  دنیاز خون و گلش شدم که با شن  سیخ راهنیدرآوردن پ مشغول
 . دمیشدم و به سمتش چرخ

 اورژانس... میزنگ بزن دیبا ؟یکنی م یچه غلط  یرها دار -
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 من خودم هم دکتر همون اورژانسم...  ره،ی بم انیکه ب یممکنه تا وقت -

گوشه  هی  یطورن یآدم سالم که ا ؟یچ ره یدستت بم ری گفت: اگه ز  یلرزون  یصدا با
 زنگ بزنم. سیخالفکار باشه، بذار به پل ایممکنه دزد   فته،ینم

 خون از دست داده... یلیاول بذار جونش و نجات بدم، خ یباشه ول -

 و باال گرفت و نشونم گرفت.  شی خون یها، دست از بحث کردن  خسته

 اگه مرد خونش گردن توئه انسان دوست عمه  زوروئه. -

 رو تا پهلوش دنبال کردم.  یزیرخون  ری و مس  دمی کش رونیو کامل از تنش ب  راهنیپ

 . دمیپوستش کش یپارگ یو دستم و رو   دمیخون اطراف زخمش کش ی انگشتم و رو نوک 

صورت ملتهبش    یدستم و رو  مرد؛ی ود، حتما مب دهیرس شیاصل یها گلوله به اندام  اگه
 پلکش و باز کردم... یگذاشتم و ال 

 شم...   الشیخیب تونستمی کاش م یا  کردم،یکاش ازش فرار م  یا

 *** 

 و صورتم و خشک کردم و بعد هم حوله رو پرت کردم تو کمد.   دست

 لبه  تخت نشستم.  یآهسته به سمتش رفتم و رو یقدم ها  با

که  یزخم  دنیکنار زدم، با د شیشونیپ یو از رو  شونشیپر ی با نوک انگشتم موها 
چشمش برداشته بود، قلبم به درد   کیسمت چپش صورتش و از استخون گونه تا نزد 

 اومد.

 دردش و احساس کنم...  تونمی م  کردمی بود اما احساس م بیعج

که تا   یگونش کرد، به طور یرو  یو زخم حاللصورت   خی بود که نگاهم و م یچ دونمینم
 نتونستم چشم ازش بردارم و دست از نوازش موهاش بکشم. هیچند ثان
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 . دیدو ی پوستم م ریاز برق ز  یفیضع انیبه جر هیشب یزیهر لمس صورتش چ با

که  ییهای کیالکتر   انیهمون جر  هیکه لمسش کردم و شب  یالحظه  نیمثل اول  درست
 .شدی بهم وصل م ک یز یف یها امتحان   جه  یموقع گرفتن نت

 .دمیشلوارم کش  یازش فاصله گرفتم و دستم و رو  ا یباز شدن در اتاق و اومدن دال با

 دستش انداختم. یتو  ینیس یبه محتوا  یکوتاه نگاه

 .رمتیگی بألخره م یبه خرج بد یآشپز  یهنر تو  قدرنی هم  شهیاگه هم -

شاخه گل   هی  یتونی پشت عقدم پنتاوهاوس باشه تو فوقش م خوامیالزم نکرده، من م  -
 .یبرام بخر

 .دمیرو از دستش کش  ین یکردم و س ینچ نچ

 ...یالبد منتظر اون بچه سوسول -

زدم: من صدبار نگفتم اون   غیهم رفت و ج  یهام تو ناگهان اخم  یزیچ یادآوری با
تا اون   کننی و اعتراض م ارنیانقدر حرف درم یعوض  یها ه یخونه؟ همسا اریو ن  تی قزم
 . رونیبندازتمون ب یکیخ کهیمرت

جلو ننه بابام   بردمشی نازک کرد و با حرص گفت: بسه رها! بخدا اگه م یچشم پشت
تا   ؟یبدبخت دار نی با ا ی! اصال تو چه مشکلدادنی نم یلیاسرائ یبن  یرهای هم انقد گ

 چهار نعل رفت. گفتم رها تو راهه، شال و کاله کرد و 

دور و ورا   نیا  گهیبار د  هیجذبه! بهش بگو   نهیبراش گرفتم و با غرور گفتم: ا ییبازو
 کشمش یم نمشیبب

 باشه؟!  یجوجه رنگ نیا  یکه رو  ستیسهراب ن  یاسم پر مسما  فی ح  اصال

 نثارم کرد. یچپ چپ

 از کفم رفت.   ونیلیبرو تا چپ و راستت نکردم، با اومدن بد موقعت ده م  ایب -
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 و نجات دادم.   نیعوضش ا   یول -

 و باز کردم و با ابرو به مرده اشاره کردم.  شمیهم ن بعد

 نگا چه جذابه!  -

 .نتشیبب ترق یدهنش انداخت و خم شد سمتش تا دق یدستش و تو  یتو   لقمه  

 شد.  یو مشتر  یدیبهش بندازم و چکش کنم، د قیه دقنگا  هی  دیبه هوش که اومد با -

 ؟ ی پس سهراب جونت چ -

 نفر بفروشم.  هیکه اجناس و فقط به   ستی قرار ن -

رها شر نشه  یو گفت: ول دیچ یمش شدش و دور انگشتش پ  یاز موها  یاهم طره  بعد
 .سی پل میکه زنگ نزد

 کردم. ک یرو برداشتم و به دهنم نزد  تزایاز پ کهیت هی  یالیخ یب با

 اورژانس.   برمشی و بعد هم م  سیپل زنمیفردا صبح خودم زنگ م -

 باشه؟  یزی چ ینکنه خالفکار -

 . دهیکه ترس دادی نشون م لحنش

 بهش رفتم.   یزیغره  ر  چشم

 .ینیبی که م هیچرت یها  لمیف ری تاث -

 گنگستر هاست!  سی ادامه دادم: البد رئ یهم با مسخرگ بعد

 ! ی! چه عضله ایتوجه به حرفم گفت: چه جذبه ا   بدون

بستش به عضالتش   مهین راهنیبه پ یحرفش نگاهم رفت سمتش و از ال به ال نی ا با
 نگاه کردم. 
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 ! یینچ نچ دماغش و! جوون چه لبا  -

 لحنش خندم گرفت. از 

 . شیبه هوش اومد برو خاستگار یخوای م -

  یگفت: ول یتری داشت، با لحن جد  ینشست و همون طور که چشم ازش برنم کنارم
 .ترسمی من م

 برامون... انین کشنت،ی م رن یگیم  ی! نگفتنهیبوز  یدار یجرعت چه

 ا؟ یک -

 خودش.  یحت  ایکردن،   شی نجوریکه ا ییاونا  -

و پچه پولدار از    ید یو نجات دادم، اصال دجنازه افتاده! بعدش هم جونش  نیکه ع ن یا -
 کرد.  اردرمونیلیآب دراومد، باباش م 

 اد؟ ی به هوش م یزرشک! حاال ک -

 سوزن که تو پاش نرفته!   دونم،ینم -

 ! خوابمی تو م شیبنداز سرمش رو عوض کنم، من امشب پ ادمی

 !یجذاب  نیپسر به ا  ،یخوب  نیگفت: جا به ا  طنتیو باال انداخت و با ش  ابروهاش

 رو پرت کردم تو بغلش.  ینیس

 منم جا سهراب بدون.  -

 رفت. رونیو نوشابه از جاش بلند شد و از اتاق ب  تزایرو نداد و با برداشتن پ جوابم

 پاهاش مرتب کردم. ی بلند شدم و بعد از عوض کردن سرمش، پتو رو رو منم

 هام نقش بست. لب   یرو یناخواسته لبخند کمرنگ یلیخ
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 عمرم انجام دادم. ی که تو یکار خوب نیاز اول همن یخب، ا خب

 . دمیترکی از عذاب وجدان م  کردم،ی طور رهاش ماگه همون   مطمئناً 

 . رهیممکن بود بم  زدم،یتا به اورژانس زنگ م یثان در

 *** 

 غرغر سرمش رو پر کردم.  با

دوختم، عقربه هاش ساعت دو و چهل   میصورت  یواری خواب آلودم و به ساعت د نگاه
 . دادنی صبح رو نشون م قهیدق

 .دمیبه بدنم دادم و پهلوم و مال یو قوس کش

 انقد تو خواب لگد پروند، کبودم کرد.  ش یگاوم دختره  

 و باز کردم. شمیداشتم ن شیکه در پ ییفردا  یادآوری با

استراحت کنم چون هفته  فوق العاده   یکم تونمی م  ل،یاست و تعطکه فردا جمعه  خوبه
 آقا شم. نیداشتم و انگار که مقرر شده بود فرشته  نجات ا  یپرکار

 از جا پروندم.  یو نسبتا آروم  فیناله  خف ی آباژور و خاموش کنم که صدا  خواستم

ترک خوردش دوختم که به  یترس به اطراف نگاه کردم و در آخر نگاهم رو به لب ها  با
 . خوردنی تکون م یآروم

 .کردی اسم و زمزمه م  هیکردم، انگار  ک ی صورتم رو به صورتش نزد   اطیاحت با

 ا ی... روب... ایرو...  -

 ه؟ یروباه ک روباه؟

 ...ای رو -
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جا خوردم و به شدت دستم   ادشیگذاشتم، اما احساس حرارت ز  شیشون یپ یو رو  دستم
 . دمیو عقب کش

 ! ا؟ی به رو یداد ری گ  یریمی م یخودت دار ه؟یچه خر  ای لب زدم: رو  یآروم به

 ملتهبش گذاشتم.  یشونیپ یآب سرد کردم و رو یرو تو  یزیتم پارچه  

 ...دیرسی به نظر م  زیحزن انگ  یلیگوشم خ یو نجوا مانندش، تو  جونی ب لحن

 لبه  تخت گذاشتم.  یجا کنار تخت سر خوردم و سرم و رو همون   اریاخت  بدون

عرق صورتش و   یاگه یدوباره به چهرش نگاه کردم و با پارچه  د نگذشته بود که هیثان چند
 . دمی کش یاازه یگرفتم و بعد هم خم

 از دماغ من خوشگل تر باشه؟!  نیدماغ ا  د یها! اصال چرا با گفتی راست م یدل

 بستش و مورد خطاب قرار دادم. یها چشم

کن تا صبح که ببرمت   یسع  شه،یکه هست واسه  تو نون و آب نم یهر ک ایرو  ن یا -
 بدبخت! یر یاورژانس از تب نم

 بخوابم.  یخستم و رو هم گذاشتم تا کم یهاو پلک  دمی کش یاگه ی د ازه  یخم

 تا صبح و نداشتم.  یپرستار یو حوصله  کار تکرار حال

 *** 

 شو...پا ؟ یبه درک واصل شد ی! نکنه جد یرها؟ بلند شو خرس قطب -

 غشیج  یبه طرف صدا پروندم که صدا یلگد  یداریبه پتو زدم و تو خواب و ب یچنگ
 بلند شد.

 و موهام و از تو صورتم کنار زدم.   دمیکش یپوف

 بخوابم؟  یذاریچرا نم -
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 پاشو تا بگم.  -

 . نی افتادم پا  یزیچ  هیکردم و اومدم بلند شم که غلت زدم و از  یاخم

. اول از همه نگاهم به ساعت افتاد که سه بعد از ظهر رو  دمیگفتم و کمرم و مال یآخ 
 م.و بعد هم به عروسک کله پا شده  دادی نشون م

 از جام بلند شدم و به اطراف نگاه کردم.   یکرخت با

  یحد گشاد شدن و نگاهم مات موند، دستم و رو   نیهام تا آخر چشم دمی که د یزیچ با
 جب نگاهم رو اطراف اتاقم چرخوندم. و با تع  دمیسرم کش

 اون مرد نبود.   ای  یو ملحفه  خون یپزشک لی از وسا  یاثر

 کردم.  ایبعد از خواب و تلوتلوخوارن رو به دال یجیگ با

 ؟ ی چرا سر خود زنگ زد شعوریب -

 زد: ها؟ کرد و لب  زیو ر  هاشچشم

 سمت کمدم رفتم و مانتوم و درآوردم. به

 کجا بردنش؟  -

 .دی فت و به سمت خودش کشو گر   بازوم

 ؟ ی برگشت ایو از اون دن یزنگ زدم؟ نکنه مرد  یمن به ک وونه؟ید  یگ یم یچ -

 ؟ یگی م ی: چدمیمکالمه  نامفهوممون پرس دنیاز نفهم کالفه

 .ستشیحرکت سرش به تخت اشاره کرد و گفت: نگاه کن، اون مرد ن با

تو که   شدم،  داریکه خواب موندم؛ ساعت دو ب  یقرار بود با بچه ها برم کوهنورد صبح
هم از اون   یاثر  چیجمع شده بودن و ه لتیمرتب شده و وسا   نجایا  ،یبود  دهیکپ
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که باهاش   یلینبود... نه خودش، نه وسا  یو درمانش کرد   یاورد شبیکه د یپسر
 . یدرمانش کرد 

 دم و رو تخت نشستم. هاش از شوک دراوماتمام حرف  با

 ...سی پل ایاورژانس   یاگه تو زنگ نزد  ؟ی دل یچ یعنی -

داشت تو تب   شبیو متعجب ادامه دادم: پس کجا رفته؟ د دمی سرم و مال یجیگ با
...  شدمی من متوجه م ومد،یزخمش هم خوب نشده بود؛ اگر هم به هوش م سوخت ی م

نشدم؟ خرس   داریطور من اومدم رو تخت و ببرام نذاشته؟ اصال چه  یادداشتی  چیچرا ه
 .ستمیکه ن

 گفت: البد من خرسم!  ینشست و با دهن کج روبروم

 . شمیهم بلند م دنینفس کش یکه از صدا  یمن

زمزمه کردم: انگار که   یوصف نشدن  یبه اتاق انداختم و با بهت و اندوه یا  گهید  نگاه
 ...فتادهین یاتفاق چینبوده و ه نجایا  چوقتیه

 کرده.  یرو شخم زده، انگار صحنه  جرم پاکساز  نجایا  نیهمچ -

 ومده؟ یخوابه! الهه ن  هی  ای  میکالً توهم زد د یشا دونمینم -

  یتو زشیتمسخرآم یاتاق شد و صدا   یکیوارد اون   بست،ی موهاش و م کهی حال در
 . دهیننش طول کش یللگ  ای: نه، گو دیچیگوشم پ

  گفتیم  ا یدال دم،یهام و به سمت باال کشو بعد گوشه  لب   قهینوک انگشتام اول شق با
 داره. یاز افتادگ یری در جلوگ یی سزابه  ری تاث

گردنم احساس کردم؛ دستم و با   یرو تو  یمتوقف شد و سوزش نهیآ  ینگاهم رو ناگهان
بسته بود،   گردنم نقش یکه رو یخط قرمز یو بعد رو  دمیپوست روشنم کش یرو  اط ی احت

 هشدار...   هی ای چاقو بود  هیرنگ مثل رد کم 
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 دادم. ه یرفتم و به درگاه اتاقش تک ایدال دنبال

 سهراب؟  شی پ یریم -

 عوض کرد.  یل نیجلو باز و ج یخوابش رو با با مانتو  لباس

 دربند؟  میبر یای طور؟ تو هم مچه -

 ام ی بهشت هم نم شی عوض یو دوستا که یمن با اون مرت -

 خودته فرزندم!  لی تفاوت گفت: م یو ب دیلب هاش کش ی و رو یغیلِب ج رژ

 ؟ ی : درباره  اون وام بهش گفتدمیپرس د یفکر کردن، با ترد هیاز چند ثان بعد

و بعد خبرت   زنمی ، گفت با بابام دربارش حرف مگفت: آره  یاز مکث نسبتا طوالن بعد
 . کنمی م

 . دیرو برداشت و لپم و کش فشیک کند، نهیدل از آ  ششیکردن آرا کسیاز ف بعد

انسان دوستانتم کنترل   ی، اون حس نکبتباز نکن ها به یمراقب خودت باش، در و رو غر -
 کن!

 . ستی ن یبچه و قوالش اعتبار نیضمن خودت هم به بانک زنگ بزن، به ا در

 به تًاسف براش تکون دادم.  یسر

  یاهوده یب یکارها  و صرف چه  ش یو انرژ  کنهیم  کاری داره چ دونستی هم نم خودش
 . کنهی م

  گذاشتیبه جا م  ییهاو زخم  دیبری پولدار در واقع تن خودش و م ی زدن پسرها  غیت با
 .شدی روح و جسمش حک م  یحداقل آثارشون تا ابد رو  ای  شدنیخوب نم وقت چیکه ه

بود توقع   دهیکش و پدر بدون عاطفه قد   ینامادر رحمی دست ب ریکه ز  یچند از دختر هر
 بود.  ادی درست ز  یدرخشان و زندگ نده  یآ هی
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 از دست اون مرد و زن فرار کرد، اما با فرارش بدتر گم شد.  ایدال

فقط کار ناتموم پدرش و   یروش زندگ  نیامثال اون نبود و با ا یبرا   ییجا  ایدن نیا  ی تو
 . کردی تموم م

 .رفتی خودش م بیکه پول فروشش تو ج ک ی تفاوت کوچ هی با

 ...مشیاز راه غلط بساز   میخواستی که م م یشده بود یای غرق در تصور خوشبخت هممون

که   ییبه آرزوها  تونمی اگه سخت درس بخونم و دکتر شم م  کردمی بچه بودم فکر م یوقت
 ...کردمی اشتباه م یبودن برسم، ول ابیخونمون نا   یها   تیتو محدود 

  تونستیخانم دکتر به ظاهر موفق هم نم  هی یخونه و قرض و مخارج و حت  ه  یکرا  پوله
 براش بمونه. یشاد یبرا  یزیجور کنه و در انتها چ

  یتباه نیو به سمت ا  میگذاشتم که زندگ یری راهم و عوض کردم و پا در مس ن یهم یبرا 
 کشوند... 

 ! ؟یادامه بد  یخوا ینم  ه؟یمنظورت چ -

 ؟ ی کنجکاو شد -

اون مرد و   گهیبهم ندادن، بعد از اون شب د یاطالعات درست  چیه  حاتتیتوض -
 ؟ ی دیند

 فوت کردم.  رونیو آه مانند به ب نفسم

 ...دمیدی کاش نم -

 ؟ ینذاشت  ونیدر م سی اون اتفاق و با پل -

  یزیچ چی ندارم چون ه یمدرک  چیرو درمان کردم اما ه بهیغر  هی  گفتم؟ی م  یچ دی، بانه -
 نمونده.  یاز حضورش باق



 بی محابا 

29 
 

 ؟ یکرد  یخاطر به دست آوردن پول کار بد بود؟ به  یبد چ ریمنظورت از اون مس -

مالقات   نی دوم کهیاون مرت دنیمخاطبم و اشتباه انتخاب کردم، د ینکردم ول  یکار بد -
 و رقم زد.  مینکبت زندگ

با   هیهام فکر کرد، بعد از چند ثانکرد و در سکوت به حرف  زیهاش و ر تعجب چشم  با
 ؟ ی خاطر پول با شوهر سابقت ازدواج کرد : تو بهدیپرس دیترد 

 لبم نشوندم.   یرو یکمرنگ و تلخ  لبخند

خوشبخت شدن   یبرا نمونیاحساس ب کردمی ، باهاش ازدواج کردم چون فکر منه -
 .هیکاف

 بود که آزارت داد؟   یپس اون مرد ک -

 کنم.  انتیبود که باعث شد به آراد خ یاون کس -

  یانگشتم و رو نی هم یبرا فهمه،ی هام نماز حرف یچیمشخص بود که ه  افشیق از 
 قرار مالقاتمون برگشتم...  نیفشار دادم و به دوم قمیشق

 *** 

 ش« یبه شش پ یگذر »

 خانم کجا؟  -

 . دمیچرخ  شخدمتیو به سمت پ  دمیکش یپوف

 بله؟  -

سر تا پام و از نظر گذروند، با نگاه انزجارآورش تعجب کردم و خودمم   ینگاه متعجب با
 . دمیزدم و به سمتش چرخ یپوزخند  هیانداختم، بعد از چند ثان نی سرم و پا
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بهم  ل یلحظه فکر کردم کروکد  هی فم،یگربه کث هیانگار من   یکنی نگاه م یجور هی -
  سیخ یکم  هیعیطب ه،ید یکه چه بارون شد ینیبی م یبنداز  رونینگاه به ب هی! اگه  دهیچسب
 بشم.

رستوران و باز   یاستقبالتون؟ مگه مفت نهی: ادمیدهن باز کنه که دوباره بهش پر  خواست
 ...دمیعوضش پول م د؟یکرد

 .دیش  یبدن شیقبل از ورودتون تفت دیبا یخانم ول  دیببخش -

 قفل کردم. نم یس  یهام و تو کردم و دست  زیر تیو با عصبان هامچشم

که به من دکتر   یهست یک یتو فکر کرد  ده؟یکاخ سف نجایا  ا ی  ستامیترور هیبله؟ من شب -
 ...یگیم

 خانم مهرپرور؟  -

هام از  حرف   هیچند ثان یاز پشت سرم که مورد خطاب قرارم داد، برا ییصدا   دنیشن با
 رفت و سکوت کردم. ادمی

 خه چرا؟ من و بخور! آ   ایخدا

 شالم سوق دادم.  ری زدم و به ز نم ی نامحسوس موها یلیهم فشار دادم و خ یو رو  لبام

 ! امرزهی و ب کسیپودر ف  نندهیآفر  خدا

 به عقب برگشتم. اطی و با احت  یآروم به

شد، انقدر مرتب و جذاب بود که   دهیانگار هزاران فحش  به سر تا پام کش  دنشید با
 دوختم.  یخجالت زده شدم و نگاهم و به نقطه  نامعلوم

 ... ی. هعادیب یادم   بددهن نی قرار با همچ یعمرًا برا  گهیآبروم رفت! د  بفرما،

 اومده؟   شیپ یمشکل -
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مرتب و خشک وارد شن و قبلش   یها با لباس  د یکه با دادمی داشتم به خانم تذکر م -
 شن و کارت دعوتشون رو بهمون نشون بدن. یبدن شیهم تفت

 . دیبر دیتونی من هستند، شما م  ژه  ی مهمون و  شونیا -

به من انداخت و بعد هم باإلجبار با گفتن بله آقا ازمون فاصله گرفت،   ینگاه شخدمتیپ
 کردم و روم و ازش برگردوندم. یای دهن کج

 برد.  ندمیدب آبروم و جلو شوهر آ ا  یب کهیمرت

 به سمتم برداشت که تعجب کردم و ناخواسته عقب رفتم. یپور قدمکرم   یآقا

 هام انداخت. شونه  یلب نشوند و با متانت پالتوش و درآورد و رو  یرو  یمحو  لبخند

 . دیخوریسرما م   یطورن یا -

 مشت کردم. متش یگرون ق یلبه  پالتو  یآروم دستم و رو  یلیخودم اومدم و خ به

 و به جلو اشاره کرد.   ستادی ا کنار

 .دی بفرما -

 که اشاره کرده بود پا گذاشتم.   یری به مس یتشکر  ایحرف   چیه  بدون

 کردم.  ای فحش بلد بودم نثار خودم و دال یراه هر چ ونه  یم

کش  پار نگیتو پارک تونستمی همرام بود م نمیخوار! اگه ماشعلف  شیلعنتت کنه گاوم  خدا
 .فتمین ت یتربی اون ب ریداخل و گ  امیشدن ب  سیکنم و بدون خ

رو با نوک انگشت   مده یماس  شی موهام رو مرتب کردم و آرا  لکسیر  یلیآسانسور خ ی تو
 صفا دادم.

 . میدیکه رزرو کرده بود رس یزیگذر از چند تا ستون بزرگ بألخره به م بعد

 قسمت رستوران بود.  ن یترو دنج ن یتریی انتها  ی تو
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 و بعد هم خودش روبروم نشست.  دی رو برام کش یصندل

زد، به هر   بشیکجا غ دونمیمنتظرتون باشه، نم  ی سپردم که دم در ورود گاردم یبه باد -
 از من بود.  یحال سهل انگار

 کردم. ریمن بود، متأسفم که د   رینه تقص -

 .دیراحت باش ست،ین یمشکل -

 اهم رو به اطرافم دوختم.زدم و نگ یکمرنگ لبخند

باشه پزش و   ادمینرفته بودم،   ییجا نیو چهار سال عمر پرفتوح همچ  ستیب نیا  ی تو
 بدم. ایبه دال

  نیهم  یبرا  کردم،ی م یحکم فرما شده بود واقعًا احساس خفگ نمونیکه ب یسکوت از 
 رو باز تر کردم و بهش نگاه کردم. شمین

 بود؟  یچ   فتونیشغل شر  -

 . لنسریفر -

 تکون دادم.  نیبه نشونه  تحس یو سر اوردمی ابروم باال رفت اما به روم ن یتا  هی

 . هیواقعًا عال -

کرد و به    یاما جنتلمن دمیفهماز حرف مضخرفش   یچیه دیخودشم فهم دی فهم احتماال
 . اوردیروم ن

 باشه. یشغل سخت دیبا  مارستانیب یکار کردن تو  -

سر باز کردن و   میکار  یها دلم گذاشت چون تموم عقده  یکه با نخ باز کن دست رو  انگار
 مغزم به جوش اومد.
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  شیحداقل ش  یهر عمل یمثل من؛ برا  یمتخصص  یدکتر و جراح عموم یبله، اونم برا -
  ئتیو ه فتهیبه خطر م ماری جون ب یخطائ نیتربا کوچک  م یمونی ساعت تموم سر پا م

  دیخاطر کمبود دکتر متخصص با فقط دنبال بهونست تا دستمزدمون و کم کنه، به  رهی مد
حسرت هشت    م،یلحظه آرامش ندار  هیالمصب  م،یحاضر بش  مارایسر ب  یشب و روز باال 

 رو دلمون مونده...  دیساعت خواب مف

تکون داد و    دنیبه نشونه  فهم یهام فقط سرناله و چس  هاه یجواب حجم انبوه گال در
  هی  ای دیمدت استراحت کن هیمضره، بهتره    تونیسالمت یحجم از کار برا   نیسته گفت: ا آه

 .دیبزن یمطب شخص

 هام رو غنچه کردم.زدم و لب  یثیدلم لبخند خب ی تو

 .یرو پرداخت کن هامنه یباش که قراره کل هز ؟یی جانی ا  یچ یتو برا  پس

 فکرش هستم. یتو  -

 .شهیقابل ستا تونی همه کار و تالش در طول روز انرژ نیبا ا  -

 براش نازک کردم.  یبه غبغب انداختم و پشت چشم  یباد

 . هیخاطر ورزش صبحگاهبه -

مدت تحت درمان   هیبهتر باشه  دیگفت: شا  یو با مهربون  دیرو وسعت بخش لبخندش
 کنم. افتیرو در شما  یو انرژ هیاز روح یبتونم کم دیمثل شما باشم تا شا   یخانم دکتر

 و شالم رو مرتب کردم.   دمیخند

 !زنهی م  یچه مخ  کهیمرت

 پور اول به دست من دادش. کرم  یمنو رو روبرومون گذاشت و آقا   گارسون

 *** 

 .دیچیوجودم پ  یتو  یگذاشتم، سوز سرد   رونیرو که از رستوران ب پام
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  یاد یکه از رستوران فاصله  ز  یتاکس ستگاه ی تازه کردم و قدم هام رو به سمت ا ینفس
 نداشت تند کردم. 

  یهست یلنسر یطور فر تو روحت کرم پور! تو چه  یدلم غر زدم: ا  یبا هر قدمم تو  همزمان
 ؟ ی من و تا خونه برسون یکه انقدر شعور ندار 

کردم و به حالت دو به سمت  خاطر سوز هوا قرمز شده بودن، مشت رو که به  هامدست 
 .دمی که در شرف حرکت بود دو  یای تاکس

  یبهم دست داده بود، سرم و به صندل نیماش  یبخار یخاطر گرما که به  یحس خوب با
 پرطالطم نگاه کردم.  ابون یبه خ نیماش شه  یدادم و از ش هیتک

ون بر  تعجب داشت، همچنان که چشم ازش یسرد برام جا  یهوا نی ا  یمردم تو   ازدحام
 ذارم،ی هوا قرار معارفه م نیزمزمه کردم: من مجبورم که تو ا  یلب به آروم  ریز  داشتم،ینم

 ! رون؟یب دی ای سرد م  یهوا  ن یا  یو تو  نیکنی گرم خونه رو ول م یشماها چتونه که بخار

صورتم   ی به پهنا یداغ کنار شوفاژ اتاقم، لبخند ی چا   هیبه خونه و خوردن  دنیفکر رس از 
 زدم.

 که دستم بهش خورد رو درآوردم.   یکارت نی کردم و اول بمیج یتو  دست

هام و رو هم فشار دادم  رو مهمون صورتم کرد؛ لب  یاگه یبه چهرش، لبخند د  یکوتاه نگاه
 خندم بلند نشه. یتا صدا 

برخورد اول   یجز کله  تاسش که تو یزیچ اریاختی ب یدرسته کاشت مو کرده بود ول حاال
 .دادی مغزم جولون نم ی بودم تو دهید

 که در مرحله  اول سقوط کردن.  شونیا

 جنتلمن! مونهی م پس

 دستم چرخوندم. یدرآوردم و تو بمیکارت رو از ج  یکیلبخند اون  با
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 تر جنتلمن. و از همه مهم  پیشدم، جذاب بود و خوشت رهیخ افشیق به

 گذاشتم.   فمیک یرو بدون باز کردن، تو  یصولت یشده  آقا  چیزدم و بسته  کادو پ یپوزخند

 اینه عقل تو کلته... انگار از دار دن ،ینه جذاب ،یدار  افهی باز کردم: نه قو لب   دمیکش یآه
 . یفقط پول دار

  تیاهم یاز خود زندگ  ترشی ب یزندگ اتی روزا مردم به ماد نی هم خوبه! چون ا نیهم
 .  دنیم

به باطنش توجه کنم به فکر پول   نکهیاز ا   شتریکرده بودم، ب لیمن هم که مثال تحص خود
 بودم. نشیو مدل ماش

قطعا   تونستمی رو از خودم دور کنم که اگه م ینیبد ظاهر ب  تی خصوص تونستمی نم انگار
 . افتادمی بودم، نم دهیازش د دارید نی اول یکه تو  ییمو ی کله  ب ادیبا فکر کردن دربارش 

از  کنهی م  اهیرو که قلب و روحم و س ی بد یها  تی ذهن دیبا  گفتی م  شهیهم  مادرم
 خودم دور کنم. 

 اومدم.  رونیراننده از فکر ب یصدا با

 . میدیخانم؟ رس دیببخش -

 ممنونم. -

  ادهیپ  نیشاز ما یا از قبل آماده کردم رو به سمتش گرفتم و بدون حرف اضافه  ه  یکرا
 شدم.

 هام رو دراوردم.  دی کردم و کل فمیک یو تو  دستم

 قفل چرخوندم و داخل شدم.   یرو تو دیکل آروم

 .دمیدی پام و م یجلو  نی خاطر همو به  ومدی از سمت آشپزخونه م  ینور یکورسو 
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به سمته پله ها   ن یپاورچ نی گذاشتم و پاورچ یهام و تو جاکفش صدا کفش یآروم و ب 
 رفتم.

 الهه رو نداشتم.   یها و سوال و جواب  یامر و نه حوصله  

و متوقف   دمی، از جام پرکه متعلق به الهه بود یی بودم که با صدا  دهیآخر نرس یپله  به
 شدم.

 ؟ ی کجا بود -

 آروم و خونسرد   یلیفوت کردم و خ صدای و ب نفسم

 سمتش برگشتم.  به

 سالم عشق من!  -

 شه. الیخیب دی زدم تا شا ییخند دندون نما هم لب بعد

صورتش    یرو از تو  شینارنج یکه به سمتش گرفته بودم، نکرد و موها  یبه گل یتوجه
 کنار زد.

 ؟ یکجا بود  مه،ینکن! ساعت دوازده و ن یگفت: پاچه خوار یو اما آروم یلحن دستور با

 و به سمت کاناپه پرت کردم.   دمیو عقب کش گل

 . دیکارم طول کش -

 .ینبود  مارستانی امشب که ب  یول -

 باال انداختم.  ییابرو 

 .یخوب آمارم رو دار  -

  نیدختر تا ا  هیداره   یگفت: رها خطرناکه! چه معن یا بار لحن آمرانه بارن یو ا  دیکش یپوف
 باشه؟ رونیوقت شب ب
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 بد بد! ی ها  یگفتم: معن ید یقی اخم به سمت پله ها رفتم و با ب با

 کجاست؟   ای: دالدیشه پس پرس  فمیحر   تونهیکه نم دیفهم

 ومده؟ یدونم، مگه هنوز ن یباال انداختم و با تعجب گفتم: نم یا شونه

 داد. رونیحرص نفسش و ب با

 نه، از عصر که قرار داشت برنگشته.  -

 کجاست؟  یدونی به موهام دادم و با ناز گفتم: مگه نم یناز  چرخ با

 ، مگه کجاست؟ گفت: نه  دیراحت شده باشه با ترد الشیخ یکه کم انگار

داره نماز شب  گه،یالبد مسجده د  مو؟یآج یشناسی کردم و با ذوق گفتم: مگه نم ینچ نچ
 !خونهی م

 چند لحظه سکوت کرد، انگار که تو شک حرفم بود.  یبرا 

 شدـی تهمت محسوب م ا،یها به دالصفت   نیداشت! دادن ا هم  حق

کاناپه برداشت و پرت کرد سمتم که تو هوا گرفتمش   یاز رو یبه خودش اومد، کوسن هوی
 تا به صورتم نخوره 

 ؟یکنی م  یزد: مرض! درد! من نگرانم تو شوخ غیاخم ج با

از  یک ی شیپخارج شدم و کالفه گفتم: خودت و ناراحت نکن، البد  یحالت شوخ از 
 دوستاشه.

 .ذارهی م یراه خطرناک یداره پا تو  کنمی توجه به حرفم گفت: نگرانشم، احساس م  بدون

وقت زبونشون   هی  ایاشکال نداره دخترا ابرو بردارن،  گهی! د تهیعصر مدرن ه؟یخطرناک چ -
 برن.  رونیالل تنها ب

 فرق داره. ن یا -
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  یالک ی هار ی گ یخوابینداره، نماز شبت و بخون و بخواب. از ب یفرق چ یگفتم: ه بالفاصله
 . یدیبه ما م

 خانم دکتر؟  شهیازت کم م ی تو هم بخون. چ -

و از پله ها باال رفتم، تو همون حال هم  دمی کش یاز بحث کردن باهاش، پوف خسته
 گفتم: خستم! 

 رفته باشه خونش! ینگرانشم، نکنه جد  -

 اصال به من و تو چه؟  شه، ینم شی زینگران نباش شغلشه چ -

 کاناپه افتاده بود رفت و برش داشت. یکه رو یسمت شاخه گل رز  به

 بهت داده؟  یو ک ن یا -

 و در همون حالت با ناز  گفتم: عشقم.  دمیخند

 ؟ یکوفت! ک -

 نفسم. -

 بزنمش تو مالجت؟  ای  یگیم -

 ! یصورت  یآقا ،ی زندگ یبرا  دمیام -

 .شیرفت تو جلد ننگ عی سر یلیاما بعد خ د،یخند هیچند ثان یبرا 

 ؟ یقرار داشت کهیبا اون مرت -

 إوا نگو عشقم.  -

 بود. یلیعطرشم که انگار عصاره  روغن سوخته  تر  یاون بو   ریهنوز هم در گ  یلعنت

 ؟ یذاری قرار م یواسه چ گهید  ،یباهاش ازدوج کن یخوا ی تو که نم -
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که امشب   یآشنا شم، همون جنتلمن شتریر بکرم پو یبا آقا  خوامیم  ذارم،ی نم گهید -
 باهاش قرار داشتم.

   ؟یچن تا چن تا رودل نکن -

 به کمرم دادم.   یزدم و قر  یلبخند

 باال. اندازمی قرص م هینو پرابلم، بعدش   -

 ؟ یبا کرم پور ادامه بد یخوا یپس واقعا م -

  ونیلیکه خرش کردم ازش چند م کمیدارم.  از یزدم و گفتم: من فقط به پول ن یپوزخند
 ! یبا  یو بعدش با   اندازمی مطبم رو  راه م رم،یگی پول م

 زد و گفت:  یپوزخنده صدادار متقابال

 نداره؟  یاشکال ای کار دال  نیهم یپس برا  -

 .شدم رهیخ دنیدرخشی نور کم المپ م ریکه ز  شیرنگ یها چشم  یتو  کالفه

 مجتهد و حروم کرده.  ریکه خدا قضاوت غ نهیهم یإوا، برا  -

 ه؟ یکجاش دزد نیمثل قرض گرفتن. ا   دم،یپولش و پس م پولدار شدم  نکهیاز ا بعد

 هاش و تو حدقه چرخوند.چشم  مردمک

 خواهر من، سوءاستفادست.  ستین یدزد -

و   یکنیم  دوارشیام ،یگیبهت عالقه داره اون وقت تو به خاطر پول بهش دروغ م اون
 .یشکنی به منافعت قلبش و م دنیبعد از رس

 کردم و ازش دور شدم. اخم

و مخارج مامانم و هزار    ییدانشجو یها خونه و قسط  ه  ی... اون وقت پول کراگهیآره د -
 . دهیرو عمه  محترمت م ی اگهی کوفت و زهر مار د 
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 .بیبه ج زنمیم یرصدبرابر پول حقوقه االنم رو با اضافه کا  زنمیمطب م هی

حرفاش گوش کنم، وارد اتاقم شدم و در و به هم   هیتا به بق ستادمی نا ن یاز ا شتریب
 .دمیکوب

 هام و حاج خانم کوفتم کرد. برنامه  همه  

 اتاقم نشستم و با خودم گفتم:  یگوشه    یصندل  یرو

  یها ! به من چه؟ چشمندشیهم حالله! عشق و عالقه و قلبش هم خرج زن آ کامال  
 گوسفنده!  رابی که س  ستیانتخاب بهتر باز کنه، دل ن هیکورش و واسه  

گرفته   گریجز ج یعینکنم و سم ری د شهیکردم تا مثل هم میپنج صبح تنظ یو رو  ساعتم
 رو سرم آوار نشه. 

رنگم و   یصورت  یپتو ،دم یو پوش میلباس خواب گلگل رونم،ی ب یهاعوض کردن لباس  بعد
رو تختم که صداش   دمیکنار زدم و پر کردی م ییروش خودنما  یکه عکس باب اسفنج

 بلند شد.

 *** 

  یوارهایبلند که د غیج هیو با   دمیرو قاپ فمیک  دم،یهام کشلب  یهول رژ لب و رو  با
 از بازو گرفتم.که ناگهان الهه   دمیخونه رو لرزوند به سمته در دوئ

لقمه رو ببر تو راه کوفت    نیا ا یشروع نشده. ب فتتی! هنوز که شوونیهوش... آروم ح -
 ! هاض ی رو دست مر یوفتیکن، ن

 .دمی همون عجله بازوم و از دستش کش با

 .ادینم  رونیب یعیدست سم ری برسم جنازم هم از ز  رید که،ی تراف -

 کرد. سی گذاشت و با حوصله گوشه  شالم و راست و ر فمیک  یرو تو لقمه

 . رونی، گم شو بنزن غیخب حاال ج -
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 تو سالن. دم یدر رو باز کردم و پر  یخداحافظ بدون

که مشغول باز کردن در آپارتمانش بود سه متر رفت هوا   ینیاسیخانم  میحرکت ناگهان با
 شدن.  نیپخش رو زم دهاشیو خر 

ازش دور شدم و با خودم گفتم: با   عی ا دست تکون دادن، سرو براش باز کردم و ب شمین
 گوجه مونده، واقعًا برا شوهرش متأسفم. لون یپنجاه سال سن تو گرفتن چهار تا نا

و دوباره چند تا پله    دمیکش ی بلند غیبه آسانسور نخورده بود که منصرف شدم، ج دستم
 رو باال رفتم تا کمکش کنم.

 *** 

 و چهار ساعته!    ستی ب کوفت، درد، مرض، حناق -

 کرد.  تیلیالهه مخم و ت ؟ی بود  یکدوم گور شبید

 اتاق رست و  برداشت.  ،یخنده  پر شرورش از پشت گوش صداز 

 حسش نبود خبرتون کنم.  گهیتموم شده بود د میشم، شارژ گوش میفدا آج -

 ؟ ی : حاال کجا بوددمی پرس یتفاوتیب با

 سهراب بودم. شیپ -

 زدم. غیپشت دست زدم رو دهنم و ج با

 خونه اون پسره!  یرفت یپروندم، تو غلط کرد یچرت هی  شبیحاال من د  -

 ...بهیپسر غر  ه ی شی شب و پ یری حاال م خوره،ی دخترت هم به درد نم تو

 نداشت که... میکار  میفقط کنار هم بود وونم؟ی مگه د  رتت؟یگی آروم باش، چرا جو م -

 به جون عمه خرت! -

 خلم. یبه جون آج -
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 کردم و روپوشم و صاف کردم.   یکمرنگ اخم

  یدی. دیخوابی مذکر م  یجونورها نی ا شیبال! بار آخرت باشه پ یگلت ب   یجون آبج -
 کرد.  تی کنترلش رو از دست داد دو تائ

 ؟ یی رها مزخرف نگو! کجا -

 سمت کمدم رفتم و مانتو و شالم و درآوردم.  به

 ! مارستانیب -

 فت؟ یباز هم ش -

 . میهیا -

 شد؟  یچ تی مطب کوفت ه  یپس قض -

 .کنمی جنتلمن پولدار کار م هیدارم رو  -

 .ی وفتی راه م یدار ن،ی و گفت: آفر  دیخند

 .کنمی م مشی عق سهیوا   میزر نزن، اگه تو ده فرسخ -

 ؟ ی انه خو گردم،ی دارم برم هماالن 

 . رونیبندازتم ب ی ال  دمیآره، ترس -

 .امیواسه عشقت آماده کن تا ب  یمشت  یغذا  هی! پس  میابازه  ننه ینترس تو  -

 ؟ ی چ گهید -

 .مونهی خونه ننش شبم م رهیخوراک خودمون هم بذار، الهه گفت ظهر م لمیف هی -

 پا ننست!  هیخودش   -

 . ید یدستمون م یشر  هیخر که آخرش   یو ادامه دادم و گفتم: ننه  تو  حرفش
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 ؟ ی رسی تا نه م -

 . آره  -

مثل خودش ادامه دادم: در ضمن فست فود درست نکن،   یو مثال لوند   غیلحن ج با
 . زنمیجوش م

 رو قطع کردم.   ینموندم جواب بده و گوش منتظر

 رو برداشتم و به سمت در رفتم.  میکمان نی رنگ چتر

  ری و ز  تمیشخص  پور کرم  یبودن، اون هم جلو سی خاطر خرستوران به  یاون شب که تو  ز ا
 چتر همراهم بود. شهیهم گهی سوال بردن د

 اومد داخل  یعیدر رو لمس نکرده بودم که در باز شد و کله  خانم سم ره  یدستگ هنوز 

 دکتر مهرپرور؟  -

 جمع و جور کردم و جوابش و دادم: بله؟  یرو کم موهام 

 .میدار  یاورژانس  ضی مر  هی دیبمون -

 گارد گرفتم.  عیسر 

 ...یبه دکتر خاضع دیتموم شده، بگ فتمیمن ش  یول -

خودتون و به  گهید قه  یاتاق عملن، لطفًا تا پنج دق  یو قطع کرد و گفت: تو   حرفم
 . دیاورژانس برسون

 شدن در تو مغزم اکو شد.  دهیکوب ینشون بدم، صدا  یفرصت کنم و واکنش نکهیاز ا  قبل

 *** 
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و   فمی و ک  دمی سر کش یلیم ی که به سمتم گرفته بود رو از دستش گرفتم و با ب  یاقهوه 
 یادامه  صحبتات و بذار یخوای : مدیچیگوشم پ یدکتر خرسند تو  یبرداشتم که صدا 

 بعد؟  یبرا 

 بود.  یامروز کاف ی، جواب دادم: آره، برا به سمتش برم و نگاهش کنم نکهیا  بدون

 آخه من هنوز نتونستم باهات حرف بزنم.  -

 و با لبخند به سمتش برگشتم. دم یو باال کش دماغم

 .یبگ  یزیقرار نبود چ -

 بهت کمک کنم.  خوامی واقعا م  یول -

 از پوزخند گرفت.  یطرف سوق دادم تا شکل هیرو به  لبخندم

 شده!... ری د یلیکمک کردن به من خ یبرا  -

  هیکارتش  یرفت، نگاهم به سمتش سوق داده شد که رو  زشیشد و به سمت م بلند
 کارش که تموم شد کارت و به سمتم گرفت.  نوشت،ی رو م ییزا یچ

 .یباهام حرف بزن لیتعط یروزها  یتو  یحت  ای خارج از نوبت  یتونی م -

 گذاشتم. فمیک یپشت بیج یو از دستش گرفتم و تو  کارت

 ...دیشا دونم،ینم -

 ؟ ی ایب ی خوای نم گهید -

 . امیب دیاگه زنده موندم، شا -

 .دیموهاش کش  یآورد و رو رونیب شیخاکستر  یا شلوار پارچه  بیو از ج هاش دست 

ندارم. اشکال نداره اگه ازت بپرسم   یحس خوب چ یه یریم  نجایاز ا یطورن ی ا  نکهیاز ا -
 ؟ یری کجا م
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 نفر و مالقات کنم.  هی رمیم -

 بهت کمک کنه؟  تونهی : مدیباور کنم، پرس تونستمیکه نم ی ای و نگران  دیترد با

 . خوامیو م   نی. منم همکنهی تر ماحتماالً نه، فقط اوضاع و خراب  -

 خانم مهرپرور... -

 .سای پس عقب وا ،یبکن یکار یتونینم -

که   ییآدم سوا از کسا هی  ایدکتر   هیاومد به عنوان  ادمیباهاش دست بدم که   خواستم
  رونیبراش تکون دادم و از اتاقش ب یفقط سر ن یهم یبرا  ده یجوابم و نم شناختم،ی م

 رفتم.

 *** 

 لبم دور کردم. یاز خط اصل  یو مقدار دمیهام کشلب  یلب و با فشار رو  رژ

باز بودن   ایچشم   ه  یاز حد سا  شیب یظیبود که از خودم دور شده بودم... غل هامدت 
 داشت؟  یتیکه سر قلبم آورده بودم، چه اهم یی لباسم، در برابر بال

که   یملیو ر  دمیپلکم کش ریبه صورتم انداختم، انگشت سبابه و شصتم و ز  ینگاه نهیآ از 
 شده بود و پاک کردم.  ختهیر

هام و  لباسم فرو بردم، نوک انگشت   نیبه اطرافم نگاه کردم و بعد دستم و ماب اطیاحت با
 و لبخند زدم. دمیبدنه  سردش کش یرو

  یجا  یو شرور یطانیها لبخند شنگاه کردم، بعد از مدت  نهیو باال آوردم و دوباره به آ  سرم
 ه بود.زدم و گرفت دردناک و ماتم شهیلبخند هم

 زدم.  رونیب یبهداشت سینقابم و زدم و از سرو  شم،یبودن آرا کسیاز ف نانیاطم بعد

اطراف   یجلب توجه کنم نگاه جستجوگرم و رو  نکهیو بدون ا  ستادمی از سالن ا   یاگوشه
 چرخوندم. 
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بهتر   دی که شا  دمیرس جهینت نیبه ا  نی هم یسخت بود، برا  یلیکردنش با نقاب خ دایپ
 رو دنبال کنم. یدختر مهمون نی تر تفا کنم و درخشان باشه به حسم اک 

 خودم رو به وسط سالن رسوندم.  ییپروایگرفتم و با ب واریرو از د مهیتک

 .ستادمی ا د،یرقصی مرد جوون م  هیکه کنار   یدختر قد بلند دنید با

و از پشت نقاب   شیآب ی هابهش نگاه کردم تا تونستم درخشش چشم یشتریدقت ب با
از هم باز شده بودن و از حرکاتش   ی به خنده  خوشگل شیصورت  یهابدم، لب  صیتشخ

 .نمیذوق و ببدختر شاد و خوش  هی  تونستمی م

 رو حفظ کردم و به سمتش رفتم.  میمصنوع لبخند

 . دیرفت و به سمتش چرخکه شد، از پارتنرش فاصله گ مره ینگاه خ متوجه

بزنه   یبهم نگاه کرد، قصد نداشت حرف یابروش و باال انداخت و با ژست مغرور یتا  هی 
 بذارم... شیخودم قدم پ نکهیتا ا 

با آراد  یاشتراک   نیاما کمتر  کردن،ی م  لیشباهتش رو به آرمان تکم شیآب یها چشم
 نداشت. 

 بدم.  صی تشخ تونستمی تر مداشت، راحت  یاگه نقابش رو برم  دیشا

 به سمتش قدم برداشتم.  گاردهاشیاز باد  یکیبه  پشت

 مهرا؟  -

 ناآشنام دوخت. افهیکرد و به ق زیر  یرو با کنجکاو  هاشچشم

 حرفم رو کامل کردم.   یشتریب  نانیهاش، با اطمحالت چشم دنید با

 مهرا سعادت.  -

 ! ارم؟یبه جا نم -
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شرکت    تونی خونوادگ ی های تو مهمون ادیکه ز  یی جاگفتم: از اون به گردنم دادم و  یقر
 میتونی م  یباش لی ! اگه مایشناسی من و نم ، یبود ایتالی ا  یتو یاد یو مدت ز  ینداشت

 . میآشنا ش شتریب

 زدم و دستم رو به سمتش دراز کردم.  یاحرف، لبخند دوستانه  نیدنبال ا  به

 ؟ یشناسیرهام، هنوز هم نم  -

  ای  یخونوادگ یهازد و گفت: خوشبختم، از دوست  یتصورم، متقابالً لبخند کمرنگ برخالف
 ؟ یبرادرم هست یکار

 .ترک ی کم نزد  هیگفتم:  یلحن مرموز  با

  رانیوقته ا   یلیمن خ دیدونیطور که م بهم نگاه کرد و گفت: همون  ی شتریب ی کنجکاو با
 .دیفًا خودتون بگپس لط ستم،یآشنا ن انمونیبا اطراف ادینبودم و ز 

 مگه نه؟!  شم،یهمسر برادرت که زنداداشت محسوب م -

  یایبا تعجب پنهان نشدن هیاز هم فاصله گرفتن اما بستشون، بعد از چند ثان  هاشلب 
 ؟ ی... همسر آرمان رممکنهیغ نی ا  یگفت: ول

 خند شد. به تلخ  لی تبد لبخندم

 نه. -

 هم آراد؟ اون   شه؟یاصالً مگه م -

 هام و باور نکرده بود.از حرف   یاگوشه  لبش اومد، اما انگار ذره  یلبخند کم کم

 کردم. د یآراد محو شده بود، دوباره تجد یادآوری لبخندم و که از  دمیرو که د لبخندش

 نه.   نجایا  یباهات حرف بزنم، ول خوامی م -

 طبقه  باال.  میپس بر -
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 و نقابم رو محکم کردم.   به اطرافم کردم یمحتاط  نگاه

  یخاطر کنجکاوکه به  زدمینبود، حدس م گاردهایاز باد  یحواسش نبود و خبر یکس
لبخند    کردمی تالش م کهی از خدا خواسته در حال ن یهم ی هام و بشنوه، براحرف  خوادی م

 مرموزم و پنهان کنم، دنبالش رفتم. 

 *** 

 سرش وارد اتاق شدم و در و بستم. پشت

بعد هم با    ن؛ی صورتش سر داد، پا یو از رو  شی سرش و باز کرد و نقاب طالپشت  گره  
 تخت دو نفره  وسط اتاق رفت و روش نشست.  زی آرامش به سمت م

 . کردیم   ییخودنما یعسل ی که رو یقاب عکس  یرو  دیچرخ نگاهم

 بود. یساحل خارج  هی نشیزم پس

  یترو ساده  ترف ی باشه چون چهره  ظر شیهفت سال پ ا یمال شش  دیرسی نظر م به
هاش و گرفته بود، متوقف شد و  بود و دست  ستادهی آراد که کنارش ا  یداشت، نگاهم رو 

 و نفرت جمع شد.  یاز دلتنگ  یهام، با حالتچشم  یتو  اشک 

  هیمثل  گرفتی دستت و م ینداشت، وقت  رحمیب  یوالی ه هیاز   یحالت چیعکس ه ی تو
از   یاکه گوشه  یبا وجود زخم ترسناک  ی... حتدیرسی م به نظر مو محک یشگیهم گاه هیتک

 .دمیخط زده بود، ازش نترس رحمانهی صورتش رو ب

 کنارتم! اما اون... شهیو گفتم هم  دمیصورتش کش یو رو  دستم

 . میرها جون؟ قرار بود صحبت کن - 

 شدم. ک ی بهش نزد یصداش به سمتش برگشتم و قدم  دنیشن با

 ؟ ید یاز من نشن یچیپس تو ه -

 .بهیعج یلینه، خ -
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 آراد فراموش شده... یهاست برا که سال  یکس یلب گفتم: نه برا   ری زدم و ز  یپوزخند

رو در ابتدا مشخص نکنه، اما   تمیو وضع تیبه سواالتش دادم که ن یکوتاه یها جواب 
 بود... ریذهنم درگ

  تیمیو صم  یآراد نشون از راحت یعکس بودن و نگاه بدون سرد  ی اون و آراد تو  فقط
 آراد؟!  شیاومده بود و نرفته بود پ  نجایپس چرا به ا  داد،ی م  نشونیب

و    الی ! آراد با روبهیعج یلیخ  نیگفت: ا یرو کالفه فوت کرد و با تعجب آشکار نفسش
 د؟ یطور با هم ازدواج کرد دوست دختر هاش خوش بود، چه

هاست که درباره  خبره و آراد سال  یب زهایچ یلیکه از خ داد،ی سوالش نشون م  نیا
 باهاش حرف نزده.  شیمسائل شخص

 هم به سواالت تو جواب بدم؟!   ونشی طوره اول من حرف بزنم مچه -

  نجا،یا ادیآراد که قرار نبود ب  یول  ،یهر طور راحت زم یباال انداخت و گفت: باشه عز  یاشونه
 ؟ یطور اومد پس تو چه 

 نداشت.  نیآهسته اتاق رو از نظر گذروندم، دورب  ییهاتوجه بهش بلند شدم و با قدم  یب

 قاب عکس گذاشتم و براندازش کردم. یو رو  دستم

ها همراه  عکس  نی از ا  کدومچ یه  یپس چرا آرمان تو د،یهست یمی صم یلیبه نظر خ -
 ست؟ یآراد ن

 حدقه چرخوند.  یهاش و با تأسف تو چشم  مردمک

 ...یاز رابطه  آراد و آرمان خبر داشته باش دیبا  گهیتو که د   -

  ه  یو سا  کننیخبر دارم که دو تا باند و شرکت مختلف و ضد هم رو اداره م یانقدر -
 .زننی م ری رو با ت گهیدهم

 انداخت.   نی سرش رو پا یافسوس گرفت و با ناراحت  یرنگ نگاهش
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چراش رو از آراد  وقت چی ه یادامه دادم: ول نهیسکوتش استفاده کردم و با طمأن از 
 دمینشن

 درسته؟  ،یآرمان ی، تو خواهر تندر ضمن  و

عالقه   پدرم بود اما یو رسم  یاوهوم، مادر من و آرمان برخالف مادر آراد  همسر قانون -
 .داشتی برنم اشیهم دست از خوش گذرون با وجود آرمان  یبهش نداشت و حت یا

به آراد و مادرش داشت، باهاش ازدواج کرد   یاد یبه مادرم، عالقه  ز  یلیمی برخالف ب یول
پدرم، نفرت   زیآمض یبد و تبع یهمون رفتارها  یو مادرم رو بدتر از قبل طرد کرد، برا 

 گرفت.  شتریآرمان از آراد و مادرش به وجود اومد و روز به روز ب

 . دینفرت به اوجش رس نی از تولد من و بعدش هم مرگ مادرم، ا بعد

 و به پدرم خبر داد، آرمان بود.  دیارتباط با اون مرد د نیکه آتنا رو در ح یکس

از   یزیبودم و چ کی کوچ یل یچون اون زمان خ  دمیشن زابلیرو از عمه ا  زهای چ نیا  من
 . دمیفهمی اطرافم نم عی وقا 

 . شهیتموم م ریکه زود شروع شده و د  یِ زیاون دو تا از هم چ نفرت

 دامنم مشت شد. هم گره خوردن و دستم دور ی هام تو کم اخم کم

 عقبم.  قیچند قدم از حقا  شهی! من همیلعنت

 د؟ یستی: پس چرا تو و آراد دشمن ندمیباال انداختم و با شک پرس ییابرو 

با لحن مهربون و   بارن یهاش رنگ باخت، ا چشم  یزد و به دنبالش اندوه تو  یمحو  لبخند
اما من به اندازه  آرمان   میستین یتن نکهیگفت: چون اون برادرمه، با ا  یزیآممحبت 

 دوسش دارم. 

 !هیمترسک ترسناک و طوفان هیمرد خوب و آروم در ظاهر    هی اون

 .کردمیفکر و م  نیلب گفتم: منم هم ر یپوزخند زدم و ز  اریاختیب د،یکه رس نجاشیا به
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 ام نکرد.هبه حرکت لب  یو توجه دیآرومم رو نشن  زمزمه  

  یلیآراد تو رو خ یعنی  نی: ادمیپرس یزود اندوهم رو پس زدم و با لحن مرموز  یلیخ
 دوس داره؟! 

گفت: رابطه  من و آراد، با   یبخش نانیاز سوالم تعجب کرده بود، با لحن اطم  نکهیا با
 فرق داره.  یلیرابطه  اون و آرمان خ

تصور کنه  تونهی نم یمن و دور ازش نگاه داره، ول خوادی و م  خواستی آرمان م نکهیا با
 . میریگی م  یقدر از حضور هم انرژما چه 

خاطر به  یهجده سالگ یتو  نکهیتا ا میبود کی به هم نزد نیاز ا  شتریب یلیخ قبالً 
 . ایتالی بهتر و دور از خالف، فرستادم ا  یو زندگ التیتحص

  یکینخواست شهرتش با آراد و پدرم  یحال آرمان راهش رو از اون جدا کرد و حت نی ا با
 باشه.

: پس هم آرمان و  دمیپرس ،یطان یبه رنگ درد و دلش، با ذوق ش یهابه حرف  توجهیب
 هم آراد تو رو دوس دارن؟! 

 ها تنهاتر از اونز هستن که تنها خواهرشون رو دوست نداشته باشن.معلومه، اون  -

 ام رو آزاد. حرفش لبخندم رو پررنگ تر کردم و نفس حبس شده  نی ا با

 هام درست از آب دراومده بودن! ها و نقشهحدس  پس

  یآرمان هم حرف یبه من نگفت، حت یچیاون ه  ،یکه تو همسر آراد  بهیعج یلیخ ن یا -
 نزد.

اتاقش رفتم،  یتو  نه  یهام رو کج کردم و به سمت آقدم  ش،یسوال  افه  یبه ق توجهیب
 کردم.  رپاکنیرو آغشته به ش یدستمال یو با خونسرد  دمیتوالت رو کش زیم  یصندل

 که واقعا با آراد بودم.  یمتوجه بش ،ینیاگه من و بدون نقاب بب  دیشا -
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که دردم اومد، با   وقفهی . انقدر محکم و بدمیم کشگون  ینگاه کردم و دستمال و رو  نهیآ به
 پاک نشد دست از ضربه زدن به صورتم برنداشتم.  ممیکه تموم کرم و گر  یتا وقت حالن یا

 هام رو بستم.با درد چشم  هیام زدم و چند ثانگونه  یرو  کی به خراش تار یپوزخند

  ی تو  یو دردها  های از شکستگ تریمیبدنم... قد یرو یهابود، مثل تموم زخم  یمیقد
 . کردی ها هنوز هم جاش درد مقلبم، اما بعد از سال 

  تی سرم، به سمتش برگشتم و با جد ی با جدال تو دن یسکوت و جنگ قهیاز چند دق بعد
 هاش نگاه کردم. چشم  ی تو

 کرده؟!  یکه با آراد زندگ ستمین یکس هیبهم نگاه کن، من شب ترقیدق -

 ازشون خارج نشد.  یهاش تکون خوردن اما حرفلب  بهت بهم نگاه کرد، با

 کار و باهات کرد؟  نیگفت: او.. اون ا دیلب باز کرد و با ترد  دیترد  هیاز چند ثان بعد

 شدم. کی بهش نزد یکردم و قدم  دیو تجد  وارموونه ی د لبخند

که بهم زد  ییها زخم ه  یزخم در برابر بق نیا  هانی آرمان بود، اما با همه  ا  ر یآره و تقص -
 .ستین یچیه

 باهاش حرف بزنم؟... یخوا ی برات؟ م ادیاز دستم برم یواقعا متأسفم، چه کار -

 لباسم بردم.   یزدم و دستم رو تو  یتلخ پوزخند

دستم   ی اسلحه رو درآوردم و تو  ش،یکردن دسته  فلز  نی سبک و سنگ  هیاز چند ثان بعد
 چرخوندم. 

 ق آراد بودم.عاش یلیمهرا، من خ یدونی م -

و حد و    اتیباهاش باشم تموم اخالق نکهیخاطر اخاطرش دادم، به رو به  زمیچ همه
که داشتم و   یزی پا گذاشتم؛ از هر چ ریبودم و ز  بندیبهشون پا یادیز   یها که سال  ییمرزا 

 .اوردمیبه دست ن  ییجز درد و تنها  یچ یاما ه دمیعاشقش بودم، دست کش
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  طورنیو هم   اهشیحد و مرز و قلب س  یخاطر غرور باون من و به  ها،ن یهمه  ا  عوض
 .نمیم رو بببار بچه  کی  یطرد کرد و اجازه نداد حت فشیکار کث

وحشتناک    یباز  هیاول وانمود کرد خاستگارمه و دوسم داره اما بعدش من و وارد   آرمان
 ! و کتک زد  دیکرد؛ دزد

 از هم بپاشه...  میدگکرد زن یخاطر نفرتش از آراد کارهم به بعد

که ازم   ی کار نکهیبا ا  تیو در نها -. ختمیقلبم اشک ر یتو  یزمان با تلخو هم   دمیخند
 خواست رو براش انجام دادم باز هم مادرم و کشت. 

 از اشکش...  زیلبر ی هابه بدن لرزونش انداختم و بعد به چشم یکوتاه نگاه

 رو به سمتش گرفتم. لرزونم رو با درد باال آوردم و اسلحه  ی هادست 

حرف بزنه اما من تازه لب باز کرده بودم و   تونستی نم یشوک بود که حت یتو انقدر
 رو کر نکردم، سکوت کنم.  ایدن کهیقصد نداشتم تا وقت 

که سرم آوردن رو   یینصف بالها  یحت تونهی نم فشونیکث یو کارها  نسیزینابود کردن ب -
به تو، نقطه ضعف    دمیچند سال فکر کردم و گشتم تا رس نیهم  یجبران کنه، برا 

 ! شونیاحساس

نشناستت و ازت بر   یبه دور از آراد و آرمان، تا کس ،یکرد ی م یکه در خفا زندگ ییتو
 استفاده نکنه.  هشونیعل

انگار از  یی جورها هیو   یجز تو نداره چون تنها خواهرش یای نقطه ضعف احساس آرمان
 فقط تو رو داره. ایدار دن

رو از همون اول   زابلیرو داره، ا  زابلیفقط تو و عمه ا  رم،یهم اگه بچم رو فاکتور بگ آراد
 خط زدم و موند تو! 

 ؟ ی من و بکش یخوا ی گفت: تو م هیلرزونش رو با وحشت باز کرد و با گر   یهالب 
 ... گناهمیکه ب یدونی م
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 شدم.  والیاون دو تا ه  یم اما قربانبود گناهی منم ب -

کابوسش   نی تر و بزرگ  دادی دکتر موفق بودم که مردم و نجات م هی شی تا چند سال پ من
 بود.  یکارشب

 کردن.  اهیبودن که به دست من اسلحه دادن و قلبم رو با درد س هااون 

 بذار برم.  کنم،ی خواهش م -

نذاشتن... من به تاوان نجات دادن آراد مجازات   یو از اونا خواستم ول نی منم هم -
 رو نگرفت.  پناهمی ب یها دست  کسچ یشدم و ه

قسمت وجودم، دردش رو   نی تر یزخم یو تو  اریاخت ی کردم چشم ازش بردارم اما ب یسع
 . کردمی احساس م

خودم تو اون   یها از چشم یانعکاس تونستمی و م  کردمی رو مجسم م شده یترس نگاه
 ...نمیشب رو داخل گرداب ترسشون، بب

 *** 

 رو گرفتم. ایرو برداشتم و شماره  ران یگوش

 .دیخوابی م یمعمول بوق نخورده برداشت، انگار که دربست رو گوش  طبق

 سالم خانم دکتر رها جونم.  -

 جونم!  یگفتم: سالم خانم اسکل، ران بالفاصله

 !و حرمت نگه دار ایو گفت: مرض، ب دیخند

 ندادن؟  ادیتو دانشگاه بهت ادب   ،ینه انگار دکتر مملکت انگار

 آدم حرف زد.  نی ع دیاتفاقأ گفتن با تو نبا -

 ؟ ی ری از من بگ یسراغ  دی زنگ بزنم، تو نبا دیمن با  حتما
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  یمزونمم ول  ینزن رو شبکه غرولند!من که سرگرم کارها  گهید  یحاال هم که زنگ زد -
 .می نیبا بچه ها هم و بب میقرار بزار هی ایب ؛ یزد خوب شد زنگ 

 باشه، کجا؟  -

 بدم. صی تشخ یرو از پشت گوش شیطانیلبخند ش   تونستمی مرموز شد و م  لحنش

 الهه هم با من،  ست،ه یکه پا ایباحال! دال  یجا  هی -

 !اریدرن یباز  زهی هم پاستور تو

 . امی ... ببند! من که نمیزدم و گفتم: هو  غیج بایته حرفش رو رفتم، تقر  تا

 .دهی. به جون رها انقدر حال مبرمتی به زور م ،یغلط کرد  -

 .امیو نم  ادیخوشم نم یاخم گفتم: من از پارت با

تو  کنمی م ی. تا من الهه رو راض کنمی لباس خوشگل برات جور م  هیخودم  اد،یبهتره که ب -
 ! یبا  یشی هم آماده م

 رو قطع کرد. یبهم بده گوش یفرصت هر اعتراض نکهیاز ا  قبل

 هم قفل کردم. یهام و تو و دست  دمی کش یقیعم نفس

تو بغل   ایبار رفتم واسه هفت پشتم بس بود. تا نگار و جم کردم دال هی!  رمی که نم من
 ! فتادمیخونه م  وونهی اون د ی از اون ور دوباره تو  کردمی ور فرار م نیافتاده بود، از ا  یکی

 بهونه نرم.  نی و قبول نکنه تا منم به هم ارهیدرب یکنه الهه گشاد باز  خدا

 رها؟  -

 اومدم و جوابش رو دادم: بله؟ رونیفکر ب از 

 با تو کار داره.  رونیب ییآقا  هی -

 هاست؟ ض یمر  ی هااز همراه  ؟ی: ک دمیتعجب پرس با
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 باال انداخت. یا شونه

 منتظرته.   ایفکر نکنم، گفت تو تر  دونمینم -

 ناشناس هم جواب بدم؟!  یمختلف خرا   یها ه یبه احضار دیبا  گهی د الحا

 رفتم. رونیروپوشم از اتاق رست ب ییباال ی ها هم اخم کردم و با بستن دکمه  بعد

به سمت کت و   شیمشک یورن  یها سالن رفتم، نگاهم رو از کفش  ی انتها   زیسمت م به
 شلوار براق و سپس صورتش سوق دادم. 

 و برداشت و مورد خطاب قرارم داد.   شیآفتاب نکیع

 جمهور هم سخت تره. سی تماس و مالقات با شما از مالقات ر ای گو -

 هم  قفل کردم. یآوردم و تو  رونیروپوشم ب بیج یم رو از تومشت شده   دست

خاطرش  هم نبود که به  یتا ابد ازش فرار کنم، البته موضوع   تونستمیهر حال که نم به
 فرار کنم. 

 بود.  یبا صولت ییارو ی تر از روباهاش سخت  ییارویرو  اما

 .کردی فرق م نیا  ییجورا  هی

  یای ماد  نده  یبشم و لگد به بزنم به آ رهیو جنتلمنش خ یآب یها چشم یتو  تونستمینم
 باهاش داشته باشم.  تونمیکه م

 خودم بود که طمع کردم.  ریتقص همش

 . دیعقب کش رو برام به یژست مخصوص جنتلمنانه  خودش، صندل با

تعارف نشستم، خودش هم به دنبالم نشست و نگاهش نافذش رو به عمق   بدون
 هام دوخت. چشم
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  یتا آسمون با صولت نیپرصالبت و با ابهت بود و خالصه از زم یبی به طرز عج رفتارش 
 . کردی فرق م یکیخ

  یهاش نگاه کردم و جد به چشم یسی کردم به خودم مسلط شم، پس بدون رودروا یسع
 ن؟ یداشت یگفتم: کار

  ییاما قصد روبرو  د،یبه نظرم شما هم دار گفت:   ییپروایبه غبغب انداخت و با ب یباد
 گذاشتم.  شیخودم پا پ ن ی. بنابرادیندار

 که بترسم باهات رودررو شم. ییلب گفتم: انگار اژدها  ریز 

 .دی خب پس بفرما -

رو   تونیناگهان  بت یو غ شیهفته  پ ضی ضد و نق  یاول شما علت رفتارها  ستیبهتر ن -
 د؟ ی بد حیتوض

و   می زدم و با لحن مال ی حال لبخند مطمئن  نیبار کردم، با ا  لیدل لویک لویدلم ک ی تو
گفتم که   تمیهام و به عالوه  قصد و نهمه  حرف   غامیپ هیگفتم: من قبأل تو  یا خانومانه

نظرم امکان  به  نی. بنابرا دمی نرس یمثبت  ی جهیبه نت هیقض نیبه ا ادیبعد از فکر کردن ز 
 نداره.  ود وج  شتریب ییآشنا

 توش وجود نداره؟  لی دل د،یکه گفت  یمتن قشنگ ن یا -

 ز موند. گرد شد و دهنم از تعجب با هامچشم

و   دی و بفرما  شونیا  ه  یرابطه بر پا  هی شهی! مگه میجلوته مرد حساب لی همه دل  نیا
 تونمی بره؟ من تا طرفم و فحش کش نکنم نم شیپ دیو نمود  دیو فرمود دیگفت

 کنم!  یاحساس راحت

که تا دو شب کمر درد و گردن درد   نمیشی انقدر خشک م ذارمی با تو قرار م یوقت  من
دهنم کج شده. آدم هم انقدر   کنمی احساس م ی برگشتن زنمی حرف م  یدارم! انقدر رسم

 ! ده؟یباکالس؟ انقدر جنتلمن؟ انقدر اتوکش
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و اما   یجد اریتازه کردم و با لحن بس یدلم، نفس  یمحکمه پسند تو  ل ی وجود تمام دال با
هم مناسب   یکه برا  دمیرس جه ینت نیکردم و به ا یررسرو ب ارهام یگفتم: مع یا محترمانه

 .میستین

 .دیو خوشبخت ش  دیکن دایفرد موردنظرتون پ نیشما هم بتون دوارمیام

 د؟ یابروش و باال انداخت و گفت: اگه فرد مورد نظر من شما باش یتا  هی

 .ادیاز دستم برنم یصورت متاسفم، کمک  نیدر ا -

 از صالبت گرفت.  یشد و نگاه آرومش رنگ ی جد  مشی مال  لحن

  دیو بگ  ارهاتونیدوباره، شما مع ییآشنا  یفرصت برا   هی. در حد دیشما به من زمان بد -
 شما هماهنگ کنم. یهاتا من خودم و با خواسته 

 پوست دستم فرو کردم. ی بلندم و تو یو با حرص ناخنا کالفه

 دارم.  رمایمن ب  د،یکرم پور لطفأ امرتون و بگ یآقا  -

 شما منم!  ماریب -

 نزدم. یو رو هم فشار دادم و حرف لبام

 ینه کالسمون، نه خونوادمون و نه حت ده؟ی تو من د یچ ه؟یچه خر گهی د نیا  بابا
 ! خورهیبه هم م  اتمونیخلق

 .می خوری ! ما به هم نمه؟یاصرار شما چ لی دل دونمی من نم -

 مثل خودتون باشه؟   تونیزندگ کیشر  دیخوای شما م -

  یخونواده افتضاح و آرزوها   هیانقدر بدبخت و پول دوست باشه، با    خواستمینم مسلمأ
 بزرگ. 
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که دو نفر مکمل هم باشن   نهیا  دیبهش واقف باش دیکه مشخصه و شما هم با  یزیچ -
طرف مقابلشون رو   نهیباشن و تو آ یهم تکرار  یبرا نکهیرو کامل کنن، نه ا گهیو همد 

 .ننیبب

اگه واقعًا قصد ازدواج   داد؛یم   فمیبه اراج یا یمنطق  یهاجواب  یطرز اعصاب خوردکن به
 میو جنتلمن ی ماد  یارها یباشه، چون در واقع به مع  یانتخاب خوب تونستی داشتم، م

 .خوردی م

کار و   نی ا  تونستمی باهاش قرار گذاشته بودم، نم چهیباز  هیکه به عنوان  ییجااز اون  اما
 انجام بدم. 

 ؟ یناجور بشه چ دهیاگه دو تا وصله  به هم چسب -

 لبش اومد.   یلبخند رو  هیهام نگاه کرد و بعد از چند ثانلحظه به چشم  چند

 .فتهینم یاتفاق  نیهمچ -

 به سمتش خم شدم. یابروم و باال انداختم و کم یتا  هی

 ؟ ی شینم الیخیب -

 گفت نه!  نانیش گرفت و با با اطمخنده  میخودمون هویلحن مرموز و   دنید از 

 به خودم گرفتم.  یحق به جانب افه  یتکون دادم و ق یسر

چون من   یش الیخیالزمه که ب یهم بزنم ول واقعًا متأسفم که قراره تصوراتت رو به -
 سر و کله زدن ندارم. یدارم و وقت برا  یادی ز  یهادغدغه

بود! فکر    یعمد ختمیلباست ر  یرو  ش یماه پ هیکه   یاوه اون قه م،یاز اول شروع کن  بذار
ثر هم واقع شد ول یبس  یزنجلب توجه و مخ  یبرا  کردمی م   نیخاطر ا به  یخوبه که مو 

 . ادینبود که ازت خوشم م
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و مطبم و راه بندازم، اما منصرف   رمی واقع شروع به قرار گذاشتن کردم تا ازت پول بگ در
  دهیداده و اتوکشعصا قورت  یهم به آدما   یاشدم چون عذاب وجدان گرفتم و عالقه 

 ندارم.

 به دماغم دادم. ینیمضحکانه به سرتاپاش اشاره کردم و چ  یحالت با

 ! یبا هم فرق داره هان امونیخالصه دن اده، یز  مونمیتازه مشخصه اختالف سن -

  انیبه پا  یبا  یهام رو با گفتن با بلند شدم و حرف  میصندل  یند از روهم با لبخ بعد
 رسوندم. 

و واکنشش، روم و برگردوندم و به سمت در  افهیخوشان و بدون توجه به ق خوش
 و به سمتش برگشتم.  دمیوسط راه چرخ ی صداش تو  دنیرفتم اما با شن یخروج

 رابطه بود؟ نیا  قتیتموم حق نی ا یعنی -

 و پوزخند زدم.  دم یسمتش چرخ به

و شما حساب    می! ما فقط چند بار با هم شام خوردیوجود نداشت گلگل یااصأل رابطه  -
 ... یکرد

زدم و با ذوق گفتم: حاال هر وقت مطبم راه افتاد و پولدار شدم باهات   یهم چشمک بعد
 . کنمی حساب م

زدم   ای از کافه تر یت دو مانند بزنه و با حال  یحرف  نستادمیاصأل وا گهی حرف د  نیاز ا بعد
 نشستم. یخلوت یچوب مکت ین یرسوندم و رو  مارستانی. خودم رو به پارک برونیب

 بود واسه خودم درست کردم؟   یچه شر گهید  نیا

 ! کو گوش شنوا؟ یرو ندار هایها و زرنگ باز غلط  نی گفت عرضه  ا   ایدال

 .کردمی نم میرو وارد باز  ش یر یجنتلمن س نی کردم و ا یبسنده م  یکاش به صولت یا
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تو   دمیهام، دستم و مشت کردم، باال آوردم و کوبو چرت و پرت  ادبانهیرفتار ب یادآوری با
 رفت هوا!  غمیصورتم که از شدت دردش ج

 رو بفرسته برام!  گاردهاشیکه نشونش دادم فکر کنم باد  یای شاهکار ادب نی ا با

  هیدهنم چند ثان ستاد،یای م دور تر ازش مچند قد شهیکه هم یکچل  گاردی باد یادآوری با
 باز موند و بعد هم با اندوه بسته شد. 

دنبال خودش راه   گاردی که باد هیچه شخص مهم یچ یچ دونمی نم لنیفر  هی  مگه
   اندازه؟ی م

 تو کار آزاد خالف باشه؟  نکنه

  رونیباحمقانه رو از ذهنم  یها افکار مسخره و سوال   نیرو به شدت تکون دادم تا ا  سرم
 .دی سرم قد کش یتو  یمون یاز خجالت و پش  یکنم، اما به محض خروجشون کوه

و از همه    تیجا زدم؟ به نظرم مرد مهربون و باشخص هویچرا  دونستمیهم نم خودم 
 آخه چرا؟  ومد،ی م یتر پولدارمهم

 .دمیو آه کش  دمیکوب نیهام پاهام رو به شدت رو زمحرف  یادآوری با

 . ادیعمرأ اگه طرفم ب گهید ییانما ی وجود اون همه چرت و پرت و س با

 به خودم گرفتم. یحق به جانب  افه  یبلند شدم و ق هویتفکر    گهی د ه  یاز چند ثان بعد

 !مانهیکردم، به قول الهه مهم ا  یدرست اریکار بس رمیخنه

 *** 

 خوشگلن. یلی: خو آهسته گفتم   دمیبهشون دست کش یلیمیب با

  یخوا ی حاال کدوم و م دونم،یصورتش زد و حق به جانب گفت: م یبه پهنا  یلبخند
 ؟ یبپوش



 بی محابا 

62 
 

 ولشون کردم و روم و برگردوندم.  یکالفگ با

 .یشو ران الیخیب -

 به حرفم به انتخاب خودش چند تا رو برداشت و به سمتم گرفت. توجهیب

 .شونیری بگ دیبا  یکرد  یکه دسمال ییجا از اون  گه،ینه د -

 کرد.  تی هم بدون مکث دستم رو گرفت و به سمت اتاق پرو هدا بعد

 نکن. ی و بپوش و انقد برا من دهن کج ن یا -

 ها رو برداشتم. از لباس  یکیحوصله وارد اتاق پرو شدم و   یب

  یچرک یبه صورت یخودم رو برانداز کردم، لباس شب بلند یلیمیشدم و با ب رهیخ نهیآ به
و   دیبه حالت چند تا پر بزرگ مخمل سف نشیس  یچاک خورده و باال  بود که از زانو

کار شده بود؛ باال تنش نسبتأ باز بود و   نی کار شده بود و از کمر هم نگ ی دیمروار 
 نداره. یدگیبه پوش  ییاعتنا  چیمشخص بود که طراحش ه

و   دیکش یشد، سوت ان ی نما ایفکر بودم که ناگهان بدون اجازم در باز شد و کله  دال ی تو
 چند؟  یگفتم: جوونم شب طونیش

 وارد شد و با لبخند سر تکون داد.  ا یجوابش رو نداده بودم که کله  ران هنوز 

 خوبه. ن یا -

  ینمهمو  هیگفتم: مگه مجبورم تو   یبهشون رفتم و حرص نهیآ یاز تو  یا  غره  چشم
 بازه. یلیخ خوامشی مختلط خودم و به حراج بذارم؟ نم

 به طرفم گرفت.  زی دآمیرفت و انگشتش رو تهد یچشم غره ا   ایدال

 . می، درآرش که ببرخوش دوخته  میلیزر نزن! خ -

 خودم عوضش کردم.   یهابا لباس  یتیو با نارضا  دمیکش یپوف
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 بذارم؟  شیمشت چشم چرون به نما  هی یداره خودم رو برا  یآخه چه لزوم -

با   یرو شونت ول یانداز ی م یزی چ یرفت و با حرص گفت: فوقش شال یچشم غره ا   ایدال
 !شمیآخر قاتلت م تی االهه   یاخالقا  نیا

 رفت.  شخوانیخودش به طرف پ یها ازم نظر نخواست و با برداشتن لباس  گهیهم د بعد

 *** 

و   پسیدور چرخوندم، چ  هیو آدامسم رو    مختیظرف ر  یرو به همراه سس تو  کورنپاپ
 نشستم.  یو  یت یبغلم زدم و رفتم جلو  ریپفکم رو ز 

کاناپه رو بغل کردم و چند تا رو هم دورم   ی هادو تا از کوسن  م یشگیعادت هم به
 گذاشتم.

  یدوست داشتن اطرافم به صف کردم و سنگرها بیو به ترت  هامی خوراک  نکهیاز ا بعد
   دم،یرو چ میبالش

 دادم. هیو روشن کردم و تک  ونی تلوز 

 . ونیرو باز کردم و مشتاق زل زدم به تلوز  شمین لم،ی اول ف تریت دنید با

 .دمیاز جا پر میزنگ گوش یصدا  دنیبودم که با شن لمیدر صحنه  عاشقانه  ف غرق 

 گلبرگ گلم گل... -

 رو برداشتم.  میفوت کردم و گوش رونینفسم و به ب کالفه

 ها؟  -

 سالم عرض شد خانم مهرپرور.  -

 گفتم: امرتون؟  یبود، با بداخالق لمیچشمم به ف کهی حال در

 . دیبسته دار  هی د،یلطفًا در و باز کن -
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رو   رندهی شماره گ یای و با تعجب باال دادم و مشکوک گفتم: جانم؟ کدوم پستچ ابروهام
 داره؟ 

 برقرار شد. نمونینداد و سکوت ب یجواب

 داشتم و از جام بلند شدم.و نگه لمیشتاب ف با

 !... سایپل زنمی زنگ م که،یمرت یهو  -

نگاه   رونیبه ب یو به سمت در رفتم؛ از چشم دم یکش یتماس قطع شده، پوف دنید با
 معلوم نبود.  کسچ یکردم اما ه

 تا قفل در و باز کردم. ش ی ش یو با اعصاب خورد   دمیکش یپوف

انداختم که   نی نبود، سرم رو پا کسچ یاما ه دمیبه سر تا سر راهرو کش  یتو خونه سرک از 
شده  دم در افتاد، خواستم خم شم و برش دارم که با   چیچشمم به بسته  بزرگ کادوپ

 .ستادمیا  یزیچ  یادآوری

 ن؟ بمب توش باشه و بخوان ترورم کن  نکنه

ور تر، وارد خونه شدم و در و  به جعبه زدم که پرت شد اون  یکردم و لگد  یظیغل اخم
 شدم و با شتاب آوردمش داخل. مونیبستم اما هنوز چند قدم نرفته بودم که پش

 کاناپه نشستم و با شتاب گره رو باز کردم.  یرو

 هام گرد شد. که داخلش بود، چشم  یزیچ دنید با

  کی زد و به قفس نزد یو بهش نگاه کردم که پلک  دمیقفس کش یدستم و رو  دیترد با
 شد.

 آوردم.  رونیجعبه ب یبا ذوق بهش نگاه کردم و قفس رو از تو  ،دم یزدم و تو هوا پر یغیج

جود  مو ن ی! اصالً مگه همچویبوده، تنک ی واری گلگل اری بوده حرکت بس یهر ک کار
 بمب باشه؟  تونهی م  یای گوگول
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 گذاشتم و کارت و باال آوردم. ن یکه ته جعبه افتاده بود، قفس رو زم یکارت دنید با

هات اومده، اما  لب   یرو ی قشنگ یلیو لبخند خ  یخوشحال یلیاالن خ  زنمیحدس م »
! ی د یو بهم فحش م یکنی و برات فرستادم احتماالً اخم م  نیکه من ا یبدون یوقت

درونت   قتی حق  دنیکه با فهم یهست یزیتر از چمن قشنگ  ی. تو برا ستین یمشکل
 خراب شه.« 

 لبم اومد.  یرو  یکم باز کردم و لبخند محوم رو کم در هم رفته یها اخم

روت بودم اگه االن روبه  ،م یخوریما به هم نم کنمی هر جور فکر م یشاعرانه! ول چه
 ! یپس با شدم،ی م ع ی و ضا   دیرسیبه ذهنم نم یا لسوفانهیف جواب  چیاحتمال ه

 جا کنار قفسش نشستم. گربهه دادم و همون  لی تحو یهم اخم بعد

هم   دی! شاهیدختره مو بنفش چه احمق نیکه ا یکنی با خودت فکر م ی احتماالً االن دار -
 به صاحبت ندارم.  دیمن اون حس خوب رو که با   یحق با تو باشه ول

 جا کنارش نشستم.و همون   دمیکش یآه

 شدم.  لی به سمتش ما شتریرو بغلم کردم و ب زانوهام

حاال که   ینبود ول یاتی ماد  چیداشتم که توش ه یبد  اریبس یپشمالو من زندگ نیبب -
مشکل پدر و مادر من پول نبود، اونا هم و دوست نداشتن و   فهممیم  کنمی بهش فکر م

 کنمی داشته باشم و به هم نداشتن، فکر م ندمیهمسر آبه  خوامی که من م یاحساس  نیا
هم تو رو و هم   کهن ی غلط سرچشمه گرفت. پس من با ا اباز اون انتخ  امونی همه  ناراحت

چون اون احساس خوب و سرنوشت ساز  گردونم،ی پول صاحبت رو دوس دارم برت برم
 ! یدرک کن دوارم یرو بهش ندارم. ام

 رفتم.  ونیمت تلوز هم دم در گذاشتمش و به س  بعد

 پور زنگ بزنم و اتمام حجت کنم.به کرم  یریگ ه یو روح لمیبعد از اتمام ف خواستمی م
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باهاش ادامه بدم، قلبم قبولش   تونستمینم یول   ومدیدالنه مچند که به نظر سنگ  هر
 . کردینم

  ونیتلوز   یعذاب وجدان گرفتم. قفس و گربه رو آوردم و کنارم جلو قهیاز چند دق بعد
 گذاشتم.

 چرخوندم. لمیاش رو به سمت فچند تا پفک انداختم تو قفسش و کله  اطیاحت با

 اومده بود. ایکه به نظر تازه به دن دیب یو آروم بود و انقدر گوگول  کی کوچ یلیخ

 . رمیفاصله بگو احساسم   تی کردم از واقع یشدم و سع لمیف غرق 

 نداشت، حداقل از نظر خودم!  یکس رو نداشتم و کامأل تنها بودم افسردگ چیکه ه نیا

تنها قدم   نم،یبب لمیکنم، تنها بخندم، تنها ف یتنها زندگ طورن یتا آخر عمر هم تونستمی م
 !رم ی کنم... و در آخر تنها بم هیبزنم، تنها گر

مجبور نبودم شاهد   گهیخوب بود که د ادن؛دیبود که حداقل با بودنشون آزارم نم خوب
هام رو ببندم، با درد باز کنم و  چشم   یاز گرسنگ ای کتک خوردن خودم و مامانم باشم 

 شم.  هایچشم تو چشم سخت

گذر کردم و زنده  یخاطرش از اون همه سختنبود که به  یزیواقعا اون چ ی زندگ نیا
 اومدم.  رونیب

 خواستم... ینبود که م یزی چ ییتنها  نیا

رو مهمون وجودم کنه با   یقانعم کنه و احساس خوشبخت تونستینم یزی چ چیه نکهیا
 .نمیبب  یو پست  یفیجز کث یزی نبود که تو نگاهش چ یمرد  چیه

فقط   دونستمی و م  دمیدی پدرم رو در عمق لبخندهاشون م یها چشم  رحمانه  ی ب انعکاس
هم واقف بودم که    قتی حق  نیاما به ا   میبال زرنگ باز خاطر منافعم دنکه به  ستمیمن ن
 .برنی و اونا م زنمیمن جا م  تیدرنها
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وجودم رخنه  ی تو یمثل نگران  یشد و احساس  دهیکش یاذهنم به سمت چهره  ناگهان
 کرد.

هاش و هم  رنگ چشم  یکه حت یاز فکر کس  دیو به چپ و راست تکون دادم تا شا سرم
و   رفتیچشمم کنار نم  یبود... رد اون رخم از جلو دهیفا یاما ب  امیب رون یبودم، ب دهیند
 . فشردی قلبم و م یاحساس بد مثل نگران هی

  یبرام باق ادداشتیبه   یحت  اینکرد  دارم یچرا رفت؟ چرا ب نکهیا  ای نبود کجا رفت  معلوم
 نداشت که بهم بزنه؟ یحرف چی ه یعنینگذاشت،  

 ده باشه؟! اون حال بد کجا رفت؟ اصأل نکنه مر با

!  یانشونه چ یهم تنها رفت. بدون ه تی اما در نها  مرد ی م  ییتو تنها کردمی نم داشیپ اگه
 جونش رو نجات داده!... یچ  یو برا  ینداشت ک  یتیانگار براش اهم

  تونهی آدم م هیطور شدم، چه  همی و عصبان  نیغمگ هویکه براش داشتم   یهای نگران ونیم
  یحت ای ازش بشه    یباشه؟ تا چند روز منتظر موندم خبر احساسیو ب   تفاوتی انقدر ب
 نکردم.  افتی ازش در یچ یو ه دی ازش به دستم برسه اما انتظارم به سر رس یانامه 

 سرم انداختم.   یبه باال  یتازه کردم و نگاه ینفس

 حداقل زحماتم رو به هدر نداده و زنده باشه! دوارمیام

نوشتم که صبح اومد  یصولت ی برا یو رسم  لی طو امیپ هیرو برداشتم و  میگوش
کرم   یکردم و برا  یرو کپ امیبه مالقاتش نرفتم، همون پ یواه  یهاو به بهونه مارستانیب

 پور هم فرستادم. 

 و از دست داده بودم که نتونستم به کرم پور زنگ بزنم.  م یانقدر انرژ  یناگهان

 جنتلمن پولدار!  اون   یحوصله  دردسر داشتم، نه عذاب وجدان و نه حت نه

کنترل و رو   لمیف انیدوختم، بعد از پا یو  یرو خاموش کردم و نگاهم رو به ت میگوش
 بلند شدم. سندهی به کارگردان و نو یرلبی ز  یو با فحش و ناسزاها   دمیکاناپه کوب
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 .شدمیتا چند روز دپرس م   دنشونیو بعد از د ومد ی بدم م زیانگغم ی هالم یاز ف شهیهم

تلخ که   انی پا هیو   زیداستان غم انگ هیترسناکه با  لمیف هیخودش   یچند که زندگ هر
 .میر یمی هممون م

و   میهم زندگ دی شا کردم،ینم  هودهیهرگز اون همه تالش ب دونستمیو م  ن یا  شهیهم اگه
 ...دادمی از دست نم

پرتگاه   ی بن بسته که تا به تهش نرس یانتها  یو ب   یطوالن  ابانیخ ه یهر حال عشق  به
 . ینیبی آخرش و نم

به سرنوشت   دیو با   دمیو ناام  احساسیب یاد یکه ز  نهیخاطر اافکار به  نیا  گفتی م الهه
 اعتقاد داشته باشم.

 و به گربه نگاه کردم.   دمیکش یپوف

شاهزاده  من   کنه؛ی بدبختم م بره ی م  اهی الدنگ سوار بر خر س هیاگه شانس منه که   یول -
هم کنم و آخرش   یو چند سالته تنها دارم جون م  ستی تو شکم مامانش مرده که ب

 بهم. چسبهی م  یکیخ یصولت

 یلیکه خ یکوفت یاما اون حس شد،ی خوب م یلیبا کرم پور ادامه بدم، خ تونستمی م اگه
 گم؟ یم یکه چ یفهمیم  ذاره،یدارم نم  رتی روش غ

دراومدم و با شتاب به سمت   دادی بار بهم دست م هیال  که هر صد س  یحس عارفانه ا  از 
 رفتم. میگوش

 و بالکش کردم. دمیکش یشد، پوف انی رو صفحه نما یکیروشنش کردم اسم خ تا

 تماس و گرفتم و منتظر موندم.  ستی شماره  ل نیآخر

و بدون   دیچ یگوشم پ یالو گفتنش تو  یشم، صدا   مونیپش نکهیلحظه قبل از ا  نیآخر در
 لبم نشست.   یرو یلبخند تلخ  اریاخت
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  یاده یگرون چه فا یپس اون همه دارو  شد؟ی م ترحال ی و ب  ترفیهر بار صداش ضع  چرا
 داشتن؟ 

زمان با  و هم دمیچیاز موهام و دور انگشتم پ یا حاکم برگلوم رو قورت دادم، طره  بغض
 بازدمم رها کردم.

 .یسالم مامان -

 شد.  یپرانرژو مهربونش   میمال  یصدا 

 مرتبه؟  یدخترم؟ همه چ  یدلم، خوب زیسالم عز  -

 ؟ ی خوبه! خودت خوب  یخوبم، همه چ -

 به سوالم نکرد و سواالت خودش رو از سر گرفت.  یتوجه

 هات خوبن؟ خوب شد؟ هم خونه  تی سرما خوردگ -

 جفت خل و مشنگشون خوبن، دست بوستن. -

 ست؟ ین  ادیکه ز  تیفشار کار   ؟یا یاز کارت راض -

 ...هینه بابا خوبه، حقوقش هم عال -

 کنه؟ی نم تی که اذ  کهیادامه دادم: اون مرت  دیترد با

 نداره بنده خدا.  ینه مامان جان، کار  -

و    دهایکه خر دمیداشته باشه، دو برابر به خودش و زنش پول م خوادیگفتم: م یشاک 
 کنن؟ ی که نم یکارهات رو انجام بدن، کم کار

 ! ؟یار یوقت پول کم ن هی  دن،یارهام و انجام منه مامان جان ک -

 نه نگران نباش... -

 به قلبم خراش انداخت.  ینامرع  یری بلند شد و مثل ت یش از پشت گوشسرفه   یصدا 
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 مامان؟  یخوب -

مقطعش تو    یکه احتماأل صرف آب خوردن کرد، صدا  ینسبتأ طوالن ه  یاز چند ثان بعد
 ؟ ی ا یم ی نکن! ک زای... چنیخودت و نگران ا زمی: آره عز دیچیگوشم پ

  هیتو  یفعال که وقت ندارم ول دونم،یپشت دستم چونم و خاروندم و گفتم: نم با
 .امیخفن حتمأ م یلیتعط

  رونیوقت ب   ریتا د  هیباشه دخترم مراقب خودت باش! تهران شهر بزرگ و خطرناک  -
 .شمی خاموش نکن، نگران م تمیگوش ،ینمون

 که ول باشم؟  یگفتم: مگه اسمم و رها نذاشت طنتیش با

 .دیخند  آهسته

 حواست باشه. گم،یم  یجد -

 فقط زنگ بزن!  ی داشت یباشه کار -

 کنم .  هشون یکردن بزنگ تنب  یادب کم کار یهم اون دو تا ب  اگر

 . دنیه کارام و انجام مچه طرز گفتنه؟ بنده خداها هم نیگفت: ا  یز یآملحن سرزنش  با

 ...دمی! پوله مفت که بهشون نمفشونهیبه جانب گفتم: وظ حق

 مراقب خودت باش، مزاحمت نشم...  زمی باشه عز -

 حرفش. ون ی م دم یپر

 داروهات و به موقع بخور، فعال!  -

 رو قطع کردم.  یبهش ندادم و گوش یخداحافظ اجازه  
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حال خوب ازش    چوقتیکه از خدا گرفته بودم، ه یو چند سال عمر  ستیب نیا  ی تو
و بابام   کندی گوشه  لونه مرغمون جون م هیو بدبخت  ضی خدا مر شه  یبودم. هم دهیند

 .زدی کتکش م

 اون خونه نذاشتم.   یهرگز پا تو گهید و بعد از ورودم به خوابگاه   رستانیاز دب ن یهم یبرا 

 ختمش هم نرفتم و درس رو بهونه کردم.  یبرا  یحت

رو   اقتشی . مثل دوست داشته شدن و اون آقا که پدرم بود لخوادی م اقت یل  زهایچ یبعض
 نداشت. 

 .رهی از خونه ننش شام بگ یام به الهه داد تا برگشتن یپ هی

 بلند خونه رد شدم و وارد اتاقم شدم. یراهرو  از 

به  برتشی م گفتی م رفت،ی دور توش رژه م  هی  ومدیم  گرفتی هر وقت دلش م  ایدال
  ونیدکوراس ن یکه ا انداختیم  کهیت ی. بعد هم کلتیو دوران طفول  شیسال پ سیب
 ننگه! ه  ی ما   ریدکتر پ هی یبرا 

 درکش کنم.  تونستمی نم وقتچیه

الهه قصد   یگاه یدار؟ حتبرچسب  یواری کمد د ایچشه؟   یو پارکت باب اسفنج  میگل مگه
 تو خونه!  دیارینه گفته بود بچه ناتاقم رو بکنه چون صاحبخو  یواریکاغذ د  کردی م

 چنان درش و باز نکردم. گذاشتم اما هم  وترمی کامپ زیم  یگربه رو رو  قفس

 !شیعروسک  یهادوست  ش ینگاهش خندم گرفت، البد فکر کرده آوردمش پ دنید از 

 و خاروندم و دوباره به سر تا سر اتاق نگاه کردم. سرم

 حد مضحک نبود.  نیساله هم در ا شیدکور اتاق بچه  ش گفتن،ی هم راست م دیشا

تو ذهنم جون گرفت و   یزخم به  یاون غر ری نگاه کردم و ناگهان تصو زمی تم یرو تخت به
 شدن.  شتری سرم ب  یسواالت تو
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بوده و   یزیچ  یواقعأ دزد   دینذاشت؟ شا یباق از خودش ینشون چیو برد و ه  لی وسا  چرا
 ! ده؟ی ترس مش،یبد س یپل لی تحو  ای  میر ی ردش و بگ نکهیاز ا

 و سرم و تکون دادم. دمیبه موهام کش  یدست

 ! استیچرت دال یها لم یف ری... تاثنوچ

  دن یچسب هایو خوراک  لمیف و شروع به غر زدن کردم:   ختمیکنفرانسم و جلوم ر  یهابرگه 
 !کنهی آخر همه رو به عالوه  گوشت تنم آب م یکنفرانس کوفت ن یا  یول

 رفتم و وارد سالن شدم.  رونی باز شدن در از اتاقم ب یصدا   دنیشن با

 یاس ی دست کاناپه ال   هیبا   شترشیکه ب م یداشت یمرتب و جمع و جور ییرا یپذ
  یرالهه پر شده بود، منم چند تا خرت و پرت از سمسا  هیزیجه ونیو تلوز  یخاکستر

خونه هم  هیتو آشپزخونه، بق د یپسراش چهم چند تا قابلمه با پول دوست  ای گرفتم و دال
 الهه پر شده بود. ینقاش یبا تابلوها 

  غیو ج دی مخم سوت کش ون،ی تلوز  یجلو  یها به پوست تخمه و کوسن ینگاه کوتاه با
 . کنهی م  سیدهنم و سرو  نهیرو بب نایا  یزدم: ال

ها رو شوت  ها و بالش هجوم بردم و دستمال و روش انداختم، کوسن  ونی سمت تلوز  به
 و ول کردم.  ینی الهه س  یو تو بغلم گرفتم که با صدا ینی کردم رو کاناپه و س

 زدم و به سمتش رفتم. یای مصنوع لبخند 

 عشقه رها؟  یچطور -

زم رفت و با  با شیبه ن ینگاه کرد، چشم غره ا  ختهیرهم نامرتب و به   سرشونم به خونه از 
 .دمشیو! د  یتأسف گفت: بس کن پاچه خوار

 نده!  ریجونه ننت گ کنم،ی حاال جمش م رو بستم و پوکر گفتم: شمین

 .کنمی خودم جمع م خواد،ی زده گفت: نمزد و ذوق  یابی نا لبخند
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رو بدون هشدار به دستم داد که جا خوردم و تا کمر   یبزرگ کی حرف پالست  نیاز ا بعد
 باهاش خم شدم. 

 ن؟ ی ا  هی: چدمیپرس یتعجب بهش نگاه کردم و به آروم با

 .میبه خودمون بد  ییصفا   هی دمیخر دانیرنگ مو و ابرو و دکلره و اکس -

 ذوق سر تکون دادم و با قر به سمت آشپزخونه رفتم.  با

 ؟ ید یخر یواسه من چه رنگ  -

 .یکالغپر -

 بره تا بژ بزنم. یکوفت یشراب  نیگفتم: سه ماه منتظر موندم ا ید یو با ناام  دمیکش یپوف

 ؟ ی و آورد  تمیبرا من رنگ مو دوران طفول یتو رفت بعد

 برا تنوع هم که شده به اصلت برگرد.  -

 .خوامینم -

 که هست.  نهیهم -

  چیلب گفتم: هو  ری ز  کردم،ی م ی اپن خال یو رو  کی پالست کهی کردم و در حال یای کج دهن
 !ادبیب

 ؟ ی گفت یچ -

 خر درازنا! نیگوشات ع -

 ! کنمای آشغاال رو تو چشت م نیهم  امی گفت: م  یتر زی دآمیلحن خودم و البته تهد با

 ؟ یچ یفقط دو تان، پس دل نایا یتا با چاقو از خودم دفاع کنم! راست  ایب -

 و درآورد و به سمت اتاقش رفت.  شالش
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 نداره.  یاز ی پس ن کنه،ی م  شیهم آرا  مونی م نیکارشه، ع  نیاون که ا -

 دم یکش یرسم بود، دستم و رو اپن قالب کردم و سرک  دیهنوز هم تو د  یتو اتاق ول رفت

 طون؟ یش یکنی خوشگل م یزدم و گفتم: حاال واسه ک یطونیش چشمک

 ! مونیواسه خودم و رها م -

  زایچ  نیاز ا  گهیبا حرص گفتم: د هیباال انداختم و به سرفه افتادم، بعد از چند ثان ییابرو 
 . بتیتو ج میروزاست که بذار نیهم  دم،ینم ادیبهت 

 و به سمتم اومد.  دیخند

 بنداز!  افتی نگاه به ق هی -

 ها؟ چمه؟  -

 .یشد  مونیم هیشب -

 . نهیبی م همنوعانش مهمه رو به چش مونی م هی -

 کردم. یرو با هم قاط  دانیهم دوباره غرغر کردم و رنگ و اکس  بعد

 .ید یهمه کار بهم م نی ا یکنی چن تا پوست تخمه جمع م -

 ؟ یو غرش رو نزن  یکار بکن هیشد  -

 دادم قبول کنم و بحث نکنم. ح یترج نی هم یبود، برا  یمنطق حرفش

 بردم تو اتاقش.  یو صندل شبندیرنگ و با پ کاسه  

 نشست.  یاومد و رو صندل دنبالم

 و کرم پور؟  ی چه خبر از صولت -

 کردم کوتاه و مختصر جوابش رو بدم.  یسع یحوصلگ ی ب تینها در
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 طور؟ چه  ؟ی هر دو رو جواب کرد یعنی -

 !  جیرا  یهاچرت و پرت  ن یبا هم -

 .رهیغو   ساننی هامون فالنن، اخالقامون بخونواده  م،ی خوری به هم نم ما

 جلل الخالق!  -

 زدم تو سرش.   یکیپشت شونه  با

 م؟ ده یزهرمار مگه شوهرند -

 ؟ یگذشت یزرنگ باز  ریطور شد که از خچه -

 بود، حوصله  دردسر نداشتم.  یکجا بود؟ کامال هم حالل و قانون یزرنگ باز  -

 .یبزرگ باز و ننه  حتیزد تو فاز نص دوباره

 .کنمی من بهت افتخار م ،یکرد   یدرست اری کار بس -

  یزندگ نیعاقالنه و ا  میتصم نیواقعًا ، من ا  ی گفتم: مرس دیدیکه نم یای دهن کج با
 .ونم ی رو به تو مد بایز 

 گفت؟  ی چ یگفت: حاال صولت یو با کنجکاو   اوردیروش ن به

 بالکش کردم. -

 به نشونه  تأسف تکون داد. یو سر دیخند

 ... یشی بالخره که باهاش رو در رو مبود؟  یاگانهچه کار بچه  ن یا -

 . کنمی باهاش ازدواج نم اد،ینم ؟خوشمیخب که چ -

 بکنه،   کنهی دربارم م میفکر هر

 . ستیبد ن  یگی اونقدرائم که تو م  یحاال جد   یول -
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 تو حرفش.  دم یپر

 !یکیبد نه، خ -

 لحنم خندش گرفت.  دنیشن از 

 ... شنی نم لیکه دل نایچاقه! ا  میکاشت مو کرده، کم هیخب حاال   -

 یکیکن یگاز پ نیکه با ا  تونمی نم یول  گردمی شوهر پولدار م هیحاال درسته من دنبال   -
 ازدواج کنم. 

 ! نیظاهرب ادبیعه عه، ب -

 بهش زدم.  نهیآ یاز تو  ی حق به جانب لبخند

 که هست.  نهیهم -

 کرم پور چش بود؟  -

 ش؟ ی دی: مگه ددمیتعجب پرس با

 . جشیداده بود رفتم تو پ که بهت یکارت یاز رو  -

 .پی هم پولداره، هم خوشت المصب

 و با ذوق گفت: چشاش سگ داره. دیخند

 نداره.  یاده یاگه آهوئم داشته باشه فا -

کامأل ازم دلزده   گهیهم که من داشتم، د یرفتار بد نیمن! با ا   ینه برا یخوبه، ول اون
 شده.

 !یهمون بهتر که بترش -

طور با شغل آزاد انقدر  و پنج سال باشه... چه یس  ی جوونه، فک نکنم باال یلیخ ن یا  یول
 پولداره؟ 
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 باباش!  ایخودش دزده   ای دونم،ینم -

ش فشار  خوب به کله تی موقع هی دادن   خاطر حرص از دست که به  دمی زد و فهم غیج هوی
 آوردم. 

 آروم باش. د،یببخش -

 تکون داد.  یو سر دیرو مال قشیشق

 ؟ یفتیفردا صبح ش  یراست بخشمت،یم   یانه ووی چون د -

 طور؟ و رو سرش گذاشتم و با حرص گفتم: آره خبره مرگم، چه  یکیپالست کاله

 . شگاهینما م یگفتم با هم بر -

 حاال...   زنمیسر بهت م ه ی فتمیفکر کردن گفتم: بعِد  ش یزدم و با کم یکمرنگ لبخند

  ژنیاکس یا یداشت، گفت: م قتی که نصفش حق یای ساختگ  یو با ناراحت دیورچ لب 
 !یخری نم یزیتو که چ ،یکنی حروم م

 اجاره و قسط رو دستم مونده... یپولم کجا بود؟ کل  -

 رو با شتاب قطع کرد. حرفم

 غلط کردم، آروم باش!  -

 رو باال آوردم و با تعجب بهش نگاه کردم.  فرچه

ماهه دلم لک زده برم رستوران   هیخدا شاهده   خرم؟ی من دارم و نم یکنی تو فکر م -
 ...یپلو و نوشابه بخورم ولزرشک

 حرفم.   ونیم  دیپر

رستوران قد   یپور نرفتبا کرم  ش یدو هفته پ نیتو مگه هم ی! ولوونهی د یندار دونمی م -
 ! ؟ی گاو خورد هی
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اومد، آب دهنم و قورت دادم و دوباره با حرص گفتم: خب   ادمی به فکر فرو رفتم تا  یکم
 دلم لک زده با حقوق خودم برم رستوران.

 . میخب حاال، خونت و ننداز گردنم، نخواست -

 . دمینخر  یچیرد شدم و ه ابونی مزون سر خ  یامروز از جلو  یباورت نشه ول دیشا -

گفت: اصال باورم    یزیمبهم انداخت و با لحن متعجب و اما تمسخرآ یمتأسف  نگاهمین
 ؟ ی طور تونستچه شه،ینم

 با گوشه  لباسم دماغم رو پاک کردم و با اندوه گفتم: فقر... یشیطور نما  به

  خوامی واِم، داغ دلم تازه شد و دوباره گفتم: تازه م  یادآوری نگذشته بود که با  قهیدق چند
 کنم.  یکشو درست کنم و بزنم به جاده برا مسافر نم یتا ماش رمیبگ وام 

 متأسف از کنارم بلند شد.  یو با نگاه دیخند

سقف دووم   هی  ریباهات ز  خواد ی طور ماون خاکبرسر چه  دونمیگداصفت بدبخت! نم -
 . ارهیب

 ؟ یک -

 ! یش ریو باهاش پ  یاری ب ایهاش و به دنتو توله خوادی که م یهمون بدبخت -

جوون   شهیهم خوامی شه، من م ر یش پبره با عمه م؟یکشمگه من دستگاه جوجه -
 باشه!  ادتیو   نی بمونم، ا

 جوابم رو نداد. گهی خارج شد و د درسمید از 

 ! زنم؟ی از حد غر م  شیمن ب کننی فکر م نایا  چرا

  یو به انعکاس چهرم ازتو  دمی رفتم، چند مشت آب به صورتم پاش ییسمت دست شو  به
 شدم.  رهیخ نهیآ
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فرار کنم، فقط   یاون همه بده ر یاز ز  تونستمی که نم  میبد مال تیضعانکار کردن و با
 معجزه!   هیهم   دیشا  ایمتمرکز کنم  شتریکار ب ی تونستم فکرم و رو 

 معجزه خوب بود.  هی آره،

آروم   ندهیرو به روم باز کنه و قلب نگرانم و از بابت آ یخوشبخت ی هامعجزه که در  هی
 کنه... 

آب دهنم  دم،یفاصله گرفتم و به عقب چرخ نهیزده از آالهه وحشت  غی ج یصدا   دنیشن با
 .دمی باشه، دو  زدمی که حدس م  ییو قورت دادم و به سمت جا

  یبر از اتفاق بد. انگار خدیکوب ی زده به قفسه  مو وحشت   قرارانهیب ، یبیبه طرز عج قلبم
 !...دمیدی داشت که من نم

بود و   دهیبه دم در اتاق چشمم به الهه افتاد که با وحشت به کمدم چسب دنمیرس با
 نگاهش به روبرو بود. 

 به سمتش رفتم. ینگران با

 ؟ ی ال شدهیچ -

رو نشونه رفت؛ با تعجب   یز ی لرزون انگشتش و به سمت جلو دراز کرد و چ  ییهالب  با
 . دمیند  یترسناک  زی شدم اما چ رهیانگشتش خ ری به مس

 جن زده شده!  دیشا

 به سمتش گرفتم.  زیدآمیحرص به سمتش برگشتم و انگشتم ک تهد با

وارد   که بهم  یخاطر وحشتنباشه به  نجایا یترسناک  زیشرافتم قسم اگه چ نیبه هم -
 .کنمی تکه تکت م ی کرد

 زد. یاگه ید غیانگشتش و به سمت چپ گرفت و ج ری مس

 رها!  کشمتی م -
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  یحوصلگیاخم کردم و با ب   حالن یحرکاتش ترسم کمرنگ شد و تعجب کردم، با ا  دنید از 
 چه مرگته؟  کشم،ی گفتم: اول من تو رو م

 تو شدم؟   همخونه  هیگناه من چ -

 کج کرد. یقبل ری انگشتش رو به سمت همون مس ری هم دوباره مس بعد

 کنه؟یم  یچه غلط نجایجونور پشمالو ا ن یا -

 . کردی و در کمال سکوت به الهه نگاه م تی برگشتم که با مظلوم یسمت گلگل به

 پوزخند زدم و با تمسخر بهش اشاره کردم.  اریاختیب

 ! ؟ی زد غیج یجورن یم ا خاطر گربهنگو که به  -

  ضمونی تا مر رونیات رو با هم ببرن، بندازش بشور خودت و گربه ؟ مرده اتگربه  ؟یچ -
 نکرده...

 که تو قفسه!  ین یبی اخم گفتم: م با

  ضیبعد هم مر  کشه،ی رومون، بألخره نفس که م زهیری پشماش م ،یخب هر چ -
 . میریمی و م میشی م

  ضیاون مر  گمی رو به کمرم زدم و حق به جانب گفتم: اگه من دکترم که م هامدست 
  یشپش پشمالو نیبه ا شه یتو خودت روت م ،یناز  نی ! گربه به ایضیو تو مر  ستین

 ... دی ز ی! شمر! تکاری! مفسد! جناستی ترور زا؟یماریب یبگ دیسف

که تو عمرم   یهست  یدکتر ن یتو بدتر نکهیگفت: اول ا  تیبه تنش داد و با عصبان یلرز 
 ... یخودت یگفت میکنم! هر چ یخونه زندگ هیگربه تو    نیبا ا  تونمی دوم من نم دم،ید

 هاش جمع شد و به عطسه افتاد.چشم  یتو جوابش رو نداده بودم که اشک  هنوز 

 ...رمیمی ! دارم منیبب -
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 اتاق و قفسش رفتم. یتأسف بهش نگاه کردم و به سمت انتها با

 م!بنداز گردن گربه تمیفصل تیحساس یخوا ی! م یضیتو کأل مر -

بکن  یکنیکه م  یگفت: هر غلط  یحوصلگیو با ب دی کش قشی شق یو محکم رو   دستش
 . رونیبا قفسش بندازش ب گهید قه  ی د هیو تا   نی فقط ا

 قدر نازه.چه  ینیتا بب ارمی تازه االن از تو قفس درش م ،ینیهاها مگه تو خواب بب -

  یبهش در قفس رو باز کردم و به آروم توجهیزد، ب غیباز موند و تو همون ج دهنش
 .دمی کش رونی م رو بگربه

  یانقدر خوشگل و معصومانه خودش و تو  زدن،ی برق م یزیاز تم دشیسف  یهاپشم
گرفتم نه تنها نگهش دارم، بلکه شناسنامه هم براش   میبغلم جا کرد که همون لحظه تصم

 . رمیبگ

 داد. یکجالهه لبخندم محو شد و جاش رو به دهن  یصدا   دنیشن با

 کنم. نهیگربه خودم و تو اتاقم قرنط هیخاطر  مونده به  نمیهم -

بعد از مرگت هم   یو حت یر یکه بم یرو بدون تا وقت نیا  ی بکن! ول یکنی م یهر غلط -
 !مونهی م نجایا یگلگل

 ؟ یچ -

 هوم؟  -

 ؟ یگفت: براش اسم گذاشت زدهرتیهمون لحن ح با

 . دمیزده تکونش دادم و خند ذوق

 اوهوم. -
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رو داشتم، تنوع به خرج داد و به سمت در رفت، با  غشیلحظه که انتظار ج  همون
 تعجب صداش زدم. 

 ؟ یندار یحرف  گهی د ؟ی هوو -

 برگشت.و با پوزخند به سمتم   ستادی راه ا  ونه  یم

  یرو به جونت انداختم بازم گلگل ا یدال نکهیبعد از ا نمیبب خوامی نه با تو، م یدارم ول -
 !؟یکنی م یگلگل

بچم و   خوامی درم ببند، م یگفتم: رفت یتفاوتیبراش نازک کردم و با ب یچشم پشت
 حموم کنم. 

 .دیهم کوب  ینزد و در و محکم رو  یگرد شد اما حرف هاشچشم

گفتم: ولش کن باو با هر   الیخی گذاشتم و ب زم یم  یو رو یگلگل ،یبخشت ی لبخند رضا  با
 مشکل داره.   حتیو شعر و نص ی از نقاش ریغ یزیچ

 و بغلش کردم. دمیسرش کش  یهم با محبت دستم و رو  بعد

 *** 

گفتم:   ایها، ضبط و خاموش کردم و رو به ران بلند آهنگ و هر و کر بچه یاز صدا  کالفه
 . الیِاال و نمیبی م ی هر چ یمنطقه  پرت و زپرت  نیا  من تو

گفت: برو   کرد،ی به اطراف نگاه م کهی داد و در حال نی سمت خودش رو پا شه  یش ایران
 دور و وراست. نیفعأل هم

 مشتم فشار دادم. یتو  تی و فرمون رو با عصبان  دمیکش یپوف

 .سادمی مانندش ترمز گرفتم و وا   غیج یصدا  دنیبا شن ناگهان

 . میبر ادهیپ دیو با   شی! بقنیش ادهی زده گفت: اوناهاش، پ ذوق
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  ییال یمحض شب به سمت و  یکیش رو دنبال کردم، نگاهم تو تارانگشت اشاره  ری مس
 بود. دمونیبلند حفاظ دارش تو د یوارای که فقط د دیچرخ

 دنبالشون راه افتادم.  ن،یشدم و با قفل کردن ماش  ادهیپ هیدنبال بق به

  کی ها، به شدت رد مخم بود؛ هوا کامأل تارواق سگ و واق  هارک یرجیج ری رجیج یصدا 
پارک   الیکه گوشه  و  یاد یز  یمدل باال   یهان یماش  یاز فاصله  چند متر  میتونستی بود و م

 .م ینیشده بودن رو بب

 به حرف اومد. نگار

هم   ی اخونه چیاز شهر که دوره، ه  ست،ی ن الیو دونههیو    نیچن تا ماش جز یزیچ نجایا -
 . ستی اطرافش ن

 .دی چرخ ایدستش و دور بازوش حلقه کرد و به سمت ران الهه

 بهت نگفت؟  یمهمون   نیدرباره  ا  یز یدوستت چ یران -

  هیمختلط و باحال یجوابش رو داد: گفت مهمون چرخوندی به اطراف سر م کهی در حال ایران
 .انی م یمهم و پولدار  یآدما  طورن ی و هم

و    یمهمون  نجایداشته که ا  یمشکل هیدارم، طرف حتمأ   یمن حس بد   یاخم گفتم: ول با
 برگزار کرده. 

  گه،ید هیخب پارت ؟ید یبهم رفت و گفت:خب حاال رها، چرا فاز بد م  یچشم غره ا   ترالن
 برگزار شه. یالنتر جنب ک شهینم

 . دمیکردم و دنبالشون دوئ یاخم

 ه؟ ینجوری خراب شده درش کجاست، چرا ا  ن یا -

 از سمت چپم بلند شد. ایخوشحال دال  یصدا 

 .جاستن یهم  دیایب -
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نصب کرده بودن و انگار   کیالمپ کوچ هیافتاد که سرش  یرنگ یبه در بلند مشک چشمم
 .کردنی نگاهمون م توری پوش از پشت مان اه یکه چند تا مرد س

کرده بودن که احساس   جادی ا  ی وحشتناک  بیهوشمندش ترک باتیدور و ترک  یها حفاظ 
 خطر بهم دست داد. 

باز شد و در   یاآهسته  یلیخ  یسکوت در با صدا  قهیرو زد، بعد از چند دق فونیآ  ایدال
 ش فرو رفت.اطراف  یکیتار

نفر رفتم تو، به محض   نی اول از همه وارد شد و منم با فحش و آه و ناله، آخر   ایدال
 فرار کنم. دیلحظه احساس کردم که با  ورودم در بسته شد و همون 

بلندش رو    یها که پنجره  یو مشک  یانقره  یقرار داشت با نما  ییال یساختمون و هی  دورتر
 . پوشونده بودن یم ی ضخ یهابا پرده 

به عقب برداشتم و   یقدم  د،یچیفضا پ یتو  یک یکه از درون تار یکلفت مرد  یصدا با
 شدم. میقا ای پشت دال

 د؟ یهست یشما ک -

  نک یمرد قد بلند و چهارشونه رو با کت و شلوار براق و ع  هینگاه کردم که  ای سرشونه دال از 
 بود.  گاردهایمثل باد  افشیق دم،ی روبرومون د  یدود

 ! ایلعنتت کنه ران خدا

 ن؟ ی خوای م یچ -

 لب زمزمه کردم: عمت و!   ری ناخواسته ز  یلیخ

محل    نجای! مگه ا گهید می ها هستسراسر ناز جواب داد: خب از مهمون  یبا لحن ایران
 ست؟ ی ن شیبرگزار 

 ترسناک بود، گفت: اسم رمز؟  یلیبلندش که از نظر من خ  یبا صدا  مرد
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 رمز واسه چشه؟  یچسک  ی پارت هی ه؟یانداختم، رمز چه کوفت   ایبه ران یچپ نگاه

 شد، ی م  یکه داشت طوالن ا یسکوت ران خاطربه

 تکرار کرد: اسم رمز؟  یزیدآمی به ابروش انداخت و با لحن تهد ینیچ

 یخفاش ،یک یدر تار  یگفت: خفاش دای بر ده یو بر  دی به خودش اومد و با ترد ایدادش ران با
 فرو برد. ... فرو،  یکیرا به تار

 کرد؟!  یچ یبا تعجب کج شدن، خفاشه چ  هاملب 

با خنده به حالمون زار بزنم، مرد چرت و   نمیبش اطی وسط ح خواستمی من که م برخالف
 پرتش رو درک کرد و با تکون دادن سرش جلومون حرکت کرد. 

 . دمیخانوما راه و نشون م -

 باز پشت سرش راه افتاد  شیبدون مکث و با ن ایدال

 پشت سر بهش اشاره کردم. از 

 صدره.  یو نگا! غارعل ششین -

 و به تاسف تکون دادم و دست الهه رو گرفتم.  سرم

 .زد یم  وونهی د هیموارد کمتر از بق  نیا  ی تو

! جوئمیخرخرتون و م  نیتا خرخره بخور نیگفتم: بخوا   زیدآمیرو بلند کردم و تهد صدام
  شتریب د،یرقصی شد چن دور م ی لیخ د،ینیشی بچه  آدم م نیندارم. ع یدار  وونهی حوصله  د

 ! میندار

 ذکر بگم؟  نمیبا چادر بش یخوای زد و گفت: باشه حاج خانم! م یپوزخند نگار

 بهش انداختم و جلوتر راه افتادم.  ینگاه مین

 .زنمی دارتون م حیباشه با تسب نیاز ا  ریغ -
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  یبلند  یاز در ها رو باز کرد و ناگهان صدا یکی م،ی شد  یلیطو  یسر مرد وارد راهرو  پشت
  هیتر شد و احساس کردم تو کم   ارینور به نسبت داخل راهرو بس د،ی چیگوشمون پ ی تو
 .میافتاد  ریگ گهی د یایدن

 رو سرمون.  زهیهر االِن سقف بر  کردمی بود که احساس م یبه طور تی جمع ازدحام

 .دیرسی شلوغ و بدون وقفه به نظر م یلیخ  زیجلوم نگاه کردم. همه چ به یگنگ با

 گرفتم.  جهیسر گ دنشیتند بود که از د  یرقص به حد  تمیر

رفته بودن؛ برعکس من   یها نگاه کردم که هر کدوم به طرف و به بچه  دمیدور چرخ هی
 . دنیدینم  یبیعج زیچ چیانگار راحت بودن و ه

سالن    یانتها یرد شدم و خودم و به کاناپه  سراسر تیجمع نیاز ب  یخورداعصاب  با
 رسوندم. 

 انداخته بود و وسط بود.  یکیخودش و به   ومدهیانداختم که ن  ایبه دال ینگاه

 از ترالن و الهه نبود. یاما خبر دادنی گوشه قر م هیو نگار هر کدوم  ایران

 ! اد؟یخوشش م ایباز  نگولکیج نیاز ا یدنبال شوهرن وگرنه ک نایا

 !وونهی د یخوشا  یلب گفتم: الک  ریتأسف ز  با

 یهم چاشن  ظیاخم غل هیبرج زهرمار نشستم.   نیع ،یدادم و کامال جد  هیکاناپه تک به
 صورتم کردم تا بلکه بترسن و مزاحمم نشن.

 یبا گلگل یو باز  دنیغلطا؟ خوردن و خواب نیزور بچه ها رفتم وگرنه من و چه به ا  به
 .دیارز یرو م  های مهمون نیا   یمن هزار تا  یبرا 

 *** 

 و رو کمر داغوونم فشار دادم. دستم
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رو بپوشم    یخر سانت یکفش ها  نی ا  یبه درد نخور که مجبورم کرد نی لعنت بهت دلف  یا
 .ومدمی م یو اال اگه به من بود با کتون

کدوم   ستی ن بغض به اطرافم نگاه کردم و دوباره غر زدم: لعنت به همشون که معلوم با
 رفتن و من و تنها ول کردن.  یگور

 ندارن؟!  یچرا تموم ینکبت یپله ها ن یزدم: ا  غیج بایتقر 

 . دمید وسته ی پ یسالن بزرگ با درها هی  دمیپله ها که رس یباال به

 . یآرامش! سرسام گرفتم از اون همه سر و صدا و شلوغ شیآخ

بدن   تی رضا ایو ران  ایتموم شه و دال یتا مهمون کنمی استراحت م قه یچند دق جان یهم
 . میبرگرد

درها رو از نظر   دیبه اطرافم انداختم و با ترد ی. نگاهفکر وارد سالن شدم  نیهم با
 گذروندم.

  یمختلف ی تا در مختلفن و احتماأل به جاها یکه سر جمع س دمیچشم شمردم و فهم با
 نوشته شده بود. نیبه زبون الت یکوتاه یها هر کدوم ازشون متن   یراه دارن، رو 

بتونم با   دی تا شا دمیسرک کش  یو با کنجکاو  ستادمیرنگ سمت چپ ا  یا در نقره  یجلو
 کردن مفهومش رو کشف کنم.  یهج

 ... ت... یک -

  یو صدا   دمیترس اریاختیها اومدن، بکه از سمت پله یبلند  یهاقدم  یصدا   دنیشن با
 . دمیم شنپاچه  یضربان قلبم رو تو 

 فکر و باشتاب در جلوم رو باز کردم و رفتم تو اتاق، بعد هم بالفاصله بستمش. بدون

 قفسٖه  فشار دادم و تند تند پلک زدم.  یدستم و رو زدم ینفس نفس م کهی حال در

 رفتن.  نیتر شدن و سپس از بها آروم قدم   یبه در چسبوندم تا صدا گوش
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 . دمیسرم کوب یتو  یکیدادم و با حرص   ونر یب وقفهیو ب   قیرو عم بازدمم

 . ترسمی م نجایکه انقدر از ا  استیچرت دال یها لم یف ری تأث خاطربه

 استراحت کنم. یمهمون  انیهمون اتاق بمونم و تا پا  یگرفتم تو  میهم تصم بعد

کنم،  دایالمپ رو پ  دیکل میپالتوم فرو کردم تا با روشن کردن نور گوش  بیج یو تو  دستم
ورود   یکه برا  یاو عجله  جانی خاطر هبه  دیتوش نبود، از ذهنم گذشت که شا یزیاما چ

خم شدم   ن یزم ی مطلق اتاق رو  یکیتار یتو  نیهم  یانداختمش... برا  نیزم یداشتم، رو 
 . دمیاطرافم کش نیزم یو دستم رو بدون مقصد رو

 ...ترسمی م  یکیالمصب؟ من از تار یرفت  یلب غر زدم: کدوم گور  ریحرص ز  با

 گلوم خفه شد.   یتو  ،یزیبا برخورد دستم به چ صدام

و آب دهنم رو که مثل زهرمار شده بود، قورت    دمیدوباره دستم و روش کش دیترد با
 دادم.

 ... تپهی و احساس کردم قلبم سر جاش نم ختیتو شکمم فرو ر ی زیچ هیلمسش   با

و به شدت ازش فاصله   دمی انعکاس مانند دستم رو عقب کش یو با حرکت  عی سر یلیخ
 . دمیتا به در چسب دمیبه عقب کش یکیتار یگرفتم؛ انقدر خودم و تو 

لبم   یرو  یجونلبخند نصف  دیکردن کل دایو با پ دم یکش وارید  یوحشت دستم و رو با
سقف، لبخندم رفته    یاز رو  یخط یو روشن شدن تک نور ها  دیاومد اما با باز کردن کل

 به گلوم زدم.   ینامحسوس داد، نفس  حبس شد و چنگ یرفته محو شد و جاش رو لرزش

 افتادم.  نیزم یرو  شی زانوهام در چند متر  دنیروش متوقف شد و با لرز  نگاهم

 غیج تونستم ی نم یتعجب اما زبونم قفل شده بود و حت ا یخاطرِ ترِس  به  دونستمینم
 بزنم.
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  نیبا آخر دیچیپی دور سرم م ایکه دن  یمشت کردم و در حال نیزم ی لرزونم و رو   دست
 توان بلند شدم و به سمت در رفتم.

که برام مونده بود، خودم رو پرت   یتوان نیلرزونم رو با زحمت ازش گرفتم با آخر  نگاه
 ز اتاق.ا رونی کردم به ب

باعث شد   د،ی چیزانوم پ یکه تو یخوردم و درد   نیرفتن، به شدت زم رونی محض ب به
 بکشه. ری تموم وجودم ت

که حس    یهر چ کردمی اعماق وجودم آرزو م  یو تو  کردی حس نم یچ ی جز ترس ه مغزم
 خواب باشه... کنمی م

برسه اما در کمال   انیبه پا مه یزمان با تموم شدن گرکه هم یکابوس طوالن هی  مثل
 . دیرسیبه نظر م یدرد بدنم واقع  ید یوحشت و ناام

طرف سالن  بلند شدم و به سمت اون  نیزم یبه سوزش پاهام، با شتاب از رو توجهیب
 .دمیدو

با اون اتاق ترسناک   وقتچیه  گهیفرار کنم و د خواستمی فقط م رمیمهم نبود کجا م   برام
 روبرو نشم.

تعادلم و از دست دادم و دوباره بدن   ومد،ی طرف مکه از اون  یبه کس میبرخوردم ناگهان با
 کردم.  دایپ  نی زم یلرزونم و رو 

  ری قلبم مشت کردم، با جون گرفتن اون تصو ی دهنم رو قورت دادم و دستم و رو  آب
 به قلبم هجوم آورد و دوباره نفسم بند اومد. یقی آلودم درد عماشک  یها چشم یجلو

هاش به کفش نوک  یکه رو دمیرو د یهام مردچشم  یلود جلو آپشت پرده  اشک  از 
 سمتم خم شد. 

کلمات و به هم بچسبونه، فقط تند تند و   تونستی و مغزم نم دن یلرز ی از ترس م هاملب 
 . کردمی با وحشت نگاهش م
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بود و از  یکت و شلوار مشک یتو  دشیورز   کلیه دمیدی که از روبروم م یزیچ تنها
از صورتش رو   یمیکه ن دمیدی رو م ش یخاکستر  شونیپر  یصورتش هم فقط موها 

 پوشونده بود.

 ناک بود.و هراس   بیو مغزم قفل کرده بود اما سکوت اون عج  زدمیاز ترس حرف نم من

 زدم تا بلندم کرد. غیزده جوحشت  دم،یشونم نشست و به عقب کش ی که رو یدست با

زانوش    یمم به دو تا مرد پشت سرم افتاد، اون مرد هم از رو عقب برگشتم و چش به
 زانوش و تکوند. یبلند شد و خاک نشسته رو 

 ... ن ی ا  یای به تو گفته ب  یک ؟یکنی م کاریچ  نجا یدختر، ا  یه -

  دنیدست از لرز  ی الحظه   یکه حت ییگلوم فشار دادم و با صدا  یو رو  دستم
 اون اتاق بود. یوحشتناک تو  یلیجنازه  خ هی... هی: گفتم  دهیبر  دهیبر  داشت،یبرنم

 هم به در اون اتاق ترسناک اشاره کردم. بعد

 ؟ یچ -

ادامه   رتی هام رو از دست داده بودم، با حو کنترل اشک  زدمی نفس نفس م کهی حال در
 بد مرده بود.  یلی... او.. اون خدیزنگ بزن س یبه پل د یدادم: با

 زده عقب رفتم.با سرعت به سمتم اومد که وحشت  شونیکیکه  تموم نشده بود حرفم

 ؟ ید یتو اون اتاق و اون و د  یتو رفت  ؟یگفت یتو چ -

عمق خطر و احساس کنه، فقط با    تونستی بود اما مغزم نم زی دآمیو تهد یعصبان لحنش
  ونیدرم شناختمینم کهی حالت ممکن ترسم رو با کسان  نیتر لوحانهو ساده  ن یتراحمقانه 
 گذاشتم.

 .دینیآ.. آره، خودتون بب  -
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به سمتم   قهیو در عرض چند دق  دیاز موش کش  یسر خال  یرو یدست  یبا کالفگ مرد
خوردم تا دستش و کنار بزنم که با  یدهنم گذاشت، تکون یهجوم آورد و دستش و رو

 کمرم مواجه شدم. ی رو یءای ش هیسرد

  شیپ فرستمتی م اد،یپچ پچ کرد: اگه صدات در ب  یزیآم دیو لحن تهد یعصب  یصدا با
 ! یدی که د یهمون

 از دور دستش شل شد و مغزم به کار افتاد. دستم

 قدر بدشانس و احمقم! من چه   اینکنه خودشون کشته باشنش؟ خدا  اصأل

 .کنمی سوراخت م جان یهم ،یو داد را بنداز  غیج -

راهرو و هجوم موهاش   یک یتار  ی بودم نگاه کردم، تو دهیکه اول د  یوحشت به مرد  با
برام   یزیبدم اما حدس زدن اخمش از هر چ  صیو تشخ   نمیش رو ببچهره  تونستمینم

 تر بود.آسون 

زدم و تقال کردم،   غیدستش ج  یاز ال به ال دم،یراهرو کش یاز مردها به سمت انتها  یکی
 . ادیبدتر از مرگ سرم ب ییبال  خواستمیفقط نم رم،یبرام مهم نبود اگه بم

 ناگهان ولم کرد اما اون  دم،یکش  یا تر کرد و با زحمت به گوشهو دور دهنم سفت   دستش
 سرم گذاشت. یش و رو و اسلحه   دیمرد سفت دستم و کش یکی

 که اول گرفته بودم، لباسش و مرتب کرد و مورد خطاب قرارش داد.  یمرد

 شرش و کم کن!  -

 کار؟ ی چ  خوامی حنجره م رم،یصله گرفتم. اگه االن بمو ازش فا   دمیکش یبلند غیج

 خبره؟ چه -

و به اون طرف  ستادمی ا د،یچیگوشم پ یکه تو  یدارخش  یآشنا یصدا   دنیشن با
 .نمش یتا بب دمیچرخ
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که صداش و قبأل کجا   ومدی نم ادمی و  نمیچهرش و درست بب تونستمی نم چنانهم
 گوشم آشنا بود.  یصداش تو  نیسنگ یاما آوا  دم،یشن

 ...یتا دردسر درست نکرده از شرش خالص ش دی با ده،یام و اون و د  یت یک یرفته تو  -

 مرد برگشتم.  یکی به طرف اون  یدیحرفش و با ناام   ونی م  دمیوحشت پر با

جا استراحت کنم و... و اصأل من   هی  خواستمی نکردم... فقط م ی! کارگناهمی م... من ب -
به  کنمی فقط خواهش م زنم،ی نم کسچیکه تو اتاق بود به ه یوندرباره ا  یحرف چیه

 دوستات بگو بذارن من برم...

شده دلشون برام بسوزه و   خواستمی فقط م گم،یم  یدارم چ دونستمیخودم هم نم  یحت
 رهام کنن. 

  دارینور پد یاز صورتش تو  یامه یزمان با حرکت بدنش نشد و هم  کی بهم نزد  یقدم
از کنارم رد شد، حرکاتش به  یشلوارش گذاشت و به آروم بیج یهاش و توشد؛ دست 

 شدم.  حرکتی آروم و خونسرد بود که مات و مبهوت ب یحد

از جانب اون   یدستور ا ینکردن، انگار که منتظر حرکت   ینزدن و کار یمردها هم حرف  اون
 بودن. 

 دوست منن... ناینه ا ،یگناهی نه تو ب -

رو در درونش مجسم کرده   یپنهان طنتیش که خشونت و شآهسته  یدا ص  دنیشن با
 شد. زیسرر هیبود، وحشت درونم با گر 

 ! دشیبکش -

از  یکی محکم گره کرده  دست  نیزدم بوحشت  غیج یهم از کنارم رد شد و صدا  بعد
  ره  یتونستم خط ت د،یاز صورتش رس یامردها خفه شد، در لحظه  آخر که نور به گوشه 

متوقف شد و صداش   هیچند ثان  یبدم... مغزم برا صیش تشخرو در کنار گونه ییآشنا
 گوشم تکرار شد. ی تو
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که برام مونده بود،  یتوان  نی دهنم کنار زدم و باوآخر یزحمت دست مرد رو از جلو  با
 دم.صداش ز 

 ...شناسمی صبر کن، من تو رو م -

 نیکه گوشه  زم  یستین یاما برنگشت، متعجب اما با شتاب ادامه دادم: تو همون  ستادی ا
 خونمون، شکمت سفره شده بود؟   کی نزد  یخال

  داریموهاش پد  ریسمتم برگشت، نگاهم و به دماغ آشناتر از خودش دوختم که از ز  به
 بود.

 شد  رهیخت و با همون اخم بهم خابروش و باال اندا یتا  هی

نداشتم،  شیاز اخم و چهره  جد  دنیترس یبرا  یلیدل گهیاسلحه رو قلبم بود، د  یوقت
 ادتی ! منو یاثر  چیزد، بدون ه بتیغ دفعهه ی یتازه کردم و تند تند گفتم: ول ینفس
 ...اد؟ینم

اسلحش و به سمتم   یاخم کرده بود، با تند   هیبود و مثل بق سادهیکه کنارش ا   یمرد
 ...شیکشت ی خودت همون اول م دی با ده،یدختره تو رو د نیگرفت و رو بهش گفت: ا 

بدتر   ای که به سمتم گرفته بودن نگاه کردم و از ذهنم گذشت که گو ییهاترس به اسلحه  با
 ! کردم؟ی درمانش م د ینبا یعنیگند زدم، 

 خودم جمع شدم.  یدادم و با ترس توهم فشار  یو محکم رو   هامپلک 

اومد نه   ی رانداز ی ت یدر کمال تعجب نه صدا  یشد ول یجهنم افکارم سپر ی تو هیثان چند
 شد. لیاز عزرائ یخبر

 مرد گرفته.   یکه دستش و جلو دمیهام رو باز کردم و د پلک  یال  اطیاحت با

 کتش گذاشت.  بیاسلحه رو ازش گرفت و دوباره تو ج یخونسرد  با

 که از اول منو گرفته بود کرد. یبه جمع انداخت و رو به مرد  ی ایسرد و خنث  نگاه
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 ؟ یقادر -

 بله قربان.  -

 .کنمیگند و جمع م نیببرش تو همون اتاق، کارم که تموم شد خودم ا  -

  یکیتار  یتو   ید کت و شلوارسرش و تکون داد و اون همراه دو تا مر   عانهیمط یقادر
 شد. دیسالن ناپد 

 و اخموش انداختم. یجد افه  یبه ق ینگاه

کنم،  دای برسم و نجات پ یو محل مهمون  یسرعت به سالن اصل نیبود که با آخر  ممکن
 البته جسدم! 

به   یتوقف  ای رحم  نیترو بدون کوچک  دیهشدار به سمتم اومد، بازوم و محکم کش  بدون
و    ختیفرو ر  نمیس یرنگ، قلبم تو  یادر نقره  یبه جلو  دنمونیا رسب  د،یسمت سالن کش

 احساس حالت تهوع بهم دست داد.

 پرتم کرد تو اتاق و در و بست. یحرف چیو باز کرد و بدون ه در

قدر که تالش کردم و  رو فشار دادم اما هر چه  ره یو دستگ  دمیوحشت دوباره به در چسب با
 باز نشد. دم،ی خودم رو بهش کوب

آور و  تهوع  یخودم جمع شدم، بو  ی تو  یحالی دادم و با ب ه یبهش تک جاهمون 
  کردم؛ی مرگ م  یخراب کرده بود که آرزو  یحالم رو به حد شدیکه ازش بلند م یوحشتناک 

احساس   زدمی و وحشت دست و پا م یبدحالاز   یخالءا  یچند لحظه  کوتاه که تو یبرا 
  یجز هوا  یچیو ه بلعهی ش مفاسد شده  نهوا رو با گوشت و خو  ژنی کردم داره اکس

از   ترران ی نداره... اما بعدش که بهش نگاه کردم، و انی اتاق جر یخون تو  یمرگ و بو 
 . خوردیاز دماغش به چشم نم یشده بود که بتونه نفس بکشه، اصالً اثر یزیچ

و   شهیم   کیکه داره بهم نزد  کردمی احساس م کرد،ی اتاق وحشتم رو چند برابر م  یکیتار
 هر لحظه ممکنه خودش و بندازه روم..
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خودم   یتو  وارنیجن ،ی شتریبا وحشت ب ،دیو زدم و نور به اتاق تاب  دیکل ن یهم یبرا 
 . رمی کردم نگاهم و ازش بگ یو سع دمیچیپ

گوشت و   یکه تو  ییهاداره با چشم  کردمیاس م بدون نگاه کردن هم احس یحت اما
 ... کنهی خونش گم شدن نگاهم م

 دانهیبه جلو دراز شده بود که انگار هنوز هم توقع کمک داشت، ناام یطور دستش
هم   دی چنگ بزنه و از درد رها بشه، شا یبود تا به راه نجات دهیخودش رو به جلو کش

 سقوط کرده بود...

هام جمع شد و قلبم به درد اومد، دستم رو محکم  چشم  یو از تصورش هم اشک ت   یحت
 شدم. رهیبود، بهش خ ز یآمترحم  از انزجار شتریکه ب یدهنم گرفتم و با نگاه یجلو

 بود!... دهیقدر درد کشزمان مرگ، چه  تا

 من بود. ری هم تقص دیشا

  آوردی بهم فشار م شتریو هر لحظه ب دیکه تموم وجودم رو در نور د ی وحشتناک  احساس
توئه  یها دست  ی: خون اون در واقع رودیچیگوشم پ یتو  یدارآهسته و خش ی با ندا
 .یدیبخش یقاتل زندگ  هیکه به 

 . یو االن حقته که تاوان بد یخطر بودنش قرار داد  ی رو تو ایکه دن یبود  تو

 و سرم رو به زانوهام چسبوندم. دمیرو محکم کش  موهام 

 قصاب... هی ا یقاتل؟   هیو نجات داده بودم؟    یک من

بال رو   ن یا ن،دیدرخشیم   یکیتار  یکه تو  ییهامرد با اون زخم دردناک و چشم  اون
 سرش آورده بود؟ 

رو کنده بود و جنازه    گناه ی آدم ب نی رو گرفتم و درمان کردم که پوست ا یدست من
 رها کرده بود؟!   نی زم یو رو  شیخون
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به  ی دیام  چیهام رو بستم، بدون هلرزونم فشار دادم و با درد چشم  ی زانوها  یو رو  سرم
 خودم رو به ترس سپردم!... ییرها

  یاون مردها  دونستمی اما خوب م گشتنی و دنبالم م شدنی م بتمیمتوجه غ دیحاال با  تا
 خارج شم... جان یاز ا زنده دونم،ی که م یی زها ی من با چ دنی اجازه نم پوشاه یس

 تونستمی م دم،ید یشده و در انتها یاز من و جنازه  متالش یدورتر یها گوشه  ی تو
شده بودن و   دهیاندازه چ بیکه به ترت نمی رو بب یا بخار گرفته  ی اشه یش یها اتاقک 
و    لیرو داشتم نه م دنشونیاطرافشون قرار داشت، نه توان رفتن و د ی بزرگ یها کپسول 

 خواستش رو...

 و نداشتم پر شده بود. تش یکه ظرف یزیاز هر چ  مغزم

  گهید  نی رفته  اون جنازه خوردن و بعد از ا یهاهام به نفس نفس کردمی م احساس
 نفس بکشم. ییهوا  نیچن ی تو  تونمی نم وقتچیه

  تونستمیشده بودن که نم نیسنگ  یهام به حدگذشته اما پلک   چند ساعت دونستمینم
که کنارم   ی بدون توجه به جسد بدون پوست تونستمینم همی باز کنم، از طرف هام و چشم

 و بخوابم.  رمی افتاده بود، آروم بگ

دورتر به   ی ازده کنار رفتم و گوشه اومد و در باز شد، وحشت   یزیشکستن چ یصدا   ناگهان
 . دمیچسب  وارید

، آب دهنم و قورت دادم و  وارد اتاق شد و در و بست  ییآهسته و بدون صدا  یها قدم  با
 شدم.  رهی در سکوت بهش خ

 دور اتاق زد. یجسد گذشت و چرخ یاز رو  یو انزجار  دیترد ن یترکوچک  بدون

مردن    یبود که برا  یشنیلوک   نیجنازه آخر  هیاتاق همراه با    هیباهاش تو  بودن
 . خواستمی م

 من و بکش...  یخوای م -
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از درد   یا ی مدت طوالن یبرا  کنمی مجبورت م ،یکه بدون اجازه دهن باز کن گهیدفعه  د -
 .یسکوت کن

هام و دور خودم مشت کردم، لحنش آروم و نجواگونه  وحشت دهنم و بستم و دست  با
 دار بود.اما ترسناک و خش 

 ه؟ یچ هاشهیش نی پشت ا  یدونی م -

و خودش    دیازشون کش یکی   یحرف و با ترس بهش نگاه کردم که دستش و رو   بدون
 د ی که با یی زایمثل تو که سرشون و فراتر از چ یاحمق و فضول یجواب داد: آدما 

 چرخوندن. دن،یدی م

و با   دن یهام لرز هام جمع شد، لب چشم  ی که باهاش داشتم اشک تو یتصور عاقبت از 
 گفتم: من فقط... دیترد 

 گم؟ یم یکه چ یفهمیم   ،یافتاد یدردسر بزرگ یتو فقط تو  -

و رنگ    دیپوست سف نم،یبار تونستم صورتش و کامل بب نی اول یو برا  دیسمتم چرخ به
 رنگش داشت. یخاکستر یها و موها با چشم  یبیو تضاد عج شده یپر

  یتو  ینور  چینعکاس هانسان زنده نداشت. ا هیبه  یشباهت چیش هو رنگ چهره   حالت
 بود.  ستادهینور نا  یتو  وقتچ یکه قبالً ه  ینبود مثل کس شی خاکستر یها چشم

 . دنیصورتم کوب  یکننده به مغزم هجوم آوردن و مثل شالق تو  د یناام افکار

و ازش فرار    نمینگاه سرد و چهره  خشن با اون زخم ترسناک بب نی نتونستم ا طورچه
 و تنها رو نجات دادم.   گناهیانسان ب  هیقدر احمق و کور بودم که احساس کردم  نکنم؟ چه 

 خندم،یمرگ م   یجمله که من تو رو  نیکردم با تصور ا  یرو مشت کردم و سع هامدست 
 بر ترسم غلبه کنم.

رو نجات   والیه  هیکه  فیاحمق ضع  هیو من  ی احساسی ب یروان هی تو   فهمم،ی آره م -
 داد.
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  یکرد و احساس کردم برق نهفته تو  دایپ یهام تالقچشم  یچند لحظه تو  یبرا  نگاهش
 نگاهش چشمم و زد.

 انداخت و برخالف تصورم فقط پوزخند زد. نی و پا سرش

 ... یدونی رو م  قتیخوبه که حق -

البد  گناِه،یآدم ب هیجسد بدون پوست و خون   نیادامه دادم: و ا  ی ساختگ  یجسارت با
 دونم،ی و نم  لشیدل ی ول یداری مرده نگه م  یها هم جسد آدما  شهیاون ش ی تو
 بگم...  یزیچ سیبه پل یترس ی برم چون م نجایمن از ا  یذارینم

رنگش کم  ی هاحصار لب  یتو  دشیسف یها کج شدن و دندون  یبه طرف هاشلب 
 .ندیدرخش

که فکر   ی زی هر چ  ایاعدام   ای از زندان،   ای س،یاز پل ا ی  ترسم؟ی من ازت م یتو فکر کرد  -
 انقدر احساس خطر کنم که بکشمت؟  شه یباعث م یکنی م

 نبود.  دیلحنش ترد یشد، تو  ترق یچند لحظه ترس بهم برگشت اما تعجبم عم یبرا 

ثابت   هاشت ی کدوم از جنا چی ه  تونستمی نم وقتچ یهم حق داشت، احتماالً ه دیشا
 جنازه  ناشناس مثل اون دختر... هی   شدمیکنم، منم م

 من نجاتت دادم!   ؟یکشیپ... پس من و نم -

رو   گرفت ی شد، اگه اسلحش و م کی رو به دور اتاق از سر گرفت و بهم نزد هاشقدم 
 شه. کی در سکوت بهم نزد طورن یو هم تی با اخم و جد نکهیتا ا دمیترس ی تر مکم  قمیشق

به قاتلش نگاه   یناج یبود، انگار که به جا تفاوتیهم ب دیشا  ای  زیدآمیتهد  نگاهش
 .کردی م

 کم رنگ باخت.نگاه کرد و جسارتم کم بهم
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 ی بار نی. مثل اولدیچیتنم پ یتو  یکیالکتر   انیمثل جر یزی چ هیشدن نگاهش  رهیخ از 
و مجرم بود اما به صورت معکوس...   سیکه زخمش و لمسش کردم؛ حالتمون مثل پل

بودم و اون خونسرد و   دهی چسب واریبه د رحمانهی من بودم که مجرمانه و ب نیچون ا 
 . کردی راحت بهم نگاه م

 گشت ی م یزیهام دنبال چتفاوت بود، انگار که تو چشم  ی ب یول  زیت  نگاهش

نه  خوام،ی اخم کردم و گفتم:اصالً نه حق طبابتم و م  یفگرو مخم بود با کال سکوتش
 که بهت کردم! فقط شرت و از سر من کم کن... یو نه کمک  یو نه انرژ تی ز یو

 ؟ ی اسلحه رو مخته مضخرف بگ  یوقت  یعادت دار -

 تعجب و ترس بهش نگاه کردم.  با

 داد.  هیکنارم تک واریو تو حدقه چشمش چرخوند و به د کش یبار یخاکستر مردمک

زنده   ای به تو  یکه فکر کرد  یدی د بهیغر  هی یتو  یز یچه چ ؟یمن ازت خواستم کمکم کن -
 ؟ یبهت گفته فرشته نجات یداره؟ ک  از یموندن ن

لرزونم و از هم باز    یها لرزش نامحسوسم به خودم مسلط باشم، لب رغمی کردم عل یسع
 کردم. 

 ترم نه فرشته نجات! دک -

 فته؟ یوظ یداغوون و زخم یپس کمک کردن به آدما  -

 تکون دادم.  یسر

 ! یذاریمنت م فتیکه سر انجام وظ یکنی پس غلط م -

  دم،یترس شتریجا خوردم و ب دی چیسکوت اتاق پ یکه تو  شیناگهان ادی فر یصدا   دنیشن با
 . شدی م یطوفان  ینیبش یپ رقابلی غ ییهادر حالت 

 ...رونیو بشکافه و بزنه ب نمی هر آنه قفسه  س کردمی که احساس م زدی چنان محکم م قلبم



 بی محابا 

100 
 

کرد احساس   کی و کنارم نشست، صورتش و که به صورتم نزد دیپاشنه  پاش چرخ یرو
 روبرومه! لی کردم عزرائ

و   نی اشاره کرد و گفت: ا نیزم یچشم به جسد بدون پوست و غرق در خون رو با
که هنوز هشت ساعتم از زمان مرگش نگذشته.   یبدون دیپس با یر دکت  هیتو  ؟ینیبی م

  یکرد نجایاومدن به ا  یو آماده شدن برا  ش یکه تو شروع به آرا یاز همون وقت   باً یتقر 
 عذابش شروع شد. 

  یرحمی لرزونم انداخت و با ب یها از وحشت و لب   دهیبه صورت رنگ پر ینگاه مین
هنوز   دیکه به کمرش رس یادامه داد: از پوست صورتش شروع کردم تا نوک پاش، تا زمان

 زنده بود.

 به پوزخند زد.  شباهتی ب یلبخند

 فرق داشت.  یلیتر بود اما نگاهش خکم از تو خوشگل  هی -

 .دیصورتم کش  یرو  یمشک یانگشتش و از پشت دستکش انگشت نوک 

 دردمندتر!... اریتر و بس تر، لرزون زده وحشت  تر،ده ی ترس -

 شد.  شتریبه شماره افتاد و با هر لمس صورتم از جانبش درد قلبم ب نفسم

و خودت و به    یتوئه؟ با نجات دادنم جون اون دختر و گرفت ریتقص  نیا یکنی فکر نم -
 !  یدردسر بزرگ انداخت نیا

 کش رو گرفت. و نم اش دیم کشگونه   یهم نوک انگشتش و رو بعد

موجود  هی خانم مهرپرور! تو  ی ستین یداشتندکتر مهربون و دوست  هی تو به چشم من   -
 ! لیدرست مثل عزرائ ،یرانگری و

، از کنارم بلند شد و چند قدم ازم  همون لحظه که احساس کردم روح از تنم خارج شد در
 فاصله گرفت. 
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 داخل شد. گاردهایاز باد  یکیباز شد و  در

  یهام در خالءاش افتاد که به سمتم گرفته شد و پلک زدم به اسلحهو غم  پناهی ب نگاه
 هم فشرده شدن... یرو  کی تار

 *** 

 یمتأسفم... ول یلیگفتم: خ ش یائی در یها به چشم رهی و خ مدیو وسعت بخش  لبخندم
 که برادرهات کشتن.   ییرها شیپ الزمه تو رو بفرستم 

  یاهی هام سچشم  یکه جلو  دمیکش ییماشه فشار دادم و لبخندم و تا جا   یو رو   انگشتم
 رفت.

 گذاشتم. شی شونیپ یتلو خوران به سمتش رفتم و کاغذ و رو  تلو

من   ه  یهنوز تموم نشده، به داداشت بگو مهر   یرم و خودم! ولکشتن ماد یبرا  نیا »
 از چند تا سکست!...« شتریب یلیخ

 .دی بترس دیکه با  دی شما نیو ا   محابامی نرفته؟! حاال من ب ادتونهی و که   من

 *** 

هام و باز  و در هر لحظه که پلک  دیکشی م ریسرم ت داشتمی که به جلو برم یهر قدم با
 .رفتی م یاهیهام سچشم  یجلو کردمی م

که به سرعت از کنارم رد   دمیدی ا رو مرهگذر  ی هاه یبستم سا مهین یها پلک  یال به ال از 
 ... فتمی تا تلوتلوخوران روشون ن گرفتنی درنگ ازم فاصله م یاو بدون لحظه شدنی م

از   زیلبر  یرسوندم؛ با قلب  روادهیپ زده  خ ی   واریو به دسرم فشار دادم و خودم  یو رو  دستم
  واری وجدان در خودم جمع شدم و به دمثل ترس و عذاب  ی زیاز هر چ  یخال یدرد و ذهن

 دادم.  هیتک
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  نیزم یجا روکه زانوهام سست شد و همون  یی... تا جاقهی دق کی ه،ی ثان  ستیب ه،یثان ده
 افتادم.

جز از  ی نگاه چیکمک به سمتم دراز نشد و ه ی برا  یدست چینبود که ه زی برانگ تعجب
 تهمت و قضاوت بهم دوخته نشد. یو شک برا   یسر کنجکاو 

 رو بغلم کردم و به آسمون نگاه کردم. زانوهام

زمان رو قلبم هم مجسم  مطلقش و هم  یکیتار تونستم یتوش نبود، م یغبار ایابر   چیه
شده   می قا یاده یقلبم دختر تنها و ترس دستک ی  یکی ت تارتفاوت که در پش نیکنم؛ با ا

 .دمی دی از خدا نم یاثر  چیسرم ه  یبود اما در پس آسمون باال

 ...شهیقهر کرده بود، مثل هم  احتماال

 آوردم و بدون آب قورت دادم.  رونی کردم، چند تا مسکن ب فمیک یتو  دست

  یتر شدم و سردردم بهتر شد، از تو که آروم  قهی و بعد از چند دق دمی کش یقیعم نفس
دور  ه ینوک انگشتم بلندش کردم و   یرو  دم؛ی کش رونی کارتش رو ب فمیک یپشت بیج

و برداشتم   میگوش نم،یبرام نوشته بود بب یش رو که خارج از کادر اصلچرخوندم تا شماره 
و   ید ی ناام هام کهتموم سلول  نیو در آخر ب  کردممکث   هیشمارش و گرفتم، چند ثان

شد و    روز یدونه که دلش گرفته بود پ هیاون  زدن،ی م ادی رو فر یحوصلگی و ب  یخستگ
 . دیچیگوشم پ  یبوق انتظار تو یصدا 

 نگاه کردم و پوزخند زدم.  دادیشب رو نشون م  میکه دوازده و ن یصفحه گوش   یباال به

 دیداشتم ناام  د؛یدی بهتر رو م یا یو خورده بود و خواب دن رشی تا االن ش  احتماالً 
 . دمیشن یش رو از پشت گوشگرفته  یکه صدا  شدمی م

 الو؟  -

 م گرفت.آلودش خنده منگ و خواب  افهی تصور ق از 

 رهام... ،یانیسالم شا  -
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از   تونستمی م  نمی. اکردی سکوت برقرار شد، انگار که داشت تعجبش رو رفع م  هیثان چند
 !کنهی و مرتبشون م زنهی که داره به موهاش دست م نمیبب یگوش پشت

 د؟ یسالم خانم مهرپرور خوب هست -

تو رو   یاگه خوب بودم که نصفه شب  یلب دادم: د مرد حساب  ریز  یو فحش  دمیکش یپوف
 ! دادمیقرار نم   تیمورد عنا 

  هیفردا صبح  یبرا  یتونی و احتماالً مزاحمت شدم اما م  ستموقعهیکه ب دونمی م -
 ؟ ینوبت برام بذار

 ؟ ی ا یساعت ده ب یتونی البته، البته... م -

 آره. -

 . ای، حتما بپس منتظرتم  -

قبالً همش و   یبهتره بدون یفحش بد  یخوای هم م بخواب! اگه  ریحاال بگ  ،یمرس یاک  -
 روز افتادم.  نی خوردم که به ا

  یو تو  یکردنش نموندم و تماس و قطع کردم؛ گوش یخداحافظ ای ب دادن جوا منتظر
 پرت کردم و بلند شدم. فمیک

 هم داد. نوبت  چ،یکشم که نکرد همؤدب و باحوصله باشه؟فحش   تونهی قدر مچه آدم

  شیمقطع راه هتل و در پ ییهاسست و نفس  ییهاشونم انداختم و با قدم  یو رو  فمیک
 گرفتم.

تر،  کم تیتر، جذابمرد خوب با درآمد کم   هی ؟ی آدم معمول هیاز اول نرفتم دنبال   »چرا
 گرفتم.  شده یکه ناد  یاریمع  نیترتر و اما انسان! مهم تر و مشکالت کم کم  یهای دگیچیپ

انتخاب  جه  یشدنمم نت  رانیقلب شکسته  خودم بود، و  میشدن تصم یکیتار جذب
 م!شده   لی  خود ذل  احمقانه 
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و عوض کرده    ماتمیبودم و بارها تصم دهیمختلف رو کنار هم چ یوها یهمه  سنار  بارها
نقطه  نی به ا دنیبودم که رس دهیشده و فهم دهی بودم اما در آخر باز هم به سمتش کش

 بود. ریاجتناب ناپذ یتز زندگ

در حال مرگ و   به  یبهتر بود اون غر  دی. شا کردمی اون شب و قبول م یکاراضافه   دیبا  دیشا
به  هامی و دنبال بلندپرواز  گشتمی ! به عقب برمشدمی اصالً دکتر نم  ای... کردمی رها م

 .ومدمیتهران نم

  یرسوند؛ رد خون و رو  نجایو درشت بود که من و به ا ز یهزار اشتباه و اتفاقات ر هزاران
 کرد.  کهیهام به جا گذاشت و قلبم و هزار تدست 

  یهزار بار رو یکه روز  یاشماره  دنیاومدم و با د رونیفکر ب از  می زنگ خوردن گوش با
 دوباره تماس و رد کردم.  ومد،یم  میصفحه گوش

 *** 

 داخل. دی دکتر منتظرن، لطفًا بفرما یآقا  -

 باز رها شده بود.  مهیبراش تکون دادم و به سمت در رفتم که ن  یسر حوصلهیب

 اتاقش و ندارم.  یباز کردن در زپرت یبرا  حوصله  کلنجار رفتن دونستی که از قبل م انگار

و   دیچیدماغم پ یتو  یمیو عطر مال  نیر یش یبا وارد شدنم به داخل اتاق، بو  زمانهم
شده بود به  قیکه بهم تزر ی ای ناگهان یخاطر انرژآروم شدن، به یمغزم کم   یهاسلول 
 وسط مطب رفتم. ی به سمت کاناپه  راحت یترمحکم  یها در و بستم و با قدم  یآروم

بود، بلند کرد و بهم   رشونیکه درگ ییهاانبوه پرونده   نیهام سر از بقدم  یصدا   دنیشن با
شدن و    ده یش کشبه دو طرف گونه  یزیآمهاش با حالت لبخند محبت نگاه کرد؛ لب 

 هارو رها کرد. پرونده 

 سالم خانم مهرپرور، حالت چطوره؟  -

 کاناپه  تک نفره نشستم.  یزدم و رو  یلبخند کمرنگ   متقابالً 
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 . کنهی اعصاب معجزه م  یواقعًا برا  دنیبهترم، خواب -

 ؟ ی کرد ری ساعت د  هی نی هم یگفت: برا  یباال انداخت و به شوخ ییابرو 

  نکهیگفتم: مگه ا کردم،ی پام مرتب م یمانتوم و رو  کهی و جلوم گذاشتم و در حال فمیک
 .ینکن ری گ کیتراف  یتا تو یپرواز کن

 کاناپه  کنارم جا گرفت.  یازم رو یو با فاصله  اندک  دیخند یآروم به

و    نیریعطر ش حه  یرا  تونستمی م شهیبه تن کرده بود و مثل هم یامردونه  ساده   راهنیپ
  دشیمرتب و سف  یهادندون   فیرد  زدیم حرف  یموهاش و حس کنم؛ وقت  ی ژل رو یبو
رو به آدم منتقل   یو راحت تی حاالت آروم و با ظرافتش حس امن بی و ترک دنیدرخشی م
 .کردی م

 نسکافه هم هست...  یخوای اگه قهوه نم  اره؟یبگم ب یبه منش یخوری م یزیچ -

 حرفش. ون ی م دم یپر

 ؟ یتعارف کن یهات خوراک به همه مراجعه کننده  یعادت دار -

 ؟ یو محبتشون و قبول نکن  یبپر هیوسط صحبت بق  یعادت دار -

 نثارش کردم.  یانداختم و لبخند تلخ نی و پا سرم

 قابل درک نباشن. هیبق یکه برا  م یدار ییها فکر کنم همه  ما عادت -

من   یها و بعد هم به حرف یاول صحبت کن  شهی مثل هم  یخوای م مم؛ یباشه من تسل -
 ؟ یگوش ند 

 به جلو تکون دادم. یسر

 ود؟! نب نی مگه قرارمون هم -
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لب    یرو بودی بخش م نانی اطم  دیکه با  یداد و لبخند کمرنگ رونیو آه مانند ب  نفسش
 نشوند.

 .کنمی گوش م -

 راستم انداختم.  یپا  یچپم و رو  یپا

 م؟ یخب... کجا بود -

 پولدار و جنتلمن؟   یقرار گذاشتن با مردا  -

 چوندم؟ یتأسف سر تکون دادم و گفتم: قبالً اشاره نکردم که جفتشون و پ با

 پور.کرم  یبه جز آقا  -

 گفتم: مرده شورش و ببرن! یلب حرص ریز 

 بله؟  -

قدر  چه یواقع یا یدن دمیکه فهم  ییجاخاطره  وحشتناکم برات گفتم؟ اون  نیخب، از اول -
 ترسناک باشه؟!  تونهی م

، آهسته  که صرف فکر کردن کرد  یکرد و بعد از اندک زمان زیهاش رو ر تعجب چشم  با
 گفت: نه.

که   یِ . اولش فکر کردم کسدم یتر دآدم وحشتناک هیوحشتناک،  زیچ  هی  دنیبعد از د -
  یآوردم که زخم رو ادی صورتم گرفت به   یش و جلواما بعد که اسلحه  کنهی بهم کمک م

 نگرفتم...  شی هشدار که اول جد  هیثل  دارن، م یخونگردنم هم  یرو  یصورتش با رد چاقو 

  یاهیهام و سچشم  یو جلو دیچیبدنم پ یذهنم به عقب برگشتم. انقدر که لرز تو  ی تو
 فرا گرفت. 

 *** 
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 «  شیبه شش سال پ ی»گذر

 غیج  یو صدا   دیچیپام پ یتو  یقیبه در زدم که درد عم ی حرص بلند شدم و لگد با
 سرم اکو شد. یدردمندم تو 

 ! یا   رهیزنج یو تا رو سرت خرابش نکردم. روان ی کوفت نیباز کن ا  -

اتفاق   چیاما ه  دمیسه روز خودم و به در کوب  نیا  یبار تو  نیهزارم  یبرا  ید یناام با
 شد.  شتریو فقط درد بدنم ب فتادین یدیجد

از بدنم خودش و    یقسمت د؛یلرز ی م  جانیترس و ه طورن یو هم تیاز شدت عصبان  بدنم
رنگش، از ترس   یخاکستر یها چشم  یادآوریو با  دیکشی اتاق م یکی تار یبه سمت انتها 
 . زدیم ادی رو فر یو ناراحت  تیبدنم عصبان   گه یاما قسمت د   دیلرز ی به خودش م

اون مرد بچرخونه   یش و رواسلحه  نکهیا  یقرار بود بکشتم، همون شب به جا  اگه
  یکارچیه  گهید  کی تار یانبار  نیکردن و آوردنم به ا  هوشیز باما بعد ا کرد ی خالصم م

  کسچیتو و ه فرستادنی برام م چهیدر  هیوعده غذا رو در روز از داخل  کی باهام نکرد؛ 
 مشخص بود. فمینه تکل  زدیم نه باهام حرف 

هم فحش  کردمی م هیو گر  ختمیری زمان هم اشک مهم  یشدت ترس و سردرگم از 
 .دمی کوبی م واریو خودم و به در و د دادمی م

 شهیزبون به دهن هم قهیاز پشت در اومد و گفت: دو دق  یشگیهمون مرد هم یصدا 
 که تا آخر عمر دهنت باز نشه. ارمیسرت م ییبال  امیو آروم باش وگرنه م  ریبازت بگ

 ؟ یعوض  کهیحرص گفتم: مگه من سگم مرت با

 ن! پس حدت و بدو  ،یستیهم ن شتریما ب یبرا  -

  کاران ینجات ندادم؟ چرا ا یو از مرگ حتم شعورتی ب سی مگه من اون ر ه؟یحد من چ -
 د؟ یکنی رو باهام م

 فقط خفه شو تا مثل اون دختره پوستت و نکندم... -
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تا حاال   ی ! فکر کرد و باز کن تا نشونت بدم احمق خاکبرسر   یدر کوفت  نیا  یجرعت دار -
 ...رتتیاگه بگ سه،یشدنم نشده؟ داداشم پل ده یمتوجه دزد یکس

در و باز شدنش، حرفم و ناتموم رها کردم و ناخواسته چند قدم به  یصدا   دنیشن با
 دور بشم. ،شدی که داشت وارد م یعقب برداشتم تا از هر کس

هام به سوزش افتادن، قامت بلندش از  و چشم  د یبا اتاق تاب ینور که  یر باز شدن در با با
  یها چشم شونشیپر  یاز پشت موها   یبه راحت تونستمی . مدر گذر کرد و  وارد شد یال

بلند   یش رو از پشت پالتو از اسلحه یو انعکاس نمیرو بب رحمشیترسناک و ب یخاکستر
 بدم.  صی تشخ شیو مشک

ترسناک و   یفرو رفت و نوا  یکیاز بدنش در تار  یامه یرداشت، نکه به جلو ب   یقدم با
 خانم دکتر، ادامه بده...  یگفتی م ی: داشتدی چیگوشم پ  یصداش تو متیبدون مال 

 و ادامه بدم. فمیاراج ا یبخورم   یا گه یدهنم و قورت دادم اما نتونستم تکون د آب

و االن کل کشور   استمداره یمامان جونتم س ره،یکه داداشت سرهنگه؟ البد باباتم وز  -
مامان   هی که جز   یمیتی  یهوا احمق و سربه   یپس اون دختر کوچولو گردن؛ی دنبالت م

 !...؟یی نجاینداره، کجاست؟ البد به اشتباه ا  یچیشهرستان ه  یتو  ضی و مر  لیعل

فقط   د،یدیگلوم و در نور م  رحمانهیکه ب یاه با بغضرو به دندون گرفتم و همر  نمیر یز  لب
 بهش نگاه کردم. 

  هی یتو  کس یدختر تنها و ب ه یطرف بودن.  ینشده بود. با آدم درست یاشتباه چیه ،نه
 !... یسرپناه  ای قدرت  چیبدون ه  ب،یشهر غر

 شد.  یکیشد و همراهم غرق در تار کی بهم نزد  شتری ب دی رو که د سکوتم

 ؟ ی دی ترس -
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و    دمیترس شتریکه نجواگونه نواخته شد، ب متشی مال دار و بدون خش یصدا   دنیشن با
  ینور تو فی ضع که  یبار  هیهمه جا اون بود و من مثل  نکهیاز ا  خبریازش فاصله گرفتم، ب 

 گم شده بودم... کشیخالء تار

  هیهم منتظر  دیشا  ست؟ی ن ید یام  چیه گهیدنفست بند اومده و   یکنی احساس م -
 ؟ یی قدر تنهاچه  نجایکه ا  یبهش فکر کرد  ؟ یبدتر یبال هی  ای مرگ دردناک 

هام  گونه یو پشت سر هم رو   یکی یکیهام و شکستن و  سد پشت چشم  هاماشک 
  افتادن ی مغزم به کار م  یهاو سلول  رفتی م نیچند لحظه ترسم از ب  یاگه برا دن؛یغلط

 .آوردنی افکار بهم هجوم م  نیاحتماالً هم

 ادته؟ یبدون پوست و خون اون دختر و   افه  یق -

خودش و به   یکیاما احساس کردم که در تار دمیچسب  واری خوردم و به د یمحکم تکون
 و روم خم شد. دیسمتم کش

 زشت و انزجار آور بود... یلیخ -

سرد و    یهانوک انگشت  د،یصورتم کش  یو ناتموم گذاشت و دستش و رو حرفش
راه   مه  یهام و در نصورتم شدن و اشک   یدستکش مهمون ناخونده  رو  ریش از ز برهنه
 گرفتن. 

تر  از اون دختر خوشگل  ادیاگه بخوام اون کار و باهات بکنم، ز   یول ی خوشگل یلیتو خ -
 ؟ ی . قبول داریشینم

منشأ، بدون   ی ب یو با جرعت  یناگهان یلیو خ دمی هم کش ی هام و توهام اخم اشک  ونیم
 ازش فاصله گرفتم.  یکی تار یصورتم کنار زدم و تو  یمقدمه دستش و از رو

و انقدر   پناهیب یدختر تنها  هی که   یترسناک و شاخ یلیخ ؟ی باحال یل یخ یتو فکر کرد  -
 ؟یکنی رگ و وحشتناک که بهش افتخار مبز تی جنا هی ه؟یچ دتیسالح تهد ؟ی ترسونی م

من خونواده نداشته   دیشا  ؟یزنی با من حرف م یطورن ی که ا یهست  یچه خر یفکر کرد 
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و دارم که تو    یزیباشم اما عوضش چ دفاعیکامالً ب  ومثل ت  ییوالی باشم و در برابر ه
 !  تیانسان ه؟یچ یدونی ! میندار

 ،یزنده زنده کبابم کن ای یپوستم و بکن یخوا یبکش! اگه م  ،یمن و بکش یخوا ی م اگه
  شهیچه قشنگ م یدونی ... و میریمی روز مثل سگ م هیباشه تو هم   ادتی  ی بکن! ول

و بدون اسلحه    تیواقع افهی و ق زنهی و کنار م تی مشک  یها که خدا موها و لباس  یوقت
 !یبکن یتونینم یغلط چیه  گهیاون وقت د کنه؟ی م  انی نما

 . دمیکش  یقیهام رو پاک کردم و نفس عماشک  زدم یکه نفس نفس م  یحال در

  ی اتاق اکو شد؛ تو  یش توخنده  یو برخالف تصورم صدا  دیچیمقابلم پ یکیتار  ی تو
 صورتم تکون داد.  ی ش و جلو احساس کردم که با خنده انگشت اشاره   یکیتار

 ده؟ یت مها نجات حرف   نیا  یبچه؟ فکر کرد  یترسونی م  یمن و از چ -

 شک نکن! ده،یتو رو به فنا م یروز  هیمن و نجات نده اما   دی حرص گرفتم: شا با

جوک   هیاون در حد   یهم برا   دیهام شک کردم؛ شاانقدر که به حرف  د،یهم خند باز 
 بودن... زیتمسخرآم

باهام   یخوا ی : حاال مدمیپرس یترفوت کردم و با لحن آروم  رون یبه ب  ید یو با ناام نفسم
   ؟یکن کاریچ

، منتظر جواب دادنش هم  یهام تو هم فشار دادم و با قفل کردن دست  یو رو   هاملب 
 شدم.

 ؟ ی ترسی از من م -

 جا خوردم. شرمنتظره یسوال غ دنیشن از 

 بود؟«  یبه دنبال چه جواب د؟یپرسیسوال و م   نیمرگش بود که مدام ا  »چه
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. از لرزش  دمیترسیعلوم بود که م هر دومون کامالً مشخص بود؛ م یبرا  جوابش
هام، از چشم یقلبم، از جوشش اشک تو  وقفه  یمحکم و ب  یهانامحسوس بدنم، از تپش 

چرا    دونستمی اما نم زدیم  ادیو پاهام!... همه  وجودم وحشت و فر  زدن دست  خی
 و از زبون خودم بشنوه؟!  نی ا خوادی م

   ؟ی جواب بد   یترسی : مدیشد، صداش به گوشم رس  یکه طوالن  سکوتم

 ...ترسمیاگه بگم نم  ؟یکشی من و م ترسم ی لب باز کردم: اگه بگم م  دیترد با

تا   دمیاجازه م  یترسی م یو اگه بگ  دمیو بهت نشون م یترس واقع ترسم،ی نم یاگه بگ -
 ! یآخر عمرت بترس

ت در رفت؛ بغضم گرفت و  محکم به سم ییهاتعجب بهش نگاه کردم که با قدم  با
 موندم.  حرکتیب

  یبدون شک از ترس و نگران داشت،ی نگهم م ک یاتاق تار   نیا  یتو  گهیروز د هی اگه
 !...مردمی م

 . ایدنبالم ب -

 ؟یچ... چ -

 ...ایدنبالم ب ؟ی ای ب رونیب نجایاز ا یخوا ی مگه نم -

 بهش نگاه کردم که از درگاه در کنار رفت. دیکرختم و مشت کردم و با ترد  ی هادست 

  یشگیرو مهمون هم  یبزرگ  یها که به دنبالش رفتن چه درد و ترس   دونستمی م کاش ی ا
 !... کنهی قلبم م

 *** 

 شو.  ادهیپ -

 قلبم گذاشتم.  ی خوردم و دستم و رو  ینسبتًا بلندش تکون یصدا   دنیشن با



 بی محابا 

112 
 

رسمًا   ی کیبهم وارد شده بود که با هر تکون کوچ یچند روز انقدر فشار عصب نیا  ی تو
 .کردمیبا امواتم م  یدارید

 ؟یآدم صدام کن نیع یر یمی اخم گفتم: م با

 که... یستیآدم ن -

  نیماش رونیبه سمت ب یصندل ی هم فشار دادم و خودم و از رو  یهام و روحرص لب  با
 . دمیبا حرص به سمتش چرخ دم،یکش

 ؟ ی نگاه کرد نهیتا حاال به آ -

 شد. رهیبهم خ یصدام به سمتم برگشت و با اخم پررنگ  دنیشن با

  وونیآدم و ح نینگاه کن تا فرق ب شتریبه بعد ب نی زدم و گفتم: از ا یدرآرحرص  لبخند
 ... یرو بفهم

 ا کردم و دهنم و بستم.بود، حرفم رو ناتموم ره  ستادهیا  یکه پشت سر قادر دنشید با

 ازم دور شد و دوباره به ون برگشت. یاشاره  انگشتش قادر با

به سر تا پام دوخت و با   شی خاکستر  ختهیربهم ی خرمن موها  نیرو از ب تفاوتشی ب نگاه
که  یرنگ یپالتوش، روش و برگردوند و به سمت در فلز  بیج یهاش توفرو کردن دست 

 ، رفت.جلومون قرار داشت 

دادم فاصلم رو   حیرو تند کردم تا خودم و به پشت سرش رسوندم اما ترج هامقدم 
 باهاش حفظ کنم. 

از داخل   یای که بالفاصله و با سرعت باز شد، مرد کت و شلوار مشک ستادی در ا  یجلو
و به سمتش پرت کرد و رو به من گفت:   چشیسوئ ستاد،یا  یاشه اومد و گو رونیخونه ب
 !یهات رو تند کن تا گم نشو ترس و لرز قدم  ترمزمیترمز ن یبه جا

 جوجه دنبالش رفتم.  هیو بدون حرف مثل  عانهیمط
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که سمت راست ساختمون چند طبقه    یراهش رو عوض کرد و به سمت عمارت مقدمهیب
 بود، رفت.  یاگه یبلند د

 جا؟ اون  یر ی: چرا نمدمیرو به اون طرف دوختم و آهسته پرس نگاهم

 نداره!   یچون به تو ربط -

 باهاش حرف زد.  شهی! اصالً نم یروان ضی مر   دم،یکش یپوف

 .دادی نشون م شتری رو ب میگیرو نرفتم چون سکوت ضا  از 

 برم؟ آخه چرا؟!... نجایاز ا یذار ی نم یعنیچه مدت؟  یکنم؟ برا  یزندگ جان یمن قراره ا  -

و منم به  ستادی اما ناگهان ا رفتی هام فقط راه ملحظه بدون توجه به حرف  اون  تا
 .ستادمیازش ا  تیتبع

  یدر کنترل تن صداش به حالت ترسناک و آروم یکه سع  یسمتم برگشت و در حال به
 و بهت جواب بده؟   یکه بازخواستش کن یکس هیمن شب  افه  یداشت، گفت: ق

 نه! شی گفتم: خدا دلم  ی تو

 دنبالش رفتم.  یعگینزدم و با ضا یحال حرف نی ا با

 رفتی که م یریبه اطرافمون و مس اطیجلب توجه نکنم با احت کردمی م یسع کهی حال در
 نگاه کردم. 

اشغال کرده بود، از پشت    یقدبلند و کت و شلوار  یرو مردها اطیبه وجب ح وجب
  کدومشونچ یه افه  یق  تونستمی و کوتاه نم  یچند سانت ی و موها یمشکل  یهای دودنک یع

 و تو ذهنم مجسم کنم.

 شاخه سرسبز هم توش نبود.  هی یحت ا یدرخت  هیاز روح بود،  یبزرگ اما خال یاطیح

 پوشونده بود. ی براق یخاکستر کی رو سرام اطیح کف
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بودن، در هر ده   یبیعج ووناتی که به شکل ح  یاو نقره  یمشک یها از مجسمه   یانواع
 بود. ستاده ی ا  گاردی باد هیقدم گذاشته شده بودن و کنار هر کدوم  

از مجسمه  کنار    یبه بخش لیخشک و بدون انعطاف بود که انگار تبد ی به قدر حرکاتشون
 دستشون شده بودن.

  نکیرو در هر لحظه، از پشت ع تشون یاز مهر انسان ی نگاه سرد و خال کردمی م احساس
 .رنی بهم دوختن و منتظر دستورن تا جونم و بگ یدود

روبرومون باال رفت و   دیسف  ینماعمارت گچ  یها پشت سر بهش نگاه کردم که از پله از 
بهم نگاه کنه وارد عمارت شد، قدم تند کردم و دنبالش رفتم تو، در وهله  اول   نکهیبدون ا

 داشتن، خورد.  ییطال  یها که رگه ی ای کسترخا ی هاک یچشمم به سرام

که من   کاسویمثل آثار پ  ییزایچ  هیپر کرده بود،  یب یعج ینقاش یهارو تابلو  هاوار ید  یرو
 .گرفتمی سر درد م  دنشونیبا د

در اطراف   شدی تر مرو در ابعاد کوچک  یو مشک  یو خاکستر دیسف ی هامجسمه   همون
 . دیسالن د

 بودن.  ییو طال  یاعمارت راه داشتن هم نقره  یباال  که به طبقه   ییهاپله  یحت

  شیکل زندگ ستن،ین یهاش خاکستربابا فقط خودش و سر کله و چشم  نیکه ا  دمیفهم
 خاکستر پنهون شده. ریز 

 هام گرد شد. بودن، چشم ستادهی که کنار هر مجسمه ا ییخدمتکارها  دنید با

فرمشون بسته    یرو یرنگ دیساده سف یبندها شیبود و پ  یابه رنگ سرمه  فرمشونلباس 
 دوخته بودن.  نی از زم یانداخته و با نقطه  نامعلوم نی بودن، سرشون و پا 

 داشت.  ییبایروح بود، جلوه  ز  یترسناک و ب نکهیا نیع در

 رها جلو اومد و کتش و ازش گرفت. از خدمتکا  یکی
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 به خونه انداختم.  یاگه ید  نگاه

 شمان آمد.! خویسرِد الکچر بابا

. هر  ارمیکاش بشه مامانمم ب رم،ی نم نجایاز ا  گهی رو باز کردم و آهسته گفتم: من د شمین
 ... ادیخوشش نم ادی جور جاها ز  ن یچند اون از ا

سر بلند کردم و نگاهم و   ک،ی سرام یرو  یپاشنه بلند یها برخورد کفش  یصدا   دنیشن با
 . ستادی ا  یاومد و کنار روان  نی ها پادوختم که از پله یبه خانم

رو   شیمشک  یداشت و موها یدرخشان یآب ی هاخدمتکار باشه. چشم  دیرسی نظر نم به
هاش  ناخن رهیهمرنگ با الک ت  یشلوارسرش جمع کرده بود، کت  یمحکم باال  یلیخ

 و پنج سال داشت.   یس یبود و به نظر باال  دهیپوش

  نی ا  ل؟ی گفت: کِ  یپرسش یو با لحن  دیچرخ ینگاه کنه، به سمت روان به من نکهیا  بدون
 ه؟ یدختر جوون ک

  شتریب د،یچرخی دهن نم یکنم اما تو  شیذهنم هج یکردم تو  یسع گرد شد  هامچشم
 باشه. اوشی س ای  زیکه چنگ  خوری بهش م

 ها باال رفت. زد و از پله کنارش

رو بهش   نی . مراقبش باش و قوانکنهی م  یزندگ نجایمدت نامعلوم ا  هی اسمش رهاست،  -
 کن.  یحال

 دته؟ یاز افراد جد -

 نه. -

 دوست دخترته؟  -

و   ت ی ترب نجاست،یا یمدت نامعلوم   یکالفه جواب داد: نه عمه ول یبار با لحن نیا
 .سپارم ی رو به خودت م نجایتو ا  شیزندگ
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 فک کردم ننشه! کردی سوال م یجور هی

 بهش انداختم.  یای چپک هنگا

 نثارش کردم.   دهیها که ندعمشه! چه فحش  نی ا پس

  شیچرا آورد : حاال  دیبهم انداخت و پرس یری آکنده به تحق یتفاوت ول ینگاه ب عمه
 نجا؟ یا

 . ادیاز مرده به کارم م شتریاش بزنده -

 هم رفت و بهش چشم غره رفتم.  یتو  هاماخم

 نگهم داشته نه رحم و مروت.  یبرا سودرسان پس

 تا دردسر درست نکنه. یاش کنآماده  خوامی م -

 !؟ میجانم؟ مگه بچه قنداق -

که دور و   ن یبچ یها رو جوراش گفت: برنامهبهم انداخت و دوباره رو به عمه ینگاه مین
 نکنه.  یزیآبرو ر  کننیرفت و آمد م نجایهم که به ا  ییجلو کسا  نمش،یبرم نب

ها باال رفت، از همونجا داد زدم: آبرو بر هفت جد و آبادته، منم سرعت از پله هم به بعد
 ...نمیو بب تی نکبت خاکستر  ختیر  خوامی نم گهید

  هیالفاظ اصالً مناسب    نیحرفم رو قطع کرد و با تشر گفت: چه خبرته دختر؟ ا  عمه
 ...ستیجوان ن زه  یدوش

گفتم: برادرزاده   یحرص کردم،ی که با بهت بهش نگاه م ی سمتش برگشتم و در حال به
 ! ؟ی دی م ریاونوقت به من گ کنه،ی مثل چرخ گوشت آدم ساالد م  تیروان

  یتو رو از کجا آورده و برا  لیکه کِ  نکهیندارم به ا  ی ادامه داد: کار به حرفم نکرد و   یتوجه
. پس  یاخونه ن یجزو افراد ا یعنی  ،یینجایکه ا یوقت   نگهت داره اما تا خوادی م یچه کار

 کن.  یبه عهده  منه، پس باهام همکار تتینظارت بر خودت و رفتار و افکارت به عالوه  ترب
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برم   دیو در سلولم و باز کن نی لباس بهم بد شهیزندان افتادم با تمسخر گفتم: حاال م ادی
 بکپم؟ 

 از خدمتکارها کرد.  یکیاخم رو به   با

 اتاق بهش بده و ظاهرش و آماده کن تا بعد کارم و شروع کنم.  هی -

 کرد.  تمیبدون حرف سر تکون داد و به سمت طبقه  باال هدا  دختره

 .دمیکوب نی زم یلب فحش دادم و پاهام و رو  ریز 

 پاتال!   ر یپ یرابیس کهیزن -

 *** 

 هام و بستم. و رو تخت پرت کردم و با آرامش چشم خودم

 حال اومد.  گرمی! جشیآخ

که  یراحت  یخودم و با وجود دسترس یبا یحمومش هم متفاوته، اونم تو اتاق ز  یلعنت
 بهش دارم.

 .کردی حموم و کوفت و زهرمار آدم م قه  یپنج د  ایخودمون دال یخونه مجرد  تو

  یبود نگاه کردم اما توجه ستادهیمجسمه کنار در ا که مثل   یهام به خدمتکارپلک  یال از 
 بهم نداشت.

 تو؟  یه -

 نگاهم کنه جواب داد: بله؟  نکهیصدام، بدون ا  دنیشن با

 شدم و با تعجب بهش نگاه کردم.  زیخم یتخت ن یرو

 ؟ یکنیتو چرا به من نگاه نم -

 شماست نه نگاه کردن. یهامن انجام دادن اوامر و کار  فه  یوظ -
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 ! فرهنگیبدون نزاکت ب ت ی تربیب ادبی ، دختره  بتعجبم و گرفت  یحرص جا  کمکم

 هم جمع کردم.   یتو یهام و با طلبکارکردم و دست  یاخم

 کله المصبت و بچسبون به سمتم. قهی دی کنمی پس من امر م -

  یکنه، با لحن خونسرد  جادیا  اشیحالت چهره خنث  ایرفتار   ی تو  یرییتغ  نکهیا  بدون
 . دیستی شما ارباب من ن یگفت: ول

 بهش رفتم و روم و برگروندم.  یاکبر! دختره ال اهلل اال هلل!... چشم غره ا اهلل

 !یشدی م  ییال یچه گودز  یخدا شناخته خدمتکارت کرده، ارباب بود -

 انداختم.بالش  یپاهام مرتب کردم و خودم و رو یو رو  پتو

 نشو. دنمیو مزاحم کپ رونیحاال هم برو ب -

 استحمامتون تموم شده. دمیو به خانم اطالع م  رمیم -

 ! ایشدم و با شتاب گفتم: نه، نگ زیخمیکلمه  خانم از دهنش، سر جام ن دنیشن با

 بعد از اتمام کارها باهاتون صحبت کنن. خوان ی گفتن که م -

 آوردم.  ادی چندان دوستانه و بداخالق خانومش و به نه  افهی بهش رفتم و ق یغره ا  چشم

 الزم نکرده! بگو خسته بوده کپه مرگش و گذاشته... -

 تموم نشده بود که در باز شد و عمه وارد شد.  حرفم

قشون و بهشون نشون دادم و  و با لحن خشکش گفت: اتا دیبه سمتش چرخ خدمتکار
 . زابلیشون رو انجام دادم خانم امربوطه  یکارها 

 ه؟ یمگه خارج  زابل؟یا  جانم؟

مغرور و   یتا با قر و فر نشست و با لحن دیکنار تختم رو براش کش  یهم صندل بعد
 .سینیک  یبر یتونی گفت: خوبه، م  یجد ییصدا 
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  یچیه نایمکان! ا  ا یفر در زمان کردم  س ای ابروهام باال رفتن و از ذهنم گذشت که   دوباره
 .ستیآدم ن نیجز زبون تلخشون ع 

  راهنیپ  هیجست و جو   یاتاق رفت و بعد از کم   یبه سمت کمد بزرگ انتها  زابلی ا عمه
 جلوم گذاشت. یبه همراه دامن چاک دار مشک ن،ی با نگ یتور ریاز جنس حر  یزرشک

 بپوش.  -

 رفتم و برشون داشتم... یغره ا  چشم

 ...یکارم دار یتخت نشستم و گفتم: گفت  ی رو روبروش

 . دیگفت: دار یمانند  دیکرد و با لحن تأک  اخم

 . دیکارم دار دیفرمود مثل مال خودش گفتم: بله بله...  یزدم و با لحن کشدار یلبخند

 حدقه چرخوند.  یهاش و با تأسف تو چشم  مردمک

 بود؟  یاسمت چ -

 رها.  -

  یچ یتو از کجا و برا  دونمی خب رها خانم، همونطور که قبالً هم اشاره کردم من نم -
  نجایکه ا نهیا یبدون دیکه با ی زیاما چ  یهست  یکه تو ک ستیبرام هم مهم ن ،یاومد
توجه   مید یکه بهت م یکیش ی ها! به اتاق خوشگل و خدمتکارها و لباس یستین کسچیه

 .استه ی فرمال  ناینکن چون همه  ا

  یکی تجمالت تار نیاز ا   کدومچ یکه ه دونستمی ، خودم هم مگوشه  لبم نشست  یپوزخند
از مرگ و    ییهاانعکاس  هیو بألخره  کننیخونه رو تا ابد در خودشون محفوظ نم نیا

 .کننی ترس رو درونشون منعکس م

 ...گمی م شهی هم یبار برا  هیو   نیقوان -

 تو حرفش.  دم یرپ
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 مگه زندانه؟  -

 بانش منم!  بله و زندان  -

 .یکنی تر احساس محصار دورت و کم  یدرست رفتار کن  اگه

 ؟ یکنی م  کارمیباشه، چ نیا  ریمثال اگه غ -

 لبش نشست.   یرو  یمرموز  لبخند

  یخالفش عمل کن یاگه بخوا   یول دمیو انجام م فمیمن مسئولتم و وظ  ییجا هیتا  -
 ! نجایکه آوردتت ا  یبه دست کس سپارمتی م

 ...نیفرمودی گفتم: م  یآب دهنم و قورت دادم و به آروم یاون روان  یادآوری با

 یمجازات بزرگ  یای کوتاه ن یترچون کوچک  یوقف بد  نیخودت و با تمام قوان دیبا -
!  یمونی مگرسنه   یکن ر یاگه د م یخوری به موقع غذا م نجایمثال ما ا یداره. برا  یبرات در پ

 صبحونه راس ساعت هشت...

 ن؟ ی گفتم: چه خبره شما خواب ندار  عیسر 

 نپر!  یاگه ید کسچ یه  ایحرف من   ونیم  وقتچیه گه یتحکم گفت: د با

. نهار ی باش زیسحر خ  دیاثرات مضر داره با ادی. خواب ز میدار یکار و زندگ نجایما ا  نه،
 . شهی عصرونه ساعت چهار و شام رأس ساعت نه سرو م م،یساعت دوازده و ن

 و نوک انگشتم و بردم باال.  دمیکش یپوف

 اجازه  زر زدن دارم؟  -

 شد.  رهیو با حرص فوت کرد و با اخم بهم خ نفسش

 ته دلم خنک شد.  کردم،یکه با هر حرکت بهش وارد م  یحرص از 

 ، روز خوش. اگه مواعظتون تموم شد  -
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و دوباره به سمتش  دمیکش  یصداش پوف  دنیدوندم اما با شنهم روم و برگر  بعد
 . دمیچرخ

 تموم نشد؟  -

 شروع هم نشده. یزد و گفت: هنوز حت یپوزخند

 هزار... یاحساس کردم تپش قلبم رفته رو  هیچند ثان یو برا   دمیلحنش ترس از 

 خدمتکارها... یحت  ه،یمنظم و اصول  زی همه چ  نجایا ینیبیطور که مهمون  -

 .کننی اصال نگاه نم  نا؟یا ن یجورن یگفتم: چرا ا  ،یزیچ یادآوری با

ساکن    ای کننی خونه رفت و آمد م یکه تو  ییچون اجازه ندارن به کسا  کننی نگاه نم -
 از ضرورت بزنن. ر یغ یحرف  ای نگاه کنن  شنیم

 چرا؟  -

 !یفهمی و م  لشیدل ی شد یاگه موندن -

که   یی! به جاها یگردش کن  اطی ح ای خونه  ی تو  یهر وقت بخوا  یاول، حق ندار  قانون
 . ی گوش کن ستن،یکه خطاب بهت ن ییها به حرف  ای ی ممنوعه سرک بکش

که بهت  یبپرس  یسواالت  ای یحرف بزن  گاردهایباد  ای با خدمتکارها  یدوم، حق ندار  قانون
 .شنیمربوط نم

 یخونه زندگ نیکه در ا  یبا افراد ای  یاز تلفن همراه استفاده کن یسوم، حق ندار قانون
 .یحرف بزن کننینم

  بیو تخر  یز یاگه چ  یو خراب کن  یزیچ ای  یدست بزن یزیبه چ یچهارم، حق ندار قانون
 . یشیمجازات م یکن

  کی نزد لی. و قانون آخر، به کِ یکنی ها و دستورات من عمل مپنجم، به حرف قانون
 .یشینم
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 شده بودم. رهیزدن بهش خهاش بهم نگاه کرد که بدون پلک از اتمام حرف  بعد

 ؟ یندار یسوال -

 رم؟ ی اجازه دارم بم -

از  شهیمراقبت خواهد بود و مطمئن م  سینی. ککشتتی خودش م  لی باشه کِ  از یاگه ن -
 . یکنینم یتخط  نیقوان

 هام فشار دادم.دست  یتخت وا رفتم و سرم و تو   یرفتنش رو با

 شدم،ی م  میقا یظاهر یالیخی و ب یپرونه و فحاش کهیقدر هم پشت تچه  ره
 بود دور بشم...  میکه در چند قدم یمرگ  ای  لی از کِ  تونستمینم

سرد و    رخ میاز ن  یبود، حت  ستادهینگاه کردم که مثل مجسمه ا  سی نیبه ک یناراحت با
 . نمیرو بب ششیو درخشش صورت بدون آرا  ییبایز  تونستمی هم م  روحشیب

بدبختا   نی که ا   تیتربیبود هم ب ادبیهم ب یروان لی نبود، اون کِ  ادبی هم اون ب دیشا
 رو از نگاه کردن هم انداخته بود. 

 کهیکه اون زن یممنوع ی دادم و خطاب بهش گفتم: اون قبرستونا رونیو آه مانند ب نفسم
 کجاهان؟  گفتی م

 .ام، طبقه  پنجم  یت یطبقه  ک ،یپشت طا یح  ن،یرزمیز  -

 وحشتناک... یاون مهمون  یتو  یام برام آشنا بود، مثل اون در لعنت یت یک

 داره؟  یطبقه پنجم چ -

 .تموندهیکال  یجا اتاق و محدوده  آقا اون  -

 سه؟ ی نیتو واقعًا اسمت ک  د؟یستین یرانی مگه ا ن؟ یچرا شماها اسم آدمونه ندار  -
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برامون اسم انتخاب   میکنی شروع به کار م یوقت م،یکنی ها رو ما انتخاب نماسم  ن یا -
 .نداستیبه بعد اسم شما کال نیگفتن که از ا زابلی در ضمن خانم ا کنن،ی م

 ن؟ ی دار  کاری... به اسمم چندایلب زمزمه کردم: کال ری تعجب ز  با

 .نجاستیقانون ا  -

 تکون دادم.  دنیبه نشونه فهم  یسر

 بود؟  یمنظورش از مجازات چ یراست -

 نیکه از قوان ییگاردهایام قرار داره، خدمتکارها و باد یت یسالن اول، طبقه ک  ریز  -
 .کننی جا مجازات مرو اون  کننی م یتخط

 و دستم و به عالمت سکوت باال بردم.   دمیکش یپوف

 بدونم.  نی از ا  شتری ب خوامی بسه نم -

 . ستادیوار ا مجسمه  یچنان با حالتنزد و هم یحرف گهید

پرده    یفوت کردم و به سمت پنجره رفتم، دستم و رو  رونیو آه مانند به ب نفسم
 شه  یاز پشت ش  اطی و کنارش زدم اما برخالف تصورم با مشاهده  ح دم یکش شی خاکستر

 تر شد.غبار گرفته حالم گرفته

 . زابلیعمه ا یبود و نه حت س ینیک شیذهنم بود اما جوابش نه پ  یتو  یادی ز  سواالت

 بود تا آدم.  هیشب والی به ه شتریهم ب  کهیمرت اون

  مارستانی بعد از اون زخم وحشتناک و بدون استراحت و ب یآدم چی آدم نبود، ه مسلماً 
 که بخواد انقدر سالم و سرحال قدم بزنه و آدم بکشه.  موند ی زنده نم یحت

گزارش داده بودن که گم شدم؟ پس   سیاومده بود؟ اصالً به پل  ایسر الهه و دال ییبال چه
 چرا...
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 تخت پرت کردم.   یو دوباره خودم و رو  دمیکش یآه

همه  نی و با ا  نجایکنن، نه در ا دامیهم امکان نداشت بتونن پ  گفتنی اگه م  یحت
 ... یتیامن  ری و تداب  گاردیدبا

 تختم بلند شدم و به سمت در رفتم. یکه به سرم زد از رو  یفکر با

 د؟ یر یکجا م -

 ؟ ی ا یتو هم م رم،ی بم رمیو با حرص گفتم: م  دمیکش یپوف

 زدم، راهرو غرق در سکوت بود.  رونیبگه و از اتاق ب یزیهم منتظر نموندم چ بعد

اتاق داشت    هیطبقه  چهارم فقط  دمیشن سینیاز ک  لی طور که اواطبقه  سوم بود، اون  نجایا
 بود.  الیبود و طبقه  پنجم هم محل سکونت اون گودز  زابلیو اون هم متعلق به عمه ا 

 رفتم. نی ها پااز پله نهیهم قفل کردم و با طمًان  یرو تو هامدست 

 و بهشون نگاه کردم.  ستادمی پله بودن ادر راه  از خدمتکارها که  یکیو   زابل یعمه ا دنید با

  یتو  رفت،ی خودش راه م یو در چند قدم کردی منتظر به جلو نگاه م ی با حالت زابلی ا عمه
و چند تا   لی دقت باند و گاز استر  یوجود داشت، با کم یفلز ینیدست خدمتکار به س

 . دمیبدون پوشش هم د  یپزشک له  یوس

 به سمتشون رفتم. ییپروایو با ب رم ی خودم رو بگ یجلو  نتونستم

 شده؟  یچ -

 بود؟  ینگاهم کنه، گفت: قانون دوم چ نکهیا  بدون

 تو حدقه چرخوندم.  یحوصلگی هام رو با بچشم  مردمک

که من   گفتی بهت م یدی پرسی م  الیشده؟ اگه از اون گودز  یزخم ای  ضیمر   یکس -
 دکترم. 
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 : واقعًا؟ دیتعجب بهم نگاه کرد و پرس با

 تکون دادم.  یسر

 خب؟  -

 ...یتونی اومده، تو م شیپ یاما فکر کنم مشکل میایع یمنتظر دکتر سم -

 و قطع کردم. حرفش

 اومده؟  شیپ یمشکل یاون روان یبرا  -

 یتونیم ،ی د یها و لحن صحبت خودت و به کشتن محرف  نیکرد و گفت: با ا  اخم
 ؟ ی درستش کن

 و از خدمتکار گرفتم. ینیس که به سرم زد یفکر با

 راحت، بسپارش به خودم. التیخ -

 اتاق سمت راست.  نیپس برو طبقه پنجم، آخر -

 ن؟ یا ی: شماها باهام نمدم یخدمتکار نگاه کردم و پرس به

 نه، برو کارت و بکن. -

چند لحظه   یو به راه اومده رو دوباره برگشتم، وارد طبقه پنجم که شدم برا   دمیکش یپوف
 شدم. مونیو از اومدنم پش نفسم بند اومد 

قاتلم بشه؟  سرم و به شدت تکون دادم   یکه ممکن بود روز  رفتمیم  یدرمان کس یبرا 
 ترسناک اون جنازه رو از ذهنم پاک کنم. ر یتا تصو 

جلو رفتم   ته یبا طمأن ،دیرسی ها به نظر مطبقه  هیاز بق  ترک یر تا یبیپنجم به طرز عج طبقه  
 .ستادم ی اتاق ا نیآخر  یو جلو 

 گذاشتم و در و باز کردم.  رهیدستگ یدستم و رو  دیترد با
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قهوه  تازه دم بود که تموم اتاق    یمثل بو ،دیچیپ مینیب ی تو نیکافئ یمحض ورودم بو  به
 رو در بر گرفته بود. 

  کی و از جنس همون سرام  خوردیبه چشم نم یموکت با پوشش  چیکف اتاق ه ی تو
 .خوردی خونه به چشم م هیبق  ی بود که تو یبیعج

 خورد که وسط اتاق بود.   یشده بودن، چشمم به تخت دهی کش هاپرده 

که گوشه    دمید  یکیتار ه  ینور کم اتاق سا یتو  لرزون به سمت تخت رفتم، ییها قدم  با
 خودش جمع شده بود.  یتخت تو

 گلوم و صاف کردم. یا سرفه تک  با

 رهام... -

 نزدم.  یحرف گهیو منم د  ومدین یجواب

 تخت گذاشتم. یو رو   ینیجلو رفتم و س اطیاحت با

  تونستم یبودن و فقط م  ختهی به هم ر شهی بلند کرد و بهم نگاه کرد، موهاش مثل هم سر
 . نمیاش رو ببگونه یدرخشش چشم چپ و زخم رو 

 ؟ ی ستی رها ن گهی د نجایا  یفراموش کرد  -

 من با مال خودم راحتم.  یروم اسم بذار ول  یخوای بگو و هر طور م یخوای می هر چ -

 زد و سرش و به عقب چرخوند. یپوزخند

واکنش آروم و   ن یهمچ ،یزد ی و محرف   نیا  یاگهی هر حال د  یو تو گه یاگه هر وقت د  -
 . یدیدینم یبدون درد  جه  ینت

: زخمت عفونت کرده؟ اصالً بعد از من خودت و  دمیپرس دیانداختم و با ترد  نی و پا سرم
 ؟ ی نشون داد یاگه یبه دکتر د 
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 .نیگفت: خودت بب ی تفاوتیگرفته و لحن ب  یصدا با

 نشستم.  نیزم یرو  کش ینزد نهیگذاشتم و با طمأن نیزم ی و رو   لیوسا  ینیس

 شی مشک  راهنیبه پ دی م و چند بار باز و بسته کردم و با تردشده مشت  ی هادست 
 زمان به صورتش نگاه کردم.لباسش و باز کردم و هم   یهادکمه  یرسوندم، به آروم

 بود اما ترسم کمتر شده بود. بیعج

 .دیرسی به نظر م آزاری ب دمشی که د یبار نی درست مثل اول بستی هاش و مچشم  یوقت

 . نمیطرف تا کردم تا زخمش و بب هیو از    راهنشیپ

 . ترسهی که ازم م ستین یکس ه یرفتارت اصالً شب -

باهام   نکهیا ،زش یدآمیخاطر لحن آروم و حرف تهدصداش تعجب کردم. نه به  دنیشن با
 . ارمیآرامشم و به دست ب یقیکردم با نفس عم یبود؛ سع ب یعج زدیحرف م

 . دمی که نترس شهینم  نیبر ا  لیدل شمی حماقت و مرتکب م هیچون دوباره   -

تا   یدگی انداختم که در اثر کش  هاشهیبه بخ یزخمش کنار زدم و نگاه  یو از رو باند
 پاره شده بودن. یحد

نخ رفته و   یز گوشتت تو ا ی قسمت ،یآوردی به خودت فشار م دیزخم نبا نی با وجود ا -
 پاره شده. 

 هاش و باز کرد و بهم نگاه کرد که دستم دور انبر سر شد.پلک  یال

 شه؟ یخوب م یلب گفت: ک ری ز  یحوصلگیو با ب  دیموهاش کش ی چپش و رو  دست

  گهیتا دو هفته د یبپر بپر و بکش بکش نداشته باش ادیخوبه، اگه ز  تی روند بهبود -
 .یشیکامالً خوب م
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به کار بردن متوجه   نیاستفاده از کلمه  کشتن خودم هم ناراحت شدم اما در ح خاطربه
 شده بود.   ری قطع کردنش د یشدم که برا  شیبد

رو   یقبل ه یهاش و بست؛ بخبه حرفم نشون نداد و دوباره چشم  یانتظارم واکنش برخالف
 و ابزارم و آماده کردم. دمیکش

 : کجا؟  دیکه بدون نگاه کردن بهم پرس شدم ی بلند م داشتم

 . رمیکننده بگ حسی ب زابلی برم از عمه ا  دیبا -

 کارت و بکن.  ،ست ین یاز ین -

گفتم: من   کردمی جلوه دادنش داشتم م یدر عاد یکه سع یزدم و با لحن یپوزخند
استفاده    ی حسیو احتماأل کسر شأنته از ب  یباابهت و مقاوم اریآدم بس هیکه تو  دونمی م
 ! ارهیو در م غتیدردناکه، ج یاما باور کن بس  یکن

که   دمیدقت فهم ی بهم انداخت و برخالف تصورم لبخند زد، با کم ینگاه مین
 . زهیتمسخرآم

 ؟ ی د ید ادیز  لمیف -

گنده جلوه بدن اما   یلیخودشون و خ کننی تو تالش م تیبا شخص ییاوهوم، اکثر آدما  -
 . یبکشازم خجالت  د یمن دکترتم نبا

 سمت راست لبش به سمت زخمش باال رفت و دوباره پوزخند زد. گوشه  

  نجایکه ا  ییهادردها و ترس  یکنی فکر م لمه؟یپشت صحنه ف هیشب  نجایبه نظرت ا  -
خانم دکتر!   میاستراحت و کات ندار نجایما ا رن؟ ی م نیاز ب  یحسی با ب شنی تجربه م

رفتار ممکنه الزمت   نیخودت چون با ا  یاش دار برا نگه  یول ریرو از عمه بگ یحسیب
 بشه.

قلبم   یکه تو  یدستم فرو رفتن، با ترس یهام تو هم جمع شدن و ناخن  یتو هامانگشت 
 نشستم.  نی زم یهم رفتن و به سرعت رو  یهام تو به وجود اومد اخم 
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 ود.بسته ب زی من و همه چ ی راحت چشم رو  الی و کرده و با خ دشیتهد  شهیهم مثل

 .دمیرو کش  شه یبخ محابای بغض به گلوم فشار آورد و ب زمانهم

، چرا اون حرف بد و بهم زد؟ با همون بغض  و درد نکشه نشه  تی اذ خواستمی فقط م من
 زدم و زخمش و بستم.  ه یدوباره بخ نیسنگ

هاست به خواب فرو  که سال   یو مثل آدم  اوردیخم به ابرو ن زدمی که حدس م طورهمون 
 موند.   حرکتیب رفته

بودن و من  دهیخونه خواب نیا  یبود. در واقع همه  اعضا  دهیهم واقعأ خواب  دیشا
 کنم.  داریکدومشون و ب چیه تونستمی نم جورهچیه

مونده از کارم و جمع کنم، بلند شدم و به سمت    یباق لی وسا  ایبزنم  یحرف  نکهیا  بدون
 در رفتم.

 ! یا ره یزنج یروان ،یداشته باش اجی احت ادیدر ابعاد ز  یحسیزود به اون ب یلیخ دوارمیام

بدون   نیهم یجرعت نداشتم، برا  قتأیحرف و بلند بزنم اما حق  نیدوست داشتم ا یلیخ
 کردم. ی ها رو به سمت طبقه  سوم طزدم و پله رونیب شیمکث از اتاق کوفت  یالحظه 

 شد؟ یچ -

 . دمیدر و رها کردم و به سمتش چرخ رهیدستگ زابلیعمه ا یصدا   دنیشن با

 .رهیمی نم زایچ  نیبکشه، با ا  تونهی م  لی و فقط شخص عزرائ یاون روان -

و   ادیت بتا عقل به کله یکتک بخور دی و کالفه فوت کرد و با حرص گفت: حتمأ با نفسش
 لحن صحبتت و... 

هاش دستم و به عالمت برو بابا تو هوا تکون دادم و رفتم تو   به چرت و پرت  توجهیب
 اتاق. 

 *** 
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اش  خودم و روش انداختم که سرم به نرده  محابای به سمت تخت رفتم و ب هدفیب
 زدم. غی دراومد؛ با حرص سرم و فشار دادم و ج  غمیرد و جبرخورد ک 

 شدن بودم.  وونهیدر حال د یکاریو ب یحوصلگ یشدت ب از 

هفته  کی اما حاال بعد از گذشت   زدمی و استراحت پرپر م یمرخص  یبرا  یعاد یروزا  تا
 .شم یدارم فلج م کردمی کننده و بدون تحرک احساس مخسته 

 .رفتمیم  رونی به ندرت از اتاقم ب نی هم یبرا  کردمی نم تی خونه احساس امن ی تو

 .خوندی وسط اتاق نشسته بود و کتاب م شهی انداختم که مثل هم  سینیبه ک ینگاه

تنوعش سردرد   ای از محبت   یآروم و خونسرد و رفتار عار از نگاه کردن به چهره  یتازگ به
 .گرفتمی م

 د شدم و به سمت در رفتم.که به سرم زد، بلن یفکر با

 کجا؟  -

 بهش دادم.  یداراما تنوع  کسانیبه سمتش برگردم جواب   نکهیا  بدون

 خالصت کنم؟  یا یتو هم م ،یخودکش رمیم -

 .دمیرفتن از اتاق با حرص در و کوب رونیجوابش نموندم و بعد از ب منتظر

 دلم خنک شد. شیآخ -

 بود؟   یقانون چهارم چ -

 بود.  ستادهی ها ا رفتم که کنار پله زابلی حرص به سمت عمه ا با

روز سرش تو کار   هیکه  شناختمی و م  یکینگرانت کنم اما  خوامی عمه؟ نم هیچ یدونی م -
 خودش بود. 

 باال انداخت. ییاخم بهم نگاه کرد و ابرو  با
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 خب؟  -

 مرد!  چارهیب گه،ید یچیه -

 فوران کنه با حالت دو ازش فاصله گرفتم  نکهیگرد شد، قبل از ا هاشچشم

 باز شد. شمیآشپزخونه ن دنیسر چرخوندم و با د 

 حالت دو وارد آشپزخونه شدم.  با

هم   نجایا   یهااز قابلمه  یکیاندازه  میو جلو رفتم، آشپزخونه خونه مجرد   دمیکش یایهع
 .شدینم

به کارم نداشتن و بدون نگاه کردن بهم،  یآشپزخونه بود که کار یدو تا خدمتکار تو  فقط
 مشغول کار کردن بودن.

 شه؟ یم دایپ پسی تو دست و بالتون پفک و چ -

 ل؟ ی پاست ؟ی: لواشک چدمی ، دوباره پرسو ندادن  جوابم

 !ادبایهم در سکوت کارشون و انجام دادن، ب باز 

 . رنیبگ م ده یناد  دیبا هیاجازه داره باهام حرف بزنه، بق سی نیاومد که فقط ک ادمی  ناگهان

 دادم.  یبه اون روان یبه خودم گرفتم و فحش یپوکر افه  یق

 . ستین ی لیاسرائ یبن نیقوان  نیهمچ م ینظام یهاپادگان  ی آخه؟ تو یچ یعنی

ست رو   ی بزرگ فلز یها از قابلمه یکیو خودم دست به کار شدم،   دمینپرس یزیچ گهید
 . دمیکش خچال یها و  به تموم کمد  یبغلم زدم، بعد هم سرک ر یجاش برداشتم و ز از سر 

  یکش رفتم و تو  کیک کهیبه عالوه چند ت  ریش  شهیش هیو نون تست و   وهیتا م چند
 قابلمم گذاشتم. 

 .کردنیتعجب م  یمطمئنأ بس دنمیدی نکرد اما اگه م یاعتراض کسچ یه خوشبختانه
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کردم   یخونه، سع یتو  بیعج لی ها و وسازدم و با فاصله از مجسمه  رونیآشپزخونه ب از 
 پبدا کنم.  یراهم و به سمت در خروج

زدم و   یافتاد که وسط سالن بود، ناخودآگاه لبخند کمرنگ یبزرگ یانو یراه چشمم به پ  ی تو
 شدم.  رهیبهش خ

  نستامی ا  و پدر و مادر دار برا  یچند تا عکس مشت  تونستمی همراهم بود م  میگوش اگه
 ... ی هع رم،ی باهاش بگ

 میخاطر عقب رفتن ناگهانزدم، به  غینگاهم ازش گرفته شد و ج ،یبرخوردم به کس با
  ستادمی و جمع کردم، بعد هم صاف ا  هامی خم شدم و خوراک  عی قابلمه از دستم افتاد؛ سر

چنان هر وقت  تر شده بود اما هم بود، ترسم کم  ستادهی و بهش نگاه کردم که روبروم ا 
 . زدی تندتر م مقلب ومد ی اسمش م  ای  دمشیدی م

 دستم دوخت.  یمتعجبش و اول به خودم و بعد به قابلمه  تو  نگاه

 ؟ ی همشون و بخور  یخوای م -

 به خودم گرفتم.  ی ایرو به شکمم چسبوندم و حالت تهاجم قابلمه

 طور؟ اجازه خوردن هم ندارم؟ چه -

 ؟ یرو بخور  نایهمه  ا  یتونی نشده؟ اصالً مگه م ریاجازه گرفتن د یبرا  -

 به غبغب انداختم. یباد

 و با نون و آب رقم زدم؟  کلیه  نیا ی فکر کرد  ؟یپ چ -

 از حرفم خندم گرفت.  همخودم 

  زهیری م رش یاز ز  خورمی م یکه نکنه سوراخم و هر چ  کردمی ها شک موقت   یبعض اصالً 
خرس   هیاندازه   خوردیداشتم و بهم نم یجمع و جور افه  ی ق ادمیز  یچون برخالف اشتها 

 بخورم.
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 خودم که اومدم کنارم زد و رد شد.  به

 و دنبالش رفتم.   دمیکش یجوابم و نداد، پوف اصالً 

 فتاد؟یاش مبچه  زدیاگه باهام حرف م مثأل

اسپرت و   پش یبود، ت دهینپوش  پالتو ایبودمش کت و شلوار   دهیکه د ی دفعات قبل برخالف
 بود.  یخونگ

و لنگ حموم    ژامهیآدم با خودش که تعارف نداره! مرد باس تو خونه خودش با پ بابا
بود من و   کی مثل تو که چند بار نزد   ی! اونم واسه ترسناک ه؟یچ ایسوسول باز   نیبگرده، ا 
 بکشه.

 بمونم؟  نجایا   دیبا ی: من تا کدمی نکردم و پرس انیحال افکارم و ب نی ا با

 تنگ شده؟!  نیرزمیز  یطور؟ دلت برا چه -

 گرد شد و دهنم و بستم.  هامچشم

 . دهیربط م دیو به تهد  زی! همه چیروان کهیمرت

ها  پله ی رو  هدفی رفت و منم ب یشدم، خودش به سمت قاطر اطی وارد ح  همراهش
 . مدی کش رونیموز از داخلش ب  دونهیپاهام گذاشتم و  ینشستم؛ قابلمم و رو

با اخم    یه یبهش نگاه کردم، انگار که در حال دستور دادن بود چون قاطر یچشم ریز 
 .دادی سر تکون م

 . دمیدی ش و مروز روشن چهره  یبار بود که تو  نیاول

  یها چشم تونستمیم زد،یبرق م  دینور خورش  یجلو روحشی روشن و ب یلیخ پوست
  ی هاش که توو دست  رفتنی غره مکه به اخم به اطراف چشم  نم یو بب شی خاکستر

 .رفتی موهاش فرو م

 . ساختی ازش م  یترسناک  بتی، هو بلندش   دهیورز   کلی ش همراه هصورت و چهره   بیترک
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 ...؟ی بودن؟ زخم صورتش چ یموهاش خاکستر  یاز بچگ یعنی

 ی، پوفم افتاد و موز از دست  دمینگاهش قفل شد که ناخواسته ترس ینگاهم تو  ناگهان
 انداختم.  نی و سرم و پا  دمیکش

 ترسناک و مسخرت و ببرن!  افه  یق شورمرده 

 سرم سر بلند کردم و با دهن پر بهش نگاه کردم.  یباال  یاه یسا دنید با

 عوض شدن جو موزم و به سمتش گرفتم.  یاما نگاهش سوزان بود، برا   زدی نم یحرف

 ؟ یخوری م -

  یزیچ ی ادآوری ون داد و بدون حرف ازم فاصله گرفت، با به نشونه  تأسف برام تک  یسر
 به سمتش برداشتم.  یبلند شدم و قدم

 درخواست بکنم؟  هیازت  تونمی م -

 شدم.  مونیاز زدن حرفم پش  بالفاصله

 اما به سمتم برنگشت.   ستادی صدام ا   دنیشن با

 ؟ یخوا ی م یچ -

 از آرامش بود.  یو عار   یعصب لحنش

 اره؟ ی رو برام ب یاز افرادت بره گلگل یکیبه   یبگ شهیاوم... م -

  ترسهی ازش م یو باز کردم و  ادامه دادم: ال  شمیتعجب بهم نگاه کرد که با هول ن با
 مرده باشه!... یتا االن از گشنگ ترسمیم   ده،یبهش غذا نم

 کرد.  زیو با تعجب ر هاشچشم

 هست؟  ی چ یکه گفت ینیا -

 نازه... دیسف  یگربه کوچولو هیدادم: زدم و با ذوق جواب  یکمرنگ لبخند
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 نه. -

 هام گرد شد و به سرفه افتادم.ش چشمجواب محکم و قاطعانه  دمیشن از 

رنگ پارک   یبه سمت ون مشک عی سر  یهااز جانبم نموند و با قدم  ی اگه یحرف د  منتظر
 شده جلومون رفت.

 تاپ بهش داد. لپ  هی شب یزیدر و براش باز کرد و چ گاردیباد

  جدهیه  یلیتر ری ز  یبر دوارم یلب گفتم: ام  ریبهش نگاه کردم و ز  تیحرص و عصبان با
 ! یاره یزنج یچرخ، روان

 هم روم و برگردوندم و به سمت عمارت رفت.  بعد

اوج گرفت، خواستم بهش لگد بزنم که منصرف   تمیدستم عصبان ریسر بردن قابلمه از ز  با
 برش دارم.  شدم و دوباره نشستم تا

به   یتوجهم و جلب کرد و با کنجکاو  نیو چند تا ماش یباز شدن در اصل یصدا  دتیشن
 پشت سرم نگاه کردم.

 . ستادنی شدن و کنار ون ا اطی که وارد ح دمیرنگ و د ی مشک  نیتا ماش دو

اومد،    رونیازش ب یمرد کت و شلوار  هیباز شد و  نیکه در ماش کردمی نگاه م یچشم ریز 
هام با تعجب گرد و با  رفت نفسم به شماره افتاد و چشم  ل یکه به سمت کِ  یکس دنیبا د

 بهش دوخته شدن.  یشتریدقت ب

 ادیز  یلیپور خکرم  یبدم اما شباهتش به آقا  صشی درست تشخ تونستمی پشت سر نم از 
 بود.

 شدم. کی چند قدم بهشون نزد اطی شدم و با احت بلند

 شد.  لیتبد نی قیبود شکم به  ستادهیکه پشت سرش ا  یبلند و کچلقد  گارد ی باد دنید با
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شد، سر چرخوند و ناگهان نگاهش   دهیبه درونم تاب دی و ام یمثل شاد   یبیعج احساس
 بهم افتاد، خودش بود.

 .دمی کردم و به سمتش دو  یکیها رو دو تا عجله پله  با

 بودم.  ستادهیا  شی چرخوند و چشمش بهم افتاد که در چند قدم سر

 بهم نگاه کرد، انگار که شک داشت خودم باشم. رهیاز تعجب گرفت و خ یرنگ شی آب نگاه

به سمتم اومدن. به خودم اومدم و قبل از   لی کِ  یگاردها یاما دو تا از باد شدی چ دمینفهم
 . دمی پور دوبه سمت کرم  دنشونیرس

 د؟ یپور خودتونکرم  یآقا  -

م گذاشتم که به شدت باال و پا ی تازه کردم و دستم و رو  یهم نفس بعد  شدی م نی قفسه 
 . دیلرز یمثل صدام م   یو شاد  جانی و از شدت ه

  دیچنان با تردبه تن کرده بود. هم  یکیو کت و شلوار ش دیرسی به نظر م شهیهم مثل
دور مچم حلقه شد و به عقب   لیکِ   یگاردهایاز باد  یکیکه ناگهان دست  کردی بهم نگاه م

 ام. شده  دهیکش

 رفت. گاردشیبه باد ی با اخم بهم نگاه کرد و چشم غره ا لیک

 ببرش تو.  -

من کرم پور    یهاتالش  رغمی اما عل  رمی زدم و تالش کردم ازش فاصله بگ غیوحشت ج با
 . نزد  ینشون نداد و حرف یواکنش چیه

 با زحمت خودم و بهش رسوندم.  و کنار زدم و  گاردیباد

و نشون بده، تند   میکه اوج درموندگ یهم فشار دادم و با لحن  یو با بغض رو  هاملب 
. نجایو به زور آورد ا دیمن و دزد یروان نی بهم کمک کن! ا کنمی تند گفتم: خواهش م

 جا ببر... نیمن و از ا  کنمی خواهش م
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 .دیموهاش کش ی تو ینشست و دست لی کِ  یهالب  یرو  یپوزخند

پور نگاه کردم که چشم ازم گرفت و با حرکت ابرو به تعجب اول به اون و بعد به کرم  با
 اشاره کرد. گاردشیباد

 کرد. تی بازوم و گرفت و به عقب هدا یگاردیشوک واکنشش بودم که باد ی تو

 ؟ یگینم ی چی... هی: چرا هدمیپرس دهیبر  دهیو بر دیپور نگاه کردم و با ترد بهت به کرم  با

 شدم. دهیکه به پشت سرم انداخت، دوباره به عقب کش یداری نگاه معن با

 به درد اومد.  اوردی بهم هجوم م ادیکه اون روزها ز  یو ناشناس قیاز هجوم درد عم قلبم

کنار   یبرا  یاداده بود، انگار عجله  هیلب به ون تک  یرو  ینگاه کردم که با پوزخند لیکِ  به
 .بردی صحنه لذت م نی از ا  زدنم نداشت و

 ؟ یکنیلب گفتم: ک... کمکم نم  ری پور دوختم و ز به کرم  ید یم و با ناامنگاه درمونده  بارن یا

 . دیموهاش کش  یتو  یخوردن و دست نیلبخند چ هیشب  یزی به چ هاشلب 

 ! یبمون نجای ا  دیبا  نکهیمثل ا یول   زمی متأسفم عز -

 یچی ه گهیکر بشم تا د   خواستمی م گهیم و لحظه  داحساس کردم کر شده   یالحظه 
 نشنوم. 

سوار   لی که همراه کِ  دمیدستم و ول کرد و د گاردشی و مبهوت سر جام موندم، باد  مات
 ون شدن...

از  یکی راه توسط  مهین یسر خوردم که تو  نی زم یجا رونکردم و همون  یتالش گهید
 . دمیکش یگرفته شدم و به سمت  لیکِ   یگاردهایباد

  کسچیه   دونستمی بود که م نیبه خاطر ا  دی. شازدن نداشتم  غیج ی مقاومت و نا   توان
 !...ادیبه کمکم نم
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  یزدم زمانو نگاه وحشت   میرد شد شدی به سمت طبقه اول م یکه منته  ییهاپله از 
 . دنمیکوب نیبه زم یرنگ یادر نقره  یتونست متمرکز بشه که روبرو

 ام!  یت یبخونمش... ک تونستم ی م گهی در خورد، حاال د  یبه نوشته رو  شممچ

 *** 

 خانم مهرپرور... رها؟  -

  یها چشم یدکتر خرسند به خودم اومدم و سر بلند کردم که نگاهم تو  یصدا   دنیشن با
 نگران و متعجش گره خورد. 

 حالت خوبه؟   -

 کاناپه جا به جا شدم. یتکون دادم و رو یسر

 خوبم...  ست،ین یزیچ -

 . دیکش  یقیحرف از جانبم، دوباره سر جاش برگشت و نفس عم  نیا  دنیشن با

 ؟ ی دیادامه نم -

 کردم. تی چسبوندم و موهام و به پشت گوشم هدا قمی شق یو رو  دستم

 م؟ یو ادامه بدم؟ اصالً کجا بود یچ -

 بود؟  یاون اتاِق... اتاق چ  -

زدم و   ی، پوزخندهام دوخت تا خودم ادامه بدم کرد و نگاهش به چشم  دیترد  یالحظه 
 ازش گرفتم.  چشم

 .یبدون ی خوای باور کن نم -

 جا مثل اتاق شکنجه بود؟ اون  -

 ناآرومش کردم.  نثار چهره  یباال انداختم و لبخند  یاشونه
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 .ی زیچ نیهمچ هی -

 رفتن و کرم پور... نکهیافتاد؟ بعد از ا   یبعدش چه اتفاق یبگ یخوا ینم -

با کلمات اون   تونمی طور مشدم؟ چه  دی قدر ناامخرسند؟ بگم که چه  یبگم آقا  یچ -
داشت   دیآدم اشتباه برد؟! ام  ه یکه پناه به  دهیدختر تنها و ترس هیکنم؟  فی صحنه رو توص

!  یهمکارم بمون شیپ جان یبهتره هم کنمی فکر م  زمیکمکش کنه و اون با لبخند گفت عز 
 ...ایسوال ببرم   ر یتو کارم و ز  اطرخبه دیاصالً من چرا با 

 دادم.  رونی و نفسم و آه مانند ب  دمیکش یپوف

 دوسم داره... کردمی فکر م -

حداقل    ای رم ی هام و بگاشک  یتا جلو  دمیهام کشچشم  یزمان دستم و رو و هم   دمیخند
 پاکشون کنم.

تر قشنگ  یل یقشنگ دروغ بگن و خ یلیخ توننیوقتا م   ی! آدما گاهکردم ی اما اشتباه م -
که  ییجاراحت برن و درست همون  یلیذهنت باز کنن و بعد برن... خ  ای قلب   یجا تو هی
 بکشن.  شیقلبت داشتن و به آت ی تو

  ی، تالشش در جست و جو برا و با اندوه بهم نگاه کرد   دیش کشچونه  یو رو   دستش
 » متأسفم.« ختم شد.  هیکلمات به  افتنی

معجزه شفا   هیدرد با   نیو ا کنهی بهم کمک نم  کسچ یکه ه دمیجا فهمنباش! همون  -
 .کنهینم دایپ

اون هم    میحرکت ناگهان دنی مشت کردم و ناگهان بلند شدم، با د فمیو دور بند ک دستم
 د شد.بلن

ذهنم   یریم  طورن یهر بار که ا ،یو بعد بر یصبر کن تا آروم بش  ی کم ؟یری م یدار -
 .شمیو نگرانت م  رهی همراهت م

 به لبخند مبدل شد.  پوزخندم
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 برام. یبه معجزه ش لی تبد  ای یبه من کمک کن ستیتو هم قرار ن یحت -

 و کالفه فوت کرد و با دست به کاناپه اشاره کرد.  نفسش

 لطفأ بمون. -

 ...یریگیو م   تتیز ی! تو که پول و؟یو درست کن  یهمه چ یدار یچه اصرار دونمینم -

 ؟ یدونی م یآدم نی واقعأ من و همچ -

داشتن نگاه کردم و گفتم: راستش و   یاز دلخور  یکه رنگ شی مصمم و جد یها چشم به
  هی  دیهم با دی. شاکنمیتعجب نم نمیاسلحه تو دستت بب  هیاالن   نیاگه هم یبخوا 
 !... یر یبگ یکه روانپزشکش یاز کس حتینص

  کسچیاعتماد نکن، رو ه کسچ یهاش گفتم: به هبه چشم  رهیبه جلو برداشتم و خ یقدم
  ه  یوجود نداره که ثان یزیچچی که آدما نتونن انجام بدن، ه ستین یکارچ یحساب نکن، ه
  یطورنی!... اترکت نکنه  وقتچ یمطلقأ دوست داشته باشه و ه  ایکنه  نی بعدت و تضم

 .یدارقلبت و سر پا نگه  یتونی م

 گذاشتم.  زشی م  یدرآوردم و رو  بمیشکالت از تو ج هی

 ممنون. بابت قهوه  -

درنگ   یالحظه   زدم اما رونی نزد و منم منتظر واکنشش نموندم، از ساختمون ب یحرف
 کردم و  نگاهم و به سردرش دوختم. 

قلبم   ی هاو زخم  کردی م  تمیروانپزشک اشتباه بود، مرور گذشته فقط اذ شیاولم رفتن پ از 
 . کردی و باز م

 اتوبوس نشستم.  نی اول یاتوبوس تند کردم و تو   ستگاهیسستم و به سمت ا   یهاقدم 

 نامعلوم...   یهدف، به سمت مقصد   بدون
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چنان به مرور  هام و بستم اما مغزم هم اتوبوس چسبوندم و چشم  شهیش و به سرم
 شد. دهیخاطرات ادامه داد و ذهنم به داخل اون اتاق و اون اتفاق وحشتناک کش

 *** 

تا از شدت ضعف    دمیچیهام و محکم دورم پشکمم جمع کردم و دست  یرو تو  زانوهام
 .فتمین ن یزم یرو یو سست

متشنج و لرزون به چپ    ینکنم اما ناخودآگاه سرم با حالت یکردم آروم باشم و حرکت یسع
 . کردمی ترس و مرگ رو به همراه خون احساس م بی عج ی. بوشدی م  لی و راستم متما

و برخورد   دیچیپی گوشم م  یتو یوحشتناک  ادیفر  ای  غیج یصدا  بارک ی  قهی چند دق هر
 . کردمی احساس م وارها ی اجسام رو با د

اتاق   هی  یتو یااز ده تا اتاق قهوه   شتریاما ب  نمیراهرو رو نتونستم بب اهه  ی و س  انتها
شده   شون ی کی ام گذاشته بودن قرار داشت و منم مهمون  یت یتر که اسمش و کبزرگ 
 بودم.

 . شدی مبدل م انقدر آروم که به ناله  گهی د  و لحظه  شدی کرکننده م یالحظه  غ یج یصدا 

تو هم   یو دلخور   یشکستگاز دل  یهام با حالتزانوم مشت کردم و اخم یو رو   هامدست 
 لبم نشست.  یرو یکم پوزخند تلخرفتن؛ کم 

خودم متاسف   ی که من برا یانه به اندازه  یول  دیشا ا؟یواقعأ متأسف بود آ متأسفم؟
 بودم.

 !... کنهیو رهام نم  رمهیگیکردم دوسم داره که پ فکر

 خودم گم شدم. ی هاست تورهام کرد که ساعت  ی بعد امروز طور اما

بخواد که آزادم کنه... با   لی بار از کِ  هیدست کم   ایتالش هم نکرد که نجاتم بده   یحت
 پوزخندم رفته رفته محو شد و لبم و به شدت گاز گرفتم.  شیادآور ی



 بی محابا 

142 
 

اومد پس   لیبه عمارت کِ  گاردی که با باد یبود؟ وقت یچه دروغ بزرگ  گهی د نیا  لنسر؟یفر
 بود. درست مثل اون!  یقاتل عوض  هی یعنی

  یها ، چشمم که به چشمباز شدن در از افکارم خارج شدم و بلند شدم  یصدا   دنیشن با
 خورد نفسم به شماره افتاد. شی خاکستر

 به عقب برداشتم. یشد که با ترس قدم کیبه جلو گذاشت و بهم نزد  قدم

و شلوار    یبود که مرگ با کت چرم مشک نیبه حضورش داشتم، مثل ا  یبیعج احساس
  ریور ز شعله  شیآت یباشه اما بتون یها و موهاش خاکسترچشم سته،یجلوت با  نیج

و به   یچند قدم ازش دور ش ای  یبزن یحرف ینتون ی و حت  یپوستش و احساس کن یروشن
 ...ینخور وارید

 ! ده؟ینجاتت م یجنتلمن فکر کرد  یتو بغل اون عوض  ید ی دو که ی وقت -

که درونش نهفته بود و تا    یتی دار بود اما عصباننجواگونه و خش  شه یمثل هم  لحنش
 بودم. دهی حاال ازش ند

و اون   لمی اون بهتر از منه؟ من عزرائ  یادامه داد: فکر کرد  یزد و با تند  یایعصب پوزخند
 فرشته نجات؟ 

کتکت زده؟ بهت   یباهات داشته؟ کس یکار یآبت؟ کس ای! نونت کمه  خاره؟ی تنت م نکنه
 کنم؟   یبهت دست دراز  ای بفروشمت   خوامیصدمه زدم؟ گفتم م 

 نزنم.  یدهنم رو با ترس قورت دادم اما نتونستم حرف آب

 گر ترس و وحشتم شد.کوتاه نظاره یسکوت در

 ؟ یغلط و نکن نیتا ا   کردمی هات رفتار مبا  دیطور با چه - 

شده   یاز خود کارم عصبان  دیرسی اما نه کامل، به نظر نم دمیفهمی رو م تشیعصبان لیدل
 شده بود. یش عصبانباشه... از واسطه 
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 ه؟ یخوش نقاب یوال یچه ه  ینیتا بب ششیبفرستمت پ یخوای م -

 زده از هم فاصله گرفتن.وحشت   هاملب 

 نه...  -

  یست و به جاتر از خودم بفروشمت که پوستش برنزه نفر خوشگل  هیبه   یخوای م -
 دستبند و بسته شدن به تخت؟!  ای  یخوای اسلحه قالده دستشه؟ محبت و نوازش م

 ترسم و تا مرز جنون باال برد.  نیو هم دمیفهم منظورش

 م؟ یبفروش یخوا ی... می م یای چون قاچاقچ ه؟ی گفتم: چ دهیوحشت لب باز کرد و بر با

نداشته   تی بهت گفتم جلو چشمم نباش تا کار  ؟یکه انقدر دنبال شر  ی دوس دار یلیخ -
  ،ید یجز دردسر درست کردن انجام نم یتو کار یکن تا نکشمت ول تی و رعا  نیباشم، قوان

 بهت گفتم...

 مبون حرفش.  دمیهام شده بود، پراشک  یکه قاط  یتیعصبان با

نه مثل   آدمم  هیمن  ؟یداغوون کن یو بزن یهمه کس و همه چ دیبا  یاوونه ی چون د -
و   ی زندگ یو برگردم پ رون یبزنم ب تی عمارت ترسناک کوفت  نیافرادت، حق دارم از ا

به   مخوایهات و ثابت کنم فقط م جرم  تونمینم  یچی مدرک و ه چی. من که با ه دوستام 
 رتم؟ یبرم؟ مگه من اس نجا یا  ز ا یذاری ! چرا نمرمی درد خودم بم

بخوام   یکه من بگم هر کار یو تا وقت   یمن ری ! تا آخر عمرت اسیریگفت: آره اس بالفاصله
 ! یمونی که بگم م  ییو هر جا  یکنی م

 . گرفتیم   میداشت گر  گهید

 زنگ بزنم مامانم... دیبا ،میزندگ یبرم پ خوامی م -

 بشه؟  یکه چ -

 ... نه  ایحالش خوبه   نمیبب دیبا -
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 نه، به تو چه؟  ای خوبه  ای -

به تو   ی چ یعنیهام و با حرص رو هم فشار دادم و گفتم: لب  حالن ی ، با اکردم  تعجب
 ...ستیچه؟ مامانمه نه عمم، مامان تو که ن

از دستت   یلش بد باشه؟ چه کارکه حا  رمیگفت: گ یتفاوتیب یو چاشن  یعصب یلحن با
 براش؟  ادیبرم

 و نداره... یبراش افتاده باشه؟ اون که جز من کس ینکنه اتفاق خت،یر  یهر دلم

  رمیتند و کوبنده ادامه داد: با توام! گ  یشد و با لحن ترک ی بهم نزد د،یو که د   سکوتم
 ! ؟یولش نکرده بود  ینبود نجایتر که ابراش؟ مگه قبل  یکنی م کاریحالش بد باشه چ

 تو وجودم موند!...  شهی، درد شد و تا همکلمه  جملش خار شد و تو قلبم فرو رفت  هر

سخت، سر بلند کردم و با حرص گفتم: آره ولش کردم چون من برخالف   قه  یاز چند دق بعد
 تو نه زور دارم، نه پول و نه... 

عمق قلبم  ادامه دادم: و نه حوصلش و   یتو  یشتر یو درد ب  تینکردم و با عصبا یمکث
کرد، ازم   دم یگذشته بد باهاش داشتم چون ناام ه یو! چون   شه یو روح  یداشتم، نه انرژ

 بود. من و تک و تنها شوت کرد تهران!   فیمراقبت نکرد، ضع

دم تا  تالش کردم و درس خون ی، به سختدانشگاه و دادم تا دکتر شدم  هیشهر  خودم
از تو آشنا شدم و فکر   تری پور عوضاز بخت بد با اون کرم   یو سر و سامون بدم ول میزندگ

! چون  یکشوند  نجایمن و به ا   یعوض یتو  یباشه اما نبود ول  یآدم خوب  دیکردم شا
 . ید یکمکت کردم اسلحه روم کش

 هوا تکون داد و روم نگه داشت.  یانگشتش و تو  نوک 

فکر نکن   وقتچ ی! هیجهنم و داد نیادامه  ا  یو نفس برا  قیدرد عم ه یتو فقط به من   -
 ...یکمکم کرد 

 مشت شدم، سست و بعد هم باز شدن. ی هادست 
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 ش متوقف کردم.زخم کنار گونه  ینگاه کردم و رو شیخاکستر  یهاتعجب به چشم  با

  ی، گفت: تو فکر کرد درد و توش حس کنم  تونستمی که م یا یزد و با لحن عصب یپوزخند
و در   قیعم یکیتار  هی، تو فقط نه  ؟یو مستحق پاداش  یآدم زنده رو نجات داد هی

 .یبرگردوند  ایبه دن شد،ی داشت نابود م کهی حال

گلو خفه  یدهنم گذاشتم و هق هقم و تو  یشدن، دستم و جلو یدوباره جار  هاماشک 
 کردم. 

 نکن!  هیو نگاه کن و گر  من -

نگاه لرزونم و بهش دوختم و لبم و به شدت گاز گرفتم تا   ادش،ی فر یصدا   دنیشن با
 .ادیصدام درن

 کن.  هیقبلش حسابت و با من تصو  یبرو ول ؟ی جا بر نیاز ا   یخوای م -

 ش رو به سمتم گرفت.کرد و اسلحه بشیج ی تعجب بهش نگاه کردم که دست تو با

 بند اومد که ناگهان کجش کرد و تو دستم گذاشتش.  نفسم

بهش نگاه کردم که جلوم   رتی زده و لرزنم و دورش مشت کردم و با ح خی  یها انگشت 
 بود.  ستادهی ا

   وال؟یه ای  یاره یزنج یروان یگ یکردم؟ مگه به من نم رانی و و  تیمن زندگ یگی مگه نم -

ش  چهره   یواضح  نیبار بود که به ا ن یهاش نگاه کردم، اولبه اسلحه و بعد به چشم اول
 . دمیدی و م

 بود.  یاما مصمم و جد  ومد ی هاش به نظر لرزون و پردرد مچشم  یخاکستر مردمک

 و برام جبران کن.  یکه کرد  یکار -

گفتم: چرا انقدر از ترسوندن و   یلرزون  یترس اسلحه رو به سمتش گرفتم و با صدا با
 فقط دست از سرم بردار. ؟یبریکردنم لذت م  تی اذ
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  یستی ، تو هم بلد نلطفت و جبران کنم   ستمی توجه به حرفم گفت: من بلد ن  بدون
 !یکن  یو تالف  هامی بد

بدنش محکم کرد، لمس  یو و دستم و ر  دیچ یحسم و دور اسلحه پ یب یها انگشت 
 رو بهم منتقل کرد.  یبیدستم احساس عج ی دستش رو

 . یکن  یچطور تالف  دمیم  ادتیحاال خودم   -

 ترس، پوزخند زدم.  نیدهنم و قورت دادم و در ع آب

 .رنمیقاتل شم و بعد هم افرادت بگ هیمثل خودت    یخوا ی م ای  ؟یکنی مسخرم م یدار -

 دستم برداشت.  یرو به عقب برداشت و دستش و از  یقدم

 جز من حق نداره تو رو بکشه!   کسچ یه جان یا -

 ؟ یچ -

 انداخت. نی زد و سرش و پا یپوزخند

! پس ماشه رو  ؟ی شکنجه نشد نجانیکه ا  ییکسا   هیتا حاال مثل بق یچ   یبرا یفکر کرد  -
 کن. یبکش و کارم و تالف 

 ؟ یکنی و نم کارن ی چرا خودت ا ی ریبم یخوا ی اگه انقدر م -

 .یدرد و بهم بد  نیتو ا  خوامیکنم، م  یکه خودکش ستمی ن فیانقدر ضع -

  یو کامأل جد   گفتیدروغ نم  کرد،ی نم یهاش نگاه کردم، شوختعجب و ترس به چشم با
 بود.

آن اسلحه رو باال بردم و به سمتش   کی بود که دستم رو تکون داد اما در   یچ دونمینم
 گرفتم.

 ؟ ی د یو مسوال بپرسم جوابم ر  هیاگه  -
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 توئه، پس بپرس. یجواب داد: حاال اسلحه تو دستا  یبیآرامش عج با

نبود؟ چرا انقدر عذابش   یکشتنش کاف  ؟یچرا اون شب اون بال رو سر اون دختر آورد  -
 ؟ یداد

 هام ثابت شد.چشم  یتو  شی هاش نشست و مردمک خاکسترلب  یرو  یپوزخند

 .کشمیو با لطف نم  انتکاریخ  هی  وقتچ یمن ه -

 از قبل شد.  ترنیدستم سنگ یبدنم نشست و اسلحه  تو  یلرز تو  شی ادآوری با

روز همون بال رو هم سر تو   ه یممکنه  ینکن کیخانم دکتر! اگه شل  هی ترسناک   یجا ایدن -
 .ارمیب

 ؟ یترس ی اسلحه و مرگ نم نی تو از ا یعنی -

عقب بره نگاهم کرد و   ای ودش بده به خ یتکون ی حت  نکهیو بدون ا ی دی ترد چیبدون ه 
 کرد.  میتنظ قشی خودش اسلحه رو رو شق

 . ترسمی نم یچیمن از ه -

 .وونستی واقعأ د دیرسی به نظر م دم،یلحنش ترس تی قاطع از 

 ؟ ی ری توسط من بم یواقعأ حاضر -

 . دیتمسخر خند با

 عاشقانست؟  لمیف  هی  نیبه نظرت ا  -

 زدم.  یلبخند تلخ  متقابأل

 شدم.  رشیکابوس وحشتناکه که ناخواسته اس هی  نینه ا -

 پس تمومش کن.  -
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  ؟یریبم  یخوا ی پس چرا م ،یترسینم یچی: تو که به قول خودت از هدمیپرس دیترد با
 ! ست؟یتر نبدون ترس قشنگ  ایدن نیا

  تیزندگ شهیبرات وجود نداشته باشه باعث م یای کیتار  چیو ه ینترس یچیاز ه  نکهیا -
 . ستهیچرخه  تکرار با  یرو  یخاکستر  یا یدن هی ی تو

 ؟ یترس ی اصالً از عاقبت کارهات نم یعنی -

 نه. -

 ؟ یندار ی ای مونیپش چیه -

 هست. یکیچرا   -

 ؟ یچ -

 باال انداخت و با پوزخند بهم نگاه کرد. ییابرو 

 ...زدی مشاهرگت و  دیاون خراش کنار گردنت با  -

  ری از گوشه  چشمم سراز   یاگه یشدم، قطره اشک د  ره یهاش خبه لب  یارفته  لی نگاه تحل با
 شد.

 شکمش...  یماشش گذاشتم، درست جلو ی آوردم و انگشتم و رو  نی رو پا اسلحه

 .دمیترسی م  شتریبود ب ستادهی که روبروم ا یاما از کس دمی ترسی تصورش م از 

 نکهیخاطر ا و به   ضتیکه مامان تنها و مر  ی ستین یآدم خوب یل یتو هم خ ه؟یچ -
و پول هر    یبچگ یها خاطر جبران عقده که به ییها! تو از اون یخوشبختت نکرد رها کرد 

 ازت ساختست...   یکار

 اسلحه گم شد.  کی بلند شل یصدا   ی حرفش تو  ادامه  
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کس متوقف شده   و همه زیبود و همه چ ستادهی شد، انگار که زمان ا  یسپر  هیثان چند
چشمم کنار رفت، با  یاز جلو   رشیخالء دست و پا بزنم... ناگهان تصو  یبود تا تو 

افتاده   ریقرمز خون گ  یهالکه   ونیرفت که در م دمی سف راهنیسقوطش نگاهم به سمت پ
 بود.

نگاه کردم و بعد همون نگاه و بهش  دیلرز یدستم م  یکه تو  یابه اسلحه  یناباور با
 افتاده بود.    یدوختم که رو 

  لیوارد شد، با تعجب اول به کِ   گاردیمرد همراه دو تا باد  هیباز شد و  یبلند  یبا صدا  در
 . دمیلرز یم  دیو بعد به من نگاه کرد که مثل ب

 .دیفرق داشت، پسم زد و به سمتش دو  گاردهایمرد که ظاهرش با باد  همون

 یهم خونلباسم و پاک نکرده بود بلکه خودش  ی م نگاه کردم که نه تنها خون رودست به
 شده بود. 

 ختهی که خودم ر  ینه توسط خون یشده بودن ول یها خونوقت   یلیها خدست  نیا
 باشم... 

بهم نداشت، از جام بلند شدم و   یتوجه  یپر از آدم بود و کس یخودم که اومدم انبار به
 . امیکردم به خودم ب یسع

 که جمع شده بودن و پس زدم و با وحشت به سمتش رفتم.  ینفر چند

بود، رو بهش داد زدم: برو برام پارچه    سادهی جا ا هیافتاد که شوکه   زابلی به عمه ا نگاهم
 شهیگلوله تو بدنشه نم یتا وقت رم،یرو بگ ی زیخونر  یتا جلو اری و آب جوش ب زیتم

 .میحرکتش بد 

 . دیبه سمتم چرخ تیفرق داشت با عصبان گاردهایکه ظاهرش با باد  یمرد

 ! یینفر بعدش تو  ره،یاگه اون بم -
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کردم محکم باشم  یزخمش گلوله کردم، سع یو درآوردم و رو  ورمیاخم کنارش زدم، پل با
 . دیلرز ی اما باز هم ناخودآگاه صدام م

 . رهی به دست من بم یعوض هی   یحت  ذارمی من نم ره،یمی نه اون نم -

گردنش گذاشتم و بعد از گرفتن نبضش، موهاش و کنار زدم و دستم و   یو رو  دستم
 صورتش زدم.   یتلنگروارانه رو

 ...یمقاومت کن  دیبا ، یمن و روان نیبب -

 ولم ک... کن. -

بهم دوخته شده بود. به   یاز درموندگ  یبستش افتاد که با حالت مهین  یها به پلک  نگاهم
وار گفت: بذار بم...  و سرزنش  دهیهاش از هم باز شدن و بر اما لب  دیکشی نفس م یسخت

 !...کشمتی ! اگه... زنده بمونم م مرمیم

 !یر یبم یتو حق ندار ست، یگلوم گفتم: برام مهم ن یتو  ینیزحمت و بغض سنگ با

  یبود برگشتم و با اشاره  چشم جا ستادهیکه کنارم ا  یت مرد اخمو و نگرانهم به سم  بعد
 دستم و بهش نشون دادم. 

 رو فشار بده! زود باش..ـ نجایا -

 دستم گذاشت و جام و گرفت.  یهول دستش و جا با

 و بده!  ت ی... گوشتی گوش -

 کرد.  زیاز تعجب و شک ر یو با حالت هاشچشم

 ؟ ی واسه چ -

 ...رهیمی ، وگرنه مزنگ بزنم اورژانس  د یجواب دادم: با یازده مانند و شتاب   غیلحن ج با
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  عیسر  یل یبود افتاد و خ بشیج یکه تو  یایجوابم و بده، چشمم به گوش نکهیاز ا  قبل
 آوردم. درش

هول داده شدم، چشمم به مرد قد بلند و کت و   یشد و سمت ده یبازوم کش ناگهان
 روشن افتاد.  ی ا قهوه  یها و موها با چشم  یای شلوار

 .شهینم -

 ؟ یچ یعنی -

 هم فشرد و نگاهش و حول اطرافش چرخوند.  یو کالفه رو   هاشلب 

 امکانات الزم هست.   نجایا شه،ی نم نکهیا یعنی -

.  دهینبر یخور وهی امکانات هست؟ اون گلوله خورده، دستش که با کارد م یچ یعنی -
 ... ره ی ممکنه بم  مارستانمیتو ب یحت

اطالع   سیراهه، ممکنه مشکوک بشن و به پل یل یخ مارستانیتو حرفم و گفتم: تا ب دیپر
 بدن.

 ره؟ یکه ممکنه بم ستیاصالً برات مهم ن یعنیبهت گفتم:   با

گفت:   یایبلند و عصبان  یچهره و حرکاتش مشهود بود، با صدا  ی که تو یهمون کالفگ با
   ؟ی بار نجاتش نداد هیمگه  ؟یست ید مگه تو دکتر ن

گفتم: اون موفق فرق داشت وضعش انقدر   شناستم،ی طور مچه نکه یتوجه به ا   بدون
  تونمیخوب نشده. من که نم شیخورده که هنوز زخم قبل ریت ینبود، االن در حال میوخ
 ...ستی کنم. اصالً تو تخصصم ن یجراح نجایا

 و دنبالش رفتم.   دمیکش یج شد، پوفبه نشونه  تأسف تکون داد و از اتاق خار یسر کالفه

در جنب و جوش و   شهیکردم و از اتاق خارج شدم، سالن برخالف هم  یکیرو دو تا   هاپله
 . بردی به سر م ینامنظم
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 ها باال رفت ت طبقه  پنجم.رفتم که از پله دنبالش

 . رفتی سالن راه م یآشفته تو  ی افتاد که با حالت زابلیبه عمه ا  چشمم

گفت: به دکتر   یا ده یاون مرد با وحشت به سمتش رفت و با لحن نگران و ترس دنید با
 ساعت طول بکشه.  میاما ممکنه ن رسونهی گفت خودش و م  م،یزنگ زد یعیسم

 ره؟ یموقع بمنکنه تا اون  راد؟یگفت: ه یدوباره با نگران د، یرو که د سکوتش

لرزونم و محکم بردارم اما    یهاو کالفه به چپ و راست تکون دادم. تالش کردم قدم  سرم
صاف قدم   یدر خط تونستمی و نم شدمی م ل ی متما یناخواسته در هر قدم به سمت

 بردارم.

تختش رسوندم. نگاه تارم که با صورت آشفته و   کی زحمت خودم رو به نزد با
 . رمی می کرد، احساس کردم منم دارم باهاش م دایپ ی تقالق شده یپررنگ

  ریهام سراز که خشک و بدون حس بودن نگاه کردم و دوباره اشک  م یخون یهادست  به
 شدن.

سو  و بعد تار شد. انگار که بدنم هم  یشطرنج یکه بهش انداختم به آهستگ یاگه ید  نگاه
که به   یهام و تحمل کنم و با قدمدست  یحالت و خون رو   نیبا قلبم شده بود تا نتونم ا 

مغزم و در   یهوشیاز جنس ب ی خاکستر ی اچهسقوط کردم و پار نیزم  یعقب برداشتم رو 
 که توش بودم فرو برد. یرسناک ت یا یاز ابهام دن  یاهاله 

 *** 

 حد باز کردم و نفسم  حبس شد.  نیهام و تا آخر کمر و کتفم، چشم  ی احساس درد تو  با

اتاق    یکه تو دم یتختم بلند شدم و د  یکه داشتم از رو  یسرعت  نیتوان و آخر ن یآخر با
 خودمم.

آور بودن که  انقدر ترسناک و دلهره  آوردمی خاطر مشدنم به  هوشیکه از قبل ب ییزها یچ
 باشم. یکابوس طوالن هی یتو  ایمرده باشم   ای آرزو کردم 
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 اومدم.  نی تخت پا یو به سرم گرفتم و از رو  دستم

ناتموم و به مقصد طبقه    یها آهسته از اتاقم خارج شدم و از پله ییها زحمت و قدم  با
 پنجم گذر کردم.

 خلوت و غرق در سکوت بود  سالن

هام و دور بدنم هم فشردم؛ دست  یدارم و رو نم یها چسبوندم و پلک  واریو به د  سرم
 . دمیچسب واریحلقه کردم و به د 

 بود. شده بهیو قلبم با آرامش غر دیلرز ی هنوز هم م بدنم

که از اتاق   ی فاصله گرفتم و به سمت مرد واریباز شدن در، با شتاب از د یصدا   دنیشن با
 اومد رفتم.  رونیب

مثل کارآگاه   یزی سرش چ  یرنگ و جعبه ابزار دستش به عالوه  کاله رو یابلند قهوه  کت
 نه دکتر... ساختیازش م

 ست؟ ون زنده: او... ادمیلرزون پرس  ییدهنم و قورت دادم و با صدا آب

گفت:   حوصلهی هم کوتاه و ب کرد، در همون حالت   زشیو درآورد و با دستمال تم نکشیع
 ست. زنده

: خوب  دمیدوباره پرس یشتر یفرستادم و با آرامش ب رون یب یقیعمرو با نفس  بازدمم
 شه؟ یم

 ! رهیمی نم زایچ نی با ا  هیاون آدم مقاوم -

 شده؟  ی: مگه چند بار تا حاال زخم دمیگذاشتم و با شک پرس نمیقفسه س یو رو  دستم

 .یکه تصور کن یزیاز چ  شتریب -

 رفت. ن ی ها پااز پله  گاردهایاز باد  یکیحرف، از کنارم رد شد و به همراه   نیدنبال ا  به



 بی محابا 

154 
 

از اتاق   رادهیاسمش ه  دونستمی بودم و م دهیشدنم د هوشیکه قبل از ب ی رفتنش مرد با
شلوارش فرو برد و   بیهاش و تو جش آروم شده بود، دست . حالت چهره خارج شد

 بدون حرف از کنارم رد شد.

جا هام از در رد نشدن و همون دهنم و قورت دادم و به سمت اتاقش رفتم اما قدم  آب
 .ستادمی ا

 ن کرد. افتاد که پتو رو روش مرتب کرد و درجه  شوفاژ و روش زابلیبه عمه ا  چشمم

 به سمت در اومد و چشمش بهم افتاد.  زابلی ا عمه

 ؟ یبهتر -

 سر تکون دادم.  آهسته

 اما بهتر شده بودم.  دیتپیهنوز هم تند م  قلبم

 م؟ یحرف بزن  شهیم -

 و درست کن. افتیگفت: اول ق  دیبه سر تا پام کرد و با تأک  ی ااشاره 

 رفتم. رونی به تختش انداختم و از اتاق ب ی اگه ینبود اما نگاه د  دمید یتو   نکهیا با

 اتاقم شدم.  یبهداشت سیسرو  وارد 

سبزم   یها دوختم. چشم  مده یبه صورت رنگ پر میخون یهاها و دست و از لباس   نگاهم
 از ترس و دلهره داشتن.  یقیشده بودن و رد عم  روح ی به نظر کدر و ب

 آب گرفتم.   ری ش ریو ز و صورتم    دمیم کشرد خون کنار گونه ی انگشتم و رو نوک 

 . کردم  نهیآ یبه دختر تو  یظیغل اخم
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که   یی... رهاکردمی م  دایرو پ یواقع  یرها دی. باومدیبدم م دهیدختر آشفته و ترس ن یا از 
  دایهاش پ لب   یلبخند و رو   یطیهر شرا یو تو  دادی وقف م زیخودش و با همه چ 

 .کردی م

 *** 

 گلوم برطرف شد. یگرفتم و چند جرعه ازش خوردم تا خشک سین یرو از دست ک قهوه

 خب...  -

 شد.  دهیکش  زابلیبه سمت عمه ا نگاهم

  نیزم یداد و دستش و رو هیچپش تک یراستش و با ژست مخصوص خودش به پا  یپا
 گذاشت.

 ؟ یباهام حرف بزن  یخواستی م  یدرباره  چ -

و به   میانرژ یقی . در آخر با نفس عمهام ور رفتم با انگشت  یانداختم و کم نی و پا سرم
 ... یهاش گفتم: درباره  اون روانبه چشم ره ی دست آوردم و خ

 ... لیداده و دوباره گفتم: کِ  ریی کردم، حرفم و تغ یمکث  ناگهان

 موشکافانه سر تا پام و از نظر گذروند.  یابروش و باال انداخت و با نگاه  یتا  هی

 ؟ یش بدوندرباره  یخوای م  یچ یبرا  -

 هم در داشتن جواب سوالش مونده بودم.   خودم

 به سوالش ندادم.  ی و جواب  دمیچیاز موهام و دور انگشتم پ  یاطره  ن یهم یبرا 

کردن متنفره که از مرگ   ی زمزمه کردم: اون انقدر از زندگ نی اندوهگ یلب با حالت ریز 
 !...ترسهینم

 نگاه کردم.  زابلیبلند کردم و دوباره به عمه ا  سر
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  ای  ترسهی نم یچیکه... اون واقعًا از ه نهیاز مرگ نترسه؟ منظورم ا  یکس شهیمگه م -
 ه؟ یقو یلیخ کنهی فقط وانمود م

وجود   ینقاب  ایتظاهر   چیحدقه چرخوند و گفت: ه یهاش و با تأسف تو چشم  مردمک
 .ترسهینم یچینداره! اون پسر احمق واقعًا از ه

  یفقط مشکل روان ست،ین شی چیسر مرگ داشتن ه نی جز ابه وونهیگفتم: اون د  یحرص
 داره.

 درسته!  -

هام با تعجب گرد شد چون من از حرص و به قصد فحش دادن  حرفش چشم  دنیشن با
 اون عبارت و به کار بردم. 

واقعًا    یعنی ؟ی ستی که خودش ادامه داد: تو مگه دکتر ننزدم  یموندم و حرف  متعجب
 ! ؟یبد  صی و تشخ  ضیآدم مر  هی یتونینم

از مغزم با تعجب گفتم: ن... نکنه  یا گوشه یتو   یزیچ یادآوری فکر فرو رفتم با  به
 ده؟ یپوئیل  نوز یمنظورت سندروم پروتئ

 هم فشرد.  یرو  دی و به عالمت تا  هاشپلک 

 . شنیبهش مبتال م یکم یلینادره، افراد خ یلیخ  یماریب نی ا  یول -

 باال انداخت. یاشونه

 . گهید هیطور ن یهم  شمیضیمر ست،ین یعاد  شی زندگ زیچ چیه -

  نیهم یبود، برا  نی پوست روشن و حساسش هم هم لیلب گفتم: پس دل ریز 
 .هیطور ن یا

نتونستم قانعش کنم  وقت چی من که ه  شه؟ی و گفت: به نظرت درمان م  دیکش یپوف عمه
 بره دکتر. 
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که من   یینداره. تا جا  یدرمان  چیگفتم: نه، ه یانداختم و به آروم نی تًاسف سرم و پا با
مغز که مسئول ترس شناخته  گدال یکه دو بخش آم شهی اختالل باعث م  نیخوندم ا 

ا  ب یماری ب نیبه ا انیمبتال   شتریبرن. ب لیدچار نقص شده و به مرور زمان تحل شنی م
وپنجه نرم  دست  فی بلندمدت ضع  ترسناک و حافظه  یها مثل عدم درک محرک   یمشکالت

 که درمان شه...  شدیکاش م  ی. اکننی م

 موهبته. هیمثل    شتریاون ب یبرا  یماریب نینه، اتفاقًا ا  -

 ؟ یچ -

  یخاکستر  یا یدن هیاون به  ی ای زندگ نیهمچ  یداشته و داره، تو ی سخت  یاون زندگ -
 از ترس و درد نباشه. ییداره که توش جا از ین

دلش بخواد   یمسخره هر غلط  یماری ب نیخاطر ازدم و با حرص گفتم: اون به  یپوزخند
اون تا حاال چند  یدونیبه خودش را بده، م ینگران ای تًاسف  یاذره   نکهیبدون ا  کنهی م

 کرده؟  رانی چند نفر و و ی نفر و کشته و زندگ

از تو از  شتر یگفت: مطمئنًا ب  یجا بخوره، با خونسرد  یاذره  ایبشه  ی عصبان نکهیا  بدون
 خبر دارم.  شیزندگ

 هم  قفل کردم. ی و تو  هامدست 

 ناک رو بدونم. وحشت  ی زندگ نیتفکر احمقانه و ا نیا  ل یبگو تا منم دل -

 بدونه.... شی خصوص یدرباره  گذشته و زندگ یزیچ یاون دوست نداره کس -

  یزیچ ی ادآوری هاش و بست، انگار فشار داد و چشم  قشیشق یهم دستش و رو بعد
 .دادی آزارش م

 داد. هیتک  شی مزه مزه کرد و دوباره به صندل  زیم ی از قهوه رو یمقدار

 تاجر موفق و ثروتمند.  هیپدر آراد تاجر بود،  -
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 بدن بود.  یانسان و اعضا  ی نقاب بود، اون در واقع قاچاقچ هیواژه  تجارت درواقع   اما

ثروت و قدرت بنا    ه  یو برپا شی نبرده و زندگ تیاز رحم و انسان   ییکه بو یعنوان مرد  به
خوش   یبرا  ینگذاشته بود اما عمارت بزرگ یخونواده و احساس باق ی برا  ییکرده بود جا 

 بنا کرده بود. یگذرون

 تازه کرد.  ید و نفسکر یمکث  دیکه رس  نجایا به

ام مشهوره   یت یکه اآلن به اتاق ک یابود، طبقه  نجایخونه زمان کول متفاوت با ا ن یا -
  نجایوارد ا   گهید  یکه از کشورها ییاتاق وحشتناک رو داشت، دخترا  هیقبالً حکم 

 رو مهمون کول بودن.  یقبل از فروخته شدن مدت شدنی م

 عجق وجقتون... یاسما  نی نداره با ا می بود؟ تعجب یکول؟ مگه پدرش خارج -

 سعادته.  شی و شهرت اصل میهست  یرانینه، ما ا  -

 ن؟ ی ها چاسم  نیتعجب گفتم: پس ا  با

  ایاسم   چی ه نکهیخاطر ا به ،شنیخدمتکارها با نقاب و لقب شناخته م  یهمه حت نجایا -
 رمال نشه.ب  کسچ یدرز نکنه و سابقه  ه یمشخصات

 ست؟ ین زابلی پس تو اسمت ا -

 پرداخت. شیقبل یهابه سوالم نداد و به ادامه  صحبت  یجواب

گرفت    میکول تصم نیهم  یبود برا  یابنده یو فر  بایبود. دختر ز  ونانیبرده از   هیآتنا  -
 نگهش داره. 

شد و خواست سقطش کنه اما آتنا مقاومت کرد،   یکه باردار شد کول عصبان یوقت
  یآراد تو  یباشه، دوس داره بچش و بزرگ کنه، وقت  ری اگه قراره تا آخر عمرش اس گفتی م

 هم رفت... دنشونیبه د یحت ماه ک ی ، اون تا  اومد  ایهمون طبقه  وحشتناک به دن

 ه؟ ی: آراد کدمیحرفش و پرس ون یم  دمیبهت پر  با
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 باشه؟   تموندیکال  ای  لیاسمش کِ  یکنی و گفت: تو که فکر نم بهم رفت یغره ا  چشم

نزدم که خودش ادامه داد: مراقب باش هرگز   یتعجب و بهت بهش نگاه کردم و حرف  با
 . یاریاسم و به زبون ن نیا  کسچی ه  ایخودش   یجلو

 چرا؟  -

 ! یچهارواژه سر خوشگلت و از دست بد نیخاطر ا چون ممکنه به -

 !ادبیخودم جمع شدم، ب یکردم و تو  اخم

اسمش و پدرونه  شهی کرد که نم دایبهش پ یاحساس د یکه آراد و د یبعد از مدت -
گرفت به عنوان پسر   میو قدرت بود اما خب تصم ینگرنده یاز جنبه  آ شتری، بگذاشت 

اتاق   ه یآورد و   رونشیجا بکرد از اون  دایکه به آتنا پ یاد یقبولش کنه؛ به علت عالقه  ز 
 داد. هشطبقه سوم ب یتو  بایمجلل و ز 

تو هم گره خوردن، انگار که فکرم رو خوند چون با لبخند  نانهیبدب یبا حالت ابروهام
  هی یگی و توش ناسزا م ینیبیکه هر شب باال سرت م یگفت: درسته، سقف یمعنادار

  هی یخوابی مراحت روش    الیشبونه آتنا بود، اون تخت که با خ یها هیشاهد گر  یزمان
 آتنا بود. دنیبستر درد کش  یزمان

بسته  کس  توجه و محبت خاصش و به عنوان الهه عمارت نثار آتنا کرد اما آتنا دل  کول
 بود.  یاگه ید

 زانوم مشت شدن.   یهام رو به قلبم هجوم آورد و دست  یق یعم یو ناراحت غم

رابطه   هیدروغ بزرگ و   هیو  مونه ی نم یپشت ابر باق شهیبه هر حال که ماه هم -
آراد اون موقع   د،یرابطه کول سر رس نیشب در ح هی... مونهی پنهون نم یلیخ انهیمخف

 چشم آراد کشت...  یجا آتنا رو جلو همون   تیشش سالش بود. کول از فرط عصبان

  یرو با همراه غم یفیهام دوختم که مشت شده بودن اما لرزش خفرو به دست  نگاهم
 . کردمی قلبم حس م  یتو یناشدنوصف 
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 قلب شکسته  آراد؟!...  ا یآتنا   یتلخ و بدبخت یخاطر زندگبه دونستم،یرو نم لشیدل

حس دردناک توام با   هی شه،ی قلبم داره از درون قفسه  ام  فشرده م کردم ی احساس م اما
 تو وجودم بود. ادی ز  یدلتنگ

 هم وحشتناک بود.   تصورش

از خشونت رو تجربه  زیاز محبِت لبر  یترسناک و عار یزندگ هیآراد تحت نظارت ادموند   -
 کرد.

شکست سخت خورده بود و    هیتر شده بود؛  و سنگدل که بعد از آتنا درنده رحمیپدر ب هی
 تره!  برابر سخت  نیآراد چند  یکه تحملش برا کردی درک نم

 ه؟ یک ای : رودمیپرس دیبا ترد  قهی انداختم و بعد از چند دق نی و پا سرم

  ا یتفکر گفت: رو  قهی فکر، بعد از چند دق  یکرد و کم زیو با تعجب ر هاشچشم
 اله؟ ی نکنه منظورت رو شناسم،ینم

 تکون دادم.  دی به نشون تا یسر گنگ

 بود. یزیچ نیهمچ هیآره فکر کنم  -

 ؟ یدیاسم و از کجا شن ن یا -

 ...ستیگفتم: مهم ن  یباال انداختم و با سرد یاشونه

 باند بود. یاون دختر جزء اعضا -

 افراد زن هم هست؟  نیواقعأ؟ ب -

  یترمهم یدرواقع کارها  کنن،ی که به عنوان خدمتکار رفت و آمد م  ییاز دخترا  یلیخ -
 . دنیانجام م

 .ارشی به زبون ن لی کِ  یاما جلو   یدیشنطور و از کجا اسمش و چه  دونمی نم من
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 چرا؟  -

 بود... لیاون دختر معشوقه  کِ  -

احساس کردم که به   یحرف از جانبش تپش محکم قلبم متوقف شد و حت  نیا  دنیشن با
 .ستادی چند لحظه ا  ینامعلوم برا  یلیدل

رو از  الیگرفت رو  میتصم نیهم  یکول نداشت. برا  نسیز یب ای به پول  یا ی وابستگ  لیکِ  -
 .دیو فهم  نیافراد باند خارج کنه و باهاش فرار کنه اما کول ا  ستیل

انگار که اون   دمیترسی ادامه  داستانش م دنیاز شن  ی پام مشت کردم، تا حد یو رو  دستم
 کرده بود. والی به ه لی آراد و تبد  ا ی  لی بود که کِ  یزیچ

 شد؟  یخب، بعد چ -

اخطار داد که  لی به کِ  نیهم  یداشت، برا یادیز   یهابرنامه  لی باند و کِ  نده  یآ یاون برا  -
  اقتیاز آتنان و ل  یای ها تجلدور احساسات و خط بکشه چون اعتقاد داشت که همه  زن

 محبت رو ندارن! 

 و کول... دیاون ازش دست نکش اما

تازه کرد ادامه داد: پس اون    ینفس نکهیهاش مکث کرد و بعد از اصحبت   ینجا یا در
و   رون یاتاقت که باهاش ب ی کرد و از همون تراس تو یگون یچشم آراد تو  یو جلو   الیرو
 ... نی پرت کرد پا یزنی م دید

باره   نیدر ا  خواست ینم گهی رفت، انگار که د  رونیحرف بلند شد و از اتاق ب  نیاز ا بعد
  قیهام تزربه تک تک سلول  یناراحت جا موندم،همون  قهیحرف بزنه اما من تا چند دق

 هام و گرفته بودم. اشک  ی شده بود و به زور جلو

بلند شدم، برخالف چند ساعت   زیو از پشت م  دمیکش  یقینفس عم قهیاز چند دق بعد
برگشته بود؛ خواستم به   یبه حالت عاد  زیخونه غرق در سکوت بود و همه چ شیپ
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به طبقه پنجم کج شد و   یمنته یها سمت پلهسمت اتاقم برم که ناخودآگاه نگاهم به  
 هام به سمتش سوق داده شدن. قدم 

  نکهیقبل از ا نیهم  یبود، برا گاردهای باد ای از خدمتکارها   یطبقه پنجم هم خال ی راهرو
 شم و برگردم به اتاقم، در اتاقش و باز کردم و وارد شدم.  مون یپش

آهسته و   یهاشد، با قدم  دهیگرم اتاق به درونم دم یو هوا  دیچیپ م ینیب یقهوه تو  یبو
 بدون صدا به سمت تختش رفتم. 

قطور  یها پرده  خورد،یدرونش به چشم نم ی خاص له  ینسبتًا بزرگ بود اما وس اتاقش
 پوشونده بودن.  سراسر اتاق و یخاکستر

  نیداشتن و هم ی ا ره یت ب یاتاق هم ترک ی اجزا  ه  یبود، بق یو مشک یخاکستر تخت
 به اتاق داده بود.  یو سرد  روحی جلوه  ب یکیسکوت و تار

 !...الیرو  ای روحش عزاداره. عزادارِ مادرش  کردمی م احساس

 و نشستم روش.  دم یکنار تختش رو کش یصندل

بود که تموم خاطرات بدم ازش ناخودآگاه   دهیتخت خواب  یآروم و بدون حرکت رو انقدر
 غرق در آرامشش نگاه کردم، از زخم   از مغزم رونده شدن! به چهره  یکیبه گوشه  تار 

مردمک   تونستمی اش، مبسته  یها مرتب و چشم یش تا ابروها ترسناک کنار گونه 
و نگاه سرد و متشنجش رو به   نمیبب شبسته  یها رو از پشت پلک   کشیبار  یخاکستر

 .دیرسی هم معصوم به نظر م دی شا ای آزاری اما در اون حالت ب ارمیب ادی

 بود. یو مظلوم پناهی هم نه، معصوم در برابرش کلمه  ب  دیشا معصوم؟

 بود؟!  والی ها هم گناهکار و هدر برابر اون  ای آ ؟ یش چبرابر کول و گذشته در

 بد بودنش نگاه کن!  لیدلبه بد نگاه نکن به  -

نتونستم   وقتچ یاما من ه  گفتی و م نیهم شهیکردم و ادامه دادم: مامانم هم یمکث
 .فهممی حرف بفهمم... هنوز هم کامالً نم  نیمنظورش و از ا 
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اما من  ادیخوشم ب ک ی رمانت یهالم یو لباس و غذا و ف  دکردنیاز پول و خر   دیشا
 عاشق نشدم!  وقتچیه

 زدم.  یحرف لبخند تلخ نیدنبال ا  به

و    تی خاکستر ی هانگاه پشت چشم  یو حت یقلب، زندگ  شناسم،یمن درد تو رو نم  -
 !  شناسمینم

بود بکشمت،   کی نزد ترسمی از تصور اسلحه م ی که حت یبال رو سرت آوردم، من نیا  من
 ؟ یو باهام کرد   کارن یچرا ا

 . ،یدها رو درباره  خودم و مادرم ز اون حرف   یوقت

 چرا؟!  یدونی شدم. م یعصبان یلیخ

م رو در گونه  ری شد و مس ریاز گوشه  چشمم سراز  یزدم و پشتش قطره اشک  یتلخ پوزخند
 گرفت. شیپ

من    ای شهیچون هم کردمیاز مادرم فرار م  شهی داشت. من هم قتیچون همش حق -
  هیاون    کردم،ی م  هیو من گر  خوردی اون کتک م ای  کردی و اون تماشا م  خوردمی کتک م

گذاشت که با مراجعه کردن بهش  یذهنم باق ی پر از درد تو  یزندگ هیو   فیتصور ضع
 کردم   رارف  نیهم یبرا  اد،ی و م  ومدی قلبم به درد م

 اومدم تهران تا درس بخونم.   و

  یها و درد ها رو کنار بذارم تا بتونم زندگکردم تمام خاطرات بد و تموم ضعف یسع
و   ر یو تحق  یاز درد و کتک و گرسنگ یکه توش خبر یایو شروع کنم؛ زندگ خودم

 نباشه...  یپناهیب

  ،زدم یبهش زنگ نم ادی و از دور نگران و مراقبش بودم اما ز  دادمیخرجش و م  نکهیا با
 ...زدمی هم بهش سر هم نم  التیتو تعط یحت

 . یاز دست داد  شیوقت پ یلیمادرت و خ  نکهیبا ا یدی و خوب فهم  نیا  تو
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 که قضاوتت کردم.  والمیمن ه  دیشا دونمی! نموالی بهت گفتم ه من

  ریم سراز گونه  یکه رو  یا بدون وقفه  یهاو اشک  دمیگوشه  چشمم کش یو رو  دستم
 رو پاک کردم. شدنی م

... باز هم بهت فحش و ناسزا  یکن تمیو اذ   میاگه بترسون ی! حتوالیه  گمی بهت نم گهید -
 .زنمیصدات نم وال یه وقتچ یه  هگیاما د  گمیم

 نفسم و به صورت سردش فوت کردم.   دیشدم رو صورتش و با ترد خم

زمزمه کردم:  یو به آروم دم یکش  یقیاما نفس عم  شنوهی حرف هام رو نم دونستمی م
 !...یخوب ش دی بد نکن، تو با نیاز ا  شتریلطفًا من و ب

تخت گذاشتم و   یسرم و کنارش رو   دمشید طی شرا  نیا  یکه تو  یبار  نی عادت از اول به
کاش   یهم فشردم و آرزو کردم که ا یهام و رو بستش پلک  یها به چشم یبا نگاه کوتاه

تخت نباشه و بدون خبر از کنارم رفته   یرو کنمی هام و باز مچشم ی مثل دفعه  قبل وقت
 ... هکه زنده باش هیباشه! فقط کاف

 *** 

هام و باز کردم.  سرتاسر بدنم، چشم  ید هم کرختگردن و کمر و بع ی احساس درد تو  با
 به بدنم دادم و بلند شدم.  یکش و قوس

ش بهتر شده  اومدم بهش نگاه کردم. رنگ چهره  رون ی بعد خواب ب یج ی از گ نکهیاز ا بعد
 هاش آروم و منظم شده بودن.بود و نفس 

 رفتم.  رونیاز اتاقش ب  دمیکشی بدنم و م کهی رو روش مرتب کردم و در حال پتو

 خشکم برگردونم. یها کردم لبخند رو به لب  یو سع دمی کش یقیعم نفس

م رو برداشتم و به سمت آشپزخونه هام، قابلمه از رفتن به اتاقم و عوض کردن لباس  بعد
 رفتم.
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 به خونه برگشته بود و همه  خدمتکارها سر پست و کار مخصوصشون بودن. نظم

تخت دراز   یکه توان داشتم غذا خوردم، به اتاقم برگشتم و رو ییتا جا  نکهیاز ا بعد
 .دمیکش

 تنگ شده بود. می قبل  یزندگ یبرا  دلم

 بودم تنگ شده بود. یکه قبالً ازش ناراض ی اون زندگ  زیهمه چ یبرا  دلم

کردن خط چشم و   نهیم قر دغدغه  نیترکه بزرگ   ییبرگردم به روزها  تونستم ی کاش م یا
 دونستمی خوب م گهید  ییجورا هیو کفش با مانتو و شال بود اما   فی ست کردن ک

 و تجربه کنم.  الیبه گذشته برگردم و اون آرامش خ تونمینم

دست از سرم   یالحظه یعمق وجودم رخنه کرده بود حت ی که تو یو وحشت  ترس
 . داشتیبرنم

  دمیترسیم   کرد؛ی م زارم یاز خودم هم ب  یدستم، گاه یو تصور اسلحه و خون تو  یادآوری
 بسازه!...  والی ه هیازم   نجایدر ا ی ادامه  زندگ

 *** 

آب و مسکن   وانیل  هیبهش آب بدم،  تونمی م گهی بعد از سه روز د نکه یکر کردن به ا ف با
 م جا کردم و با سرعت خودم و به اتاقش رسوندم. قابلمه  یبراش تو 

گوشه افتاده بود، متعجب و نگران   هیش که و بالش و ملحفه  یتخت خال دنیبا د اما
 شدم.

 در خارج شد. یک یکه از اون  دمیرو د شه یاتاق افتاد و سا   یبه انتها نگاهم

افتاد که کنارش    رادیخودم که اومدم با سرعت دنبالش از در خارج شدم. چشمم به ه به
 .کردی رو  زمزمه م یزی نگران چ یابود و با چهره  ستادهی ا
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صورتش افتاد، طبق معمول   ی تو شونی پر یخاکستر  یرخ آشفته و موها  میبه ن چشمم
 به تن کرده بود. یرو سر هم یرنگی و کامل نبسته بود و کت مشک راهنش یپ یهادکمه 

 : کجا؟ دمیپرس یآروم به

 ها رفت.بهم بکنه، پسم زد و به سمت پله   یتوجه نکهیا  بدون

 ؟ ی ریم  یحرص دنبالش رفتم و تکرار کردم: گفتم کجا دار با

 بهم دوخت. یچشم  ریو ز  توجهشیه سرد و بو نگا ستادیا  هیچند ثان یبرا 

 تو سرم؟  یبمونم دو تا هم بزن یخوای م -

 بستن قرارداد.  یبرا هیبره اروم خوادی به حرف اومد: م رادیبهش رفتم که ه یغره ا  چشم

 زمزمه کردم: ها؟  جیگ

 زدم. غیاز درک حرفش، به خودم اومدم و ج بعد

حالت بد    ،یبر یتونی! نمخوردنت نگذشته ریهنوز چهار روز هم از ت ؟ ی اوونهی تو مگه د -
 ...شنی پاره م  هاته یو  بخ شهیم

توجه به من و داد و هوار هام، ساعتش و چک کرد و به راهش    یا هم بدون ذره  باز 
 ادامه داد.

 ! با تواما...یهو  -

 به اسکله.  نیبد گفت: جنس هارو انتقال  رادیبهم بده، خطاب به ه یجواب نکهیا  بدون

 از حرص زدم.  یغ یو ج  دمیکش یپوف

 ! یتا خودت و به کشتن نداد تی با توام... برگرد به تخت کوفت -

و به   دمی و کج کرد و به سمتم اومد که ناخواسته ترس  رشی. مسستادیاز حرکت ا  دفعهی
 .دمیپشتم چسب وارید
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 گذاشت و حائل دورم کرد.  یراستش و رو  دست

حدأقل اعصابم و خراب   ،یخالصم کن یتونیتو که نم ؟ یزنیبه تو چه که جوشش و م -
 نکن!

که کمر به قتل من   یشعوری مثل خودش جواب دادم: چون تو انقدر ب یا ی لحن عصب با
 .یبست

 کرد و با پوزخند بهم دوخت. زی ر یشتریو با دقت ب هاشچشم

 ! یشد لمیو بارها عزرائ  یرد تو شکم منو سفره ک -

و   ادامه داد: بهت گفتم حماقت  یهام جمع شد و اون با تند اشک تو چشم   اریاخت  بدون
از اشتباهاتت درس  وقت چ یو انجام بده اما تو ه  گمیکه بهت م  یکنار بذار و کار

 ؟ ی و نرفت ی! چرا ولم نکرد یریگینم

 .ستمیچ... چون من قاتل ن -

 دیصورتم کش  یورد و رو و کالفه باال آ انگشتش

نحو   نی در واقع با بدتر یدی هر وقت که از مرگ نجاتم م یفهمیکه تو نم نهیمشکل ا  -
 !میکشی ممکن م

و    وفتهی ب نیبعد از ا  یهات آلوده به خون شده... هر اتفاقو دست  ی وقته قاتل یلیخ تو
 ! ییشکنجه شه، مقصرش تو ای  رهیهر کس که توسط من بم

 هم روش و برگردوند و ازم دور شد. بعد

و کوبنده    نیهاش سنگ، حرف هام و پاک کردم و اشک   دمیهام کشو پشت پلک  دستم
 . گرفتیمرگ نشأت م  یبودن و همش هم از آرزوش برا 

 و با تحکم باال گرفت.  انگشتش

 فقط جلو چشمم نباش.  -
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 ال؟ ی به خاطر رو -

اما حرفم و ادامه دادم:   شهی م یدر عصبقچه  دونستمی م  نکهیجاش متوقف شد، با ا سر
  الیمن قاتل شم؟ چون رو  ی خوای م  ؟یریگی م ه یتاوانش و از بق یمرده دار  الیچون رو 

 ! شش؟یپ یتوسط من بر دیمرده، تو با 

و  زنهینم یحرف دم یبه جلو خم شد چون د یداد و کم  هیکنارم تک واری و به د  دستش
 . دمی با ترس به سمتش دو دهی نشون نم یواکنش

 ! زنهیم  شیزبون که مثل عقرب ن نیبه ا  لعنت

 .ستادی دستم بهش برسه، پسم زد و با زحمت ا نکهیاز ا  قبل

و دست    ینکردم، خفه ش تی تا دوباره زندان یتونی تازه کرد و با زحمت گفت: نم ینفس 
 ؟ ی از سرم بردار

 انداختم. نیو گاز گرفتم و سرم و پائ نمی پا لب

دهنم  اریکرد و اخت   لیتبد  تیدر درونم به جوش اومد که احساسم و به عصبان یزیچ هی
 و از دست دادم. 

 ملت و راحت کن، به کبدم!   هیو  ریبرو بم تموند؟یکال  یآقا  هیچ یدونی م -

 رفتم..  نی ها پاهم با حرص پسش زدم و جلوتر ازش از پله بعد

 و خودم و رو تخت انداختم.   دمیو رو هم کوب در

آوردم، نگاهم به تراس   ادیاز درد آتنا رو به   یهام مچاله شد و حالتانگشت  نیب ملحفه
 قلبم جا گرفت. یتو  یخورد و تصور دردناک

 . دمیلرز یبه خودم م  تیعصبان طورن ی و هم  یدرد و ترس و ناراحت از 

 کنار تختم احساس کردم و روم و برگردوندم.  یصندل یو رو  سی نیک حضور
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 ؟ یینجا یتو چند وقته ا  -

  ی نواش توآروم و خوش   یبه جواب دادنش نداشتم، صدا  ی دیتصورم که ام برخالف
 : ده سال.دیچیگوشم پ

 .دمیحدقه گرد شد و به سمتش چرخ  یتو  هامچشم

 ؟ یجهنم سرد سر کن نیا  یهمه سال تو   نیا  یطور تونستواقعًا؟ چه  -

 از هم باز شدن. یحالتش به لبخند تلخکمرنگ و خوش  یهالب 

 ! دهیمن و آزار نم گهید زایچ نی، مثل هر روز... امثل االن  -

 طورن یهم  شهیهم ی: اون رواندمیفوت کردم و با تأسف پرس رونیو آهسته به ب  نفسم
 بوده؟ 

 یلیخ ی ، گاهبدتر  یگفت: نه، گاه کردم،ی همون لبخند که درد درونش رو احساس م با
 تحمل!   رقابلیغ یوحشتناک و گاه  یبدتر، گاه

 . دمیهام کشدست  نیو موهام و ب  دمیکش یپوف

 عذاب وجدان دارم!  -

 ؟ یچ ی : براد یاز تعجب گرفت و پرس  یرنگ نگاهش

بهش فحش و ناسزا دادم، زدم شکمش و سفره کردم، امروز هم که  یتا االن کل -
 از دستت خالص شه! ا یدن هی ری گفتم برو بمرفتارم و بهتر کنم بهش  خواستمی م

 انداختم.  نی و سرم و پا دم یهم لب ورچ بعد

 ؟ یبهتر ش یخواستی چرا م -

درستش و   لیخودم هم دل یسوال از جانبش متعجب شدم، حت  نیا  دنیشن از 
 . دونستمینم
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 .کشتمی کنم م  شیبهتر بشه، اگه عصبان تونهیاون م کنمی خب... فکر م -

 !یتو مراقب باش خودت بدتر نش شه،یبهتر نم وقتچ یاون ه -

 به سمت در رفت. یاگه یبلند شد و بدون زدن حرف د یصندل  یحرف از رو نیدنبال ا  به

 ه؟ ی: منظورت چدمیتعجب پرس با

 .گذرهی تر مراحت  زیهمه چ یکه ش داریفقط بخواب. ب ،یچیه -

بازم و بستم و دوباره به    مهین یها رفتنش از اتاق لب  رونیشد اما با ب شتریب تعجبم
 دادم. هیتخت تک

آرامش بخش صداش جاش و به لرزش و درد   ی کلمات، نوا  نیکردم که در آخر احساس
 داده بود. 

 *** 

  یاسرگرم کننده  زی چ چیاتاق زدم و کالفه به اطرافم نگاه کردم اما ه یتو  یچرخ حوصلهیب
اما   گذروندمیو وقت م کردمیو نگاه م   نی قبلنا از تراس پا ،خوردیاتاق به چشم نم ی تو

جرعت نداشتم  گهیاون داستان وحشتناک و بهم گفته بود د  لی زایعمه ا  ی از وقت
 بشم. کشینزد

و   دادنیم   ینگهبان گاردهایساکت و منظم بود و باد  شهیمثل هم  اطی دور نگاه کردم. ح از 
 بود. پنجره اتاقم ر یگندشون ز  دونهه ی قأیدق

بشم و گورم و   نایو ننه و دوست ا   لیجون خودم و کِ  الیخیب زد یکه به سرم م ییهاگاه 
 .شدمی م مونیتشنش پشغول  افه  ی ق دنیگم کنم، با د

  گاردیپنجره  اتاقمم باد ریز  یکه حت  خوامی م یکنم و چ یفکر م یبه چ دونستی م  انگار
 گذاشته بود.

 سوا کرده بودم. ایو خودم و از دن  موندمی روز و تو اتاقم م همه  
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 رفتن نداشتم.  رونیب  یبرا  ی لیچند دل هر

اعتصاب غذا کنم تا   زدیوگرنه گاهًا به سرم م خوردم،ی م شعورمیرو هم از زور معده  ب غذا
و ساعت دو شب هم   ذاشتی درآد اما خب معدم نم ینواختک یاز   میکوفت یبلکه زندگ
 .کردمی قابلمم و پر م رفتمی م که شده

بهم فحش داد و از  یحرف بزنم که اونم کم ای اجازه داد با دال رادی بار با زحمت ه هی  فقط
شدم و هر لحظه  دهینتونستم بهش بگم دزد یگفت. حت مارستانی ب یها هیاخطار
 با مرگ ندارم. یافاصله 

 .مونمی م  شیمار یخاطر ببه یمامانم و مدت  شیتونستم بگم رفتم شهرستان پ فقط

 .رفتی مختلف م  یهم که بخاطر شغلش به سفرها  الهه

 بودمش!  دهیبود که ند یچند روز  دم،یچیپینم ل ی به پروبال کِ  گهید

 طوره؟! زخمش چه  دونستمی نم یحت

شه و حالش   کشینزد  دهیزه نماجا  یبودم که به کس دهیفهم زابلیعمه ا ی از غرغرها  یول
 بده...

 ندادم، اصال به من چه؟ گور باباش!  یتیاهم منم

 . رهی بم الی سر قبر نداشته  رو  بره

 رفتم.  رونیبردم و بعد هم کامل ب رونیدر ب یو از ال سرم

 کنه! ادهیکج کردم. هر چند که انتظار داشتم بزنه فکم و پ رادیو به سمت اتاق ه راهم

 به در زدم. یاشم، تقه  مونی پش نکهیاز ا  قبل

 ه؟ یک -

 کردم.  یای ساختگ  سرفه  
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 شما. هیگورگوربه  یندایهمون کال  ا یرهام   -

 تو.  ایب -

 در و باز کردم و وارد شدم.  آروم

بوکس   سهی چند تا ک ،یرنگهمون  ها و تختبود با کاناپه یو مشک یا اتاقش سرمه  دکور
 بود.  زونیآو  واری بزرگ از د

 .دیکشیم  گاریکاناپه نشسته بود و س یهم چشمم به خودش افتاد که رو  بعد

 ه؟ ینگاهم کرد و گفت: چ یسوال

 و پشتم حلقه کردم.  هامدست 

 ؟ یندار  تاری: تو بساطت گدمیپرس دیترد با

 ابروش و باال انداخت.  یتا  هی

 تار؟ یگ -

 تو حدقه چرخوندم.   یحوصلگیهام و با بچشم  مردمک

 دراز که بند داره.  زی چ هیهوم؟... آره،  -

 بهم رفت. یغره ا  چشم

 چرت نگو، واسه چته؟  -

 فرار کنم.  نجایسوارش شم از ا  خوامیگفتم: م   یمسخرگ با

 تو دهن گشادت!  کنتشی م  ادی  لیزد و گفت: اون وقت کِ  یپوزخند

 من چشم غره رفتم.  بارن یا

 نه؟  ا ی یدار -
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 ؟ یکنیسالن استفاده نم ی تو  یانوینه، چرا از پ -

 باال بردم.  م یو به عالمت تسل  هامدست 

 !ارزهی شدم؟ نخواستم، به سرم نم  ری مگه از جونم س -

 تو اتاق خودم. دمیپر میرفتم و مستق رونی حرف از اتاقش ب  نیاز ا بعد

 . رمیدوست داشتم ازش استفاده کنم و ژست در افق بگ یلیبلد نبودم اما خ نکهیا با

 . رونیدوباره به سمت در رفتم تا برم ب یو بدون توجه به ساعت خاموش  دمیکش یپوف

! نی پا اندازنمی تراس م نیم و از ه   یتو گون کننمی در شده مدربه  الی مثل اون رو  فوقش
 شه؟یکه نم  ن یاز ا شتریب

 رفتن از شونصد هزارتا پله خودم و به آشپزخونه رسوندم.  نی در و باز کردم و با پا آهسته

 هالو عمه.  -

 بازم کرد.  شینثار ن یبالفاصله چشم غره ا  دنمیبه سمتم برگشت و با د عمه

که فکر   ی سروصدا بود  یچند روز انقدر ب نیا  یتو  خونه؟ی شده کبکت خروس م یچ -
 ! یکردم مرد 

 و بستم و مشغول پر کردن قابلمه مخصوصم از غذا شدم.  شمیکه بهم زد ن یضدحال با

 . دمیدیو هر روز شماها رو نم   مردمی کاش م -

بود رفتم و دوباره به سمت   دمیکه تو د یبه هر ک یحرف چشم غره ا   نیاز گفتن ا  بعد
 اتاقم رفتم. 

 یلیرو برگردوند؛ خ  ییآب و دارو یکه ظرف حاو دمیاز خدمتکارها رو د  یکیراه   نیب
و با    اوردمینشون ندم و بدون سروصدا به اتاقم برگردم اما طاقت ن یتالش کردم توجه

 ه؟ یک ی: دارو دمی پرس یبلند  یصدا 
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 خورده؟!  ریخونه ت  نیا  یتو   یک لیبا اخم نگاهم کرد و گفت: جز کِ  زابلی ا عمه

 خوره؟ ی : داروهاش و نمدمیحرفش پرس  یتو  هیجه به حرص و کنا تو  بدون

 از دستش!  زنمی و گفت: آخرش سکته رو م دیکش یآه

! اما  خوره؟ی زخمش خوب شده؟ درد نداره که داروهاش و نم یعنی ذهنم گذشت که   از 
 هنوز دو هفته هم نگذشته بود، پس خوب نشده بود. 

 حلقه شده بود.  ی نیهام دور سخودم که اومدم دست  به

 براش. برمی خودم م -

 که... خورهینم -

 خونش و بندازه گردن من.  خوادی و با حرص گفتم: غلط کرده! م  دمیکش یپوف

و ببر تو اتاقم    امی از خدمتکارها گفتم: خوراک  یکی م اشاره کردم و رو به  چشم به قابلمه با
 ! خوامشونیاگه زنده برگشتم م 

گوشم    یشدم، تو فکر فرار بودم که صداش تو   مونی اتاقش و که زدم از صد جا پش در
 ه؟ ی: کدیچیپ

 شد.  یدلم خال یصداش تو دنیشن از 

 ! ونم یترسناک، عربده کش! نکش بابا

 فرستادم. یو صلوات دمی کش یقیعم نفس

 رو تو بغلم فشردم.  ینیهم با ترس داخل شدم و س بعد

 ...رونی برو ب -

  میدهنم و قورت دادم و با لحن جسورانه  رهائ آب

 عادت دارم!  اتیباز وونه ی به د گهی: جمت کن، من دگفتم
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  گهیو احساس کردم امشب د  دمیدرونش، شن تی و همراه با عصبان  شی آه طوالن یصدا 
 و خالص!  کشتمی م

تخت    ری که مثل دفعه  قبل ز  دمیرفتم و د  یکی تار یلرزونم به سمت انتها  یقدم ها  با
  یاز پاهاش و تو شکمش جمع کرده بود، دستش دور موها یکی نشسته بود و 

 .دادی شده بود و سرش و فشار م دهیچیپ شختهی و بهم ر یخاکستر

براقش بهم نگاه کرد و   یها با چشم یکی، تو تارگذاشتم نی و زم ینینشستم و س روبروش
  گهیتو رو داشتم، فک کردم د یسنگ پا   یگفت: کاش من نصف رو  یآروم یبا صدا

 ...یاینم

 آب و دارو کردم. یحاو  ینیبه س ی ااشاره 

 . یری بخور تا نم -

 ؟ ی ترسینم -

و زنده  یو از زندگ یسیمی جلوم وا  یترسیتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد: نم با
   ؟ یگی موندن م

بار بهم گفته بود اگه ازش نترسم ترس و   نیکه ازش بترسن و اول نهیاومد عاشق ا   ادمی
 . دهیبهم نشون م

االن   ختم،یر  شیوقت پ یلیخودم که خ ترسم،ی م یلیبا حرص گفتم: چرا خ ن یهم یبرا 
 گردنم. یبخور تا خونت و ننداخت ریبرگام جلوته! بگ  هم

 بتونم فرار کنم.  ارهیسرم ب ییچند قدم عقب رفتم تا اگه خواست بال  اطی هم با احت بعد

روم فوکوس   ایدن ی هاینیدر سکوت بهم نگاه کرد که احساس کردم تموم سنگ هیثان چند
 کردن. 

 قورت داد.   ییها رو بدون آب و چند تا برد و قرص   ینیتصورم دست به سمت س برخالف
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 ؟یکنی شرت و کم م ؟ی حاال چ -

 م گرفت هم ناراحت شدم.هم خنده  دنشید از 

هم نگاه   یشد و نکشتم اما از طرف میسمج  میاحساس قدرت کردم که تسل یمقدار
 حالم و بد کرد.  نشیغمگ

م و اندوه درونش رو  نشون بده ترسناک و مقاومه اما غ خواستی م  نکهیا نیع در
 بفهمم.   تونستمی م

 ...یراست -

که به دست   یای نشون نداد، با جرعت ناگهان یداد و واکنش هیو به تخت تک  سرش
 !... دیگفتم: ببخش یآوردم، به سخت

  نی و سرم و پا  دمینگاهش لب ورچ ینیهاش و باز کرد و بهم نگاه کرد. از سنگپلک  یال
 انداختم. 

 ! ش؟ی ریگیازم م   شمیم کشیچون هر بار که نزد -

به   کنهی تالش م نکهیحرفش و با دونستن ا دنیتعجب بهش نگاه کردم اما قلبم از شن  با
 برسه به درد اومد. یک

 .والی بهت گفتم ه نکهیرو خالص کن و ا   ایو دن  ریکه بهت گفتم برو بم دیببخش -

 نشست.  دشیپررنگ  یهالب  یرو  یپوزخند

 .نباش  -

 ؟ یبخشی پس من و م -

 لب گفت: برو!...   ریبست و بعد ز  هیچند ثان  یو برا  هاشپلک 
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تکرار کرد: بهت گفتم   یعصب ی کوتاه و با حالت یلی هاش نگاه کردم که ختعجب به لب  با
 برو. 

 سرش نشستم.  یتخت باال  یبه سمتش رفتم، رو انتها  د یشدم و با ترد بلند

 نشون نداد.  یاما واکنش دی فهم نکهیا با

پوستش   ادی خاطر حرارت ز گذاشتم که دستم به شی شونیپ یدستم و رو  اطیو با احت  آروم
 داغ شد.

بهم دست داد و از   یبرق گرفتگ هیشب یگرفت، حس شیشونیپ یدستم و از رو دفعهک ی
ان  زمتکون بخورم، هم  تونستمی گرفته بود که نم ی درون داغ شدم؛ دستم و با چنان قدرت

 بهم دست داد و خودم هم نتونستم تکون بخورم.  یبیبا ترس احساس عج

هام افتاد بالفاصله دستم و  بهش نگاه کردم، نگاهش که به چشم  یوحشت و سردرگم  با
مشت کردم و با سرعت به سمت در    نیزم یافتادم، دستم و رو نی زم یرها کرد که رو 

 اومدم. رونیرفتم و ب

 . دمیکش  قیر دادم و چند تا نفس عمقلبم فشا ی و محکم رو  دستم

گلوم به سمت اتاقم   ی تو  ینیهام جمع شد و با بغض سنگچشم ی اشک تو   ناخواسته
 .دمیدو

 *** 

که باهاشون در   ی چون تنها کسان زابلهی که عمه ا دمیتق تق از در، فهم یصدا   دنیشن با
 پس خودش بود. زدیکه در نم سینی، کبودن  سینیارتباط بودم فقط اون و ک

 و بلند گفتم: نه!  دمیکش یپوف

 درگاه در جا گرفت. یحرفم در با شدت باز شد و عمه تو   نیاز ا بعد

 ؟ یچ -
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 ؟ یزنیچرا در م گهی، دتو  یایهرحال م تخت بلند شدم و گفتم: تو که به  یحرص از رو  با

 برات آوردم. یز یچ هیبهم رفت و گفت:   یغره ا  چشم

 رنگ و کنار تختم گذاشت.  یاجعبه بزرگ قهوه  هیو وارد شد  سینیهم ک بعد

 ه؟ ی: از طرف کدمیتعجب پرس با

 یزیکه بتونه چ یشناسی و م یکس ای دادنم  هیمن اهل هد ه؟یبه نظر خودت از طرف ک -
 برات پست کنه؟  رونیاز ب

 ل؟ یلب گفتم: کِ  ری اول به جعبه و بعد خودش نگاه کردم و ز   دیترد با

 بله. -

 و از جعبه فاصله گرفتم. ستادمی سر جام ا  خی س هوی

 انداخته توش تا بترسونتم. دهیسر بر  هیکه سرش آوردم  ییخاطر اون بالالبد به -

 برا مامانت.  فرستهیو م  برهی اخم گفت: اگه بخواد بترسونتت سر خودت و م با

 . دیرفت و در و رو هم کوب رونیحرف ب  نیاز ا بعد

 ... کشهی خشن! خجالتم نم تیربتیب کهیزدم: زن غیحرص ج با

 به جعبه زدم و با خشونت درش و باز کردم.  یهم با همون حرص لگد بعد

با ذوق در قفسش و باز کردم و   دم؛یزدم و تو هوا پر  غیکه درونش بود، ج یزیچ دنید با
 خودمه! یگلگل نکهیتو بغل گرفتمش. ا 

 .هاش و نوازش کردم تخت نشستم و پشم  یرو

 .ومدینظر سرحال م به

که خودم و کنترل   واریلگد بکوبمش به د  هیبود با  کی صاحبش اخم کردم. نزد  یادآوری با
 کردم و انداختمش رو تخت. 
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با من   تی ر ی کبیا  یگوراون صاحب گوربه یهم با حرص رو بهش گفتم: اصأل خبر دار بعد
 کرد؟  کاریچ

 .ستیتو که ن ر یادامه دادم: البته تقص  یو با ناراحت  دمیکش یآه

 جاش و به تعجب داد. میناراحت لی کِ  یادآوری با

تا حوصلم سر نره اخم کرد و درخواستم و رد   شمی پ ارتشیکه بهش گفتم ب  یبار نیآخر
 برام پستش کرده بود؟  چیشده بود که خودش کادوپ  یکرد، حاال چ

 . دمیکه به گوشم خورد از جا پر یبلند  یصدا با

 . دمیکش  یاز سر آسودگ یو جلوم بود نفس یعمه که عصبان دنید با

 مرحم تموم دردام بود.   زابلیو حفظ کردم، المصب حرص دادن عمه ا   آرامشم

 د؟ یشوی گفتم: چه شده که بدون در زدن وارد م یامسخره  یحالت خشک و کتاب با

بچه! نه تنها در زدم بلکه چند بارم صدات زدم   زینرگفت: مزه   یرفت و عصب یغره ا  چشم
 . یداشت فی تشر الی تو عالم خ یول

 .دمی سرم و مال یخنگ با

 آها.  -

 و روش نشست. دیو کش  یشگیهم یصندل

خونه محسوب   نی از افراد ا کهییجااما از اون  ی ستین نیو بند قوان  دیتو ق ادی تو که ز  -
 مهم برگزار بشه.   ی مهمون هیامشب قراره   ،یتابع دستورات باش دیبا یشی م

 تفاوت گفتم: مبارک باشه.  یهام و تو حدقه چرخوندم و بچشم  مردمک

 ابروش و باال انداخت.  یتا  هی

 .یچون قراره بر یآماده ش دیتو هم با -
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 خودش ابروم و باال اندختم.  مثل

 بزنم؟  یپاشم براتون بندر -

برات   سی نیتو رو درست کنم؟ لباست و ک تونمی گفت: چرا من نم ی کرد و با کالفگ اخم
 درستت کنه.  ادیب گهیساعت د  کی  شگریبرو حموم تا آرا اره،یم

 آبروبرم.  امیگفتم: من نم ی زیآم هیتخت ولو شدم و با لحن کنا رو

  لیکِ  اما  گمی و م  نیتوجه کردن بهم از جاش بلند شد و خونسرد گفت: منم هم  بدون
 . یاصرار داره که باش

 شدم.  زیخ می جت تو جام ن نیع

 جانه من؟  -

خودم و جم و   عی که متوقف شد، برگشت و متعجب نگاهم کرد که سر رفتیم  داشت
 جور کردم. 

 ؟ ی چ یبرا  -

 . ارمیپسر سر در نم نیا  یمن که از کارا  دونم،ینم -

 هام دوختم. مواعظش تو فکر فرو رفتم و نگاهم و به دست   ه  یتوجه به بق  بدون

بودم اون شب  دواریاما ام کردم ی پوستم احساس م یدستش و رو  یهم گرما هنوز 
 نباشه. ادشیو   یکوفت

خوبه، البته   میلیتنوع خ یگفتم: چرا که نه؟! برا   یتختم بلند شدم و رو به گلگل  یرو از 
 فتم کوفتم نشه! که ر ی ایمهمون نی مثل آخر  دوارمیام

اتاق دادم و بعد از برداشتن حولم رفتم   یقد نهی آ یجلو  یقر شم،یهم با باز کردن ن بعد
 ادی از پنجره م  رونیتو حموم و مشغول اواز خوندن و چرت و پرت گفتن شدم: از در ِبره ب

 زود  ادیتو بگو آژانس برنامه کنسله ب
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 وسط مسخره بازى انیمغزن و قاضى حاال همه ب همه

 رو برقصون  ىی و آقدا نی پا ادیگردنت و بچرخون دستات ب ایجلو ب کىیراست   چپ

 هات و بلرزون و شونه  نی پا ادیگردنت و بچرخون دستات ب ایجلو ب کىیراست   چپ

 ! دارهیه بر ماجاز و بى  نتمیو ته ج  ریهى گ دارهیدر به درِ شب ب ذارهیسر به سرِ من م  اون

  رونی و از حموم ب  دمیچیم و دورم پحوله   دمی خودم و شستم و سا یحساب  نکهیاز ا بعد
 زدم.

 شهیدلت واسم تنگ نم گهیوقته که د  یلیخ -

 شهی من گل که دلش سنگ نم  شمیابر  گل

 واسه من   ینداد  یغومی پ هیوقته که   یلیخ

 شدن  وونهی قدر قشنگه از عشق تو دچه  اخ

 غمه  یهر چ شهی تموم م یا ی م تو

 قه یدقا  نیعشق هم یتو روز عشقمه زندگ دارید روز 

 عاشقه  هیهنوز   یباد هر ک زنده

 هادل  ینکن امروز و فردا نگو شکسته پل ها بذار پا رو بایدختر ز  ایب

 ها. ساختم ز گل  یخستم پل یکه با دستا  ایدن نوری ا  ایکن تک و تنها ب  گذر

دور   شتریهام گرد شد و حوله رو بنشسته بود چشم  یصندل  یکه رو سینیک دنید با
 . دمیچیخودم پ

  ره؟یهام با تعجب گرد شد، چرا از رو نمچشم  میبه هم نگاه کرد رهیکه خ هیاز چند ثان بعد
 نکنه مشکل داره؟ 

 . رونیبرو ب ستیزنده که ن یخاکبرسر  الیگفتم: سر  ی دیهمون تعجب و لحن پر از ترد  با
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 ابروم و با اخم باال انداختم.   یتا  هینشون نداد که  یواکنش

 !ادبی ب رونی برو ب ؟یلباس تنم کن لمایف نیمثل تو ا یکه قصد ندار انأی اح -

 کرد که کنار تختم گذاشته بودن. یبه مانکن  یاشد و اشاره  بلند

 اخل.و بفرستم د  شگریلباست و بپوش تا آرا -

دستم مچاله کردم و   یم و تو . ملحفه رونیتکون دادم که رفت ب دی به نشونه تا یسر
 .ی شوت کردم رو گلگل

  نییو تع نمونیب میحر یباشه چکت کنم که اگه مذکر بود  ادمیشرط عقله!  اطیاحت -
 کنم. 

 .دمیکش رونی به مانکن انداختم و لباس و از تنش ب ینگاهمیهم ن بعد

 طاقچه   یرو یگل  نمیتو نب یباغچه ب ی گلبرگ گلم گل تو  -

 اسمم و صدا کن!  نهی ر یبه ما کن لبهات ش یظالم بال نظر یا

 *** 

 یبود که باال تنش سنگ دوز  ییلباس ساتن طال هینگاه کردم.   نهیخودم تو آ  ری تصو به
تا وسط زانو. جنس براق و   خوردی شت و از کمر چاک مندا نی شده وباز بود، آست

 .ومدی م دمیبه پوست سف یلیداشت و البته رنگش خ یخوشگل

از   یتا حالت  دمیهام و به سمت باال کشم و گوشه  لبم گذاشتم و لب تا انگشت اشاره  دو
 لبخند گرفتن. 

 افتادم.  الی رو ادینگاه کردن به خودم ناخودآگاه   با

 و مجذوب خودش کنه. لی بود که تونسته بود کِ  بندهیو فر   بایز  یلیاحتماأل خ اون
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  ونی ازش رو م  یاطره  دم،یم کششده  ونینیحالت و ش خوش  یموها  یو رو  دستم
 و رها کردم. چوندمیهام پانگشت 

به  یتر پررنگ   هام نشونده بود، جلوه رو که پشت چشم یرنگ یا و قهوه  ییطال  ه  یسا 
 سبزم داده بود.  یها چشم  یو خمار یدگیکش

 م داده بودن. به چهره  یبخشرنگم حالت معصومانه و آرامش  یصورت  یاغنچه  یهالب 

 رفتم. رونی فرستادم و از اتاق ب رونیب یقیو با بازدم عم  نفسم

  یتند راه برم برا  تونستمیها نمپاشنه  بلند کفش و به لبه  دامنم گرفتم، به خاطر دستم
شرف    فتمیخانم باشم، هم ن زابلیهام و آهسته کردم تا هم به قول عمه ا قدم  نیهم

 و ببرم.   لیخودم و ک  

 .دیبه ذهنم رس  یکردم و فکر مکث

 . ادی حال ب گرمیج یآبروش و ببرم تا کم دیباحال! امشب با  چه

 خوردمش.  زابل یعمه ا  دنیها و د پله ی به باال  دنیزدم که با رس یگشاد  لبخند

  ب یبا ترک  یخودش و بهم رسوند و پالتو و شال یمانند   گیم  گی با سرعت م زابلی ا عمه
 گفت: بپوش.  یبهم داد و دستور ییو طال  یمشک

 ؟ ی واسه چ -

 . ستیتو زعفران  یمهمون -

 ؟ ی ا ی: تو نمدمیتعجب پرس با

 . نیری م  لیو کِ  رادینه، فقط تو و ه -

 دور خودم فوت کردم.  یلب بسم الله ریز 
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بچه  آدم   نیامشب و ع هیکاش بشه   یو نداشتم و آرزو کردم که ا   دیجد یبال  حوصله  
 بذاره.  شعوریب ن یبدون دردسر و اتفاقات ترسناک خوشبگذرونم، البته اگه ا

افتاد  یرنگ یکت و شلوار مشک یش تو چهارشونه  کل یرفتم، چشمم به ه رونی عمارت ب از 
 داده بود. هیتک یرنگ یمشک سیکه به جنس

ازش در    ییهااطرافش انقدر بلند بود که قسمت   یکیتار یو موزونش تو   دهیکش قد
 محو شده بود.  طی مح رهیت نهیزمپس

 و زد.  موتی گرفت و ر نیو از ماش شه یبه ابروش داد و بدون حرف تک ینیچ دنمیبا د 

در عقب و لمس کردم اما   ره  ی رفتم. دستگ نیو به سمته ماش  دمیکش ی اه گید قیعم نفس
 قفل بود. 

 .شهیاخم زدم به ش با

 . نمیقفل عقب و باز کن تا بش -

 تم؟ یروش و برگردونه با تمسخر گفت: مگه من راننده شخص نکهیا  بدون

 . یستیلب گفتم: تو عنمم ن ریز 

 جلو نشستم.  عانهیبحث کردن، مط  یحال به جا  نی ا با

 .دیاز جا پر  نی در و بستم، ماش تا

 ! ؟یعشق سرعت! به کشتنمون ند  بابا

 ؟ یکن کاریچ دی عمه بهت گفته با -

و   کڗی استرات  یتا ی رخش نگاه کردم و گفتم: جان عمت من و تو موقع میترس به ن با
 ... نی پا کنمیپرت م  نیخودم و از ماش جان ی!وگرنه همایترسناک قرار ند 

 گوشه  لبش نقش بست.  یخند لب مچهین
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 ؟ ینداز یهمون لبخند کوچولو بودم که گفت: واقعا م  محو

 شدم.  سی ف پوکر

 شم؟ ی درو باز کنم از دستت خالص م -

 هام و تو هم قفل کردم.حرص سر جام محکم شدم و دست  با

 . رمیجا نم چ یتو رو نخورم، ه  یمن تا حلوا -

 .یاجازشم ندار -

 حرف روش و برگردوند و نگاهش و به جلو دوخت. نی گفتن ا با

 نگاه کردم.  شیرخ جد میبه ن متغجب

و معلوم بود زخمش هم   دنیدرخش ی م  نینور کم داخل ماش یتو  شی خاکستر یها چشم
 که شاهکار من باشه، در حال بهبود بود.

 دادم. هی زدم و سرم و به پشت تک یمحو  لبخند

هم آوردتم تا  و امشب  شهیداره مهربون م  دیآم، شادر ییاز تنها شمی و که آورد پ یگلگل
 .نم یتازه رو به چشم بب یهاو آدم  رونیماه رنگ ب  کیبعد از 

 شو... ادهیپ -

 که شدم، در نگاه اول چشمم به ساختمون بزرگ جلومون افتاد. ادهیپ

چهار طبقه    ای در اطرافش به نظر سه  کیپر نور ش  یهاو چراغ   ییساختمون با تم طال هی
 . ومدیم

 تا مرد و زن که دستشون تو دست هم بود جلوتر از ما رفتن. چند
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  شیجد افه  ی هاش به قدستم گره خورد، با تعجب نگاهم و از دست  یتو  یدست دفعهی
 یلیکه نگاهش به جلو بود، در اون لحظه در نظرم خ دمیدی رخش و م میدوختم، ن

 جذاب اومد. 

  انی گفت: از االن تا پا شیشگیبرگشت سمتم با لحن هشدار دهنده و آروم هم هانناگ 
به حالت اگه   ی! وا یانجام بد  یکار اشتباه نی ترکوچک  دی . نبایتو پارتنر من یمهمون  نیا

 گل کنه.  تیوونگی د ای  یرگه مغول

 ه؟یآشکار گفتم: مگه آدم قحط یدهنم و قورت دادم و با حرص آب

 رو آوردم. البد هست که تو   -

 .میو به سمت در رفت دیو کش دستم

بودم که به زور  خرچسون اضافه  هیادا کرد که بهم برخورد. انگار من    یرو با لحن بد تو
 . کردی تحملم م

 کنج لبم نشست. یطونی م لبخند شنقشه یآور  ادیو تو هم گره زدم اما با   هاماخم

 بازم رفت.  ش یبه ن یچشم غره ا م،یسادیدر وا  دم

 آدم لبخند بزن نه جادوگر!  نیع -

 بیعج  فونیآورد و رو گوشه  آ  رونیب بشیرو از ج ی، کارت مخصوصحرف   نیاز ا بعد
 . دیساختمون کش

 شدن دستم به جلو پرت شدم و از فکر دراومدم.  دنیکش با

پاهات  به  یتکون هی کشم،یکه دنبالم نم یگار ا،یرها اعصاب من و خورد نکن و دنبالم ب -
 بده.

 . جوون! تو فقط بگو رها!  رفت  یلیو  یلیاز لحنش ق دلم
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بودن و کت و پالتوها رو   ستادهی دم در ا ها شخدمت یتا مرد و زن با لباس پ چند
 . گرفتنی م

 آدم بازوش و گرفتم. نیبکشتم، خودم ع  ینی زم بیس  یگون نیباز هم ع نکهیاز ا  قبل

 بهش زدم.  یحیابروش باال رفت و نگاهم کرد، لبخند مل یتا  هی

 بازوش و رها کردم و پالتو و شالم رو درآوردم. م،یدیکه رس هاشخدمت یپ به

دستش بهشون بخوره، به   نکهیگرفتم اما قبل از ا  شخدمتیو شال رو به سمت پ پالتو
 شدم و شال تو دستم موند.  دهیکش  یاگوشه

و با لحن    دیکش یبود، پوف شی شونیرو پ یظی که اخم غل کردمی تعجب بهش نگاه م با
 دنه؟ یچه وضعه لباس پوش نیگفت: ا  یا یو عصب یجد

 بعد به خودش!  ومد،یخوشگل بود و بهم م  یلیبه لباسم نگاه کردم که خ متعجب

 جان یهم یکن یخراب یمتوجهمون نشه گفت: بخوا  یکه کس یطور  تیلب با عصبان ریز 
 ! ارمیدخلت و م

گفتم: تو به   یهاش منم اخم کردم و مثل خودش عصبلحن بد و حالت چشم  خاطربه
 ! تتیتربی و اون عمه ب  یخرابکار خودت ؟یدار  کاری لباس من چ

اما حاال که به عنوان پارتنر من   ستیبه من مربوط ن یخودت و حراج کن یخوای م -
 . ستیموضوع اونقدر که به من مربوطه به تو مربوط ن  نیا  ،یینجایا

 نداشته  لباسم. قه  ی سمت  دی دستم رو دوره شالم مشت کردم و نگاهش چرخ ناخودآگاه 

 تلنگر بزرگ به خودم اومدم.  هیبا تعجب گرد شد و مثل حالت بعد از  هامچشم

 ! به؟یاون همه مرد و زن غر نیبرم ب یطورن یا   خواستمی من خر م یعنی

 گوشه  لبم اومد.   یانصفه لبخند
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 ! مرامت و عشقه!ی! لوطیرتیآمد! بابا غ  خوشمان

  یجالب یهارمون طورن ی لباس  رو پوشوند و هم یکه باز  یشونم انداختم طور یو رو   شال
 کرد.  جادیبا لباسم ا

شونم انداخت و دستم و تو    یبه شال رو  ینگاهم یبه سمتش رفتم. ن عی سر یها قدم  با
 دستش گرفت.

 زدم. ییلبخند کوچولو  فم،ی ظر  یها دست  نیاش بهلمس دست  از 

هاش آرامش داشتن و  دفعه برعکس قبل چشم نیهام نگاه کرد. ا تو چشم  هیثان چند
هاش  چشم هیخاکستر  هیعصبان یکشف کرده بودم که وقت یتر شده بودن. به تازگروشن 

 .شهیم  ترره یت

 شدم. جیگ  یهام برق زد و مقدارچشم ،می مجلس که شد  وارد 

 ه؟ یسالن مده؟ فشن شوه؟ چه کوفت  ه؟یمهمون نجایا  ایآ

  ستین یاهل خوشگذرون لیکه کِ  دونستمی و هم م نی بود و ا یوضع کامال عاد نیا  البته
 مربوط به کارش باشه.  یمهمون هی تونهی م  نیو ا 

بود،  یو خوشگذرون  یافتادم که عاشقه مهمون  ایدال ادی رقص و دخترها  ستیپ دنید با
   یمهمون

 اون بود.   یهم که رفته بودم از صدقه سر  یاندک ی ها

جز فساد و گناه ندارن و بعد از  یزیچ هایمهمون  نیا  دونستمیچند که خوب م  هر
  بایتجمالت و ظاهر ز  نیدونستم همه  ا  یخوب م  یلیگذرونده بودم خ  لیکه با کِ  یاتفاقات
 .فهینقاب کث هیفقط  

 . دمیکش  یادستش بود وارد کرد و به گوشه  ی به دستم که تو یفشار
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  یزیازت چ  یاگه کس ،یشی نم کی هم نزد  کسچیو به ه یزنیحرف نم کسچ یبا ه -
 .یاومد  تموندی که از عمارت کال یگیفقط م دیپرس

 ابروهام نقش بست و با حرص دنبالش رفتم. نی ب یکمرنگ اخم

  وونیح   ای ربات  هیانگار که  شدم،یناراحت م  و خوردی بهم برم زدی که بهم م یحرف هر
 .دیکشی ورش مو اون  ورن یآموز رو به عنوان پارتنر ا دست 

اصأل آدم حسابم کنه و   ایداشتم که بخوام باهام خوب حرف بزنه  یاد ی هم توقع ز  دیشا
 آزارم نده. 

 رفتم.  یبه سمت مرد و زن همراهش

  یس یباال دیرسی بود و به نظر م دهیزنگ پوش ی اقهوه  راهنیبا پ یکت و شلوار کرم  مرد
 سال باشه 

 دور بازوش حلقه بود.  یزن قدبلند و خوشگل دست

از   یاه یثان  یبرا  یو دهنش حت  دیخندیم  یبه تن داشت با لوند  یجلف یکه لباس ها  زن
 .ستادی ای حرکت نم

مرد فقط به    یها یپرسنشم و در جواب احوال  دهی تا د ستادی جلوم ا ی عمد یبا حالت لیکِ 
داد  یهم که در جواب دست دراز شده  زنه جاخال  یتکون دادن سرش اکتفا کرد. وقت

 حال اومد.  گرمیج

 یرو معرف بایخانم ز  نیگفت: ا لیخطاب به کِ   یو بد  رهیو با نگاه خ  دیکش یسرک مرد
 ؟ یکنینم

 ناخودآگاه اخم کردم.  فشیکث فی تعر از 

مشت    هی. لنیکِ  فیکث یهمکار کارها   دونستمی چون م ومدی بدم م نیهمه  حاضر  از 
 احساس!  یو خالفکار سنگدل و ب یقاچاقچ
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 .ندایکال -

 . هیعروسک قشنگ -

 بهش رفتم.  یکردم و چشم غره  آشکار یبزرگ اخم

 ! تیترب ی ب ریخرس پ عمه ننه بزرگته  عروسک

 خوشحالم.  تی از آشنا ،ام ی نثارم کرد و گفت: کامل یبود لبخند  ستادهیکه کنارش ا  یزن

هستم اال خوشبخت. اونم با وجود امثال   یلب گفتم: من االن هر چ  ری زدم و ز  یپوزخند
 شما! 

 دوختم. لیو به کِ  یبهش ندادم که تعجب کرد و همون نگاه سوال یجواب

 حرف بزنه؟  تونهیاوم... نم -

لب   ریبه دستم وارد کرد و ز  یبارون بهش دوختم که فشارنگاهم و فحش سیرنو یز 
 گفت: چته؟ 

 کرد.  دیبهش انداختم که اخمش و تشد یا زدم و نگاه اسکالنه یپررنگ لبخند

 بنال!  -

ت بودم  و به طور کامل باز کردم و گفتم: منتظر اجازه  شمیحرف از جانبش ن نی گفتن ا با
 !  الیگودز 

 . دمیبخند به سمت مرد چرخهم با همون ل بعد

 . یعروسک و آدم و بفهم نی تا فرق ب یبزن نکی ع یشما بهتره بر -

حرف   ،یآشنا باش ایمهمون  نیا  ستمی با س دی با  گهیهم رو به زنه گفتم: تو که د  بعد
 ! کشتتی پارتنرت م یبزن ییجابهنا
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پاره گرفت و به   یهااز لباس  یا یدستم و مثل گون کی کوچ یمعذرت خواه  هیبا  لیکِ 
 کرد.  تیاز سالن هدا   یکیگوشه  تار

زهرم فقط   ختنیاما من سرخوش از ر کردی م  میگلوله راه هیاگه جاش بود با  احتماأل 
 . زدمی لبخند م

 کرد.  واری د یچسبوندم و دستش و کنارم حائل رو  وارید به

پوستت و   تونمی ت نداره و نممورد عالقه   یاز اون اتاقا  نجایا  یفکر کن شهی باعث م یچ -
 بکنم؟!

قلبم و به   هاششهی بلند درونم شکسته شد و خرده ش یبا صدا  یزی چ هیکردم   احساس
من   یفکر کن شهیباعث م یگفتم: چ  الیخیب یو با حالت   اوردمیگرفتن اما به روم ن یباز 
و   یببر ی سرم و مثل قربان ای  یهام کت درست کنبا پشم  یکه بخوا  ردهم یگوسفند ش هی

 و داد نکردم.   غیجشو تا برو گم ،ی هارهار بخند 

نفر صداش زد و مجبور شد ازم   هیبزنه   یحرف  نکهیتکون خوردن اما قبل از ا هاشلب 
 . رهی فاصله بگ

 نگاه ترسناک ازم دور شد.  هیکردم تا با  یبا  یبراش با  یحیلبخند مل با

 شتم.قلبم گذا یو دستم و رو   دمیکش یپوف

 ! ییبا ی ز  ی! چه مهمونییبامسما هیتشب چه

 بود. زی هشدارآم میشد ادهی م نیاز همون اول که از ماش  لی کِ  نگاه

 .شناختیالشخورها رو م  نیکه خودش بهتر ا انگار

گفت آبروم و نبر، سرد نباش، گرم نباش، خالصه   یبار م  هیگفت مواظب باش،    یبار م هی
 کرد.  میروان

 سالم خانم دکتر.  -
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و احساس   ختیفرو ر نمیس  یچند لحظه قلبم تو  یبرا  ،یمرد  یآشنا یصدا   دنیشن با
  توجهیمشت کردم و ب یدسته  صندل یبردم، دستم و رو ادی و از  دنیکردم که نفس کش

 .دمیلند شدم و به سمتش چرخکه به جون گلوم افتاده بود، ب  یبه بغض

 هاش نشست و نگاهش گرم شد.لب   ی رو یکه به صورتم خورد لبخند نگاهم

بود که   ستادهیروبروم ا  کیمرتب و ش یبه آرامش و نگاه مطمئنش زدم، به حد  یپوزخند
مثل   شی آب یهاباشه که تنهام گذاشت. اما نگاه چشم  یهمون  نیلحظه شک کردم ا هی

 ... فتادهین یاتفاق چیبود، انگار که ه شهیهم

 م برگردوندم.زدم و جسارت رو به روح در هم شکسته  یپوزخند

و دورو رو از    حیپررو و وق یها که واژه  کنمی خونسرد! فکر م یعوض لنسریفر یسالم آقا  -
 تو ساختن. یرو

خوردن و با   ن یچ یهاش به خنده  بزرگ، لب انتظارم نه برآشفته شد و نه ناراحت  برخالف
 شد. رهیهام خبه چشم  یگستاخ

 .نمتیبی خوشحالم که زنده م -

  یروز  هی دوارم یمتأسف و ناراحتم، ام  نمتیبی زنده م نکهیبرعکس تو من کامأل از ا یول -
 ! خونسرد یکنم، عوض تی باق ارید یخودم راه  یبا دستا

لگد    یایحرکت ناگهان  یبه سمتش رفتم و ط انیب رقابل یغ یتیهم با حرص و عصبان بعد
 به پاش زدم. یمحکم

خم به  هی از چند ثان شتریآخش بلند شد اما خم نشد و ب یصدا  میحرکت ناگهان خاطربه
 .دیخند  واروونهیو دوباره د اوردیابرو ن

 تر شد.گلوم بزرگ  یش بغض توخنده  خاطربه

و   براش مهم نبود چه صدمه   یحت ای  دهیبود و انگار که نفهم فتادهین ی اتفاق  چیکه ه انگار
 به روحم زده.  یبیآس
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  تفاوتشیبا رفتار ب  نی از ا  شتری دادم به سمتش برنگردم و فقط ازش دور شم تا ب حیترج
 نکنه. رمیتحق

 دستم و فشرد.  ییآشنا  یبرخوردم و گرما  یبه کس هوی که  رفتمی م داشتم

از هر   ترره یهاش ت چشم  یباالتر گرفتم تا چشمم به صورتش افتاد، خاکستر  یو کم  نگاهم
پور  که بعد از مالقات کرم  یابودم البته به جز اون دفعه  دهیبود که ازش د یاگه یوقت د

 دعوام کرد.

 رو هم فشار داد. تیاز عصبان ی و با حالت  هاشلب 

 شد. ره یکرم پور خ ی هاتو چشم  تی، با عصبانبود ریبازوم نفس گ یدستش رو  فشار

 !یدونی من و م  یخط قرمز ها کردمی فکر م -

 . یاطرافت حساس یدخترها  یقدر رو چه دونمی آراد، معلومه که م ریسخت نگ -

 بود. زیخونسرد و تمسخرآم یخوردکنبه طرز اعصاب لحنش

 واقعأ تعجب کردم. دونستی و م  شیاسم واقع نکهیا  خاطربه

 دهن گشادت و ببند و سر جات بمون.  یدونی حاال که م -

 پور زبون درآوردم. کرم  ی و برا  ستادمی غرور پشتش ا با

 . ارهی سرش نم  ییبال نجایا  دونستی نگاهي به اطراف کرد، انگار م پورکرم 

زمزمه کرد:   ل یو کنار گوش کِ  ستاد ی لحظه ا  نیقصد رفتن به سمتمون اومد اما در آخر به
 .اتهی ارزشمندتر از تموم دارائ یل یخ شمهیکه پ یزیاما چ   رمی من دارم م

بهم ازمون دور   یمحو شد و با چشمک  شیتعجب بهش نگاه کردم که رنگ نگاه جد با
 شد.

 کردم و عقب رفتم.  که وحشت  دیچنان به سمتم چرخ لی رفتنش کِ  با
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دور  نمیچون اگه بازم بب یشنوی بار م هیو تو هم فقط  گمی بار م هیو فقط   زیچ هیمن   -
و بهتره    یشنوی م یزینه چ یگیم یزینه چ گه ی بعدش د یچرخی م یو بر اون عوض

 .یخودت و مرده بدون 

 حرف منتظر واکنشم نموند و به سرعت از کنارم گذر کرد.   نیاز ا بعد

 افتادم.  هیو به گر   دی اشکم جوش  رفتنش ناگهان چشمه با

کلمه  هی   یحت  تونمینم گهی د کردمی و احساس م خوردی به قلبم م ر ی ش مثل تکلمه  هر
 . ارمیو تاب ب شگه ی د دیتهد  هی ای رو ازش بشنوم  گهید

نگاه پر از بغضم و ازش گرفتم و دستم و   کرد،ی که بهم نگاه م دمیآرمان و د تیجمع نیب
 . دمیکش سمی خ یهاچشم  یرو

 *** 

اعصاب    ژیژقیق یحاصل جدالشون صدا  دم،ی کش زیم  یرو یحوصلگیو با ب هامناخن
 به وجود اومد.  یخوردکن

رو دوباره به اطرافم   حوصلهی انداختم و بعد همون نگاه ب میبه ساعت مچ ینگاه
 دوختم.

  ره،یبگ ییپروا ی از جسارت و ب  یرنگ کردمی هم احساس کردم نگاه سردم که تالش م خودم
 . رهیگی م یمونیاز اندوه، درد و پش یو حالت ره ی داره رو به زوال م

 لبخند بزنم؟!  پروای آشنا وقف بدم و ب یسرد   نیقلبم و با ا تونستمی نم چرا

  تیاز جنا  یپوزخند بزنه و پشت انبوه گناهمیو ب یبه قلب زخم آرمان تونست طورچه
 که ساخته بودم آشنا کنم. ید یجد تیخودم و با شخص تونستمیآروم باشه اما من نم

 دوباره به ذهنم هجوم آوردن. و آزاردهنده   یشگی هم سواالت

 ! کردم؟ی م کاری چ گشتی زمان به عقب برم اگه
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  ای  کردمیو امضا م   میو حکم مرگ خودم و زندگ دادمی ن مهم اون اطالعات و به آرما باز 
 به آغوش آراد؟!  کردمی فرار م

 ... ذاشتمی رو تنها م مادرم

 زدم و سرم به چپ و راست تکون دادم.  یپوزخند

و   زینه... سعادت، همه چ ایپور . آرمان کرم کردینم رییتغ  یزیصورت باز هم چدر اون  یحت
 . شدمی م رانیو من باز هم از همه طرف و  گفتی به آراد م

 من بود و آراد... هیبر عل زیچ همه

حالت    نیترقلبم و با محکم  ی حرص سرم و به چپ و راست تکون دادم و درها با
 بستم.  تونستمی که م  یایذهن

انقدر زنده بمونه تا    دیو با تموندهیمن کال  یوقته که برا  یلی! اون آشغال خهیکاف گهید نه،
 . رمی امم رو ازش بگانتق 

 یهام بردم و چند جرعه ازش رو مهمون کام تلخم کردم، از تلخرو به سمت لب قهوه
از لبم سوق دادم که چشمم که   ترن ی و به پا وانی که بهم وارد شد لبخند زدم و ل یشتریب

 بهش خورد. 

 گذاشتم.  ز ی م یش لبخندم و کش دادم و قهوه رو دوباره رو آشفته یآب یهاچشم  دنید با

 روبروم کردم. یبه صندل ی ااشاره 

 قهوتون سرد شد. د،ی بفرما -

 چشم دوختم. شی مشک ی هاو بعد به لباسه  شخته یبهم ر یهم با پوزخند به موها  بعد

 داشت. یهاش برام تازگنگاه چشم  یلباسا و حت نی و ا یبرآشفتگ نیحال و ا   نیا

...  یعوض لنسریجناب فر  دینیشیچرا نم -  خونس 



 بی محابا 

196 
 

 کردم. یاخنده رها کردم و تک  مهیو نصفه و ن  حرفم

 !یرسی خونسرد و آروم به نظر نم ادمیتند رفتم، ز  دیببخش -

 کنجکاو عوض کردم. یم و با نگاهخنده  یهاش نگاه کردم و جاتو چشم  هیثان چند

... فکر  شهی م ختهیرهمموهات به  ای یلباس نامرتب دار  دونستمی جلل الخالق! نم -
 واو!   شن،یزده نمو غم  یطوفان وقتچیهات هچشم  کردمی م

 . دمیخند  واروونهیدادم و دوباره د هیتک میبه صندل شتریب

 فقط بهم نگاه کرد. یحرکت و حرف چیه  بدون

 بکشتم. یدرنگ و فکر چیبدون ه جانی بود که هم امکانش

و   دیکش زی پشت م یصندل یو جو وار رو  چشم ازم برداره، دستش و جست  نکهیا  بدون
 .ترسوندی من و نم  گهیها دنگاه  نی روش نشست اما ا

 تر شدم.  یو فوت کردم و جد نفسم

توش و   نمیباشه که انداخت یبدتر از جهنم تونهی بس کن آرمان! احساس تو نم -
 . زدمی هاست دارم دست و پا مسال 

 کردم و حق به جانب گفتم: خداروشکر کن خودت و نکشتم.   یکمرنگ اخم

  ری لرزونش اس  یمشت ها  یتو قمیآن به سمتم خم شد و   کیتوجه به اطراف در   بدون
 شد.

  دی شا ای   تیلرزونش از عصبان یهام دوخت و صدا به عمق چشم  نهیو با طمأن  نگاهش
اون دختر    یطور تونستچه  ؟ی نکرد  هی: چرا با خودم تصودیچیگوشم پ یهم درد تو 

 ؟ یو بکش  گناهیب

 .شهی مزاحممون نم یکس دمیبه اطرافمون که خلوت بود، فهم ینگاه کوتاه با
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: به همون  دمیهام مثل خودش غر کردن چشم  زی باز کردم و با ر قمی و از دور    دستش
و    یرو کشت دفاعمیو ب  گناهیرودررو شدن با برادرت، مادر ب یآشغال به جا یکه تو  یلیدل
 !ی به جونم زد  شیآت

 . یمن و بکش یتونی نم نجایشو و بتمرگ سره جات، ا  خفه

 یانداخت و با حالت   ریولو شد، سرش و به ز   یصندل  یزد و رو   یمسخره ا پوزخند
 نجواگونه گفت: اون شب تولدش بود.

احساسات دردناکم و با   یدادم جا حیدم و ترجم و دوباره مشت کرسر شده  دست 
 پر کنم. تیعصبان

هزاربار مردم و زنده   یطور رو من چه  یدونیطور مرد و توئم نممادرم چه  دونمی من نم -
 داشت.  یشدم اما تو بدون که اون مرگ بدون درد

 و مشتش و به عالمت سکوت باال آورد.  دی لب غر ریز 

 خفه شو! -

سر اصل    میها و ناسزاهات و بگو تا بعد بر: فحشم و گفتم زد یبخش  تی رضا لبخند
 مطلب.

حال خرابم و خوب کنه و خواهرم و   تونهیتوجه به حرفم گفت: کشتنت نم   بدون
 برگردونه!...

بود،   طورن یچون اگه ا  یدیرس  یخوب جه  ی! به نتنیگفتم: آفر  یزدم و با سرخوش یبشکن
 . گردوندمی و برم  میو مامان و زندگ کشتمی منم تو رو م

 ...یکرد  هیتصو یدلو سنگ   ییمحابای تو هم که با ب -

 حرفش.  ونی م دمیپوزخند پر با
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و ترس رو با در نظر گرفتن مردن مادرم   یتو اون همه درد و رنج و کتک و بدبخت یعنی -
افتاده که  خواهر دور  هیهم واسه اون   زیمرگ ناچ  هیو از دست دادن بچه و شوهرم؛ با 

 ! ؟یدونی م یکی ضرر نسبتأ بزرگ تو شرکتت،  هیو   شی دیدی بار م هی یسال

 فشار داد. قشی شق یو کالفه نگاهش رو ازم گرفت و نوک انگشتش و رو   تیعصبان با

خودش رو   یجلو  یبحث ناتموم رو نداشت و به سخت نیکه حوصله  ادامه دادن به ا  انگار
 تا منفجر نشه. گرفتی م

 یکنی درونت و خاموش م شی آت یو دار یانتقام گرفت یکار تا حد  ن یبا ا  یفکر کن دیشا -
  نیو هم یکنی م داریورتر و در درونت بتر و شعلهبزرگ  شیآت هی یباشه که دار ادتی اما 

 ! سوزونتتی تا ابد م

 اومده  موهام کردم. رونی با طره  ب یزدم و شروع به باز  یپوزخند

  ؟ینیبی تو من م یتو چ نمیبب -

 . نمیهاش و ببتا قشنگ چشم دمیخودم و به طرفش کش  شتریکردم و ب اخم

با بغض بهت پناه آورد   شیکه چند سال پ  ییگفتم؟ تو من و با اون رها یچ یدینشن -
و به دردهام پوزخند  یکه تو رهام کرد  نهیخاطر ابه  نجامیاگه من االن ا  ؟یدونی م یکی
 ! یزد

 ...یو در سکوت لذت برد  ید یهام و داشک  تو

  یو شروع کرد  یباز  نیو کالفه به سمتم گرفت و گفت: خودت ا ز یدآمیتهد انگشتش
 . یکار و با من کرد خانم دکتر! تو اون شب اون 

 گرفته شده بود، نبود؟!  مقهیشق ی که رو یاخاطر اسلحهبه انأی اح -

 ! یر دادم و تو توجه نکرد من بهت اخطا -
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زمان ذهنم به سمت اون شب و ادامه  اون  و هم  دمیکوب زیم  یم و رو مشت شده   دست
 سوق داده شد.  یلعنت  یمهمون

 *** 

 ش« یبه چند سال پ یگذر »

 بهش انداختم. ییاخمو  نگاهه

اگه باز هم  ترسم،ی قاطرت م گاردیاون باد  ای الی گودز   یاز تو گمینم یچی فکر نکن ه -
 .برمی و آبروت و م زنمیم غیج یکن یبه سالخ دمیتهد

 بهش انداختم.  ی ا مضحکانه ی هم نگاه مطمئن ول بعد

 که پرونده بودم اعتماد نداشتم.   یهم به چرت خودم

 برد.  نیبه جلو برداشت و فاصلمون رو از ب یقدم

 ؟ یاونوقت به چه جرم -

 شدم. رهیاکش خترسن   یها کردم و تو چشم  یای مصلحت  سرفه  

 جورواجور ..  یدها یتهد ،یو روان یو آزار روح تی اذ  ،ییربابه جرم آدم  -

 و به عالمت سکوت باال گرفت. انگشتش

 .یتحت کنترلم نباش کهی وقت  یرو بذار برا  ایباز زرنگ  ن یا -

از   یکم نیو هم  میمحوطه قرار گرفته بود  یرو گوش بدم چون تو  دشیتهد ستادمینا
 . کردی ترسم کم م

 و پرت شدم سمتش.  دمیکش یفیخف غیج د،ی بازوم و کش کدفعهی

 کنار!  یرو بذار یباز ی وحش یمجبور  گهید نجا یبه جمع اشاره کردم و گفتم: ا غیج غیج با

 ترسم؟ ی م نایمن از ا  یزد و گفت: فکر کرد  یپوزخند
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 ی ترسیگفتم: نه خب، تو از خدا هم نم یدهن کج با

 بنده هاش!  برسه به چه

 خودش تنهاش گذاشتم.  یایو تو دن  دمیکش رون یاز دستش ب ظیهم بازوم و با غ  بعد

 . دمیپور و جلوم دنحس کرم  افه  یکشش کنم که قشدنم برگشتم فحش  دهیدوباره کش با

 که گستاخ و پررو بود.   حقا

 یجورن یو گفتم: عروسک و هم ا  دمیکش رونی حرص بازوم و از حصار دستش ب با
 ...کننیجا نمجابه

 ! ییحرفا  نیو گفت: تو ارزشمندتر از ا  دیخند

 بازش رفتم. شیبه ن یغره ا  چشم

 !یشعوریب یلیخ ،ی ایزنکه هنوز هم دنبال مخ  نمیبی م -

 باال انداخت و لبخند زد.  ییابرو 

 ! یپلکی با وجود اخطارش بازم دور و ورم م یجرعت دار یلیخ -

در  شهیتو حدقه چرخوند و گفت: اون هم یحوصلگیاز ب  یهاش و با حالتچشم  مردمک
 و اخطار دادن به منه.   دیحال تهد

 خب...  -

 ؟ یخب چ -

 شدنم؟  دهیکش لِ یدل -

به عقب برداشتم و به اطرافم   یکه ناخواسته قدم دیخودش و به سمتم جلو کش یکم
 و شر نشه! نتمونینب وقت ه ینگاه کردم تا 

 هام در هم گره خوردن. رو محکم گرفت که ابروهام با اخم دستم
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  شهیگفت: نم تی از تمسخر و سرشار از جد یخال  یگوشم آورد و با لحن  کیرو نزد  سرش
و داره اما باطنتش به مثل ت یی محابای دختر ب ی برا  یانکار کرد که ظاهر جذاب و مرموز 

ازش   یبتون دی زمانش رس ی. مراقب باش که وقت ستین شیخاکستر  یهاچشم  ییبایز 
 !یدل بکن

 . دمیهاش و نفهمحرف یموقع معن اون

 ؟ ی بگ یخوای م یو با اخم گفتم: چ  دمیرو عقب کش سرم

 .ست ی کن، اون مناسب تو ن  یازش دور -

  یم بند اومد، با جسارت تو که خنده  قهید دقهام اومد، بعد از چنلب  ی لبخند رو   اریاختیب
اون بدتر از تو و   کنمی لبم گفتم: فکر نم  یرو  ینگاه کردم و با پوزخند شی جد یها چشم

بهتره سرت به کار   یو بهم پوزخند زد ی! حاال که بهم کمک نکرد ی تو بهتر از اون باش
 بکنم. میخالص یبرا  یفکر هیتا خودم  ینش کی نزد بهم گه یخودت باشه و د 

 کن تا نجاتت بدم.   یازش دور -

 زدم.  یا گهید پوزخند

 یش دتیسوار اسب سف یروز   هیکنم تا  یازش دور  هیبه درخواست سرکار ال دیاالن با -
 ؟ یجهنم نجاتم بد نیو از ا 

 آره. -

 چرا اونوقت؟  -

 ! گمیبا تحکم جواب داد: چون من م بالفاصله

هم   گهیخطت زدم، د میاز زندگ  یجا ولم کرد که اون  یاحاال بزار من بگم! همون لحظه  -
 ندارم.  از ی به کمک و لطفت ن
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برات   والیداستان با اون ه  نی ته ا یداد و با تمسخر گفت: فکر کرد  ش یشونیبه پ ینیچ
 شه؟ یعاشقت م یوجود داره؟ نکنه فکر کرد  یچ

 .دیلبم ماس یابروهام جا خشک کرد و پوزخند رو  نی ب یکمرنگ اخم

مخ اون    خوامیم یکنیتو که فکر نم  کنم،یم  یزندگ تی واقع یمن برخالف تو تو  -
 رو بزنم؟  الیگودز 

  شهیکمک من هم شنهادیپ ه، یمعنی فرارت ب یباال انداخت و گفت: پس استراتژ یاشونه
شده   ری د یلیت عوض شه ممکنه خکه نظر یو البته وقت  مونهینم یقوت باق نیبه هم

 .دارهیخودش نگه نم شیتو رو پ یاد یباشه و اون مردک هم مدت ز 

 ه؟ ی: منظورت چدمیشک پرس با

 رو اعصابش... یزنیم  پروای ها نداره، تو هم که فضول و ببا زن  یرابطه  خوب -

 دادم.  رونی و با حرص ب نفسم

 ! از خداشم باشه.ادبی ب کهیتحملم کنه؟ مرت ی ادیمدت ز   تونهینم یعنی -

 کنم؟  عتیضا  یخوا ی که با حرص گفتم: م د یواکنشم چند لحظه خند  دنید از 

 !یتونی خنده گفت: نم با

 ؟ یسرِ چ -

 دور رقص. هیگفت:   یحوصلگیب با

 ن؟ یهم -

ره  که باز هم امکان ندا یکن رشیغل و زنج نکهی! هر چند امکان نداره مگه ایاگه تونست -
 . یزورش و ندار  یعنی
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کرم پور که تا چند   یبه غبغب انداختم و گفتم: پس دماغت و بچسب آقا  یلبخند باد  با
 . رهیگی همه جا رو فرا م شیسوختن  یبو گهید قه  یدق

 ! یمراقب باش خودت و به کشتن ند -

 گم شد. تیجمع یشلوغ ن یحرف ازم فاصله گرفت و ب  نیاز ا بعد

رفتنش، تند تند پلک زدم تا اشک   ری به مس رهیو با حرص مشت کردم و خ   هامدست 
 هام جمع نشه.چشم  ی تو

!  کردم؟یکار رو م   نیا  دیبا یچ  یکه زده بودم اعتماد نداشتم. اصأل برا  یهم به زر خودم 
اون مرد ترسناک و که به اندازه  دو    تونستمی رو؟ که م یتا به آرمان کرم پور ثابت کنم، چ

 وادار به رقص کنم؟!  شناسمی له  کامل نمتا جم

   کرد؟یقصد جونم و م دمشیدی که هر وفت که م یکس

 !گهی د کشتمی . فوقش مشدمی م میتسل  دیبودم اما نبا  جیگ

 .شدی اون نم شدی قاطر م یهم اگه قادر باز 

 زدم.  یایطانیزد نگاه کردم و لبخند ش یکه باهاشون حرف م ییمردها  به

 بودن.  نایراه حل مشکلم هم تنها

از سالن نشسته بود و چند تا دختر اطرافش    یاهم چشمم به کرم پور افتاد که گوشه بعد
 بودن. 

 ... یخاستگار عمرم کرده بودم! هع نی بهتر دیرو کاند یو بگو که ک  من

 ! ندامی! ولم! خرم! کالستمینکنم رها ن عی لب با حرص گفتم: من تو رو ضا ریز 

 . رمی حال آراد جونم و بگ کمی دم و به سمتشون گاز دادم. بزار و وا کر  شمین

م،یم  میفرض طبق  کنه!  نی ش رو تزسوخته   ایکنه و با برگام اتاق س می هم قصاب دیشا کشت 
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 شدم. کی لبم نشوندم و از پشت بهش نزد  یرو یطونی اما ش  حیمل لبخند

 شدم. زونشیحرکت حساب شده بازوش و گرفتم و آو   هی تو

 عشقم!... میتعجب برگشت سمتم و نگاهم کرد، لبخندم و کش دادم و با ناز  گفتم: بر  با

ادامه دادم:   جانی انداخت که با ه زونمیآو  افهیبه ق یبا تعجب باال رفت و نگاه ابروهاش
 !یدور رقص و بهم داد هیقول  

 ؟  ستی :  حالت خوب ندی لب غر ر یمتعجب مردها انداخت و ز  افه  ی به ق ینگاه یعصب

 بهمون زل زده بودن. زونیآو ییها به مردها زدم که با فک  یچشمک

 دور رقص. هیدر حد  رم؟یو قرض بگ تموندمیکال  قهی چند دق شهیم -

 رو بگم.  شی در اون حد جرعت نکردم که اسم واقع گهید

 بهم انداخت.  یبه سمتم برگشت و نگاه ترسناک عیسر 

 خاره؟ ی که مردها نشنون، کنار گوشم لب زد: تنت م یکرد و طور ک ی و بهم نزد سرش

 ؟ یرقصی مظلوم گفتم: بام نم  ینگاه با

 بار از نظر گذروندم.   نیسوم  یهمون نگاه ترسناک برا  با

 باهام.  دنینه به خود خوشگلم داره و نه به رقص یا عالقه چیبود که ه تابلو

 .دمیبهش چسب  شتریبه مردها زدم و ب یکوند یژ لبخند

باهام بکنه، فوقش هم اگه خواست بکشونه ببرتم مقاومت   یکار تونستی اونا نم جلو
 . کنمی م

 ! رشیز  یبزن یتونی نم ،یبهم قول داد یگفتم: ه  تی همون مظلوم با
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خطاب به  ه یکردم با کنا عشیو ضا مش ید یبود و همون اول د ستادهی که در صدر ا   یمرد
برو به قولت به   یشد  طونی حاال که ش  یول یکارها بکن نیکردم از ا   یآراد گفت: فکر نم

 خانم کوچولو عمل کن.  نیا

 . اوردمی حرصم گرفت اما به روم ن دنمیدی م کی همه کوچ نکهیا از 

 بردم.  ستیو به سمته پ دمی زور بازوش و کش با

 باال.  زدیو م  کردی م وونیو تو ل  خونمیدنیجا نوشمجبوره وگرنه به هی جلو بق دونستمی م

 به کرم پور زدم و ابروهام و باال انداختم.  یراه لبخند تو

اما حاال مجبورش   شدمینم شقدمیحرف زدن با پسرا هم پ یبرا  یچند من قبأل حت  هر
 کردم باهام برقصه. 

 بهت آرمان کرم پور!  لعنت

 .کردمی تا جفتمون و خالص م یآماده  مرگ یگفتی زد و گفت: همون موقع م یپوزخند

  یهست ی نفر نیشونش انداختم و گفتم: از خدات هم باشه! اول یلبخند دستم رو رو با
  یبه دست توانا  یشهرتت سعادته، سعادت داشت ست ین خودیداشته. ب یسعادت نیکه چن

و    هاتیگر   ی؛ بعد هم من انقدر قلبم پاکه که همه  عوضو پارتنرت شدم   یمن درمان شد 
 !یرقصی با من م یازون باالتر دار  دتفراموش کردم و سعا یاه یچند ثان

و به اطرافمون   شی نزد و نگاه شاک  یرو هم فشار داد اما حرف تیو از شدت عصبان  لباش
 دوخت. 

 حرصش خندم گرفت...  دنید از 

  یو اصأل باهام همکار  کردیچنان با اخم به اطراف نگاه م ما اون هم ا  میدیدور چرخ هی
 . کردینم



 بی محابا 

206 
 

حالش و گرفتم و    یپس تا حد  سوزه،ی و م ادی باهام بدش م دنیکه انقدر از رقص  حاال
 پورم سوزوندم. دماغ کرم 

 کش دادم. مقه یافکار تا شق ن یو با ا  لبخندم

 ؟ ی کار کرد نیلب گفت: االن من و مجبور به ا  ر یزد و ز  یصدادار پوزخند

 نکردم؟  -

  یتونیمنه رو نم  یهاتو دست  تیکه زندگ تیواقع  نیاما ا   یفکر و بکن نیهم یتونی م -
 . یعوض کن

 ؟  یداشت  یچه نسبت کهی هم با نگاهش به کرم پور اشاره کرد و گفت: با اون مرت بعد

 به تو چه؟!  -

 گفت: ربطش به جونته!  یبهم رفت و با لحن ترسناک یغره ا  چشم

 ؟ یچ -

 . یانجام بد  دیهست که با  یکار هی -

 با تعجب تو حدقه گرد شد.  هامچشم

 و اگه ندم؟  -

 .شهیم  یبعدش چ یدونی خودت م -

 م؟ یکشی: م دمیپرس یآروم به

 بدتر!  یزیچ هیجواب داد:  یخونسرد  با

 ! یغلط کرد  -
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  ی و گفت: غلط و تو دار  دمیصورت ترس یزل زد تو  شی ذات ی و خونسرد  یآرامش ظاهر با
  دی! بامونهی م طورن یهم هم شهیهم دمیاگه تا االن به روت خند ی که فکر کرد یکنی م

 تا زنده نگهت دارم.  یبد  لیدل هیبهم 

انداختم تا به جنگ با بغض و   نی سرم و پا هیگردنش مشت شد، چند ثان یرو  دستم
  ی: چدمیبهش نگاه کردم و پرس  یدازم، بعد هم سر بلند کردم و با اخم کمرنگهام بپراشک 

 ؟ ی خوای م

 برگه آچار.  هی -

 مهم براش باشه.  یلیبرگه  خ  هی دیرسی نظر م به

 ه؟ یمال ک -

 گفتم: مال کرم پوره. ی جوابش نموندم و خودم با تلخ منتظر

شلوارش کرد    بیج یش برداشتم و ازش فاصله گرفتم، دستش و تو شونه یو از رو  دستم
 اومد.  رونیرقص ب ست یو همراهم از پ

 االنه. ن یزمانش هم هم -

 خودش به حرف اومد. دی که سکوتم و د قهیاز چند دق بعد

 ؟ یندار یحرف -

 دادم.  هیتک  واریو ازش برگردوندم و بدون حرف به د  روم

 چند تا مرد رفت. نگفت و به سمت  یزیچ گهید

 هام و بستم.سر خوردم و چشم   واریکنار د جاهمون 

 شد؟ یبود که تموم نم  یقدر طوالنبود مگه اون شب چه  نیدرد و سوالم ا نیتربزرگ 

 همه اتفاق و تو خودش جا داده بود؟!  نی که ا یطوالن قدرچه
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 کشونده؟   نجایبد باشه که من و به ا  تونهیقدر م چه  یخوب مگه

 فشار دادم.  قمی شق یو رو  دستم

 آدم و به خطر انداختم...  ن یآدم و نجات دادم و جون چند هی من

  نی ا تونستنی ش نمگذشته وال؟یتر از هآدم و کم  هیاز   شتریب یزیچ  هی  ه؟یواقعأ ک اون
 رو جبران کنن. یهمه بد

 رو؟  یعده  محدود  ایهمه رو نجات بده   دیدکتر با  هی

 نکنه  یفضول دیبا -

 گذاشتم. مده ی قلب ترس یو دستم و رو  دمیترس از جام پر  با

 بود. ستادهیافتاد که جلوم ا  یبه مرد قد بلند چشمم

 ادی فکر کردن به  ینسبتأ بلندش برام آشنا بودن، با کم ی و موها یخمار مشک یها چشم
 دعوام کرد.  یو کل  دمشیکردم د کیشل  لی به کِ  همون روز که  یآوردمش. تو

 خودته.  ریشرش پاگ میکنیما ضرر نم یگفت: اگه خطا کن یخونسرد  با

 ! رم؟یخاطرش بمکاغذ انقدر ارزش داره که به هیگفتم:  یبغض پنهان با

تا   د؛یندار  یارزش تیزندگ ا ی تو  نجایا یخوبه که بدون یبه تو نداره ول یارزشش ربط -
 . یوقت دار م یساعت دوازده و ن

 سرنگ تو دستم گذاشت.  هیشب یزیچ هیهم  بعد

 اگه الزم شد بزن بهش. -

 لرزونم باال گرفتم. یها دست  نیب

 کشتش؟  یم -

 کنه. هوششیکه چند ساعت ب هینه مقدارش به حد -
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 : چرا من؟ دمینداشتم جوابم رو بده اما پرس دی ام  نکهیا با

 و شک.  یریبدون گروگان گ  ،یجا تنها ش هیباهاش تو   یتونی چون م -

 . ادیبرم نجایا  یاز دخترا  یلیکار از خ ن یاخم گفتم: ا با

کار هم فقط   ن ی ! ا گهید زیواسه حفظ جونته، نه چ تی مامور  هی نیگفت: ا  یخونسرد  با
 . مونهی با اون دخترا تنها نم گاردیچون اون بدون باد   ادیاز تو برم

 ازم دور شد.  حرف و زد و  نیا

حال بدم     دیزدم. شا  یبرداشتم و به سمته لبم بردم و لبخنده مرموز   یدنیاز نوش  یوانیل
 کنه. یبتونه بهتر باز 

وجود   رغمیم عل بهش نگاه کردم، دست مشت شده  دیو با ترد  ستادمی دورتر ازش ا  یکم
 .دی لرز ی زده بود و م خی گرم   یهوا  انیجر

  رونیب تی با اعتماد به نفس و قاطع قهینگه داشتم و بعد از چند دق هیو چند ثان نفسم
 دادمش. 

  وانیل هی رفتم،  هاشخدمت یاز پ  یکیو از سمتش منحرف کردم و به سمت    هامقدم 
 کردم. یخودم  خال  یش رو زده  رتی ح یها چشم یبرداشتم و جلو 

  یبو دنیچی ن با پزماپوستم احساس کردم و هم  ی ش و رو لغزنده   عیتند و کند ما  حرکات
 قلبم به درد اومد. مین یب یمضخرفش  تو 

 سردرگم به سمتش رفتم.  ییهاو با قدم   تلوتلوخوران

بهم انداخت؛ دست دخترها رو پس زد   یم شد و نگاهبودم که متوجه شیچند قدم ی تو
 و به سمتم اومد.

 ؟ یدماغ سوخته بخر یاومد  -

 به قهقهه شد. ل یخفه تبد تلخم از حالت  خنده  
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 ! ایخودت ب کار؟ی چ  خوامی دماغ سوخته م -

 بهم انداخت.  یمتعجب  نگاه

 بازوش و گرفتم.   یزدم و با حالت چندش یحیمل لبخند

 ؟ یرقصی باهام م -

و نگاهش به   ستادی دستم و از دور بازوش جدا کنه ناگهان ا  کردیتالش م  کهی حال در
آرزو کردم که   یالحظه   یسوق داده شد و برا نی کم به پام افتاد، نگاهش کم دارصورت نم 

گل    یبو یدنینوش یکه به جا ی بتونم جسمم و ترک کنم و برگردم به دختر کاش ی ا
 . دادی م

گرمون بود افتاد  که از دور نظاره  یسوزان یاش، چشمم به نگاه خاکسترشونه  یال به ال از 
 شد. شتریو درد قلبم ب

 نکردم و رهاش کردم.  یو ازم جدا شد، مقاومت دیطول نکش ادیز  حالتش 

؟منتظر جوابم نموند،   ستی گذاشت و لب زد:  حالت خوب ن میشونیپ یو رو   دستش
 شدم.  دهی دستم و گرفت و به دنبالش کش

 رو دستم . یفتیم  ست ی! وضعت در حد رقص نرمال نیاستراحت کن   دیبا  -

با اونا   یبر یخوای گفتم: م  یو با حالت چندش دمیکش رونیو از دستش ب  دستم
 ها؟   ؟یبرقص

همون دختر   یارزون م،یستین ل یگفتم: خو برو! ما که بخ یتفاوتیو با ب  دمیهم خند باز 
 !ادبایب

نداشتم، انقدر با   یدرست یِ واقعأهم حال روح گفتمی م  دهیچرتم و کش  یهاعمد حرف  به
  یایبسته شدن در به دن یشدم و صدا یدنبالش رفتم که همراهش وارد اتاق ییپروا یب

 گردوند.برم  یواقع



 بی محابا 

211 
 

 رادی که ه یابرگه  دونستمی اما نم دنیم دی دم در کش گاردیباد  یکه کل دونستمی م
 .ارمیبه دستش ب دیطور باچه   ایش و نشونم داد کجاست  نمونه

 .م زدبه پاچه  یخورد و سر یتخت قلبم تکون یانداختنم رو  با

 که توش بودم برگشتم. یجد سادات گفتم و به نقش  ای  هیلب  ریز 

 اتاق خودته؟  -

 طور؟ : چه دیاخم پرس با

 جلو...  ایب ،یجور نیهم -

 تره.بدتر و ترسناک یلیحالت خ  نیافتضاحه اما ا یلیالقت خاخ ی هر چند در حال عاد -

 ! پیخوشت  گهید شمیپ اینکردم و مظلوم و لوند حرفم و تکرار کردم:  ب یتوجه

 پف لباسم سفت گرفتم.  ریدست سرنگ و از ز  هیبا   زمانهم

 شد.  کی سمتم خم شد و آروم آروم بهم نزد  به

 کردن بسه، نه تو حالت بده  نه من احمقم!  ینقش باز  -

رو قبول   شنهادمیپ یبگ یبا ترس و وحشت درونم لبخند زدم که ادامه داد: اومد  زمانهم
 ؟یکنی م

و    عیسر  ی لیخ دمش،یکشی زمان که به سمت خودم مگذاشتم و هم  شقه ی  یو رو  دستم
 گردنش فرو کردم. یبدون مقدمه سرنگ و تو

 تخت انداختمش.  یم افتاد و بعد هم رو شونه ی سرش رو   یالحظه 

 هی هوشه،یمطمئن شدم ب نکهیهام مردمکش و چک کردم و بعد از ا دو تا از انگشت  با
 درآوردم و باهاش در و قفل کردم.  بشیاز ج  دیدست کل

 شک نکنن. گاردهایتا باد گفتمی بلند چرت و پرت م یبا صدا  ی عمد هر از گاه به
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بهم   رادی که ه یاساده  یگوش نیهم ینکردم، برا  دایپ یچیگشتن ه قهیقاز چند د بعد
 شده بود رو گرفتم. رهیکه توش ذخ  یاداده بود رو برداشتم و تنها شماره 

 چشم ازش بردارم. اسقه یدق تونستم ی و نم  دنیلرز ی هام مو استرس دست   جانیزور ه از 

  هیکه  دونستمی سرجاش و بکشتم؛ م نهیبش خیهر آِن که س   کردمی لحظه احساس م هر
نگه  هوشی ب ادیتشن و ز که تو سرنگ بود اون غول  یزیهر چ  ای  نیآمپول مورف

 . داشتینم

 که جواب داد: تموم شد؟  شدمی م  دیداشتم ناام گهید

هاش که  کت و لباس  بیو تموم شد؟ تو ج یچ  یکردم و با حرص گفتم: چ یضیغل اخم
 . ستین

پشت در   یگاردها ی زنگ نزن! حواست به باد ینکرد داشیپ کهی قتاتاق رو بگرد و تا و -
 هم باشه.

 جونم! یخودم کفن پوشت کنم بال  یلب فحش دادم: اله  ریحرص قطع کردم و ز  با

 و رو کردم.  ریسمت درآور گوشه  اتاق رفتم و کشوهاشون و ز  به

توشون نبود،  یاگه ید  زی چ چیجز چند تا کت و شلوار و دسته چک و خودکار ه به
 . خوردیبه چشم نم یا یدر مخف ایصندوقچه  چیهم ه  رفرشیز  طورن یهم

 حرص بخوره دوباره شمارش و گرفتم.  یهم کم که بذار اون  دیام نی ا با

 گفت: دستته؟   عیسر  یل یمقدمه و خ  بدون

 موهاشم گشتم.  یتو  یهاش و حترکت، لباس پا ریکمد، ز  یتخت، تو  ریز  -

 !...کشمتی : مدی لب غر ریز 

 زدم. غیج
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 جهنم...   فرستمی قبلش من تو رو م رمینه خ -

 ثابت موند.   وارید  یحرفم و قطع کردم و نگاهم رو   ناگهان

 لبم نشست.   یرو  یمرموز  لبخند

 تمومه!  -

 *** 

 چون حوصله  جدا کردن نداشتم.  دمیها رو کف دستش کوببرگه یحرص آشکار با

 . تی همون کوفت کوفت نمیا  ایب -

لحن تندم، پوشه رو    ینهفته تو  تی به حرص و عصبان یواکنش چیو بدون ه  خونسردانه
 هاش گرفت.انگشت  نیب

 درآورد. رون یازش ب یرنگ یرفت و فندک مشک  بش یج یبه دستش افتاد که تو چشمم

 گرفت.   رشی فندک و ز  شی شده بودم که آت رهیبهش ختعجب  با

 ؟ یکنی م کاری چ یدار -

 بشیج ی و دوباره تو  ش یخال یها خاکسترش رو رها کرد و دست  نگاهم کنه نکهیا  بدون
 گذاشت.

 نداشتن.  یارزش -

 ...یچ ی: پ... پس برادمیپرس دیترد با

 نداره روش و ازم برگردوند. یحرفم و با گفتن به تو ربط  ونیم  دیپر

 پاش له و پراکنده شدن.  ریکه ز  ییدوختم و بعد به خاکسترها  ریتار از اشکم رو به ز  نگاه

 اون شب قلبم شکست.  یبار تو  نی چندم یبرا 
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  ر یو بعد از به دست آوردن ز  کرد ی از اون خاکسترها نبود، ازم استفاده م  شتریمنم ب ارزش
 .کردی ا له مپ

من و   ی! اگه حت ست؟یواسم قائل ن یارزش چیکه ه شدی م یبهم حال دی طور باچه  گهید
خاطر چند فوت خاکستر جون و احساسم رو به خطر هرگز به دیدی جزء افرادش م

 . انداختینم

 *** 

 ؟ یو جونت و به خطر بنداز  یش کی بهم نزد یکه جرعت کرد  یخوا ی م یچ -

خاطر  باال آوردم و نگاه تارم رو که به قهیانداخته بودم بعد از چند دق نی رو که پا سرم
 خاطرات غبارآلود شده بود، ازش گرفتم. 

 . دمیدرد قلبم خند  ونیزدم و م یپوزخند

 شدم.  محابای ب یلیخ داً یجد -

 کنمی گفتم: فکر م میدر پشت درون طوفان ینگاه کردم و با همون آرامش ظاهر بهش
 .مید یخره بعد از شش سال به تفاهم رسبأل

که بند اومد با   کشیستریه خنده  د،یبه حرفم خند  یطوالن ه  یاون بود که چند ثان  نباریا
 .می ندار یجز نفرت و تباه یوجه مشترک چ یوقته که ه یلیگفت: من تو خ تیجد

هم  گه یشخص د هیتفاهم رو با  نیگفتم: هم یحوصلگی باال انداختم و با ب یاشونه
 .میدار

 ابروش رو باال انداخت.  یتا  هی

 کنم؟  یصدمه زدن به آراد باهات همکار  یبرا  یخوای م -

 کردم. نی باال و پا دی و به نشونه تا  سرم

 ! ؟یخودش و بکش ؟ی کن کارشیچ یخوا ی بود م زی براش عز  یلیبعد از کشتن مهرا که خ -
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و منهدم   شیباند کوفت خوامی اول م میرسی و گفتم: به اونم م دمی چونم کش  هی یدست
 دم و دستگاه قاچاق و خالفش... نیکنم، هم

 و داده.  بش یزد و گفت: زحمت نکش خودش ترت یصدادار پوزخند

 !؟ ی لب زدم: چ یپنهان نشدن یکردم و با تعجب زیو ر  هامچشم

 بهم انداخت.  یزیتر کرد و نگاه ترحم انگ  قیرو عم پوزخندش

 ! یبراش نداشت یتی براش نداشت، و اهم یتی اهم -

  یهم برامربوط به خالف و قاچاق مال کول بودن و از اولش  یدم و دستگاه و کارها  اون
 .  کردی ادارشون م یروان یضیجور مر  هی ای رقابت با من 

هاش نشست. انگار که از ادامه دادن  لب  ی رو  یقی و تبسم عم  دی کش یقیعم نفس
 . بردی حرفش لذت م

 خاطرشون عشقش و رها کنه.نداشتن که به تیبراش اهم  یحال انقدرهربه -

 برگردوند.  شیقبل ی و با جا ش یحرف بلند شد و صندل  نیاز ا بعد

! اگه  یدونیبکشمت؟ اوه حتما م  تونمی راحت م ی لیخ کهی در حال یاچرا زنده  یدونی م -
 عمرت و باهاش بگذرون!  ه  یشکستن قلبت بده و بق یگوش به صدا  یدونیهم نم

 یت به حساب من، خانم دکتر سابق و عوضبره، خم شد و گفت: قهوه  نکهیاز ا  قبل
 حاذق! 

 رصد کردم. میرفتنش از کافه رو با نگاه تار و اشک رونیب ری مس

 بردم و قهوه رو از گارسون گرفتم... دست

 . دمیسرکش ضربه یکردم و   کشیمکث به لبم نزد  بدون



 بی محابا 

216 
 

تر و  تلخ  تونست ی چند لحظه نفسم بند اومد و گلوم سوخت اما مگه م  یبرا شیداغ از 
 م باشه؟! تر از بغض شش ساله داغ

 .دادی دوختم که ساعت هشت و نشون م یواریگرفتم و به ساعت د ها ی رو از کاش نگاهم

 . دمیهام کشچشم  یزدم و پشت دستم و رو یپوزخند

 ! « وار؟ی فکر کردم؟ به د یدوختم؟ به چ یو به چ میساعته نگاه بارون »سه

 به وجه اشتراکشون زدم.  یپوزخند

 ! خشک و بدون انعطاف! احساسی سرد و ب وارید  مثل

اون همه درد    واری ، اگه دگفتم  یم واریاگه اون همه دوست دارم و به د دی... شادیشا  اما
در مقابل   کیکوچ یلیترک خ هی دیشا داد،ی و م دیشن یو م د،یدی رو م هیو رنج و گر 

 . داشتی قلبم برم  یانتهای ب یها ترک 

 .کردی و بغلم م  انداختی بهم م ینگاهم ین دیشا

 از جام بلند شدم. ،ی واریبه ساعت د یاگه یقلبم فشار دادم و با نگاه د یو رو  دستم

 .رونیزدم ب شاپی و برداشتم و از کاف فمیک

 خودش غرق کرده بود.  یهام و توو اشک   دیباری به شدت م بارون 

 مانتوم فرو کردم. بی ج یزدم و تو خی ی ها شونم انداختم و دست  یو رو  فمیک

 .دمیگذشته خند  ادیتر برداشتم و به لرزونم و محکم  یهاقدم 

اجاره    یقدم زدم؛ پول هام و برا  ییبارون و سقف کوتاه به تنها  نیهم   ریز  شهیهم من
 . دمیکش ی ر دادم و گرسنگخوابگاه تو مشتم فشا

 .فتمیو تندتر برداشتم تا از شدت سرما پس ن  هامقدم 
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و    اینشد که بدون ر  دایپ  کسچیبهم نداد، ه  یو خوشبخت  تیاحساس امن کسچیه
 و گرمشون کنه!...   رهی سردم و بگ  یها دست ،یفیکث

 !...بر؟ی چرا سر کالس خوابم م دی نپرس یاستاد  چیه

 داره. از ی دختر هم آدمه و به استراحت ن نیبا خودش زمزمه نکرد که ا ییکارفرما  چیه

چرا   دینپرس  چوقت یشکست؟ ه یچ  یقلب عاشق برا نی ا  دینپرس وقتچ یهم ه آراد
 ! ؟یکرد  انتیخ

 از یبهش ن کهی داشت نقاب سردش و پس زدم و بغلش کردم اما اون وقت از یبهم ن یوقت
 داشتم رهام کرد...

 شمم به ساختمون مطب دکتر خرسند افتاد.خودم که اومدم چ به

 دونمیم نگاه کرد اما نمو ظاهر آشفته  سیخ یها ساختمون با تعجب به لباس   نگهبان
 نزد و در و برام باز کرد.   یدردم رو که، حرف ا ی  د یمقصدم رو فهم

بود و قامت بلندش که در حال   یافتاد که خال یمنش  ز یچشمم به م  دمیدم در که رس به
 کردن در اتاقش بود. دیکل

آرامشش رو به   یقیعمتا با نفس دیطول کش هی به شدت جا خورد و چند ثان دنمید با
 دست آورد. 

 رها؟  یخوب -

 نثارش کردم.  یاباال انداختم و لبخند آشفته  یاشونه  یدیقیب با

 نه. -

 به داخل اشاره کرد.  یبا آرامش و مهربون تاد،سی و دوباره تو قفل چرخوند و کنار در ا دیکل

 . ارمی داغ ب یتو تا برات پتو و چا  ایب -
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  یعسل ینشست و ساکش و رو یشگیکاناپه هم ی داد رو  یبهم پتو و خوراک  نکهیاز ا بعد
 گذاشت.

که  یندار ی : تو کار و زندگدمیکه بهش انداختم، پرس  ینگاهمیو با ن دمیو هورت کش  یچا
 ؟ یذاریت م برام وق  شهیهم

 .دیحرف و لحنم تعجب نکرد و خند دنیشن از 

و سوت و    یآپارتمان خال ی کمک کردن بهت رو به رفتن تو یزدن با تو و تالش برا حرف  -
 .دمیم حیکورم ترج

 زنت کجاست؟  -

 ازدواج نکردم. -

 دستت؟  یپس چرا حلقه انداخت -

 مجرد هم خطرناکه. یها مرد  یبرا  یجامعه حت  نیو گفت: ا  دیخند  دوباره

 حلقه شده بود.  وانی به سمت انگشتم رفت که دور ل نگاهم

 ؟ ی حلقه  خودت افتاد  ادی -

 آره... -

 خب؟  -

 لبخند سر تکون دادم. با

 از قلبم.  کهیفقط خاطره و درد برام مونده به همراه چند تا زخم و چند ت یاز اون زندگ -

 ..قلبتون بوده عشق نبوده!. یکه تو  یزی چ دیشا -
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مقدسه که    زیچ هیادامه داد: رها عشق  نهیتعجب بهش نگاه کردم که با طمأن با
. کنهینم دایراه پ مش یدروغ و درد به حر  ای  انتیخ وقتچ یه ره،ینم  نیاز ب وقتچیه
 بوده عشق نبوده.  نتون یکه ب یزیو چ  دیتو و اون اشتباه کرد  دیشا

 لبم اومد. یانداختم و لبخند رو  ری و به ز  سرم

 ...هیها واقعکه بعد از مدت  کردمی خودم هم احساس م یبیطرز عج به

 ؟ ی ش رو داشتتو تا حاال تجربه  -

 رو!  شی و جواب داد: نه واقع  دیپرپشتش کش یبه موها یدست

که با در کنارش بودن تجربه   یی هاتموم دردها و غم  نیپس بذار من بهت بگم. در ع -
 نداشتم. نیعشق دروغ  هی وقتچ ی، هکردم

 اون دوست نداشت.  دی... شادیشا -

 گلوم داد.  یتو  یرفته رفته محو شد و جاش و به بغض بد لبخندم

 سکوت کردم.  هیانداختم و چند ثان نی و پا سرم

 اون هم همون احساس و بهت داشت؟  یتو مطمئن -

آره،  ی... ولکنمیشک م زهایچ  یلیروزها به خ نی دادم و گفتم: ا رونیو آه مانند ب نفسم
 دوس داشت. یلیاون من و خ

  یزن یمرد چ یه ست،ی عشق دوطرفه ن هی  جه  یحال تو نت نی ا  ؟یینجا یپس چرا تو االن ا  -
 . کنهی ترک نم  طورن یو ا   دهیکه دوسش داره رو آزار نم

 نبود. ی هر مرد ای  چیکه اون ه یبدون دیبا -

تکون داد و با آرامش گفت: تو بهم بگو   یسر دیفهمی هام نماز حرف یزیچ  نکهیا با
 بود. یطور مرد چه
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متمرکز   یگذشته و اتفاقات بعد از اون مهمون   یدادم و فکرم و رو رونیو آه مانند ب نفسم
 کردم. 

  *** 

 بلند شد. غمیو ج نی تخت زدم که ناگهان پرت شدم پا   یرو ی غلت یحوصلگیب با

 بلند شدم. ن یزم یو از رو  دمیحرص پهلوم و مال با

 .کردی متأسف بهم نگاه م یافتاد که با نگاه  یبه گلگل چشمم

 ها؟ چته؟  -

 .دمیتخت دراز کش یو دوباره رو   دمیکش یپوف

  ریهام خورد و خاکشنکردم که استخون  یکار چیو ه  مده یانقدر دراز کش  کردمی م احساس
 انجام بدم. دنیجز خواب یرکا تونمیشدن و اگه بخوامم نم

  ایشم  ل ی فس ذارنی م  رمیبم نجایاگه ا  یکنی انداختم و گفتم: فکر م ی به گلگل ینگاه مین
 دن؟ یم  لی جنازم و به مامانم تحو

 .دیچیپ ملحفه نیآلود بخواب  ینداد و با حالت یجواب

 کردم و نگاهم به در افتاد.  شونیموهام و پر کالفه

به  دادی و غرورش اجازه نم کردیبه موادش نگاه م یاوج خمار یکه تو  یمعتاد  مثل
 سمتش بره.

که به در خورد و بعد هم باز شدنش، به شدت روم و برگردوندم و   یتق تق  یصدا با
 دوختم. وارینگاهم و به د

 وارد شده.  زابلیا عمه دمیفهم دیچیگوشم پ یکفشش که تو  یهاپاشنه  یصدا 

 .دم یطرف چرخباال بردم و با حرص به اون  تونستمی که م ییدماغم و تا جا نوک 
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 .یخوری غذا هم که نم دم،ی ت و دور و بر آشپزخونه ندکه خودت و قابلمه  هیچند روز  -

 نزدم.  یچنان حرف دهنم و قورت دادم و هم  آب

 رم یبم یو کامأل هم مشخص بود که اگه از گرسنگ زد یم  ادیرو فر  یتفاوتی لحنش ب  نکهیا با
 که اعتصابم به چشم اومده بود. نکهیباز هم خوشحال شدم از ا ،ست یهم براش مهم ن

 گذاشت.  یعسل  یافتاد که رو ییغذا ینی شدن و چشمم به س کینزد  هاشقدم 

  یتو  یکس دادمی وگرنه عمرأ اگه اجازه م خوادیت و نم مرده   لیبرو خدا رو شکر کن کِ  -
 تخت بخوره.  یخونه غداش و با ناز و اکراه تو  نیا

 بهش رفتم و زانوهام و بغلم کردم. یغره ا  چشم

 .خورمینم خوام،ینم -

 .دمی ش و د چشم غره  دهیکرد و ند ینچ نچ

 . ستیکارا و ادا و اطوارها ن نیا  یجا  نجای، ادختر  نیبب -

 . کنمی م یمردنه، منم دارم همکار   یفقط جا  نجایکردم؟ ا کاری مگه چ -

برو   یبود  لیما  یلیاگه خ یداد و گفت: فعأل اجازه مردن ندار رونیو کالفه ب نفسش
 ام و منتظر شو پوستت و بکنن.  یت یطبقه ک

 زد.  رونی هاش نشون دادن که به سمت در رفت و از اتاق بقدم  یهم صدا  بعد

 رفتنش کردم.  ریبه مس یای کج دهن

 .رمینم جاچینکنم ه رواده یتو رو نخورم و سنگ قبرت و پ  یمن تا حلوا -

به سمت   ست،یدم در ن یمطمئن شدم کس نکهیبه در انداختم و بعد از ا یاگه ید  نگاه
 .دمشیبغل کش یهجوم بردم و تو  ینیس

 پرت کردم و با ذوق برا خودم لقمه گرفتم.  یگوجه به سمت گلگل دونههی
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هفته   هیتازه بعد  ادباینرفتم. ب رونی م و از اتاقم بکرده  اعتصاب غذا  یبعد اون مهمون از 
 افتادن!   ادمی

م و لقمه پرت شد تو  ، هول شده در بدون مقدمه باز شد  هویغذا خوردن بودم که  مشغول
 گلوم. 

و   با اخم و لب  افمی و چشم غره رفتم، ق  دمیبه سمتش چرخ ظیتا سرفه کردم و با غ چند
 شده بود.  یدن یلوچه باد کرده د 

  هیقبل  یها هاش شدم. برخالف دفعهچشم  یتعجب کردم اما محو برق تو  دنشید از 
 . دمیدی هاش مچشم  یلبخند و نور، تو  هیشب یزیچ

 ها؟  -

 شمرده به سمتم اومد.  یهاو از در برداشت و با قدم   شهیتک

 که!  یری از رو نم -

 . یکرد یچیو باندپ  نیقزو یپاکه دست سنگ  یاز رو بر دیتو با به جانب گفتم:   حق

گفت:    یهم به آروم  یهاش روبه اطراف انداخت و با فشار دادن لب  یو تند   نگاهش
 . یای ب یتونی م یاگه بخوا  رون،یب رم ی دارم م

شده بود با سرعت به سمت در   مونیکه پش یشدم که مثل کس  رهیتعجب بهش خ با
 رفت. 

 . امی تا لباس بپوشم ب سای زدم: وا غیتختم بلند شدم و رو بهش ج  یهول تو با

 رفت. رونی تکون داد و از اتاق ب دی به نشونه تا یمکث کرد، بعد هم سر  هیثان چند

 لقمه رو تو دهنم چپوندم.   نیتعجب و ذوق آخر با

 ! ده؟ینگفتم اعتصاب جواب م -
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 ها رفتم.ا قر به سمت کمد لباس هم ب بعد

دستور داده بود کمدم و تو   ا یبودن. گو  دهیهام و قبل از اومدنم تو کمد چلباس  همه  
 . نجایا  زنیکنن و بر  ی خونه خودم رو خال

 تا بپوشم.  دمی کش رونیتا لباس مناسب ازش ب چند

  اطیتا همون ح  رفتمی م  یلیبودم، خ دهیخودم ندوقت بود که رنگ تهران و به یلیخ
 عمارت بود.

 برپا شده بود.  یماتحتم عروس  یتو  ن یهم یبرا 

 .نشیتو ماش دمیخونه خارج شدم و پر  از 

روم و برگردوندم   عیسر  یلیقلبم خ  عی و تپش سر دنشیبهش انداختم اما با د ینگاه مین
 و اخم کردم.

 و قصاب هم انقدر جذاب؟ من اعتراض دارم.  یقاچاقچ

با   یقشنگ یهم سازگار دشی سف  راهنیو پ  ومدیبهش م  یلیخ شیکت اسپرت مشک تک
 کرده بود.  جادیروشنش ا  یخاکستر یو موها  دیپوست سف

و بهشون   کنمی جا و موهاش و شونه م هی کنمی روز به عمرم مونده باشه خفتش م هی
 نه. ای مثل ظاهرشون خشکن  نمیتا بب زنمی دست م

 اومد.  رونیسرعت از خونه ب  نیدم در، در و باز کردن و با آخر یگاردهایباد

هاش  از حرف  یاد یز  زیگوشش گذاشت و شروع به صحبت کرد، چ یرو تو  یهندزفر
 بگه. ی فرانسو  زدمی اما حدس م دمیفهمینم

 نگاه کردم. رونیآوردم و به ب نی سمت خودم و پا شه  یش
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که با تهران فاصله   زدمیبودم و حدس م  دهی و قبأل هرگز ند  میکه توش بود یاجاده 
و با  زدمی به امواتم م ی بود که در هر لحظه سر ادی داشته باشه. سرعتش انقدر ز 

 .گشتمی برم ترمزهاشمین

مرگ   ی که منم آرزو  شهینم نیبر ا  لیدل یترسی نم یچی که تو از ه  نیحرص گفتم: ا  با
 داشته باشم. 

 صورتش تکون دادم. یو دستم و جلو  دمینداد که با حرص به سمتش چرخ  یجواب

 بهم انداخت.  ینگاهمیو درآورد و ن  شیهنزفر 

 چته؟  -

 ؟ یکنی م  یرانندگ یجورنی خودت چته که ا -

 رم؟ یهم از تو بگ مجوز سرعت   دیبا -

 . رمیتو، وسط جاده ناکجاآباد بم یوونگیخاطر د به  خوامیبه هر حال من نم  -

 . دمیچسب  ی زدم و به صندل غی کرد که ج شتریزد و برخالف انتظارم سرعتش و ب یپوزخند

 . ینیبی و نم لیحاال حاالها عزرائ  شتمینترس تا من پ -

 بدتر ترسوندم.  چ،یو که آسوده نکرد ه الم یخ حرفش

چند دور  نکهیلب شروع به ذکر گفتن کردم، بعد از ا   ریدادم و ز  رونی د بو تند تن نفسم
 و نگه داشت.  نی خوندم بألخره ماش یالکرسةیآ

 . امینم رونیباهات ب وقتچ یه گهید -

 کار و بکن.  ن یهر وقت ازت اجازه گرفتم، هم -

 و خاموش کرد و بهم اشاره کرد.  نیحرف ماش  نیاز ا بعد

 شو.  ادهیپ -
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 به اطرافم انداختم. یشدم و نگاه  ادهیپ ن یاز ماش  همراهش

 لبم اومد.  یلبخند رو  شدنیکه رد م  ییها ن یبودن و ماش ابونی خ یکه تو یمردم دنید با

خراش تهران و  گوش  یآلوده و سروصداها  یدلتنگ هوا  یزمان هی کردمی فکر نم وقتچیه
 سرد بشم.  ی روزها ی تالطم مردم تو

 .ستادمی سمتش قدم برداشتم و کنارش ا به

 ؟ ی داشته باش از یهست که ن  یزیچ -

 ؟ ی بخر زیبرام چ  می: آورد دمیکردم و با بهت پرس تعجب

 تا به کارهام برسم. یخوای نم یزیاگه چ -

 ؟ یخری تند سر تکون دادم و با ذوق گفتم: برام لباس م تند

بود راه افتاد، قدم هام رو تندتر کردم   ابونیطرف خکه اون  یحرف به سمت پاساژ  بدون
 تا بهش برسم.

 ؟ یخری دار مو کفش مارک   فیبرام ک -

 نگاهم کنه، کوتاه جواب داد: آره. نکهیا  بدون

 ؟ یخری هم م  نایو ا  پسیپفک و چ -

 آره. -

 ...ایگفتم: مشکوک یاکردم و با لحن کارآگاهانه زیو ر  هامچشم

 طور؟ : چهدیپرس یآهستگ به

  یخوا یم  ،یکنی نم دمیتهد  ،یاریو م یگلگل ،یزنی لبخند م مچهین ،ی آخه مهربون شد  -
 . یبخر زیم  زیبرام چ

 . دمیبودن حرکتش ترس یی هویخاطر  که به ستادی ا  ناگهان
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 . یسازگار شتر یو خشونت ب دی با تهد نکهیمثل ا -

 نشو.  یتند سر تکون دادم و گفتم: نه نه... عصبان تند

 بهم رفت و ازم جلو زد. یغره ا  چشم

 شهیهم یتونی گفتم: نم رفتمی دنبالش م کهیکنج لبم نشست و در حال  یکمرنگ لبخند
 برج زهرمار باشن؟  دیمگه خالفکارا حتمأ با  ؟ی مهربون باش

  هیتک واری که به د دمی مغازه  پاساژ شد، منم دنبالش رفتم و د  نیولو نداد و وارد ا جوابم
انقدر مهربون    شهیبخر چون هم یخوای م یگفت: هر چ یتفاوتیداد و با لحن سرد و ب

 .ستمین

نمونه  هیچشمم افتاد   ی که جلو  یها رفتم و از هر مدل لباسذوق به سمت رگال  با
 برداشتم تا ببرم پرو کنم.

 کنم. هی و تخل میو نوجوون ت ی طفول یها داشتم تموم عقده  میتصم

شونه و گردنم به عالوه  هر دو تا دستم جا دادم و به سمت   یها رو رو زحمت لباس  با
 رفتم.  شخوانیپ

براش   و شمیبهم انداخت که ن یا هانهیابروش و باال انداختم و نگاه عاقل اندر سف یتا  هی
 باز کردم.

 که انتخاب کرده بودم انداخت.  ییهابه لباس  یای سمتم اومد و نگاه سرسر به

 شی شونیپ ی و اخم کمرنگ رو دی. با همون ترد نگاهش رنگ از تعجب گرفت  ناگهان
 انگشتش و به سمت چند تاشون گرفت.

 ؟ ی اتو حامله  نمیبب -

 شکم صافم دوختم. باز موند، نگاهم و به مهیگرد شد و دهنم ن هامچشم

 جانم؟  -
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 دونم؟ ی من نم ینکنه توله موله دار  -

 اد؟ یمن م  افهیکردم و گفتم: به ق  یکمرنگ اخم

 ؟ ی خوای م  یچ یرو برا  یچند وجب یهالباس  نی پس ا -

 و گرفتم و تعجبم جاش و به خنده داد.  منظورش

 گرفتم.  یگلگل یرو برا  نایذوق گفتم: ا  با

 فوت کرد. رونیبهم نگاه کرد و بعد هم نفسش و کالفه به ب س ی پوکرف هیثان چند

 خوبه ها! مقه ی برات لباس انتخاب کنم؟ سل یخوای سمتش خم شدم و گفتم: م به

 . ستین یاز ین -

 حرف کارتش و درآورد و به فروشنده داد تا حساب کنه.  نیاز ا بعد

 رو تو دستم جا کردم. هالون یو نا   دمی ورچ لب

 .رفتیم  نیابهتش از ب زدیاز حد باهام حرف م  ادیت! انگار اگه ز نداش  یروان تعادل

  رونیدور دستم حلقه شد و از بغلم ب یبودم که ناگهان دست هاک یجدال با پالست سرگرم
 . دشونیکش

 زد. رون یرو گرفت و از مغازه ب هاک ی پالست

 !  یواری حرکت جنتلمنانه و گلگل چه

از    یای نگران چیبه پشتش و من نداشت. ه ییاعتنا  نیترلبخند دنبالش رفتم که کوچک  با
 جانب فرارم نداشت.

 .دمی خند زیر  زیها افتادم و ربچه لباس  ادی

که عکس   ی از گوشه و کنار لباس دشیسف  یهاها و زدن پشملباس  دنی از تصور پوش  یحت
 . گرفتینوع خودش روش بود هم خندم م هم
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 ؟ یخوا ی نم یزیچ گهید -

 سطح باهاش شروع به راه رفتن کردم. و بهش رسوندم و هم  خودم

 گشنمه. -

 بخوا!  گهید زیچ  هی!  یای رو موده گشنگ شهیتو که هم -

و   پسیواسم چ  دیبا یفکر کنم. راست  ی اگهی د زیبه چ تونمیتا شکمم پر نباشه نم -
 کنم واسه روز مبادا!  رهیذخ یو پفک بخر   لی پاست

 . شهینم دایپ زهایچ جورن یدم و دستگاه خونت از ا  تو

 جا.همون  م یرفت میکافه بود و مستق هیپاساژ   کنار

 سفارش دادم و اون هم قهوه  تلخ!   تزایپ من

 .خورهی فقط تلخ م شهیبه عمل آورده بودم که هم کاشف

 قهوه تلخ واسه چته؟  گهید ،ید یهم که م قهوه  یالمصب تو خودت اخالقت تلخه، بو  خو

 . میاومد  رون یب تزامیو بعد از خوردن پ  می تو کافه نموند ادیز 

 ؟ یکار دار رونیب -

 نه. -

 و باز کردم.  شمین

 ددر؟!  میپس آورد  -

 هام دوخت. و از اطرف گرفت و به چشم   نگاهش

 ؟ ی ترسی گفت: چرا ازم نم میتوجه به سوال انکار   بدون
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. زبونم قفل کرد و  ستادمی و اما ترسناکش متعجب شدم و ا  یسوال ناگهان دنیشن از 
 بدم. ینتونستم جواب

 ؟ یش یم  میاحمقانه قا ی بچگونه و رفتارا  یپشت اخالقا  ا ی  ؟یخندی چرا انقدر م -

 هم قفل شدن. یهام تو رفته رفته محو شد و دست  لبخندم

 ! م؟یبنداز  هیبه گر  ای  یکه بترسون چرا انقدر برات مهمه ترسم؟یازت نم یکنی چرا فکر م -

 انداختم.  نی و سرم و پا  دمی ورچ لب

 شد، سر بلند کردم و بهش نگاه کردم.   یکه طوالن مکثش

 . دیموهاش کش  نیب یروش رو برگردوند و دست کالفه

 نزد.  یاز هم باز شدن اما حرف  هاشلب 

 .شدیمانعش م   یزیچ هیباهام حرف بزنه اما    خواستی که م انگار

رفت و   نی با سرعت به سمت ماش تیدوس داشتم باهام حرف بزنه اما در نها یلیخ
 رو توش انداخت.  هاک ی پالست

   ؟ی دیحرص گفتم: چرا جوابم و نم به

 جوابت و بدم؟  دیچرا با -

ادامه داد: نه  یرحمیلحن تندش نه جا خوردم نه از رو رفتم اما اون باز هم با ب از 
نداره! اگه فکر   یمن مفهوم  یبرا کدومچیو نه تو، ه نه احساس  ،یخونواده، نه زندگ

 یتونی م یکنی ! اگه فکر میکنی اشتباه م شمیبا هر بار نجات دادنم خوشحال م یکنی م
باز هم سخت در   ،ی کن میترم ایاز وجودم و عوض    یزیو چ  یفرشته نجاتم باش

 !...یاشتباه
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گوشه از  هی  یبود؛ با هر حرف طورن یهم هم بارن یو ا کردم ی هاش بغض مبا حرف  شهیهم
و من باز هم احمقانه و در عمق وجودم   زدیم یرحم یو با ب  گرفتیاحساسم و نشونه م 

 داشتم.  مانیبه بهتر شدنش ا 

 تا کارم تموم شه. ینیشی م جان یاشاره کرد و گفت: مثل بچه  آدم هم  نیماش به

 شستم. ن نیماش یانداختم و بدون حرف تو  نی و پا سرم

 کنم.  هیخاطرش گر به خواستمینم گهی، ددادم  هیو سرم و به پشت تک  دمیکش یآه

 درد و رنجم و داشته باشه. اقتی نبود که ل یکس اون

  رهیدستگ یم و رو به عاقبت کارم فکر کنم، دست مشت شده  ایفکر کنم  نکهیا  بدون
 فشردم و در و باز کردم. 

هام و سرعت  بودم قدم  ریکه توش اس ییایو فارغ از دن زیچ چ یتوجه به ه  بدون
 .دمیدو دنمیبه افکار و رفتارشون از د توجهیمردم، ب  نیو ب دمیبخش

اونا از جنس سکوت بودن و به   کردن،یجز قضاوت بهم نم یکمک چیبه هر حال ه  هااون 
 .دادنیپاسخ نم  یدست دراز شده  ناشناس چیه

تالشم احمقانه و   دونستمی که بهش گره خورده بودم، م یزیدور شم از چ خواستمی م
 فرار به خودم بدهکار بودم.  هیاما   ستده یفای احتماأل ب

 .دمی تر دونامعلوم  یمقصد  یسونامعلوم به ییکه توان داشتم از جا ییتا جا  پس

تالشم و   دی که توش اومدم فرار کنم اما با  یزیاز چ یلیخ تونمی که نم دونستمی م
 . کردمی م

و    ستادمی شدن، ا ژن یاز اکس  یهام خالبرام نمونده و شش  ییاحساس کردم نا  کهیزمان
 .دمی و ند گشتمی که ته قلبم دنبالش م یزیبه پشت سرم انداختم اما چ  ینگاه مین
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شدن داشت،  یقصد طوفانکه  ینم نم بارون ریولو کردم و ز  نیزم یخودم و رو یحالیب با
 نشستم. 

 . رپامیفرش ز  نی سرم بود و زم یشهرم اما آسمون باال  یکجا  دونستمینم

پناه بردن تا   یا که توش بودن هر کدوم به گوشه یخلوت بود و اندک افراد  بأیتقر  رواده یپ
 نشن. سیخ

چونم غلت خوردن و   ی، تا رو م نشستن گونه یو لطافت رو  یبارون به آروم قطرات
 ...دنیکش  نی خودشون و پا

 بدن.  نی هام و همراهشون بشورن و قلبم رو تسکدادم اشک  اجازه

 متوقف شدن برخورد بارون با صورتم، چشم باز کردم و نگاهم به پشت سرم افتاد. با

 پشت سرتم.  شهیمن هم -

که  یرنگ یوختم و بعد به چتر خاکسترد سشیخ یبه باال و موها  نی و از پا  نگاهم
 سرم گرفته بود.  یباال

 ؟ یازم فرار کن ی تونی م یفکر کرد  -

 گفتم: نه... یگرفتم و به آروم دهیتلخش و ناد پوزخند

 باهات مهربون بودم!... نکهی با ا  ؟ یفرار کن یاما باز هم تالش کرد  -

 دم.و پوزخند ز   دمیش رو ند شده در پشت لحن آشفته پنهان  اندوه

بغض کنم و بعد لبخند   ایگربه اسم انتخاب کنم   هی  یترس بخندم، برا  یتو رو دیشا -
 !یآرومم کن تابیت  هیو بعد با  یکه کتکم بزن  ستمیبچه ن هیبزنم اما من 

 !... یرحمی ب یلیتو خ -
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نگاه کردم و قلبم فشرده شد. من   دشی ناام یخاکستر  یها چشم  یانعکاس غم تو  به
 نبودم... رحمیب

ش و خشونت گرفت و  چهره  ی تو   متی مال ی. جاد یطول نکش  یادیحالت مدت ز   نیا  اما
 . دمیبه باال کش مقه ی با سفت کردن دستش دور 

 گردنم گذاشت.  یو نوک انگشتش و رو   دیلرزونم و به سمت خودش کش بدن

 ! کشمتیم ،یفرار کن یو بخوا  یتفاده کناز اعتمادم سوءاس   گهیبار د هیاگه  -

  یدیچیفرارم رو عمدأ نم یوی ... سناریکرد ی وصل نم ابیبهم رد یاگه بهم اعتماد داشت -
 . یستاد ی ای و پشت سرم نم

 .کردمیاما من اشتباه نم  -

 از هم باز کردم.  یو به لبخند تلخ  هاملب 

 ، من اشتباه کردم که به پشت سرم نگاه کردم!...نه -

 دوختم.  شیخاکستر  روحیب  یهاپر از بغضم و دوباره به چشم  نگاه

  نمیو تو نگاه تارش بب میاشک یها انعکاس چشم   تونمیاحساس کردم م هیچند ثان یبرا 
 پرت شدم.  رفت... دستش و از دور کمرم باز کرد و به عقب نیاز ب ه یاما بعد از چند ثان

 هاش و به عقب برداشت.رها کرد و قدم  نی زم یو رو   چتر

 لحظه مشت کردم و ازش گذر کردم.  نیم و به سمت چتر بردم اما در آخرزده  خی  دست

شدن از  سیسرم بنا کنم... خ  یباال  یخاکستر یخودم آسمون یهابا دست  خواستمینم
 بود. یک یبارون بهتر از پناه بردن به آغوش تار

 بهم انداخت. ینگاه میو ن ستادی لحظه ا چند
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که  فهممی گرفت اما االن م  یبارون چه حالت ریتو سرش گذشت و نگاهش ز  یچ دمینفهم
 !...دمیاحساسش و درهم کوب

 .کردمی ازش فرار م شی پ قهیرو برگشتم که چند دق یابونیحرف دنبالش خ  بدون

  یزیگرم، چ یو قلب زدهخ ی  یها بارون، بدون حرف، با دست  ر یبرداشتن همراهش ز  قدم
و اون حال و اون مرد و   ابونی بتونم انجامش بدم. دوست داشتم اون خ شهینبود که هم

 ذهنم نگه دارم تا هر وقت که قلبم به درد اومد بهش پناه ببرم و توش قدم بزنم. ی تو

کنم و برگردم به  یراه و ط هیش بقنگفته ی هاحرف  دنیم با توهم شنداشت دوس
 که ازش فرار کرده بودم. ییجاهمون 

 یکنی عذاب رها نم نیو از ا   من

 یکنیبه من نگاه نم یکنارم

 رسهیقلب تو به من نم تمام 

 من بسه  یبرا  یکه فکرم نیهم

 *** 

  ریو مس  میشد  نیسوار ماش د،یبألخره به سر رس یقدر هم طوالنهر چه   ابونیخ اون
 .دیتهران با عمارت هم در جدال با احساسات مختلف و آزاردهنده به سر رس یطوالن

 شد.  ادهی و نگه داشت و با شتاب پ  نیماش اط ی ح وسط

 شدم.  ادهیبعدش منم پ قهیو چند دق  دمیکش یآه

 ها باال رفتم و وارد سالن شدم. پله از 

 . ومدیافتاد که به سمتم م زابلیبه عمه ا  چشمم

 رها؟  -
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 .کنمی من بهت افتخار م ،ید یجلل الخالق بألخره اسمم و فهم -

ها، گفت:  دوخته شده به پله ینگران و نگاه  ییبا صدا زمیتوجه به لحن تمسخرآم  بدون
 چش شده بود؟ 

 ها؟  -

 د؟ ی: دعوا کرد دیرفت و با حرص پرس میجی به گ یغره ا  چشم

جواب دادم: من که اصأل حق حرف زدن ندارم، اون   یحوصلگی باال انداختم و با ب یاشونه
 دعوام کرد.  ادبیب

 هاش بغض به گلوم فشار آورد.حرف   یادآوریو با   دم یهم لب ورچ بعد

 ؟ ی بهش گفت یچ -

 نگفتم. یزی چ ؟یچ -

 ؟ یکرد  کاری بگو چ -

کردم،   دی کردم، تهد ی، قصابکردم، آدم کشتم  تیکردم و دوباره با حرص گفتم: جنا  یاخم
   ؟ی گیفحش دادم! اه... عمه چرا چرت و پرت م

 ها رفت.به سمت پله  ی فوت کرد و با نگران  رونی و نداد. کالفه نفسش و به ب جوابم

 ؟ یچرا اون سواال رو کرد  -

  شیطبقه  پنجم رو در پ ری ها باال رفت و مسلههم جوابم و نداد و بدون توجه بهم از پ باز 
 گرفت. 

 و به سمت اتاقم رفتم.   دمیکش یایهع

 و با تعجب بهم نگاه کرد.   دیاز جاش پر   سینیکه ک دمیو چنان به هم کوب در

 شده؟  یزیچ -
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 تخت ولو کردم و شالم و درآوردم.  یو رو  خودم

 ... یهع -

 .دیشد و به سمتم چرخ زیخ م ین شی صندل  یرو

 اومد؟   شیپ یمشکل -

 . ادیم شیپ شه یمشکل که هم -

 اد؟ یاز دستم برم یکمک -

 بهم دست نداد.  یاحساس خوب  چیه نیهم  یاجبار بود، برا   یخشک و از رو لحنش

سکوت و    نیالهه رو هم به ا   یاندرزها  یبود، حت نجایولگرد االن ا   نیاون دلف کاش
 .دادمی م حیترج ییتنها

 ؟ یی نجایا یچند سالته؟ از ک تو -

 تر بودم. از تو جوون  عمارت شدم  نیوارد ا   یانداخت و آهسته گفت: وقت نی و پا سرش

  فتیش  نجایا  د،یبر یمرخص  ای  دینباش یالحظه  هیبق ای که تو  دمی ند وقتچ یمن ه -
 فشردست.  یلیخ تونیکار

 ! هیشگیهم ست،یفشرده ن -

 ؟ یچ -

 بره. رونی ازش ب تونهینم  گهی د شهیم  نجایوارد ا  ی کس یزد و گفت: وقت یسرد  لبخند

  یعمارت وحشتناک و خاکستر  نیا  ینفر تموم عمرش و تو  هی  نکهیاز فکر کردن به ا  یحت
 و بترسم. ادینفسم بند ب شدی نره هم باعث م رونی بگذرونه و ب

طور ممکنه  چه  ؟یبودن خسته نشد  نجایاز ا یعنی... ی  ؟یترسیگفتم: تو نم ینگران با
 ؟ یعمارت بگذرون نیا  یآور و خسته کننده تو عمرت و  کسالت  ه  یبق
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اگه   یخوشحال باش دیهست. با   یکنواختیسر رفتن و   از حوصله   شتری ب ییدردها نجایا -
 ... یاوقاتت و با درد نگذرون

 .نمیدرد و رنج و بب باش یز  یها عمق چشم یتو  تونستمی م

  خوادیچون اجازه نداره و نم ا ی که  زدمی علت غمش و بپرسم اما حدس مداشتن  دوست
 .ادیو ازم بدش م  شهیناراحت م ای  دهیجوابم و نم

 . میقدم بزن مون یتابوت ابد  ی تو  میاومدم و گفتم: بر  نی تخت پا  یرو از 

 گوشه  لبش نشست و بلند شد. یپوزخند

 هام به اطراف نگاه کردم.گام با قدم افسرده هم  یازش راه افتادم و با نگاه  جلوتر

 افتاد و تعجب کردم.  یبه مجسمه  ققنوس فلز چشمم

باره که    نیزده؟ اول بشیبود، غ نجایا  شهیکه هم ی: چرا خدمتکاردمیپرس سینیبه ک رو
 ...نمشیبینم

 ست؟ ین بیعج نی: ا دمینداد که به عقب برگشتم و با تعجب پرس یجواب

 نداد که اخم کردم و به سمت آشپزخونه رفتم. یهم جواب باز 

رو هم   ییزهایبودن و چ ستادهی که سه تا از خدمتکارها کنار هم ا دمی تعجب د  تینها در
 بود. جان ی پر از ه یکیمتأسف و اون   یگریناراحت، د شونیکیچهره   کردن،ی زمزمه م

شمارو به   دیستیسر کاراتون ن نهیبب زابلیباال انداختم و گفتم: جلل الخالق عمه ا  ییابرو 
 ها. کنهیم  تی راه راست هدا

 رفتن. یاصدام با سرعت از هم جدا شدن و هر کدوم به گوشه   دنیشن با

 برگشتم. سینیحرص به سمت ک  با

 ! یگیشده تو به من نم یزیچ هی -
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 . یشیفقط ناراحت م کنه،ی نم دایبهت پ  یگفت: ربط آهسته

 چرا؟  -

  نیارتباط ب تی ممنوع نجای ا  نیاز قوان گهید یک یگفت:   یوارپچآروم و پچ یتن صدا  با
 افراده. 

 ؟ ی عشق و عاشق یعنی تعجب لب زدم:   با

 داره.  یمجازات و در پ  یبه هر نحو  ی، هر ارتباطآره  -

  نیتونی نم یحت هاچاره یگفتم: شما ب یهم گره کردم و حرص ی هام و تواخم دست  با
 ساده هم ممنوعه؟  یدلخوش  هی  یوقت حتاون  د،یبر  رونیب یطان یعمارت ش نیاز 

 تلخ سر تکون داد. یپوزخند با

 در پس رنج ممکنه. دنیفقط نفس کش نجایا -

افتاده که   ری گ گهینفر د هی گفتم: نکنه اون خدمتکار با  یفکر کردم و بعد با نگران یکم
 ست؟ ین

خونه پر از شنوده که به  ،یش صحبت نکنسر تکون داد و گفت: بهتره درباره  آهسته
 . دنیاز کلمات واکنش نشون م یبرخ

  یکه هست ی... هر خر ی دی گوش م یکه دار  ییزدم: تو غیحرص ازش فاصله گرفتم و ج با
 ! احساسیب یتو جوب روان ر یواقعأ برات متأسفم برو بم  یباش ول

 ام؟  ی ت ی: اتاق کدمیبه سمت چپ انداختم و پرس ینگاه مین

نشون بده روم   یفرصت کنه واکنش نکهیهم گره خوردن اما قبل از ا  یبا اخم تو  ابروهاش
 کج کردم. نی رزمیو به سمت ز  رمی و برگردوندم و مس

 شد. ر یاس سی نیدست ک ی راه بازوم تو  ونه  یم
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 . میبهتره به اتاق برگرد -

دارن از  نجایا  م؟یبرگرد یچ  یعنیو گفتم:  دمی کش رونی بو با حرص از دستش   بازوم
 . سازنی هم شکنجه و سرکوب م  یانسان  یهاحقوق  نی تریعیطب

 . یری جلوش و بگ یتونی تو که نم -

 تالش کنم!  تونمی م  یول -

 نکهیرفتم. قبل از ا  نی ها پا حرف ازش فاصله گرفتم و با سرعت از پله  نیاز ا بعد
 رنگش و باز کردم و وارد شدم.  یاشم در نقره  مون یپش

 از درونم قوت گرفت.  ییپس از ورودم متوقف شدم و ندا یا لحظه یبرا 

از خودم و   تونستمینم  یمن حت رم؟یدردها رو بگ ن یا  یبودم که جلو یمن ک  مگه
 احساسم محافظت کنم.

به گوش   یمختلف و وحشتناک   یمختلف نگاه کردم که از درونشون صداها   یدرها به
 .دیرسی م

 ؟ یکنی م کاری چ نجایا -

 . ومدی سالن م  یافتاد که از انتها  رادیبه ه چشمم

 اون کجاست؟  -

 ه؟ یگفت: اون ک ی باال انداخت و با خونسرد ییابرو 

 همه شکنجه و درده.   نیکه مسئول ا یهمون -

 !یجرعت اعتراض داشته باش خورهی بهت نم -

 .شینیبب یکه تو نتون  هیعی، طبقلب دارم  نمیس  یزدم و گفتم: من برخالف تو تو یپوزخند
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در پشت سرم، دهنش و بست. با   یکس دنیبزنه که با د یزد و خواست حرف یپوزخند
 شلوارش کرد و از کنارم رفت. بیج یدست تو  یچشمک مرموز 

 .ستادهیا  یکه پشت سرم ک زدمی م  حدس

جا خوردم، مردمک   دنشیدم و آروم به عقب برگشتم. با دابروهام نشون نی ب یکمرنگ اخم
 به عقب برداشتم. یو ناخواسته قدم دیچشمم پر 

دستش رو   یتو  یخون ریصورتش بردارم و زنج یخون رو  یهاچشم از قطره  تونستمینم
 .رمیبگ دهیناد

 شد. کی به سمتم برداشت و بهم نزد  یقدم یخونسرد  با

 ؟ یزنینم یچرا حرف ه؟یچ -

 دهنم رو قورت دادم و سکوت کردم. آب

رو خاموش   دمیتموم ام هیثان  کیکه در عرض چند   دمیهاش دچشم  یتو  یچ دونمینم
 برد.  ادمیهام رو از کرد و حرف 

  هیتو ظاهر مرتب و موجه هم  یمگه من رو حت ی چرا جا خورد  ؟ی جا خورد ؟ی دی ترس -
 !؟ینیبی نم والیه

کارا رو   نیدم و با زحمت لب باز کردم: چرا ا چند لحظه جا خور  یلحن تندش برا  از 
 ؟یکنی م

  ترظ یخون آشناتر و غل یو پر کرد و بو   نمونیکه به جلو برداشت، فاصله  ب یاگه یقدم د  با
 به مشامم خورد.

 پسش بزنم و فرار کنم اما نتونستم.  خواستم

 ؟ یدونی جوابش رو م کهیدر حال  یپرسی و م ز ی چ هیچرا هر بار  -

 سوال رو از خودم داشتم.  نیهم هم خودم
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 چونم گذاشت و سرم رو باال آورد.   ری نوک انگشتش و ز  دی رو که د سکوتم

  هیخوارم و از رنج بقخون  وونه  ید هیگفت: چون من   یای مونیاز پش یلحن خشن و عار  با
  نیبشن و اگه نشن با متخلف تیرعا  دی ناعادالنه و مسخرم با نیتموم قوان برم؛یلذت م

 !کنمی م  حیتفر

وصف    میقلبم فرو کردن. ناراحت یتموم کلمات آزاردهنده رو قاب گرفتن و تو  هاشلب 
  یتو  خواستمی که بدجور م گرفتی رو ازم م یهاش شخصبود انگار که با حرف  یناشدن

 قلبم نگهش دارم.

 نشوندم. میشونیپ یرو یدادم و اخم پر از بغض رونی و با حرص ب نفسم

  یخوای فکر و بکنم؟ م نیمنم هم یخوا ی م ؟یکنی فکر و درباره  خودت م نیواقعأ هم -
 چرا؟  م؟یبترسون ؟یهر دفعه اشکم رو درآر

ادامه دادم: چون تو   یبا تند رمیدهنم و بگ ی بتونم جلو  نکهیگرفتم و قبل از ا ینفس
 حق نداره عاشق بشه؟!  کسچیه ،یرو دوست داشته باش یکس یتونینم

 و درد داشتن.   یهاش رنگ از کالفگابروهاش نشست اما چشم  نیب اخم

 نداشت.  یاده یفا گهید  یشدم ول مونی آخر حرفم پش که  یهم از گفتن ت  خودم

 چیه  یزد: اگه ازم نترس اد یسرم فر   تیفوت کرد و با عصبان رونینفسش و به ب  کالفه
 ... یشدی ازم متنفر م ی د یترسی ! اگه نمیداشته باش یتونیهم نم  یاحساس بهتر

  ریهام سراز قلبم فشردم و اشک  یبهش نگاه کردم و بعد دستم و رو  هیبهت چند ثان با
 شدن.

 دوست داشته باشم. تونستمی م  تونستم،ی م -

هام با حرص مشت شدن؛ همون مشت و  از بغض لحن خودم به درد اومد و دست  قلبم
 و از خودم دورش کردم.  دمیبهش کوب
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که   ی... انقدر ازم دوری شیم می ترسناک قا یها از نقاب ی! پشت کوهیذاری تو نم  یول -
 کنم. داتیپ تونمینم

  وقتچ یکه قبأل ه یبهم دوخت و با لحن یناراحت یو از پشت کوه  شی از سرد  یخال نگاه
 ... ی من در و باز گذاشتم و تو فرار کرد  ؟یبودم گفت: مگه دنبالم گشت  دهیازش ند

 شد. یرنگ باخت و لحنش طوفان  تشی مظلوم  ناگهان

  یچ ادی زخم تو رو   نیا ،یکنی نگام نم وقت چی که ه یترسیاز چهره  منم م  یتو حت -
 گرانه؟ ی د یها که مسئول زخم یکس ای یآدم زخم هی  اندازه؟ی م

 ؟ یستیبگم: ن یتونستم به آروم فقط

  یول رسهی نم ییجابحث به  نی گفت: تمومش کن، ا ینگ کرد و بعد با تند در یالحظه 
 بارن یو آخر  نی اول یکه برا   ینشونت بدم از کس دینقاب جد هی  خوامی م یحاال که گفت

 ... کنهی لطف م هیبهت 

 .دادی از لطفش نم یخوب  یگواه چیکردم اما قلبم ه تعجب

 برو!  -

 ؟ یچ -

 .یعمارت وحشتت بر  ای  رانهیو  ای جهنم  ایکه از تابوت  یآزاد -

 بستم.  هیهام و چند ثاندهنم رو قورت دادم و چشم  آب

و    هاه یو گر یخاطر حق پزشکحرف تلخش و ادامه داد: به یرحمیگرفت و با ب  ینفس
به تا نصف شب   یاز ین گهیکه د  دمیبهت پول م یانقدر  یدیکه کش  ییهاها و رنج ترس 

 .ی فتیبدتر از من ن یعوض  هی  ریدوزار پول نداشته باش و بعد هم گ یبرا  کار کردن

 هام و باز کردم، چشم ینسبتأ طوالن یمکث با

 شه؟ ی با پول جبران م یکه بهم زد  ییهاب یآس یفکر کرد  -



 بی محابا 

242 
 

چهره و لحنش  یاز آرامش تو   یانداخت و بعد با حالت  نی پا یالحظه   یو برا  سرش
 خونوادت...  گفت: برگرد خونه 

 ندارم... یامن خونواده  -

بخواب و استراحت کن، از غذاها و   یقدر که خواستنکرد و ادامه داد: تا هر چه  یتوجه
  ییزا یسفر کن و چ  یکه در آرزوشون بود ییبخور، به جاها  یکه دوست دار ییهای خوراک 

 کن!  یو براشون مادر  ری و جونور بگجک  گهی رو بخر، چند تا د یکه دوست دار

 کنن؟ ی خوشحالم م  زا یچ  نیا یکنی : فکر مدمیبغض پرس با

فقط از  ست،یگفت: برام مهم ن  یانگشتش رو تو هوا تکون داد و با لحن سرد  یکالفگ با
 برو!  نجایا

 حرف روش و برگردوند و به سمت در رفت.   نیاز ا بعد

 ؟ ی شد یانقدر از دستم عاص -

 سوز گفت: استخوان   یبهم نگاه کنه با همون سرد  نکهیاما بدون ا  ستادی ا

و اعتراضت داره    هیگر یصدا   یشگیهم دنیهات و ندارم، شنچشم  دنیتحمل د گهید
 !کنهی م میروان

 ...یایعوض هیگفتم: تو   یکردم و به آروم بغض

 .یشی خوشحال باش که از دستم خالص م -

 . زدی و پسش م دیفهمی از قلبم نم یچیه

 ! یخر یلیتو خ -

 عقب رفتم. دهیبه سمتم برگشت که ترس دفعهی

 . یکنی م یباز  تنده یو آ  یبا زندگ یدار یچیخاطر هکه به  ییخر تو  -
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 خاطر تو...به -

   طان؟یش هیفرشته  نجات   ؟ی اتو چکاره  -

  م،یکشی به کمکت ندارم و با هر بار نجات دادنم بدتر م ی از یکه گفتم، ن بهت

 بگم.  یزینتونستم چ گهیدهنم موند و د یتو   حرف

 شده و هر آنه که سقوط بکنم. یپاهام خال ری ز  کردمی م احساس

و    تیجز از سر عصبان یحرف چی نداد و ه تی هاش اهمهام جز تلخ کدوم از حرف چیه به
 احساسات آزاردهنده بهم نزد.

 . ایدنبالم ب -

 نشون بدم.  یرفت و اجازه نداد واکنش یحرف با سرعت به سمت در خروج  نیاز ا بعد

...  نهیرو نب مه ینشن و بعد از خروج گر  ری هام سراز هم فشار دادم تا اشک  یو رو   هامپلک 
 قلبم رو بشکنه! ای هر چند که اصأل براش مهم نبود اشکم رو درآره 

از اون اتاق وحشتناک    یدیبکنم با درد جد گاردیبه اون خدمتکار و باد یکمک نکهیا  بدون
 اومدم.  رونیب

 گفت برو پاهام سست شد.  نکهیاون لحظه دنبال فرار بودم اما بعد از ا تا

بعد از  تونستمیرهاش کنم... نم تونستمی اما نمچه مرگم شده  دونستمی هم نم خودم
که در  یهم بذارم و با آرامش   ی هاش پلک رواون نگاه از چشم یادآوری رفتنم هر شب با 

 گذشته داشتم بخوابم.

آغوشم افتاد. نگاهم بهش افتاد که روبروم   ی تو  ییدر افکارم بودم که ناگهان پالتو  غرق 
 بود.  ستادهی ا

 نداخت و بعد به من. ا یبه قادر  ینگاه مین
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 باهاش برو.  -

 : االن؟ دمیبهش نگاه کردم و آهسته پرس یناباور با

 االن، فقط برو!  نیگفت: هم  حوصلهیب

 شد.  نیدستم سنگ یتو پالتو

 برم!... خواد ی قلبش نم یکی از تار یروشن یدر انتها کردمی بود اما احساس م احمقانه

بود   یبودمش اما کاف دهیکه تا اون لحظه هرگز ند  دیدر وجودم جوش ی زیاون لحظه چ در
 بکوبم و محکم سر جام بمونم. نی زم یتا پالتو رو رو

 .رمیجا نم چ یمن ه -

 به سمت در سوق داد. زیدآمی ش و تهدابروهاش افتاد و انگشت اشاره  نی ب یکمرنگ اخم

 : برو! دیش غرقفل شده  یهالب   ریز  از 

برم   ایکنم فرار کنم  یاگه سع  یکه گفت یگفتم: از روز  غیو با ج دمیب کو نیزم یو رو  پام
 هنوز دو روز هم نگذشته.  میکشی م

سرت   یی گفت: رها دست از سرم بردار تا بال یبهم انداخت و عصب  ی زی دآمیتهد  نگاهمین
 از دستت خالص شم؟  تونمی چرا نم اوردم؛ین

 االنم خونم گردنته!  ،یبرم نگهم داشت یذاشتی م دی که با  یچون وقت -

شدم، تحمل    مونیمتضادش گفت: پش  یهام نگاه کرد اما با لحننگاه سوزانش تو چشم با
 رو ندارم.  دنتید

  یهست یچه خر  ی زدم: تو فکر کرد غیو ج اوردمیخودم ن یبه رو یگلوم رو گرفت ول بغض
 ؟ یجا به جا کن یه ینیزمب یس ی گون  نیک من و ع

 ؟ یداد زد: قادر بأیو رو سرش گذاشت و تقر  دستش یحرص
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 جلو اومد.  یقادر  بالفاصله

 بله قربان.  -

 بهم اشاره کرد و گفت: جمش کن!  ینگاه مین با

بازوم و گرفت و به   د،یبهم رس یحرفش و درک کنم قادر  نکهیگرد شد. قبل از ا هامچشم
 زدم و با زحمت ازش دور شدم. غی. جدیسمت در کش

 به سمتش گرفتم.  ز یدآمی و تهد  انگشتم

  شناسمتینم نمتیاگه از دورم بب  شت،یپ گردمیبرنم  وقت چ یه گهیبرم د میاگه بفرست -
 ... زنمیو باهات حرف نم

 لبش نقش بست.  یرو یروحیب یپوزخند

 ؟ ی ترسی ... از من مخوام ی رو م نیهم -

 است تکون دادم.و با جسارت به چپ و ر  سرم

 نه. -

 !ترسمی من از تو م یگفت: ول یزد و به آروم یصدادار پوزخند

  واریازش فاصله گرفتم و به د  یقدم د،یرسی داشت به حداقل م نمونیفاصله  ب کهی حال در
 . دمیچسب

 تکون خوردن اما خطاب به من نه. هاشلب 

 ن؟ یتو ماش  یریچرا نم -

 نزد و با احترام رفت.  یحرف یقادر

 شد.  کی بهم نزد شتریرفتنش، سر برگردوند و ب با

 نفس بهم دست داد. یمثل تنگ  یبیعج احساس
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 . میو به هم نگاه نکرده بود  ستادهینا  یو حالت هیزاو  نیدر چن وقت چ یه قبأل

 .دی کش میلبه  روسر  یرو  یکنار سرم مشت کرد و به آروم وارید  یو رو   دستش

 ؟ یگیباز کرد و گفت: چرا منظورت رو نم لب   یاز خشونت و سرد یعار  ینگاه و لحن با

 ندارم.  یگفتم: منظور یدوختم و به آروم نیمعذب چشم به زم  یحالت با

 ؟ یکنیرو سخت م  زیچرا انقدر همه چ ؟ی در تقالش نبود شهیمگه هم ؟ی ریچرا نم -

 ! ییتو کنه،ی رو سخته م زیکه همه چ ستمی من ن ن یا -

 لبش نشست.   یلبخند رو  هیشب یزیخوردن و چ نیش چدر دو طرف گونه  هاشلب 

 ...میطورن یخب من هم -

از آرامشش آروم شدم و   یبی متعجب بودم اما به طرز عج شیلحن و نگاه آروم ناگهان از 
 بودن. دهیبودم به تعادل رس کشینزد  نکهیبا ا ی قلبم حت یهاتپش 

 ؟ یبمون ینطوریهم  یخوای م -

 چشم ازم گرفت. نیسنگ  یهم فشرد و با نگاه یو رو   هاشلب 

ترسناک وجود دارن که  یزها یاز چ یلیبودنه! هنوز خ ینطوریا ایدن نی تو ا یالزمه  زندگ -
 تر از توئه. بدتر از من و احمق  یهاپر از آدم   ایدن نیا  ،ید یتو ند

 ! یبهتر باشه تو عوض ش دیشا

 از لبم و به دندون گرفتم.  یازدم و گوشه یپوزخند

همونطور که من   ه؛یروزمرگ هیبرات مثل   نیو ا  یترس ی نم یچیکه تو از ه دونمی من م -
 نازکم!...  ترسو و احمق و زرزرو و حساس و دل 

 دستش فشرد. یو تو  فمیظر یهاشد و انگشت  ری دست گرمش اس یتو دستم
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! هر لحظه ممکنه خودت رو  مونه ی م  یتو مثل بمب ساعت یبرا  نجایا ،ی تو واقعأ احمق -
 ! یساخته نشد نجایا  یتو برا ؛یبه کشتن بد 

هاش  دست  یهام تا ابد همونطور تو وجودم بود دوست داشت دست   یکه تو  یاحساس
  یخودم و تو  محابایکه قبأل ازش داشتم دوست داشتم ب یبه ترس توجهیبمونه. ب

 آغوشش جا کنم...

  نیهاش ا دست  یاما لمس دستم تو رمیبگ یدرست جه  ی نت چیهاش هاز حرف  نتونستم
 !...دهیباز شده و نور بهش تاب یاچه یدر کشیقلب تار یاحساس رو بهم داد که تو 

 بمونم؟  تونمی م -

 رو رها کرد و ازم فاصله گرفت. دستم

 بمون. -

که کامأل   شیپ قهیرو گفت، برخالف چند دق نی آروم و مصمم ا  یل یانتظارم خ برخالف
 . کردی م رونمیو مشوش داشت ب یعصب

راه سرعتم و   مه  یآروم از کنارش رد شدم؛ در ن ییهاو با قدم  دمیبه موهام کش  یدست
 کردم. شتریب

 نظرش عوض شه. دمیترسی بود اما م دارخنده

رو   دی گرا ی بود اما دوسش داشتم. اون گوشه از قلبم و که به سمتش م بیعج حالم
 دوست داشتم...

برگشتم که تابوت و محل مرگ احساسات اشتباه   یو ساده لوحانه به اتاق  احمقانه
 شده بودن... یکی بود که قبل از من عاشق تار  ییها قلب

 *** 
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و نگاه    رونی بود و ب ستادهی افتاد که کنار پنجره ا سینیاتاق که شدم چشمم به ک وارد 
 .کردی م

 ؟ ی : چرا نرفتدیپرس ی اگرفته  ینگاهم کنه با صدا  نکهیا  بدون

هم    دیچرا؟! شا دونستمی تختم نشستم، خودم هم نم  یتازه کردم و رو ینفس
 اعتراف کنم.  دمیترسی و م دونستمی م

 باشم. جان یهتره همب کنمیگفتم: خ... خب، فکر م  دیو با ترد  دهیبر

 چرا؟  -

  یکردم و گفتم: چرا برات مهمه؟ نکنه دوست داشت یتعجب کردم. اخم کمرنگ شی ریگیپ از 
 برم؟!  نجایاز ا

 .یبر نجایالبته که دوست داشتم از ا  -

نشون بدم سر برگردوند و نگاهم   یبتونم واکنش نکهیلحن تندش جا خوردم اما قبل از ا  از 
 گره خورد. شینگاه قرمز و اشک ی تو

هاش به درد  چشم   یو رنج تو  یشونیپر دنیبهش نگاه کردم. قلبم از د یشتریتعجب ب با
 اومد.

 آهسته به سمتش رفتم.  یهاتخت بلند شدم و با قدم  یاز رو  ینگران با

حصار   نیشدن و ب ریش سراز ه گون یاشک رو  یها زمان قطره کرد و هم  یکیستر یه خنده  
 . دنیهاش لغزمحکم دست 

که   یدر عرض چند هفته کور و کر و الل شد  ؟ی انقدر احمق باش یتونی طور مچه -
 ؟ یرهاش کن  یتونینم

 شدم هم متعجب. جیهم سردرگم و گ شیپر بغض و عصب یهاحرف  از 

 ه؟ یمنظورت چ -
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  یچ یبرا ادتهیگفت: اصأل   کرد ی هاش و پاک متند تند اشک  کهی زد و در حال یپوزخند
  هیتوسط    گناهیتا از شکنجه  دو تا آدم ب ی! تو رفتارمی ب ادمیبذار   ؟ی و به کجا رفت یرفت
 شد؟  یبعد چ ی! ولیکن  یریجلوگ والیه

اون   وال؟ی ه یگیسرم و به چپ و راست تکون دادم و با اخم گفتم: چرا بهش م کالفه
 باهاش رفتار شده. والی ه هیفقط مثل  ستین والیه

 شدن. ریهاش سراز تالشش دوباره اشک  رغمی کرد اما عل  یای خنده  عصب تک

 به سمتم گرفت و تکون داد. زی هشدارآم یرو با حالت  انگشتش

 یتونی است و تو مآدم مظلوم و مورد ستم قرار گرفته  هیاون   یباعث شده فکر کن یچ -
 ! ؟یچرا انقدر احمق  ؟یبهترش کن ایدرست  

 دستم و به عالمت سکوت باال گرفتم. یو کالفگ تی از عصبان  یحالت با

جلز و   سوزهی م شی که تو آت  یچت شده؟ چرا مثل کس هویاصالً تو    ؟یگی م یدار یچ -
   ؟یکنی ولز م

ش متعجب و بهت زده بودم چون قبالً هرگز  ها و حالت چهره رف ح  دنیهم از شن واقعاً 
 نکرده بود. شیزار یاز ب  زانی م نیبه ا  یا اشاره  ا یحرف   میتر کوچک 

 خشک و سردش در گذشته باعث شده بود فکر کنم کأل از سنگه... حالت

تو اصأل   یعنیشمرده شمرده گفت:  شون،یپر یاسمتم اومد و با لحن و چهره  به
 ...والستیه  هیاون  ؟ یافتاد  ریگ یتو چه جهنم یدونینم

 حرفش.  ونی م  دمیپر  تیقلبم فشرده شد و با عصبان یتو  یزیچ هی والیکلمه  ه دنیشن از 

کرده،   ی بد  یکارها  دونمیمن هم م   ؟یگی و م ن یحرف و نزن! چرا مرتب ا   نیا  گهید -
 پس لطفًا بس کن! 

 اشتم.هم ازش فاصله گرفتم و چند قدم به سمت در برد  بعد
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  یافتاده بود باز و بسته شدن اما حرف  رونیکه از آب ب یای ماه یها مثل لب   هاشلب 
 کنه!...  دایجمله  دلخواهش رو پ  تونست ی ازشون خارج نشد. انگار که نم

  دنیدستم به در بخوره، با شن نکهیبه سمت در رفتم اما قبل از ا یو ناراحت   یسردرگم با
 صداش متوقف شدم.

 ؟ یدوسش دار -

 ندادم و بدون توجه بهش در و باز کردم. یجواب

 منم داشتم... -

و    دمیمحکم به قلبش خورده باشه به عقب چرخ  ری ت هیکه   یمثل کس  د،یکه رس  نجایا به
 . دمیبا بستن در، بهش چسب

 ؟ یگی م یدار یچ -

 نشست.  یصندل  یدهنش و قورت داد و آهسته رو  آب

 .شهیدردمند بود که احساس کردم قلبم داره از جاش کنده م یدرانق  نگاهش

  کردمی به قبل، لب باز کرد و گفت: منم مثل تو بودم. فکر م شباهت ی ب یصدا و لحن با
  یداشته باشه... برا  یمن نقاب بهتر  یبرا  تونهی و م دهیکه نشون م هیز یاون بهتر از چ

 کردم.  دایآغوشش پ یکه خودم و تو  دمی شدم و به انقدر به سمتش گرا مش یتسل نیهم

قبل از طوفان   یکم داشت حال و هوا به گلوم زدم که کم  یدهنم و قورت دادم و چنگ آب
 . گرفتی بغض سخت و به خودش م هی

 ادامه داد: حامله شدم.   نیمتأسف و غمگ  یتازه کرد و با لحن یو خب... نفس -

 نفسم بند اومد و با کلمات بعدش، آهسته و ناموزون برگشت.  یالحظه یحرف برا  نی ا با

.... اما خب دوسش...  هیبودم من و دوست نداره و براش مثل   دهیفهم گهید -
 دوسشون داشتم. 
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 لباسش مشت کرد.  یقسمت شکم  یتازه کرد و دستش و رو ینفس

 ش و هم دوست نداشت. بچه  یاما اون حت -

  زد،یو حرف م دیکشی نفس م یکه انگار به سخت  یحالت   نگاهش و بهم دوخت و با بارن یا
 درد...  ن یکه ا  نهیخطاب بهم گفت: فقط حرفم ا 

که قلبت   ی! وقتشهیخوب نم وقتچ یدرد ه  نیبه قلبش کرد و ادامه داد: ا  ی ااشاره 
 شن،یاحساساتت مثل سابق نم گهی د یول یرینم  دیشا  ،یادامه بد  یتونی نم گهیبشکنه د
به سراغ جسم   هیگر  یها برا و فقط شب  کنهی که روحت ترکت م مونهی م ن یمثل ا

 .ادی خستت م

  یالعاده خسته و ناگهان افتاده، خودش و رو فوق  یگرفت و با حالت ی و به صندل  دستش
 . دیتخت کش

 هام متعجب شدم.لب  یکه باز کردم، خودم هم از خشک لب

 ت اومد؟ سر بچه ییچ... چه بال -

 !...نجاستیبهتر از ا  یلیکه خ  ییجا هیبهتر  یجا ه یفرستادمش به  -

 ان...کم بسته شده هاش کم خوردن و چشم نیچ ی هاش به حالت لبخند محو هم لب  بعد

ضربان قلبم  نیگوشم صدا داد و با آهنگ غمگ یتو  یواری تاک ساعت د ک ی ت یصدا 
 شد. صداک ی

 شکستن قلبم رو بشنوم... یهمه جا ساکت شده بود تا صدا  قدرچه

 جا موندن و نداشتم. هیطاقت    گهیسرد نشستم اما د نی زم یقدره که رو چه  دونستمینم

لحظه به   نیدر فشردم. در آخر رهی دستگ یبه اتاق انداختم و دستم و رو  یپربغض نگاه
 بود.  دهیتخت خواب یرو  حرکتی انداختم که آروم و ب سینیبه ک یعقب برگشتم و نگاه
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درخواست ازت دارم. لطفأ اسم   هیلرزونم و از هم باز کردم و آهسته گفتم:   یهالب 
 رو بهم بگو!  تی واقع

 بود. دهیو صدام رو نشن دهینداد، انگار که خواب یگذشت اما جواب هیثان چند

به   یکه واقعًا هست یتو رو به عنوان کس  خوامیگفتم: م  رفتمی که به سمتش م زمانهم
 .ارمیب ادی

 نفسم  حبس شد.  دنشیاما با د دمی سرش رس یباال به

قصد باز شدن   چوقتی ه گهی بسته شده بودن که انگار د یطور  باشیز  یها چشم
 نداشتن! 

 بود. دهیرنگ پر فروغشی کمرنگ و صورت ب هاشلب 

از جونش تازه تونستم انعکاس مرگ رو در تک تک    یسرد و خال  یهالمس دست  با
 .نمیش ببچهره  یاجزا 

 مرده بود.   شیوقت پ  یلیهم از مرگش نگذشته بود اما انگار خ قهیپنج دق هنوز 

 فقط  جسمش رو آزاد کرد. یخودکش با

  باشی ز   و چهره  دمیکش جونشی جسم ب یلرزون پتو رو رو  ییهالبخند پر بغض و دست  با
 پوشوندم.  کی تار یرو در حصار

 و نگاهم به به سقف دوخته شد.  دنیلرز   هاملب 

 ! رهی قاب بگ یواقع یرو در لبخند یکه روحت آزاد یرفته باش یی به جا  دوارمیام -

 جا نبود.اون   گهینثارش کردم اما اون د وقفه ی رو ب هاماشک 

 رفته و بدنش رو ترک کرده بود...  شیوقت پ  یلیطور که گفت روحش خهمون  دیشا
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رفته   ییجاجسمش رو جمع کرده و به اون  رانه  ی در هم شکسته و و یها هم قسمت  االن
 !...نجاستیبهتر از ا  کردی بود که فکر م

 *** 

 داشتم.  دینکردنش ترد ای فراموش کردن  نیآخرم رو به اتاق دوختم، ب نگاه

 ...دمیدیو هر شب کابوس م   افتادمی م  ادشیهر روز به  کردمی ذهنم حفظش م یتو  اگه

تا   دونستمی رو هم نم شیاسم واقع   یفراموش شدن حق اون دختر نبود! من حت اما
بهشت زهرا   یسنگ به اسمش تو هیو    رمیبگ  ادبودی براش  ایکنم   دایش رو پخونواده 
 حک کنم.

و   مونهیقلبم م   یدرد تو هیکه تا ابد مثل   دونستمی بود؛ م رممکنی کردنش غ فراموش
 .کنهی رهام نم

  ادیهم تنگ بشه! و در آخر... هر روز به  نجایو تراس ا   یصندل ی برا  یدلم حت دیشا
 .فتمیاون مرد ب یخاکستر یا یها و دنچشم

باشه تا به  یانقدر طوالن  خواستی از وجودم م یو بستم و وارد سالن شدم. جزئ در
از وجودم   یدر مقابلش جا نزنم! و جزئ هام رو پاک کنم واحساساتم غلبه کنم، اشک 

رو جمع    لمیوسا  م،یازود تموم شه. برگردم به آپارتمان اجاره  یلیخ زی همه چ خواستی م
 . رمیبه مقصد خونه و مامانم بگ طیبل هیکنم و 

 .دمیرس یکردم و به سالن اصل یرو آهسته ط  هاپله

  تونمیهرگز نم گهی برم د رونیکه اگه ازش ب دونستمی در فقط چند قدم فاصله بود و م تا
 .نمیبرگردم و اون خونه رو دوباره بب

به   یتیکه اهم یبود و فرد  بهیغر هیکنم. اون برام   یخداحافظ زابلیاز عمه ا خواستمینم
ش  مسخره   نیقوان ی و به اجرا  بستی م  زیهمه چ  یهاش و به روچشم داد؛ینم گرانید

 .دادی م تی اهم
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 رها؟  -

 هم فشردم.  یهام و محکم روصداش از پشت سرم متوقف شدم و پلک   دنیشن با

اسمم از    ی فراموش کردن نوا  یتا مجبور نشم  برا  زدیاسمم و صدا نم  وقتچ یکاش ه یا
 زبونش هم تالش کنم!

 . ستادهی که درست در پشت سرم ا   دمیرو برگردوندم و د  یآروم به

هاش  روهاش نشست و حالت چشماب نیب یکمرنگ که اخم  دید یتو نگاهم چ دونمینم
 گرفت. یاز نگران یرنگ

 شده؟  یچ -

 برم.  نجایاز ا  خوامی م -

گفتم، تعجب کردم چه برسه به  ی دیآرامش و اما ناام تیکه در نها  یزیهم از چ خودم
 اون.

 ابروش و باال انداخت.  یتا  هی

 موندن نگذشته...   یو دادهات برا  غیهنوز چند ساعت هم از ج -

که بهش  هیزی چ نیهاش گفتم: گمونم ا به چشم رهیلبم نشست و خ  یرو  یکمرنگ لبخند
 ترس!   گنیم

 ؟ یترسی گفت: از من م دیسکوت کرد و بعد با ترد   یالحظه 

باهات داشته   تونمی که م ی انده یاز تو و هر آ  ترسم؛ی که واقعأ ازت م کنمی آره، فکر م -
 باشم.

  تیناگهان یهاموضع   رییاز رفتارها و تغ   ترسمی هات ماز حرف  رسم،تی هات مچشم از 
و مثل   یدوسم نداشته باش ترسمی ... مترسمی شدنت م ی! از دل کندن و عصبانترسمی م
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! از تاوان بودن باهات  یو بهم صدمه بزن یشده قلبم و بشکن کی که بهت نزد یهر کس
 ...ترسمی م

 شدن. ری هام سراز اشک  اریاختی گرفتم و ناگهان ب ینفس

 !  ترسمی م  یکه شکنجه و نابود کرد  ییاز درد و آه و اشک کسا  -

 ی که تو براش ساخته بود  یرفتن از جهنم یاون دختر خودش رو کشت، برا  آراد
 کرد.  یخودکش

ادم:  لرزون ادامه د  ییزده ازش فاصله گرفتم و با صدابه سمتم برداشت که وحشت  یقدم
  خوامی! من... من نم یاون خودش و کشت چون عاشق تو بود و تو دوسش نداشت

 اون دنبالم باشه و به سرنوشت تلخش دچار بشم...  یها اشک 

و بهش نگاه   رمیبگ یاز زدن اون همه حرف که از ته قلبم بودن بألخره تونستم نفس بعد
 کنم. 

 برنداشته بود.  یاهینبود، در تموم لحظات بهم چشم دوخته و ثا  بیعج  نگاهش

ش رو انکار کنم؛ چهره  یو درد تو   یناراحت تونستمی نبود، آشفته هم نبود اما نم یعصبان
 .کردی خو گرفته بود و فقط در مقابل من رنگ عوض م یکه به خشونت و سرد  یاچهره 

 نگاه ازم گرفت.  هیهم فشار داد و چند ثان یو رو   هاشلب 

 والم؟ یه ه یکه من   یدیرس جهینت نیچون ناگهان به ا یری م یدار -

 که بودم!   یزیاز چ  شتریلحنش ناراحت شدم اما نه ب  یتلخ دنیشن از 

!  والیه گم یگفتم: من بهت نم یلرزون  یهام و از هم فاصله دادم و با صدازحمت لب  با
 .گمیبهت نم یچیه گهیمن فقط... من فقط د

 چرا؟  -
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  دهیشده بود اما منظورم رو نفم  رهی هام خنتظر به لبتعجب بهش نگاه کردم که م با
 بودم.

 چرا؟  یچ -

 م؟ ی. پس من چستی نگاهت مثل گذشته ن یول ستمین والی ه هیمن    یگیم -

 ... دونمی گفتم: نم یو به آروم  دمیکش مقه یشق  یدستم و رو  کالفه

!  یترسی ازم نم  یکردم و گفت یترسناک  یمن چه کارها  ید یتو د ،یترس ی ازم نم یگفت -
 ؟ یترسی انقدر م  هویچرا  

 .دیروم و ازش برگردوندم که ناگهان دستم و گرفت و به سمت خودش کش یسردرگم با

برام نمونده بود که خواسته  مغزم و اجابت   ییمقاومت کنم اما نتونستم، نا  خواستمی م
 کنم و ازش دور شم.

 ازت بترسم... دیبا  یآروم گفتم: خودت گفت یبهش نگاه کنم، با بغض و لحن نکهیا  بدون

احساس   خواستم ی زد: گفتم ازم بترس چون نم اد یسرم فر  یعصب یبلند و لحن یصدا با
 !یازم نترس خوامی حاال ازت م ،یداشته باش یبدتر

من   نکهی بهم بفهمونه، گفتم: ا خواستی هاش که در لفافه متوجه به منظور حرف   بدون
زور به یخواستی م شی چند ساعت پ نیبرات داره؟ تا هم یتی دارم چه اهم یچه احساس

 برم... میبفرست

 !...یمونیم   شهی! فکر کردم همیتو نرفت یآشکار بود گفت: آره ول شیکه درموندگ  یلحن با

  یو با صدا  دمی کش رونیحصار قدرتمند دستش ب  نیاز ب ینم و به آروملرزو یها انگشت 
 بمونم!...  شتیپ تونمیگفتم: نم ینیزده و غمگماتم 

  یاما بعد به آروم میمتعجب شده بود دنشی گذشت، انگار جفتمون از شن هیثان چند
 دستش از دور کمرم شل شد. 
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 به عقب برداشتم.  یاومدم و قدم رون یب لمیم رغمی عل دم،یکه در آغوشش د یضعف با

 و چند قدم ازم فاصله گرفت.   دیموهاش کش یرو محکم تو  دستش

 هاش چشم دوختم.که آرومم کنه به لب یحرف دنیشن یتکون خوردن، به تمنا هاشلب 

 و اما کالفه به سمتم گرفت. زی دآمیتهد یرو با حالت  انگشتش

 باشه... برو! -

برم اما   خواستمی لرزونم رو به عقب برداشتم. م  یهادهنم و قورت دادم و قدم  آب
ها و لحن زده  چشم رنگ غم شی... پمونهی م ششیپ جان یکه قلبم هم دونستمی م

 بمونم! ششیپ خواستنی کلماتش که م

بمونم  خوادی که م دهیم تیداشتم بگه بهم اهم  اصرار کنه؛ دوست  شتریداشتم ب دوست
هاش رفته رفته تندتر شدن و در عرض چند  اما قدم  برم... ده یدوسم داره و اجازه نم ای
محو    دمیاز د  نمشیبار بب نیآخر  یاجازه بده برا ا یکنه   یازم خداحافظ  نکهیبدون ا هیثان

 سقوط کردم... ن یزم یشد و با زانو رو  دیسالن ناپد   یدر انتها شه یشد؛ سا

 *** 

 هام رو باز کردم.چشم  نیتوقف ماش با

که به خونه  زدمیاما حدس م  نمیرو بب رونیب تونستمی نم شیدود ی هاشه یپشت ش از 
 .میباش دهیرس

بود؟ اما دوست   رحمانهیجا مشت کردم. بو همون   دمیکش نیماش یصندل  یو رو  دستم
 داشتم خودش به خونه برگردونتم...

خاطر بسپارم... ترسناک رو هم به  نی ماش نی ا  یبود؟ اما دوست داشتم حت احمقانه
بود مثل قبل؛   شونیآوردم و بعد هم به خونه؛ حالم پر  تموندی که به عمارت کال ینیماش
 بودم مثل قبل... دهیترس
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باشم که  ی سقف ری ز  دمیترسی! اونموقع م ندهیو آ  ایبا دن ییارو ی قبل و مثل قبل از رو مثل
 باشه و کنارم نه...  رشیبودم که ز  یاز آسمون  زاریب بارن یتوش نفس بکشه اما ا

  نمیرو بب نی شدم. چند قدم به عقب برداشتم تا پالک ماش ادهیپ یو باز کردم و به آروم در
از قلبم   ی اگوشه  یتو  خواستمیکه م ییزها یچ ه  ی و احمقانه به خاطرم بسپارم؛ در کنار بق

 خاک کرده و فراموش کنم.

 شد.  دتریقلبم شد ی ساختمون نگاه کردم و درد تو به

 رو تحمل کنم. شونی دور تونستمینم  گهیدلتنگشون شده بودم که د یحد به

و به عقب   دمیرو در پشت سرم شن ییهاقدم  ی چند قدم برنداشته بودم که صدا  هنوز 
 برگشتم. 

رو به   ی کنار در گذاشت و گلگل یچمدون خاکستر هیافتاد که   یبه قادر  دمیناام نگاه
 سمتم گرفت.

 . دمشیآغوش کش یدستم رو باز کردم و تو  دیترد با

چهره  گرفته و    دنیکه از د  دونستمی م  دیاز اطرافش داره اما بع یچه درک  دونستمینم
م خنده  دنشیقرمزم تعجب نکنه... اسمش و مضحکانه گذاشتم تا با هر بار د  یها چشم

تموم    دنشیبشم اما در اون لحظه با د می احمقانه و صورت یا یو غرق در دن  رهیبگ
 تر شدم.ن یخاطرات تلخم و از بر کرده و غمگ

 ه؟ ی: توش چدمیبه چمدون اشاره کردم و آهسته پرس

 شد. نیرو نداد و سوار ماش جوابم

  ی بود که تو نیکه از حضورش مونده بود دود اگزوش ماش یتنها اثر قهیاز چند دق بعد
 در حال محو شدن بود.  یکیهوا بلند شده و در تار

 ها باال رفتم.محکم کردم و از پله   نیزم یلرزونم و رو   یهاقدم 
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در شرف   کردمی زحمت خودم و به در رسوندم و زنگ و زدم. هر لحظه احساس م با
 زنگ گذاشتم و کالفه سرم و به در چسبوندم. یشدنم... انگشتم و رو  هوشیسقوط و ب

 ! اومدم...شی ت و از رو زنگ بردار پوکونددست وامونده  ،یهوو -

 . رمیاز در فاصله بگ  یو قدم امیاز پشت در باعث شد به خودم ب  ایبلند دال یصدا  دنیشن

 .چارچوب در جا گرفت یتو  جشیآشفته و گ افه  یدر به شدت باز شد و ق  هیاز چند ثان بعد

 ...مونیپول که به رگبار بست ای  یسر آورد  -

 و بهتش محو شد.  غیدر ج دنمیحرفش با د   ادامه  

 آغوشش سقوط کردم... ی هام رو بستم و توچشم  زیو همه چ زیچ چ یتوجه به ه  بدون

 *** 

 خانم مهرپرور؟  -

خوردم   یپرت شده باشه، تکون  نیبه زم یا گهی د یا یکه از دن یصداش مثل کس  دنیشن با
 هم رفت. یهام تو و اخم 

 . دمیو مال مقه یهام چند بار شقسرم گذاشتم و با دو تا از انگشت  یو رو  دستم

 ؟ ی گفت یزیچ -

 : اگه برات سخته ادامه نده. دیچ یگوشم پ یآروم و نگرانش تو  یصدا 

کاناپه بلند   یبهش انداختم که از رو  ینگاهم یآوردم و ن رونیهام بو از حصار انگشت  سرم
 رفت.  زشیشد و به سمت م

 ؟ یخوری م یزیچ - 

 به نشونه نه تکون دادم و ابروهام و باال انداختم.  یسر

 ندارم.  لی م -
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و   یداشت یادی ز  یقبأل اشتها  نکهیهاش نشست و گفت: مثل ا لب  یرو  یکمرنگ لبخند
 . یدیرسیخوب به شکمت م 

کارها   یلی و االن هم خ کنمیکه االن نم  کردمی کارها م یلیزدم و گفتم: قبأل خ یپوزخند
 که قبأل ازشون نفرت داشتم.  کنمی م

: جلسه  دینگاهم کنه پرس  نکهیبدون ا  ،یزیکردن چ  ادداشتی و باز کرد و بعد از  شدفترچه 
 ؟ یا یب یتونی بذارم م یبعد رو ک

گفتم: خبرت   یحوصلگیبا ب  تیو در نها  دمینرس  یاجه یفکر کردم اما به نت هیثان چند
 . کنمی م

 داد. هیتک زیکشو انداخت و به م یرو تو  ترچهدف

 م؟ یقدر مونده تا به االنت برسچه -

 دوختم. واری از د یا زدم و نگاهم و به نقطه  ساده  یکمرنگ لبخند

تو در حد چند ساعت پشت سر هم گفتن و   یو سخت گذشت اما برا  یمن طوالن یبرا  -
 . هیسردرد طوالن هی

 م انداختم.شونه یو رو  فمیکاناپه بلند شدم و ک یحرف از رو  نیاز ا بعد

 ؟ ی ندار یاتاق خال  ایرختکن   نجایا -

 به سر تا پام انداخت.  یتعجب سر بلند کرد و نگاه کوتاه با

 ؟ یخوای م  یچ یبرا  -

 حدقه چرخوندم.  یهام و تو مردمک چشم حوصلهیب

 .یلباس عوض کردن اگه اجازه بد  مونهی پس م خوام،ی که نم دنیخواب ایخوردن   یبرا  -

 اشاره کرد.  زشیرنگ پشت م ی او گنگ به در قهوه  دیموهاش کش  یتو یدست
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 .یانجام بد   یخوای م  یجا هر کاراون  یتونی م -

 حیم گرفت اما بدون حرف و توضخنده  یالحظه  یلحنش برا دنیو شن   افهیق  دنید از 
 به سمتش رفتم. یاگه ید

 و از داخل با قفلش قفل کردم و شالم و درآوردم.  در

 کردم.  یخال زی م  یوسطش انداختم و محتواش و رو  ارد یلیو تخته ب فمیک

و جمع کردم و با باز کردن قفل    میمیقد  یها لباس  دمیدلخواهم رس جهیبه نت نکهیاز ا بعد
 رفتم. رونیدر، ب

 .کردی و مرتب م فشیک یتو یها بود و برگه  دهی بهش افتاد که کت و شلوار پوش نگاهم

  ییو چا  یی بودم از شا حوصلهی ب یلیکه خ یگاه کنمی صداش م یچ  قأی دق دونستمینم
 ها دکتر خرسند. وقت  یو بعض کردمی استفاده م

قلبش   ی چشمش بهم افتاد و ناگهان چند قدم عقب رفت. دستش و رو  یا لحظه یبرا 
 داد. رونیگذاشت و بازدمش رو با حرص ب

 متعجب و اما خندون شدم. شافه یق  دنید از 

 . میبر -

 ؟ یچ -

 ! م؟یبرسون ییجا  هیکه تا   یتونی م -

 ؟ یداد  افهیق ر یی اول بگو چرا تغ -

، تا خاکش بره  دمیکوبی م نی کفشم و به زم ی هاپاشنه کهی باال انداخت و در حال یاشونه
داده که بتونم از   ادمی  ییزایچ هی  سشونی و بودن با ر ای با ماف یزندگ گفتم: چند سال

 خودم مراقبت کنم.
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 ه؟ یمنظورت چ -

 بود.  دهیترس ینگران و تا حد لحنش

 نکنه...  -

 حرفش.  یتو  دم یپر

 !گهی د می. برنمیبی فکر کرده بپاهاش و نم ی! اون آرمان عوض ستی ن یزینترس چ -

در خودم و برانداز   شه  ینزد و پشت سرم اومد. از ش یحرف  حالن یکه مردده، با ا  دمیدی م
 کردم و شالم و جلو آوردم. 

 نشیوار به سمت ماش گی م  گیم  یو با حالت  دهیترس م،یاومد رونی ساختمون که ب از 
 کردم.  یط  نشیراه و تا ماش ه  یآهسته بق یهاو قدم   یاما من با خونسرد  دیدو

 و دور زد.  نگیش و رو پدال گاز گذاشت و پارکو که بستم پا در

 ؟ یترسی م  ه؟یچ -

 ! ده؟یترس ی آهسته گفت: نه بابا، مگه شهر هرته؟ ک کرد،ی ها رو چک مبغل  نهیآ کهی حال در

 و درآوردم.  میو گوش  دمیخند  آهسته

 شماره حک شده روش، لبخندم محو شد و نگاهم تار... دنید با

 گذاشتمش. اه ی س ستیل  یو تو  دمیکش یآه

 هم روش!   نیبود ا  میزندگ اهیس  ستیل  یوقت بود که تو یلیخ

 ت کجاست؟ خونه -

 هتل. -

 ؟ ی هتل چ -
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فقط غذاش خوب   دونمیلب گفتم: نم  ر یدادم و ز  هیتک یسرم و به صندل یخستگ با
 باشه... 

احساس کردم و با احساس نوازش   میخونه قبل یرو که بستم خودم و تو  هامچشم
 چشم باز کردم... یم به آرومگونه یرو  یدست

هاش معصومانه پر از اشک  رنگ چشم یاالهه افتاد. مردمک قهوه  یها چشم  ی تو نگاهم
 شده و نگاهش نگران و منتظر بود.

 .دمیآغوش کش یزد و تو  یلبخند پر از بغض دیبازم رو که د یها چشم

 انداختم. بهیغر  یسرما  هی  ادیگرم بود اما بدجور  آغوشش

  یهاش و روبارم شده بغلش کنم و نوازش دست  هی  یکه دوست داشتم برا ییسرما 
 موهام احساس کنم... 

حدقه گردوندم    یاز سرشکم رو تو   زیهم فشار دادم و مردمک لبر  یو محکم رو   هامپلک 
 نشن. ر یهام سراز اشک  تا

 تخت نشست.  یاومدم و با چند قدم فاصله ازم رو  رون یاز آغوشش ب قهیاز چند دق بعد

 هاش نشست و دستم رو گرفت. لب  ی رو یازدهلبخند ذوق  کمکم

 شر و ورات سوت و کور بود... یعشق خل و چله من؟ همه جا ب یچطور -

بلند،  غیج  هیدهنش و باز کرد و بعد از  هم رفت،  ی هاش توناگهان اخم  یزیچ یادآوری با
  نزاکتیو ب  احساسی چرا تو انقدر ب ه؟یفروما ادبی ب یبا حرص گفت: چرا بهم زنگ نزد

 و ق...

 رها کرد.  مهیهام ثابت موند و حرفش رو در نچشم  یتو   نگاهش

  ینگران گفت: رها چشات چ یهمون حالت بهم نگاه کرد و بعد با حالت ی تو هیثان چند
 شدن؟ 
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که به  دمیهام کشچشم ی حرف از جانبش، ناخواسته دست بردم و رو  نیا  دنیشن با
 ...سوختنی شدت م

 ؟ ی کرد  هی: گردی پرس یلب باز کرد و به آروم  دیترد با

لبم    یلبخند رو هیشب یزیو با عجله چ دم یهام کشچشم  یپشت دستم و رو  عی سر یلیخ
 آوردم. 

 مدت نتونستم خوب بخوابم.  نینه، فقط ا  -

 هام شد و با زحمت پسش زدم.حرف دوباره اشک مهمون چشم نی زدن ا با

 رو که بهش دروغ نگفتم. شهمه 

  ی هاتموم اتفاقات دردناک و صحنه ی... برازیهمه چ ی، براکردم  هیگر یشب کل اون
  یشدن! برا  رانیچشمم و  ی که جلو ییهایزندگ  یبودم! برا  که تجربه کرده  یترسناک 
  یقلبم که... که حت ی که دستم به بدن بدون روحشون خورد و در آخر برا ییکسا
رها کردنش احترام   یبرا  ممی! به تصم اد؟ی چه مرگش شده و چرا باهام را نم تونستمینم
 !... شه؟ یو دلتنگش م  ذارهینم

 نکنم و فراموشش کنم. هیبراش گر  وقت چ یبه خودم قول دادم ه گهید بعد

 رها؟  -

 نثارش کردم.  یاومدم و لبخند  رونی از فکر ب زد یصدام م  یالهه که متماد یصدا   دنیشن با

 !ی مرگ، سرم و برد  -

 رفت و از کنارم بلند شد. یغره ا  چشم

 تو تخت برات؟   ارمیت و بنم صبحونه چون مهربو  یتوقع که ندار -

 به گردنش داد و از اتاق خارج شد. یحرف قر   نیاز ا بعد
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 م و کنار هم گذاشتم و بلند شدم.خسته  یرفتنش منم با زحمت پاها  رونیاز ب بعد

 خوار!علف  شی! گاومیهو  -

وارد اتاق شد و در و پشت سرش   واری بروسل ی انداختم که با حالت ای به دال ینگاه مین
 بست. 

 به خودش گرفت.  یثیخب افه  ی ق ومدیبه سمتم م کهی حال در

به بهونه  فهممی من نم یفکر کرد  ؟ی من رو دور بزن یطور جرعت کرد ها؟ چه  انت،یخ -
 ؟ یچونیپیما رو م  یت دارننه

 بهش رفتم و شروع به نرمش کردم.  یغره ا  چشم

 ؟ ی زد یباز چ -

 گرفت.  یرص ح  یحالت  لحنش

   ت؟یتربیب  یزد  یخودت چ -

 زدم تو سرش. یکیدراز شدم و به سمتش چرخوندم و  دست

 آپ!شات  -

 داد. هیتک وار یو بعد به د دیسرش رو مال  هیثان چند

 ت! زنگ زدم ننه -

تخت   یم برداشتم و رو مسخره  یکشش  ینایحرف از جانبش دست از تمر نی گفتن ا با
 ولو شدم. 

  یجراح وال ی فست ینگران شه گفتم رفت دمی! ترسیبهش زنگم نزد یکه حت  هیگفت مدت -
 به الهه هم نگفتم. یچرت و پرت! حت

 تخت ولو شد.  یکنارم رو  تیحرص و عصبان با
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 هم نگفتم... سیقدر نگران بودم؟ به پلچه یدونی م -

 ...یکرد  یگفتم: کار خوب یو به آروم  دمیکش یآه

 ننه الهه رو بندازم به جونت؟  یگر یبا هوچ ای  یبود  یکدوم گور یگیم -

 صورتش باال بردم.  یدستم و به عالمت سکوت جلو یکالفگ با

 مخصوصأ الهه.   ،یحرف نزن  کسچ یش با هدرباره  د یبا یول  گمیم -

 چرا؟  -

 .ادیکنار ب  ایدن نی که با ا  ستین یاون کس -

 ه؟ یمنظورت چ -

 شد.  یاونم جد میاز لحن جد تیتبع به

  کردمی، مخصوصأ که تالش م که گذرونده بودم راحت نبود  ییاتفاقات و روزها   یادآوری
 براش گفتم. اتی از کل اتیجزئ ان یوار و بدون ببه طور خالصه  حالن یفراموششون کنم با ا 

 دهنش گذاشت و لب زد: نه!... یبهت دستش رو جلو با

 آره. -

 : نه!دیکش غیبهت ج با

 هام و تو حدقه چرخوندم. مردمک چشم   یلگحوصیب با

 کوفت، آره.  -

 بگو به جون رها ولگرد؟  -

 !نی دلف یبه جون دل -
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گونش گذاشت و    یو خودش و پرت کرد رو تختم. با دستش و رو دیکش یفیخف غیج
 به خودش گرفت. دهیمتفکر و ترس   یحالت

 منم تو خطر بودم؟  یعنیپس  -

 ! شعوریتو چرا؟ من تو خطر بودم ب -

 حرص انگشتش و به سمتم گرفت.  با

 . رمی بگ گاردیباد  دیحاال من با ؟ی دی! دشهیمن که بهت گفتم شر م  ؟یدیآ... د -

 زدم تو سرش. یکینثارش کردم و   ییشو خفه

 ؟ یزنیچرا زر مفت م ،یریگی از سهراب م  ملتمیو ر   کی تو پول مات -

 . دهنش مشت کرد یو رو   دستش

 هعق! -

 زهرخر، ببند دهنت و!  -

 رن؟ ی رها نکنه تو رو طعمه کردن من و بگ -

بهش نگاه کردم که زانوهاش رو تو شکمش جمع کرد و ادامه داد:   یچشم ریز 
 !کننی شاهد و ول نم  هیکه  یطورن یهم

نگران من   ایبترسه   یزیکه از چ  ستی ن یدادم و گفتم: اون کس رونیو آه مانند ب نفسم
 بشه!... 

 جنتلمنه کرم پور اومد؟  ارویسر    یچ ،یگفت: راست یاوقات تلخ با

...  دونمی م گفتم: نمشده  دی کل یها دندون  نیچسبوندم و از ب  واریحرص سرم و به د با
 صبحونه. ی برا میبر ادیالهه در ب  یاالنه که صدا 

 دوباره پرتم کرد رو تخت.  یشدم که با لگد  زیخ مین
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 ! ؟یت! اون وقت به فکر شکم وامونده ارهی کرم پور دخلت و م التیخیخاک بر سر ب -

 . دمیکش یپوف

برم   خوامی م  یاالنم اگه اجازه بد یدست از سرم بردار! بهت گفتم تا مراقب باش -
 ... بتیهمه غ  نی تو سرم کردن با ا یچه خاک  نمیبب مارستانیصبحونه بخورم و برگردم ب

 ز؟ ی پشت م ینیبش یبر یخوای م  یبا چه روئ -

 ؟ یعموم مارستانیتو ب ارهیب  ستیبکنه؟ ترور  خوادی م کاری مثأل چ -

 !یشی گاوم لهیخر سگ گور  هیتو   -

 درم ببند!  یریم -

که کل اتاق به   دشیبه سمت در رفت. بعد هم چنان به هم کوب شیکرد با قر و قم یاخم
 هوا. رفتن   یهمراه گلگل

 که همراهم فرستاد رفتم. یرنگ یو به سمت چمدون خاکستر دمی کش یقیعم نفس

 و باز کردم.   پشیدست بردم و ز  دیترد با

 هام توش بودن. لباس  هیبه همراه بق م یبود دهیخر  شیکه چند روز پ ییها لباس  تموم

 . ختنیفرش ر  ی رو اتشی بهشون زدم که همه  محتو یبغض لگد  با

 تو عمارتش بمونه. ادگاریازم به   یروسر هی ینخواسته حت  یعوض

 *** 

 بردم.  شیهام و به سمت پنجره پرو کنار گذاشتم و قدم  پرونده

 . دمیکش یگرفتم و آه  شیو از محوطه و شلوغ  نگاهم
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از اتفاقات ترسناک و   ی خبر جیبرگشته بودم و ه م یعاد یهفته بود که به زندگ هی
از عمق وجودم  یزیچ ه یم آروم نبود، در انتظار درد بودم و نبود اما قلب زیانگجان یه
 .ستین تموندی من و افراد عمارت مرموز کال یماجرا   انیپا  نی ا گفتی م

 جواب دادم: بله؟  میلیمیب رغمی از فکر دراومدم و عل میگوش ره  یوب  یصدا   دنیشن با

 کجان؟  امیسفر خوش گذشت؟ سوغات ؟ی طور! چه ای سالم بر عشق خوشگل ران -

 به خودم مسلط شدم.  یقیزدم و با نفس عم یپوزخند

 کل فراموش کردم!  و به  یبودم سوغات یخوش گذشت، انقدر غرق در شاد یلیخ -

 .خوندمی داره درسم رو م  ایهمه مزا  نیدکتر شدن ا  دونستمی اگه م  یعاد میلیخ -

 هام مشت شده در هم فرو رفتن.ست لبم نشست و د  یمعنادار رو   یهم پوزخند باز 

 ؟یچه خبر؟ خوب گهید -

 بد باشم؟  دیبا -

 .یرفت یبهت خوش نگذشت که بدون خداحافظ اد یاون شب ز  یانگار تو مهمون  ینه ول -

اومد   شی پ مارهامیاز ب یکیمشکل بزرگ با   هیگفتم:  یو به آروم دمی به سرم کش یدست
 مجبور شدم برم. 

 هم دروغ نگفتم. واقعأ

دربند، تو   میر یم  می: ما دار دیپرس  جانیکه با ه دی چیگوشم پ  یتو شزدهجان ی ه یصدا 
 ؟ ی ا یهم م

 نه، حالش و ندارم. -

 .امیالهه گفت م  یول -

 . امی من نم  یول -
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 .میر یمن م  نیزنگ بزن با ماش  یای ب یاگه تونست -

 . یخوش بگذره، با نیا بر خونه. شم مونمی م ام،یگفتم: فکر نکنم ب  یو سرسر  حوصلهیب

 دور اتاق زدم.  یپرت کردم و چرخ زیم  یو رو یگوش حوصلهیهم ب بعد

 و نداشتم.  کسچ یو ه زیچ  چیخاص تو وجودم بود که حوصله  ه ی حوصلگی جور ب هی

و از دست داده و    شیزندگ ینا یکه ارزشمندتر یوجودم غرق در اندوه بود. مثل کس تموم
 . یاز غم و دلتنگ  یمونده با کوه

 رفتم و شماره  الهه رو گرفتم.  یبه سمت گوش دوباره

  ی: سالم گلگلدیچیاتاق پ یتو  شیپرانرژ  یسر بوق دوم برداشت و صدا  شهیهم مثل
 ؟ یطورچه

 ؟ ی ا: خونهدمیتو سرم زدم و کالفه پرس یکی ی حرص شی ادآوری با

 طور؟ چه شگاهم، یتو نما  نه -

  یگلگل ی رفت غذا ادمیشدن و مغموم گفتم:  دهیکش  نی ناراحت به پا ی با حالت هاملب 
 اتاق و خورده باشه.  وار ی در و د یاز گشنگ  دیرو بدم تا االن با 

 و براش کردم تو کاسه.  ریمونده ش ی نترس نوپرابلم خودم قبل اومدن باق -

 واقعأ؟  -

 بعله. -

 ؟ ی زدم و گفتم: تو که کمر به قتلش بسته بود یپوزخند

گربه پشمالو تو   هیجنازه   یدوس ندارم بو  ؟یجلوه بد  والی ه هیمن و  یخوا ی چرا م -
 !چهیخونه بپ



 بی محابا 

271 
 

اون جونور و   یللگ ،یبه جا احوال پرس یکردم که دوباره گفت: نکنه زنگ زد یا خنده  تک
 ؟ ی کن یادآوریبهم 

 راست تکون دادم و گفتم: نه نه... فقط... به چپ و  یسر دیدینم کهن ی ا با

 ی: خوبدی متعجب پرس یادامه  حرفم مونده بودم که خودش به حرف اومد و با لحن ی تو
 رها؟ 

 گفتم: نه. یدادم و با ناراحت  رونیو آه مانند ب نفسم

 افتاده؟  یشده؟ تو محل کارت اتفاق  یصبح که حالت خوب بود، چ -

 بخش مرد.  یضا یاز مر  یکیگفتم:   یو با زبون تر کردم و به آروم لبم

تو چند ساله که   ؟یچ یعنیلحظه سکوت کرد و بعد با همون لحن متعجب گفت:   چن
و کار تو بلکه تو همه جا   مارستان ینه تنها تو ب نی و ا رنیمی م یکارته! مردم گاه  نیا

 !هیعیطب

 رفع بغض قورت دادم.  یبراسر تکون دادم و تند تند آب دهنم و  کالفه

 ...ستین یع یاصأل طب  نینه، ا -

بخرم   ی برسون برات خوراک  شگاهیخودت رو به نما  گهی ساعت د ه ی، باشه... تا باشه -
 چه مرگت شده!  نمیبب

 باشه. -

 !نمتیبی م -

 و قطع کردم. یجوابش و ندادم و گوش گهید

حال بد درم   نیبهم بکنن و از ا  یکمک تونستنی م  شیروانشناس ی الهه و پندها   دیشا
 .ارنیب
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خارج   مارستانیاز ب مارهامیو بعد از چک کردن ب دم یو پوش رونمیب یمانتو  فکر  نیهم با
 شدم.

و پول در آوردنش رو   یکیقر شده افتاده بود گوشه  مکان نمیخانم ماش  نیدلف یگ ندکار سر
 نداشتم.

بود رسوندم و   های فت و آمد تاکسکه در معرض ر ابونیاز خ یرو به گوشه  شلوغ خودم
 . ستادمیا  دیباری که م یدی رگبار بارون شد  ریز 

ندادم و   یتی اما اهم دیمانتو و شالم گذر کرد و به پوست خشکم رس یالسرد از البه   یهوا 
 بارون موندم. ریهمونطور ز 

چه مرگم شده و   دونستمی کاش اصأل م  یدرد قلبم و هم بشوره... ا تونست ی کاش م یا
 !...رم؟ی آروم بگ تونمی که نم مینگران ک

 .  شدی م دتر یو  بارون هر لحظه شد شدنی بهم رد م توجهی پر ب ی های و تاکس  هان یماش

 باال تا آب نبردتت!  ایب -

 پام ترمز کرده بود دوختم. یکه جلو یینگاهم و به آذرا یانکرالصوات یصدا   دنیشن با

 شرت و کم کن!  -

 رفتم و روم و برگروندم. یچشم غره ا   حوصلهیهم ب بعد

 و کم داشتم!  نیکارنامه  درخشانم فقط هم تو

 حاج خانم. یهرجور راحت -

 رو باال داد و با سرعت ازم دور شد.  شهیهم ش بعد

 کردم و شروع کردم به غر زدن!  یظیغل اخم

 !الغوز ی  یادبا ی! بکننیقبول نم سیمسافر خ ای شدم  ینامرع های تاکس یبرا  دیشا
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 لبم نشست.   ی رو  ی لبخند  ناگهان

 وقت بود غر نزده بودم، اصأل انگار لذتش رو فراموش کرده بودم!  یلیخ

 افتاد.  ابون یطرف خاون   یهابون ه یو سا  های و چشمم به صندل دمی کش یحرص سرک با

با  ،ابون ی م و به قصد رفتن به اون سمت خمانتوم فرو کرده  بیج ی و تو  هامدست 
 به اطرافم شروع به قدم برداشتن کردم.  ینگاهمین

زدم و چند قدم عقب رفتم   غ یج کمیدر نزد ینیبوق بلند و حضور ماش  یصدا   دنیشن با
جمع شده تو چاله   یتموم گل و ال  نیماش یاز دستم افتاد و با ترمز ناگهان  میکه گوش

 .دیمانتوم پاش  یآسفالت رو

 شدم.  یکی رواده یکه باز کردم احساس کردم با پ چشم

ترمز کرد و با باز و بسته   نیماش  نی ح نیرو بردارم، در هم میحرص خم شدم تا گوش با
 .دمیشن  کمیرو در نزد  ییهاقدم  ی شدن در صدا

، با حرص گفتم: سر تا  نگاهش کنم نکهیهم فشار دادم و بدون ا   یو با حرص رو  هاملب 
 گمت کنم؟  ای یشی ! گم میپام و نمود 

 سر بلند کردم.  یو به آروم  دمیکه به عقب چرخ ومدین یجواب

 به سمت صورتش بردم.  شیمشک ی ها و از بوت   نگاهم

چند لحظه   یبهم دوخته شد، برا  سشیخ یانبوه موها  یکه از ال به ال شیخاکستر  نگاه
 محو شدم.   شیخاکستر  یایدن  یکردم و تو و فراموش  دنینفس کش

 و برداشتم.  میاما با سرعت خودم و جمع و جور کردم و گوش دی طول کش هیثان چند

 ... ایمن بست  یای نگاهش کنم لب باز کردم و آهسته گفتم: کمر به قتل گوش نکهیا  بدون

 ش رو روشن کردم. روش رو تکوندم و صفحه  گل
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رو با   ابونای خ نیافتادم؟ چرا تو ا یای تو چه منجالب اقتصاد  دنشیبا خر یدونی م -
 ؟ یریگی مسابقه اشتباه م  ستیپ

تپش قلبم   یصدا   یبلند ی تو دنم،یحرفم با حلقه شدن دستش دور بازوم و باال کش  ادامه  
 محو شد. 

کاپوت   یبغلش موندم که ناگهان ولم کرد و رو  ین و تو پاهام سست شد  هیچند ثان یبرا 
 افتادم.   نیماش

  یوال یه نی با ا  ای  یمونی رفته رو برگشت اما قبل از سوار شدن گفت: م ریحرف مس  بدون
 ؟ ی ا یترسناک م

رو هم   دنشیرو گاز گرفتم و قبل از هجوم احساسات الهه وارم در و باز کردم و با کوب لبم
 نشستم. 

 که تونستم مرتب کردم.  ییم و تا جا نوک انگشتم موهام و جمع کردم و ظاهر آشفته با

 . دیچیپ نی ماش  یگرم تو یرو زد و هوا  ی احرف دکمه   بدون

از دستم ناراحته،    کردمی حساس ممعذب بودم چون ا ی بود بس نمونیکه ب یسکوت از 
  ن یترحالت ممکن ترک کردم و بدون کوچک  نی هم حق داشت. خونه رو با بدتر  دیشا

 ! والیهاش با رفتارم بهش گفتم هبه حرف  یتوجه

  چیبودن اما اون ه دمیبدنش که تو د ینگاه کردم و بعد به همه  اجزا شیجد رخ مین به
 بهم نداشت.  یتوجه

به دل   لی دل دیک کنار گونه و نگاه سردش هم برام جذاب بود؟! با زخم ترسنا  یحت  چرا
 . دمیپرسی نشستن ظاهر ترسناکش رو هم از الهه م

 ؟ ی شد  ریس -

 نگاهم رو به جلو دوختم.  عی ضا  یصداش جا خوردم و با حالت  دنیشن با
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 خوردت!  شهیمن عسلم نم  هیبا  ،ینیر ی ش یلیخ ستین -

 م؟ یبخور یخوای مگه م -

 . دمیخند  زیزر یم گرفت و از تصورش رلحن و حرفش خنده  از 

کنن و   رییتغ  اتممیشه، موهامم لونه مرغ! ممکنه روح یاحتماأل بعدش چشام خاکستر -
و   شهی تر سه چهار مترم به قدم اضافه مپا به فرار بذارن؛ از اون مهم دنمیبا د ضایمر 
 از در خونه رد شم. تونمی نم گهید

سگ دار و اما جذاب   ی هابا چشم  یدختر بچه  گلگل هینم رفت و  ذه  یحرفم تو   ادامه  
 چشمم اومد. یجلو

 شه!... یگریبچمون چه ج  هعق

ش  هاش به اندازه  طول ناخن شصتم به سمت گونه نگاهم به صورتش افتاد، لب  ناگهان
 مثل آرامش در بر گرفته بود.   یبیحالت عج هیش و  شده بودن و چهره  لی متما

 عمو؟  یبخند  یجوونم مگه بلد  -

 م کج شدن.هام به گوشه  گونه جمعش کرد و اخم کرد که لب  عیسر 

 انقدر اخم کن ابروهات به هم گره بخورن. -

 کردم و گفتم: مگه دنبالتن؟ آروم برو. یا یهم سرفه  مصلحت بعد

  خواستیکرم و سوار کرده بود و م  هیانگار    فشردی پدال و م یجور هی آخر بود،  سرعتش
 زود تر از دستش خالص شه. یهر چ

 ! ستمیکار دارم عالف تو که ن -

 ...یرو بکش گهید یک ی  یبر یخوای حوصله گفتم: البد م یب

 !...رهید یلیخ  گهیکار از کار گذشته و د دمیخواستم دهنم و ببندم فهم تا
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  میبه عنوان شاهد همراه یخوا ی ر؟ تو هم مطوو خونسردانه گفت: چه   اوردیروش ن به
 ؟یکن

 !آراسته گشت   ز یبود به سبزه ن گل

 !اری تهران رو ب یها یبرو واسم سر کله گنده  قاچاقچ گهیم  االن

 !... گهیکه جلو آدم نااهل چرت و پرت م یبر دهان گشاد  لعنت

م و از دعوتت کنم خونه یبه صرف چا  خوامیزدم و مهربون گفتم: نو، م  یکمرنگ لبخند
 برات بگم. یصلح جهان

به علت نبستن کمربند با سر   ابونمون یخ یتو  دنشیچیرفت و با ناگهان پ یغره ا  چشم
 دراومد.  غمی و ج  شهیرفتم تو ش

 داده؟  نامهیبه تو گواه ی! اصن کیایابونیمفسد خ هیتو   -

 ومده؟ یسراغت ن  یگفت: اون عوض  میرلبی ز  یها توجه به فحش  بدون

 هم رفتن. یهام تو و اخم   دیاز استرس به درونم دو یپور موجکرم  یادآوری با

 !  کشهیمنو م یبه زود یهنوز نه ول -

 ... کنهینم یغلط  چیلب گفت: ه ریز 

 تو؟  ه  یالبد از سره سا  -

 ننه بابات!  ه  یکرد و گفت:نه، از سا  یای کج دهن

ت و بدبختم، بچه کسیب  ینگ یگفتم: مثأل اگه ه یرفتم و با ناراحت یغره ا  چشم
 فته؟ یم

 بهم انداخت.  یا  هانهیابروش و باال انداخت و نگاه عاقل اندر سف یتا  هی
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  یم گرفت و خودم رو به صندلدوباره خنده   شی بچمون و شکم سه متر یادآوری با
 .دمیکوب

 ببندم؟  ای  شیبندی م -

 . دمیداشبرد کوب ی م رو باال آوردم و چند بار روکنترل کنم دست تونستمی که نم یاخنده  با

داشبردش و برداشتم و پشت   یدستمال رو  لکسیر  یلیرفتن خ سهی ر قهیاز چند دق بعد
 .دمیها و دماغم کشچشم

 گرفتم. یای جد  حالت

 . دمیو قبلنم د  تیگر  ی وحش -

 ! ینیرو بب شترشینکن ب یکار هیپس  -

پور : اون شب کرم دمیپرس  دینگاهم و بهش دوختم و ترد  دیکه به ذهنم رس یفکر با
 شکمت رو سفره کرد؟ 

 جواب بدم؟  دیبا -

 ؟ یبگ یتونینم نمیا  ،یخب من نجاتت دادم تشکر که نکرد  -

 !... یزنی حرف م یلی لب گفت: خ  ریو نداد و فقط ز  جوابم

 ! ادبیب -

 دادم و روم و ازش برگردندم. هیتک میحرف به صندل  نیاز ا بعد

 رفتن دربند؟  یشخم یهوا  نیتو ا  یجورچه  مغزای ب اون

 و نگه داشت.  نیفکر از ذهنم گذشت ماش نیا  تا

 به ساختمونمون نگاه کردم.  متعجب

 کرد.  یربع ط  هیساعته رو تو    هی  ریمس المصب
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 هاش و بست.داد و چشم  هیتک شی صندل  یو به پشت سرش

 تو حلقت!  کنمشی م  امی م یبکوب در و رو هم یبخوا  -

 گذاشتم.  ره ی رو برداشتم و دستم و رو دستگ فمیک

 .دمیبه سمتش چرخ ره ی لحظه قبل از فشردن دستگ  نیآخر در

بردم و با کنار زدن   شیشونیآروم دستم و به سمت پ یلیخ اریو بدون اخت   دیترد با
شد   دتر ی. با احساس گرما و حرارتش تپش قلبم شددمیپوست داغش کش  یموهاش رو 

 . دمیدستم و عقب کش عی سر یلیو خ

 .دمیپر  رونیب نینشون بده و از ماش  ی ندادم واکنش اجازه

 بمون تا برگردم!  جان یگفتم: هم یدیتاک  یو لحن  جانیه با

 چرا؟  -

 ... امیتا برم و زود ب سای ! واگمی چون من م -

 !...ای ن چند قدم رفته رو برگشتم و رو بهش داد زدم: نرفاصله گرفتم، ناگها ن یماش از 

 که از خودم سراغ داشتم خودم و به خونه رسوندم.  یسرعت نی هم با آخر بعد

و رو کردن همه  کشوها بألخرا تونستم چند تا قرص    ری سمت آشپزخونه رفتم و بعد از ز  به
 کنم. دایپ

  دنیدر و د یبه جلو دنمیه اما با رسرفته باش دمی ترسی رفته رو با عجله برگشتم، م ری مس
 لبم نشست.  ی رو یاز دور نفسم جا اومد و لبخند کمرنگ  نشیماش

 نکرد. معه یجا ضا  هی  بألخره

 به سمتش رفتم. یترآروم  یهاو قدم   شتری بار با آرامش ب نیا

 آوردش. ن ی زدم تا پا شهینوک انگشت به ش با
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 لب گفت: خب؟   ریبهم نگاه کرد و ز  یسوال

 و به سمتش گرفتم.  قرص

 نا؟ یا  نیچ -

  یدما   نایبرات خطرناکه، ا ن یباالست و ا یلی! تبت خگهی ! خب قرصن دنیبمب اتم -
 بده.  یاهیهم از عمه بخواه بهت جوشونده گ ی. برگشتنکننی بدنت و متعادل م

 صورتش دادم.  یبه دستم جلو یمعذب شدم و تکون بشیو عج  ینگاه طوالن از 

 ! گهید  رشونیبگ -

 ها رو از دستم گرفت.دراز کرد و قرص  دست

هام  شد و احساس کردم گونه دتریهامون تپش قلبم شد دست  یاقه ی تماس چند دق از 
 مانتوم گذاشتم.   بیج یو تو  دمیدستم و پس کش نیهم یسرخ شدن . برا 

 ازش دور شدن رو نداشتن. یارا ی باهاش تموم شده بود اما پاهام   کارم

 قبولشون کنم؟  دینگاهم کنه گفت: چرا با  نکهیدستش چرخوند و بدون ا  یرو تو  هاقرص 

  گهیو د ی ترسی ازم م ینزدم که خودش ادامه داد: گفت یتعجب بهش نگاه کردم و حرف با
  والیه  هیاگه  کنهی م یچه فرق ؟ی دی م تی پس چرا انقدر اهم ،یباش شمیپ یخوا ینم
 ؟ ی نجاتش بد  یو تو نتون  رهیبم

 راه گرفتم.  مه  ین ی هام و تودادم و با نوک انگشتم اشک  رونیرو آه مانند ب نفسم

 ...ترسهیاحمق ترسوام که ازت م   هیچون من  -

تر از   محابایاما تو ب   نتتینب گهی و د  یری بم ترسهیادامه دادم: م   یکردم و با ناراحت یمکث
 ! یریجلوم و بگ یبخوا  یکه حت  یهست یاون

 حرف ازم رو برگردوندم و به سمت در رفتم.  نیاز ا بعد
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 اما در و باز گذاشتم...  ادیدنبالم نم دونستمی م

 *** 

 شم؟ یپ یومدی چرا ن -

زانوهام برداشتم و نگاهم بهش افتاد که کنار در  یالهه سرم و از رو  یصدا   دنیشن با
 . بود ستادهی ا

 کرد که به کل قرارم با الهه رو فراموش کردم.  مزده جان یانقدر آشفته و ه دنشید

 لباسم پاک کردم.   نیهام و با آستنامحسوس باشه، اشک  کردمیم  یسع کهی حال در

 رفت.  ادمی -

 و شالش رو درآورد و به سمتم اومد.  مانتو

 و گرفت و با زور از دورم باز کرد.  هامدست 

 ؟ یرو فراموش کن یواضح  زیچ نیانقدر مشغولت کرد که همچ یزیچه چ -

 از تخت دوختم و تو جواب دادن مردد موندم. ی او به گوشه   نگاهم

 و مشغول نوازش کردن موهام شد. دیو به سمتم کش  خودش

 کرده. ترت ه وونی د میکه بود ینیاز ا  ییال یچه گودز  نمیبب نجایا  ایب -

لب گفتم:    ریز  یپاهاش گذاشتم، بعد هم به آروم  ی و گرفتم و با بغض سرم و رو  دستش
 بهتر درکم کنه!...  ایدال دیشا

مختلف برات بگه اما   یبتونه از خوش دیزد و گفت: اون احمق خوشگذرون شا یپوزخند
 !طلبهیاون رو م  یها فراتر از تخصص یزیچ هی احساس و حال تو 

 بهش انداختم. ینگاه مشکوک یناراحت نیع در

 طون؟ یش یتخصص و از کجا آورد  نیخودت ا  نمیبب -
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 داد.  یکه فحش بد دمیپاش کوب یدراومد و سرم و محکم رو  غمیزد تو سرم که ج یکی

 ...ادبیب -

 برم؟!  ایچه مرگته   یبگ  یخوا ی ! میخودت -

 ! زنمیحرف م  یاصأل با گلگل  رون،یاز اتاقم گمشو ب -

 عنتر... کنهیم  دی لب گفتم: تهد ری با حرص ز  هم بعد

 ، بنال!خوب  لهیخ -

 بگم؟  یچ -

 رفت و سرم و از رو پاش برداشت.  یغره ا  چشم

 دستش و گرفتم و دوباره سر جاش نشوندمش.   عیسر 

آدم   هیهام و بستم و تند تند گفتم: اگه بشم چشم مونیپش نکهیگرفتم و قبل از ا ینفس
  یوقت  ،ی، نگرانش شدلت براش تنگ بشه ،ین یو ترسناک نبب آدم بد هیبد و به چشم 

 ه؟ یچه کوفت نی... افتهیباشه و مغزت از کارت ب دنیقلبت در حال ترک شینیبی م

 ها؟  -

به   یاسکته یفوت کردم و از گوشه چشم بهش نگاه کردم که در حالت رونیرو به ب نفسم
 . بردیسر م

 گفت: آدم بد؟  ظیتکون خورد و با غ هاشلب 

 .دمیسرم کوب  یتو   یکیرفتم و  یغره ا  چشم

 رو ول کن و احساسات من و بچسب!  شیالهُبعد حذب  -

  یاشمندانهیدو تا زانوش ژست اند  یهاش رو تکون داد و با حلقه کردن انگشت  یسر
 گرفت. 
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با منطقت جواب من و  تو فقط  دم،یکه االن برات شرح م میدار  لیما چند نوع دل نیبب -
 بده! 

 سر تکون دادم. عانهیمط

  یاچشمش کنارشون زد، مردمک قهوه   یو از جلو  دیکش شینارنج یبه موها یدست
 کرد.  کی روشنش رو گشاد کرد و صورتش و بهم نزد

 خوشگل و جذاب باشه، مگه نه؟  یلیخ دیاون با  -

 به ابروم دادم. ینیدو ازش فاصله گرفتم و چ صورتم

 ؟ ی د یچرا چرت و پرت تفت م -

 جذابه؟  یلیگفت: جواب من و بده، ظاهرش خ یدیتأک  یو لحن  جانیه با

 رو مجسم کنم. شافهیرو جمع کردم و تالش کردم ق هاملب 

 یفانوسًا دماغ جذاب ی.... ولنمی. صبر کن ببنداشت  یزیو ابهت چ یبشر جز ترسناک نیا
 داشت! 

 . دمیهه چرخذوق به سمت ال با

 ! اوم... آها موهاش! هاستی ازون استخون ه،یمال   یلیدماغش خ -

 یگرفتم و با حسرت ادامه دادم: تو تا حاال آدم یاحالت مظلومانه   دیکه رس  نجایا به
باشه؟ انقد دوس دارم موهاش رو شونه کنم. از  یخاکستر یکه موهاش مادرزاد یدید

 کنم براش!  سیاز جلو صورتش برشون دارم ببرم پشت و گ لم یما شتریاون ب

 بود.  دهینفهم حاتمیاز توض یچیابروش و باال انداخت. انگار که ه  یتا  هی

اخم   ،یهاش خمارن و خاکسترگفتم: چشم  یتری کردم و با لحن عاد  یای مصلحت  سرفه  
 .سادهیبا کت چرم جلوم وا  لیعزرائ کنمی احساس م نهکیکه م
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 اما جاش رو صورت مونده.   هیمیش داره که به نظر قدزخم هم کنار گونه هی

 دادم.  رونیلحظه مکث کردم و نفسم و کالفه ب چند

 ...یول ست یخوشگل که ن -

 بگم.  تشیحرفم و نذاشت از جذاب ون ی م دی شتاب پر با

 .خوبه یلیپس حتمأ اندامش خ -

  ده یبهش کش لمایدرازه، مثأل اگه بخوام مثل ف یبه دماغم دادم و گفتم: الغر و بس  ینیچ
 تو... رهی بزنم دستم م

 حرفم.   ونیم  دیپر

 اخالقش.  مونهی نده گرفتم! خب... م حی توض شتریب یاوک -

خوب و مهربون باشه که دلتنگ و   یلیخ دیگفت: با  یازده زد و با لحن ذوق  یلبخند
 ...یشینگرانش م

  یدستم و رو  یکردم، چند بار با مسخرگ دن یتموم نشده بود که شروع به خند حرفش
 هام و پاک کردم. اشک   یساختگ یشونش زدم و با حالت

 !یش یم  یزیچ ینیکمد هی  ینمک نخور -

 المثل نگو! بکن کأل ضرب  ی لطف هیگفت:   یتعجب و دهن کج با

 ه.باش -

  یکار خاص ؟ی جذبش شد طورن ی داره که ا یخوب ی اخالق یژگی خب خودت بگو چه و -
 ...ا؟ی کنهی م

گفتم: اصأل   یو لحن کشدار یهم جمع کردم و با مسخرگ  یهام و تو حرص دست  با
! اخم شمیو ظرافت کارش م یخونسرد  فتهیش کنه ی گوشت آدم ساالد مچرخ  نی ع یوقت
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زهرمارش و که نگو،   نیع یها ! حرف شمیهاش محو مساعت در افق چشم  هی کنهیکه م
و خون رو    رهیگی تو دستش م حهاسل یداره وقت یای لعنت تیجذاب هی!  فتمیپس م

 که نگو و نپرس!... پاشهی صورتش م

 ؟یچ... چ -

 هلم موند که خودم هم به فکر فرو رفتم.تو شوک حرف  هیثان چند

 !...ینفر نداشت. اله هیو اونم تو    ییبایمه ز ه  نیا  دنیکنم جنبه  د فکر

باز؟ صد بار بهت نگفتم   یدیکش   یگفت: چ ظیابروهاش نشست و با غ نی ب یفیظر اخم
 ! بهت انداختن بدبخت! ر؟یجنس نگ یای از هر موتور

 ! دمینکش یچیم گرفته بود گفتم: بخدا پاک پاکم، هخنده  کهی حال در

 ! یگیچرت و پرت م یدار ینعشه کرد  دهیبوده نکش یچه جنس ناب ن یبب گه،ی د نیهم -

 چه مرگم شده پروفسور؟   یگفتم: نگفت  تیدردم خندم و خوردم و با جد یادآوری با

 مونهیداره نه اخالق. م افه  ینه ق یگی که تو م نجوریباال انداخت و گفت: ا یاشونه
 ...یوابستگ

 شم؟  شیوابسته چ ،یتا اون روان کنهی صدق م یدرباره گلگل  شتریب نی خفه شو! ا ی هو  -

 ارو؟ ی نی کارست احاال چه  -

 نداره.  یکار خاص -

 ی همه دنبال شوهر پولدار گشت  نیزد تو سرم و با حرص گفت: خاک بر سرت! ا  یکی
 ! ؟یشد  کاریآدم ب هیآخرش دلبسته 

 ! مانه؟یمهم ا یگفتی گفتم: مگه خودت نم یخنگ با
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  خورهینم یکه گفت ییاروی نی بهم انداخت و جواب داد:  به ا  یاهانهیعاقل اندر سف نگاه
 به دست باشه. حیتسب

 تو هوا زدم.  یبشکن

 بود!  یخوب ینکته  بس -

افتاده بودن به سمت   نیاز کنارم بلند شد و با برداشتن مانتو و شالش که رو زم  ناگهان
 در رفت.

 کجا؟  -

  دیبا  یکی ،کنهی م  یهم تا بوق سگ ولگرد  ایگوشه دال هی ید یزن حامله چپ نی تو که ع -
 نه؟!  ای شام درست کنه 

 چه مرگم شده؟!  ینگفت -

 . دیو به سمت چرخ ستادی ا  یالحظه 

 ! یعاشق شد -

 . دمیقلبم کوب  یوحشت دستم و رو با

که تو   ی نیا  دیمن چرا با  ه؟یای کوفت جه  یچه نت  نیجد سادات، زبونت و مار بزنه ا ای -
 باشم؟  یگفت

  یول خوادی م  لی لبش نشست و با آرامش گفت: دوست داشتن دل  یرو  یکمرنگ لبخند
به قلب و از کنترل ما   گردنی از استعدادها برم یبعض یبدون دیبا گهی عشق نه! تو که د

 خارجن.

 ،خوامش یگفتم: اما من نم  یکه ناگهان مهمون ناخونده  گلوم شده بود به آروم  یبغض با
 ...خوادی اون هم نم

 !یبهش بگ دیبا دیشا -
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لرزونم و دور بدن کرختم حلقه    یهااز خودم دورش کنم دست   تونستمی که نم یوحشت با
 کردم. 

 نه!...  -

 ! ینیبی م  ب یآس یخودت نگهش دار شیاگه پ -

 ! شکنتشی لب گفتم: اگه قلبم رو بهش بدم م ریشدم و ز  رهیبهش خ م یکاش  یهاچشم  با

 کرد. دیمهربون در امتداد صورتش تجد  یرو با حالت  لبخندش

عشق دو   هی  ،اره ی که صرفأ برات درد به ارمغان ب ستین یزی چ نینگران نباش و نترس! ا  -
 موانع رو کنار بزنه.  تونهی طرفه و پاک م

 و در و بست. هم از اتاق خارج شد بعد

 مشتم فشرده شد. یتو  نمیشدن و سمت چپ س ریهام سراز رفتنش ناگهان اشک  با

  کی و بهش نرد دمیترسی! اگه ازش نم دونست؟ی ها و موانع من ماز ترس  یچ اون
 !...  دادی و بهم نشون م یترس واقع  شدمی م

سستم و به سمت   ی هام و از دورم باز کردم و قدم زده  خی لرزون و ناگهان   ی هادست 
 کمدم برداشتم. 

 یرنگ یاسپرت زرشک یرنگش رو با مانتو و شال ساده هم   زیو شوم  یمشک  نیج شلوار
 از اتاق خارج شدم.   میتنم کردم و با برداشتن هنسفر 

از جلوم رد    یپر از خوراک  یای نیتو اون ساعت از شب تعجب کردم. با س ای دال دنید از 
 ؟ یری: کجا م دیپرس یشد، ناگهان راه رفته رو برگشت و با کنجکاو 

 قدم بزنم. خوامی م رون،یب -

 ! یکرد  دایو جفت پ  ید یکفتر عاشقت رو د د یگفت: برو برو، شا طنتیش با
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 هم با لبخند ازم دور شد. بعد

 گذر کردم.   ابونینور کم چراغ از خ ریآروم از خونه خارج شدم و ز  ییها قدم  با

 رو تجربه کرده و تو دلم داشتم!... یتربزرگ  یهاچون ترس  دمیترسینم ینوراز کم  گهید

 .اومدی تموم تنم به لرزه درم داشتمی که به جلو برم یهر قدم با

شال محکم گره خوردم   یاز ال به ال  یزی بود. باد سرد پا ین سوز استخوا  یو سرما   هوا
 عمق وجودم رخنه کرد. ی خشکم باز کرد و تو یها راهش رو تا لب 

  یسرد ب  یخاطر هوا هام و که بهسستم و محکم تر و بلندتر برداشتم و دست   یهاقدم 
 مانتوب نازکم جا دادم. بیج یحس و خشک شده بودن تو 

از سرما رو همراه با خودش به   یکه کوه  یتم تا صورتم از هجوم بادانداخ  نی و پا سرم
 در امان باشه.  روندی جلو م

 رواده یپ  یخزون زده  رو یها هام با برگ نبرد چکمه  دمیدی که م یز یتنها چ نیب نیا در
 بود. 

بود، در  شماری مردم و رهگذران ب  یاهوی و ه یپاتوق شلوغ شیکه چند ساعت پ یابونیخ
 .نبود گذشتنی مکان متروکه که مردم با سرعت ازش م  هیجز  یزیاون لحظه چ

شده پوشونده   دهیدر هم تن یها از جنس سرما و برگ   یپارک رو غبار یچوب  یهامکت ین
 بود.

و طراوت بارونش   زی رو که عاشق پا ییها سنده ی شاعرا و نو چرخوندم ی قدر چشم مچه  هر
 . کردمینم دایبودن پ

و   گهی که از همد یو مردم شدنی که سپر بارون م  دمیدی رو م یمتحرک  یچترها یگاه هگ
 .کردنی فرار م زی پا

 ... دیقرار عاشقانه و عارفانه د  ای  یدر حال عکاس شدیرو نم کسچیه
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  یشتریب زه  یبا انگ تونستم یم   کردمی دستش رو احساس م یبود و گرما  نجایاگه ا   دیشا
 ادامه بدم. 

  بایز  شدنی و خشک م  ییها کم کم طالدو سه روز اول که درخت گه،یبود د نیهم زی پا
 دیو گرما از خورش کردنیها درخت ها رو ترک م که برگ  نیبود اما هم زیو خاطره انگ

 . گرفتی به خودش م زیغروب حزن انگ هیاز  یحالت   بستی رخت م

 زودگذرش رو دوست دارن. یهای و دوس ندارن، قشنگ  زی مردم پا دمیبود که فهم جااون 

ها و   یها و زشت ییبا یرو با تموم ز  دهیپد  هی ای نفر  هیکه   ستی ن نیدوست داشتن ا مگه
 م؟ یر ی هاش بپذ یتنگها و دلت   یزیدل انگ

 مکث کردم.  هیو چند ثان ستادمیاون لحظه ناگهان ا  در

 دهنم کنار زدم.  یلو مانتوم درآوردم و شالم و از ج ب یو از ج  هامدست 

بود   دنیکه در حال بار ییانتها یسر بلند کردم و نگاه تارم رو به آسمون ب اطیاحت با
با   شهیکه هم  یو موهام و با حالت  ننیصورتم بش  یدوختم. اجازه دادم قطرات بارون رو 

 کنن و به گردنم بچسبونن.  سیخ کردمی م ادی انزجار ازش 

از راه رفتن منصرفم کنه؟!   ییاگه سرما و بارون و تنها  شدی م یا ی رو ادهیچه پ  نیا
  یو گرما  یی که بعد از تموم شدن روشنا  شدمیمعرفت ترسو نم یآدم ب هیمثل    ینطوریا
نور چراغ   ری و ز  نهیشوم یخونه تا جلو گردهی و برم کنهی و سرماش و ترک م یکیتار  زی پا

 سه؟ یو حال و هواش بنو  عتیطب  ییبا یاز ز   یمهتاب

 آوردم.  ادیهاش رو بدون واهمه به چشم  ری شدن دادم و تصو یهام اجازه  جاراشک  به

 .کردم ی کرده و به احساس و قلبم اعتماد م سکیر  دیبا  دیشا

 لبم اومد.   یرو یرو مشت کردم و لبخند کمرنگ  هامدست 

بهش  شتر یب دی... بازدی مرموز و دو پهلو م ی هااگه باز هم حرف  یحت  دمش،یدی م  دیبا
 و مطمئن شم که اونم دوسم داره.  نمیتا احساسش رو بب کردمی دقت م
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  ی. نگاهم رودمیکش غیسرم افتاد، ج  یکه رو  یاه یسا   دنیو د نی به زم ینگاه مین با
 شد و نفسم بند اومد...   دهیمماس شد که رو سرم کش  یایگون

 *** 

ر بازوم، مثل  دو یگوش خودم  و حلقه شدن دست یتو  بلندم غی ج یصدا   دنیشن با
 قلبم گذاشتم.   یو دستم و رو  دمیاومده باشه از جا پر رونیب یقیکه از خلسه  عم یشخص

 نگران و متعجب دکتر خرسند گره خورد و نفس حبس شد.  یها چشم  یتو  شونمیپر نگاه

 ؟ ی! خوبیه -

 براش تکون دادم.  یخارج کردم و آهسته سر یقیرو با نفس عم بازدمم

 خوبم. ،ست ین یزیچ -

دختر! چند   یگفت: نگرانم کرد ی اده یو با لحن ترس دیکش  یقیهم متقابأل نفس عم اون
 ده؟ یدست م یوقته که بهت حمله عصب

 وار گردنم رو چرخوندم. نرمش  یزدم و با حالت یپوزخند

 سال!   شی ش ایپنج  -

شده   رهیمتفکر به جلوش خ  یو خاموش کرده و با نگاه  نیبهش افتاد که ماش چشمم
 ود.ب

 م؟ ید ی: رسدمیپرس  یشونم انداختم و به آروم یو رو  فمیک

 سمتم برگشت و بهم نگاه کرد اما جوابم رو نداد. به

 متأسفم... -

شدم که خودش ادامه داد: متأسفم که نه به عنوان روانپزشک و نه   رهیتعجب بهش خ با
 بهت بکنم. یدوست نتونستم کمک هی  یحت
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 .ادی از دستت برنم یگفتم: بهت که گفتم کار متیو با زبون تر کردم و با مال لبم

 . یخوب بش یخوا ی که تو نم نه یخاطر ابه  دیشا -

 ؟ یلب زدم: چ   متعجب

فقط   یتا با دارو و جلسات متعددتر یگفتیبهم م یاگه بود ،یستیتو به دنبال درمان ن -
 کار کنم. تیو مشکالت روان  هیروح یرو

هام چند  دوختم. با دو تا از انگشت  نیبخار گرفته ماش شهیازش گرفتم و به شو   نگاهم
دارم   از یدرد و خشم ن  نیکردم و در همون حال گفتم: من به ا جادیروش ا یتا خط فرض

 تا بتونم ادامه بدم و کارم رو باهاشون تموم کنم.

 ؟یکن کاری چ  یخوای م -

 رفتم.  رونی ب نیماش  جوابش و بدم در و باز کردم و از  نکهیا  بدون

 بهتره!   یلحظه  آخر به سمتش خم شدم و با لبخند گفتم: ندون در

 ...گهید  زیچ هی -

 ه؟ یپور چجور آدامکرم  نی: ادی پرس نهیبا طمأن د،یترد  هیاز چند ثان بعد

  هی یمشابهش رو تو  یبتون ی تو که روانپزشک دیشا  یول  دمینفهم وقتچ یه دونمینم -
 ! یبه اسمش بزن دیجد یتیشخص پ ی ت هی ا ی یکن دایپ قا ینادر از آفر  وون یح

که   یامان از وقت  یول کنهینم یغلط چیه هیو هارت و پورت یعصبان  یکه وقت  هیکس اون
بشه، اون وقته که دخلت اومده...  رهیو آرامش بهت ذخ یبا خونسرد   ایبهت لبخند  بزنه  

 !گذرهی م  فشیمغز کث  یکه تو  یزیچ یبرا 

 لب زمزمه کنه: لبخند ؟  ری از تعجب گرفتن و فقط تونست ز   یحالت  ابروهاش

 . دمیلبم اومد و خند  یچند لحظه لبخند رو یبرا 
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 پور!معنادار و رو اعصاب کرم   یلبخندا ی رها برا یقبل یایاصطالح از دن هی -

فاصله گرفتم و   نیاز جانبش باشم از ماش یمنتظر حرف   نکهیحرف بدون ا  نیاز ا بعد
 طرف سوق دادم.هام و به سمت اون م قد

 بود. هان یماش ی عبور هر از گاه شی نسبتأ خلوت بود و تنها شلوغ ابونیخ

 . دمیچرخوندم و از دور ساختمون چند طبقه  هتل و د چشم

 گوشم گذاشتم.  یدرآوردمش و رو فمیاز ک  یحوصلگیبا ب م،ی زنگ خوردن گوش با

 رها؟  -

مشت شد. فراموش کرده بودم    یصداش به خودم اومدم و دستم دور گوش  دنیشن با
 شماره رو چک کنم تا جواب ندم. 

 ...نمتیبب دی. باهام گوش بده تماس رو قطع نکن و به حرف  -

  ره،ید یل یخ گهیم گفتم: دشده  دیکل  یهادندون   نیو به دندون گرفتم و از ب نمیر یز  لب
 دارم. هات ن حرف  دنیبه شن یاز ی ن چیمن ه

 رهات کنم...  تونمی و من نم م یما هنوزم دوست -

 کننده بود که بغض به گلوم فشار آورد. گوشم دلتنگ  یتو  یصداش به حد  نی غمگ یآوا 

خونه تا هم    ای کرد که با شتاب گفت: ب دایپ یو نرم  تیاز رضا  یا نشونه دیو که د   سکوتم
 ...ابونیخ م،ینیو بب

  نیزم یاز دستم سر خورد و رو  یدر جلوم ناگهان گوش یکیشدن جسم تار  دهیچیپ با
 افتاد. 

 باال گرفتم. میزدم و دستم و به عالمت تسل  یپوزخند

 .امیخودم م دیاریدرب یباز ی وحش  خوادینم -
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 گرفت و دستش به پشت سرم اشاره کرد. نی پا یکی رو در تار شاسلحه 

بودن، به  ستادهیکه ا   یجلوتر از دو تا مردعقب رفتم و  ی مقاومت و با خونسرد  بدون
 راه افتادم.  ابونیپارک شده کنار خ یبلند مشک ی سمت شاس

 *** 

 به گذشته«  یگذر »

خوردم و به   یبود تکون دهیچی تموم وجودم پ  یکه تو یسوز استخوان   یاحساس سرد با
 هام و باز کردم. چشم  یآروم

  یکه رو  یسرد  یها اشک  نیبرطرف شد و تونستم از ب دمید یبار پلک زدم تا تار چند
 بدم.  صی مطلق اطرافم رو تشخ  یکیشده بودن تار ری م سراز گونه

مدت    کردمی متروکه نبود. احساس م  ریکو  هیبه  شباهتی انقدر خشک شده بود که ب گلوم
 و تموم آب بدنم رو از دست دادم.  دمیخواب یادیز 

  یهاه یسا  یادآوری... با ارمیب ادیکه توش بودم و به   یمکان  نیلحظه فکر کردم تا آخر  چند
داره   ینامرع یانداختنم، ضربان قلبم تند شد و احساس کردم دست ی گون یکه تو  ی اره یت

 .اندازهی به گلوم چنگ م

 ! ست؟ین  نجایا  یزدم: کس ادی فر یاده ینخراش یگلوم فشار دادم و با صدا  یو رو  دستم

کاه   هیشب  یزی و با لمس چ دمیکش نیزم یسر شده از سرمام و جستجووار رو ی هادست 
 متوقف شدم.   دیلغز  مزده خ ی  یهاانگشت  ریکه ز 

  هی یکه تو  زدمی و حدس م دیچیپی سرد و مقطعم با انعکاس صدام تو فضا م یها نفس
 انبار بزرگ باشم. 

 پاهام با زحمت بلند شدم.  یدرد کمر و کوفتگ رغمیعل
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  واریبه در و د ریمس ی هجده چرخ از روم رد شده و چند بار تو یلیتر  کردمی م احساس
 شدم.  دهیکوب

 جا مونده بود.  رواده یپ ینبود انگار که تو  میاز گوش یخبر

گوشم    یتو یفلز یمثل باز شدن در یبلند  یو ترس بودم که ناگهان صدا   یسردرگم  غرق 
 .دیچیپ

 نشستم و تو خودم جمع شدم.  نیزم  یرو  عاً یسر 

  یدستم و جلو  د،یشده بودم تاب رهی که توش اس یای کیبه تار  مقدمهیکه ب  یهجوم نور با
 هام و بستم. صورتم گرفتم و چشم

 چشم باز کنم.  تونستمی عادت کرده بودم و نم یکیمدت چند ساعت به تار در

  کمیدر نزد ییهاقدم  یصدا   دنیصل شنکه حا  ی ای از ترس و کنجکاو قهیاز چند دق بعد
 صورتم کنار زدم.  یدستم و از جلو  یبود به درد چشمم غلبه باز کردم و به آروم

 چشمم قدم علم کرد.  یدو تا مرد جلو  ده  ی بلند و نخراش قامت

  نیمن و آورد  یچ ی لب گفتم: برا ری لرزونم و رو هم فشار دادم و با وحشت ز   یهالب 
 نجا؟ یا

و محکم در  یآهن واریجوابم و بدن چند قدم عقب رفتن و مثا دو تا د نکهیا  بدون
 . ستادنیامتدادم ا 

 که وارد شد نگاهم و ازشون برداشتم. گهینفر د ه ی دنیاخم بهشون نگاه کردم اما با د با

  دنیبه د یاز یبود که ن ایگو  یبه اندازه کاف  کشیمرتب و ش یها عطر و لباس  یبو
 ش نداشته باشم.چهره 

و   تیجنتلمن باشخص هیکه  ی انقدر از مرد  یبود روز  دهی به فکرم هم نرس یحت وقتچیه
 بترسم.  دونستمشی مهربون م
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  ری و تصو  دیچرخی نفر م هی  یاما فکرم فقط رو دهیکه دخلم اومده و مرگم رس  دونستمی م
 قلبم شده بود.  نه  ی هاش پس زمچشم

 بودم بهم برسه و نجاتم بده؟  دواریبود که ام احمقانه

شد که احساس   کی توقف قدم به جلو گذاشت و انقدر بهم نزد یاپور بعد از لحظه کرم
 گردنم گذاشته.  یکردم پاش و رو 

از صدتا تفنگ و   شیطانیفرو کرده بود و لبخند ش ش یکت مشک بیج  یو تو  هاش دست 
 تر بود.هن بدتر و ترسناک نکفیکالش

بتونم چند فوت ازش فاصله   دی دادم تا شا  هیپشتم تک له  یوس ای طرح  از هر   یخال وارید به
 . رمیبگ

شادمانست   کردمی فکر م لیکه اوا  زشیو برداشت و با لحن خونسرد و تمسخرآم نکشیع
 سخت شده.   یلیخ دنتونیروزا د  نیلب باز کرد: به خانم مهرپرور! ا 

  ی با کارها طورن ی ! و همی هست یاخم بهش نگاه کردم که ادامه داد: تو دختر جالب با
 ... یار ی تمام ع یدو رو  هی مختلف،  یزمان یها مختلفت تو برهه 

 حرفش و قطع کردم. احمقانه در قالب پوشش ترسم  یشجاعت با

  هیمهندس متشخص و باطن  هیدر ظاهر   یشی م ک یاحمق نزد   یبه آدما ؟ یستیتو ن -
 آدمکش... یقاچاقچ

سمت چپ   یقی تموم موند و درد عم مهیصورتم خورد حرفم ن یکه تو  یمحکم  یلیس با
 برد. یحسی تا مرز ب  یام و لحظه گونه

زدم که گوشه    یو پوزخند دمیشد کش ریکه از گوشه  لبم سراز  یخون ی انگشتم و رو نوک 
 لبم به شدت سوخت.

 تمسخر بهش دوختم.  یم و با چاشناز چند لحظه سکوت لبخند احمقانه  بعد
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 ت گفتم؟! راس  یدید -

تعادلم و از دست بدم اما قبل از   یالحظه  یکه خوردم باعث شد برا  یاگه یمحکم د  ضربه  
 . دمیحلقه شد و به جلو کش  مقه یدستش دور  فتمیب نکهیا

دختربچه  مظلوم محتاج کمک به   هیبا ظاهر   یاز من بدتر یلیکه تو خ گفتمی داشتم م -
 ! یکرد انتیدورو بهم خ  یعوض هیو در باطن  یشد  کی من نزد

به پست سعادت  تیگدائ  سه  ی ک یاما وقت یبا من آشنا ش یخاطر پول قبول کردبه  تو
 . یپر کردنش دوباره من و دور زد یخورد برا

 بهت بدم اما تو... تونستمی و م زی همه چ تی امن ،یبهت بدم، آزاد  تونستمی و منم م  پول

  ی تونستیگفتم: م  کردی م  انیمواقع طغ  نیتو وجودم بود و در بدتر شهی که هم یجسارت با
 ! ینداد یول

 ! یکه تو نخواست نه یخاطر ابه  دیشا -

با هم    یحاال که تو هم توسط من ضرر کرد  یاون رها کرد  شیکه من و پ یتو بود  -
تر از اون  و مهم   شتریب یل یخ دمی که من د یب یچون آس میشد یحساب ی به ب کی نزد
 . دمیبود که از تو دزد  یکوفت یهابرگه 

 و ول کرد و از رو زانو بلند شد که به عقب پرت شدم.  قمی  ناگهان

  یشناسنامه و چند تا انشا و امال یکپ ای یلیکارنامه  تحص یاون پوشه حاو  یتو فکر کرد  -
 مسخره بود؟ 

 . دمیچسب واریبه دداد زد که  یآخرش و طور  که  یت

 کهی : اون مرتدیپرس یو عصب  دیروشنش کش یاقهوه  ی موها یتو  یدست یکالفگ با
 کرد؟  کارشونیچ

 گفتم: سوزوندشون... یدهنم و همراه خون قورت دادم و به آروم آب
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 اکو شد.  طیمح  یکه صداش تو   دیکوب واری د یرو  تی و با عصبان مشتش

 م،ی دیتورم د  تیو عصبان  میلب گفتم: نمرد  ریو ز  دمیگوشه لبم کش یو رو  دستم
 یشتر یبا عالقه  ب ارهیکار حرصت رو درم نی ا  دونستمی ! اگه من ی خشمگ مونینکش

 .دادمی انجامش م

 جاش بلند شد و شروع به قدم زدن کرد.   از 

  دیم ترد صدور حکم شکنجه  ایو چرا در کشتن   گذشتی ذهنش م یتو   یچ دونستمینم
 !...کرد؟ی م

  یش و رو و اسلحه  دیبه سمتم چرخ مقدمهی سر و ته، ناگهان ب یرژه  ب قهیاز چند دق بعد
 صورتم گذاشت.

سر   دم یاز قلبم با تموم ام  یامثل گوشه  یزیچ  هیش افتاد اسلحه  یلرزونم که رو   نگاه
 شکست.  رپاشیز  نیزم یخورد و با افتادن رو 

 منتظرش باشم.  دیو نبا  ادیکه به کمکم نم دمیفهم

  یتو  ایبشه  لی به سمتم ما  ی اکه تموم قلبم رو پر کرده بود لحظه  یبود اگه کس  انهاحمق
 از قلب سختش باشم!   یکیکوچ که  یت

 ؟ ی ترسی نم ه؟یچ - 

نافذ  یصورتم گذاشته بود با نگاه  یاسلحه رو رو  کهی تعجب بهش نگاه کردم، درحال با
 .دی اون سوال مسخره رو پرس

چشمت به پشت    ده؟یو نجاتت م  ادیبه کمکت م یکنی ندادم که ادامه داد: فکر م یجواب
 مثل من نجاتت بده؟!  ییوالی و از چنگ ه  ادیسرم و دره که ب

  دیبا  گهیهام گفت: نه، دبه چشم رهیلبش نقش بست و خ  یرو یز یتمسخرآم پوزخند
 وجود نداره!  یراه نجات ایمعجزه   چیقصه ه  نیا  یتو  یبدون
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مشت کردم اما نتونستم   نی زم یهم فشار دادم و دستم و رو  یرو با بغض رو هاملب 
 دردناکش و انکار کنم. ی هاحرف   ای بگم  یزیچ

:  دمیم غرشده  د یکل یهادندون  نیو لرزون از ب  دهیترس یقاطع در پس درون یلحن با
 اون ماشه استفاده کن!  یدهنت رو ببند و از انگشتت رو 

 دستش گرفت. یم رو تو سر کج کرد و چونه زیآمطنت یش یحالت با

 ؟ ی ریبم یخوای جانم؟ م -

طور؟ جرعتش و  صورتم کنار زدم و با لحن خودش گفتم: چه   یحرص دستش و از رو با
 ؟ یندار

 کتش فرو کرد.  بیج یو تکوند و تو  دستش

  یو فکر کن یمن نگاه کن ی هاچشم  یانقدر مطمئن و گستاخ تو  شهیباعث م  یزیچه چ -
 ... ترسم؟ ی از کشتنت م

کرده باشه،  دایکه ناگهان جواب سوالش و پ یسکوت کرد و بعد مثل شخص   هیثان چند
 هوا زد.  ی تو یبشکن

 !؟ ی ارزش دار یاذره  وال یاون ه یبرا  یکنی البد چون فکر م -

 !« ییتو   والیلب بگم: » ه ری تونستم ز  فقط

که  دونمی بشه گفت: بس کن خانم دکتر! م ی عصبان  ایجا بخوره    یاذره  نکهیا  بدون
که تو رو دوست داشته  ست ین ی ! اون کسیواقف  قیخودتم در اعماق وجودت به حقا 

 چرا؟  یدونی م اد؛ینجاتت ب یبرا  ایباشه 

، کنار گوشم گفت: چون اون  شد و با خم شدنش به سمتم زیتنفرآم یالحظه   یبرا  نگاهش
 ! والستیه هی

 تو خودم جمع شدم. وارن یو جن دمیو به عقب کشانزجار سرم  با
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 !ییوال یقاتل ه هیتو   -

لب گفت:   ری خونسرد ز  یبا حالت شه یدستش چرخوند و با لمس حاش یو تو  شاسلحه 
 !... ستمیمن قاتل ن

 لبش نشست.   یرو  یسر بلند کرد و لبخند مرموز   هیاز چند ثان بعد

آدم بخشنده رو بزنم چون    هینقاب  خوام یچرا؟ نه، نم یدونیم کشم،ی من تو رو نم -
 مرگ کمته! 

 ادا کرد. دهیشمرده و کش یزیدآمیآخرش رو به طرز تهد کلمات

 هام رو بستم. چشم شدی به دور خودم م دنمیکه باعث لرز  یو ترس ینگران با

  هی  یکه رو دمشی چشم باز کردم روبروم د یاومد، وقت نیزم یرو یز ی چ دنیکش یصدا 
 نشسته بود. یفلز یندلص

 ! ؟یمعامله چطور  هیبا  -

 تونهیطور م چه  دونستمیصورت خونسرد و خندونش تعجب کردم. واقعأ نم   دنید از 
حال انقدر زود خودش و کنترل و رنگ  نیانقدر اعصاب خوردکن و آروم باشه و در ع

 عوض کنه؟!...

ولم کن    ای.  کنمی معامله نم  لب گفتم: من با تو ریهم فشار دادم و ز  یو محکم رو   هاملب 
 بکشم!  ای

 .دیکالفه سر جاش چرخ  یحالت با

 کشمت؟ یگفتم م  یمن ک ه؟یبه من منف دتیبابا تو چرا انقدر د یا -

 . دیصورتم کش  یانزجارآور رو یو حالت یسمتم خم شد و انگشتش و به آروم  به

 !کشمی به جاش مامانت و م -
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 یو به کابل برق بکشن... طور سمی بود که بدن خ نیحرف از جانبش مثل ا   نیا  دنیشن
 بدنم به گوشم خورد.  یهاجا به جا شدن مهره  یسر بلند کردم و بهش نگاه کردم که صدا

خورده  با سقف آب  یروونیمنطقه  دنج و خوشگل  به خونه  ش هی کنه،یم   یزندگ النی تو گ -
  یبرا ،یو بهم نرسون  خوامی که م یزی چ یبه هر نحو که رها کوچولو توش بزرگ شده! اگه 

 ...ستی ن یافرادم راهه دور

  یکه بخش زدم تعادلش و از دست داد و از رو  یحرفش و تموم کنه با لگد   نکهیاز ا  قبل
 سقوط کرد.  یصندل

 و گرفتم. قشی  شنهیقفسه  س یرو کنار زدم و با گذاشتن پام رو   یمکث صندل  بدون

جز فشار دادن   ایبزنم   یحرف تونستم ی و نم  دنیلرز ی بدنم م یاجزا  ه  یبه همراه بق  هاملب 
 بکنم.  یکار شقه ی

عقب اون به من   د ینبودن گفت: بر دمیو باال گرفت و خطاب به افرادش که تو د  دستش
 .زنهینم  بیو مادرش آس

 .دادیاجازه  حرف زدن بهم نم   فشرد،ی که گلوم رو م ینیسنگ بغض

به عقب   کهی باز کرد؛ در حال شقه ی از دور  یمشتم گذاشت و به آروم   یو رو   دستش
 .ستادی بلند شد و صاف ا بردمی م

 کتش و تکوند. یلباسش و صاف کرد و گرد و خاک نشسته رو  قه  ی  یخونسرد  با

قرارداد، من   یهااما تو با برداشتن برگه  ادی معامله  بزرگ کردم با سود ز   هیمن اون شب   -
 ...زمی ! حاال وقت جبرانه عزیتالشم و برباد داد جه  یو نت یکرد   عی رقبام ضا شیو پ

 ...ستمی تو ن  زیلب گفتم: من عز ریکه عمق نفرتم و برسونه ز  یزحمت و لحن با

 . یبود ز یمن عز   یبرا  شهیتو هم ،یچرا هست -

 چند قدم بلند خودش و بهم رسوند و موهام و نوازش کرد. با
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 . میمعامله سود ببر  نیباش تا هر دومون از ا  یدختر خوب و عاقل  -

 به سمت در رفت. گاردهاشیحرف روش و ازم برگردوند و همراه باد  نیاز ا بعد

  یخبرم کن ول یو گرفت  متی بزرگ انبار اکو شد: تصم یگوشم و فضا   یبلندش تو  یصدا 
 وقت من و افرادم و تلف نکن!  ادیز 

 دار سر خوردم. سرد و نم نیزم یجا رواز رفتنش همون  بعد

هام فشار دادم اما مغزم کار و به  انگشت  نیو تو شکمم جمع کردم و موهام رو ب زانوهام
 نبرد. انگار تموم تمرکزش و صرف ترس و حس کردن سرما داده بود. شیپ ییجا

  کردنی درد م نیبا زم یاپیپ ی خاطر برخوردها هام بهخس افتاده بود، دست به خس  گلوم
 .سوختی م  هاشی لیخاطر سو گوشه  لبم به 

 بودم. دهیرو ند  یو جسم  یروح بیو آس  ری حجم از تحق  نیبود که ا یادی ز  مدت

 هام و بستم.نوم گذاشتم و در همون حالت نشسته چشم زا یو رو  سرم

به خودم اومدم و با حرص   ن،یزم یچند ساعت گذشته اما با افتادنم رو  دونستمینم
 .دمیخودم و باال کش

به همراه عادت   کردی که اتاق رو روشن م یتارم و به اطراف دوختم. نور نسبتأ کم نگاه
تو اتاق   کسچ یکه ه نمیبتونم نگاه کنم و بب باعث شده بودن یکیهام به تارکردن چشم 

 . ستین

 که تعادلم رو از دست داده بودم. انگار

 بدن. یپور پشت در نگهبانکه افراد کرم  دادمی اما احتمال م  ومدی نم رونیاز ب ییصدا 

قدم از قدم بردارم و چک کنم؛ چه برسه   تونستم ینم  یو کوفته بودم که حت  حالی ب انقدر
 فرار تالش کنم.  یبرا نکهیبه ا

 شد. شتریشده گوشه  لبم بزدم و سوزش زخم خشک  یپوزخند
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که ازم محافظت کنه و دوسم   یداشتم و نه کس یینه جا  کردم؟ی به کجا فرار م اصأل
 داشته باشه!...

  ای با رفتن  کردم،ی افظت مازش مح دیبود که با ضی مادر مر هیکه داشتم  یزیچ تنها
 . انداختمی فرار فقط جون اون و به خطر م یتالش کردن برا 

بود اما باز هم به   فتاده ین یاتفاق جیو ه  گذشتیشدنم م  دهیاز دزد هاساعت 
 ادیداشتم که ب دیبودم و ام دهی احساسم چسب  نی لوحانه ترحالت و ساده  ن یتراحمقانه 

 نجاتم بده. 

  یتی اهم چ یکه ه دونستمی ... و من در اعماق وجودم مگفتی پور درست مهم کرم  دیشا
 اون مرد ندارم.  یبرا 

 .دیش از ذهنم گذر کردن و دوباره چشمه  اشکم جوش بد و آزاردهنده  یرفتارها  تموم

  یبا فکر کردن بهش جلو تونستم ی حال نم نی کردن خسته شده بودم اما در ع  هیگر از 
 و وانمود کنم که نشکستم!... م ری احساساتم رو بگ

 رو احساس نکرده بودم. یو دلتنگ یپناهیانقدر ب  وقتچیه یتنها بودم ول  شهیهم

انگشتم نشسته بود نگاه    یکه رو  یو با اندوه به قطره خون دمیلبم کش یو رو  دستم
 کردم.  

 نداشت. یارزش چیمثل من ه یکس خون

بود که تا به اون لحظه انجام   ییهاتر از همه  خالف پور کشتن من راحت آرمان کرم  یبرا 
 داده بود. 

 بود!... الی و مرگ رو سینیتر از رها کردن کآراد سعادت ساده  یبرا و

و   دیجد  پی پور افتاد که با تباز شدن در سر بلند کردم و چشمم به کرم  یصدا   دنیشن با
 وارد شد. یظاهر جذاب
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 انداختم. نی زدم و سرم و پا یپوزخند

 بود؟  از یاصأل مگه به فکر کردن ن ؟یو گرفت  متیتصم -

  یجا  والی ه تموندیجناب کال  ای به آراد  انتیتعجب بهش نگاه کردم که ادامه داد: خ با
 مرگ مادرت؟  ای ره دا دیترد 

مثل توئه که انجام همه   یحی وق یروان یگفتم: برا  یو با تند   دمیهم کش یو تو  هاماخم
 و مثل آب خوردنه!  ساده  زیچ

جمله   هی ی تو  یتونی گفت: نم  یحوصلگی حدقه چرخوند و با ب  یهاش و تو چشم  مردمک
 ؟ یریهم که شده فحش دادن به من و فاکتور بگ

 به نشونه نه تکون دادم.  یسر

 رو از رو تو ساختن!   دمیکه م یها فحش کنمیمن فکر م -

تئاتر طنز نشسته بود و   ی که تو یمثل کس هیخوردن و چند ثان نیبه دو طرف چ هاشلب 
 .دیخند د،یدی م شی نما

 گردوندم.براش نازک کردم و روم و بر یچشم پشت

قدر دزد ! اون یبخوره  و ازش بقاپ نقدریکه ا ستی ن اشی اون آشغال مثل من هالو و ع -
 ؟ ی اریو برام ب خوامی که م یزیچ یکه بتون یهست یخوب

وجودم نشست و خودم و   یتو   یهاش احساس بدچشم  ر یش و تصو دوباره  یادآوری با
 باختم.

 ؟ یه -

و   یخوا ی که م یزیاومدم و به زور لب باز کردم: اگه چ رون یصداش از فکر ب  دنیشن با
 ؟ یرسونی نم بیبهت بدم به مادرم آس

 !یار ی باال انداخت و گفت: اگه برام ب ییابرو 
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 کن!  نیآهسته اما قاطعانه گفتم: تضم ییو با صدا   دمیبه صورتم کش یدست کالفه

 ! یاریبرام ب خوام ی که م یزیمنم و چ   نتیتضم -

 و از رو صورتم کنار زدم.  موهام 

 ؟ یخوا ی م یچ -

 مهر. هی -

 . یشد و نگاهش عصب یجد یحرف لحنش به طرز مشکوک نی گفتن ا با

 مهر؟   هیفقط   -

 مهر خاص!  هیحرفم با تحکم گفت: آره،    یتوجه به تمسخر تو   بدون

 ه؟ یخب اون چه شکل  -

نوشته شده   یونانیش با زبون  بدنه  یرو ه،ی با خطوط طال یمشک یجعبه  فلز  هی یتو  -
 کالهکشه.   یرو رهیت  ستالی کر هیو 

 ! ارم؟ین  یتقلب زی چ هیاز کجا بفهمم خودشه و  -

 .شناستشی م نتشیهم اگه بب احمق  هی یحت  ،ست ی سخت ن -

 زنه؟ یبهش م یضرر بزرگ یعنیداره؟   یمهر؟ مگه چه ارزش  هیفکر فرو رفتم. چرا  به

 ؟ ینگران شد ه؟یگفتم که به حرف اومد: چکه سوالم و بلند  انگار

 ؟ ی نگران چ -

 ...که؟یاون مرت ا یخودت   دونمیزد و گفت: نم یمعنادار پوزخند

نه بدبختش   شیکشی نه م دنشیشد، دوباره گفت: نترس با دزد  یکه طوالن  سکوتم
 ! یکنی م
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 واقعأ؟  -

 شدم.  مونیحرف پش نی بعد از گفتن ا بالفاصله

بزنه؟   یاد یبکنه که بهش صدمه  ز  تونستی م یمهر چه کار   هینبود، مگه  دنیبه پرس از ین
 داشته باشه!   اجیاز من و مادرم بهش احت شتر یفکر نکنم ب

نظر  از بد بودن کارم صرف یقلبم آروم گرفت و از قسمت یتفکرات مثبت، کم  نیهم با
 کردم. 

 اون مهر کجاست؟  -

 خودش نگهش داره. کی احتماأل نزد -

شم و   کی بهش نزد تونمیمن که نم یو گفتم: ول دمیکش یرفش آه نامحسوسح  نی ا با
 استخدام شم؟!  یبه عنوان قاچاقچ نکهیش دوباره، مگه ابرم خونه 

 انقدر خنگ نباش، اونش با من. -

   ؟ینبود چ ششیکه دوباره رفتم و موندگارم شدم، اگه پ رمی حاال گ -

 باشه... یتوکل شیاتاق کارش باشه اگه نه پ ای  ال یو یک یتو اون   تونهی م -

 ه؟ یک گهی: اون د دمی حرفش و با تعجب پرس ون ی م دم یپر

 . کشهیافراد، معتمد و نزد نی تری دست راستشه، از اصل یتوکل  رادیه -

 کار؟ ی چ یخوا ی اون مهر و م -

 رو عوض کنم. یرده بند خوامی م  رم،ی باهاش حقم و بگ خوامی زد و گفت: م یکج لبخند

 هم ندادم.   تی اهم دم،یهاش نفهماز حرف  یزیچ

 .ارهی سرش ب  ییبال تونستیمهر ساده نم  هیبود که   نی ا مهم

 شکمم گذاشتم. یو دستم و رو   دمیکش یپوف
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  نجایو به ا دهیهم که دزد  یو از وقت ومد ینم ادم ی که غذا خورده بودم رو   یبار نیآخر
 بهم نداده بودن. یزیآورده بودنم چ

 نکنه گرسنته؟  ؟ی : خوبدیپرس یکه متوجه حال خرابم شد چون به آروم انگار

که شترم و کوهان دارم، آب و غذا   ستیرفتم و با حرص گفتم: نه جونم! ن یا  غره  چشم
 !کنمی م  رهی رو توش ذخ

 . ارنیبودن گفت که برام آب و غذا ب ستادهی که دورتر ازمون ا ی دو تا محافظ به

کردم و تو چه   یچه غلط  دمیبه مغزم تازه فهم یرساناز خوردن غذا و خون  بعد
 افتادم. یامخمصه 

 !کنهی کرده مم و گوشت چرخ و جنازه کشتمیخودش شخصأ م یروان اون

 ه؟ ی کارت چ یدیفهم -

 تکون دادم.  یلقمه رو قورت دادم و سر  نیآخر

 باهات ارتباط داشت، پس... شهینم گهی اونجا د -

 اونجا؟  یمگه جاسوس ندار  -

 .گمی بار اول و آخر م یهام و براحرف  جان ینکبتش، نه! پس هم یقو  تیبا وجود امن -

به فکرت خطور کنه که   یحت ای   یبگ کهیبه اون مرت یزیبه سرت بزنه چ ای  یموفق نش اگه
و به عالوه  مادرت   یشناسیکه م  یدخل هر کس چ،یدخل خودت که ه ،یمن و دور بزن

 ! دمیم

تو خجالت   اریگفتم: انقدر اسم مامانم و ن  تی بهش رفتم و با عصبان یغره ا  چشم
در  ؟ یکنی م  داتیتهد لهیبار وس هی هیو هر ده ثان  دفاعی و ب ضی زن مر هی یکشینم

که به  فتهیبراش پول بفرستم، وظ ای بهش سر بزنم  تونمی و نم  ستمی من ن  یضمن وقت
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  یینکرده بال  ییچون اگه خدا   ،یری هم براش بگ رپرستا  هیو   ینام من پول به کارتش بزن
 معامله فسخه...   ادیسرش ب

 یطیتو هم در شرا  دونم،یرو م  نایگفت: خودم ا ز یدآمی تهد یو قطع کرد و با لحن  حرفم
 !  یکن نییمن نرخ تع  ی که برا یستین

از  یلب گفت: تا االن اون عوض  ری فوت کرد و ز  رونیو با حرص به بهم نفسش   بعد
 شدنت باخبر شده و همه جا رو شخم زده... دیناپد

 . دیدو رپوستمیز  یاز انرژ یقلبم تند شد و موج ضربان 

 ده؟ یاز کجا فهم یعنیطور؟ چه -

از افرادش به درک واصل   یک یآوردنت   یکه برا   ییجاجواب داد: از اون  یحوصلگیب با
 شد.

 افرادش و گذاشته بود تا مواظبم باشن؟... یعنی -

 یحرفم و قطع کرد و گفت: نه، گذاشته بود مراقبت باشن که دست از پا خطا نکن  یتند با
 براش خطرناک بود... یبود  دهینکبتش و د افه  ی که ق نی! همیو دنبال دردسر نر

 نداختم.ا  نی و سرم رو پا  دمیرو ورچ هاملب 

 آدم خوش باشه!  ذارهی حاال، نم خب

 کنم؟ کاریچ  دیحاال با -

کنه، تو   داتیتا پ ذارمی و براش رد م رم ی م نجایمن از ا  ،یبکن یتو االن کار ستین یاز ین -
 ... یکنی هم طبق قرارمون عمل م

  ارم،یدرنم  یباز خنگ زنم،یگفتم: باشه، گند نم عی سر اره،یاسم مادرم و ب  نکهیاز ا  قبل
 تو هم خفه شو! کنم،ی نم یاکار احمقانه  گم، یبهش نم یزیچ

 من و تو نبوده.  ن یب ییگفت و گو  چی باشه که ه ادتی -
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 تکون دادم.  دنیبه نشونه  فهم  یسر

 باشه. -

 خوبه -

شدنش   کی بلند شد و به سمتم خم شد؛ با نزد شی صندل  یحرف ناگهان از رو  نیاز ا بعد
قب رفتم که دستش دور مچم حلقه شد و به سمت خودش  و ع دم یناخودآگاه ترس

 .دمیکش

 آورد.  رونیاز توش ب یداردسته  یکرد و چاقو  بشیج ی دست تو یخونسرد  با

 صورتم گرفت.   یچاقو رو باال آورد و جلو  محابا یوحشت به حرکاتش نگاه کردم که ب با

م قرار گرفت و  از چونه   ترنی بزنم دستش پا غیج یحت  ای نشون بدم  یواکنش   نکهیاز ا  قبل
 گردنم احساس کردم.  نی پا هیناح ی تو  یقی بعد درد و سوزش عم یاه یثان

 گردنم گذاشت.  یرو باالتر آورد و رو چاقو 

م که هاش گره خورد و احساس کردم از ترس خشک شده چشم   یم توزده نگاه وحشت  
 نشون بدم. یالعملواکنش و عکس  ایبکنم  یاگه ی کار د تونمی جز تحمل درد نم

ندارم،   یگفت: من باهات شوخ  یحال نجوامانند  نی زد و با لحن قاطعانه و در ع یلبخند
 اون هم نداره!...

محو شد و لحنش   یپوستم و متوقف کرد. لبخندش به آروم یآهسته  چاقو رو حرکت
 .زی آم دیتهد

 . یانجام بد تت یاز مأمور  ریغ یکه کار برمی م  ینترس! شاهرگت رو وقت -

 هام و بستم. هم فشار دادم و چشم  یهام و محکم رو حرف پلک   بدون

شکستنش   یتر صدا و از اون واضح  دمیشنی قلبم و م  وقفه  یتند و ب یها ضربان  یصدا 
 رو!...
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 تو خودم جمع شدم.  شتریشکمم جمع کردم و ب یو تو  زانوهام

 . کردمیمرگ م  یلحظه واقعأ آرزواون  در

 .کردی رو مرور م یو اتفاقات اون مهمون  گشتی به عقب برم ذهنم

 ...کردمیزنده موندن مقاومت نم  یاون شب برا  کاش ی ا   کردمی م آرزو

آروم   کردمی تکون بخورم، تالش م تونستمیاز رفتنش باز هم نم قهیاز گذشت چند دق بعد
  ی... مثل کسکردمی بودن م یو احساس ته دمیلرز ی م  رونیباشم اما باز هم از درون و ب

 ش رو حرکت بده. زده  خی بدن   تونهی و نم  دنیکش رونیکه تموم خونش و ب 

  یرو  یبدنم بود که ناگهان دست یدرون مغز و کرخت یدر افکار پوچ و احساس سرما  غرق 
گوشم   یتو  قیعم یای و نگران  دیدار صداش با تردآروم و خش  یم قرار گرفت و نوا شونه

 : رها؟ دیچیپ

به بدن خشکم   یزانوهام بردارم و حرکت یخوردم اما نتونستم سر از رو   ینامحسوس تکون
 بدم.

 . دیتا دستم لغز شونه یمطبوعش از رو  یو گرما  دیچیدور کمرم پ یدست

  یهام رو قفل دست  یمیدستم جا کرد و با حرکت مال ون ی قدرتمندش و م یها انگشت 
 زانوهاش و باز کرد. 

ر با چسب به هم چسبونده بودن، به زور باز کردم... نگاه تار و  دارم و که انگانم  یهاپلک 
  یایاز در یهاش گم شد و همزمان قطره اشکچشم  یخاکستر یهام تو سوزدار چشم 

 شد.  ری دستش سراز  یهام رو چشم

از جنس  ی راحت شده باشه نفس کوتاه الشیکه خ  یمثل کس دیبازم رو که د یها چشم
 .دیکش میاشک یها چشم  ی و نوک انگشتش و رو  دیکش ی آسودگ

پلکم چشم بستم و نفس سردم رو   یتماس انگشتش رو  بیاحساس آرامش عج با
 دادم.  رونیب
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 گردنم نشست.   یو رو د یصورتم لغز  یرو  انگشتش

هام به نوبت در زخمم، نفسم  حبس شد و اشک  قیاحساس سوزش و درد عم با
 شدن. ری صورتم سراز  زده  خ ی  نهیزمپس

 مستقر شد.   شیشونیپ یرو ی ابروهاش تنگ شدن و اخم پررنگ گره  

گردنم حلقه بست. بعد هم کتش و درآورد و    یو رو   شیگردن مشکبرد و شال  دست
 م انداخت.  شونه  یآهسته رو

 .دمیاز حرفش نفهم یزیاما چ  دمیتکون خوردن، آهنگ صداش و شن یبه آروم هاشلب 

بعد سرم    یاپام فرستاد، لحظه  ریتش دور کمر و ز زانوهاش بلند شد و دس یعجله رو  با
 قدرتمند د آغوش گرمش بلندم کرد.  یهاش قرار گرفت و در حصار دست شونه یرو

  یا یدن یو تو  دیهم فشرده شدن؛ ذهنم از اونجا پر کش  یرو اریاختیب  یبا حالت هامپلک 
 فرو رفت... الیخ

 *** 

 هام باز کردم.پلک  یال  یصورتم به آروم یرو  یاحساس نوازش دست گرم با

 سرم بود.   یچشمم بهش افتاد که باال  بالفاصله

  یو با اخم کمرنگ  دیعقب کش یزدگاز شتاب   یدستش و با حالت دیبازم و که د یها چشم
 .دیخودش و به عقب کش

 میمنصرف شدم و تصم دنیکه با درد زخم گوشه لبم از خند انیاومدن کش ب هاملب 
 . ارمی و به روش ب یحرکت احساس نی مناسب ا تیموقع   هی  یگرفتم تو

 ؟ ی: خوبدیپرس یاحساسش بود لب باز کرد و با سرد یبر رو  یهمون اخم که نقاب با

 سرم و به نشونه  مثبت تکون دادم.  آهسته
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 بلند شد. یصندل  یسر تکون داد و از رو   یایرلب یگفتن خوبه  ز  با

 دستم شد. ری هاش اساز انگشت  یکیشدم و    زیخ میجام ن ی تو  اریاختی رفتنش ب با

لب باز کردم و به    د،یباری که التماس ازش م یشده بود و لحن یکه ناگهان اشک ینگاه با
 ؟ یبمون  شمیپ یکم شهی گفتم: نرو! م یآروم

تا چکت   ارمیدکتر و ب رمیبه گره  تنگ دستم دور انگشتش انداخت و گفت: م ینگاه مین
 کنه. 

  یبرا  یکار تونه ی کردم: اون دکتر نم  انی رو ب گذشتی مغزم م یکه تو  یز یفکر اون چ بدون
 وحشت و درد قلبم بکنه!... 

 دوخته شد. میبارون یها به چشم شیدور از اخم و سرد و نگاه به  دیبه عقب چرخ  سرش

 ترسونم؟ی من تو رو م -

  یدستم دوباره رو تی سرم و به چپ و راست تکون دادم و اون هم با هدا  آهسته
 نشست.  یصندل

چنان  کردم و خواستم دستش و ول کنم که اجازه نداد و هم  ینشستنش احساس راحت با
 دستتش نگهم داشت.  ی تو

 کم کنه!  هاتیاز ناراحت   ایببره   نیکه بتونه ترست و از ب ستمین یمن کس -

 ؟ یکنی کردم و آهسته گفتم: چرا تالش نم  و با زبون تر لبم

 ؟ ی خوا ی ازم م یگفت: چ  یداد و با لحن عاجز مانند  رونیرو کالفه ب نفسش

 کنه؟ ی م تتیبودن کنار من اذ  -

 شهیمنم که هم نیبه سوالم گفت: ا  توجهیو ب  دیکش شیشونیپ ی آزادش و رو  دست
و من بودم که   یخطر افتاد  ی خاطر من توبه ،کنمی و ناراحتت م  ارمی اشکت و درم

 ؟ یاری نتونستم ازت محافظت کنم؛ حاال چرا بهم پناه م
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 شد. یتند و لحنش عصب  نگاهش

  نجایگردونم به خونت؟ مگه اکه ولت و برت  یخوا ی و داد و ناسزا ازم نم غیچرا با ج -
 ست؟ یبرات جهنم ن

کردم و سکوت   دید اما تردداشتم بگم که بعد رفتنت همه جا برام جهنم ش دوست
 فرما شد.حکم   نمونیب

 ؟ ی ستین یعصبان -

 گفتم: چرا، هستم... ی خشکم به آروم یهالب  نیتعجب بهش نگاه کردم و از ب با

 شد. یفکر کردن لحنم تند و عصب هیاز چند ثان بعد

 ...هیمعلومه که هستم چون تو   -

 والم؟ یه -

 زدم. غیتوانم ج  نی تخت با آخر  یبهش رفتم و با نشستن رو یغره ا  چشم

 هام! وسط حرف  یپری م  یکه ه ینترس خودخواه احساسیب ی عوض هیچون تو  -

ها تو دلم هست  حرف  یلیجواب بدم؟ خ یچ یخوای تازه کردم و دوباره گفتم: م ینفس
 !یکنیکه تو درک نم دونمی بزنم اما م خوامیکه م

 ؟ یکنیلب گفت: چرا امتحان نم  ر یهام انداخت و ز به چشم یداریسوزان و معن  نگاه

 . دیاز چشمم چک  گهیقطره اشک د  هی زمان لبم نشست و هم  یرو  یپوزخند

   ؟یکنی !... درک ممده یترس یلیخ -

 بهم انداخت و بعد همون نگاه رو به گردنم دوخت. یاکالفه  نگاه

 وش و جا به جا کردم. معذب شدم و با دستم باند ر کمهی

 !کنهینگران نباش، دردم نم -
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 باند و لمس کرد.  یدستم به آروم  یطرفم خم شد و از رو به

هام، لب باز کرد و با لحن  گردنم بود و نگاه سوزانش به چشم   یدستش رو کهی حال در
  کنه؟ی بودم گفت: پس چرا من دردم م دهی حال ازش ندکه تا به  یبیعج

 گرد شده بهش نگاه کردم. یها تعجب و چشم  با

 ؟ یچ یعنی -

 لبش نشست.  یلبخند رو هیشب یزیچ

 دردت و احساس کنم؟  تونمی و م کنهی که غمت ناراحتم م هیچ نیتو بگو ا  دونمینم -

  یجا ه یو وارد  هام جدا شدم  دردها و ترس  ره  ی ت  یایاحساس کردم از دن یا لحظه یبرا 
 شدم. یبهتر با تم خاکستر 

  یوار دستش رو حرکت نوازش   هیبانداژ گردنم برداشت و بعد از چند ثان یو از رو  دستش
 ام متوقف شد.گونه

 طوره اما...چه  ینگران ای  هیترس چ دونمی من نم -

هم فشرده    یرو دیاز ترد  یهاش با حالت هام گرفته شد و لب از چشم  یالحظه   نگاهش
 کنه. انیقلبش بود رو ب یکه تو  یطور احساس و حرفچه  دونستی شدن. انگار که نم

اومده   رونی ب ایکه از رو  یصورتم برداشت و ناگهان بلند شد. مثل کس  یو از رو  دستش
 اومدم.  نی همراهش از تخت پا اری اختیخوردم و ب یباشه تکون

 به سمتم گرفت.  زی دآمیتهد یو با حالت  انگشتش

نذار که  یت یموقع  یمن و تو  وقت چ یه گهی اون همه درد نشو! د لیدل  وقتچ یه گهید -
 .تی داشت تا عصبان  یاز کالفگ  یشتریبترسم.... لحنش تن ب

 روش و ازم برگردوند و به سمت در رفت.  یحرص و تند  با
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 ؟ یکرد  و بغل  ی: تا حاال کسدمیپرس دیبره با ترد نکه یو با زبون تر کردم و قبل از ا   هاملب 

 اما روش و برنگردوند.  ستادی حرفم ا  دنیشن با

 نه...   -

 ...ینکنه توقع دار  ه؟یزد و ادامه داد: چ یصدادار پوزخند

به سمتش رفتم   کنمی م کاریدارم چ  دونستمینم یحت کهی فکر کنم و درحال نکهیاز ا  قبل
 و بغلش کردم.

 سر جاش خشک شد.  خی و ادامه نداد و مثل  حرفش

 . ترسمی بار احساس کردم که اصأل ازش نم نی اول یبرا 

 نشون نداد.  یشوک بود، واکنش یهنوز هم تو  هیکه بعد از چند ثان  یمثل کس  چنانهم

 ش گذاشتم. شونه  یسرم و رو   یو به آروم اوردمیروم ن به

ساس  دستم که دور شکمش حلقه شده بود اح یدستش و رو یگرما هیاز چند ثان بعد
 کردم. 

حالم و   تونهی م  دهیلبم نشست و احساس کردم که ند  یرو ینرم و مهربون  لبخند
 بفهمه!... 

 .کنمی به بعد خودم بغلت م نی از ا -

 بخورمت؟  یترس ی پوزخند زد و گفت: نم هیشب یزیچ

 !ی ترسونی من و نم گهی و گفتم: بهت که گفتم، تو د  دمیخند

 . ستادی دستم مشت کرد و با باز کردنشون روبروم ا یو رو   دستش

 اتاق اشاره کرد.  ینگفت و با چشم به انتها  یزونیرها ر  ای  یانتظارم جمله  احساس برخالف

 کنارش بود. یبزرگ گلگل کی تخت گرفتم که دو تا پالست ی نگاهش و تا رو رد
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 توشونه؟  یچ -

هفته غرغرهات و    هیه تا هست ک  یانقدر ،یکه دوس دار  ییچرت و پرتا  نیاز هم -
 نشنوم! 

 . دمی به هم سا ثی خب یآوردم و و با حالت رونی دستش ب  یو از تو   هامدست 

قدم   اطیتو ح  یکه اجازه ند  ی تا وقت یپر کن پسی رو از پفک و چ اگه تموم خونه  یحت -
 . یغرغر بشنو یبزنم مجبور

 چونم گذاشت.  ر یانگشتش و باال آورد و ز  نوک 

پررو و گستاخ و سوءاستفاده گر آماده   یاز آدما  ییرا ی پذ یسالن و برا   ری ز  یها اون اتاق  -
 کردم. 

 صورتم پس زدم.   یکردم و دستش و رو   یکمرنگ اخم

که انقدر  یزنی م یاصأل چ  ؟ی کرد ی م کاریچ یدره رو نداشت موندم تو اگه اون جهنم -
 داره؟ ش یزبونت ن

 جا گذاشت. دستش و دوباره همون لبش اومد و   یلبخند رو هیشب یزیچ

!  یکرد ی م ری س  ایباز شده بود و تو رو  شتیهام نحرف  دنیکه از شن شیپ قهی تا چند دق -
 دوباره مار و عقرب شدم؟  شدی حاال چ

 کردم. تی از موهام و به پشت گوشم هدا یزونی  آو  و طره   دمیخند  آهسته

 ؟ یمجوز گشت زدن تو خونه رو برام صادر کن ی ای امروز که رو دنده گلگل شهی حاال نم -

 گفت: نه! یا ی با لحن جد بارنی فوت کرد و ا  رونیو کالفه به ب  نفسش

  اطیخدمتکارها هم اجازه دارن تا آخر ح یو با حرص گفتم: حت دمیلبام و ورچ  مظلوم
 . انیب
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برات منطقه ممنوعه در نظر   یگفت: فکر کرد ی عصب یکرد و با حالت زیو ر  هاشچشم
که   دهی رخ م یو اطراف محوط  اتفاقات  الیو   یکیاون   یتو ؟یش یگرفتم تا محدود و زندان

 ! یو نشنو  ی نیو نب یبهتره نباش

 تکون دادم.  دنیبه نشونه  فهم یداد و سر رونیو آه مانند ب نفسم

 صداش متوقف شدم و توجهم بهش جلب شد. دنیبرم که با شن خواستم

 مجسمه!   نی فقط تا هشتم -

 بود اما باز هم خوشحال شدم.  یلحنش جد   نکهیا با

 باشه. -

 نزد و از اتاق خارج شد. یحرف گهید

 . دمیخند هیباز شد و چند ثان شمی بسته شدن در ن با

 ! ندامیکال ،ستم یو آدم نکردم رها ن نی کائنات؟ اگه من ا د یشد  عی ضا هاهاها

 رو چک کنم. ها ک ی قر به سمت تخت رفتم تا پالست با

فرق   یل یکه توش ساکن بودم خ ینکبت یاتاق شدم؛ با اتاق قبل بیمتوجه دکور عج   تازه
 .لش یهم دکور و هم رنگ و وسا کرد،ی م

و حضورش    شیپ قهیچند دق  یاز شاد  یم فقط اثرباز و خنده  شیاز ن  هیاز چند ثان بعد
 موند. 

هم که شده اتاق   مه یروح ی و خوشحال بودم که برا  کردمیم یپوستم احساس خنک ریز 
 نشم. ن یو غمگ فتمیو مرگش ن  سینیک ادیبهم داده تا  یدیجد

 اما نتونستم بازش کنم. دمیو رو جلد پفک کش دستم

 تو وجودم بود.  ینداشتم. احساسات مختلف اشتها
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 وجودم مونده بود. یپور بود هنوز هم تو که حاصل خاطره  تلخم با کرم  یترس

 نگران مادرم بودم.  شتریو از اون ب  دمیترسی که باهاش کرده بودم هم م ی امعامله  خاطربه

به   ایبکنم  یقضاوت تونستم یآوردم اما باز هم نم   ادیش و به و دلگرم کننده   بیعج رفتار
 گرم باشم. از طرفش دل یو احساس عالقه 

 بانداژش متوقف شدم.  یو رو  دمیگردنم کش یآهسته دستم و رو  یزیچ یادآوری با

 . کردمی هاش و حس مبود که هنوز هم حرارت انگشت  بیعج

 و از دستم بده؟!... فتهیبرام ب یبود اتفاق  دهیواقعأ ترس یعنی

  ریز  یاز انرژ یو باعث رد شدن موج  کردی فکر کردن بهش هم حالم و دگرگون م یحت
 .شدی پوستم م

 که گوشه  اتاق بود رفتم.  یای قد  نه  یتخت بلند شدم و به سمت آ  یرو از 

 و با غم به خودم نگاه کردم.  ستادمی ا  جلوش

 کندمش.  دیترد  یاو بعد از لحظه   دمیبانداژ گردنم کش یو رو  دستم

 نداشت.  یجز قرمز یزده بودن و رنگ هیو بخ زخمش

 به خودم اومدم که بغض کرده بودم. یکندم و وقت نهیاز آ دل

پور و  کرم  ی اله یت یها چشم  ریبود که تصو  زیانگسبزم نگاه کردم، غم یها نفرت به چشم  با
 . دمیدی درونشون م

 کردم!... کیبهش شل کهیبهش صدمه بزنم، مثل وقت  دم یترسی م

 به در خورد و بعدش عمه اومد داخل. یتق تق

 کم نداشت.  شی از عطر و آرا  یزیتنش بود و چ  یزیو تم کیش ی لباسا  شهیهم مثل

 گرد شد و آب دهنش و قورت داد.  دنمیبا د  هاشچشم
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 !...؟یهست  یک گهی تو د -

 براش تکون دادم. یو باز کردم و دست شمین

 رهام!  -

 به سمتش رفتم و تو هوا بغلش کردم.  که شدیکم داشت به اخم مبدل م کم  تعجبش

 ...؟یچه خبر؟ خوب -

 جدا شدم و از اونور بغلش کردم.  ازش

خبرم   ؟یمگه ممکنه تو نبود من خوب بوده باش   دم،یبود که پرس یچه سوال نیعه عه ا  -
 و اشک و...  یو نگران  یکه البد ناراحت

 تموم نشده بود که به خودش اومد و با زور جدام کرد. حرفم

 لباسش و تکوند.  نی و آست  رونی و کالفه فوت کرد ب سشنف

مخش و    یطوراز خلقت تو تعجب کردم، چه  شهیو سرد گفت: من هم  یجد  ینگاه با
 ؟ یو برگشت  یزد

 تخت نشستم. یبراش نازک کردم و با ژست رو  یچشم پشت

اومد دنبالم، دو سه شب   یاشک یها خودش با چشم  ؟ی مرد حساب ه یچ یزنعه وا مخ  -
 بمونم! یشیتا دلم به رحم اومد و قبول کردم دو سه روز آزما  دیدم در خونمون خواب 

 . دمیو خودم و رو تخت کوب دمیهرهر خند ومی از تصور سنار بعدم

از اون پسر وجود  تروونه ی د کردم ی و با تأسف گفت: فکر م دیکش ش یشونیبه پ یدست
  یو تو ک  هاتغ یج یکه صدا  ی! خوش باش تا وقتیبدتر یلیتو خ  نکهینداره اما مثل ا 

 ام بشنوم!  یت

 گرد شد و به سرفه افتادم. هامچشم
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 !ادبیخشن ب کهیزن

 ! ؟یرو ندار یلیمن و کِ  یخوشبخت دن یچرا چشم د  ؟یچ یعنی  -

 .دی و به سمتم چرخ ستادیدر بود که ا  دم

 ؟ یلیکِ  -

 و باز دادم و سر تکون دادم.  شمین

تر  و کم   زهیابهتش بر کنمی صداش م یلیک  لیو نگرفتم ک  شیاگه مجوز گفتن اسم واقع -
 گذشته بترسونتم! ادیبه 

 شد.  رهیبدون پلک زدن بهش خ قهیو چند دق دیکش یپوف

که   نهیباشه و اون ا  ادتی  شهیو هم زیچ هی !  ید یتو آخرش خودت و به کشتن م -
 . ستین یبد زی چ شهیهم دنیترس

و   لی خودم حماقت کِ  ی هاحرفش بودم که گفت: اومدم با چشم لیو تحل هیحال تجز  در
 . دمیکه د نمیبب

 .دیپر ی به ندرت از دهنش م شی و اسم واقع کردی استفاده م لی عمه هم از کِ  یحت

  الی و نی ا  یچهار و پنج تو  ی هاطبقه  نیو ساکن  رادی و ه ل یدر ضمن امشب من و کِ  -
اتاقت   ین! دردسر درست نکن و تو تو خونه   گاردهایفقط خدمتکارها و باد  م،یستین

 بمون! 

 رفت. رونیتکون دادم که در و باز کرد و از اتاق ب یسر

 *** 

 تخت بلند شدم. یرو کنار زدم و از رو پتو

 به بدنم دادم و به اطرافم نگاه کردم.  ید قوس کش
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 سکوت بود. یصدا  شدی م  دهیکه شن ییبود و تنها صدا یخال اتاق

  یاما تو  دونستمی نه رو نم ایش بود مسخره   نیساعت چنده، جزء قوان  دونستمی نم یحت
 .شدینم دایساعت هم پ هی  یسراسر خونه حت

 هام پف کرده بود.بودم که چشم دهیخواب انقدر

 کمد و باز کردم و چند تا لباس خوشگل درآوردم تا بپوشم. در

 رفتم.  رونی کردم و از اتاق ب تی ال  شیهام، آرا لباس   دنیاز پوش بعد

  یکه تو  دمیفکر کردم فهم یبعد که کم ،اهچال یس  هیلحظه احساس کردم رفتم تو  هی
 طبقه پنجمم. 

کردم و با زدنش نور   دایپ از لوسترها رو یکی دی تا کل  دمیکش  وارید ی دستم و رو  آهسته
 .دیبه راهرو تاب  یکمرنگ

 لبم نشست. یطبقه  خودش و بهم داده بود لبخند رو   یاز اتاقا  یکی نکهیا  خاطربه

 نبود. گاردهایاز خدمتکارها و باد   یرفتم، خبر نی ها رو پاپله  یآروم به

که شب  دمیحرف از جانبش فهم نی ا  ادآوردنیگفت که امشب عمارت خلوته، با به  عمه
 شده.

  یمتوقف شدم و نگاهم و به سمت اتاق  یالحظه یطبقه  سوم که گذشتم برا  یراهرو  از 
 که قبأل توش بودم سوق دادم. 

چند   یکه اونجا مرد برا  یدختر ادی قلبم احساس کردم و به  یرو تو  ی قیدرد عم ناگهان
 هام و بستم. حظه چشم ل

شده   رید  دنیپا پس کش یاما برا کنمی رو به غلط م یدارم راه اشتباه کردمی م احساس
 بود.

 خوش داشت. ان ی پا هیبه  دی که در قلبم جوونه زده بود ام یاحساس
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 روم و ازش برگردوندم.  یترآروم  ی هاو محو کردم و با قدم   لبخندم

مخصوصشون مستقر   ی مختلف در جاها ی بود و خدمتکارها شهی اول مثل هم سالن
 شده بودن.

 رفتم و بازش کردم.  یتوجه بهشون به سمت در ورود   بدون

ام  شالم به گردن برهنه  یو از ال به ال دیوز  یگذاشتم باد سرد  رونیو که از عمارت ب  پام
 .دیرس

 فرو کردم.  بمیج ی هام و تولباسم و تا آخر بستم و دست   یهادکمه 

 جلوم سبز شد. هویافتاد که  یبه قادر چشمم

 داخل؟  دیر یچرا نم -

 جانب و مغرور شدم. بهجمع و احترام حرفش حق  از 

 قبأل مجوز گشت و گذارم و صادر کرده. ستی چون به تو چه! ر -

 ...یول -

 برو کنار!   گه،ید  میندار یول -

 تا رد بشم.  ستادی و گوشه  در ا دیکه عقب کش  دیتو لحنم د یچ دونمینم

 بذارم. لی که حرف دهن کِ  ستمیحد احمق ن  نیدر ا دونستی م  حتمأ

 کنارشون رد شدم. یگاردها یها و باد جستجوگر از مجسه  یشمرده و نگاه ییها قدم  با

اجازه   کدومشون چیکه ه دونستمی و م کردمیدفعه  قبل احساس وحشت نم  برخالف
 ندارن بهم صدمه بزنن.

در   شدنشونده یقرار گرفته بودن که با در هم تن یبی عج یها درخت اطی امتداد ح در
 نفوذ ساخته بودن. رقابلیحصار غ هی  یکیتار
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 .دیرسی دور م یلیکه به نظر خ گاردیباد ن یپشت سرم نگاه کردم و بعد به آخر  به

ش  شده  نییاز خط قرمز تع  یو کلهمونجاش هم چند قدم اضافه برداشته بودم   تا
 گذشته بودم. 

 یازش نگهبان یگارد یباد چیشده بود و ه  دهیها کشکه داخل درخت   یری به مس دیترد با
 نگاه کردم.  دادینم

  آخر همون قدم و به عقب برداشتم.  و به سمتش چرخوندم اما در لحظه  پام

 دست خودم بدم.  یسر و ته یشر ب ای کنم  شیبا رفتنم عصبان دم یترسی م

  گاردهایرفته رو برگشتم تا خودم و به باد ریو پشتم گذاشتم و با حالت دو مس  هامدست 
 ها برسونم. و مجسه 

 . ستادمیا  دیچیگوشم پ یتو که لحظه  آخر  یغی ج یصدا   دنیشن با

گوشم گذاشتم، چند   یدستم و رو یکیکردم و اون    تیدستم موهام و به پشت هدا  هی با
 . ومدین ییصدا   چیاما ه ستادمی ا حرکت ی در سکوت مطلق محوطه ب هیثان

  یبیعج یو سروصداها  خشخش  دنیکه توهم زدم اما با شن فتادمیفکر م  نیبه ا  داشتم
 رفتن مردد شدم.  یتو  دن،یچیگوشم پ ی که دوباره تو

اما سهمم اون شب هم با  دونمی رو نم یهر چ ای  یبدشانس ایحماقت بود  اسمش
 رقم خورد.  یجهنم یاتفاقات

به سمت تونل درون   یکیوار در تارکارآگاه گجت  یو با حالت   دمیو باال کش  شرتمی سو پیز 
 ها رفتم. درخت

و   چیپر از پ ری از مس دیچرخیم   یکه هر لحظه به سمت یا سرو مشت کردم و ب   هامدست 
 خمش گذر کردم. 

 باشه... بیغرب یتونل عج نیا  یتو  الی و  یکیاون   ریکه مس   زدمیم  حدس
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 .شمی م کی دارم به انتهاش نزد  دمیپام روشن شد و فهم یجلو کمکم

 . دمیسرک کش یش گذاشتم و به آرومبدنه یو رو  دستم

 بود.  یکارشده بود و اطرافش چمن  دهیبه جلو کش  ی ایتونل راه سنگفرش یجلو

 درخشان متوقف شد. یانقره  ینما با سنگ  ی عمارت ینگاهم رو ر،ی دنبال کردن مس با

 و محوطه رو روشن کرده بودن.  دنیتابی به اطراف م شواره یاز د یو پرقدرت ی قو ینورها 

هم تعجب کردم، هم  دادی نم یش نگهباناطراف  یمحافظ ا ی گاردی باد چیه نکهیا از 
 مشکوک شدم. 

اومدم و جلو رفتم. همزمان به اطرافم   رونیاز پشت حصار ب  یهمون تعجب و سردرگم با
باشه   هاغ یمسئول اون سر و صداها و ج تونستی که م یاز کس  یاثر چینگاه کردم اما ه

 نبود.

از   یترسناک  یها از وجودم که تجربه  یاگه ی به جلو رفتن داشتم اما قسمت د یبیعج  لیم
 مرموز و ممنوعه داشت مانعم شد و اجازه نداد قدم از قدم بردارم. ی ورود به جاها

افتاد که با   یوسط محوطه معلق بودم که چشمم به دو تا مرد کت و شلوار طورهمون 
 رنگ داشتن. دیسف یدرون گون یدر مهار جسم یسر و صدا سع

و فقط لگد   زدینم غیج  گهی اما هر کس که بود د  هیگون یتو  یچه کس  دونستمینم
 .پروندی م

سفت در بر گرفته بودنش و با زحمت به سمت در  ریگگروگان  ای مثل دو تا سارق  مردها
 ... دنشیکشی عمارت م

 ر جام موندم. شده بود س  خی م نیکه به زم یاحبس شد و مثل مجسمه  نفسم

داشتن به سرعت از کنارم رد و وارد عمارت   ی گون یبردن جسم تو  ی که برا یتالش با
 شدن.
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 شده بودم. ی هم نامرع دیشا دنم،یکه اصأل ند انگار

 از بهت دراومدم و دنبالشون رفتم.   هیاز چند ثان بعد

 رنگ عمارت بعد از ورودشون باز مونده بود و رنگ داخل چراغ سبز بود. یاقهوه  در

فرو   یکی وارد شدم، هنوز دو قدم هم به داخل برنداشته بودم که ناگهان در تار   دیترد با
 شدن.  یاهیهام غرق در سرفتم و چشم 

گ  آهن یجلو رفتم اما هنوز پنج قدِم با ترس و لرز هم برنداشته بودم که صدا  اطیاحت با
 .دی چیگوشم پ یتو  ی بدون کالم خشدار

 داشت.   یو ترسناک  بیعج ی اما نوا  کردی رو زمزمه نم یخاص عبارت

عادت کردن و   یکیهام به تارو چند بار پلک زدم تا چشم  ستادمی ا  حرکتی ب هیثان چند
 .نمیتونستم اطرافم و بب 

قرمز روشن   یخط یازش با تک نور ها یکیبار ی هابزرگ بود که گوشه  یلیسالن خ هی
 شده بود. 

  ییقرار داشتن که جا یمختلف  یوجود نداشت اما در اطراف سالن درها یوارید چیه
 نذاشته بودن.  یحصار باق یبرا 

  تونستمی به دور خودم زدم و همون لحظه احساس کردم که گم شدم چون نم یچرخ
 کنم. دایکه ازش وارد شده بودم و پ یدر

 نهیهم قر   ی از رو  دیرسیکه به نظر م یکنار هم بودن، اطور  یتفاوت چی درها بدون ه همه  
 بودن.  یکیهم واقعأ  دی، شاشدن 

 کردم.  دایکه به جلو برداشتم خودم و در مرکز سالن پ هدفی از چند قدم ب بعد
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  ینورها   بیو کجا بردن اما ترک یگون یاون مردها کجا رفتن و شخص تو   دونستمینم
که با هم تموم فضا رو از تشنج پر کرده بودن، باعث   یگوشخراش کالمی قرمز و آهنگ ب

 و حالت تهوع بشم. جهی شده بود دچار سرگ

به سمت باغ   زدم یاز درها که حدس م  یکیو مشت کردم و بدون فکر خودم و به  دستم
 باشه رسوندم.

 روش نبود.  یقفل ا یسنسور   چیبود که ه بیعج

 دکمه فشار دادم و در باز شد.  یو رو   انگشتم

به سوزش   دیکه از اتاق بهم تاب یخاطر هجوم نور زرد پررنگهام به باز شدن در چشم  با
 افتادن و درد گرفتن. 

تکون   تونستمی نم ی، حتاتاق متوقف شد یتو  واناتی افراد و ح  یرو م یلرزون و اشک  نگاه
 بخورم و با از بهت دراومدن ازشون فرار کنم.

 یلیبا احساس حالت تهوع به خودم اومدم و خ ریگسخت و نفس   ه  یچند ثاناز  بعد
 در و بستم. عیسر 

 و حالم هم بهتر نشد. اوردمیباال ن یزیبار عق زدم اما چ چند

از شدت وحشت و   نکهیدر گذاشتم و قبل از ا  یکیاون    ره  ی دستگ ی لرزونم و رو   دست
 از حال برم در و باز کردم.  یسردرگم

 . دیبود که از داخل اتاق به صورتم تاب یآب نور بارن یا

 به داخل اتاق نگاه کردم. یشتریبار پلک زدم و با دقت ب چند

هوشمند افتاد نفسم بخار   زده  خ ی  یهابزرگ و اتاقک  یها کپسول  یکه چشمم رو همزمان
 اتاق پخش شد. ی اومد و تو رونیمانند ب
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رو   شدنیها م وارد اتاقک  یتالی جید یها ها و دستگاه که از کپسول  ییهالوله   تونستمی م
رو چنگ   شهیش دانهی بود که ناام ییهادست  یو برآمدگ  ید ی... اما از اون بدتر سفنمیبب

 همون حالت مونده بودن.  یزده و تو 

 و در و بستم. دمیشده و شدت گرفته بودن عقب کش ری هام دوباره سراز اشک  کهی حال در

زدم و به عقب پرت شدم اما اون   غیج دیچیبه جلوم پ یکیتار  یکه تو  یشخص دنید با
 از کنار اون در رد شد و وارد اتاق اول شد.  توجهیب

با   نی هم یشد، برا  خیها مو به تنم سبکنه و اون سگ  خواستی که م یتصور کار از 
 . دمیچندش و وحشت کنار کش

که ممکن بود توش باشه   یزیبا چ  ییارو ی افتاد. از باز کردنش و رو گهی در د هیبه  چشمم
  یهجوم اون تک نور ها  ا یاون آهنگ و بشنوم    تونستمی نم گهیوحشت داشتم اما د

 هام تحمل کنم.رو به چشم یکی تار  یقرمز تو

  یدستم و رو  انداختن،یذهنم بود م یکه تو  ییهام چنگ به هر ذکر و دعا لب  کهی حال در
 در گذاشتم و بازش کردم.  هری دستگ

فرار از اون اهنگ وحشتناک هم که شده کامأل واردش   یو برا  دمی سرک کش یآروم به
 شدم و در و پشت سرم بستم.

 سر خوردم.  نیزم یجا رو و همون  دمی کش یقیعم نفس

محکم قلبم کم   یها ذهنم و آروم و از تپش یکم دیتابی که به اتاق م یرنگکم  دیسف نور
 کرد.

 در و فشردم.  ره  یدوباره دستگ  ی قی بلند شدم و با نفس عم نیزم یاز رو قهیاز چند دق بعد

  نی و قبل از سکته کردن از ا کردمی م  دایرو پ یلعنت ی اون در ورود شدی هر طور که م دیبا
 .رفتمی م رون یجهنم دره ب
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  ید یکردم اما در کمال ناام نی و پا رو باال   ره ی به خروج چند بار دستگ د یفکر و ام نیهم با
شد و وحشت تموم وجودم و   قیبه قلبم تزر ینامرع  یدر باز نشد. دوباره ترس با سرنگ

 گرفت. 

  ری که ناگهان چراغ باالش قرمز شد، با آژ دمیزدم و خودم و به در کوب غیج گهیبار د چند
فرار از دستم رد   نیکه ح یفیضع یکی الکتر انیبه عقب پرت شدم و جر  دیکه کش یبلند

 شد و احساس کردم.

 عقب رفتم و از در فاصله گرفتم.  گهیقدم د  چند

  یبرا  کنه، ی واقعأ برق داره و اگه دوباره بهش دست بزنم خشکم م  کردمی م احساس
 سمتش نرفتم.  گهی د نیهم

 به درون اتاق انداختم.  یاگه یو نگاه د  دمیعقب چرخ به

 آزاردهنده باشه.  ای ناک توش نبود که بخواد ترس یچیه

و با   دمیکش قیشده بود؛ چند بار نفس عم زونیآو ینازک یاتاق پارچه  خاکستر  یانتها در
 مشت شده به سمتش رفتم.  ییهادست 

که توش بودم   یبه درون اتاق ی ا کنارش زدم و از ال به الش نور بنفش آزاردهنده  اطیاحت با
 شد.  دهیتاب

درد هم به حالت تهوعم  خونم انقدر باال زد که دل  نیالکه توش بود آدرن یمرد  دنید با
 به مغزم منفجر شن.  یمنته ی هااضافه شد و احساس کردم هر آنه رگ 

 بهش نگاه کردم.  یشتر یدهنم و قورت دادم و با دقت ب آب

 نشسته بود. یرنگیتخت آب یپارچه، باال یروبرو  درست

  یبدم اما برق پرشور و مرموز تو صی تشخ تونستمیش و نمشونه  یرو  زونیکت آو رنگ
 فراموش کنم. تونستمی بعد از مرگ هم نم یهاش و حتچشم
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جام و   اطیشده بود منصرف شدم. با احت یکیدر که الکتر  یادآوریفرار کنم اما با  خواستم
 بود چرخوندم.   دمیاز اتاق که در د ی عوض کردم و سرم و حول محور قسمت

  یبرا دنیدرخشی بنفش م ی خط یتک نورها ری که ز  لی کِ  یخاکستر  یهاچشم  دنید با
 از دور غرق شد.   رشیتصو  ییرا یگ  یقلبم آروم گرفت و نگاهم تو یالحظه 

محو شد و    کردمی سرم احساس م یکه تو  یقیو درد عم ط یو شرا  تی موقع یا لحظه یبرا 
 داد.  یقراریجاش و به آرامش و ب

  یها آغوش سردش شده بود بغض کردم و تموم سلول  ریگو نمک   زمیپنوت یکه ه یکس مثل
 هاش سوختن.خاکستر چشم  یبدنم در تمنا

  لی دل یکه روبروش نشسته بود و حت یهاش و شخصچشم   یبه حالت و سرد توجهیب
به آغوشش بتونم   دنینگاهش پرده رو کنار زدم تا با رس یجا بودن و برق ترسناک تو اون 

 نفس بکشم!... هیفقط چند ثان

  نیا  نیسنگ یحاکم بر فضا   یکیتار دادیو اجازه نم بردی م  نجایحتما من و از ا  اون
 عمارت من و در خودش ببلعه.

 هام گره خورد نفسم حبس شد.چشم   یکه تو شونشیپر نگاه

شد اما قبل از   زیخم یجاش ن ی شدن و تو زیجستجووار و مشکوک ر ی با حالت هاشچشم
  یدختر ه  ی مبل بلند شه اول سا   یبه طور کامل از رو ایبه سمتم برداره   یبتونه قدم نکهیا

 جلوش قرار گرفت، بعد کامل سد راهش سد و دوباره به سمت کاناپه هولش داد. 

 ...نمشینتونستم بب گهیرقصون دختر د یمشک ی پشت قامت و موها از 

روش   یاون دختر ناگهان  دیرسی شتم، به نظر نمبه عقب بردا  یسست شد و قدم پاهام 
 نشناستش... ایافتاده باشه  

  یچند قدم  ریچند قدم به عقب برنداشته بودم که دختر و کنار زد و با شتاب مس هنوز 
 کرد.  یو ط  نمونیب
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و از پس   شده یپرو کنار زد و بعد تازه تونستم چهره  رنگ  یدست پرده  خاکستر هی با
 .نمیبب یو طوفان  یجد  یظاهر

  بتیه  یتو  یا و پناه بردن بهش داشتم رو لحظه  دنی که به در آغوش کش یلیم تموم
هام وحشت زده به  و قدم  دی بعد درد مغزم به قلبم رس یاترسناکش فرو برد، و لحظه 

 .رمی عقب برداشته شدن تا ازش فاصله بگ

سقوط کردم و   ن یزم یاما رو  دونمی و عجله نم جانیه  ایبود   یشدت ترس و سردرگم از 
 . رمیاز چهار قدم ازش فاصله بگ شترینتونستم ب

از اندوه و    یم آهسته محو شد و نگاهش رنگشده  ری سراز   یهااشک  دنیبا د  اخمش
 سرزنش گرفت. 

 برداشت. زیو به سمتم خ  دیکش شونشیپر  یموها   یتو یدست

دم جلو زد  اما حرکت دستش تندتر از حرکت پاهام، از بدن سر  رمیازش فاصله بگ خواستم
 .دمیآغوش کش  یو قبل از دوباره افتادنم تو

و پس بزنم    شیتالش کردم بدن قو  جونمی لرزونم و ازش فاصله دادم و با مشت ب بدن
 از فشار عضله  بازوش از دور کمرم کم نشد.  یا ذره  یاما حت

کرد و صورتش و به صورتم    تی از موهام و به پشت گوشم هدا  یا طره  یبا خونسرد  
 کرد.  کی نزد

خشدارش با   یکه صدا  دمیبه خودم لرز  شتری پوستم ب یاحساس نفس سردش رو  از 
 ؟ یترس ی : مدیچیگوشم پ یتو  یفاصله  اندک

 سر تکون بدم.  یتونستم به آروم فقط

  هی جان ی گفت: حاال هم یو با لحن محکم   دیگردنم لغز یوار رو نوازش  بارن یا  انگشتش
 یچیاز ه   یم حق ندارکه من زنده  یبه بعد تا وقت نی. از ا ذارمیبرات م  دیجدقانون 
 !  یبترس



 بی محابا 

329 
 

هام  هام لغزوند و نگاهش و به چشمگردنم به سمت صورت و لب  یو از رو  انگشتش
 دوخت. 

 نکن!..  هیگر یچیخاطر هبه چوقتیه  گهید ،یقرمز منتو ترس و خط  -

بعد ضربان   یاداشت که اونطور آرومم کرد چون لحظه  یلحن و نگاهش چ یتو  دونمینم
 قلبم مرتب شد و از لرزش بدنم هم کاسته شد.

 آروم شدم رهام کرد.   دیبغلش نگهم داشت و بعد که د یلحظه همونطور تو  چند

 تو... -

داشت متوقف شد و با   زهایتپ یاستر  هیشب یهمون دختر که ظاهر   دنی با رس حرفش
 هاش و رو هم فشار داد. که ناگهان در هم گره خورده بودن لب  ییها اخم

 . ستادیا  ل یکِ  یجلو اومد و هم راستا  داشتی ازم برنم  یاکه لحظه یبا نگاه دختر

خوش حالت آغشته به رژ لب قرمزش نشست و   یها لب  یرو  یمرموز و کمرنگ لبخند
 دوخت.  لینگاه لوندش و به کِ  بارن یا

 آراد؟  هیک ن یا -

و   یرفت و جاش و به نگران نی که داشتم از ب یاسم آراد از زبونش، تموم آرامش دنیشن با
 تعجب داد.

 دست گرفت. یجلو اومد و دستم و تو لیاخم بهش نگاه کردم که ناگهان کِ  با

 که بخوام با تو آشناش کنم. ستین یکس -

جا بخوره با همون لحن   ایآشفته شه   یاذره  نکهیبود اما دختر بدون ا  داریمعن  لحنش
  ی هاچشم ت یبذارم و معصوم یمنف ری روش تاث یترسی م ه؟یو مرموز گفت: چ فی ظر

 بره؟  نیخوشگلش از ب
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خطاب به دختره گفت: من   ی زی دستش بود وارد کرد و با نگاه ت ی به دستم که تو یفشار
  یوا خی حس کنم م  ای نمیبب ای اگه بشنوم  ی بهتره تو بترس یول  ترسمی نم یزیاز چ

 ! شیبترسون

حرفش و خورد و    زشیدآمیها و لحن تهدحرف  دنیبزنه که با شن یباز کرد حرف لب   دختره
 در سکوت و بهت بهش نگاه کرد. 

 به جلو برداشت.   یلبش نقش بست و قدم  یرو  یپوزخند قهیاز چند دق بعد

  یبازو  یو دستش رو دیپاشنه  پا چرخ یتعجب بهش نگاه کردم که بدون توجه بهم رو با
 قرار گرفت.  لیکِ 

 کردم که قلب من و چنگ زده!...  احساس

اما   یروش تعصب و دک و پوز دار یو کل  یکرد  دایشکار خالص پ  هیآرمان گفت که  -
  ریز  فشیر شب بدن ظ هی  یترسینم نم،یبی رو پوستش نم یو گرفتگ   یکبود یجا

 استخونات خورد بشه؟! 

بهم دست داد و از تصور   یحرف نگاهش و دوباره بهم دوخت که احساس بد  نیاز ا بعد
 .دمیهم به خودم لرز   دمیهاش هم خجالت کشحرف 

گردن دختر گذاشت، در تعجب حرکت   یدستم و رها کرد و همون دست و رو لیکِ 
ش قفل شده  یها لب  نیچسبوند و از ب واریبعد دختر و به د یابودم که لحظه شیناگهان

شکستن  یاون رو مخاطب مضخرفاتت قرار نده چون تو  چوقتیه گهی : ددیغر
 .کنمی نم دیترد  چوقتیتو ه یاستخونا 

نفس  ی به سخت کهی به حلقه  تنگ دور گردنش انداخت و بعد در حال ینگاهمین دختر
 . دیلبخندش رو وسعت بخش دیکشی م

 !یمونیم شمیکار هم که شده... پ نیا  یپس امشب رو برا  -
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رفتار و از جانبش  نیانتظار ا  لی کِ  نکهیاز وقاحت لحنش گرد شد اما مثل ا هامچشم
 . فتهیب نیزم یداشت چون ناگهان ولش کرد و با فاصله گرفتن ازش اجازه داد رو 

گفت: امشب  یتفاوتیو با لحن ب دیپوستش کش ینوک کفشش و رو یخونسرد  با
 ، چطوره بندازمت تو اتاق کالو؟ برات دارم  یبهتر یها برنامه 

 . دمیبود که تو بدو ورودم د یمنظورش اون اتاق زرد پر از کثافت  زدمی حدس م  ندونسته

 بلند شد. واریبر د هیتا تک دیخندی آهسته م کهیباز هم از رو نرفت و در حال دختر

  لیکفش کِ  یجا  یانگشتش رو  دنیلباس بازش  و گرفت و بعد از کش یظرافت گرد رو  با
 . دیلبش کش یهمون انگشت و رو 

 دوختم.  واریهام از کاسه درآن نگاهم و ازش گرفتم و به دچشم  نکهیاز ا  قبل

 چند ساعت افتاده بودن و نداشت. نیکه در عرض ا  یاتفاقات  لیو تحل  هیقدرت تجز  مغزم

وحشتناک   یها مشابه اون اتاق   یتموم عمرم هرگز حت یتو داشتن،   یبرام تازگ همشون
و   زدیاون و آراد صدا م پروا یبود که به ب یدختر  ترب یبودم و از اون عج دهیو ند

 .دیچسبی بهش م محابایب

بهش رفت و به سمتم اومد، بدون توجه به حضورش نوک انگشتش   یچشم غره ا  لیکِ 
 و نم اشکش و گرفت. د یصورتم کش  یو رو 

 اومد. لی از خجالتش از پشت سر کِ   یو عار  جانیپر از ه یصدا 

 ؟ ی کن شیبهم معرف یخوا ینم -

بدون   نقدریکرد و گفت: هم تمیبهش نگاه کنه، به سمت در هدا  نکهیو بدون ا   خونسردانه
 .ی ش کی بهش نزد یحت   یکه اجازه ندار

 برداشتم. تر قدم غرور بهم دست داد و همراهش محکم  احساس
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  ری ز  رم،یبگ دهیو اندام موزونش رو ناد  یعسل یهاچشم   ییرایگ کردمی تالش م کهی حال در
 ! شتریتر اداش بزشت  یهر چ  مونیلب با حرص گفتم: م

 !...المی من رو -

که   دمیو رها کردم و به طرفش چرخ لی حرف جانبش ناگهان دست کِ   نیا  دنیشن با
زد و   یکه تا حاال اسمم به گوشت نخورده؟ چشمک  هیزد و گفت: چطور  یلبخند پررنگ
  میبود گهینفس همد هم یزمان هیباشه من و تو   یگفت: هر چ  طونیش ،ل یخطاب به کِ 

 ؟ یکن اکپ تی اثرم رو از زندگ یطور تونست آراد، چه

داد و  هم فشار  یهاش و رو پلک  یحوصلگیافتاد که با ب لیزده و لرزونم به کِ بهت  نگاه
ولت    ریوقته همون ز  یلیاما من خ دونمی گفت: تو رو نم دمیکشیبه جلو م  کهی در حال

  نمیچون اگه بازم بب ؟یکنی که شب و باهاشون صبح م یینایبه هم یکردم، چطوره بچسب 
 !مونهی تنت نم یخوشگلت رو  تروز بعد پوس یگی جلوش شر م

، همراهم از اتاق  حسگر در گذاشت و با باز کردنش   یحرف انگشتش و رو   نیاز ا بعد
 اومد. رونیب

خراش و تم آزاردهنده   راه ول کردم و بدون توجه به آهنگ گوش  مهی ن یو تو  دستش
 .ستادمیسالن همونجا ا 

 فوت کرد و به سمتم اومد.  رونیرو کالفه به ب نفسش

 نه؟  ای  رونیب ی ای ب یخوای م -

 زدم و گفتم: نه! یپوزخند

 مرگته رها؟   چه -

تو پرم خورده بود، از شانس کج من مرده هم زنده شده بود تا بزنه دهنم رو  بدجور
 کنه!  سی سرو



 بی محابا 

333 
 

زدم: چرا   غیج رمی هام و بگاشک   یجلو کردمی تالش م کهیو قورت دادم و در حال بغضم
   ؟ی رحمی و ب یانقدر عوض

  یبود صدا  سوزان شده شی مردمکش مثل آت  کهیو درحال دیهام چرخچشم  یرو  نور
با   یکنی غلط م رحممی ب یعوض هیمن   یدونی م  ی: وقتدیچیگوشم پ یتو  ادشی فر

 !یبگ ی زشیعاشقانه و انگ ی هاو چرت و پرت  یکن یاحساساتم باز 

 یکه دار ییتو  نیکه اشتباه برداشته بود دوباره گفتم: ا   یتوجه به حرفش و منظور  بدون
معشوقه مردت زنده شده دور و ور   کهیدر هر حال یتونی طور م! چهیکنی م یبا من باز 
 ؟ ی من بپلک

ادامه دادم: هر بار که  یلرزون یهام و از دست داده بودم با صدا کنترل اشک  کهی حال در
! اگه بهم شهیسرم آوار م تی از گذشته کوفت  یزیچ  هیبه آغوشت پناه ببرم  خوامی م
و    مردمیاون انبار م   یهمونجا تو  تهی زندگ یو اون تو یبهم ندار یاحساس چیه یگفتی م

 ! گرفتمی دستت و نم

که بهش زدم به سمت در رفتم، هنوز   یو با لگد  دم یهام کشچشم  یرو  ظیو با غ دستم
 .دمیچند قدم برنداشته بودم که دستم و گرفت و به عقب کش

 زدم.  غیباشه پروندم و ج زدمیکه حدس م یبه سمت ی اگهی لگد د یکیتار  ی تو

 جهنم نحست و قبرستون نکردم، برو کنار! ولم کن تا  -

 هوا گرفت و به سمت خودش چرخوندم.  یپس زدن بود تو  یو که در تقال  دستم

 ؟یکنی حسادت م  وونهی که به اون دختر  د یتو انقدر احمق یعنی -

برام   گهید کدومتون چ یتر کردم و با حرص گفتم: نه تو و نه اون هابروهام و تنگ  نیب گره  
 . نیستیمهم ن

 ! یمن مهم  یتو برا  یگفت: ول  یصورتم فوت کرد و با لحن آروم یو آهسته تو  نفسش

 دلم بود.  شیآت یرو  یحرف از جانبش مثل آب  نیا  دنیشن
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  مه یو گر  شدمیم یزود حساس و عصبان یلیطرف خ هی! از گهیو عاشق بودم د وونهید
تموم اون احساسات بد و   زدیحرف قشنگ بهم م هیهم تا   گهیاز طرف د  گرفت،ی م

 . شدی باز م شمیو ن  کردمی فراموش م

 ؟ یببر نجایو از ا  فتیبودن تشر تیاز حائز اهم زانیم  نیبا ا  ی خوای حاال م -

 خدا خواسته تند تند سر تکون دادم و دنبالش رفتم.  از 

 .دمیمحوطه د  یخودم و تو هویها رو باز کرد و با دنبالش رفتن از اتاق  یکی در

 و قر زدم. دم یهام و به هم کوبدست  زدهذوق 

 تازه!  ی هوا شیآخ -

تو اون   قه ی دو دق یتونیو با تأسف گفتم: تو که خودتم نم  دمیهم به سمتش چرخ بعد
مگه آزار   ؟ ی درستش کرد  یبرا چ یسر کن کنندشوونه ی و نورپرداز د یجهنم با آهنگ کوفت 

 ؟ یدار

هاش و که هنوز هم اون آهنگ مضخرف پر بودن با دست  بار تندتند پلک زد و گوش  چند
 تکوند.

 خندم گرفت.  شی کالفگ دنید از 

سر و کلش برداشت و چنان به سمتم اومد که خندم و خوردم و   دنی دست از مال ناگهان
 .دمیگرخ

 ؟ یشد  چطور دکتر یاضیهوش تو ر  نی عقلت ناقصه؟ با ا ای  یکر ای  یتو کور نمیبب -

 هاش بود. خاطر حرفبه  شتریجا خوردم اما از اون ب  ادشیفر  دنیشن از 

 و خاروندم.  قمیگوشه شق تیمظلوم با

 ؟ یاستخدامم کن یخوا یمگه م   یبه عقل و هوشم دار کاریچ -
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پوستت و   خوامی گفت: م ادیو با داد و فر  یفوت کرد و عصب رونیرو کالفه به ب نفسش
هشت تا   یتونی تو نم یعن ی! یچرخ گوشت تا آدم ش یبکنم و چند بار بندازمت تو 

 ؟ ینچرخون خورهی که چشمت م یاز مغزت و به هر ور یو کله خال  یمجسمه بشمار

 .نیچ  یبرا  ادهاش یو داد و فر  هیعصبان یکه از چ دمیتازه فهم 

داشتن   یو کرده بودن تو گون  یآدم هیدو تا مرد  دمیو مظلومانه گفتم: د   دمی ورچ لب
 ...بردنی م

داشت؟   یبه تو چه ربط ؟ی گفت: تو مگه مفتش یحرفم و با همون تند  ونیم  دیپر
 گوشت...تورم ببرن بندازن تو چرخ  یدوست دار ا ی  یزورشون و داشت

 ؟ ی گیکه نم یلب بگم: جد ری تو حدقه گرد شد و فقط تونستم ز  هامچشم

 دارم؟   یمن با تو شوخ -

 . دمیکردم و بازوم و با دست مال  یکمرنگ اخم

 ره؟ یگیکه فقط با ساالد کردن آدما دلت آروم م   یدار یای آخه چرا؟ تو چه مرض روان -

  نی دل من با ا یکنی گفت: چرا فکر م یترآروم  ی با صدا  بارن یکرد و ا زیو ر  هاشچشم
 ره؟ یگی آروم م زایچ

 فرستادم. رونیو آه مانند ب نفسم

   ؟یریگیم  یو توش مهمون ی ترسناک رو ساخت ی جا  نیپس چرا ا  -

 . ستادمی شدم و روبروش ا کیآروم بهش نزد  ییها قدم  با

 ! یانقدر ترسناک باش یستیمجبور ن -

 دوخت.  یو به گوشه  نامعلوم دیهام دزد و از چشم   نگاهش
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  یرو یهام و به آرومصورتش گذاشتم، انگشت   یدستم و جلو بردم و رو  اطیاحت با
 ش متوقف کردم. زخم کنار گونه  یش لغزوندم و روگونه

 تو رو بسازه... دی ترس نبا -

هام سوق داد و با  مچ دستم گذاشت، نگاهش و به سمت چشم   یو باال برد و رو  دستش
م که تو  باش یاون کس تونمیمن نم   ه،یترسناک  یجا  ایدن نیا  یگفت: ول  یخشدار یصدا 

 !نی خوا ی زده ماحمق وحشت   یو اون آدما 

و به عمق  یجد  یآورد. با نگاه ن ی صورتش کنار زد و پا  یاز رو  یو به آروم دستم
 یو دوسم داشته باش ی تو ازم نترس  خوامی لب باز کرد: من م یعصب  یهام با حالتچشم
 برو!... نجایاز ا یتونیاگه نم ه،یاحساس و فقط به تو دارم نه بق  نیاما ا 

به   یمنته  یمنتظر جوابم بمونه عقب گرد کرد و راه سنگفرش  نکهیحرف بدون ا  نیاز ا بعد
 گرفت. شیها رو در پتونل درون درخت 

 ! رمیاما من نم -

 اما به عقب برنگشت.   ستادی ا

وقته از سرم   یلیزودگذر بود که خ یا یرو  هی  الی گفت: رو  یهمون حالت با سرد ی تو
 !یر ی و م یکنی روز ولم م هی... بألخره  ییتو هم که رها ده،یپر

چنگ به   اریاختی و ب د یلحن خشنش نفهفته شده بود قلبم لرز  یکه تو  یاحساس درد  از 
 زدم.  دیکه به ذهنم رس یحرف  نیاول

  نجایکه ا  یمن ترستم، هر آدم  یتو گفت ؟یچ  ارهیبال رو سر من ب  نینفر هم هیاگه  -
 دوسش داره!...  یلینفر خ هیکه  یکی باشه،   یترس کس تونه ی هم م  رهیمی م

هام  دست  ی دستش و تو یبه سمتش رفتم و به آروم  دمیسکوت و توقفش رو که د ،
 گرفتم.
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که   ییو کسا  یآدم بکش یستیازت بترسن، مجبور ن  یهمه رو مجبور کن یستیمجبور ن -
افرادت و    نیعشق ب تیممنوع   یاون قانوت لعنت یتونیم ،ین و از هم جدا کنعاشق
 ...یبردار

 شده بود وارد کردم. ریهام اسانگشت  نیبه دستش که ب یفشار

و انتخاب   یکیمن و اون نقاب ترسناکت   نیب دی ! بایمن و دوس داشته باش یتونی م -
 ... یکن

واکنش که نشون بده   هینگاه و   هی ا یحرکت   هیشده با   یجوابش بودم، حت منتظر
ازم   دانهیو ناام د یهام لغزانگشت  ن یبلد دستش ب  یامن و انتخاب کنه اما لحظه  خوادی م

 فرار کرد. 

من و به  به  یغر  ییاز جزء پررنگ وجودش دست بکشه و روشنا   تونستی که نم یکس مثل
 آغوش بکشه!...

و به   می انرژ   قیوندم تا با چند تا نفس عمدنبالش نرفتم و چند لحظه همونجا م  گهید
 . ارمیدست ب

رها باشم،  تونستمینم گشتمی خسته به عمارت برم یداغوون و روح یاه یبا روح اگه
 باشه.  شی مثبت و پل رو به روشنا  یمنبع انرژ خواستی که م ییرها

 *** 

بندم، سکوت، سر جام جا به جا شدم و دست بردم سمت چشم  قهیاز چند دق بعد
 . دمشیکش نی درنگ کردم و بعد پا یالحظه 

 و واضح شد.  کدستیهام  چشم  ی و تار جلو یشطرنج  ری تا تصو دی طول کش هیثان چند

 سر چرخوندم و اطرافم و برانداز کردم.  یآروم به

 بودن.  یاز مشتر یخال  های و صندل  زیم
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 بودن. ستادهیا  یآورده بودنم دم دم ورود  نجایکه با جفتک به ا  اردگ یدو تا باد فقط

 ...ادآوردمی فکر کردن به  یرستوران برام آشنا بود، با کم دکور

هوا   ی عطر آرمان تو  یاومد و بعد هم بو کی محکم به سرام  ییهابرخورد قدم  یصدا 
 .دیچیپ

 زدم و بهش نگاه کردم.  یپوزخند

 ! یایباز ک یو رمانت یمنکه هنوزم اهل جنتل نمیبی م -

گول تجمالت و   گهی من د  یبه اطراف ادامه دادم: ول ینگاهمیزدم و با ن یهم چشمک بعد
 پور!کرم   یآقا خورمینم

  گاردهاشی از باد  یکیاز طرف   ی صندل  دنیکتش فرو کرد و با کش بیج  یو تو  هاش دست 
 روبروم نشست. 

 خانم دکتر، فکر کنم برات دردآور باشه. ستین یباز جنتلمن  کمونیگذشته  رمانت یادآوری -

رو در   یو جسور  الیخیتر کردم و لحن بجا بخورم پوزخندم و پررنگ   یاذره  نکهیا  بدون
 گرفتم تا درد قلبم و باهاش بشورم. شیپ

  ت یبهت اهم گهیبود. د یکه بهت کردم؟ دردآور؟ بله ول یو اعتماد  تی اون خر یادآوری -
 ! یآزارم بد ی ه بخواک دمینم

خوشحالم که   یلینفرت؟ درسته نفرت، خ ه؟ینگاهت از چ توزانهنه یبرق ک ن یجدأ؟ پس ا -
باشه من بودم که افسار آراد و پاره   ی. هر چدمی و هنوز هم آزارت م  یبهم احساس دار

 کردم...

که در شرف مشت کردن بودن باز کردم و با قورت دادن آب دهنم تالش کردم   هامدست 
 به خودم مسلط باشم.

 ؟ یکن  یادآوریبودنت و  یتا عوض ی من و خفت کرد  -
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 باال انداخت.  ییمحو شد و ابرو  شیطانیش لبخند

 ؟ یکنیفکر م  یخودت چ -

 باال انداختم.  یا و با زبون تر کردم و خونسرد شونه لبم

 !کنمی من اصأل درباره تو فکر نم -

 ه؟ یچ ینظرت درباره نگران ،یبهتره بکن -

 هام و جمع کردم. به چپ و راست تکون دادم و با تأسف لب  یسر

 نو!  -

 ترس؟  -

 حرف از جانبش لبخند زدم.  نیا  دنیشن با

 ! ترسمینم  یچی از ه گهیوقته که د  یلیمن خ -

 . ستیبد ن شهی هم دنیترس  ،ی بهتره بترس -

 .کنمی ش فکر مدرباره  یاوک -

 و کنار زد و به سمتم خم شد.  زیم

معامله   هی . با یفکر کن گهید ز یچ هیدرباره    یخوا ی اون وقت هست، االن م یحاال برا  -
 ؟ یچطور

 هم اخم کردم. یهام تو و با قفل کردن دست  دمیجلو اومدنش خودم و به عقب کش با

 لبش نشست.  یپوزخند رو میچهره  عصبان   دنید از 

 ؟ ی نبود یراض مونی مگه از معامله قبل  ؟یچرا اخم کرد  -
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دهنش مقابله کنم اما    یتو  دنشیبا مشت کردن دستم و کوب کردم ی تالش م یلیخ
 سخت بود.  قتأی حق

  چیه کهیدر صورت کارن ی ! ایدونی معامله رو م نیو قوان  یبزرگ شد  گهی رها تو د الیخیب -
 . ستیبد ن ادمیز  ی از دست دادن نداشته باش  یبرا  یزیچ

 . دمیکش زیم  یمشت شدم و رو  دست

 ! دمیهاست که دارم تاوانش و ماز دست معامله با توئه، سال  کشمی م  یچ هر

 . ارمینزدم تا ضعفم و به روم ن یحرف  حالن ی ا با

پارتنر باهوش و   هیبه عنوان  خوامی از قبل شده بود گفت: م تری که جد ینو لح چهره  با
 ...یکن میهمراه بایز 

 حرفش.  ونیم  دمیو به سمتش گرفتم و پر  انگشتم

 کنه؟  کاریچ دی با  بای پارتنر باهوش و ز  نیوقت ا اون  -

 کف بره!  یزیچ هی مجبور شه   دیشا -

 متفکر باال انداختم.   یو با حالت ابروهام

 .دمیاها بله کامأل منظورت و فهم -

 لب گفت: خوبه!...  ریفرستاد و ز  رونیب قیرو عم بازدمش 

 دله دزدت باشم! ستیتو چون من قرار ن ی نه برا  یخوبه ول -

 قدم برداشتم.  یبلند شدم و به سمت در خروج یصندل  یحرف از رو  نیاز ا بعد

 .دمیو به سمتش چرخ ستادمی راه ا  ونه  یم

 نره!  ادتیطلبت دارم،   یدو تا گوش -

 ؟ یخوا ی نم یمطمئن -
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 کامأل. -

 !یردش کن یکه نتون یزیچ  هیخوب بهت بدم؟!   شنهادیپ هیاگه در عوضش   یحت -

غلبه کردم و   لمیبه م عیسر   یلیمشکوک در هم گره خوردن اما خ  یبا حالت ابروهام
 هام و به سمت در برداشتم.قدم 

 ش؟ ینی بب یستیکنجکاو ن -

و پشت بندش احساس کردم قلبم    ختیدر درونم فرو ر  یزی چ هیحرفش، ناگهان  نی ا با
 . کنمی احساس نم نمیس  یو تو 

 !..ینیکمک کنم بچت و بب تونمی م -

 برداشتنم شدن.  سستم مانع قدم   یم سر شد و زانوها مشت شده   دست

و از دست داده باشم    زمیهمه چ  دیاز دست دادن ندارم؟ شا یبرا  یچ یمن ه گهیم یک
 قلبم نه!...  یاما تو 

 نگاه کردم.  می اشک ی هابه انعکاس چشم  نهیآ یتو  از 

 نکنم...  هیآرمان گر  یبرا  گهیروز تو مطب دکتر خرسند به خودم قول دادم د  همون

 نکنم اما... هیکه بهم زد گر  ییهاآراد و زخم  یبرا گهیشدم! به خودم قول دادم د موفق

ازم    رحمانهی از وجودم و تموم قلبم که ناعادالنه و ب  یجزئ یاز خودم بخوام برا  تونمینم
 و نشکنم!...   زمیگرفت اشک نر

 *** 

 نگاه کردم. نهیآ  یهام از توانعکاس چشم به

  هیپر نشم و با گر  یاز درد و نگران ای  رم ی هام و نگشک جمع شدن ا  یجلو  تونستمینم
 نشم. زیسرر 
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 . دمیکش یدر اتاقم نگاه کردم و آه با

 بهش بزنم.  یگرفتم خودم برم و سر  میتصم نی هم یبرا  اد،ینم دونستمی م

 . دمیبه صورتم کش یو مرتب کردم و دست  هاملباس 

 شدم. مونیرفتنم پش  رونیگذاشتم از ب رونی و که از اتاق ب پام

 سست شدم.   شتریآوردم و ب اد یو به   شبی و اتفاقات تلخ د مکالمات

 هم دوسم داره! بودم اون   دهیفهم نکهیخاطر اداشتم لبخند بزنم و بخندم به  دوست

 در کنارش بترسم. دهیبهم داره و اجازه نم یاحساس متفاوت  دونه،ی و ترسش م  من

نتونه   دمیترسی ! مدمیترسیاز لبخند باز کنم چون م   یهام و با حالتلب   تونستمی نم اما
 !...هاشی کیراه درست و انتخاب کنه و با پس زدنم بچسبه به تار 

سخت در   یبود و پناهگاه  دهیبه دورش چ واری ها دردهاش و مثل دسال  نی تموم ا در
 درست کرده بود. ییمحابایدل ب

 دد بودم که...برگشتن و موندن و رفتن مر  نیب

 ی کنی م  کاری چ نجایرها؟ ا  -

 درمونده بهش نگاه کردم. یسر چرخوندم و با نگاه  زابلیعمه ا یصدا   دنیشن با

 ها؟  -

 ! چرخه؟ی نم یبهتر ز ی ابروش و باال انداخت و متأسف گفت: زبونت به چ یتا  هی

 کنم؟  متیو متقابالً تقد  رمی بگ ادیکه   یبه من گفت یخوب زی تا حاال چ یمگه جنابعال -

 بود تو هوا تکون داد. جیپشه پروندن را  یکه برا   یو با حالت  دستش

بهت   ادمیز  دهینشون م یکنیم یدراز زبون  یدار  یکه سرومور و گنده نشست نیهم -
 سخت نگرفتم. 
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کردم:   انیمثل خوره به جونم افتاده بود و ب  شبی که از د  یتوجه به حرفش، سوال  بدون
 ! اط؟یانداخت تو ح می کرد و از تراس اتاق قبل یو تو گون  الیکول رو یفتتو مگه نگ

 زود به خودش اومد. یلیسوالم جا خورد اما خ از 

 ؟ ی دار یتو اعتراض  ؟یآره، خب که چ -

 شه؟ یمرده زنده م -

 . میعلمش اومده ما خبر ندار دیشا ،یتو دکتر  دونمینم -

 به گردنش داد و به قصد رفتن به اتاق خودش از کنارم گذر کرد.  یحرف قر   نیاز ا بعد

 زدم. غیج باً یحرص دنبالش رفتم و تقر  با

 روح بود؟!  شبید یروان کهیپس اون زن -

 . ستادیواقعًا جا خورد و ا  گهیاز حرفم د  دنیشن با

هست   یلب گفت: دردسر ریز  ی سکوت نفسش و کالفه فوت کرد و حرص  هیاز چند ثان بعد
دختر   ؟یباش دهیهست که بهش سرک نکش ییاصالً جا  ؟یباش فتادهی تو تو وسطش نکه 

 ؟ یتو مگه مرض دار

 انداختم.  نی و سرم و پا دمیلب ورچ  تیمظلوم با

 کرد.  فی و برام تعر  نی اون هم خبر داشت! اگه آره چرا اون داستان دروغ پس

 ؟ یکردم: پس چرا بهم دروغ گفت انیو ناراحت ب  یعصبان یذهنم و با حالت یتو   حرف

 نگفتم. قتیجز حق  یزی من چ -

از تراس انداختش  یگون  یکول تو یگفتم: تو که گفت یکردم و شاک  زیو ر  هامچشم
 ... نی پا

 بود. دردناک... نطوریروش کول هم ؟یخب که چ -
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گفت: من گفتم کول   یو لحن حق به جانب یسکوت کرد و بعد با خونسرد   هیثان چند
 مرده!   الی کرده اما نگفتم رو کاریچ

 ست؟... زنده موند و زنده  یعنیشده بود، با بهت لب زدم:   دیناام دشیکه ام یکس مثل

  یشدن بودن که با ضربه انگشت جلوشون و گرفتم و با صدا یدر شرف جار هاماشک 
 ست؟ زنده  ی ادامه دادم: چرا بهم نگفت یبلندتر

 گفتم؟ ی م  دیچرا با -

 سوالش جا خوردم و عقب رفتم. دنیشن از 

دور کنه!   دمیمن دوسش داشتم و اون حق نداشت با برگشتش من و از قلب جد چون 
  ی و درها شدمی نم کی حر بهش نزد  نیست هرگز تا ا عشقش  زنده  دونستمی اگه م

وجود داشت اما    یاد یز  یها ! اگه و اگه... و اگهکردمیوامونده  قلبم و به روش باز نم
 کوت از دهنم خارج نشد.جز س یزیچ

 از خودش بپرس!   یدار ینداشت، اگه سوال ینگفتم چون بهت ربط -

 حرف ازم دور شد.  نیاز ا بعد

نشوندم تالش کردم در جدال   میشونیپ یکه رو یو مشت کردم و با اخم  هامدست 
 بخوام.  حیو برم ازش توض  رمیطرف خودم و بگ تم،یو عصبان یشکستگدل

کردم تا به اتاقش   یط وقفهیطبقه  پنجم و ب  ،یو طوالن  کیتار   یهامحکم پله یها قدم  با
 . دمیرس

 در بزنم و منتظر اجازه بمونم وارد اتاق شدم.  ای مکث کنم  ی الحظه   نکهیا  بدون

 راه موندم.  مه  یمتوقف شدن و در ن  الی رو دنیبه وسط اتاق و د دنیتندم با رس   یهاقدم 

  یدر حال ور رفتن با موها  ری بدنش و بند تخت کرده بود و سر به ز    مه یلوند ن  یحالت با
 بلندش بود.  ییطال
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دقت   افشی به ق ادیز  هامیو اعصاب متشنج سردرگم  یرنگ یقبلش به علت نورها  شب
 .نمیهم بب رخشم ین یتو  یش و حتچهره   ییرا ی گ تونستمی نکرده بودم اما حاال م

 تخت بلند شد. یختنم از رو بعد چشمش بهم افتاد و با شنا یالحظه 

 هاش نقش بست.لب  یرو  یشمرده به سمتم اومد و لبخند مرموز  ییها قدم  با

  کنندهج یو گ ادبانهی و ب یبرخورد سطح کردمی . داشتم فکر میذهنم بود یاتفاقًا االن تو  -
 روت داشته!... یبد  ری چه تا ث شبمید

آن دستش دور دستم حلقه شد که به شدت جا   کیجلو اومد و در   شتریب نیاز ا بعد
 خوردم و عقب رفتم. 

گفت: واقعًا متأسفم   یو مهربون مانهی و با لحن صم  دیخند میاو سکته   جی گ افهیق  دنید از 
و   انمون ی اطراف یو گاه  دمی کنترل دهنم و از دست م خورم یم ادی ز   یمن وقت  زمیعز

رو   یکن تا رابطه  بهتر  رونیهنت ب. لطفأ اون برخورد نامناسب و از ذکنمیناراحت م
 ه؟ یچ تواسم   المی . من رو میشروع کن

 هاش. دور رو سرتاپاش چرخوندم و بعد هم به نگاه گرم چشم  هیو   نگاهم

که اگه خودم اون   یفرق داشت، طور یلیبودم خ دهید شبیکه د یزیبا چ اخالقش
 . کردمی بودم باور نم ده یو نشن  دهیزننده رو ازش ند یهازشت و حرف  یرفتارها 

  شی رعادیو غ بیعج یاز مهربون  یاحساس خوب چی دستش دور دستم نگاه کردم اما ه به
از پشت سر به   لی کِ  یو بگم که صدا  میبهم دست نداد. خواستم لب باز کنم و اسم کوفت

 . دیگوشم رس

 ! ندایکال -

که  یی پررنگ تر شد و نگاه درخشانش و به پشت سرم و جا  الیلب رو  یرو  لبخند
 بود دوخت.  ستاده ی ا  لی احتماأل ک

 و بدونم؟!  ش یاسم واقع یخوا یپس هنوزم نم -
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 احساس کردم.  میمحکمش جلو اومد و حضورش و در پشت سر و چند قدم  یهاقدم 

 !...مونهی م  بهیغر شهی تو هم یاون برا  -

  چوقتیه  گهی برم که د ییداشتم تا پسش بزنم و به جا اری قدرت اخت  یکاش فقط کم یا
  تلخش و احساس نکنم!  عطر قهوه   یحضور و بو  ی! گرما نمشینب

چه برسه   نتش یبب خواستمیکه نم یکس  یرو الی نگاه زوم رو دنیاون اتاق و د ی تو بودن
رنگ  در برابر درد قلبم تمیرو تختش ولو شه و... انقدر برام سخت شد که عصبان نکهیبه ا

 کردن. تی به سمت در هدا لیکِ   دنیهام رو بدون د باخت و پاهام قدم 

 ؟ ی مونینم -

 .دیخوش باش رمی گفتم: نه، دارم م الیزدم و خطاب به رو  یپوزخند

 کردم.  یکیها رو دو تا  لرزونم و مشت کردم و با سرعت پله  ی هادست 

 شد.  دهیبودم که بازوم گرفته و کش دهیبه طبقه چهارم نرس هنوز 

دستم و رها کرد و با گرفتن   فتمیب نکهیبردن اما قبل از ا  زیخوردم و پاهام ل یسکندر
 چسبوندم.   واری کمرم به د

 تو چه مرگته؟  -

هاش افتاد که طوفان  نگاهم و که باال آوردم چشمم به چشم دم،یترس ادشیفر  دنیشن از 
 ن.درونشون داشت  ینامحسوس یخاکستر

به خوب بودن باهات   یذاریچرا نم  ؟یشی بدتر م  دمیبهت بها م شتری قدر بچرا هر چه  -
   اد؟یو اشکت درن یبغض نکن یکنم تا با هر حرف و حرکت کاری چ  دیعادت کنم؟ با

  نیا یکنیگفت:  فکر م  ادی اما اجازه نداد حرف بزنم و دوباره با فر دنی با بغض لرز  هاملب 
من   التیبه خ کنه؟ی جذابت م یلیچشم نازک کردنا خوندنا و پشت قهر کردنا و رو برگرد 
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و بغل از دلت    کوندیدنبالت و مثل خودت با لبخند ژ ام یرو دارم؟! که ب زایچ نی اعصاب ا
 ؟ینیبی م یتو من و چ  ارم؟یدرب

 تشیاز عصبان  یطور دم،یشنی بلندش و م ی هاتپش  یکه صدا   زدیانقدر تند م قلبم
 و توان حرف زدن نداشتم. دنیلرز ی هام مبودم که دست  دهیترس

 ؟ یبا زور و التماس سر بلند کن د یحتما با ؟یکنی چرا بهم نگاه نم -

 و بهش بدوزم.  رمیبگ نیو کالفش باعث شد نگاه از زم  یعصب یصدا 

 .دی کش شخته یرهمبه  یموها   یتو یشد و دست شتریب شیکالفگ دیو که د  نگاهم

 ه؟ یزبون بدترن. مشکلت چاز خروار خروار فحش و ناسزا و زخم   تیلعنت  یها نگاه  -

 بکشم. یقیسکوت کرد و تونستم نفس عم یالحظه  یسوال تند برا   نیاز ا بعد

 لرزونم و مشت کردم و نگاهم و به طبقه  باال دوختم. ی هادست 

  تی من اهمانگار به  یکنی رفتار م یجور خوابهی و حاضر کنارت م یعشقت ح یچرا وقت -
 ؟ ی دیم

لب زد: تو مگه   یعصبان یخشدار و لحن یو با صدا  زیموشکافانه ر یو با حالت هاشچشم
 با من بخوابه؟  یدید

پس مشکلت  انداختم که با همون لحن ترسناک ادامه داد:  نی سرم و پا زدهخجالت 
 به منه؟!  یاعتمادیو توهمات احمقانه و ب  یزنک باز خاله 

خواستم قسمت آخرش و انکار کنم که ناگهان دستم و گرفت و از   سر بلند کردم و یتند
 . دیها باال کشپله

و  یهام باهاش متوقفش کنم با نگرانبا هماهنگ کردن قدم  کردمیم  یسع کهی حال در
 م؟ ی بری کجا م یدار ؟یکنی م کاری: چدمیمانند پرس غیج یلحن
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نشونت بدم چه   خوامی گفت: م رفتی به سمت اتاقش م کهی در حال  یپوزخند صدادار با
 بهش دارم. یاحساس

 . میدیاز تمام حرفش به کنار در رس بعد

 مکث در و باز کرد و پرتم کرد داخل.  بدون

تا   دیعقب عقب رفتم که خودشم وارد اتاق شد و در و محکم به چهارچوبش کوب دهیترس
 بسته شد. 

 نگاه کرد. لی بلند شد و منتظر به کِ  یسردتخت نشسته بود با خون   یکه رو الیرو

 آورد.  رونیازش ب  یاکتش رفت و اسلحه یو سردرگم بودم که دستش تو   جیگ هنوز 

 . دمیبعد که به روبروم نگاه کردم اسلحه رو جلوم د  یادهنم و قورت دادم و لحظه  آب

 روبرومه. لی به شماره افتادن و احساس کردم عزرائ هامنفس

که   ییو آشنا  یمی!... ترس قد شناسمشی هاش افتاد احساس کردم نمکه به چشم  چشمم
که اسلحه رو روبروم گرفته   ی بار نینبود که اول ی به حس شباهتیبه جونم افتاده بود ب
 بود بهم دست داد. 

 گرفتش.  الیرو  یش کج شد و رو اسلحه  ری لب باز کنم مس  نکهیاز ا  قبل

بود سرش و به سمتم گرفت. اخمش آهسته رنگ باخت   الی ش روهدف گلوله کهی حال در
 لباش داد.  ی رو  یهاش و پوزخندچشم   یتو یو جاش و به برق مرموز 

 ؟ یکن کاری... چیچ  یخوا ی گفتم: م دهیبر  دهیو بر  ینگران با

احساساتم و به روش تو نشون بدم اما   ستمیگفت: من بلد ن یلحن مصمم و خونسرد  با
 !میبا روش خودم بهت ثابت کنم عاشق ک تونمی م

 افتاد. الیبه رو  چشمم



 بی محابا 

349 
 

آروم آروم   یو نگاهش مثل من و اما با شتاب کمتر  دیرنگش پر لیکِ   یهاچشم  دنید با
 متعجب شد. 

 یگفت: دار لیخطاب به کِ   یاخوردن و با تک خنده  نیآهسته به دو طرف چ هاشلب 
 !یبه من نگاه کن ینطوریا یتونی تو نم ؟یکنی م  یباهام شوخ

 نشست. لی کِ  یها لب   یرو پوزخند

 ؟ ی هست یمن ک ی به نظرت برا -

 ! یمیقد یآشنا  هی... یگفت:  نهیاز هم فاصله گرفتن و با طمأن زدهوحشت   هاشلب 

 از عشق سابق نزد. یبود چون حرف  دهیواقعًا ترس بارن یا  انگار

  شی! چند سال پیشناسی مرمور و سرد گفت: نه، تو من رو نم  ینافذ و لحن یبا نگاه لیکِ 
که بتونم دوسش داشته باشم و   یکس ای به عنوان عشقم  شناسمت ی م  کردمی فکر م

سوءتفاهم و   نی ا  خوامیو حاال م  کردم ی باهام بودن و داشته باشه اما اشتباه م اقتیل
دادنم و قسر   یخورده باشم که با افتخار از باز شکست  یهالو  هی خوامی رفع کنم. من نم
 !یکن  ادی رفتن از دستم 

برداشته شد و به فکر از گذشته     شدم که نگاهم از اسلحه جیهاش انقدر گحرف  دنیشن از 
 فرو رفتم. نشونیب

 قاتلت باشم!  دمی م حیترج -

خورده باشه   ینیکه تلنگر سنگ ی حرف از جانبش به خودم اومدم و مثل کس  نیا  دنیشن با
 . دمی اومدم و به سمتش دو رونیب الیاز بهت و خ

: برو کنار رها، دی رلب غ ریز   زی دآمیتهد  یکج کرد و با لحن یاخم سر اسلحه رو به سمت با
 !کنمی حرفم رو تکرار نم

و قاطعانه گفتم: تا اون اسلحه   ستادمی تکون بخورم محکم سر جام ا  یاذره  نکهیا  بدون
 .رمی نم یارین نی رو پا
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کنار  یو اگه نر  کشمی زد: من اون و م ادیبه سمتم گرفت و فر  تیو با عصبان  انگشتش
 ! یشیم  نی مهمون طبقه پا یو چند روز  یکنی م  خودیاما  تالش ب  کشمتینم

 به سمتش رفتم. فتمیپس ب دشیاز تهد  نکهیو بدون ا  دمینترس نباریا

که از دوست داشته شدنم توسطش  یش گرفتم و با قدرتدهنه اسلحه  یو رو  دستم
 آوردم.  نی اسلحه رو پا گرفتینشأت م

 !گه یبرو د گفتم:  یانداختم و با تند   الیبه رو  ینگاهمین

 . دی گره خورد و با شتاب به سمت در دو توزانهنهیک یبا برق  شیاشک  نگاه

 انداختم.   نیزم یو رو  دمیکش رونیش بسر شده   یهاانگشت  نیرو با زحمت از ب اسلحه

  محابایم و باز کردم، باال بردمش و ب نگاهش کنم دست مشت شده  نکهیهم بدون ا  بعد
 صورتش نشوندم.  یرو

 آوردش.  نی نشون بده دستم رو گرفت و پا یواکنش تند  نکهیا  بدون

 دستش چونم و باال گرفت.  یکیزد و با اون  یپوزخند

 خانم دکتر!  یزنی ناغافل م شهیمثل هم -

 لب گفتم: درد داشت؟  ریدستم و آزاد کنم ز  کردمی تالش م کهی حال در

 نه! -

 من پوزخند زدم.  بارن یا

 ...یلیمال تو درد داشت! خ  یول -

 م و لمس کرد. خورد و دستش چونه نی چ شیشونیکرد که پ یاخم  یسردرگم با

هم برام سخت شده بود، لرزون و اما مصمم ادامه دادم:   دنینفس کش یحت کهی حال در
 یتونی م یتر بدرخشه، حتقشنگ  میلیس  یجا یتا قرمز یصورتت و کج کن یتونی م
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!... کاش تونمیاما من نم ینیرم بباون زخم اون گلوله   یتا جا یو درآر راهنتیپ
 .یسرش آورد  یی بال هو نشونت بدم چ ارمیقلبم و درب تونستمی م

و فشار   دی گرا  یشونیبه پر شی نگاه عصب دنشون،یهام و دچشم   یاشک تو دن یجوش با
فت تا راه  صورتم برداشته شد. به اندازه  چند قدم کوتاه ازم فاصله گر یدستش از رو 

 و نشون بده.  میبزنم تا عمق ناراحت ینفسم آزاد شد اما نتونستم حرف

 ؟ ی ترسی لب گفت: بازم ازم م  ریتر رفتن و ز عقب   هاشقدم 

 شکست. تمیناخواسته چنگ به گلوم انداخت و سد عصبان  نشیغمگ لحن

  یترسونیو من و م یکنی ترسناک م  یتازه کردم و با حرص گفتم: تو هر بار کارها ینفس
 . ترسمیازت نترسم، پس نم  گهیاما به خودم قول دادم د

 نشکنه! گهی تا د رم یدلم و به دست بگ اری به خودم قول بدم اخت تونمی نم اما

 گاهش کنم.ن ترقیهام کنار زدم تا دقچشم یتازه کردم و موهام و از جلو  ینفس

از   گهیگوشه  د هینه!   شدم؟ی من خوشحال م یکشتی اگه اون و جلوم م یتو فکر کرد  -
 !...کردمی من باورت م یدوسم دار یگفتی . اگه مشدیم یقلبم خون

 ! ستمیبلد ن -

 ؟ ی لب زدم: چ  متعب

اونطور   ستمیگفت: بلد ن یخشدار یکم آروم شدن و با صدا کم  شیتند و عصب یها نفس
دوسم   کسچ یچون عادت کردم همه رو بترسونم و ه دوست داشته باشم  یخوا یکه م

 نداشته باشه! 

 حرفش دوباره اوج گرفت. نی که با ا شدیکم داشت آروم مقلبم کم  ضربان 
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  کرد ی تر مو کم  نمونیهر لحظه فاصله  ب کهی شد که همزمان عقب رفتم. در حال کی نزد بهم
چطور بگم که  دونمیحرف دارم بهت بزنم اما نم یکنم، کل بغلت ستمیگفت: بلد ن

 ! شونیهمونطور بفهم

 لبم اومد و نگاهم از اشک تار شد. ی آهسته لبخند رو  واری به د دنمیچسب با

دوسش دارم که   شتریب ییهو یقدر بغلش کنم و بگم که چه  واریدوس داشتم گلگل انقدر
 سر جام بند نبودم.

 .دمیگونه زبرش کش ی وار روزش و باال آوردم و نوا دستم

 !... فهممی اشکال نداره، من م -

 .د یصورتش گرفت و بوس  یو از رو  دستم

 .دمیکش یقیو بستم و نفس عم هامچشم

 .شدی بخش مقدر آرامش چه   یدر پس سرد ی بود که گاه بیعج

 افتاده بود رفت و برش داشت. نیزم یش که روو که رها کرد به سمت اسلحه  دستم

 و موهام و مرتب کردم.   دمیصورتم کش  یدستم و رو پشت

  ره ی داشتم به اتاقم برگردم و چند ساعت در آرامش و سکوت بخوابم تا مغزم آروم بگ از ین
  هیرهاش کنم و با   طورن یهم  تونستمی قبل و فراموش کنم اما نم قهیچند دق  یها و تنش 

 لبخند به سردردم برسم.

از اتاق پرتاب کرد، بعد هم به سمت   یا توجه به حضورم کتش و درآورد و به گوشه  بدون
 مچاله و از خودش دور کرد. یعصب یش و با حالت ملحفه  ن یتخت رفت و آخر 

تخت انداخت   یبه حرکات تندش نگاه کردم تا خودش و رو  واریبه د ده یو چسب حرکتیب
 هاش و بست.سرش چشم   یلش روو با گذاشتن با

 داشتم.برش  نیزم یرفتم و از رو شیسمت کت چرم مشک به
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گرفتم بمونم و با حرف زدن   میتصم تیداشتم اما در نها دیموندن و رفتن ترد  نیب
 کنم. دایو پ   امی باهاش جواب سواالت و سردرگم

 سمتش رفتم و آهسته خودم و کنارش جا کردم. به

 نیهم   یبرا نم،یروشن بب یانهیزمبار در پس ن یاول ی اش و براداشتم چهره  دوست
 صورتش کنار زدم.  یآهسته بالش و از رو

هاش و در پشت انبوه موها و ابروها و  نشون نداد و اعتراض نکرد. چشم یواکنش
 . دارهیکه ب دونستمیم بسته بود اما  شخته یرهمبه  یهامژه 

کردم و پاهام و   کی خودم و بهش نزد دیش بود با ترد چشمم به زخم کنار گونه کهی حال در
 سرش جا کردم. ریز 

 از پاهاش و تو زانو جمع کرد.   یکینکرد و فقد  یکمال تعجب باز هم اعتراض در

 ببافم.  یونیکردم پاپ یگرفتم و سع  یو به باز  ش یخاکستر  یموها  زدهذوق 

 ؟ ی کن ونشونی شن یخوای م -

 گرفت و همزمان رهاشون کردم.  مخنده

 بودن؟  یخاکستر شهیموهات هم -

 باشم؟  یباز و سوسول   تی الی اهل ها  خورهیبهم م -

 تکون دادم. دنیبه نشونه  فهم یتر کردم و سرو پررنگ   لبخندم

 ؟یشونه بزن هی  هینظرت چ -

 ؟ یچرت و پرتا حرف بزن نی تا درباره  ا یموند  -

 هام و گاز گرفتم. آهسته محو شد و لب  لبخندم

 ش بپرسم اما جرعت نداشتم. گونهداشتم از زخم دوست
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 ش؟ یبکش یخواستی: چرا م دمیپرس نهیغلبه کردم و با طمأن   دمیبر ترد تینها در

 توجه من نبود. خاطر جلببه  مطمئناً 

 ؟ ی و نجاتش داد یتو چرا سپرش شد  -

چشم باز کنه لب    نکهیچون بدون ا  خوامی کارش و م یواقع  لیدل دیدادم که فهم ن یجواب
  ش یها پنبود که من سال  یگفت: اون کس یگرفته و خشدار یباز کرد و با صدا 

سقوط کرد    شیها پبودنش حساب کردم سال  یکه باهاش بودم و رو ی. دخترشناختمی م
 !...تهوجود نداش  چوقتیکه ه دمی و مرد، بعدش فهم

 شدم.  جی گ شتریب چ،یهاش جواب سوالم و که نگرفتم هحرف  دنیشن از 

و    رحمی ب یوال یه هیمن  یفکر کن دیدوباره به حرف اومد: تو شا  دیو که د   سکوتم
 .یکه کول و نشناس  یاما فقط تا وقت  دمیترسناکم، بهت حق م

 به تنم افتاد.خوردم و لرز  یاسم کول از زبونش تکون نامحسوس دنیشن با

 و کشته...  الی باز کردم و گفتم: عمه گفت اون رو لب  دهی بر  دهیو بر   دیترد با

که   ستیحرفم و با پوزخند گفت: بهت که گفتم اون مثل من انقدر مهربون ن  ونیم  دیپر
 بده.  هیهد  یمرگ رو به کس

 ... یعنی  ی -

نقشش تموم   یرهگذر بود و وقت هینکشتش که بخواد زنده باشه، فقط  چوقتی اون ه -
 محو شد. میشد، از زندگ

 قدر احمقم! امتحان بود تا کول بفهمه من چه هیفقط   اون

 . دمی کش یآروم ن ی دهنم گرفتم ه یبهت دستم و جلو  با

 !ادبی از اول مأمور کول بوده تا کنترلش کنه، ب  الی رو پس



 بی محابا 

355 
 

 ؟ ید ی و فهم نی ا یک -

کردن اعصابم و   پاره و با افسار  یدادی اگه اجازه م  شب،یخسته گفت: د یو با لحن  هستهآ
 .کردمیهمون لحظه خالصش م  یکرد ی خورد نم

کلنجار   هیهم فشار دادم، بعد از چند ثان  یهام و محکم رودهنم و قورت دادم و لب  آب
انقدر راحت    یتونیم  طور! چهیتو دوسش داشت  یرفتن با قلبم با زحمت لب باز کردم: ول 

 ! ؟یرهاش کن

 انداختم.  نی بغض شدم و سرم و پا ریدوباره اس نیاز زدن ا  بعد

 شد. ل یبه سمتم متما  یسرعت سرش و برداشت و عصب با

شد و دهنش و بست.   مونیپش مهیذهنش اومد اما در ن ی تو  یچه حرف دمینفهم
  یاز وابستگ یزی و تازه بود گفت: چ  بیکه برام عج ینفسش و کالفه فوت کرد و با لحن

 ! ؟یک یو هرکس؟ پناه بردن به تار  زیفرار از درد به واسطه  هرچ یتالش برا  ؟یدونی م

 !... یترس ی نم یچیتو که از ه  یباز کردم و با بغض گفتم: ول لب

صورتش نقش    یاز لبخند رو  یبار رد نیاول ی د و برا و آه مانند ببرون فرستا نفسش
 بست. 

 ! رهیقلبت درد نگ شهیباعث نم  دنی نترس -

شکستنش نکردم تا   یبرا  ی فرما شد و منم تالشحکم  نمون یب یاینسبتًا طوالن سکوت 
 دوباره باهام حرف بزنه و قلبم و آروم کنه.

کرد   انتیخسته  صداش دوباره مهمون گوشم شد: اون به من خ ینشد و نوا  ادی ز  انتظارم
ببندم و خاطراتش و   دادیکه قبالً بهم م  یآرامش یهام و به رو باعث شد چشم نیو ا 

 ! دهی از سرم پر یعاشق گهیمن د  ست،یعشق ن یباشه هر احساس  ادتی فراموش کنم اما 

نبودنش داشتم   الیکه از عاشق رو  یجملش و برداشت یکه از ابتدا یاحساس خوب  تموم
 رفت. نیحرفش از ب یانتها  دنیبا شن
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 کرد.  لی چونم گذاشت و سرم و به سمت خودش متما ر یانگشتش و ز  نوک 

 کنهیمن و مردد م که  یز یترس نبودنت رو از خودم دور کنم، چ ا یتو   تونمی اما نم -
 قلب توئه!   یِ ترسناک ست،ین میخودم و زندگ یکیتار

  یهاش چشم دوختم که ادامه داد: تو کسمنتظر فقط به لب یو نگاه   تیمظلوم با
 ! یمن بمون بندیکه پا  یستین

! یادبیب یل یگفتم: خ  یابروهام نشست و حرص نی ب ی، اخمحدقه گرد شد   یتو  هامچشم
 ؟ ید یچرا بهم فحش م

 لبخند رو لبش نقش بست.  هیشب یزیدارم دوباره چواکنش و لحن بغض   دنید از 

 ! یلوس یلیخ گه،ی د نیهم -

  چمیمغرورانه گفتم: ه  یهم و ژست یهام تو به دماغم دادم و با حلقه کردن دست  ینیچ
 .ستمیلوس ن

 . دیرد و به سمت خودش کشهام به دور بدنم و باز ک دست   لجوجانه  دراز کرد و گره  دست

 از دستم دررفته!  گهید دشدناتیها و ناامو فحش  هاه یحساب گر -

قدر  چه دونستم ی لحنش داشت دلم گرفت چون م ی که تو یحرف و منظور دنیشن از 
وقف   یو بشنوه و خودش رو با بهتر شدن اجبار  هامه یو گال   هاه یبراش سخته هر بار گر

 بده! 

 نشدم.  دیازت ناام  وقتچ یمن ه  یگفتم: ول یآروم اما مصمم یصدا با

 ...یممکنه بش -

 تالش کن تا نشم!  -

 آغوشش جا کردم.  یحرف به سمتش خم شدم و خودم و تو   نیاز ا بعد
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  وقتچ یازش جدا نشم! اون هم ه وقت چ یه گهیداشتم تا ابد همونجا بمونم و د دوست
 عوض نشه و ترکم نکنه!... 

آغوش    یموهام نشست و تو   یموند دستش آهسته رو   حرکتیکه ب هیاز چند ثان بعد
 فشرده شدم. شینیسرد کافئ

 ؟ یکن کارمی چ یخوا ی لب زدم: م  آهسته

با   کردی نفسش و به صورتم فوت م ی گرما کهیکرد و درحال کی و به گوشم نزد سرش
 ؟ ی بشنو یخوا ی م یگفت: چ  یخشدار یصدا 

 سفت تو بغلش بودم که نفسم گرفته بود.   چنان

 دادم تحت فشار نذارمش.  حی و با درد از هم باز کردم و ترج  هاملب 

 ...یچیه -

 مدش رفت. تخت بلند شد و به سمت ک یو از دور کمرم باز کرد، از رو   دستش

 .بستی اورکتش و م یها باز کردم داشت دکمه  یو بستم و وقت هامچشم

 کردم.  زونیو پاهام و ازش آو   دمیو به سمت گوشه  تخت کش خودم

  یاسلحه و چند تا چاقو تو  یدیقی که با ب دمی به حرکاتش نگاه کردم و د یچشم ریز 
 کرد. یکفشش جاساز  یلباس و حت

 ؟ یری کجا م یحرف اومدم: دارکه به   بستیساعتش و م  داشت

 ؟ یبدون یخوای واقعًا م:  دیپرس یانکار  یلب با حالت رینگاهم کنه ز  نکهیا  بدون

 به نشونه  نه کج کردم و مغموم گفت: نه!...  یسر

: دیچیگوشم پ یاتاقش بودم که صداش تو  بیو نگاه کردن به عجا   یچرونچشم   سرگرم
 اتاقت؟   یبر یخوا ینم
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تختش دوخته بودم آهسته   یشدْه روبرو  زونیآو  کی تار  ینگاهم رو به تابلو  کهی حال در
 گفتم: نه... 

 لبش نشست.  یرو ینگاهم و دنبال کرد و پوزخند ری مس

 اد؟ یاز دکور اتاقم خوشت نم -

و گفتم:    دمیخند محابایب ارمیرو به روم ب بیغرب یعج یترسم از اون تابلو  نکهیا  بدون
 ! زهیری موهات م ،ینیبدکور اتاق من و ب دیبا

  هیچشمم به    هویگلوت گذاشتم  یو رو  غیت  یزد گفت: باهاش آشنام، وقت یپوزخند
 افتاد...  زونی آو یجوجه رنگ

 ؟ ی گیو م  شتیو   شتی حرفش: و ونی م  دمیزده پر  ذوق

لبخندش    یجلو خوادی که حدس زدم م دیبه صورتش کش یانداخت و دست نی و پا سرم
 . رهیو بگ

با نگاه   یروز  هی  کردمی فکر نم  دمشیخر یاز حراج یخنده سر تکون دادم و گفتم: وقت با
 ش از مرگ نجاتم بده! مظلومانه

 احساس و...  نیا  کردم،ی هام گفت: منم فکر نمبه چشم  رهیو باال آورد و خ سرش

 به در کرد. یاو ادامه نداد و اشاره  حرفش

  یقبرستون حبس بمون نیکه چند روز تو ا  یخوا ینم  شه،یقفل م نجای در ا ستمین ی وقت -
 ! یترک شو زهره 

: مگه  گفتم دیبا ترد  رفتمیبه سمتش م  کهیتخت بلند شدم و درحال یتعجب از رو با
 ؟ یقراره چند روز برنگرد 

 رفت و جوابم و نداد.  رونیتوجه به سوالم از اتاق ب  بدون

 عجله دنبالش رفتم و خودم و بهش رسوندم. با
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 ؟ ی ری جا مآخه ک -

 . زدیم   ادیرو فر  یحوصلگی . نگاهش بدیو به سمتم چرخ  ستادی ا

 کردن آدما نظارت کنم تا... یبه قول خودت قصاب یبرم و شخصًا رو  خوامی م  ،یمالز -

 نرفته دلتنگش شده بودم.  یو به عالمت سکوت باال بردم ول  هامدست 

 هاش نگاه کردم.و تو چشم ستادمیحرف رو به روش ا   بدون

 ! ترسمیهات م چشم  ینگاه تو  ن یهام گفت: از ابه عمق چشم  هریخ

 مگه چشه؟  -

 ! رانگرهی و -

 لبم نقش بست.  یرو  یپوزخند

 . خوامی و م نی منم هم -

بود که هرم   کمی صورتم قرار داد، انقدر نزد یشد و صورتش و جلو  کی بهم نزد  یقدم
 . کردمی احساس م کمیهاش و در نزد نفس

 روز به کشتنت بدن!   هیممکنه  یخوا یکه م  ییزایچ ن یا -

 به عقب برداشت و ازم دور شد.   یبزنم قدم یحرف نکهیهم قبل از ا قبعد

 رو پر کردم.  نمونیرفتم و فاصله  ب  جلو

 قرار داد. نمونیو جلو آورد و حائا ب انگشتش

 خط قرمزه!  هی  نیا  ایجلو ن  گهی : ددیچیگوشم پ  یسردش تو   یصدا 

 آراد...  -

 لبم ساکت شدم و حرفم و نزده رها کردم.  یلمس انگشتش رو با
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 ! دمیشن ینگو، امروز به اندازه  کاف یچیه -

 لبم برداشتم. یو از مچ گرفتم و از رو   دستش

 ! ؟ی ترسی لب زدم: تو از من م  دیترد با

 نثارم کرد.   یو محو   ابیکم  لبخند

پس  ترسم، ی کنم، از شکستنت م شون یطوفان  خوامی ! نمترسمی هات مآره، از چشم  -
 ! یتا از خطر و درد دور باش سا ی عقب وا

 کردن و اعتراض به کارهاش و نداشتم. خودمم حوصله  بغض  یحت گهید

 گفتم: مراقب خودت باش، خداحافظ!  یلب ر یانداختم و ز  نی و پا سرم

 حرف ازش جلو زدم و به سمت اتاقم رفتم.   نیاز ا بعد

و باهام حرف زده عمرًا دنبالم   دهینازم و کش تشیاز ظرف شتریچون امروز ب دونستمی م
چسناله به فحش و   حاً یو ترج یزاره یبغض و گر یدادم به جا حیترج نیهم یبرا  ادینم

 ناسزا و غرغر متوسل شم.

 برده بودم.  ادیکن و از  و اما روح خنک  یمیعادت قد  نیوقت بود که ا  یلیخ

 پله رفتم.عوض کردم و با عجله به سمت راه  شدی م دم یبه اتاق جد   یو که منته  رمی مس

 . دمیکش ی و سرک  ستادمی سالن طبقه سوم ا  یباال

  ی: هواز همونجا داد زدم  رفت،ی به سمت در م یکه همراه قاطر  دمشیلحظه د  همون
 ! یروان

و به عقب برگشت، نگاهش باال اومد و روم ثابت شد که از باال    تادسی صدام ا   دنیشن با
 گرش بودم. نظاره 
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زدم: برو به درک! اصالً به کفشم، برو هر چقدر   غ یگلوم و صاف کردم و ج یا سرفه تک  با
 آدم ساالد کن و تو خونشون شنا کن!   یتونی م

 !یکشبه جاده آدم  دیکه با هم بزن هیری کبیا ال ی همون رو  اقتتیل

و به سمت اتاقم   دمیکش یاگه ید غیمنتظر واکنشش بمونم ج نکهیهم بدون ا  بعد
 .دمی دو

نفس   ره،ی هام دامنم و نگچرت و پرت  یدر و از داخل قفل کردم تا عوارض جانب بالفاصله
 تخت انداختم. یو خودم و رو   دمیکش یقیعم

 دلم خنک شد! شیآخ

 *** 

 فشار دادم و همونجا مشت کردم.  فونیدکمه  آ  ی، انگشتم و رو شم مونی پش نکهیاز ا  قبل

 از ترسم رو پشت نقاب پنهون کرده بودم.  یمیشده بودم اما قسمت عظ محابایب

و اون همه اتفاق بد  یدلشکستگ نیپور نترسم؟! ا از معامله با آرمان کرم  شدیم  مگه
م و از دست دادم!... حاال  خاطرش بچ که به  یا معامله کردن باهاش بود. معامله  جه  ینت
 ! رمیپسش بگ  گهید  کیمعامله  تار   هیبا   دیبا

 !د؟ یکار داشت یبا ک -

 نشم. نیدر گذاشتم تا تعادلم رو حفظ کنم و پخش زم  یو رو  دستم

مونده  حماقتم زمزمه کردم:  خشکم و از هم فاصله دادم و با آخربن ته یهاهم لب  بعد
 بهش بگو رها دمه دره... 

شونم به داخل مشتم سر دادم و با   یو از رو  فمی در باز شد، ک یمعطل قهیاز چند دق بعد
 شدم. اطیواردح گاردیرد شدن از دو تا باد 
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  یادادن مونده بود که لحظهت از دس  ی برا میزی مگه چ  دم؟یترسی م  دیبا یچ یبرا  اصالً 
 نذارم؟!  مونیزندگ رانگری خونه  و  ی درنگ کنم و پا تو

 نمونده بود...  یاز دست دادن باق یبرا  یزی چ گهی اومدم، د ومدمینم دیکه با یوقت

رد کردم و به سمت   نهیآروم و باطمأن ییهارو با قدم  اطیح  یفرشو سنگ یطوالن ری مس
 عمارتش رفتم. 

تا   دمیزده دوو وحشت  نفسک ی و   ریمس نیطور هم چه  شیآوردم که دوسال پ ادی به
 نجاتشون بدم.

 کردن اما من مردم!...  دا ینجات پ اونا

 .دمید ییباز شد و روبروم سالن بزرگ تودرتو  کی اتومات در

 طبقه  بزرگ و مجلل بود. هی  فقط

شکستن خودم و آراد رو   ی صدا نم،یبب نیزم یخونم و رو  ی هارد قطره  تونستمی م
 ادیرو دوباره حس کنم و اون شب وحشتناک رو ب یمیبشنوم، احساسات دردناک قد

 ...ارمیب

 . دمشیشده د ینماکار ی وارهای سر چرخوندم و با رد شدن از چند تا اتاق و د  یکالفگ با

 و سر بلند کرد.  دیهام و شنقدم  یصدا 

 بهم انداخت.  یدختره رو از خودش جدا کرد و نگاه کوتاه دنمید با

 خانم دکتر؟!  یداشت یکار -

از   سیخ ی به وضع خراب و لباس ها  توجهی نثارم کردم و بدون تعارف و ب یغره ا  چشم
 ش نشستم. کاناپه یآبم، رو

  هی یتو گون میبکن یدفعه  بعد که خواست ارم،یت رو بنامه رفت دعوت  ادمی دیببخش -
 مجوز برام آماده کن. 
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به سمتم   زیآمه یکنا یو بست و با تمسخر و لحن راهنشی پ یهادکمه یخونسرد  با
وجود   یا ی کتب زیچ چیه ،یمن باخبر باش  یهامعامله  طیاز شرا   دیبا  گهی: تو که ددیچرخ

 نداره...

 وجود نداره!... ینیتضم چیه  دونم،ی و گفتم: آره م  دمیحرفش پر ونی م یخپوزخند تل با

 فندک دختره روشن کرد.  ش ی و با آت  پشیباال انداخت و پ یاشونه

خودت و حماقتت   ر یبه خودت داره، دفعه  قبل هم تقص یهمون حالتم گفت: بستگ در
 عشق و نداره...  اقتی ل کهیبود! من که بهت گفتم اون مرت

و آشنا بود، دستم رو به عالمت سکوت باال گرفتم و با هدف عوض کردن   نی سنگ حرفش
تو خوب   یبرسم و اگه نرسم برا  خوام ی که م یزیمن قراره به چ  بارنی ا  یگفتم: ول بحث 
 !شهینم

فقط سرم و با   یتو حدقه چرخوند و گفت: اوک یحوصلگی هاش و با بچشم  مردمک
 ! ؟یکه ندار یامشبه، مشکل ی! قرارمون برا اریت درد نمسخره   یدا یتهد

: پس چرا بهم دمیشک رفتم و بعد با تعجب پرس یتو هیحرفش چند ثان دنیشن از 
 ...امیمن که نگفتم م  ؟ینگفت

 لبش نشست.  یبه تمسخر رو  کی نزد یلبخند

 ! یا ی م دونستمی م  یول ینگفت -

 کاناپه فشار دادم. یم و روکردم و دست مشت شده  سکوت 

! اصالً کدوم  زنه؟یبچش رو پس م دنیشانس د یکدوم مادر ومدم،یبود که م معلوم
 ! شه؟یاشتباه رو دو بار مرتکب م هیجز من   یاحمق

 ؟ ی بر یخوا یهنوز چهار ساعت مونده، م  یتا شروع مهمون -

 ون دادم. به نشونه  نه تک یسر  آهسته
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 !مونمیم -

 ؟ ی رفتن ندار ی برا یی: جا دیپرس یترآروم  یصدا با

دارم،   ییخونه دانشجو هیگفتم: چرا،  زیدادم و تمسخرآم لشیتحو یاگه یغره  د  چشم
  یدرومده و کل قیمحل کار به تعل هیو   هیتو ترک یکی ه،یتو زعفرون ی کیتو شمال،  یکی

 سکه  طال!  

 بهم دوخته شد. ب یعج یلبش اومد و نگاهش با حالت ی رو  یکمرنگ پوزخند

 من چند برابرش و دارم.  -

لحنش   ی فرما شد چون منظور پنهون شده  حرفش رو توحکم   نمونی ب یای طوالن سکوت 
 .دمیفهم

 نگاه کردم. شیطوفان ی هالبخند زدم و متقابالً به چشم   حالن ی ا با

 !...یتونینم -

 جلوم تار شد. یبه آروم رشیو تصو   ،یهاش اشکبه چشم  نگاهم

  یمردن قلبت و جلو چوقت ی ! تو هیهم نشد  کی به درد من نزد ی حت  چوقتی تو ه -
باشه که پا  نیا  ادی که از دستت ب ی! تنها کارینجاتش بد یکه نتون ی ... طورید یپات ند

 روش... یبذار

بدون    دم؛ی کش سمیخ یها چشم  یراه رها کردم و پشت دستم و رو  مه  یو در ن  حرفم
 نگاهش کنم دستم و باال گرفتم و بدون لمس به عقب روندمش. نکهیا

کاناپه بلند شدم و بدون نگاه کردن بهش به  یدستم به صورتم بود از رو  کهی حال در
 رفتم.  نهیسمت شوم

 پاک کردم.  هام وها گرفتم و اشک محل حرارت شعله   کی و نزد سرم

 ...ومدی بال سرت نم نیا  یکرد ی اون من و انتخاب م یاگه به جا  -
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  هیبغضم و توش پنهون کنم گفتم: من فقط   کردمی م یکه سع یزدم و با لحن یپوزخند
و   های کی بار حق انتخاب داشتم... و اون و انتخاب کردم. انتخاب کردم سپر همه  تار

 !...دمی ن تاوان انتخاب اون رو نمدردهاش بشم و کنارش بمونم اما من اال

 نداشت.   یو ناراحت  یاز دلشکستگ  یکه رد یبا صورت بارن یسمتش برگشتم، ا به

 بودن، بود.  یو تظاهر به قو تی که توش بود قاطع یزیچ تنها

عالقه   دمی ... و شایو مهربون  یاز جنس نگران ییهاکه موج  شی ایتوجه به نگاه در  بدون
 روز ن یکه من و به ا  یآرمان، تو بود دم یگفتم: من دارم تاوان تو رو م تی داشت، با جد

 !...یو اونا رو ازم گرفت  یانداخت

  تشیرو از عصبان یناراحت زان یم  تونستمیکه نم یو با لحن   دیحرفم پر   ونی م  تیعصبان با
بودم،   شی نبال نابود به د شهی از آراد متنفر بودم، هم شهیزد: من هم اد یبدم فر  صیتشخ

از فکر در هم    یالحظه   یحال بهتر از من بود، حت  نیبدتر، و در ع یاه یسا شهی اون هم
 ...یول ومدمیشکستنش درن

 لرزونش رو به سمتم گرفت و صورتم و نشونه گرفت.  انگشت

تو نبودم،  یبه فکر در هم شکستن و نابود  یا لحظه یبرا  یحت  چوقت یه  یول -
که برات افتاده از   یکنم! هر اتفاق یجنگ زخم نی ا  ینخواستم تو رو تو یول  تونستمی م
  هیبوده و هست، پس من و به چشم  کهیاون مرت  یاقتی لیو ب یدل و سنگ  یرحمیب
  یو هست اما تو به نقاب ساختگ  هبود  والیه  شهیاون بوده که هم ن،ینب والیه

 مطلقه!... یکی اون تار ،ی د یچسب شی خاکستر

 هام و مشت کردم.هم فشار دادم و دست  یکم رو و مح  هامپلک 

حق با اونه با بغض بهش نگاه کردم و   دونستی دردناک درونم که م یبه ندا توجهیب
بار ترکم نکن و در حقم آدم باش آرمان، کمک کن بچم   هی  نیفقط تونستم بگم: فقط هم

 !نمیرو بب

 هاش چشم دوختم. دهنم و قورت دادم و منتظر به لب  آب
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سرد   ی حال منعطف، لحن ن ی و در ع یجد یبا صورت بارن یانداخت و ا نی و پا سرش
 داد. لمیتحو

 !یکنیو نم   یبهت که گفتم، تو از معامله کردن با من ضرر نکرد -

 حرف ازم فاصله گرفت.  نیاز ا بعد

 دوختم.  نهیخل شومدا  ده  یقد کش  یهاچشم به شعله دوباره

نداشت، مثل هرروز و   یبرام تازگ شیآت یتو   زیهمه چ دنیوقت بود که د یلیخ
 دود و خاکستر!...  ی... بوهیهرثان

 *** 

 ! گهید ایجم کن ب ا،یزن دن نی باتریببرمت مسابقه  انتخاب ز  خوامینم -

و برس رو به   دمیهام کشمژه  یو رو  ملیخوردکنش راعصاب  یتوجه به غرولندها   بدون
 کردم.  تی م هداامتداد گونه

و با حرکت دادن نوک انگشتم هاله     دمیم کشگونه یدستم و رو   تیهم با رضا  بعد
 م به جا گذاشتم. از رژ گونه یکمرنگ

گوشم   یاعتراضش تو  یصدا   هیثان یطور بعد سکه چه  کردمی داشتم تعجب م کمکم
 وارد اتاق شد. یبلند  ادی که با فر دهیچینپ

!  یکن دایشوهر پ یوسط قر بد یبر سیبشه؟ قرار ن یتو که چ  نیا ی دیسه ساعته چپ -
 ...رونیمعاملمون نشدم و پرتت نکردم ب  الیخی تا ب ایپاشو ب

  یگفتم: تو که تا حاال از معامله کردن با من ضرر نکرد   یزدم و با لحن معنادار یپوزخند
 پور!کرم   یآقا

محو   نهینگاه کردن به آ یهاش توچشم   یو گرفت و سکوت کرد، ناگهان برق عصب منظورم
 داد. فتهیش یشد و جاش و به حالت
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 نثارش کردم.  یاگه ید ه  ی کنا    رمی چشم ازش بگ نکهیزدم و بدون ا یا گهید پوزخند

برام   یل یخ یداریو برم تی نقاب خونسردانه  جنتلمن یمعطل هیبعد از چند ثان نکهیا -
 جالبه! 

 یچندقطب تیشخص یها و با تمسخر ادامه دادم: البته من قبالً همه  جنبه  دمیخند
 . ستی به تظاهر ن یاز یپس ن دم،یوحشتناکت رو د 

 کردم.  کسیو ف شمیآرا  یو با خونسرد  ختمیصورتم ر  یاز موهام و تو ی اطره 

که   دمید  نهیآ یاحساس کردم و انعکاس نگاهش و از تو  کم یحضورش و نزد  یگرما 
 بود. ستادهیدرست پشت سرم ا 

هام  به چشم نهیاز آ یطوالن یهام رد کرد و با مکث کوتاه و نگاه شونه یو از رو  دستش
 صورتم گذاشت.   یرو رو  یرنگ تورمانند ینقاب مشک

و در کمال    یکاتش نگاه کردم که با خونسرد به حر یرچشمی و ز  دمی کش یقیعم نفس
 صورتم متناسب کرد و از پشت بست.  ی آرامش نقاب و رو

 مجموعه    که در پشت پرده  یها و صورتچشم  تیبود اما نه به جذاب یابنده یفر نقاب
بود و نفسش و به پوستم    ستادهی و خوردم پشت سرم ا بشونیفر ی که زمان ییهانقاب 

 .دووندی م

ترسناک در حال رقم خوردن بود و من   ی مثل تئاتر  کی تار یر پس پرده  نقابمن د یزندگ
  ی و تو  میتا برشون دارم و زندگ کجا پنهون شدن؛  قاً ی ها دقنقاب  دونستمی نم یحت
 خودم بسازم. قتی حق

راه   مه  یداد و به سمت در رفت. در ن انی پا نشی سنگ  یهابه نگاه  یا حرکت اضافه   بدون
نقابت و   دیباشه امشب با  ادت یخونسرد گفت:  یناگهان انگشتش و باال گرفت و با لحن

 !یرسی نم یخوا ی که م یزیوگرنه به چ  یسفت بچسب
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اما توان رها    دمشیوار به سمت نقابم رفت و دور تورش مشت شد، کشربات  دستم
 کردنش رو نداشتم... پس همونجا ولش کردم!...

 اما حاال...  دادمی و قلبم رو نجات م زدم یها رو پس منقاب  شیوقت پ یلیخ کاش ی ا

 شد بستم و به سمت در رفتم. ریم سراز که از گونه  یبه قطره اشک یبه رو  پلک

 ! رهی د یلیخ گهید -

به خودم پوزخند  نهیآ ی و از تو دمیلبم کش یخط اصل یآخر رژ لب قرمزم رو تا باال در
 زدم.

 بود، که آراد ازش منتفر بود!... یزیهمون چ نیخوشگل شده بودم و ا  یادیز 

جز  یهز کس  یکه برا  یطنتینما! از برق شو بدن  قه،باز ی بود از رژ قرمز و لباس  منتفر
روش باشه!   یا گه یکه با من باشه و نگاه کس د ی زی هام باشه! از هرچچشم  ی خودش تو

 خودم گم شدم!  ین من و رها کرد... و تو ها به منه و اومنم و همه  نگاه   نیحاال ا

 رفتم. نی از پله ها پا  یو با متانت و لوند  دمیو پالتوم رو پوش  شال

هام و با  و آرامشم به رفتارهام اضافه کنم و لب   یزدن تونستم خونسرد چند بار پلک  با
 از لبخند باز کنم. ینقش

هاش، از  چشم  همرنگ یبود با کراوات دهیپوش یجذب یو شلوار براق مشک کت
 . شدینم  یتکرار ای دمده  چوقتیاشاره کرد که ه لشیبه استا شدیبارزش م اتیخصوص

  ری ذهنم حفظ کنم و پوزخند بزنم اما تصو یو هر نگاهش رو تو  پ ی هر ت تونستمی م
بود که تا ابد به خاطر بسپارم و   ی زیآراد چ خته  یهم ر به  یو موها یخاکستر  یها چشم

 در حسرت گذشته بسوزم!...

 دستم و دور بازوش حلقه کردم. یحرف ای  فی تعر  چیو بدون ه  اوردمیو به رو ن افکارم

 کرد. تمی نگفت و به سمت در هدا یزیخورد اما چ  ینامحسوس تکون
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  کردی اور مب دیو باور نکرده بود اما با   دشیجد تی و شخص شناختیرها رو نم  نی ا هنوز 
 تا آراد هم باور کنه!...

  ده یاجازه نم گهیو بهتر بسازم که د   یزن قو هیهام شکسته  شهیاز ش تونم ی کنه من م باور
 شه!  چهیباز 

بدونه مادرش  دی بار بغلش کنم، اون با هیو دست کم  رمیبچم و پس بگ تونمی م  من
 !...ستین انتکاریخ

پشت و برام باز کرد و بعد از سوار شدنم خودش هم سوار شد و به راننده عالمت   در
 حرکت داد. 

 لبم نشست.   یرو ی ا گهی تلخ د پوزخند

 وقت انقدر جنتلمن نبود که خودش در و برام باز کنه.  چیه آراد

بدون   کرد ی خواست م یکه دلش م ینداشت و آزادانه هر کار ییابا  چیه یچی از ه اون
 ! گرانیاحساسات دتوجه به 

ازش متنفر بشم، با وجود   ی به اندازه  کاف ذاشتی وجود آرمان بود که نم یتو  یزیچ هی
 کارهاش، اون آدم بده  داستان من نبود!... یهمه 

 تا آسمون با آراد فرق داشت... نیزم

ه  انتقام من نه تنها از سر آراد، بلکه از سر اون هم نگذشت  شیحال با کشتن مهرا آت نی ا با
 بود.

گرفتنشون و داشته   یینداشتن که توانا  یتاوان چ یکه به من گذشت در واقع ه ییزا یچ
 باشم!... 

 شدم.  ادهیدستش گذاشتم و پ یشدنش، دستم و تو ادهیو پ   نیتوقف ماش با

 شدم.  دهیعمارت قلبم فشرده شد و به دنبال آرمان کش ینگاه کردن به نما  با
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رو به خاطرات   یا گهی د یبا یرو افتتاح کنم و اتفاقات ز  یدیقراره جهنم جد  زدمیم  حدس
 درخشانم اضافه کنم.

 شن.  ریهام سراز بغض کنم و اشک  ستیقرار ن گهیخواستم، پس د خودم

نشوندم جلوتر ازش   میشونیپ  یکه رو  یافکار دست آرمان و رها کردم و با اخم  نیهم با
 راه افتادم.

 حسگر گذاشت و بعد از سبز شدن چراغ در باز شد.   یانگشتش و رو آرمان

 تا اول اون وارد شد و بعد هم خودم رفتم داخل.  ستادمی ا

که پشت سرمون   یرنگ یصاف فلز واریدر که رد شدم بالفاصله بسته شد، متعجب به د از 
 بود نگاه کردم. 

دورتر  اطراف همرنگ و هماهنگ شده بود که اگه فقط چند قدم ازش  یوارها یبا د  یطور
 .کردمی گمش م شدمی م

 آرمان چشم از در گرفتم و به سمتش رفتم. یصدا   دنیشن با

 سرک نکش.   گهید یو به جاها  ای فقط دنبالم ب -

 ه؟ یچ نجایکار من ا  یبگ یخوا ی : هنوزم نمدمیپرس  یلب  ریکردم و ز  اخم

 !... یفهمی گفت: م یبه آروم داشتی قدم برم ی کی تار  یتو کهیتکون داد و در حال یسر

 محکم دنبالش رفتم.   ییهافوت کردم و با قدم  رونی رو کالفه به ب نفسم

  یمسخره و وحشتناک  یمهمون  نیخودم به همچ یبا پا گهیبار د هی   کردمی فکر نم هرگز 
 . امیب

گم نشم، نگاهم و به اطرافم   تیجمع نیلبه  کت آرمان و گرفته بودم تا ب کهی حال در
 دوختم.
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جنس و   کی همه از  وارهایداشت و نورش بهتر بود اما د ییطال  ی سالن نورپردازها وسط
 براق داشتن.  یفلز یااز نقره  ینوع بودن و حالت کی

داخلشون وجود داشته باشه    یباز شدن درها  یبرا  یمخصوص ی حسگرها  زدمیم  حدس
 تشون بود کنجکاو نبودم.که پش یزیچ دن ید یاما اصالً برا 

 یمطمئن  یهاو سردرگم بودم، آرمان کامالً خونسرد بود و قدم  جیمن که کامالً گ برخالف
 .داشتی برم

 منم پشتش سنگر گرفتم.  ستادنشی ا با

 در و باز کرد.  یگرفت و با فشردن قفل وارید  یو رو   دستش

 تا اول من وارد شم و بعد هم خودش اومد و در و بست. ستادی ا کنار

 نداشت و درش محو شد. یاپنجره  چیبه چشمم خورد که ه یدی ساده  تمام سف  اتاق

و متر کنم که ناگهان آرمان    نیبود زم کی کرد، نزد ریگ  یزیکه برداشتم پام به چ  یقدم با
 . دمیبازوم و گرفت و به باال کش

 .ی اپام زدم و پرتش کردم به گوشه  یرنگ جلو دیسف  یبه صندل یحرص لگد با

 .شدی م  یوونگیو د  یبودم که باعث کور دهیشن د یبار از اتاق شکنجه تموم سف هی قبال

 مرموز به سمت در رفت.   یو لبخند   یبا خونسرد  آرمان

باز نشد، احساس خطر   یاز طرح ور رفت و در یو خال   دیسف واریکه با د هید ثاناز چن بعد
 هم رفتن. یهام تو کردم و اخم 

 کمرم قفل کردم.  یهام و تو حرص دست  با

  یکنواختی رو از  نجا یتا با خونت ا  ینکن دایو پ مارستانیت ن یا  یدر کوفت دوارمیفقط ام -
 نجات بدم!  یهام و از کور و چشم 
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و گفت: انقدر ترسو   دیخونسردانه خند دمیلرز ی م  تیمن که از ترس و عصبان برخالف
 جاها بزرگ شدم.  نینباش من تو ا 

که نثارش کردم حق به جانب گفتم: خب که  یاگه یباال انداختم و با چشم غره  د  ییابرو 
 ندارم.  یحوصله عالف دم،یدر ضمن من نترس ؟یکنی م ی احساس شاخ یچ

 دماغت دراز نشه! -

 کرد و در و باز کرد.   دایو پ دیلحظه کلباز کردم فحش بدم که همون  لب

 .دمی پر  رونی که پشت در بود از اتاق ب یزیبه چ توجهیو بستم با کنار زدنش ب دهنم

 .دمیکوب نیو پام و به زم دم یکش غیج یکیتار  یگم شدنم تو  با

 !کنمی م یکی   نیقشنگت و با کف زم افه  ی فرصت ق  نی اول یدر رفتم تو   جان یاگه سالم از  -

 . ستادی و کنارم ا دیخند

 !یکنی چند لحظه بگذره عادت م -

رو   نجایا ون ی اگه طراح دکوراس یعنیلب فحش دادم:   ری ز  رفتمی پشت سرش م کهی حال در
با شلوارش    خوردهوند ی دکور صورت پ م یعمرش و مشغول ترم هیبق کنمی م  یکنم کار دایپ

 بشه!

چند قدم به جلو  ،ست ی غر زدن بودم که ناگهان احساس کردم آرمان جلوم ن گرمسر
کنم اما هر    داشیسالن بودن پ  یکه تو ییآدما  نی نور کم از ب یکردم تو  یو سع دمی دو
 .شدمی م ترج ی گ چرخوندمی چشم م  شتریقدر بچه

 باشم و نترسم. یکردم قو  یهام سعدهنم و قورت دادم و با مشت کردن دست  آب

 خودم جمع شدم. یدادم و تو  هی تک یامردم به گوشه  یاهو یدور از ه به

هام  رو مهمون چشم یکیهاله  تار نطوریو هم نمیباعث شده بود فقط جلوم و بب نقاب
 کرده بود.
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  دیاهم و حول اطرافم چرخوندم تا شانگ یدیدستم گرفتم و در کمال ناام  یو تو  سرم
 کنم. داشیبتونم پ

  نیکنم و به طور عمد ازم فاصله گرفته؛ هم داشیپ خوادی خودش نم کردمی م احساس
اما خوب    بردی ترسناک و باالتر م  یبه فرار و جا زدنم از اون جا ل یو م  کردی م ترمیعصبان

و   جیگ  شتریهم بکوبم، ب هی بش یوارهای خودم و به د شتریقدر بکه هر چه دونستمی م
  ی هاو مهمون   گاردهایاز باد  یکی! خارج شدن از اونجا فقط با کمک  شمیم  شونیپر

 . شدیخاص ممکن م

 . دمیکوب یفلز واره  ی فوت کردم و سرم و محکم به د رونیو آه مانند به ب نفسم

 ...دمیدی هاش و مچشم یهاله  خاکستر  گهیبار د هیفقط  کاش ی ا

 خراش بود.العاده گوش آهنگ کر کننده و فوق  یصدا 

دست   ریو هر لحظه امکان داره ز  انی زی مغزم در حال خونر  یهارگ یمو   کردمی م احساس
 !...رمیعمارت خورد شده و بم نی ا  یهای کیتار  یو پا 

  یبرا  یتالش نیترکوچک   چکسیو ه گذشتنی رقصون از کنارم م ی ها مثل شبح   مردم
 . کردیهام نم گرفتن دست 

ها بود که مرده  ها سال اون !  دمیکشی کمک نم یهم برا  یو انتظار  کردمینم تعجب
و    دنیمشغل خند  یمشتنج و ترسناک   طی مح نیهمچ  یتو یاآدم زنده  چیبودن... چون ه

 ! شدیرقص نم

شدن و احساس کردم راه تنفسم بسته شده،  ری سراز   میشونیدرشت عرق از پ یها دونه
که اطرافم و   یژنی خالء اکس نیاما دردش از ب دمی ستم و مشت کرده و به قفسه  ام  کوبد

 احاطه کرده بود محو شد.

هام به مردمک چشم  فته،یکردم همزمان با حالت تهوع، مغزمم داره از کار م احساس
 سر خورد.   واری د یبعد دستم از رو  یادودو افتادن و لحظه
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هام و بستم... بعد از  شده بود چشم  میآهسته تنظ مریتا  یتوجه به سقوطم که رو   بدون
دور   یفرو رفتم و دست گرم  یآغوش یناگهان تو  دمیکشی که انتظار مردن و م هیچند ثان
 . دیچیکمرم پ

 صورتم برخورد کردن.   هی شی ها سوق داد و نفس   یو به سمت سرم

هام و باز  چشم  یخوردم و به آروم یتکون م،ینیبه بب یمانند عطر تلخ قهوه   یهجوم بو با
 کردم. 

 سرم دوختم.   یمطلق نگاه تارم و به باال  یکیتار  ی تو

 یخاکستر  یگرما   یشد نگاهم تو ریهام سراز که از چشم  یاشک با قطره  همزمان
 هاش گره خورد و بسته شد...چشم

 *** 

 چونم گذاشتم و نگاه ناراحتم رو به در دوختم. ریدستم و ز  حوصلهیب

  کردمی بودم که احساس م ستادهیا  یبه در اصل یمنته یراهرو  یمدت انقدر باال  نیا  ی تو
 رو به خودش گرفته. بدنم شکل همون نرده 

  نیا شهیم  یعنیلب گفتم:    ریکرده بود، ز  تی هام هداچشم  ری دستم لپام و تا ز  کهی حال در
  تمیتلخ بزنه، حرصم بده، اذ  ی هاتو؟ اشکال نداره اگه اخم کنه و حرف  ادیدر باز بشه و ب

 ... ادیب  الیاگه دست تو دست رو  یحت ایکنه 

بود سر بخورم   کی نزد  ستادم،یکه ناگهان چنان به خودم اومدم و ا  دم یکشی آه م داشتم
 شم. یمغزدم در ضربه  فتمیب

 هم  قفل کردم. یهام رو تو دست  یاخم کردم و حرص الیرو  یادآوری با

 ! نمشی بب الی با رو نکهیتا ا   ادیخبر مرگش ب دمی م  حی! ترجکرده  غلط



 بی محابا 

375 
 

  ترسهیحتمًا م  اد،ی و نم ترسهی م دمشیکه د یبار  نیآخر  یدها یخاطر تهدبه د یشا اصالً 
تا بفهمه حق   کنمی چپ و راستش م یحماس  یبا حالت نمشیبب یبزنمش! حقم داره، وقت

 بذاره و بره دنبال آدم کشتن!   ینجورینداره من و هم

 !... یهع

بهم داد و با مادرم حرف زدم. حالش خوب بود، فقط از کمر درد و   یعمه گوش شبید
تا   گفتیکنه اما به من نم تشیفشار خون و قند هم اذ  زدمی! حدس مدینالی گردن درد م
 نگران نشم.

 دیخودش با تأک  یول مارستانیگوشه  ب فتادیو م کنهی م  غش یگاه گفتی م  پرستارش
 حالم خوبه.  گفتی م

 لبم نقش بست.   یرو یتلخ پوزخند

  یاسترس دارم، دلم شکسته و از همه چ کنه،ی منم خوبه! فقط ناراحتم، قلبم درد م حال
 ! دمیناام

 شم!  کیبهش نزد  تونمی نم یحت کهیدر حال خوادی ازم اون مهر و م پورکرم 

 باهام حرف بزنه!  خوادی خودش نم  گفتی حرف بزنم، م  لی نذاشت با کِ  عمه

در چمبره   یمن تموم روز جلو  کهیدر حال شدی! دلش برام تنگ نمگهی بود د یطور نیهم
 .اد یتا بألخره ب زدمیم

 *** 

 گه؟ ید ادی م یپس ک -

لب   ریز  د،یکشی هاش مناخن  یالک و رو  یبا خونسرد  کهی در حال زابلی ا عمه
 طور؟ گفت:چه

 بدونم خب! خوامی عمه؟ م هیطور چو کالفه گفتم: چه   دم،یکش یپوف
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  ی : براد یهام پرستو چشم  ی قی بلند کرد و با نگـاه عم شی شیآرا لیوسا   یو از رو  سرش
 ! یترنباشه که راحت  ؟یبدون  یخوای م یچ

 جواب سوالش موندم.  یهول کردم و تو ی ها و لحن مرموزش، کمحالت چشم  از 

 ازش بپرسم.  یزیچ   هی خوامی ... آها! مزهیچ اوم... خب -

 بهم انداخت.  یاهانهیعاقل اندر سف نگاه

 ؟ یدر لنگ انداخت  یهفتست جلو  هیانقدر مهمه که   یچه سوال و چه جواب -

که به  یبا نگاه حالن ی با ا د،ی به ذهنم نرس یماسمال یبرا  یهم هول شدم چون جواب باز 
 ... ی، بحث مرگ و زندگ هیلب گفتم: مسئله مهم  ریوار ز خنگول  یف دوختم با حالتسق 

  یدستور زدیاز درد درونش موج م  ییهاو رگه  ت یکه قاطع یحرفم و با لحن  ونیم  دیپر
 کن!  رون یگفت: فکرش و از سرت ب

 و؟  یتعجب بهش نگاه کردم و لب زدم: فکر چ با

 !نی عشق آتش هیو   ییا یرو  یزندگ هیفکر   -

 ه؟ ی: منظورت چدمیبهت پرس با

دووم   نجایا   یای خوشبخت چیاحساس و ه چیو ه  یشاد چ یه تمونده،یعمارت کال  نجایا -
 !...رهیخاکستر فرو م ری همش ز  اره،ینم

 و قاطعانه ازش گرفتم.  میدهنم و قورت دادم و نگاه اشک آب

 !کنهی بهتر بودن و بهتر شدن نم یبرا  یتالش  چیه کسچیکه ه نه یخاطر ابه  دیشا -

: دیچیگوشم پ ی صداش تو  نیغمگ یاز پوزخند فاصله گرفتن و نوا  یبا حالت هاشلب 
نقاب   یریبگ  ادی  دیکه واقعًا هست فرق داره، با  یز یبا چ یقلبت حفظ کرد   یکه تو  یزیچ

 ! یآدما رو پس بزن
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 تر شدم. و فقط سردرگم  دمینفهم ی زی هاش چحرف  از 

 ...لی کِ  ؟ی زنیحرف م  یه  چدربار یدار -

بگم   دیبا یول  ادیبپرم خوشم نم یوسط حرف کس  نیقطع کرد و گفت: از  مهیو در ن  حرفم
 !یشناسی که تو م ست ی ن یاون کس

 !...یاریو به زبون ب شی اسم واقع یجرعت ندار  یحت تو

و درد قلب    یجز سردرگم یزیچچ یحرفش جا خوردم و به فکر فرو رفتم اما باز هم ه از 
 نشد. بمینص

 هاش دوختم.هم قفل کردم و چشم به لب  ی هام و توو با استرس دست  منتظر

  یخورده و تو  شیبدي تو زندگ یلیخ یهاادامه داد: اون ضربه  دی رو که د سکوتم
  ده،یکه نشون م ستین یش بوده؛ اون کس مطلق حاکم  یکیبزرگ شده که تار یطیمح

 ممکنه نتونه بهتر بودن و انتخاب کنه!  ست،یتمومش ن نی بدتر و بهتر!... اما ا 

 ...ستی که با تو داره ن یمثل رفتار رفتارش 

 بهتره؟  یعنی -

 نثارم کرد. یکج لبخند

عاشق  تونهی رو درک کنه، اون نم یاگه ید چکسیه  ایتو   تونهیبدتره! اون نم یلیخ -
 که حاکم بر قلب توئن بمونه!  یفیاحساسات لط ن یهمچ  یبشه و پا 

 نجاتت بده!  تونهی نم کسچیازت زده بشه ه  اگه

 : تا حاال...دمیشک پرس با

 هام خوند و جواب داد: آره.و کامل نشده از لرزش لب   سوالم

 نفسم گرفت.   یالحظه   یکلمه چنگ به گلوم انداخت و برا  هی نیهم
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 ...الی رو -

 ال؟ ی: روو درشت شد. با بهت لب زدم  دیحدقه چرخ  یتو  هامچشم

 فقط از افراد باند نبود.  ال یآره، رو  -

 آراد عاشقش بود...  یول -

خودش کار   یها وقت عاشقش نبود. اون با چشم چینه، آراد هزد و گفت:  یپوزخند
 د یمادرش و د 

 بعد هم مرگش رو! و

 آتنا بود!  هاشی تموم بدبخت لی ها چون دلانتها از زن یب نه  یو ک قی درد عم هیشد   نیا

 نه فقط از افراد، بلکه عروسک آراد بود...  ا یرو

 فکر کردن بهش قلبم فشرده شد و نگاهم تار شد.  از 

بعد از چند سال   ن یهم ی... برا دهیکش یبود. اون تنها بود و سخت الی آراد از نفرت با رو  -
 آراد بود. شرفتیچون مانع پ دیرو اضافه د الیشد اما ادموند رو  الیوابسته  رو 

 رد. آراد حذفش ک یاز زندگ یا پول داد و به طرز نابود کننده  بهش

 هم فشار دادم.  یو با درد رو   هامپلک 

 یو که کل  زیعز  یلیآدم خ هیداشت   کردی م فی که تعر یکیها و خاطرات تاربا حرف  انگار
 ! گرفتی داشته ازم م دیبهش ام

 م و باز کردم و سرم و بلند کردم. مشت شده  ی هادست 

 عمه؟  ی بگ یخوا ی م یچ -

  یکه بخوا  هیتر از اونبگم آراد داغون  خوامی و شمرده شمرده گفت: م  دی کش یقیعم نفس
 .ی نینب بیکنار بکش تا آس شی! از زندگیفرشته نجاتش باش 
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 تر!هاش سحت بود، باور کردنشون سخت حرف  دنیشن

روز نخوادم، ازم   هی نکهیدادنش سخت بود، فکر کردن به ا با ترس از دست  ششیپ موندن
! اما  نمیرو بب والی ه هیآراد   ی... نقابش و کنار بزنه و به جاای ه باشه زده بشه، دوسم نداشت

 تر بود.ترک کردنش از همشون سخت 

 بلند شدم و به سمت در رفتم. یصندل  یبه عمه بزنم از رو  یحرف  نکهیا  بدون

 گرفتم. شی و در پ  اطی ح ری مس

خلوت   یل یبودن و عمارت به نظر خ ستادهی ا  ونی درم یکی ها کنار مجسمه   یگاردهایباد
 . ومدیم

 و دورم حلقه کردم و شروع به قدم زدن کردم.  هامدست 

 انقدر بزرگ بود که بعد از چند سال راه رفتن باز هم تموم نشه. اطشیح

حالم خوب شه و بغض تو    یباز کنم تا فقط کم یچه فکر یمغزم و به رو  دونستمینم
 تر شه! گلوم کمرنگ 

و بهش  خواستی که م  یزیپور تموم تنم به لرزه دراومد، اگه چفکر کردن به کرم  با
 . کشتیمادرم و م  دادمینم

 .ختمیاشک ر صدایدهنم گرفتم و ب یکرده دستم و جلو بغض

که ازش   ییکه عمه گفت و رفتارها ییزها یبهش بگم، با توجه به چ یزیچ دم یترسی م
کمکم کنه افراد   خواستی اگه هم م  یشتم، حتشه و بک  یبودم ممکن بود عصبان دهید

 ...کشتنی و مادرم و م  دنیرسیپور قبلش سر م کرم 

 قلبم گذاشتم.   ی عقب رفتم و دستم و رو  دهیجلوم ترس  یچرخش جسم با

و    یمشک فرم یونی بود که ناگهان جلوم سبز شده بود، با توجه به  یکلی مرد قد بلند و ه هی
 باشه. گارددهایاز باد زدم یو کله کچلش حدس م یدود  نکیع
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 سکتم داد!...   یروان کهیبهش دادم. مرت یایرلب یبهش رفتم و فحش ز  یغره ا  چشم

 از کنارش رد شم که ناگهان دستشو جلوم نگه داشت. خواستم

 م.ده که سر جام خشک ش یطور

 .ادیصدات در ن -

 حبس شد.  نفسم

 . دیکمرم احساس کردم و بغصم ترک یباشه رو رو  اسلحه  زدمی که حدس م ی زیچ یسفت

رفتن و   ی اهیهام سچشم ه،ی همون ناح یتو  یقی تو گردنم و سوزش عم ی زیخوردن چ با
 سقوط کردم... یهوشیاز ب یخالءا  ی تو

 *** 

 ع ی هام سرشد، با درد چشم  دهیبه صورتم تاب ید یهام، نور شدباز شدن چشم با
 هم گره زدم. یهام و تو بستمشون و اخم 

هام و باز پلک  یال  یدراومدم، به آروم یجیکه دردم کمتر شد و از گ  هیاز چند ثان بعد
دردشون و کم کنم اما احساس   دن یهام بذارم و با مالکردم. خواستم دستم و رو چشم 

 کونشون بدم. ت یاذره  تونمیکردم که نم

 شده بود.  دهیچیافتاد که محکم دورم پ یانداختم و چشمم به طناب  نی و پا سرم

 هام رو حس کنم.  دست  تونستمی که نم یکرخت و سرد بود، انقدر بدنم

اما    نمیکاما بب تونستمی بودم، پشت سرم رو نم کی نسبتًا کوچ ی اتاقک فلز  هی ی تو
 قرار داشت.  یخال  زیم  هیروم  روبه

 بلند و پرحرارتم بود. یها انعکاس نفس  ومدیکه م  ییاتاق نبود و تنها صدا  یتو  چکسیه

 برام نمونده بود. یبکوبم اما توان واریو خودم و به در د  هیگر  ریداشتم بزنم ز  دوست
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بودم از دستم   دهید یهوشیباز کردن به دنبال ب که با هر چشم  یسخت  یتا ی موقع  حساب
 در رفته بود.

  چکسیه  تیدر نها دومسنمی زدن و کمک خواستن هم نداشتم چون م غیج ینا  یحت
 ! ادیبه کمکم نم

 استرس چشم به در دوختم. با

 باز شد و سه تا مرد وارد شدن.  یبلند  یفکر بودم که در با صدا ی تو

 شدم!  یپور عوضناآشنا و سختشون به شدت دلتنگ کرم  یهاچهره  دنید با

داشت جلو اومد و   یترکه قد کوتاه  یمرد   ونشونی و از م ستادن یتا از مردا دم در ا  دو
 نشست. زی پشت م

 دمشگ یکجا د  ومدینم ادمیآشنا بود اما  افشیق

 به هوش اومدم.  دیفهم دیبازم رو که د یها  چشم

که انعکاس صدا و برخوردشون به   یبلند  یبلند شد و با قدم ها  زیاز پشت م  ناگهان
 به سمتم اومد. شدی سرم اکو م  یتو  نیزم

  دی! بای برد ی حوصلم رو سر م  یداشت گهیعروسک، د یخوشحالم که به هوش اومد  -
 !نهیدستشون سنگ  یکه افراد من کم یببخش

 .ادآوردمشیلفظ عروسک از زبونش، تازه به  دنیشن از 

 حضور داشت و همکار آراد بود.  شیند ماه پچ ی مهمون کوفت یبود که تو  یمرد  همون

 به خاطر آوردمش. دیفهم دیو که د  نگاهم

 طوره؟ چه  تموندی کال یآقا  زم،ی کرد و گفت: خودمم عز یهیکر ی خنده

 ابروهام نشوندم. نیب  یظیدهنم رو قورت دادم و اخم غل آب
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 ؟ ی د یمن و دزد  یچ یبرا  -

 به خودش گرفت. یزیحال تمسخرآم  نیمتعجب و در ع افهیق

 !یمتفاوت از اونچه که تو دوست دار   یول  کهی کوچ یمهمون هی!  زمی نه عز ؟ یدزد -

 کرد.  شتریترسم و ب نی حرفش لبخند زد و هم  یانتها در

 ! کهیآوار کن مرت گهید یکیو رو سر  تی کوفت ی: برو مهموندمیلب غر ری و ز   دمیکش یپوف

 ! ادیادب خوشش نم یچموش و ب یاز زنا  لی کِ  کردمی کرد وقت: فکر م  یکمرنگ اخم

و   ری جوگ یاز مردا  لیبالفاصله گفتم: اتفاقًا کِ  یساختگ یزدم و با جسارت یپوزخند
از افرادش و   یکی کننیو جرعت م  ذارنی که پاشون و از حدشون فراتر م یای عوض

 ! ادیخوشش نم شتریبدزدن، ب

 ! ادیعوضش من خوشم م ی کرد و سرخوش گفت: ول یخنده ا  تک

 . دمیبود که از درون به خودم لرز  یطور  نگاهش

 از وحشت شم.  زیکه باعث سده بودن لبر  زدی م ی ادیمفت ز  ی ششمم زرها حس

!  ایبا همون لحن بد و مرموز ادامه داد: البته خوب گفت میبه ترس و نگران توجهی اون ب و
که کنار منه   یدختر خوشگل یافرادش حساسه و احتماالً برا ی قدر روچه ی اون عوض نکهیا

 !کنهی م ییو بهم نفروختش چه کارها 

 : بفروشه؟ دمیپرس یکردم و به آروم  اخم

جواب داد: من ازش خواستم تو رو بهم بفروشه اما   یباال انداخت و با خونسرد  یاشونه
  والیاون ه ی برا  ینقطه ضعف خوب یتونی گرفتم که تو م جهیو نکرد، پس نت کارن یا

 !یباش

 طناب مشت کردم. یبستم و از رو ی هاکردم و دست  یظیغل اخم
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 ! یبکشتت آزادم کن  نکهیو هفت جد و آبادت! به نفعته قبل از ا یخودت والیه -

  محابایب  هیخنده و چند ثان  ریکرده باشن ناگهان زد ز   فیکه جک براش تعر  یکس مثل
 قهقه زد.

ترسناک گرفتن و لحنش   یهاش حالتش بند اومد، چشمکه خنده قهیدق از چند بعد
   م؟یمعامله کن  هیطوره من و اون : چهدیچیگوشم پ یتو  زی دآمیتهد

که ازش    یزیگره خورد و دوباره گفت: اگه چ حشینگاه وق یهام تو لرزون چشم   مردمک
 نخوام رو تا فردا بهم نده، اونوقت...

 . ستی ن رانیاالن ا   یول -

سرت   یبدتر  یبال کشمیتو رو نم ادیچون اگه ن  ادیزد و گفت: بهتره با من را ب یپوزخند
 .ارمیم

 بستم به لرزش دراومدن. یهاهام با تعجب و ترس گشاد شد و دست چشم  مردمک

 !...دمیترسی بود که ازش م یزی همون چ  نیا

 جلوم اومدن شروع به رژه رفتن کردن. بارهک ی امواتم به  تمام 

  یحرف تونستمی اما نم  دنیلرز ی هام مجوابش رو بدم؛ لب  تونستم یهردفعه نم  برخالف
 بزنم.

تر  که محکم  دمیچونم گذاشت، با انزجار سرم رو عقب کش  یتر اومد و دستش و رو جلو
 گرفتم.

  ییهانجاتت برده  یبرا  یگفت: دعا کن اون عوض زی دآمیو تهد  یعصبان یا لحنب ندفعهیا
 داشت!  یخواه یو بهم بده وگرنه فردا شب دردناک  خوامیکه م

 . دیم و ول کرد و خودش و عقب کشچونه   نیاز ا بعد
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برخالف حاالت اول زمان ورودش   یکرمش فرو کرد و با حالت یپالتو  بی ج یو تو  دستش
 . دیهم کوب  یرفت و در و محکم رو  رونیاز اتاق ب

 شدن. یجار  وقفهی هام بکه بسته شد بغضم شکست و اشک  در

رو   زیو همه چ رفتمی بدون مکث به سمتش م  دمیدی رو م ل یاون لحظه عزرائ  یتو  اگه
  چه  یدر چ یکه ه  یاتاق  یو ... اما تکردمی داشتم رها م شیکه در پ یسخت یبه عالوه  فردا 

 بکنم. یکارچی ه تونستمی افتاده بودم و نم ری بسته گنداشت دست  ینور

 *** 

شده بودن به هم  حسیساعت بسته بودن کرخت و ب  نیخاطر چند رو که به  هامدست 
 خودم جمع شدم. یو با ترس تو   دمیمال

 هم فشردم.  یهام و محکم روپام گذاشتم و پلک  یو رو  سرم

اما اون بال رو سرم    رمیاز اون چرا! حاضر بودن هزار بار بم  یول  دمی ترسی مرگ نم از 
 ! ارهینم

  یتو  یفقط درد وقفهیب ی هاه یخشک شده بود و از گر یها زاراشکم بعد ساعت  چشمه  
 گلوم مونده بود. 

 هم نبود ازش... دیش نده و رهام کنه! بعو به خوادی که ازش م  ییزایچ دم یترسی م

نبود که واقعًا نگران من بشه، مثل من ترس و با گوشت و خون احساس کنه و   یکس اون
 بکنه!... ینتونه کار

  یپلک رو  یا لحظه  یحت تونستمی اما از ترس نم  مردمی م یخوابیو ب  یاز خستگ داشتم
 هم بذارم. 

  یو گه گاه  خوردی بزرگ م یبطر هی کی تار  یبود و از محتو  دهیمرد کنار پام دراز کش اون
 . زدیقهقه م
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 . شدمیم  وونهی شده بود! منم داشتم د وونهید  احتماالً 

  دنیرس  انی شدن و به پا  کی در حال نزد لیقرارش با کِ   یانیپا  یهاانتظار!... ساعت  از 
 ازش نبود.   یبودن اما خبر

  ومدین وال یگفت: اون ه یش بهم نگاه کرد و با لحن کشداربسته  مهین یهاپلک  یال از 
 ! یماله خودم گهی دنبالت عروسک، د

 . دیها رو الجرعه سر کشقطره  نی زد و آخر یپوزخند

 .ومد ی ازشون در نم یاما حرف   دنی لرز ی هام ملب  شدم،ی م  هوشی از ترس ب داشتم

 رو به سقف دوخته بودم. میاشک  یهاشده و چشم   دیاومدنش ناام از 

  واریخودم و به د  شتریبه شماره افتادن و ب هام گذاشت نفس  نی زم یو که رو یبطر
 چسبوندم. 

 .دیکش  نیزم یو رو فشیکث نیبلند شه بدن سنگ نکهیا  بدون

  وونیح   هیاگه اسم   یحت اد،ی آدم داره به طرفم م هیلحظه احساس نکردم که  اون  در
 به اون زبون بسته بود.  ییباز هم جفا ذاشتمی رو خم روش م یوحش

 از افرادش اومد تو. یک یمتر ازم فاصله داشت که ناگهان در باز شد و   یسانت چند

 قلبم رو آروم کرد.   یالحظه یبرا  نیزده بود و همشتاب  حرکاتش

بود اما هر   یچ قاً ی دق دمیپچ کرد که نفهمرو پچ  یزیسمتش خم شد و در گوشش چ به
 شد و به خودش آوردش. دهیبه سرش کوب یکه بود مثل ضربه  محکم یچ

و    جیگ  یبلند شد، تا حد واریبه د هیجمع کرد و با تک  نیزم یو از رو  نشیشل و سنگ بدن
 منگ بود. 

به   گاردشیکار باد   نیم گرفت. به دنبال اکه بهم افتاد با انگشت اشاره نشونه چشمش
 کرد. سمتم اومد و با گرفتن بازوم بلندم 



 بی محابا 

386 
 

وارد اتاق شد و    گهینفر د هیتالش کردم خودم و از دستش رها کنم که ناگهان  زدهوحشت 
 .دیسرم کش یرو  ی ایبا عجله گون

  دونستمی حالت تهوع هم به مجموع حاالت بدم اضافه شد، م  یبر ترس و سردرگم عالوه
  یمکث کشون کشون به طرف  یاچون بدون ذره   هودنیخفم ب یها غ یکه تقالها و ج

 بردنم.

  یگون یو بدبو  رهیت یفضا  یتو دنینفس کش یاون لحظه فقط تونستم تمرکزم و رو ی تو
 بذارم.

پرت   یزیبودم که ناگهان محکم به داخل چ دنینفس کش یتعجب و تالش برا  یتو  هنوز 
 .دی چیپهلوم پ یتو  ی د یشدم و درد شد

 هام به هم دوخته شدن. پهلوم احساس کردم و لب  یرو رو یااسلحه  فشار

که حاصل   ید یشد یها باشم چون تکون  نیماش هیعقب   یصندل  یتو   زدمیم  حدس
  یجا  یو تو  شدی مختلف بود، هر لحظه بهم وارد م  یاندازها به دست  ن یبرخورد ماش
 .کردمیم   یاحساس خفگ شتریب کمیتنگ و تار

  یفضاش انقدر تنگ بود که حت شد،یم  شترینفسم ب یتنگ گذشتیم   شتریقدر بچه  هر
 کمک کنم.  دنمیبه نفس کش  یهام رو از پشتم درآرم و کمدست  تونستمینم

 .ستادیا  نی که ناگهان ماش کردی م مداشت خفه یژنیاکسی تهوع و سردرد و ب  حالت

  رون یبعد به ب یاو تند بود که محکم به در خوردم، لحظه   یناگهان یکردنش به حد  ترمز
 شدم.  دهیکش

 افتادم. نیزم یبود که تعادلم و از دست دادم و رو ییهوی انقدر

سرم برداشت تازه تونستم نفس بکشم، هنوز دستم و به صورتم    یرو که از رو  یگون
آغوش خشن و   ی تو دنمیبه سمتم اومد و با کش  ینرسونده بودم که همون مرد عوض

 سرم گذاشت.   یمحکمش اسلحه رو رو
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و   یمیپل قد  هی یچشمم به اطرافمون افتاد، رو  دمیکشی تند تند نفس مکه  همزمان
 که آسفالتش ترک برداشته بود. میکهنه بود

تند تند سرش و به چپ و   دن یکش قیبود و با نفس عم دهیخودش نپر  یحالت ب هنوز 
 . تکوندی راست م

تر گرفتم و همراه خودش با اسلحه به عقب  محکم   ینیماش یترمز ناگهان یصدا   دنیشن با
 .دمیکش

  رونی ازش ب رادیکه به همراه ه لی کِ  دنیرنگ باز شد، با د یمشک  نیدر ماش بالفاصله
 اومد.

 کردم.  دایبه نجات پ  دی ام یترس و فراموش کردم و کم یا لحظه یبرا 

 ش و باال گرفت و به سمتم نشونه گرفت. بدون تعلل اسلحه  رادیه

سرم گرفته   یکه اون مرد رو  ی ا اما اسلحه  دمینترس نیهم ی برا ه،یهدفش ک ونستمدی م
 بود مشخصًا خوراک خودم بود. 

هام افتاد محو  که چشمش به چشم  یالحظه  ی به مرد و پشت سرم بود، برا  لی کِ  نگاه
 هام جمع شد. چشم  یصورتم شد و بعد هم اشک تو 

 نشست و چشم ازم گرفت.  شی شونیپ یرو  یاخم

 قدم به سمتمون برداشت. محابای لبش اومد و ب یرو  یکم پوزخند کم

  لیگوشم خطاب به کِ   یاز ترس و اضطراب داشت تو یواضح یها مرد که رگه   یصدا 
 : کجان؟ دیچیپ

با   شدیم   کیکه بهمون نزد  یی ها و قدم  شدی تر مکه هر لحظه گسترده  یقیپوزخند عم با
 !فهممی ظورت و نمگفت: من  ی خونسرد

 که ازت خواستم کجان؟  ییزا یچ م،یما با هم معامله کرد  -
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 تکون داد.  دنیبه نشونه  فهم یسر حوصلهیب

 باز کرد. یکتش رو با خونسرد  یاشاره کرد، بعد ال  رادیبا چشم به اسلحه  ه اول

مشخص بود افتاد و بعد   بشیکه از داخل ج یبزرگ و سوزن بلند یبه دسته  چاقو نگاهم
 رنگش. ی ابه اسلحه  نقره 

جا   یزیگفت: چ یو لحن مرموز   دمشیدی مرد که پشت سرم بود و نم  افه  ی به ق ینگاه با
 ! ؟یمردن سفارش داده بود  یبرا یا گهی نذاشتم که! نکنه روش د

قدم   هیزد: اگه   ادیفر  یلرزون  یو با صدا   دمیبا جلو اومدنش، مرد به عقب کش همزمان
 ! کشمشی م  ،یای جلو ب گهید

از ده قدم   شتریکه ب یجلو اومد، طور شتریبده ب  تیاهم  دشیبه تهد یاذره  نکهیا  بدون
 ازمون فاصله نداشت.

 نداشت.  ینگران ایاز ترس  یصورت و رفتارش نشون  حالت

  یتیهم اصالً براش اهم دیمطمئنه، شا فتهیبرام نم یاتفاق چیه نکهیکردم از ا  احساس
 نداشتم!...

انقدر مشتاق مردن و    دونستمی گفت: واقعًا؟ نم یزی دآمیآروم و لحن تهد  یتن صدا  با
 ! یشدن خونوادت کهیت کهیت

 بشه. دهیمغزم کوب  یاسلحه مثل مته رو  شدی باعث م دی لرز ی که به دور اسلحه م دستش

 ! کشمی دختر و م نیا  یا ... اگه بهشون صدمه بزن -

حدقه چرخونر و با نوک انگشتش چند   یتو  یحوصلگ ی هاش و با بمردمک چشم  لیکِ 
 زد.  شقهی به شق یضربه  عصب

 که مال منه!  یبزن یزیدست به چ یانقدر حوصله  من رو سر نبر، تو وجودش و ندار -
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االنشم خونوادم رو قتل و عام   ن یاحتماالً تو هم: دی چیسرم پ  یپوزخند بلند مرد تو  یصدا 
 ! یکرد

گره   لیکِ   یمردمک خونسرد خاکستر یو نگاهم تو  دمیحرف به خودم لرز   نیا  دنیشن از 
 خورد.

وارد عمارت   ،یاز سهمت بردار شتریب ،یزن و بچه مردم رو قاچاق کن یطمع کن ی وقت -
  یکه عاقبتش چ یبدون دیبا ، یریازم باج بگ یو بخوا  یاز افرادم رو بدزد   یکی ،یمن بش

 ! شهیم

 نثارش کرد.  ی زد و چشمک یینماحرف لبخند دندون   نیاز ا بعد

 انتخاب بدم.   هیبهت  تونمی م -

 شده بودن. ری سراز  میشونیدرشت عرق از پ ی هاو قطره  دیچرخی داشت دور سرم م ایدن

  ای یمون یپش چینکرده بود، ه یکار وحشتناک  چیانگار ه زدیحرف م ی خونسرد انقدر
 تو لحنش نبود. یمتی مال

 . کردی انکار هم نم  یحت

شوک بود    یحق هم داشت... تو  زنه،ی نم یزبون مرد بند اومده که حرف کردمی م احساس
 سکته کرده بود؟!   ای

 . خوامیت رو ماما جنازه  یخودت مرگت رو انتخاب کن یتونی م -

 داخت.براش باال ان ییو ابرو  دیرو هم مال  صانهیحر  ی و با حالت  هاشلب 

کنم،   زونیخوشگل آو  یخچاالی از اون    یکی یتو  س یآی اتاق ک  یت و تو جنازه  خوامی م -
رو   شناسنی که م  یارزش جون خودشون و هر ک ی امعامله   چیبدونن ه هادکننده یتا بازد 
 نداره! 

 العاده ترسناک شد. و فوق   زیدآمی در آخر تهد  لحنش
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 . دمیشد و به عقب کش شتریمرد دور گردنم ب فشار

 بکشم. غیج تونستمی نم یحت

ش و به سمتش  اسلحه  رادیبه لبه  پل برخورد کردم و نفسم به شماره افتاد، ه همراهش
 .ستاد یهمونجا ا  لیگرفته جلو اومد اما کِ 

 من رو نکشه؟!   شدیباعث م یاز دست دادن نداشت، چ یبرا  ی زی چ گهیمرد د اون

 برداشته شد.  مقهی شق یش ناگهان از رو اسلحه  فشار

و با تعجب بهش نگاه کردم که جهت اسلحه رو به   دمی پل چسب وار ی به د زدهوحشت 
 عوض کرد.  شقه یسمت شق

بود که   یمثل کس ل یبودم اما کِ  دهیترس و تعجب خشک شده و ناخواسته به پل چسب از 
 تئاتر اومده.  شیبه نما

 .کردی به مرد نگاه م یو با خونسرد   زدهخ ی سرد و   نگاهش

اشک و    یها و قطره   دیلرز یم   دیمثل ب زد،یم یمرد به قرمز یها شده  چشمبزرگ  مردمک
 . شدنی م ری سراز  شیشونیعرقش مخلوط شده، از پ

 نگذشته بود که ماشه رو فشار داد. هیثان دو

 زدم. غیگلوله به خودم اومد و ج کیشل  یصدا  دنیشن از 

صورتم احساس کردم. انگار همراه با مغزش تموم    یگوشت و رو ی مخون و نر  یسیخ
که بهم دست داد   یالعاده انزجارآورشده بود؛ حالت فوق  دهیدردهاشم به صورتم پاش
 پل شل شه...  لهیباعث شد دستم از دور م

به دست آوردن تعادلم کنم، ناگهان   یبرا  یتالش  یحت ای  فتهیمغزم به کار ب  نکهیاز ا  قبل
  یهوا و گلو   یسرد  یبلندم تو  ادیپرت شدم، فر  نی دم و از لبه  پل به سمت پابر  زیل

 خشکم خفه شد.



 بی محابا 

391 
 

  نیهام تا آخر هوا احساس کردم، چشم   یخودم رو معلق تو کهن یاحساس وحشت و ا  با
 حد باز و مردمکم گشاد شد.

رو   شه یم به سمتش دراز شد و سا دست مشت شده  ستاد،یکه لبه  پل ا  دمی رو د لیکِ 
  انی که جر یآب سرد  یبهم تو دنشی اما قبل از رس  دیکه از لبه  پل به سمتم پر دمید

 داشت افتادم...

  یهام به تمناکردم و لب  یافتاده باشه، احساس خفگ  رونیکه از آب ب یای ماه  مثل
هنم نرفت، احساس کردم  جز آب داخل د یز یاز هم باز شدن اما چ  ژنیاکس یاذره 
بردم و چند تا ضربه   نمیرو به سمت قفسه  س نمیدست سنگ دنن،یدر معرض ترک هامهیر

 شد،ی م دتریبود هر لحظه شد وجودم یکه تو  یمطلق یبهش زدم اما درد و خفگ
هام در مقابل باز موندن مقاومت کردن و با شل شدن بدنم بسته شدن، چند چشم
 شد و... یکرده بودم برام به اندازه  چند سال دردناک طوالن یکه سپر یاه یثان

 *** 

افتاد   یپرستار یچشم باز کردم و نگاه تارم رو  یدستم به آروم  ی تو  یاحساس سوزش با
 که در حال وصل کردن سرمم بود.

 شده بودن.  دهیهام کبود و پالسانگشت  نوک 

 روش شدم.  یچیکه متوجه باندپ دمیکش مقه ی شق یآزادم و باال بردم و رو  دست

که تجربه کرده بودم باعث شد دستم بلرزه و درد   یی ها سکانس   نیاتفاقات و آخر  یادآوری
 شه!... شتریسرم ب

داشتم خودش رو به   ادیکه به   یاگه یاز هر وقت د قرارتری نظر در امان بودم اما قلبم ب به
 . دیکوبی قفسه  ام  م

 نثارم کرد.  یبازم سرش به سمتم چرخوند و لبخند گرم ی هاچشم دنی با د پرستار

 طوره؟ حالت چه  زم،ی عز ریصبح به خ -
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از دهنم خارج نشد، فقط تونستم تند    یبهش نگاه کردم، لب باز کردم اما حرف یجیگ با
 تند نفس بکشم.

 پاهام و حرکت بدم.   تونستمی و نم سوختی م  نمیس قفسه  

نگران   ستین یزیگفت: چ یتکون داد و با خونسرد  یبود سر یکه حالتم براش عاد انگار
 ! هینباش، عاد 

تر  هات در حال بهشش  تی اما وضع  یو اندازه گرفتم، شانس آورد   روگرامتیاسپ حجم
 .یشد  دهی کش رونی شدنن چون به موقع از آب ب

ساعت   ه یاگه تا  شد،یهات وارد شده بود تا االن مشخص مبه شش  یای جد  بیآس اگه
 .یمرخص  ینشون نداد یعالمت بد گهید

 حرف از تختم فاصله گرفت و به سمت در رفت.   نیاز ا بعد

بود دوباره   ستادهی که پست سرش ا لی کِ  دنی اما با د شدنی داشتن آروم م هامنفس
 هام به شماره افتادن. خونم باال زد و نفس  نیآدرنال

  چیو به سمتم گرفت اما ه ختیآب برام ر  وانیل ه ی یعسل یاز پارچ رو   دیرو که د حالتم
 .دمیدیخودم نم یگرفتنش تو  یبرا  یقدرت

دست چپش رو از پشت گردنم گذاشت و با اون   ستاد،ی شد و کنار تختم ا  کی نزد بهم
 لبم گذاشت.   یرو  یآب و به آروم وانیدستش ل یکی

 تا با کمکش تونستم چند جرعه آب بخورم.  دی طول کش هیثان چند

 نشست.  کمیکنار تخت نزد یصندل  دنی و سرجاش گذاشت و با کش  وانیل

 نداشتم.  ختنیر  یبرا  یکرده بودم اما اشک بغض

صورتم   ی  اون مرد و رو   شده   دهیخون و گوشت و مغز از هم پاش تمتونس ی هم م هنوز 
 احساس کنم.
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و    دیهاش شده بودن کشچشم یکه سد جلو  شختهیرهمبه  یبه صورت و موها  یدست
 بهم دوخت. مشیو ضخ  یمشک  یهارو از پشت انبوه مژه  زشی و ت  نینگاه سنگ

گوشم    یآروم تو  یدارش با تناژخش  یکه به حرف اومد و صدا  دی طول کش هیثان چند
 والم؟ یه  هیمن  یکنی : فکر مدیچیپ

قلب خودم رو فراموش    دنشیبود که با هر بار د ینگاه سختش چ یتو  دونمینم
اما نتونستم حرف بزنم. فقط    انداختمی م شی خاکستر یها و چنگ به چشم  کردمی م

 دادم. آهسته سرم رو به چپ و راست تکون 

 لبش نسست.  یرو  یو پوزخند دیچرخ ی ابه گوشه  سرش

   گناه؟ی ب یهااونم زن و بچه  کشم؟ی آدم م یکه با خونسرد  میواقعًا؟ پس من چ  -

  یتو  فیضع یی با نوا ومدیم که انگار از ته چاه درمگرفته  یو صدا   دنیهم لرز   یرو هاملب 
 ؟ یو کرد   کارن ی: آ... آره؟ ادیچیگوشش پ

 ش غرق در آرامش شد.چهره   یمحو شد و با لبخند کمرنگ پوزخندش

 نه! -

 م مشت شد و ملحفه رو چنگ زد. سر شده   دست

 ؟یکنی باور م -

 بهش وارد کرد.  یندادم که ناگهان دستم رو گرفت و فشار آروم یجواب

 من اون کار و کردم؟  ی: تو که باور نکرد دیلبخند کمرنگش بودم که پرس  محو

 ی: پس چرا بهش گفت دمیبه نشونه  نه تکون دادم و آهسته پرس یرتعجب س  با
 شون؟ یکشت

 نگفتم کشتمشون.  -
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 رو نگفته بود.  نیا  ماً یآوردم که مستق  ادیفکر کردن به  یکم با

 پ... پس چرا اون مرد خودش و کشت؟  -

 به زخمش شد.  لی کج و به گوشه  صورتش متما  لبخندش

 ! والمیه  هیمن   کردی چون فکر م -

لبم    یرو یشده بود انداختم و لبخند کمرنگ ریدست گرمش اس ی به دستم که تو ینگاه
 نشست. 

که به سمت   کردمی نوازش کرد و بعد باال گرفت، متعجب بهش نگاه م هیو چند ثان دستم
  یپوست دستم احساس کردم و بعد هم گرما یهاش و رو لبش بردش، هرم نفس

 ز درد دور کرد!... ش ذهنم ور از ترس، و بدنم رو ابوسه 

 *** 

 هام و باز کردم. چشم  یا سرفهبه خودم اومدم و با تک  مینیب یالکل تو ی بو دنیچیپ با

 هم رفتن.  یهام تو چشمم اومد و اخم  یجلو  یکله  کچل دکتر قدبلند  بالفاصله

 ؟ ید یخوب خواب -

دردناکم و   ی هاچه یش دستم رو به سمت گردنم بردم و ماهتوجه به سوال مسخره   بدون
 . دمیمال

 هوشم؟ یچند ساعته ب -

 ؟ طوره حالت چهجواب داد: سه ساعت؛   یانداخت و پرانرژ  شیبه ساعت مچ ینگاهمین

 مقه یشق کهیبهش رفتم و در حال یمسکن بود چشم غره ا  ریکه حاصل تاث یای بدخلق با
 مونم؟ ی ! زنده میتو دکتر دونم،ی : نمدمیلب غر  ریز  دم،یرو مال
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به اعصاب  یاروپوشش فرو کرد و با زدن لبخند احمقانه  بیج  یو تو  هاش دست 
 یار یب نی آور دوز باال رو پاخواب  یهاو قرص  یدنیداغوونم گفت: اگه مصرف نوش

 ! یاحتماالً زنده بمون

 شدم.  زیخمیتخت ن یرو ناگهان بلند شدم و  یزیچ یادآوری با

 نجا؟ یمن رو آورد ا  ی: ک... کدمیلب باز کردم و آهسته پرس  دیترد با

  دونستمیم  نکهیدر مکث کردم با ا  یهم نگاه لرزونم رو سراسر اتاق چرخوندم و رو  بعد
 !..ـستی پشتش ن چکسیه

  نیهم یرو  متی دید یوقت دونم،ی که متفکر گفت: نم دیچیگوشم پ یدکتر تو  یصدا 
 ! یبود هوشیتخت گذاشته بودنت و ب

 حرف نگاهم رو دوباره به اتاق دوختم و تموم اجزاش و از نظر گذروندم.   نیا  دنیشن با

 بود که آراد آوردم توش... شینبودم اما به نظر همون اتاق پنج سال پ مطمئن

اون   یهوش اومدنم تو لحظه  به   نیاز آخر ی ا اون روز و بعد هم خاطره  یادآوری با
 قلبم فشرده شد.  یدستم مشت شد و رو  ،یمونمه

 خانم، حالت خوبه؟  یه -

 به نشونه  نه تکون دادم.  یکه دوباره مهمون گلوم شده بود سر یبغض با

 کنه؟ ی کجات درد م -

 قلبم انداختم و آهسته لب زدم: قلبم!...  یبه دست مشت شده رو ینگاهمین

  کرد،ی دستش رو چک م یخته  توت کهیابروهاش نقش بست و در حال نی ب یکمرنگ اخم
 نبود. یزیچ  میکه ازت گرفت یش یآزما  ی تو ؟یدار ی : مشکل قلبدیپرس

سستم و از تخت    یهاهام، قدم لبم نشست و با جمع و جور کردن لباس  یرو  یپوزخند
 گذاشتم و به سمت در رفتم. نی پا
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 : صبر کن تا متخصص قلب رو خبر کنم. دیچیگوشم پ یدکتر تو  یصدا 

 بهم بکنه! یکمک تونهی اون نم ست،ین یاز یگفتم: ن مهیهمون پوزخند نصف و ن با

 تکون داد. دنیبه نشونه فهم  یاصرار نکرد و سر گهید

خونوادت    یاز اعضا  یکیو به  یری بگ لی تحو رشیو از پذ فتیک یتون ی م ارخب،یبس -
 ... یزنگ بزن

 .دمیهاش رو نشن در، ادامه  حرف  دنیرفتن از اتاق و کوب رونیب با

 گرفتم.  شیو در پ  مارستانیب یخروج ریبه سمت در برم مس نکهیا  بدون

هم   یا گرفتن وجود نداشت؛ خونواده پس  یبرا  یبه درد بخور زیچچ یه فی اون ک ی تو
 نداشتم که بخوام بهشون زنگ بزنم!... 

 شد و کنج لبم جا گرفت.  ل ی تبد  یرفته رفته به لبخند کج پوزخندم

ها و  از ترس!... چشم  ییرها  ی برا اپردازمی توهم بود، ساخته  ذهن رو هیفقط   اون
جستجووار    ید یتوهم تلخ و آزاردهنده نبود تا نگاهم و در اوج ناام هیجز   یزیآغوشش چ

 ! ستی اطراف ن نی ا  دونمی م کهیبه اطراف بگردونه در حال

کردن و تو دل خطر فرستادن   دیرها کردن و ناام  عتشیبه آرمان خرده گرفت، طب شدیمن
 مون. معامله  ریبزنه ز   تونستی بود اما نم

 دادم.  ریی تغ رشیرو به سمت پذ رمیکش کردنش مسفکر زنگ زدن و فحش با

 به تلفن کردم.  یاگذاشتم و با گفتن مشخصاتم اشاره  زیم  یو رو  آرنجم

 . رمیسامانه کنار رفت تا تماس بگ یبعد از چک کردن اسمم تو  پرستار

  یها بوق یداشتم رو گرفتم و در سکوت، گوش به صدا  ادی که ازش به  ی اشماره  نیآخر
 انتظار دادم. 
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پوزخند زدم و   شدی نداخته مکه به سرتاپام ا  یانانهیو گاهًا بدب بیعج یهانگاه  دنید با
 صورتم کنار زدم.   یموهام رو از جلو

کنم  یبندبه هم نداشتن، اگه بخوام جمع  یشباهت  چیمارکم ه  یهاو لباس   شونیپر  افه  یق
که از اسم بردن شغلش  دادنی سوق م یفیاحتماالً ذهنشون رو به سمت انسان شر 

 معذورم! 

: دیچیگوشم پ  یآرمان تو یعصب یبودم که صدا  وار یغره و پوزخند به در و دچشم   سرگرم
 بله؟

رها کردم و   مهیحرفم و در ن ز یپرستار پشت م رهی نگاه خ دنیفحش بدم که با د خواستم
 ؟ یشناسیگفتم: سالم جناب مهندس، من و که م 

 زده گفت: رها؟ سکوت پشت خط برقرار شد و بعد بهت   هیثان چند

 شد. ترق یعم پوزخندم

تنها  خونهوونه یاون د  ی که من و تو شبیشدم! فکر کردم از د زی پراعه چه جالب، سو  -
 ! یکالً فراموشم کرد  یگذاشت

گمت   هوی شد که   یگفت: چ ی ا ی عادت داشت، پس با لحن جد هامه یها و کنا حرف  به
 ؟ ی خارج شد یطورکردم؟ اصأل چه 

نجاتم داد و   پوشاه ی س هیشوال هی دونمیگفتم: نم جی و گ دم یکش مقه ی شق یو رو  دستم
 ! مارستانیانداختم گوشه ب

 ؟ ی: کدیچیگوشم پ یتو  دشیپر از شک و ترد  یصدا 

قلبم داشتم، گفتم:  یکه تو  یاحساس رغمیهام رو باال انداختم و علشونه  یدیقیب با
 ...نمشیخودش نخواست بب دونم،ینم

 ؟ ییحاال کجا  -
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 . کننی م  سیو راست و ر  یغش یکه آدما  ییهمونجا -

 مارستاِن؟ یب -

 پاتوقت بود. ینیریهر روز با گل و ش شی سال پ شیکه ش ی مارستانیهمون ب -

 دنبالت.  امیتا ب سایهمونجا وا  -

 گفتم: خوبه!...  رلبیز 

 دور شدم. رشی به پرستار از پذ یتلفن گذاشتم و با چشم غره ا  یو رو  یهم گوش بعد

 ! کننی کش مبا نگاهشون هم فحش  ادبایب

هاش  و با بستن دکمه  دمی براقم کش یمشک یدست به پالتو  یزمزمه تو دل نیاز ا بعد
 م رو پوشوندم. لباس دکلته   یباز 

 .دمیچیهم پ یهام و تو و دست   ستادمی در ا دم

  هیجز  ی زیاما االن چ شناختنمی محل کارم بود و توش همه م  یزمان هی  مارستانی ب نیا
 . ستمیانداز نغلط  یهابا لباس  بهیرهگذر غر

 پام زدم. یجلو  یهازه یربه سنگ  یا نوک کفشم ضربه  با

 رها؟  -

به عقب برگشتم و چشمم به  ومدی که از پشت سرم م  ینازک دختر یصدا   دنیشن با
 مهتاب افتاد. 

نور  ر ی ز  شیاقهوه  ی هابه تن کرده بود و چشم یو مرتب زی روپوش تم شهیهم مثل
 .دنیدرخشی م دیخورش

 گرفته بود...  عی خورد، ترف  کتشیبه ات چشمم

 ؟ ی رها خودت -
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  نمونیفاصله  ب دنمیجلو اومد و با در آغوش کش گه یبدم، چند قدم د   یجواب نکهیاز ا  قبل
 رو پر کرد. 

بغلم  یها بود که کس دت کمرش و نوازش کنم، م یحت  اینشون بدم   یواکنش نتونستم
 نکرده بود. 

 من بودم که محبت و فراموش کرده بودم!...  نیا  حاال

و ول   زیهمه چ یانقدر ناگهان ی طور تونست! چه یمعرفتیقدر بچه  ،یینجایا  شهیباورم نم -
 ؟ یو بر یکن

 انداختم.  ش یاشک ی هابه چشم  ینگاهمین

 بود. ریزده و هم دلگهم ذوق  لحنش

 صورتم تکون داد.  یتعجب کرد و دستش و جلو  زنمینم یحرف دید

 داخل تا...  ایتو؟ ب یخوب -

 ن.هام مشت شده آرمان افتاد و دست  نیتموم نشده بود که چشمم به ماش حرفش

 زدم و با شتاب دستش و از دور مچم باز کردم.  یهول لبخند

 م اما واقعأ عجله دارم! خوشحال شد  دنتیدوس دارم بگم از د یلیخ -

که تو دهنش  یاز تعجب و حرف  یانبوه نیحرف ازش فاصله گرفتم و در ب  نیاز ا بعد
 موند تنهاش گذاشتم.

 آرمان شدم.  نیجلو رو باز کردم و به سرعت سوار ماش در

 خارج شد.  مارستانیبا سرعت از محوطه ب نیرو عوض کرد و ماش دنده

 شد.محو   دمیبه پشت سرمون نگاه کردم تا قامتش از د نهیآ از 

 بود؟  یاون ک -



 بی محابا 

400 
 

 دادم. هیتک  میبه صندل یقیاز عقب گرفتم و با نفس عم  نگاه

 ...یمیدوست و همکار قد هی -

 ؟ ی و باهاش حرف نزد  یچرا نموند  -

 لبم نقش بست و آهسته جواب دادم: بلد نبودم... یرو  یپوزخند

  نیا  یادامه دادم: تو  یداری شد و متعجب بهم نگاه کرد که با لحن معن زی ر هاشچشم
فراموش   گهی ترسناک چند نقابه معاشرت داشتم که د یو آدما  والهایها انقدر با هسال 

 یم ارتباط برقرار کنم! باهاشون احساس راحت گذشته  یعاد  یطور با آدما کردم چه
 ... کنمینم

 یبهش نگاه کنه، با حالت  نکهیفرستاد و بدون ا  رونیو پرصدا ب قیرو عم نفسش
 چشم به جاده دوخت. نیاندوهگ

 ، و نه دلم به حالش بسوزه! ، نه باورش کنم بفهممش  تونستمی بود که نه م یکس

بغلم  ی تو  یگوش  هیکرد و   نیداشبرد ماش ی افکار مختلفن غرق بودم که دست تو ی تو
 انداخت. 

 خودم بود.   یگاه کردم و از نظر گذروندمش، گوشتعجب اطرافش و ن با

! فکر  یتو کانال جنتلمن  یکه بازم زد نمیبی گفتم: م  طونیش کردمی روشنش م کهی حال در
 حرفا باشن!   نیاز ا  ترمالحضه ی افرادت ب  کردمی م

 نه در برابر تو!  یول  نمالحضه ی گفت: ب  یانگاهم کنه با لحن خسته  نکهیا  بدون

با   بمی و به مکالمه عج دیچ یگوشم پ یزنگش تو  یبعد از روشن کردنش، صدا  درست
 داد. انی آرمان پا

 کردم.   کیرو به گوشم نزد  یخرسند بود، گوش دکتر

 الو... -



 بی محابا 

401 
 

 سالم خانم مهرپرور حالتون خوبه؟  -

 د. زنگ زده و جواب نگرفته بو یلینگران بود. انگار خ ی متعجب و تا حد  لحنش

   ؟یانی شا یگفتم: چطور یای گلوم رو صاف کردم و با لحن پرانرژ یا سرفه تک  با

قدر نگرانت شدم؟ بعد از اون  چه یدونی م ،یبهت زنگ زدم و جواب نداد یلیمن خ -
 سرت آورده باشه!   ییبال دمی ترس یپور کرد که از کرم  یفیشب و توص

وجود داره که دلواپسم   ایدن ن ی ا  یتو  یکس دونستمی لبم نشست. نم یرو  یمحو  لبخند
 بشه.

 اما حالم خوبه.  یممنون که نگرانم بود یلیخ -

 و بعد آهسته گفت: خوبه... دمیشن یرو از پشت گوش  قشینفس عم یصدا 

 ؟ ییکجا  -

  یا یب یخوا ی م، اگه مجواب داد: خونه هیجا خورد و بعد از چند ثان یکم  پروامی سوال ب از 
 ...رسونمی و مخودم ر گهیساعت د  میمطب تا ن

کن   امکیآدرست رو پ  خواد،یگفتم: نم   یحرفش و دستور  ونیم  دمیپر  یزیچ یادآوری با
 . امی خودم م

 نه... ؟یچ -

 ندادم حرفش تموم شه و با گفتن » منتظر آدرستم. « تماس رو قطع کردم. اجازه

 آرمان افتاد.  ره  یاز اتمام مکالممون چشمم به نگاه خ بعد

 . دینپرس میانیدرباره شا  ینزد و سوال  یحرف چی انتظارم ه برخالف

 مارمولک دم به تلم نداد.  یول  نمیخونش تا واکنش آرمان رو بب رمی گفتم م عمداً 
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ذهنم مرور کردم؛ همون   یدوباره باال آوردمش و آدرسش رو تو  م،یگوش امکی پ یصدا با
 خاموش کرد.  یلحظه شارژم تموم شد و گوش

 انداختمش.  فمیک ی و تو   دمیکش یپوف

رو به سمت آپارتمان دکتر   رش ی رو به آرمان گفتم تا برسونتم، بدون اعتراض مس آدرس
 خرسند عوض کرد. 

 بهش گفتم نگه داره.  دمیرو که د ابونشیخ یتابلو 

 تعجب کردم. یبس یرو نگه داشت، از سکوتش بس  نیهم بدون حرف ماش باز 

و   نهیجا بش هیساکت   قهیبود چند دق دیمثل آرمان بع  ییآدم حراف و جنتلمن دروغگو از 
 نگه. یچیه

  یتا  هیو با باال بردن   دمیبشم به سمتش چرخ ادهی پ نکهیرو برداشتم اما قبل از ا فمیک
 ؟ ی: قرارمون رو که فراموش نکرد دمی پرس یابروم به آروم

خورد و    یشده باشه، تکون نامحسوس داریب یق ی خواب عم هیکه با تلنگر از  یکس مثل
 گنگ بهم نگاه کرد. 

 ؟ یچ -

 هام رو با تأسف تو حرقه چرخوندم. چشم  مردمک

 .رمیم رو پس بگبچه یقرار بود کمکم کن  رش؟یز  ی که بزن یخوا ینم -

قرار شد کمکت کنم از   ؟ یریپس بگ -و نگه داشت.   دیکش شقه یگوشه شق یو رو   دستش
 ! شینیدور بب

 تکون دادم. یسر مغموم

 نگاه!... هیباشه، فقط   -
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 . رمیگی باهات تماس م -

 ؟ ی: کِ دمیو نگران پرس  دمی ورچ لب

 . ستین یکار راحت  یدونی خودت که م دونمیجواب داد: نم حوصلهیب

 تکون دادم.   دنیبه نشونه  فهم ی و سر  دمیکش یآه

 باشه، منتظرتم!  -

 ؟ ی رو بدون تشیاسم و جنس یخوا ینم -

 انداختم. نی لبم جون گرفت و سرم رو پا یرو  یاری اختیب لبخند

 .دونمی م -

آراد اجازه   دونمی که م ییگفت: از کجا؟ تا جا دی ابروش رو باال انداخت و با ترد یتا  هی
 ... نشیبارم بب  هی  ینداد حت

ارتباط   تونهی آراد هم نم یهاش گفتم: حتبه چشم رهیبه پوزخند شد و خ لی تبد لبخندم
 . دمیمن قبأل اون و د ره،یمادر و از بچش بگ  هیروح 

تکون   یم نکرد؛ فقط سراما پوزخند هم نزد و مسخره  دیهام نفهماز حرف  یچی که ه انگار
 ش و به روبروش دوخت.و کالفه یداد و نگاه جد 

 ؟ی: خوبدمیپرس آهسته

 ست.لبش نش  یرو  یکج لبخند

 بهت نه گفت!  شهینم -

  وارال یصدبار ع دیتا االن با  یزناستعداد مخ   نیکردم و گفتم: با ا یا یعصب خنده  تک 
 !یشدی م

 رفتم.  رونیب نشی حرف در و باز کردم و از ماش  نیاز ا بعد
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 و با چک کردن اسمش مطمئن شدم خودشه. دمی که دکتر خرسند گفت رس یساختمون به

شد که تا   س یازم سرو  یپاشنه بلندم، دهن یخراب بود و با وجود کفشا ش یکوفت آسانسور
 هام باشه!ها و فحش ها سوژه  غرزدن هفته 

 پله بود.راه  یدرست روبرو واحدش 

 و با مرتب کردن ظاهرم زنگ رو فشار دادم. دمی کش یقیعم نفس

 شدم.  نیگرفتن رو زمگرفتم و مشغول ضرب  ن ی رو پا سرم

دراز کردم دوباره زنگ بزنم که ناگهان در باز شد دستم رو همونجا مشت کردم و   دست
 آوردم. نی پا

 و باز گذاشت تا داخل شم. در

 رو دم در درآوردم با سالم کردن وارد شدم.  هامکفش

 لبم اومد.  یجوابم رو داد که لبخند رو  ییروخوش  با

شده   خیبودمش س  دمهیکه د یا که برخالف هر دفعه دیکش شونش یپر  یبه موها یدست
 و باال رفته بودن. 

 تنش بود. یبا گرمکن مشک ی اسبز ساده   راهنیپ

 !خوابهی شبا هم با کت و شلوار م کردمیو بگو که فکر م   من

و   کرد ی جمع م دیدی رو که م یاله یبود سر راه هر وس رامی گفتن پذ دی که با بفرما  همزمان
 . ذاشتی تو بغلش م

نکن   تی گفتم: خودت رو اذ  طونیم گرفت و شمرتب کردن خونه خنده  یتالشش برا  از 
 داشتم.  نیتر از اشلخته  اری بس یامجرد بودم خونه  یدکتر! من وقت  یآقا
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سمت چپ اشاره   یبه راهرو  یخنده  معذببرداشت و با تک  کنسول  زی م یرو از رو  حوله
 کرد.

 وقته مهمون نداشتم.  یلیخ ست،خته یکه انقدر خونه بهم ر دیببخش -

  یرو کمرنگ کرده و با تکون دادن سرم جلوتر رفتم و رو  طونمیگل و گشاد و ش لبخند
 که وسط سالن بودن نشستم. یای خاکستر یها ی کانامه راحت

 بود.  یوار ی اما گلگل ختهیبهم ر خونه  

  قدمیو قدم و ن  یرنگ یهااز گلدون   یاپن رو انواع  یو رو  یدر ورود ی ها، جلوپرده  نی پا
  دهیال مانندش چ یها و کاناپه  فرشم یگل ری ز  یدی سف  یپشم یهاپر کرده بودن؛ موکت 

 بود.

پسر   هی  یمثل محل زندگ قاً یباشه اما آپارتمانش دق تری تر و تجمالتمرتب   کردمی م فکر
 مجرد تنها بود.

توجهم رو   قهیچند دق یبود که برا  یقشنگ یکمانن یرنگ ی تابلو  یو ی پشت ت وارید  یرو
 جلب کرد. 

  زیم ی رو ینیری و ش وانیل  هیو   ینیهاش و بعد هم گذاشتن سقدم  یصدا   دنیشن با
 چشم ازش برداشتم و نگاهم رو به دکتر خرسند دوختم.

 کنم. ییرا ی بهتر ازت پذ تونمی که نم  خوامیباز هم معذرت م  -

 و به عالمت خجالت نکش باال بردم.  دستم

نوپرابلم خودت رو ناراحت نکن، من بودم که به عنوان مهمون ناخونده خودم رو دعوت   -
 کردم. 

 صافشون کرد.  و  دیموهاش کش یتو   یعادت دست به

 . رمیکردن خونه بگ زی تم یخدمتکار برا  هیبود تا  یبه قول خودت نوپرابلم، تلنگر خوب -
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درونم اجازه نداد و با لحن   طنتینندازم اما ش کهیو ت رمیخودم رو بگ یکردم جلو  تالش
روانشناس   هیواحد   کردمیدکتر! فکر نم یآقا  یم کرد شوکه  یحساب  یگفتم: ول یمرموز 
 ! اشهی  ینجوریو باکالس ا  دهکرل یتحص

 انداخت. نی سرش رو پا  یلبخند کمرنگ با

 کنم! ز یبارم من تو رو سوپرا هیخوبه که  -

 . دمیبه موهام کش یم پررنگ تر شد و دستجاش خنده به  که  یت دنیشن از 

روبروم   گرفت،ی تو مطبش م شهیکه هم یایو با ژست روانشناس   دی کش یقیعم نفس
 نشست. 

 م؟ یشروع کن  یخوای م -

 ش رو بغل کردم. کاناپه  یرو  یهابه نشونه  مثبت تکون دادم و کوسن  یسر

  یلبش نقش بست و گفت: برات چا   یرو  یرفت، لبخند کمرنگ وانیکه به سمت ل نگاهم
 و اعصابت هم خوبه!  یسالمت یسبز آوردم، برا 

 کردم و چند جرعه ازش خوردم.   کیرو به لبم نزد  وانیباال انداختم، ل ییابرو 

 ؟ ی سبز رو آورد  یو به چا   یشد که دل از قهوه کند  یچ -

 . دمیتو خر  یبرا  -

که قهوه خاطراتت رو زنده   دمیبهش انداختم که با آرامش ادامه داد: فهم یزی ت نگاه
 ! یازش متنفر نی هم یبرا  اندازه، ی اون مرد م ادیو تو رو به  کنهی م

 گذاشتم.  زیم  یرو دوباره رو  وانیلبم نقش بست و ل  ی رو  یکمرنگ پوزخند

 ...ستمیمن از قهوه متنفر ن -

 کنج لبم داد.  یرفته رفته جاش رو به لبخند تلخ پوزخندم
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 !...ستمیاز اونم متنفر ن -

 هم فشار دادم.  یهام رو محکم رو حرف لب   نیاز ا بعد

 نباشه!... والیه هی بود اگه اون   خوب

با همون لبخند تلخ رو بهش گفتم: امروز اومدم تا به ژانر   رو مرتب کردم و موهام 
 . م یعاشقانه  داستان برس

 سر تکون داد.   لیمتما   یباال انداخت و با حالت ییابرو 

 بشنوم... شمیخوشحال م -

 *** 

 صورتم کنارشون زدم.  ی و از تو  دمیکش شونمیپر  یبه موها یدست

 لبم نشست. یرو  یقیراحت شد و لبخند عم المیکه بهش افتاد، خ چشمم

کننده نبود اما قلبم  . نگاهش معذب کردی کناز تخت نشسته بود و بهم نگاه م  یصندل  یرو
 .  گرفتیم   یو بدجور به باز 

شم شنلت رو   داریمن؟ فکر کردم ب  ه  یشوال یطورگفتم: چه  طونیباال انداختم و ش ییابرو 
 ...یو رفت  یدیپوش

باز کرد: حالت خوب شده که زبونت کار   کج شدن و با پوزخند لب  یبه سمت هاشلب 
 افتاده؟ 

 تکون دادم.  یسر

 تا چشت درآد! -

 صادر شد. تیبرگه ترخص شیبلند شد و گفت: سه ساعت پ یصندل  یرو از 

 ؟ ینکرد  دارمیپس چرا ب -
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لب گفت:   ری تختم گذاشت و ز  یرو رو  یرنگ ی مشک کی نگاهم کنه پالست نکهیا  بدون
 نتونستم!...

هم فشار دادم و منتظر ادامه  جملش موندم اما برخالف انتظارم   یو محکم رو   هاملب 
 . رونیب ا یگفت: برات لباس آوردم، بپوش و ب  کیادامه نداد و با اشاره به پالست

 پالتوش کرد و به سمت در رفت.  بی ج یهاش و توحرف دست   نیاز ا بعد

 چرا!... دونمی زدم و حق به جانب گفتم: م یثیخب لبخند

  یحرف از جانبم برگشت و سوال  نیا  دنیبا شن  رون،ی بره ب نکهیرو باز کرد اما قبل از ا در
 بهم نگاه کرد. 

  ی لیخوابم خ یکنم گفتم: آخه من وقت م یلبخند پت و پهنم رو قا کردمی تالش م کهی حال در
 ها؟   ومد،یگفتم: دلت ن طون یزدم و ش ی... چشمکشمیم یگلگل

 لبش نشست.  یرو ی و قشنگ  یلبخند کمرنگ مافه یق  دنید از 

 و در و بست.   رونی تماشاش بودم که ناغافل رفت ب  محو

 !ثمیقدر من خب ! چهدیبچم خجالت کش یآخ

 به بدنم دادم. یاومدم و کش و قوس   نی تخت پا  یرو از 

  چرخ جده ی ه یلیتر ریاز ز   کردمی عضالت دست و پام گرفته بودن و احساس م تموم
 دراومدم. 

 کردم...   یتخت خال یو رو   لونینا اتیدراز کردم و محتو  دست

اتاق رسوندم و صورتم رو مماس    یتو کی کوچ  نهیخودم رو به آ دنیاز لباس پوش بعد
 باهاش قرار دادم.

 خورده شده بودن. هام کمرنگ و ترکو لب   دهیپررنگ  صورتم
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 مرتب شدن.  یتا کم   دمیاسپرتم کش یابروها  یبغض نوک انگشتم و رو  با

 .ومدیلبم ن  یقدر تالش کردم لبخند روموهام رو هم درست کردم اما هر چه  فرق 

 بودم.  دهیند  نشاطی و ب دهیپروقت بود که خودم صورتم رو انقدر رنگ یلیخ

  یحساس کردم و بعد هم نصف صورتش تو مشامم ا   یمانندش رو تو عطر قهوه  یبو  اول
 جا گرفت.  نهیآ

 زشت شدم؟  یلیخ -

 شالم پنهون کرد. ریدراز کرد و طره  رها شده  موهام رو ز  دست

 ! نیمن و بب -

 هاش دوختم.صداش به سمتش برگشتم و نگاه ناراحتم رو به عمق چشم   دنیشن با

 صورتم نگاه کن!  ی رو  یبه رد چاقو  -

محکم ادامه   یآروم و لحن ییخورده به هاله  کمرنگ کنار صورتش نگاه کردم که با صدا  جا
 زخم برات ترسناکه؟  نیداد: ا

 رو به نشونه  نه، به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 ؟ ید یدرهمم م شهیبه صورت اخمو و هم یتی اهم  ؟یچ بمی و عج ختهی هم ر به  یموها  -

 ! دهیمن و آزار نم زایچ  نیاز ا  کدومچیگفتم: معلومه که نه! ه  یتعجب و کالفگ با

و   یانقدر بزرگ ش  یخوای م  یک دم؟ی م تی اهم  زایچ نیمن به ا  یکنی پس چرا فکر م -
 ! خوامی خاطر چهره و اندامت نمتا باورت بشه تو رو به  یانقدر به من اعتماد کن

 ؟ یداد نزن شهیو مظلومانه گفتم: م  دمیباال کش  یرو به آروم دماغم

 هم فشار داد.   یهاش و رو و کالفه چشم دیکش یپوف

 . دمیهام احساس کردم و خندلب   یخودم که اومدم لبخند و رو  به
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 هام گرفتم. دست  یسمتش رفتم و دستش رو سفت تو  به

 ؟ یبخر  یبرام خوراک  میبر -

 دستش جا به جا کرد و با تکون دادن سرش به در اشاره کرد.  یرو تو  چشی سو

 *** 

 به دماغم دادم. ینیبه صورتم نگاه کردم و چ ن یماش یجلو  نه  یآ از 

 ! دمیاشت مژه و گونه رو بهش مک شنهادی روزا پ نیهم ی تو

 دادم. هیتک یزدم و سرم رو به صندل یثیخب لبخند

 ! یسادگ نی. به همکنمی م  هیگرفت گر  رادیاگه ا   فوقشم

 . دمیخند  شگاهیببردم آرا نکهیتصور ا  از 

 یخاله زنک ی دنبال کارها  فتهیآدما بود ب یکارش قصاب شیکه تا چند وقت پ یکیکن   فک
 من! 

آهسته محو شد و جاش رو به تپش قلب و ذوق ناراحت   یزیچ  یادآوری با  لبخندم
 داد. یاکننده

  شگاهیعروس ببرتم آرا  شی آرا یعروس بخره و براروزم برام لباس  هیدوست داشتم  یلیخ
 ...یول

 بغلم انداخت. یتو  یبزرگ کی رو باز کرد و اومد تو پالست نیفکر بودم که در ماش ی تو

امروز و فرداست دوباره   یخوری که م یتیخاصی ب یها رت حجم از چرت و پ  نیبا ا  -
 ! مارستانیبه ب میبکشون

 دهنم گذاشتم.  ی جا تو هیدرآوردم و   لونیبسته شکالت بزرگ از داخل نا  هی

 داره!   یکه دوست دارم سازگار ییزا ینگران نباش بدن من با چ -
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 ؟ یگیرو م  نی و ا یدکتر -

رو   ایدن  نی بدون عقده ا دمی م حیترج رم،یمی باال انداختم و گفتم: آخرش که م یاشونه
 ترک کنم.

 و روشن کرد.  نیپس استارت زد و ماش شه،یپسندم نممحکمه   لی دال ف یحر  دیفهم

 عمارت؟  میبری م -

  یاگه ید  یجا  یخوای : مدی لب پرس ریبود، ز   شیحواسش به جلو و رانندگ کهی حال در
 ببرمت؟ 

 و به چپ و راست تکون دادم.  سرم

 .خوادینه نم -

 گفت: اگه اون  یای توجه به حرفم با لحن جد   بدون

 به خونه خودت. گردونمی مبرت ترسونتتی م  ای کنهی م  تتی اذ  عمارت

به خونه خودم، خودت هم باهام   یگردون: اگه برم دمیرو با زبون تر کردم و آهسته پرس لبم
 ؟ یمونی م

 رو از خارج شهر عوض کرد.  رش ی بهم بده مس یجواب نکهیکرد و بدون ا  سکوت 

 ؟ یمونی م شم یش زدم و حرفم رو تکرار کردم: پانگشتم به شونهنوک  با

 . ومدیم ی اخم کرده بود و به نظر عصب رخشمین

 !...مونمی م -

پفکم رو   ه یبق یبا انرژ ،یزده از سر خوشحالذوق   یغیبا تعجب گرد شد و با ج هامچشم
 خوردم. 

 ؟ یلب گفت: واقعًا خوشحال شد   ریبهم انداخت و ز  ینگاهمین
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  یلبخندم رو کمرنگ کنم، جد کردمی تالش م کهیپفک به سمتش گرفتم و در حال  دونههی
 دارم؟!  یگفتم: من با تو شوخ

 هاش کرد. به دونه پفک مماس با چشم ی او اشاره  دیرو عقب کش صورتش

 .خوامینم -

 پفک بذاره توش!  هیو سرخوش گفتم: باز کن دهنت رو، عمو   دمیرو وسعت بخش لبخندم

سوءاستفاده کردم و پفک رو تو    تیاز موقع ع یسر   دمیکه ازش د  ییلبخند کوچولو با
 دهنش چپوندم.

! من اندازه تو پول  ؟یریگی رو سخت م یست؟ چرا انقدر زندگمزه چه خوش   یدید -
 .انداختمیرا م پسیداشتم کارخونه پفک و چ

 ؟ یر یگی رو راحت م یتو چرا انقدر زندگ  -

به خودم عذاب   یلیخاطر تو خاالنشم به  نیگفتم: تا هم الیخی باال انداختم و ب یاشونه
 ، االن وقت استراحته!دادم  یو جسم  یروح

 شد. ادهیپ ن یکه تموم شد، ترمز کرد و از ماش حرفم

 لبم نشست. یآپارتمانمون نگاه کردم و لبخند رو  ی به نما یدود شهیش از 

 براش تنگ شده بود! دلم

 بود.  ستادهی ها معلق اشدم و به سمتش رفتم که کنار پله ادهیپ ن یماش از 

 ستن؟ یدوستات خونه ن -

هم که روز ننشه پس خونه  یال  ه،یوز در حال ولگرد موقع ر   نیکه ا  ای ! دالدونمیاوم... نم -
 . ستین

 کردم. یط ی کیها رو دو تا حرف ازش جلو زدم و پله  نیاز ا بعد
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 .دمیرو از پشت سرم شن زشی تمسخرآم زمزمه  

 روز ننه؟  -

 . دهیمامان بزرگش و کاراش رو انجام م شیپ ره یتو دو روز مشخص م شهیالهه هم -

ما به   نمی هم یبرا  اندازه؛یعقبش نم یطیشرا  چی روش تعصب داره و تحت ه میکل تازه
 !یروزه ننه ال  میگی محدوده  دو روزه م  نیا

 بهش نگاه کردم. فیو بالتفکل ستادمی در ا  یجلو

 ندارم.  دی ... من که کلیهع -

 . ستین یاز یگفت: ن ی قدم جلو اومد و با خونسرد چند

 با قفل در ور رفت. هیدرآورد و به چند ثان بش یاز تو ج د یکل هیشب یزیچ هی

 افتاده به در نگاه کردم که باز شد. یفک با

 ! در ضد سرقت! میخوش کرده بود یما رو بگو دلمون و به چ -

 تا اول من برم داخل.  ستادی زد و عقب ا یپوزخند

 . دمیکش  یقیلبم نقش بست و نفس عم یرو  یخونه که شدم لبخند پررنگ وارد 

شال به گردنم خورد و تموم وجودم   ری داشت از ز   انیکه داخل خونه جر   یمطبوع  یگرما 
 گرم شد. 

  یخوشگل الهه بود و رو  یها ی کاناپه چند تا از نقاش یکامال مرتب و آروم بود، رو خونه
 بود.  پسیهم پر از جلد چ یعسل

 بود.  لماشیو ف ای دال یها یدارزندهشب  مونده  ی باق احتماالً 

 بخوره!  پسمیتازه چ نه؟ی بب لمیبدون من ف تونهی طور م! چه انتکاریخ دبایب ،یهع -
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خونه چشم غره   واریبه در و د یعقب برگشتم و چشمم بهش افتاد که با اخم کمرنگ به
 .رفتی م

 بهش اشاره کردم.  یو پالتوم رو درآوردم و با چشمک  شال

 راحت باش خونه خودته! -

 دم. سمت اتاقم رفتم و درش رو باز کر  به

 به دورش دادم. یو قر دم یکش غیج زدهذوق 

 . زدنی هام برق مو مرتب بود و عروسک  زیتم

 !بود  دهیبهشون رس ی الهه حساب معلومه

 . دمیکش م یملحفه طرح باب اسفنج یو رو  دستم

  اهی س یها بود. انقدر رو تشک  دهیعشقه رها؟ فدات شم منم دلم برات تنگ یطورچه -
 !... ذارمیتنهات نم گهیکمرم خشک شده! نه، د دمیکپ نا یسوخته و خشن ا

زده بودم    ی! حقم داشتن از بدبختخورنی هم برام تاسف م واری در و د کردمی م احساس
 !یوونگیبه د

 چهارچوب در جا گرفت.  یآهسته تو   یهاکه با قدم  دمشیلحظه بعد د چند

 خت و بعد همون نگاه رو به خودم.به اتاقم اندا  یا هانهیعاقل اندر سف نگاه

 ه؟ یبه جانب گفتم: چ حق

 چند سالته؟  -

 و چهار.   ستیب -

 ه؟ یدکور مناسب چه سن ن یا -
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تو   نی. پس اتاق تو خوبه؟ عاد یخوشش ب یاصالً نه، مناسب هر ک  ایچهار...  ای دو، سه  -
 المصب! مونهی قبر م

 تختم مکث کرد.  ی رو سرتاسر اتاق چرخوند و رو نگاهش

 نشستم و با دست بهش اشاره کردم.  روش

 . نجایا  نیبش ایب -

 جلو اومد و کنارم نشست. داشتی با اکراه قدم برم کهی حال در

 .دمیهاش کشگوشه  لب  یرو یشدم و دستم رو به آروم  لی سمتش متما  به

  هی! گهیکج شدن، بسه د  یها داد چاره ی ب نیبه خورد ا یطانیانقدر پوزخند و خنده  ش -
 !فتهیلبخند بزن ابروهات گره خوردن، بچت که نم

  ون ی هام رو مآوردش و انگشت  نی پا یمچم گذاشت، به آروم  یرو باال آورد و رو  دستش
 هاش فشار داد.انگشت 

 د. بهم دست داد اما فقط خوب نبو یخوب احساس

 ها ازش محروم شده بودم. بود که سال  بخشنان یو اطم ت ی جور حس امن هی

 هام دوخت. به عمق چشم یجد ی رو با حالت نگاهش

 .نمیمردمک لرزونش بب  یرو تو  یو گرفتگ یناراحت  یها رگه  تونستمی م

 ؟ یخندی چرا م -

 . دمیتعجب بهش نگاه کردم و آهسته خند با

 کنم؟  هیگر یطور؟ دوس دار چه -

 ؟یکنی نم هیچرا گر  -

 لبم محو شد. یواقعًا جا خوردم و لبخند از رو  گهی سوال از جانبش د  نیا  دنیشن با



 بی محابا 

416 
 

 ه؟ یلب زدم: منظورت چ یترو آروم  تری لحن جد  با

و   یرو گذرون یچند روز سخت دونمی م  ؛یو دلخور و ناراحت یکه از دستم عصبان دونمی م -
 ؟ ی اون همه درد رو فراموش کرد   یزود نی به ا یکنی ! چرا وانمود مید یستر یلیخ

همه  یم؛ رو از باال تا چونه  دیم کشگونه یرو  یآزادش رو باال آورد و به آروم دست
 رد پنهون خون و روشون احساس کنم. تونستمی که م ییجاها 

 ...دمیترس یلی! خیا ی نم گهیانداختم و آهسته گفتم: فکر کردم د  ن ی رو پا سرم

 !کنمی تو رو رها نم چوقتی بهت گفتم نترس، من ه -

من   یهاش نگاه کردم و گفتم: تو گفتاما دلخور تو چشم   یسرم رو باال آوردم و جد  نباریا
  سکیچرا سر من ر ؟ ی رو بهش نداد خواستی که م ییزای، پس چرا چاستثنا و ترستم 

 به واهمه نبود.  یاز نگران  یاثر  چیهات هچشم  یاون شب تو   ؟ی کرد

 زانوش مشت کرد. یصورتم برداشت و رو   یو از رو  دستش

 !... یمن و بخون  یتونیتو م  کردمی فکر م -

  ی، حتباهات فاصله دارم  شهی که من هم یپوزخند زدم و گفتم: تو انقدر سرد  متعجب
 رو بگم!  تیجرعت ندارم اسم واقع

 نباشم. کنمی م  یو کالفه گفت: دارم سع دیبه صورتش کش یدست

 !یکنی تالش نم یبه اندازه کاف  دیشا -

 حرف از کنارش بلند شدم و به مقصد آشپزخونه اتاق رو ترک کردم.  نیاز ا بعد

 و دوباره به اتاق برگشتم.  ستادمیراه ا  ونه  یم در

حاال هم   ستم،ین یعصبان  ا یدادم و گفتم: من از دستت ناراحت   ه یچارچوب در تک به
اوضاع ممکنه سخت شه. تا تو    زدمیحدس م  شتیبرگشتم پ یفراموشش کن! وقت 

 . کنمی من شام درست م یاستراحت کن
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 .ستادمیا  فی حرف به سمت آشپزخونه رفتم و بالتکل  نیاز ا بعد

 ! چرا من انقدر شپشم؟!گرفتمی م  ادیچند تا غذا از الهه  کاش

که بلد باشم باهاش غذا  یزی چ چیرو باز کردم اما ه نتیکاب نیو در اول  دمیکش یآه
 درست کنم توش نبود.

 ندارما!... یپزم مشکلاملت؟ من با آب  ا ی  یدوس دار مرویهمونجا داد زدم: ن از 

 صورتش گذاشت. داد و آرنجش رو مماس با  هیاپن تک به

 هستن؟  یچ  یکه گفت یینا یا -

! من نصف یسوسول بچه یلیخ گهیو با خنده گفتم: تو د  دمیکش شبندمیبه پ یدست
 مرغ به هم زدم. رو با تخم  کلمیه

 !یکلفتکه انقدر گردن  نهیبهم کرد و گفت: هم ی ااشاره 

 رو به سمتش نشونه رفتم. رمیو کفگ  دمیخند  آهسته

 ! نیرو زم کنمیوگرنه پهنت م  یدعا کن رو اعصابم نر م،یقو میلیاتفاقًا خ -

 انداخت.  نی و سرش رو پا  دیبه موهاش کش یدست

 . ارمیصورتش ب یکه بال خره تونستم خنده رو رو  دمیفهم

 ش.چهره  یتو  ی ازش نبود جز آرامش محو ی که بلند کرد اثر سر

 ! یریروز جام و بگ هیحواسم رو جمع کنم، ممکنه  یلیخ د یپس با -

کردم، در همون حالت در   فی رد نتیکاب یها رو رومرغ ذوق سر تکون دادم و تخم  با
چهارتا من   م،یمرغ دار تا تخم شیبلندبلند گفتم: ش دادمی به نظرش نم یتیاهم کهیحال

 ؟ یکه ندار یدو تا تو! اعتراض

 ! یریبم ی از گشنگ ترسمی اون دو تارم با پوست بخور، م  یخوای م -
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 رو پر از روغن کردم.  تابهیو ماه دمیخند زی زریر

  زی کردن شعله بودم که ناگهان کنارم سبز شد، هول کردم و قاشق از دستم ل زونیم  سرگرم
 تو هوا گرفتش و تو دستم گذاشت.   فتهیب نیرو زم  نکهیبرد اما قبل از ا 

 فوت کردم. رونیرو به ب نفسم

 ؟ ییو صدا   سری چرا انقدر ب -

 .د یابروش باال پر   یتا  هی تابهیماه  دنیو با د دی نکش یتوجه به سوالم سرک  بدون

همه روغن بسه شنا کردن   نیا  ؟ی مرغ به فنامون بد خاطر چهارتا تخم به  یخوای م -
 ! ستتابهیجفتمون تو ماه

 بهش نگاه کردم و بعد به روغن.  جیگ

 اده؟ یعه، ز  -

 تکون داد.   یبهم نگاه کرد و سر متأسف

استخر   هیکردم اما همچنان همونطور که گفت اندازه آب   یو نصفش رو خال  دمیکش یپوف
 بود. ادیز 

  یکاسه بودم گفتم: وقت ی ها رو برداشتم و همونطور که سرگرم شکستنشون تو مرغ تخم
 ! رونیبرو ب شم،یهول م یزنیو زل م یس ی میپشت سرم وا 

 رو هوا! مون ی! نزنیکنی م میچه کار مهم -

انداختن به من خوب   کهی ت یبرا گهید نهیگفتم: هم ینثارش کردم و حرص یغره ا  چشم
 رو درست کنم.  ناینگاه بنداز تا من ا  ه یرو   یپشتاط ی ! برو حکنهی زبونت کار م

 توشه مگه؟  یچ -

 . نیخودت برو بب -
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 تکون داد و از آشپزخونه خارج شد. یسر

 .و مشغول ادامه  کارم شدم دمیکش یا رفتنش نفس آسوده با

  ینطوریغذا درس کنم ا  ندم یبرل شوهر آ  خوامیبار م نی اول یبرا   یوقت دیچرا با   اصالً 
 شرفم بره کف پام؟! چراا...

 رو باز کردم. شمیزده نکلمه شوهر ذوق  یمکث کردن و رفتن رو  با

  رهیم کنهی کوچ م یمثل اون شبه دزدک دمی براش د ی! بدونه چه خوابیهع یهع
 ! رهیگی هم سراغم و نم گهیعمارتش، د 

 *** 

 تختم انداختم. نی تختش درآوردم و پا یرو از رو  ا یدال تشک

 داد.  هیتک واریصاف و صوف کردنش بودم که وارد اتاق شد و به د مشغول

 نه؟!   ای اشاره کنم نصف املتم سوخت  الزمه

 زده گفتم: خب؟ رو براش باز کردم و ذوق  شمین

 کرد.  زیرو متفکر ر هاشچشم

 خب؟  یچ -

 رو کش دادم. شمین

  خواستمی ! امسال مدمیبراش کش یچه زحمت یدونی نم ه؟یم چنظرت درباره گلخونه -
 خب قسمت نشد...   یتوش گوجه بکارم  ول

 یلیخ دمش،یگفت: آها د  یتفاوت ی تکون داد و با لحن سرد و ب دنیبه نشونه فهم  یسر
 خوب بود. 

   ن؟ی، با تأسف گفتم: فقط هممحو شد   لبخندم
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 ابروش رو باال انداخت.  یتا  هی

 گفتم؟ ی هم م  یا گهی د زی چ دیبا -

 به نشونه نه تکون دادم.  یفرستادم و سر رون یب یقیرو با تفس عم بازدمم

 ! فهمهی نم اهی از گل و گ ی زی خالفکار که چ ال،یخیلب گفتم: ب ریز 

 !می با هم بخواب ایفتم: بزده گتشک خودم اشاره کردم و ذوق  به

 شد.  رهیابروش متعجب باال رفت و بدون حرف بهم خ یتا  هی

 و بستم کردم. چاک ینثار دهن ب یو لعنت دمیکش  خجالت  یمقدار

 نشستم. ایتشک دال یگلوم رو صاف کردم و رو  یا سرفه تک  با

 .م یجدا از هم بخواب ا یکه ب نهیمنظورم ا -

 .دمیخجالت کش یلبش نشست و من باز هم بس یرو  یپوزخند

 بخوابه.  ادینخواستم ب ی ، تا حاال از کس... من که تجربه ندارم یخال  ا یدال ی! جایهع

 . دمیتشک کوب یرفتم و بالش و رو  یا  غره  چشم

 !؟ی بد  هیتک واریتا فردا صبح به د  یخوای م ،گه ید ایب -

 برا آدم!  ذارهیاعصاب نم  لب گفتم: ری انداختم و ز  نی هم سرم رو پا بعد

 دوخت.  میاسفنج ش رو به تشک باب اشاره   انگشت

 بخوابم؟  نیرو ا  یخوای م -

که تشک الهه رو   شهیدادم: نم حیبه نشونه  مثبت تکون دادم و توض یلبخند سر با
 رو برداشتم. ایتو رو مال من بخواب منم مال دال رت،یبندازم ز 
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گفت: شب   یجد  ؛یبه در ورود ینگاهم یشلوارش فرو کرد و با ن بیج  یو تو  هاش دست 
 راحت باش!  مونمی و نم

 من بخواب.  ش یامشب رو پ هیمن کامالً راحتم تو هم راحت باش و  -

! با  گهیو مظلومانه گفتم: بمون د  دمیکش یپوف دم، ی رو که د دشیو پر از ترد   یعصب نگاه
  ینگم! حت یبه کس دمیمن قول م اد،ینم نی ابهتت پا یاسفنجرو تشک باب  دنیخواب
 !مونهی خودمون م شی پ یبزن میلبخند درست و حساب  هیاگه 

 زدم و پتو رو براش کنار زدم.  یهم لبخند مهربون بعد

 .شهینم یهر کس ب یکه نص هیمن افتخار   یبایرو تشک ز  دن یخواب گه،ید ایب -

 . شمهیقلبش پ کردم یبه در بود اما احساس م نگاهش

ضدحالش رو   اتیغرور و خصوص دم یترسی م  کهیمردد موند و بعد در حال  هیثان چند
که مشخص   ییجا یداد و تو رییرو به سمتم تغ  رشی انتخاب کنه، برخالف تصورم مس

 کرده بودم نشست. 

 داد. هیشکمش جمع کردم و سرش رو به تخت تک یو تو   زانوهاش

 . دمیپتوم خز ری المپ رو خاموش کردم و ز  یاروزمندانهیلبخند پ با

هاش و  داده و پلک  هیسرش رو به تخت تک کهیگذشت و اون همچنان در حال قهیدق چند
 و بدون حرف موند.  حرکتی بسته بود، ب زیهمه چ یبه رو

 به گوشم نواخته شد از فکر درآوردم.  ی کیتار  یخشدار و آرومش که تو  یصدا 

 ؟ ی دیچرا رو تختت نخواب -

 کنار هم...  ه،ی زاو کی سطح، در عدالت، در هم ،یراحت باش خواستمی م -

 بکشه ساکت شدم و ادامه ندادم. یبد  یبه جاها نکهیاز ا  قبل
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 ؟ ی خوابینم -

 باشم.  داریو آهسته گفتم: دوست دارم ب  دمیچپم به سمتش چرخ یپهلو  یرو

 چرا؟  -

 . دنی اومده به سمتش دو  رونیبگم اما کلمات از دهنم ب خواستمینم

 ! یشم رفته باش داریب یوقت ترسمیم  ،یینجایاحساس کنم ا  خوامی م -

 به خودش کرد. یانور کم اتاق کتش رو درآورد و اشاره  ی تو

 .دی هوا گرفت و به سمت خودش کش یبهش نگاه کردم که دستم رو تو  دیترد با

هاش رو دور  قلبش گذاشتم و دست  ی سرم و رو د،یتپی م  یقراریقلبم با ب  کهی حال در
 کمرم حلقه کرد. 

 ! ینباش نجایشم تو ا داریب یوقت  ترسمی منم م -

 ...نجامیا شهیگفتم: من هم آهسته

 .دیموهام کش  یالوار البهرو نوازش  دستش

!  شهیاما من محکوم به دردم، هر روز و تا هم یریمی روز م هیو بألخره    یآدم هیتو هم   -
 !...مونهینم یمن باق   یبرا  یچیه  گهید ی بر یاگه تو 

 از آغوشش محو شد. ینقطه  نامعلوم  یشد و تو  ری از گوشه  چشمم سراز  یاشکقطره 

  یخوای : هنوزم مدمیپرس یاز هم فاصله دادم و به آروم دیلرزونم رو با ترد   یهالب 
 ...؟یریبم

 موهام متوقف شد و دستش ثابت موند.   نوازش

 آره... -
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  شرحمانهی حرف ب  نیا  دنیکه به صف نشسته و منتظر بودن با شن یاشک یها قطره 
 شدن.  ر یدوباره سراز 

 ؟ یکنی م هیگر  یدار -

 نگفتم.  یزیهم فشار دادم و چ یرو محکم رو  هاملب 

  حیو به داشتنم ترجبودم اما اون مرگ ر ششیلرزش صدام رسوام کنه، من پ دم یترسی م
 !دادی م

 دشدنت،یناام نم،ی رو بب کردنتهیهر روز گر  دیاگه زنده باشم با  ،گه ید نهیهم -
 کردنت! ... و ترک دنتیبرشدنت، دل   تی کردنت، اذ بغض

 .شد یدار مو خش  دیکشی مثل هر بار که درد م ومد،ی خفه و از ته گلوش م صداش

 .دمیهام کشچشم ی اومدم و دستم و رو  رونیآغوشش ب از 

اشکم رو   یخودته که ه ری محکم باشه گفتم: خب تقص کردمیکه تالش م  یلحن با
که  فمیچون انقدر ضع  رمیبم خوامیمنم بگم م اد ی! خوشت میکنیم   تمیو اذ  یاریدرم
 از دستت بدم؟!  یروز  هی ترسمی م

 شد. ل ی مارو از تخت گرفت و به سمتم  شه ینور کم اتاق تک در

ترسناک رو درک کنه اما قلبم  یمحرکا  تونهی! و ترسو... مغزم نمفمیآره، من ضع -
 نگران از دست دادن تو نباشم! ذارهینم

 هام لبخند زدم و دستم و آهسته به سمت صورتش بردم. اشک  ونیم

 ش مکث کردم.زخم گونه  یگرمش رو رد کردم و رو  یها نفس

  والیه هی داستان من  یترکت کنم، تو تو  چوقتی ه دمیتو من و ول نکن، من قول م -
 !...یستین

 . دیش گرفت و آهسته بوسگونه یو از رو  دستم
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هام متوقف بشه و دردهام  اشک   زشیشدم که باعث شد ر یلذت و احساس قشنگ  غرق 
 ببرم. ادی رو از 

 .دیکش یقیعمو نفس دیدراز کش کنارم

 شدم.  لی که بود ما یشتم و روبه سمتسرجام برگ منم

نباشه، با اسم   نمونیب بیغر بیعج  یاسما نیاز  دونمیو چم تموندی و کال لی کِ  شهیم -
 خودت صدات کنم؟ 

!  یاهمه یمن سوا   ی، تو برا : بهت که گفتم دیچ یگوشم پ یبخشش تو آرامش  یصدا 
 ! ینیرو بب زنمیم هیبق  یکه برا ینقاب ای ی ازم بترس  خوامینم

 زدم.   یکمرنگ لبخند

من خوابم ببره    یتا وقت ایدر سکوت گذشت که دوباره به حرف اومدم: اوم... ب هیثان چند
 !میحرف بزن

 دردگرفته! االنشم سرم   نیتا هم -

از   یخوا یکه هست! خب، م  نهیزدم و گفتم: هم یثیتوجه به ضدحالش لبخند خب  بدون
 خاطراتم برات بگم؟ 

 ؟ ی غر بزن یخوا یکه م  نهیمنظورت ا  -

 زدم.  غیج یحرص

 غر زدم؟ اصالً تو بگو. یمن ک -

 غر بزنم؟  یخوای م -

: نه، درد و دل کردن با غر زدن  دمی لب غر ریو با حرص رو هم فشار دادم و ز   هامپلک 
 فرق داره!  یلیخ
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اگه تو هم تا صبح بغل گوشم عر   ستم،یگفت: من اهل درد و دل ن  یا آهسته یصدا با
 بدم!  تی دلدار ستمیبلد ن یبزن

! غر زدن،  یکن یزندگ یعاد  یطور مثل آدما بدم چه  ادتی خوام ی خب منم م -
  کردنمه یگر  یذوق کردن و حت ،دن یآوردن، خندجا زدن، کم دن،یدادن، ناله کردن، ترسفحش
نه ابهت   زننینه بهت صدمه م نایاز ا  چکدومی پروسه  احساساته! باور کن ه نیجزء ا
 ! کننی رو خراب م تی تموندیکال

 هم گره خوردن.  یهام تو که اخم   ومدیاز جانبش ن یجواب

 ؟ ی دیمن گوش نم  ی تو چرا به حرفا -

  کی . با تعجب به سمتش خم شدم و سرم رو به سرش نزددمیازش نشن یهم حرف باز 
 کردم. 

 بود. یمرتب بودن، انگار خواب هاشنفس

رو از  شیدرمانبچم چه خسته بود زود خوابش برد. اشکال نداره بعدًا جلسات روان  یآخ
 . رمیگی سر م

 هام رو بستم. جام برگشتم و با لبخند چشم  سر

 رفت.  نیاز ب دینکش  هیکه به ثان یلبخند

 مانند خارج شد.هم گره خوردن و نفسم آه  یبا استرس تو  هامدست 

 ! زدیبه مادرم صدمه م بردمیپور بود، اگه اون مهر و براش نمکرم  مشکلم

 بدم. ی کردم به خودم دلدار یبهش نگاه کردم و سع یکیتار  ی تو

ضرر کنه فدا سر   اردمیلیم  ای  ونی لیچند م رمیگ ،زنهی بهش نم یا! صدمهگهی مهره د هی
 خودم و ننم! 

 دم بخوابم.کر  یو سع  دمیسرم کش  یافکار پتو رو رو نی ا با
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 *** 

 و اجازه دادم نور به اتاق بتابه.  دمیرو کش پرده

دادم اول از اتاق خودم   حیاتاق آرادم به کل عوض کنم اما ترج ونیداشتم دکوراس میتصم
 شروع کنم.

 . رونیکه توش بودن رو شوت کردم ب یو ترسناک  ب یغرب یعج یهمه  تابلوها  ن یهم یبرا 

 هام رو به کمرم زدم.سرتاسر اتاق نگاه کردم و دست  به

عمارت  نیو نور به ا  ید یافتتاح کنم؛ د نجایشعبه گلخونه هم ا   هیاگه   شدی م خوب
 شد!  یو گلگل  دیوحشت هم تاب

 رفتم و به سمت اتاق آراد رفتم. رونیفکر از اتاقم ب  نی ا با

 د به عمارت. گردون بغلش و برم  ری رو زد ز  میزود تشک و بالش گلگل صبح

 !...کردی نم ی هم احساس راحت دیم نموند، شاخونه  یتو  شتر یچرا ب دونمینم

  زابلی عمه ا یصدا   دنیدستم مشت شد و خواستم به در بکوبم که با شن ستادم،ی در ا دم
 هام رو به در چسبوندم. آوردمش و ناخواسته گوش  نی پا

 ! ست؟یت نآراد؟ عروسک چند روزه  شنومی م یچ -

تا آخره    دی: با دیچیگوشم پ ی و محکم آراد از پشت در تو  یجد  یصدا  هیاز چند ثان بعد
 باشم؟  ایعمرم با عوض

 ؟ یکن جادی ا  رییدر روابطت تغ  ی خوا ی طور؟ مچه -

 !...م؟ی کیتار   یمن محکوم به فنا و موندن تو یکنی اجازه ندارم؟ نکنه تو هم فکر م -

تپش محکم و ناموزون   یفرما شد و در اون فاصله گوش به صدا سکوت حکم  هیانث چند
 قلبم دوختم. 
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گفت: باور کنم عاشق خانم دکتر    یزیکه با لحن تمسخرآم دمیرو شن زابلی عمه ا یصدا 
 ؟ ی مهربون قصه شد 

 ...؟یکنی قراره دروغ بگم؟ چرا باور نم -

که  یدونی. خودتم م شناسمتی من تو رو بزرگ کردم. بهتر از خودت م رممکنه،یچون غ -
 خورد نشه!  تونی کیبرسه که قلب  یممکنه به سرانجام ریرابطه غ نیا

 عمه....  -

 نه! -

 هام مشت شدن و زانوهام سست... بلند و قاطع بود که دست  یعمه به قدر نه  

تا ابد باهاته؟ اون تو   کنه،ی م غش یکه اگه جلوش مرغ سر ببر یدختر یکنی چرا فکر م -
 ! ؟یهاش باور کنرو تو چشم  ینیبی م  نهیکه تو آ یزی چ یخوای چرا نم نه،یبی م وال یرو ه

 سکوت آراد بدجور شکننده بود و قلبم رو بدجور به درد آورد.   یصدا 

، که مال تو بمونه ستین یادامه داد: اون کس متی مال  یاو بدون ذره   یبا تند زابلی ا عمه
 ! شکنتتیو م کنهی ترکت م ،ُبره ی م گهی چند سال! بعدش د تشی، نهاچند ماه  دیشا

! نه چند ماه و  انقضا نداره  خی داشتم در و باز کنم و محکم بگم که احساس من تار  دوس
فاسد شدنش رو   خی و تار   رهی که بتونه اندازش بگ ستین وه ی م لوی نه چند سال، چند ک

 کنه!  ییشگویپ

 هام سست شدن تا جواب آراد رو بشنوم.قدم  اما

 !  ستیبرام مهم ن -

چند   ای که اگه چند ماه  ستی و متعجب به در نگاه کردم که ادامه داد: برام مهم ن  زدهبهت
باشه، تا هر وقت که باشه من حالم   شمیفقط چند روز پ خوامی رهام کنه، م گهیسال د
 خوبه!
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 هم پوزخند عمه...   باز 

بخواد ازت  دیشا ست؟ین یجا معلوم که با موندش دنبال هدف شوماصالً از ک -
 بدزده... یزی سوءاستفاده کنه، چ

نفس بکشم؛ دستم رو مشت کرده   یپوزخند آراد اومد اما من نتونستم حت یصدا  نباریا
 .دمی کوب نمیبه قفسه س

 سوءاستفاده اومده بودم!... ی . من با هدف و براگفتی راست م اون

  یو برا  گهیجنسش مثل من و تو خرابه؟ اون به من دروغ نم یکنی چرا فکر م -
 . ستین  نجایسوءاستفاده ا

  یرو  محابای اشکم که ب ی هامثل قطره  ن،ی قلبم سر خورد پا  یم از رومشت شده   دست
 شدن.  ریم سراز و از چونه دنیم لغز گونه

من   شد،ی مادرم تموم م ای مرگ خودم   متیاگه به ق  یحت گفتم،ی بهش م دیبا
 پور بفروشمش. به کرم  تونستمینم

 ! شهیمن عوض نم  می. برو استراحت کن، تصممیحرف زد یبه اندازه  کاف -

 ؟ یدوباره بشکن خوامی من نم ؟یفهمی آراد چرا نم -

از در فاصله   به عقب برداشتم و ی زده بود که قدمانقدر سوزناک و غم  بارن ی عمه ا لحن
 گرفتم.

 ... والی ه هی!  رانگرمی و ه یبشنوم! بشنوم که   خواستمی نم گهید

 !... شکنهیرها من و نم  یول -

  زیمونده تا کول برگرده و همه چ گهی آراد شش سال! فقط شش سال د ؟ یکول چ  یول -
 ببره... نیرو از ب

 ...رتشی ازم بگ یکس ذارمینه، نم -
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 . دمی چسب واریسرم گذاشتم و به د   یدستم و رو  کالفه

به مکالمشون درباره  کول و اون   یپور ناراحت بودم که توجهم با کرم خاطر معاملهبه  انقدر
 شش سال که عمه بهش اشاره کرد، نکردم.

 نتمیدر باز شه و بب  نکهیاومد، قبل از ا زابل یبلند عمه اپاشنه ی هابرخورد کفش  یصدا 
 هام رو محکم رو هم فشار دادم. گرفتم و لب ها پناه از ستون   یکیپشت 

گلوم جا گرفته بود که به شدت دوست داشتم بشکنمش اما   یتو  یبد بغض
 !...تونستمینم

 زود بود. یل یشکستن و جازدن و فرار کردن خ یبرا 

اومدن داشتن رو   نی که سمجانه قصد پا ییهاهام گرفتم تا راه اشک چشم  یرو رو  دستم
 ببندم.

 نی ها پا که از پله دمیرو د شه یتر شد، بعد ساعمه آهسته و آهسته   یهاقدم  یصدا 
 رفت.

 پله رفتم.اومدم و به سمت راه  رونی پشت ستون ب از 

و خشک   ستادهیصداش همونجا ا   دنیپله نگذاشته بودم که با شن نیاول یپا رو  هنوز 
 شدم.

 رها؟  -

کردن از   دای پ نانی. بعد اطمدمی م کشهاگونه و چشم   ینرده برداشتم و رو یرو از رو  دستم
  ستادهی ا م یچند قدم یخشک بودن صورتم و نداشتن رد اشک، به سمتش برگشتم که تو 

 بود.

 تو؟  یومد ی چرا ن  ؟یکنی م کاری چ نجایبه سر تا پام انداخت و گفت: ا  ینگاه
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  دی نداشتم، گفتم شا یو آهسته گفتم: کار خاص دمیچیهم پ یهام و تو انگشت   شدههول 
 رت شلوغ باشه برگشتم. س

 شدم. رهیخ نی از زم یاهم فشردم و به گوشه   یهام و روهم لب  بعد

 ؟ یکنی چرا بهم نگاه نم -

 .دادمی م  بشی هر لحظه فر کهی هاش نگاه کنم در حالچشم   یتو  دمیکشی م خجالت

 شده؟  یزی : چدیپرس دیشد و با ترد  کی شمرده بهم نزد ییهاو قدم  نهیطمأن با

 ها رفتم.به سمت پله ست«ین یزیبه نشونه نه تکون دادم و با گفتن »چ یسر

 باهاش حرف بزنم. تونستمی و احمقانه بود اما نم انهیناش رفتارم

 .دمیو به عقب کش  دیچیدر افکار وحشتناکم بودم که ناگهان دستش دور مچم پ غرق 

 م گذاشت و سرم رو باال گرفت. چونه  ری رو ز  دستش

 بود، احتماالً از فرارم... یبو عص  یجد  نگاهش

حرف   ی جاو به   یگردونی روبرم یوقت ادیچته؟ مگه بهت نگفتم خوشم نم یگیچرا نم -
 ؟ یزیری زدن تو خودت م

 ؟ ی شیآخه، چرا حساس م ستین یزیدهنم رو قورت دادم و آهسته گفتم: چ آب

 و بفهم!  نیمن نه حساسم نه کور، ا  -

مچم رو از دستش آزاد کنم،  کردمی تالش م کهی دوباره به گلوم فشار آورد و درحال بغض
 ! ؟یزن یو سرم داد م شهی م یمظلومانه گفتم: خب چرا عصبان

 حرف، فشار دستش از دور مچم کم شد و آهسته ازم فاصله گرفت.  نیاز ا بعد

 .دیکش شونش یپر  یبه موها  یداد و دست رونیرو کالفه ب نفسش
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و   یزنک باز از در خاله ،یکنی اعصابم رو خورد م  ای  پرسمی م یزیوقت ازت چ  چرا هر -
 ؟ یش یوارد م تی مظلوم

 زدم.  یطونیلبم رو گاز گرفتم و لبخند محو اما ش گوشه  

 دارم. از یاهرم فشار ن  هیبألخره منم به  -

 ش محو شد و نگاه خمارش به صورتم دوخته شد.چهره   یلبخندم، حالت عصب دنید با

 . دمیچسب  واریبه د یزدم و با فرار کوتاه غیکه به سمتم برداشت ج یزیخ با

نفس   کهیکرد، در حال کی کرد و صورتش رو به صورتم نزد واری رو کنار سرم حائل د دستش
همه  زنا از  ؟یکنی کار و با من م نیصورتم خورد آهسته  زمزمه کرد: چرا ا   یتو   قشیعم

 کنن؟ ی عالقه  طرفشون سوءاستفاده م

 . دمیتر کرده و به آغوشش خزرو پررنگ  لبخندم

 بغل طرفشون و دوس دارن!... یلی که خ ییفقط اونا -

 *** 

 ؟ ینشونم بد  یخوا ی رو م ی: چدمیپرس  یبا کنجکاو  رفتمیدنبالش م  کهی حال در

 !اههیاز گل و گ دتریمطمئنًا مف -

فراوانم در  قات ی و حاصل تحق وقفهی ها تالش ب! اون گلخونه حاصل روز ادبیعه عه، ب -
 !؟ یاری ب نی و عظمتش رو پا  یمسخرش کن  یتونی طور مبود. چه یباغبون نهیزم

  خوامی که م یزیگفت: به هر حال چ  حوصلهی رو به عالمت سکوت باال گرفت و ب دستش
 !کنهی بهت م یشتر یت بهتره و کمک بها براو گوجه  اریبهت بدم از اون  خ 

 کارهام رو انجام بده؟  ینکنه ربات برام گرفت -

 زنده برات آوردم. هی -
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گفتم:   ی حال به آروم نی. با ا دمیتکون دادم و سرخوش خند  دنیرو به نشونه فهم سرم
ندارم،  یبه خدمتکار شخص یاز یمن ن  یول یا حرکت جنتلمنانه ن یبه ا نیآفر

 . دنیخونه همه کارهام و انجام م یخدمتکارها 

هم بزنه و از  تا باهات حرف  یدار  از ین یکیبه  یطاقتکه زرزو و پرچونه و کم  ییجااز اون  -
 . ارهی درت ب یحوصلگیب

 .میدیحرف به سالن طبقه  دوم رس   نیاز ا بعد

 لباس فرم افتاد.   یتو   یشده  دختربه قامت خم چشمم

 خدمتکارها فرق داشت. ه یلباسش با بق رنگ

 سر بلند کرد. قهیاز چند دق بعد

خوردم اما قبل   یسکندر  یالحظه یکه برا  ختیقلبم فرو ر یتو  یچ دونمی نم دنشید با
 . دمیاز افتادنم دست آراد دور کمرم حلقه شد و به جلو کش

 لب زد: حالت خوبه؟  ینگران با

 تکون دادم و آهسته گفتم: خوبم. دی به نشونه تأک  یسر

 هاش دوختم. مشوش و نگرانم رو به عمق چشم   نگاه

کرده بود و   شی خدمتکارها آرا هیبود، برخالف بق زی العاده تباوقار و فوق نگاهش
 وجودش داشت که بدجور ترسوندم.  یتو  ینفساعتمادبه

  نیتو از ا ی: زندگ دیشدم و با تحکم به سمتش چرخ کی با چند قدم محکم بهش نزد آراد
من دو برابرش رو سر   فتهیبراش ب ی! اگه هر اتفاقینیبی که م هیبه بعد دست اون دختر

بشه من مجازاتت   یاگه از دستت عصبان ارم،یاگه بغض کنه من اشک تو رو درم  ارم،ی تو م
 ! دمیرو بهت نشون م یترس واقع یرو انجام ند  خوادی م ازتکه  ییو اگه کارها  کنمی م

 .رمیبه خودم بگ یکردم حالت مقتدر یسعو   دمیبه لباسم کش  یدست
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 که آراد فقط در برابر من آروم بود. البته

صفت بارزش    یو ترسناک  شدی بود م کشیکه نزد ینثار هر کس  شیترسناک و طوفان  یرو 
 . کردمی باهاش نداشتم و بهش افتخار هم م یمشکل ییجورا  هیبود. 

اشکم درد  با هر قطره  دیرسی بود اما به من که م والیه  هیدر نقاب  هیبق یبرا اون
 !دیکشی م

کردن باهام از   یو بدون خداحافظ  چارهیبرا اون ب دنیخط و نشون کش یبعد از کل آراد
 خونه خارج شد.

کارهاش رو بکنه و مثل گذشته بدون   حینشدم چون عادتش بود بدون توض ناراحت
 از خونه خارج بشه. یخداحافظ

 گرفتم. شیها راه اتاقم رو در پدادم و با باال رفتن از پله  رونیند برو آه مان نفسم

اما بدون توجه به حضورش وارد اتاق شدم و در و    ادیبودم که داره پشت سرم م متوجه
 روش بستم.  هوایب

 ش نشستم. لبه   یسمت پنجره رفتم و رو  به

  ستادهی ظم او همه کس سر کار خودشون، من  زیساکت بود و همه چ  شهی مثل هم اطیح
 بودن. 

. جرعت و جسارتش  تونستمیو بهش بگم اما نم  ز یگرفته بود، دوست داشتم همه چ دلم
 ! دمیترسینه م  ایرو نداشتم... 

 اد؟ ی از دست من برم یکمک د،یبدجور ناراحت -

 و نگاه پرواش رو بهم دوخته بود.   ستادهی ا  میمتوجه حضورش شدم که در چند قدم  تازه

 رو بغل کردم و بدون حرف روم و ازش برگردوندم.  زانوهام

 بهش داشتم. ی بد احساس
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سرد و  یبا حالت یدر لباس خدمتکار گرشینداشت اما تداع  س ینیبه ک یشباهت
 شفاف بود. ییها چشم

 خونه و خفقانش نبودن.  ن یکه متعلق به ا  یبلندپرواز  یها چشم

 خانم؟  -

 دستم رو به عالمت سکوت باال بردم.  حوصلهیب

 جز سکوت.  ادیاز دستت برنم یکمک چینه، ه -

 تکون داد.  دی مرموز سرش رو به تأ یلبخند  با

 .دیمشکل فقط خودتون نیحل ا   دیدرسته، کل -

 بهش نگاه کردم. دیبرداشته، متعجب و با تردسرم  یو از رو  دستم

رو وسعت   شیطانیتبسم ش د،یخودش د  یکه رو حال مشوشم و  نیمشکوک و در ع  نگاه
 نثارم کرد.  ی و چشمک دیبخش

 براتون دارم.  غامیپ هی -

 ابروم رو با اخم باال انداختم.  یتا  هی

 از طرفه؟  -

 دزد! سیرئ -

 کرده و موشکافانه بهش دوختم. زیو ر  هامچشم

 ؟ ی ک ؟یچ -

به در، شمرده و   ینگاهم یهم گره زد و با ن  یطلبکارانه تو  یرو با حالت هاش دست 
رو   شی وقت شاه دزد همه چبکنه، اون  یدزد نتونه خوب دزد هیگفت: اگه  نهیپرطمأن
 ! دزدهیازش م
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 هاش ثابت شد و قلبم از درد مچاله شد. چشم  ی تو نگاهم

 ازشون خارج نشد. یتکون خوردن اما حرف هاملب 

اما   کنمیم  افت ی زود اخطارهاش رو در ای  ری و د کنهی به حال خودم رهام نم دونستمی م
 معجزه خوب بشه. هی با   زیبودم همه چ دوارم یو ام  زدمیاحمقانه به پنجره زل م

 شد. زی دآمیو لحنش تهد  زیمحو، نگاهش ت  لبخندش

  یادیباشه زمان ز  ادتیتا شخصًا مراقبت باشم و کارهات رو کنترل کنم،   نجامیمن ا -
 !یندار

 ش؟ یدزدی چرا خودت نم -

 . ستمی ن والیچون من عشق  اون ه -

 از جام بلند شدم. تیهم گره خوردن و با عصبان  یتو  هاماخم

 ! یپورآموز کرم تو فقط سگ دست  ،یستیدرسته ن -

 گرفت.زد و انگشتش رو به طرفم  یپوزخند

  دیچون اگه اراده کنم دخلت اومده! تو نه تهد هیمن چ  فه  یوظ نجایحواست باشه ا -
 زود.  یلی. اون هم خید یفقط اون مهر و به من م ،یریگی م  مینه تصم ،یکنی م

 شو! لب گفتم: باشه، حاال گم  ری به اطراف انداختم و ز  یاده ی محتاط و ترس  نگاه

 چونم گذاشت و سرم و به طرف خودش گردوند. ری رو ز  انگشتش

 حرف نزن جاسوس کوچولو!  ینطوریبا پرستارمامانت ا چوقتیه گهید -

 آوردم.  ن ی رو از مچ گرفتم و پا دستش

 لب زدم: منظور؟  دینگاه کردم و با تهد شیطانیش بیو عج حی وق  یهاچشم  ی تو
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چند ماه که خانم دکتر نبود    نی گفت: تو ا یلبش اومد و با خونسرد   یلبخند رو   مجدداً 
 من مراقب مامان جونش بودم.

 مامانم کجاست؟  -

خواست بهت بگم   سیبه سوالم گفت: رئ توجهیدستم درآورد و ب  یدستش رو از تو  مچ
 برات ارزشمنده، پس مراقب باش!  یلیمعامله داره که خ  یهم برا  گهی د زیچ هی

 مت در رفت.هم به س بعد

 دختر... یهو  -

 ! سمی صدام، به سمتم برگشت و گفت: آرتم  دنیشن با

 به اتاقم.  این گهیباش فقط د یکه هست یآرت هر خر -

اگه در خدمتتون    شنیم  یکه، هر دو آقا از دستم عصبان شهیزد و گفت: نم یپوزخند
 نباشم و اوامرتون رو انجام ندم. 

 نشم. ی: تو فقط دعا کن من از دستت عصباندمیشدم غر  دیکل یها دندون  نیب از 

 . دیراحت باش ست،ین یزد و گفت: مشکل یا گهید پوزخند

 .دیهم کوب یحرف از اتاق خارج شد و در و محکم رو   نیاز ا بعد

 دم.وسط اتاق معلق مون   حرکتی ب همونطور

مونده بودم و   یاز درد و سردرگم یکوه نیبساط بود، ب نی مغزم هم هم ی تو
 کنم. هیگر  ری دل س هی نمیکجا بش دونستمینم

محکمم به سمت اتاق عمه    یهاو با استوار برداشتن قدم   دمیکش یق یعمنفس  تینها در
 رفتم.  زابلیا

 تعجب کرد. دنمید از 
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 ...یچه خبر رها خانم؟ راه گم کرد  -

گفتم: شماره آراد رو   تی هاش با جدبه حرف  توجهی اتاقش رفتم و ب ی سمت تلفن تو به
 ! ریبرام بگ

 ؟ یدار کارشیچ -

 باهاش دارم. یکار مهم -

 ؟ یچه کار -

 ! رشیلب زدم: فقط بگ کالفه

و برام شماره    دیسنپر یاگهی د زیچ  حالن ی تعجب کرد، با ا میحالت سرد و جد  دنید از 
 گرفت. 

انگار   دونم،ی که با اخم خطاب به شخص پشت خط گفت: نم دیطول کش  قهیدق چند
 داده باهات حرف بزنه!  ریشده! گ یجن

 رو به دستم داد. یگوش یتکون داد و با خداحافظ   یسر دیکه از آراد شن یزیاز چ بعد

 رو ازش گرفتم. یو گوش  دمیکش  یاگه ید قیعمنفس

 سالم. -

 که!  میبا هم بود شی چند ساعت پ نیرها؟ هم  شدهیچ -

 خونه؟  یایب شهیتوجه به حرفش، آهسته گفتم: م   بدون

 یکرده؟ مشکل تتیاذ  یشده؟ کس یچ گمیگفت: م یمکث کرد و بعد عصب  هیثان چند
 اومده؟...  شیبرات پ

 ؟ یا ی بود، گفتم: نه، حاال م شیخاطر نگرانکه به یلبخند کمرنگ با

 االن کار دارم، صبر کن تا شب... -
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 حرفش.  ونیم  دمی پر تی جد با

 کارم واجبه!  ا،یاالن ب نینه، هم -

و بعد آهسته گفت: قطع کن و برو اتاقم، چشم رو هم   دم یرو شن قشیبازدم عم یصدا 
 پشت سرتم!  یبذار

 باشه...  -

 هم تماس رو قطع کردم.  بعد

: حالت  دیم، آهسته پرسبه چهره  یرو از دستم گرفت و بعد با نگاه یگوش زابلی ا عمه
 !...دهیخوبه؟ رنگت بدجور پر

 زدم و بدون جواب دادن به سمت اتاق آراد رفتم. یجونکم  لبخند

  میرژبهش بزنم تموم ان خواستمی که م ییهافکر کردن به حرف  یو حت  دیلرز ی م  هامقدم 
 . بردی م لی رو تحل

 هام رو بستم. دادم و چشم هیدر قفل شده  اتاقش تک به

 .ومدی از پشت در هم م  یعطر قهوه  تلخ اتاقش حت یبو

 م رو عوض کنم.کردم حاالت چهره  یو سع دمی کش یقیعم نفس

 کار عمرم رو انجام بدم.  نیترتا بتونم سخت  شدمیو محکم م  یقو  دیبا

 م قرار گرفت. شونه  یرو  یفکرها بودم که دست  نیهم ی تو

 به عقب نگاه کردم. عی خوردم و سر  جا

 دادم و لبخند زدم.  رونی م رو بشده نفس حبس دنشید با

 ؟ ی و اومد  ینکنه سوار باد شد  -

 حسگر گذاشت و در و باز کرد.  یو رو  انگشتش
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 نه! ای کار مهمت ارزش سوار باد شدن رو داشته  نمیتو بب ایب -

 رفتم و در پشت سرم بسته شد. الشدنب

 و گفت: بگو!  دیبه سمتم چرخ عیسر 

 . ستادمی ا  یاکنارش که وسط اتاق بود رد شدم و گوشه از 

 شد. رهیبهم خ  گرفتی نشأت م دشیو ترد   یکه از نگران یتعجب و اخم با

 !یکنی اعصابم و خورد م یگفت: دار یعصب دی رو که د سکوتم

هم مادرم کشته   گفتمی کردم... اگه م یاحساس ناتوان دوباره به وجودم برگشت و ترس
 هم خودم! شد،ی م

 رها؟  -

  یتو  هدفیهام رو باومدم و دست  رونی گوشم از افکارم ب ر یش ز کالفه ینجوا  دنیشن با
 هم گره زدم. 

 بهت بگم. یمهم زیچ هی   خواستمیم... م -

 .کنمیتکون داد و تند گفت: بگو گوش م  یسر

 . دنیحرفش، همه  کلمات از ذهنم پر کش دنیباز کردم اما با شن لب

 داره؟  ری با من موندنت تأث یتو  -

 لب گفتم: اوهوم!... ری رو آهسته تکون دادم و ز  سرم

 ؟ یشد  مونی: پشدیوار پرسبه سمتم برداشت و زمزمه یقدم

 نشدم. مونیتند با وحشت گفتم: نه، پش تند

 ...ایبشه  رتیگکشتم دامن  کهی آه کسان ید یترس  ای  والمیه هیمن   یبگ  یخوای پس نم -
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 حرفش. ون ی م دم یپر

 .نه -

 کردم خودم خبر ندارم؟   یکار بد -

 لبم نشست و لب زدم: نه!  ی رو یجونکم  لبخند

 تازه کرد. یتکون داد و نفس  یسر  آهسته

 خوبه! -

 حرفم رو بزنم. تونستمیو نم دنیلرز ی هام مبهش بگم اما لب  ع ی تند و سر خواستم

 و نگران شد. یرنگ نگاهش دوباره عصب دیرو که د حالتم

 !گهی خب بگو د  ؟یخوا ی م  یرلفظی و کالفه گفت: د مگه ز  دیموهاش کش  یتو یدست

 و مظلومانه عقب رفتم.  دمیبه خودم لرز  ادشیفر  دنیشن از 

 ! کرد؟یکار م یچ گفتمی بود اگه م یانقدر عصبان دهیو نشن نگفته

برداشت، بازوم و گرفت و به سمت خودش   زیداد و به سمتم خ رونیمانند ب رو آه  نفسش
 چرخوند. 

 ... ای  شدهی چ یگیم -

 . رهی م ادمیهام  حرف   یزنیحرفش و مغموم گفتم: انقدر داد م ون ی م دم یپر

و   چهره  قیعمنفس  هیکرد با   یشد و بعد سع رهیهام خبه چشم یعصب هیثان چند
 جلوه بده. ترم یحرکاتش رو مال 

 . امی درم تیمنم از عصبان یت رو بچرخونگفت: اگه زبون وامونده  یترآروم  یصدا با

  یچ یبگم، برا  خوامی م یچ  یدونی: تو که نمدمیرو با زبون تر کردم و آهسته پرس لبم
   ؟ی ایعصبان
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! اول  یبرد ی به کار نم ضی همه پارادوکس ضدونق  نی گفتنش ا  یبود برا یخوب زیاگه چ -
به  ی دیم  ری و گ یکنی چشم نازک مپشت  ای یکنیبغض م  ا یحاال که اومدم   ا،یبدو ب یگیم

 شده؟!   یتن صدام! بگو چ

 انداختم.  نی دهنم رو قورت دادم و سرم رو پا آب

 .دمیترسی واکنشش هم م  دنیبگم و د خواستمی که م یزیبا فکر کردن به چ یحت

 ؟ یترسیازم م -

 شدم.  رهیش خزده تو نگاهش گرفتهبلند کردم و بهت  سر

 لبش نقش بست.   یرو یپوزخند تلخ مافه یق دنید با

  یترسی م اد؟ یبدم م ا ی ادیازت خوشم نم ای برم؟  خوام ی م  ای  رم؟ی دارم م یبگ یخوای م -
 !...؟ی نذارم بر

رو تند تند به چپ و راست تکون دادم و ناراحت گفتم: چرا انقدر به احساسم شک   سرم
 ...رمیرفتن ازت اجازه بگ یبرا  ایولت کنم    خوامیمعلومه که نم ؟یکنی م

 نگه داشتم. فمیظر  ی هاانگشت   نیسردش رو از پشت دستکش گرفتم و ب  دستش

  یبرا  ای ینیمن و نب  گهید ی: اگه مجبور شدمیپرس دیمن من کردم و بعد با ترد یکم
   ؟یکنی م کاریازت دور شم چ شهیهم

  یمتیمال  نهیبکشه که محکم نگهش داشتم و با طمأن رونیدستش رو از دستم ب خواست
 بدونم! خوام ی گفتم: فقط م  ،ه یبرم و منظورم چ  خوامیکه بفهمه نم

هام گفت:  به چشم  رهیخ ،یدار و عصبخش یهام انداخت و با لحنبه دست  ینگاهمین
  کردمی و آرزو م بستمی هام رو مهر بار چشم  رم؟ی بم کردم ی که تالش م  یوقت ادتهی من و 

! تو من و  یو نذاشت  یستاد ی بودم روبروم ا شی می تموم شه اما تو هر بار که در چند قد
 قلبن مرده بودم... کهیدر حال رگردمب ایدن  نی به ا یمجبور کرد
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ترسناک   که با برق یو نوک انگشتش رو با حالت د یکش رونیرو محکم از دستم ب دستش
 .دی صورتم کش  یشده بود، رو زیدآمیهاش همسو و تهدچشم

 چرا؟!  یدون ی م ترسم،ی اما در واقع نم  والمیه هی   یو بگ  یترکم کن ترسمی بهت گفتم م -

ادامه داد: چون   سم،یخ مهین  یها پلک  یانگشتش رو   دنیجوابم نموند و با کش منتظر
پس حرفت و   ستمیجنتلمن ن هیکه من  یدونی ! میترکم کن چوقتیه دمیاجازه نم

 ازم جدات کنه!  تونهی خودت چون نم یدار برا نگه

دستش رو از دور کمرم باز کرد و چند قدم فاصله گرفت، تعادلم رو از دست   ن،یاز ا بعد
 نت بغلم کرد. دادم اما قبل از سقوط کردن دوباره گرفتم و با خشو

 .دمیشنی قلبم م یها تپش یصدا   ونیبود که م یزیو ترس تنها چ  دمیترسیم  ازش

 نبودم!...  محابای در برابرش ب وقتچ یه من

 *** 

 .دمی بخارگرفته  پنجره کش شه  یش یرو یحوصلگی رو با ب انگشتم

  یبلند شم و بعد از چند ساعت خشک نشستن چشم به منظره  بهتر تونستمیم نه
 و افسرده بمونم. حرکتی ب یساعت متوال  نیچهارم یبرا  تونستمی بدوزم و نه م

و احساس    یاز زندگ یبود خال شده  ده یکه با سوزن سوراخ و از هم پاش یبادکنک مثل
 بودم.

 . کردمی م ی بدتر احساس دلشکستگ و از اون لرزوندی هر لحظه بند بند وجودم رو م  ترس

بهش   یحت  تونستمی رنگش فرو رفته بود که نم یترسناک و خاکستر  له  یپ ی تو یطور آراد
 بشم.  کی نزد

 بودمش، اون هم سراغم رو نگرفته بود.  دهیند گهی از اون مکالمه  ترسناک د بعد
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  زد یبه سرم م می، گاهناشناخته گرفته کوفت  هی   ای  یدوقطب یماریب  کردمی شک م یگاه
 تا راحت شم از دستش!  نی خودم و از پنجره پرت کنم پا

  یریگگوشه نیرابطمون، نه به ا  یو اتفاق قشنگ پشت سر هم تو  اقی به اون همه اشت نه
و قلبم رو به   لرزوندی فکر کردن به مالقات آخرمون تموم وجودم رو م  ی... حتیو افسردگ

 .آوردی درد م

تو   ایو از همونجا داد زدم: ب  دمیزانوم کوب یتق در سرم و محکم روتق  یصدا   دنیشن با
 نکبت! 

 .دمی بودن رو شن سیکه احتماالً متعلق به آرتم ییهاقدم  یصدا 

مصداق   ی روزا پاتوقش شده بود نشست و بعد هم صدا نیکه ا  یای چوب  یصندل  یرو
خانم جون؟   یشیو پروانه نم  یای قشنگت درنم لهی: چرا از پدیچیسرم پ یتو  شیبرقمته 
 بشه!  یجنابعال یا یزنک باز منتظر تموم شدن قهر و خاله   تونهیکه نم سی ر

کرده و بدون توجه به  دایاومدن از اتاق رو پ رونی حرکتم از رو طاقچه و ب  زه  ی و انگ  محرک
 اومدم.  رونیچرت و پرت هاش از اتاق گلخونه ب هیبق

 قرار داشت. شیاب یسازمان   نیتردر مرتب  زیچبود و همه  گاردیپر از باد اطیح

اتاقک گلخونه   هیم برگشتم آراد دستور ساخت  و خونه  مارستانیکه بعد از ب یروز  همون
 کردن بهش رو نداشتم. یدگیاصالً حوصله  رس  روزان یرو برام داد اما ا 

 ها رو باال رفتم. پله یری سمت عمارت رفتم و با سر به ز  به

 رفته بود. نیمهمات نداشتم چون اشتهام از ب به آشپزخونه و سرقت  یاعالقه  داً یجد

 بود و در اتاقش بسته. یخال شهیطبقه  پنجم مثل هم ی راهرو

 کردم اما باز نشد. نی در رو باال و پا ره  یبه سمت اتاقم رفتم و دستگ  یحالیب با
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بهش زدم و فحش  یلگد  یبا قفلش ور رفتم اما باز هم باز نشد، حرص قهیدق چند
 نثارش کردم. یا یلبر یز 

 ه؟ یچه کوفت گهی د نی ا  ؟یچ یعنی -

 شدم.  رهی بهش خ یراهرو بود ساکت شدم و با اخم کمرنگ یاتاق آراد که انتها  دنید با

 ! دهیبرام د  یباز چه خواب ستی د، معلوم نخود ناکسش بو  کار

 !خونه باشه زدمیگرفتم. حدس م شیاتاقش رو در پ  ریو مس دمیاز سر حرص کش یپوف

 . شدنی تر مهام آهستهقدم  رفتمی قدر جلوتر مچه  هر

فکر هم   نیا  یاما حت  رونی بودم به سرش زده باشه و بخواد دوباره بندازتم ب نگران
 ترکش کنم...   دهیگفته بود هرگز اجازه نم شیاحمقانه بود چون دو روز پ

از روبرو شدن باهاش باز نگهم داره، بدون در زدن وارد   جانیترس و ه نکهیاز ا  قبل
 اتاقش شدم. 

  زی پشت م دنشیبزنم اما با ند  غیرو به کمرم زدم و خواستم دهن باز کنم ج هامدست 
 و جلوتر رفتم.   دمیکش یرکدهنم رو بستم؛ مشکوک س 

حرف،   یم برا سوختش دهن باز شده   ایرنگم وسط اتاق س یتخت و کمد صورت دنید با
 همونطور باز موند و سرجام خشک شدم.

 . دمیبه بدنه کمد کش یجلو رفتم و دست دیبا ترد  قهیاز چند دق بعد

ودمه که  کنم همون کمد خ  دایپ نانیباعث شد اطم شه یپا یو زدگ ی میقد  یها برچسب 
 . نجایجاش گذاشتم و برگشتم ا   یخونه مجرد ی تو

 احمقانه! یاسفنجهم همون بود با همون روکش باب  تخت

 تخت افتادم. ی زدم و رو غیزده جپشت سرم، وحشت  شیاحساس حضور ناگهان با
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 قلبم  گذاشتم.  یفرستادم و دستم و رو  رون یب یقیرو با بازدم عم نفسم

 لبش اومد.  یپوزخند رو دمیو ترس یواکنش ناگهان  دنید از 

اتاق محو به   ره  یت نه  یزمدر پس شدی بود باعث م دهیکه پوش یرنگ ره ی و شلوار ت  راهنیپ
 درخشانش که بهم دوخته شده بودن.  یهاجز چشم  ی نظر برسه؛ همه چ

 هام رو پشتم گذاشتم.بلند شدم و دست  یاگه ی د قینفس عم با

 ؟ یو قفل کرد چرا در اتاقم ر -

 .ستیاتاقت ن گهیچون اونجا د  -

 بخوابم؟   اطیزدم و گفتم: پس تو ح یپوزخند

 ! یکرد ی کار و م نیت دست خودت بود احتماالً هماگه اجازه  -

م دست خودمه، نکنه بات را  گفتم: معلومه که اجازه  یهم گره زدم و حرص یرو تو  هاماخم
 ! دانتم؟یمر ا یجز افراد  یاومدم فکر کرد 

 که به جلو برداشت مغزم دستور عقب رفتن داد اما غرورم همونجا نگهم داشت.   یقدم با

 . کردی بهم نگاه م تیدور از عصبانخونسرد و به  یااخم بهش نگاه کردم که با چهره  با

  یکرد و گفت: خودت رو هر چ یدستشیبزنم که پ یسکوتش کالفه شدم خواستم حرف از 
 !یخوابی م نجا یبه بعد ا نی از ااما   یبدون، با هر لقب و اسم یخوای م

از کنارش رد شدم    نیهم  یبرا دادی با موندن نداشتم اما غرورم اجازه نم یدلم مشکل ته
و بعد توقع    یکوکم کن یر طور خواستکه ه  ستمیو شمرده شمرده گفتم: من عروسکت ن

 برقصم!  یزنی که م یبه هر ساز  یداشته باش

که ناگهان دستش رو دور بازوم   دمیخفت نم  نی هرگز تن به ا گفتمی تو دلم م داشتم
 عروسک به سمت خودش برگردوندم.  هیو مثل   دیچیپ
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دستش چونم رو   یکیهاش هر دو دستم رو پشتم نگه داشت و با اون  از دست   یکی با
 باال آورد. 

 اد؟ی خوشم نم یزنک باز بشه از خاله  تیچند بار بگم تا حال -

تر از لحن خودش گفتم: چند بار بگم  محکم  یتر کردم و با لحنابروهام رو تنگ  ونیم  گرهْ 
  شتیپ یبرا  ییو زورگو  تیز عصبانا  شتریب ی زیآدمم و به چ هیبشه منم   تی تا حال

  یحاال توقع دار  یو ناراحت یبه امون افسردگ  یدارم؟! دو روزه من و ول کرد  از یموندن ن
 نگم؟  یچیراهم و کج کنم تو بغلت و ه

هاش رو  م رو رها کرد و پلک هام نشستن چونه چشم  یکه تو  یاشک  یهاقطره  دنید با
 فشار داد.  شقه یشق  ی رد و روهام و ول کرو هم فشرد؛ دست  یمحکم و عصب

 کردم.  کی گوشه  لباسم رو به دماغم نزد ش،یمونیپش  دنیحاصل د  روزمندانهیپ یلبخند  با

 ؟ یری روزا انقدر رو اعصابم م نی چرا ا -

 هام دوباره به صف شدن. و اشک  دمیجام پر یتو  ادشی فر یصدا   دنیشن با

 به سمتم گرفت.  زی دآمیرو کالفه و تهد انگشتش

 ؟ ی کردن خسته نشد هیتو خودت از گر نمیبب -

 ؟ یاز داد زدن خسته نشد ؟یبغض گفتم: تو چ  با

 دوباره داد زد: نه، چون دوست دارم!  مافه یبه ق یا ی نگاه حرص با

ادامه داد: چون دوست دارم انقدر از دستت   تریشدم که عصب  رهیهاش خبهت به لب  با
 ! ؟یفهمی و نم نیا  م؛زنیو داد م  شمیم یعصبان

نه روانپزشک   میدماغم، آهسته گفتم: من دکترعموم دن یآروم شدم و با باال کش یکم
 ! یآمازون ی هایمار یتخصص گرفته  ب

 شد.  ترم یحاالت چهره  اونم مال  کردمی نم هیگر  گهیاز من که آروم شده و د  تیتبع به
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تو   یخوا یبه تخت آهسته گفت: هنوزم م  یاهم جمع کردم و با اشاره   یو تو  هاش دست 
 ؟ ی بخواب اطیح

بخوابم؟   اطیتو ح خوام ی گفتم م یکردم و حق به جانب گفتم: من ک  یصدادار خنده  تک 
 !  خته؟یم رمگه سقف گلخونه 

 .مونمی م جان یزده گفتم: همبه تخت انداختم و ذوق  یرفت که نگاه یغره ا  چشم

 خوبه زمزمه کرد.  هیشب یزیچلب  ریز 

 برات بکنم. یکار هی  خوامی و بدون مقدمه گفت: م  یسکوت، ناگهان  هیاز چندثان بعد

 کردم و نگاه کنجکاوم رو بهش دوختم.  زیهام رو رتعجب چشم  با

 . امیبهم کرد تا به سمتش ب یاو اشاره   دیکش شی خاکستر  یموها   یتو یدست

 . دشیرنگ اتاقش رفت و کش یرفتم که به سمت پرده  خاکستر همراهش

بهم  یعادت کرده بود ناگهان غرق نور شد و به دنبالش احساس خوب  یکی که به تار  یاتاق
 داد.

 ! نمتیبب یکیتو تار  خوامی نم گهید ،یخوشگل یلینگاه کرد و آهسته گفت: تو خ بهم

 .گرفتی اه ازم مو نگ  زدیحرف م  یتعجب بهش نگاه کردم که به سخت با

 و افکارم رو فراموش کرده و با ذوق به سمتش رفتم.  شیپ  قهی چند دق اتفاقات

طاقچه    یرو یگل یبا ی مصراع ز   ادیطاقچه نشوندم که    یزانوم انداخت و رو ری رو ز  دستش
 بازتر شد. شمیافتادم و ن

 ازم بخواه!  یزی چ هیداد و گفت:  هیبه پنجره تک ستادهیا  کنارم

 نیعشق ب  تی گفتم: قانون منع عی افتادم و سر یزیچ  ادیفکر ناگهان   یالحظه   بدون
 افرادت و بردار!
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بده اگه تنها   یلیعمارت بمونن، خ نیا  یتو  دیخدمتکار و محافظ توئن و با شهیهم  اونا
 باشن.

 با هم ازدواج کنن و... یبهشون اجازه بد یتونی م

اگه اجازه بدم ازدواج کنن و بهشون    گفت: ییدلربا  بیحرفم و با لحن عج  ونیم  دیپر
 ؟یکنی من م  یو برا کارن یمکان بدم تو هم هم

 ش... جمله  یاجزا   نیشد به سمت آخر دهیکش دشیقی و ب بیاز موافقت عج ذهنم

  یخوا ی : م... مدمیپرس  دهیبر  دهیو بر نهیگاز گرفتم و با طمأن یو به آروم  نمیر یز  لب
 کنم برات؟...  کاریچ

 انداخت.   ریرنگ باخت و سر به ز  یالحظه   نگاهش

 بودم هم کنجکاو!   زدهجان یجوابش هم ه دنیانتظار شن از 

بدون حرف بهم  هی. چند ثاندیهمسو با ضربان قلبم تند شد و به صورتم وز  هاشنفس
 نگاه کرد. 

  یو سرد  یون ش یاز پر  یکه ازش داشتم اثر یخاطرات  نیبرخالف اول شی نگاه خاکستر ی تو
 نبود.

 . دیتابی ش مبود که انعکاس نور به چهره  یبارن یاول

 نقاب نبود!...  گهید  نیا

ذهنش رو   یجمله  تو  نکهیهاش از هم فاصله گرفتن اما مثل ا، لبهام به چشم  رهیخ
 ؟ ی گیگفت: چرا اول تو نم یاعوض کرد چون با لحن کالفه 

 ؟ ی باهام دار یکار مهم یبهش نگاه کردم که دوباره گفت: مگه نگفت جیگ

 !یچیگفتم: ه اریاختی شد و ب  دتریقلبم شد  تپش
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 ؟ یچیبهم انداخت و جواب مسخرم رو تکرار کرد: ه  یمشکوک  نگاه

 ! یبگ یخواستی م یگفتم: خودت اول بگو چ یسر تکون دادم و با تخس یجیهمون گ  با

طاقچه   ینشست، با تعجب از رو یزد و رو   یان پوزخندحرفش بودم که ناگه منتظر
 اومدم و کنارش نشستم. نی پا

  یلیخ کردمی و کج گفت: فکر م یمعنی داد و با همون خنده  ب هیتک زشیرو به لبه ت سرش
  هیوجود نداره که  یزیچ  چیکه نتونم انجام بدم و ه ستین ایتو دن یکار  چیه  م،یقو
 !...کردمی بترسونتم اما اشتباه م یزمان

من نتونم مثل    یهاش نگاه کردم که کوتاه گفت: تو! تو باعث شد و متعجب به لب جیگ
 ...  شیو چند روز پ شبی و پر  شبید نیکنم. هم  یقبل زندگ

تخت و    یبهم ادامه داد: نتونستم بخوابم، رو  رهیخ یصدادار شد و با نگاه پوزخندش
  چوقتیکه ه یسقف  کردم؛ی م  یبیکرده بودم احساس غر  یها توش زندگکه سال  یعمارت

 هام شد. بهش توجه نکردم تا صبح تنها مقصد چشم

 تنگ شد! تیدلم برا تشک احمقانه نرم و صورت شبیاما د  دمی خوابی راحت م قبلنا

 هام جمع شد.چشم  یکردن و همزمان اشک تو  دایند پاز لبخ ی کم حالتکم  هاملب 

نرفت چون طعم املت   نی آشپزا بود از گلوم پا  نیمواد و بهتر  نی که از بهتر ییغذا -
 رفته!  رزبونمیسوخته و پرچربت ز 

  ری هام سراز هام شکسته و بعد هم اشک که سد پشت چشم  دمیخند  اریاختی و ب  آهسته
 شدن.

 .خندمیاز ذوق م   دونستینکرد چون م  یتوجه

 که با تو بودم حرف نزدم.  سال ک ی  نی و سه سال جمعًا به اندازه  ا یس  نیا  یتو  -

 حرف نزدم... کسچ یبا ه یعنی



 بی محابا 

450 
 

 ار نبود.گرفته و خشد گهی احساس کردم صداش صاف و شفافه، د بارن ی اول یبرا 

 و بترسونم. یدوست ندارم کس گهی د اره،یسرحالم نم یا جنازه  ایخون   چیه  دنید -

هام  چشم ی وار روگذاشت. انگشتش رو نوازش  سمیگونه  خ یرو دراز کرد و رو  دستش
احساساتم رو بهت    نکهیاز ا  گهیزدنم باشه ادامه داد: د منتظر حرف  نکه یو بدون ا  دیکش

 .شمیو کالفه نم یبگم عصب

 احساس ضعف کنم.  شهیداشتنت باعث نم دوست

که خواسته و ناخواسته   یخاطر هر باربه میببخش شهیکه باعث م یز ی هر چ  ای  متأسفم
 ترسوندمت!...

 .دمیصورتم گرفتم و آهسته بوس  یو از رو  دستش

 متوجه مشت بودنش شدم.   تازه

 خلشه.دا یزی چ هیکردم   احساس

کردم بازش کنم اما تموم زورم برابر با باز   یهام سعکردن اشک رو کنار زدم و با پاک موهام 
 انگشتش نشد.  هیشدن 

 .دیش آهسته خندگرفتنم با دست محکم مشت شده  یو کشت ی کنجکاو دنید از 

 توشه؟  یچ یبدون یخوا یواقعًا م -

 ! ست؟یمگه مال من ن -

 .ادی ازش خوشت ب ستمیمطمئن ن یتوئه ول یبرا  -

 ش مشت کردم. شده دست مشت  یو رو  دستم

 باشه دوسش دارم.  یهر چ -

 ابروش رو باال انداخت.  یتا  هی
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 واقعًا؟  -

 انداختم.   نی سکوت کردم و سرم رو پا  هیثان چند

هر شبه   یکارشون رو انجام بدن و از کابوس و نگران  دادی به منطق و مغزم اجازه نم قلبم
 .ارنیدرم ب

حس و حال اون    یو بهش بگم ول زیتر شده بود همه چاالن که آروم   خواستمی م
 مون رو دوست داشتم! لحظه 

  ارم؛یمشت گرفته رو به دست ب  یکه تو یزیداشتم ادامه  حرفش رو بشنوم و چ دوست
اشتباهات عمرم و مرتکب شدم؛ ترس از  نیتر از بزرگ  گهی د  یکی ن یهم یبرا 

 و بهش بگم...   قتیدادنش باعث شد نتونم حقدست 

 نبود.  ینگاهم اضطراب و نگران ی سر بلند کردم که تو یدر حال  بارن ی پس ا 

 تو دستته رو بده بم!  کهی اون ؟یهات در بر حرف  ریاز ز   یخوای تو چرا م -

 به اطراف انداخت. ینشست و نگاه  شی شونیپ یرو  یاخم

 م گرفت. شدم هم خنده ی حرص یاز شدت کنجکاو  هم

 ؟ ید یتوشه انقد حرصم م یمگه چ  گه،ی بده د -

 نگفت و فقط فشار مشتش رو کم کرد.  یزیچ

  نیروز بخواد همچ هی شدی برداشته بود، باورم نم یو گنگ بیعج ی قلبم رو شاد  تموم
 به تعهد و ازدواج نداشت. یتقاداع  چیاون که ه  یبه سخت یبکنه، اون هم کس یکار

 هاش رد کردم و با استرس بازش کردم.انگشت   یو از ال دستم

پر از استرس و محکم قلبم   یها هام از تعجب گرد شده و تپش مردمک چشم  دنشید با
 آروم شدن.
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 ابروم رو باال انداختم و بهش نگاه کردم.  یتا  هی

 اد؟یازش خوشت نم ه؟ی: چدیرسهام نگاه کرد و بعد آهسته پبه چشم  هیثان چند

 ! ادیخوشم م یلیصداش به خودم اومدم و با هول گفتم: نه، نه... خ  دنیشن با

 شی قرمز و صورت ی هان ی نگ یرو  یرو گرفتم و انگشتم رو به آروم شی انقره  ره  یزنج
 .دمیکش

بود که بتونم بهش نشون   ی زیتر از چلبم اومد اما شوق قلبم پررنگ   یرو  یکمرنگ لبخند
 بدم.

 بغلش کردم.  یمشتم نگه داشتم و ناگهان  یو تو  گردنبند

آغوشش  یزود به خودش مسلط شد و تو  یلی جا خورد اما خ میحرکت ناگهان  دنید از 
 فشارم داد.  

 همون حالت گردنبند رو دستش دادم تا برام ببنده.  ی تو

 موهام و کنار زد و قفلش رو بست.   یمآرو به

 تر گرفتم و همونطور نگهم داشت.که محکم  امیب رونی از بغلش ب خواستم

 ؟ یداشت ی اگه ی د زیکرد و زمزمه کرد: انتظار چ  کیرو بهم نزد  صورتش

گفتم: نه،   ع یضا  یو با لبخند   ارمیدادم به روم ن حیترج یمعلومه که داشتم ول  داشتم؟
 شه؟ یتو مشت جا م یمگه جز گردنبند و دستبند چ

مشت من    یهام گفت: توبه چشم  یم داد و با نگاه خاصاز خودش فاصله  یبه آروم 
 !شهیجا م زایچ یلیخ

 انداختم.  نی تر کرده و سرم رو پارو پررنگ  لبخندم
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مظلومانه  ی ا حالتدست چپم که ب تو سرم، نگاه از انگشت  یجنگ داخل هیاز چند ثان بعد
 گرفتم و بهش دوختم.  دادی فحش م شدهع یو ضا 

 ؟ ی مثالً چ -

 ! یخوای م ی خودت بگو چ دونم،ینم -

به  یها مهم قلب  گهیشاعر م ، یچیگفتم: ه یتفاوتی و با لحن ب دمیکش یای دلم هع ی تو
 س! شده  کی هم نزد

 گه؟ ی م یشاعر و ول کن رها چ -

آخه؟ گردنبند؟ من و   یچ ی عنی! گهی بزنم و بگم رها فقط فحش  م  غیداشتم ج دوست
 گردنبند تا مرز سکته برد.   هیخاطر به

بود مرد   یچه حرکت ضدحال نی ا کردم،ی هامون رو انتخاب مکه داشتم اسم بچه من
 ؟ یحساب

آهسته گفتم:  ،ی حرص یو با لبخند اوردم یاز افکارم رو به زبون ن کدومچ یه  حالن ی ا با
 .یچیه

 از کنارم بلند شد. یفکر بودم که ناگهان ی تو

ازش   یبلند یدنبالش رفتم که در کمدش رو باز کرد و اورکت مشک زونیآو  ییهاشونه  با
 . دیکش رونیب

 کردم.  زونی تختم نشستم و پاهام رو ازش آو  یرو

 بود.  راهنشیپ ی هاکه باز کردن در حال بستن دکمه  یرو بستم و وقت هامچشم

 .امیب ری گفت: امشب ممکنه د  تیهمون حال با جد در

 لب زدم: چرا؟  ده،یبهم نم ی ایجواب درست و حساب  دونستمی م  نکهیا با
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 چون... -

 حرفش و دستم رو به عالمت سکوت باال گرفتم. ون ی م دم یپر

 ندونم. دم یم  حینده، ترج حی توض خوادینه نم -

قتل   یجز برا  ادیبهم نم ای برداره؟  خراش تی روح یترسی طور؟ مزد و گفت: چه یپوزخند
 برم؟!  رونیاز خونه ب

 . دمی اورکتش بهش چسب  قه  یسست به سمتش رفتم و با گرفتن   ییها قدم  با

تا   یبار کش کن هیکنم طرفت و   هیتوص تونمی فقط م شمی نم فتیمن که حر  دونم،ینم -
 حداقل درد نکشه!

 ؟ ی چ گهید -

 ش؟ ینکش  شهیمظلومانه گفتم: حاال نم دمیکشی م شنه یس  یانگشتم و رو کهی حال در

 ؟ ی فرشته نجاتش ش یخوای م -

 شه؟ ی ابروم رو باال انداختم و آهسته لب زدم: م یتا  هی

 ! شهیم  یگفت: اگه تو بخوا  هیکه بعد از چند ثان دیتو نگاهم د یچ دونمینم

 *** 

 . دمیتخت زدم و به اون طرف چرخ یرو  یغلت حوصلهیب

  یتابلوها  کردمی کنارم بود و احساس م یاگه یاز هر وقت د ترک ی آراد تار یخاکستر تخت
 .کننی ترسناک هر لحظه بهم نگاه م  ییهامثل چشم  بشیو غر ب یعج

 دادم.  رونیب صدا ی و نفس سردم رو ب  دمیم باال کشچونه   یرو تا رو پتو

 بود.  زیانگاتاق واقعًا هراس   یکیو تار سکوت 

 به دوازده چنگ انداخت.  دهیالغر و کش یبه عقربه  ساعت افتاد که مثل دست چشمم
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 هام رو به خواب ببره!...که چشم یاز آراد بود نه آرامش ی اما نه خبر دهیبه سه رس ساعت

افکار   یرو  دنیکردم بخوابم اما مغزم با چرخ یهم فشار دادم و سع یو رو   هامپلک 
 . رمی آروم بگ یالحظه یبرا  یحت دادی آزاردهنده اجازه نم

 .دمیکش یقیگردنبند گذاشتم و نفس عم یو رو  دستم

  دیبا  گفتی که م یینوا داد،یدر درونم اجازه نم  ی اناشناخته  زیبخوابم اما چ خواستمی م
 منتظرش بمونم! 

.  اوردی قلبم رو به درد م نی و هم  ستین یریپذت ی که اهل تعهد و مسئول دونستمی م
و   میبا هم طعم آرامش رو بچش م،یدوست داشتم کنارش باشم و با هم خوشبخت بش

 . میخاطر مشترک برستعلق  هیها به بعد از سال 

اما ناگهان   دونمی عادت کرده بودم؟ نم شی ناگهان یبه حضورها  ایداشتم   دوسش
 به سمتم خم شده. یکی تار یکه کنارمه و تو   دمیحضورش رو احسلس کردم و فهم

 ؟ ید ی: چرا نخوابدیصورتم کنار زد و آهسته پرس یرو از تو  شونمیپر  یموها 

 افتاد. ش یخاکستر  یها نور کم اتاق به چشم یباز کردم و نگاهم تو  چشم

 هم فشردم و لب زدم: نشد!   یرو  یرو با مکث هاملب 

 . دیصورتم کش  یکنار تختم نشست و دستش و رو همونجا

 قرار گذاشتم.  هی راه با خودم   یتو  -

 و توجهم رو به خودش جلب کرد.  دمیکش رونیاز فکر ب صداش

 ؟ ی : چه قراردمیتعجب پرس با

   ادته؟ی  دمیخر یاون روز که بردمت برات لباس و خوراک -

 به نشونه  مثبت تکون دادم.  یسر
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   ؟یرو چ  ابونیاون خ -

 تکون دادم.لبم نشست و دوباره سر   یرو یلبخند کمرنگ  بارن یا

 !  یتوش دعوام کرد یآره، کل -

 .یهم کردم که متوجه نشد گه یکار د  هیباال انداخت و گفت:   ییابرو 

 ؟ یهام به روش، لب زدم: چو با گذاشتن دست   دمیاز گردنم کش ترن ی رو پا پتو

به چشمم اومد که احساس کردم   لشیوسا نیب  زیفروش اونجا بود، دو تا چدست  هی -
 . انی تو مبه یلیخ

و   نیگردنم گفتم: پس ا  ی به گردنبند تو ینگاهمی رفته پررنگ شد، با نلبم رفته  یرو  لبخند
 ! ید یاون روز خر 

 به نشونه مثبت تکون داد. یسر

 محو شد.  گهید  زی چ هیش به اشاره  یادآوری با  لبخندم

 ش؟ ی کو؟ چرا بهم نداد یکیگفتم: پس اون   جانیه با

لبش گفت: امشب با خودم قرار    یرو یابیو با لبخند کمرنگ و نا  دی کش یقیعم نفس
 بهت بدمش!  یبود  داریب دمیرس یگذاشتم اگه وقت

نزدم و   یصداش رو بشنوه حرف  تونهی م  کردمی قلبم انقدر بلند بود که احساس م ضربان 
 هاش نشستم. در سکوت به انتظار حرکت لب 

 .کنمیدعوات نم میاگه ردش کن ،اد یازش خوشت ب  ستمیمطمئن ن -

 !کنمی ش بودم آهسته زمزمه کردم: ردش نممحو آرامش چهره  کهی حال در

  نیب یهاش به آرومانگشت  ستاده، ی دستم نشست احساس کردم قلبم ا یکه رو  دستش
 احساس کردم.   نشونیرو ب یفلز یو سرد   دنیهام لغز انگشت 
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 باز کردم.  یاشک یاهام رو بستم و بعد در پس پرده لحظه چشم  چند

 بزنم.  یاما نتونستم حرف  دنیلرز   هاملب 

 آوردم و باال گرفتم. رونیدستش ب یرو از تو  دستم

 نظرت عوض نشد؟  -

 . دمیکردم و آهسته بوس کیگرمم نزد   یها رو به لب  حلقه

اشک و    نیعث شد بکه مهمون قلبم شد و تموم وجودم رو در گرفت با  یاحساس
 لبخند بزنم.  یسردرگم

 .دمی رو برام باز کرد و به آغوشش غز  دستش

 . دیصورتم لغز   یجا ی جا  ی هاش رولب  ی موهام فرو کرد و گرم ن یرو ب صورتش

  کنم،ی وحشتناک م یترسناکم، کارها  زنم،یسرت داد م شم،یم یعصبان یگاه دونمی م -
دوست    نایاز همه  ا   شتریب یلیباشه خ ادتیاما    اندازمتی تو خطر م ارم،یرو درم ته یگر

 دارم.

 ش چسبوندم.رو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو شونه  دستم

رفت و   نیوجودم زنده شد که تموم دلهره و ترسم ازش از ب یتو  ی زیچه چ دونمینم
 شد.  قیهام تزرتک سلول آرامش به تک 

 .نمیاون رو هم بب  یآرامش و خوشحال تونستم یاتاق م  یکیتار  ی تو

 اومدم و منتظر بهش نگاه کردم.   رونیبغلش ب از 

 اد؟ یگفت: ازش خوشت نم  دیروبروم نشست و با ترد نیزم یرو

 رو آهسته به چپ و راست تکون دادم. سرم

 باشم؟  دینتونستم اونطور که با -
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 رو رد کنم. شیهم فقط تونستم سر تکون بدم و احتماالت ذهن باز 

  ؟یدست و پا بزن یتا آخر عمرت تو تباه یترسی م ؟ی وارد جهنم شد یکنی احساس م -
 نه ناراحت بشم...  یبگ کهن یاز ا  ینکنه نگران

نه  یبرام حرف بزن شتریگفتم: سکوت کردم تا ب یحرفش و با تک خنده  آروم  ون ی م دم یپر
 ! فتادمیمعلومه که تو جهنم ن  ،یرو ازم بخوا  یدونی که م یجواب سواالت  نکهیا

رو بگم اما تو   یکه دوس دار ییزا یچ  ایخوب حرف بزنم  ستمیکه من بلد ن یدونی م -
 باهام حرف بزن. 

 هاش رو محکم گرفتم. زدم و دست  یکمرنگ لبخند

چون   یبگ  شتریب یتونی هم م  ندهیدر آ ،یکه دوس داشتم رو قبالً بهم گفت یزی هر چ -
 ! مونمی م  شتیپ شهیهم

 ؟ ی چ گهید -

 هم دادم.  یهام رو به نشونه فکر کردم تو و لب   دمیخند

 کن!  زمی سوپرا  شهیهم اد،یخوشم م زیمن از سوپرا  نکه یا گهیخب... د -

 ؟ یلبش گفت: مطمئن یرو  یابروش رو باال انداخت و با لبخند کج یتا  هی

 نثارش کردم. یکمرنگ اخم

 بود.  واریگلگل  یزا یمنظورم سوپرا  کنم،ی باهات کات م میاگه بترسون -

 تکون داد. دنیبه نشونه فهم  یسر

 !یبکش غیج یاز خوشحال کنمی م یباشه، کار -

 پاش نشوندم.  یو رو  دمی حرف به سمت خودش کش  نیاز ا بعد
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  یزیچ ؟یدوس دار  یچ گهینجواگونه زمزمه کرد: د یکرد و با لحن کی رو بهم نزد سرش
 ! ارهی لبت ب  یکه خوشحالت کنه و لبخند رو 

هام پاک  لب   یو لبخند از رو رفتمی م ور مبا حلقه کهیو در حال دمی کش یقیعم نفس
بعدش برام   ،یکن یباهام باز  رونیب میببر  ادی برف م یوقت خوامی گفتم: م شد،ینم
 . یبخر رکاکائویش

.  میری بگ یادگاری مسافرت، اونجا با هم عکس   میبا هم بر خوامی م ،یشهرباز  میببر
... گهیو د  یهات بردارچشم ی موهات رو از جلو  ، یترسناکت رو کنار بذار ینقابا  خوامی م
 !یمرگ نکن ی آرزو گهید

هام مشت  گلوم نشست و دست  یبرام نموند، بغض تو  یتوان گهیحرفم د  یانتها در
 شدن.

 ؟ ید یم  ییقوال   هیرو برات بکنم، تو هم به من  کاران یاگه ا  -

نره، اگه گوله زدم تو دماغت   ادتی یباز برف گفتم:  ید یتأک  یو با لحن دمیبغض خند با
 !... یناقصم کن ینش یعصبان

من و به    یقول بد دیکرد و گفت: با کی به حرفم صورتش رو به صورتم نزد توجهیب
  زنمیباهات حرف م یوقت ،یروز ازم خسته نش هی ،ینکن هیجلوم گر  ،ین ینب والی ه هیچشم 

 ! یکن دامیپ یقول بد  دی... و اگه گم شدم بایباهام حرف بزن ،یری چشم ازم نگ

 تار نگاه کردم.  یانهیزمم در پس حلقه  یها نیبه نگ ی اشک ییهاچشم  با

 هم فشار دادم. یرو  نانیرو بااطم هامپلک 

 ! دمیقول م -

 *** 

 کنم!«  داتیپ ،یاگه گم شد دمیقول م »
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 . شد انداز نیسکوت اتاق طن  یصدام تو  نی غمگ ینجوا 

از اندوه به درد    یانبوه  ونی؛ دوباره متو قلبم دوباره خورد شدم   یاینامرع ریفرو رفتن ت با
 هام تار شد.دست  یاومدم و دوباره نگاهم رو 

 انگشتم نبود، من گمش کردم!...  یها بود که تو نبود... سال  حلقم

 لبم اومد.   یرو یپشت پرده  غبارآلود اشک بهش نگاه کردم و لبخند تلخ از 

  هی! من  ستمیخورده نعاشق شکست  هی  یهاشکسته  شهیدکتر، من فقط ش یدونی م -
 عشق دروغگوم! من قولم و شکستم...

 کرد. یدستش یاز ته گلوم بلند شد و پ اریاختیم بگرفته  یبزنه اما صدا یباز کرد حرف لب

 دنبالش نگشتم!...  گهیمش کردم و دمن گ  -

 .دمیهام کشاشک  ی که به سمتم گرفت دستم رو باال بردم و رو یآب وانیبه ل توجهیب

 طور شد که من آدم بده شدم؟ چه -

بال سرمون   نی ا یطورادامه دادم: چه   یزیانگخنده  جنون کاناپه بلند شدم و با تک   یرو از 
 !...میاومد؟ ما هم و دوس داشت

 !شهی درست م زیهمه چ  زم،ی م باش عزآرو -

 .دی م کشگونه  ی رو صداش   یو به آروم یاز دستمال کاغذ  یاحرف تکه نیدنبال ا  به

 بکش.  قیعمو چن تا نفس نیبش -

 پس زدم.  ی رو به آروم دستش

 ...میآورد ی لب هم م  یلبخند رو م،یکرد ی به قوالمون عمل م م،یداشت یخوب یما زندگ -

 فشار دادم.  مقه ی شق یکاناپه نشستم و نوک انگشتم و رو  نی اول یاشاره  دستش رو  با

 !هیامروز کاف یادامه نده، برا  گهیگفت: اگه برات سخته د  نهینشست و باطمأن کنارم
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 . ستین یتکون دادم و گفتم: نه، کاف   یسر  آهسته

 ...مید یقشنگش رس یبه جاها  تازه

با  ،یاستراحت کن دی مون لحن نگران گفت: باو با ه   دیکش شیشونیبه پ یدست کالفه
 ؟ یزنیم  یبه خودت صدم دن یکه آزارت م ییزای چ یمتماد   یادآوری

وصف   یاندوه نه  یدر پس زم یا دسته  کاناپه مشت کردم و بعد از خنده یو رو  دستم
قدر قدر دوسم داشت و چهچه  نکهیا  یادآوری  دن،یم گفتم: آزارم نمچهره  یتو  یناشدن

 ! کشتمیکه داره م  ستین یز ی دوسش داشتم چ

چرا!   دونستمیخاطرات خوب، آزارم ندن... م یادآوریقلبم مطمئن نبودم    میاز صم  یول
 یدر پ یپ  یها و آه   قیعم یهاخوبم نبودن، همراه با حسرت  یها چون حاال فقط خاطره 

 درون قلبم  شده بودن!...

 *** 

 رها؟  -

ور شد وحشتناک افکار مختلفم غوطه   یبیسراش یکه تو  زابلی عمه ا یعصب  یصدا  دنیشن
 به خودم اومدم و نگاهم رو از پنجره گرفتم.

  یدر تالش برا  کهیمحو کرد، در حال  شیشونی پ یکم کم از اخم رو  د،یرو که د توجهم
اونجا نشستن    ،یخانوم زیسر م  ایگفت: ب یترم یبود با لحن مال  یاجبار یساختن لبخند 
 ! دهینم  انی به انتظارت پا

  اط، ی ح یکیو در تار  دمیچون دوباره به سمت تراس چرخ  دمیکه اصأل حرفش رو نشن انگار
 .شدی م راشی دوختم که پذ ین یکنارشون چشم به زم یگاردها ی ها و باددر پس مجسمه 

 ! گهیشامت و بخور د ایب -

حرف و جواب نگرفتن    کی زارباره  هم حق داشت تکرار ه  دیشد، شا یعصب  بارن یا  لحنش
 اعصابش رو خورد کرده بود. 
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 ...ومدهیآراد هنوز ن یول -

  ی بخوا اد؛ی اصأل نم ای  ادی م ری د یلیخ ای ها شب یبعض ش؟یشناسیبابا... مگه نم  یا -
 !هاشه یموهات رنگ دندونات م ینیمرغ سرکنده به انتظارش بش  نیهر شب ع

 ...ادی ناهار م یوار گفتم: گفت برا بود، زمزمه  اطینگاهم به ح کهی حال در

 !یرم به صفات شاخصش اضافه کن ییگو دروغ دیبا نکهیمثل ا -

 از وقت شامم گذشته.   گهیاالن که د -

 و لحنم مضطرب شد.  دتریکه از ذهنم گذشت تپش قلبم شد یزیچ با

 ؟ یر یگ  یبراش افتاده باشه!... شمارش رو برام م ینکنه اتفاق -

 خاموشه. شی گوش ،یبار زنگ زد ست یبهم رفت و کالفه گفت: از ظهر ب یه ا غر چشم

 !کنهی که توش کار م ییخب زنگ بزن به تلفن اونجا  -

 . زمینداره عز  یتلفن عموم  کنهی که توش کار م ییجا -

 دادم.  رونیرو آه مانند ب نفسم

 ندارن؟  یاونا گوش  ؟یچ کشی نزد  یگاردها یباد -

 هوا...  دمیدادش از جام پر  یصدا  دنی تو فکر فرو رفتم که ناگهان با شن دوباره

 شیدارن و شمارشون چنده، بچه ش یاون الدنگا چه کوفت دونمیبابا دختر من چم یا -
و نگران شوهرش   کنهی که ازدواج م  یستین میآدم نیمهدکودک، اول  یساله که نفرستاد 

 ! شهیم

به سمت چپ و راهرو  یسرش رو دوران کرد و   زیر یعصب یرو با حالت هاشچشم
 چرخوند. 
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  یهمه انتظار و نگران نی خاطر ابه نهیبی م  ادیبرو تو اتاقت اعصاب منم خورد نکن، م ایب -
 !...ذارهی سقف رو سر ما نم ده،یلنگ در هوا بودن رنگت پر  هیو 

 ازم دور شد و به سمت اتاقش رفت.  ی رلبیز  یها هم با فحش  بعد

 دوختم. رونی برگشتم و نگاهم رو از پنجره به ب م یصندل  یبه غرغراش رو توجهیب

تعداد   اط،ی ح  یتو   ده یخشک ی ها ها، درختمجسمه   گاردها،ی و حصارها، باد  هاله یم تموم
  نشسته بودن رو شمرده و حفظ کرده نیزم یکه رو یبارون یها دونه یفرشا و حتسنگ 
 بودم.

مثل   یز یچ هیاما   یاز تحمل گرسنگ ،یصندل یانتظار خسته شده بودم، از نشستن رو  از 
 به انتظار!... کردیم   خکوبمیم شهیهم

  یاز شهر سرگرم کار کی تار  یاگوشه  یتو  شونمی پر  الیو فارغ از خ کرد ی نم ی نامرد اونم
 ...دونستمی اما از ته قلبم م ه، یبدونم چ خواستمی که واقعًا نم شدیم

با حرکت   دم، یبخارش کش یرو یشدم و انگشتم و به آروم لیبه سمت پنجره متما  شتریب
 لبم اومد.  یو لبخند رو دمیکش شهیاز اسمش، رو ش  یاهاله  مزده خ ی ی هاانگشت  وقفه  یب

م  دوسشون داشت ومدن،یاز آسمون فرود م وستهیپ یآهسته و گاه ی برف گاه یها دونه
 نداشتن.  تموندی به سقف عمارت کال دنیاز بار ی ا واهمه چیچون ه

 من!...   مثل

از افکارم   یترو دردناک ترع ی محدوده  وس مینگران فتاده،یبراش ن یکه اتفاق  دونستمی م
 . گرفتیترسناک رو در بر م 

بلکه  زد؛یم  گرانیکه به د بشیاز آس یاخاطر جنبهبودم، نه به  کردی که م  یکار نگران
 . دادیکه به من م  یحیخاطر ترجبه

 . میحدأقل با هم غذا بخور  ای  م،یداشتم هر روز با هم باش دوست
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 !  کردمیگفت اون دروغگوئه اما من باور نم  عمه

رو ازش پنهون کرده بودم اما اون دروغ  یبزرگ  قتی و حق گفتمی من دروغ م  دیشا
 .گفتینم

 .کردی ا و آغوشش رو برام باز نمهاخم  زد،یدوسم نداشت بهم لبخند نم اگه

 لبم نشست.   یرو یازش، پوزخند تلخ  یجدال با افکارم و طرفدار در

 !کنهینم  انتیو به من خ گه یاون دروغ نم آره

 !...  بخشهی رو هم نم انتکاریو خ  دروغگو

 دادم.   یپور قول دزداگه بفهمه به کرم  گذره،ی از من م اون

  یهام و رو برف پلک  دیسف یها مماس به دونه  یدادم و با نگاه  هیتک یرو به صندل سرم
 هم فشار دادم.

 *** 

 بغلم، آهسته چشم باز کردم.  یتو  یزی چ یو نرم  یاحساس سرد با

 .دیچرخ  شیخاکستر  ی هاچشم  یتارم رو  نگاه

 .نمشیتر ببتا پلک زدم تو تونستم واضح  چند

  یو سرما از نفسش رو  کردنی م  ییخودنما شیخاکستر  یموها   ونی برف در م یها دونه
 .شد یصوزتم ساطع م

 دو نگه داشته بود. یو رو کش یافتاد که عقربه کوچ یواری به ساعت د  چشمم

 پام گذاشته بود.  یهاش و روشدن به سمتم دست  لی زانو نشسته و با متما  یرو

  ؟ یدی خواب نجایگفت: چرا ا  یخشدار یصورتش بود، با صدا   یکه رو یاخم کمرنگ با
 خدمتکارا کجان؟ 
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 هم روم و ازش برگردوندم.  ی هام رو ندادم و با فشردن پلک  یجواب

 ؟ یای عصبان -

 حبس کرده و آهسته گفتم: نه!...  نفسم

 ؟ یقهر -

 نه. -

 ؟ ی دلخور -

 صدام، زمزمه کردم: آره...   یتو یم رو آزاد کرده و با اندوه مشهود حبس شده  نفس

که حوصله قهر و دعوا نداره اما دلخور بودم   دونستمی داد، م رونی رصدا برو پ  نفسش
 ...ادیز  ی لیازش، اون هم خ

 شونم گذاشت و آهسته برم گردوند. ی و محکم رو   عیسر  ی رو با حرکت دستش

 مگه بهت نگفتم پشت بهم نکن و نگاه ازم ندزد؟!  -

  یهام اشکشار آورد و چشمبلند کردم و بهش نگاه کردم که ناخواسته بغض به گلوم ف سر
 شدن.

 حالتمم متنفر بود!...  ن یا از 

 یش بیاز صب تا شب غ  یتون ی طور مچه  م،یست که ازدواج کردآراد ما تازه به هفته -
 قدر چشم به راهت بودم؟ چه یدونی م  ؟یازم بپرس یحال  نکهیبدون ا

گرفت، نوک انگشتش رو آهسته   متیاز مال  یکم کم رنگ  شحوصله ی و ب یعصبان نگاه
 ،یدار  از یبه استراحت ن  کردمی گفت: فکر م ی ترو با لحن مهربون   دیصورتم کش  یرو
 ! یشیم  تیانقدر اذ  دونستمینم

 استراحته؟   دنیبه نظرت چند ساعت خشک موندن جلو پنجره و انتظار کش -
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  یخوا یم   یچ اگه آره هر کنه؟ی پروندن حالت رو خوب م کهیبه نظرت اخم کردن و ت -
 ! دمیبگو، گوش م

 ؟ یو آهسته گفتم: االن مثأل معذرت خواست  دمیکش یپوف

 !...یمنتظرم بمون شهی توجه به حرفم به نوازشش ادامه داد و زمزمه کرد: کاش هم  بدون

 بودم.  یبودمش اما هنوزم از دستش شاک  دهیبخش قلباً 

 ؟ یشام خورد  -

 ابروم رو باال انداختم. یتا  هیهم جمع کردم و    یرو تو هامدست 

 ؟یکنی که بحث رو عوض م  دمتیمن بخش ی تو فکر کرد نمیبب -

 ؟ یکنی م کاریچ یزد و گفت: مثأل اگه نبخش  یشخندین

 کنم،ی بغلت نم زنم،یباهات حرف نم گهیزدم و حق به جانب گفتم: د ی اروزمندانه یپ لبخند
 !کنمی م  هیهمشم گر نم،موی منتظرتم نم ،شم ینگرانت نم

 ... نطوریگفت: که ا  زیدآمیابروش رو باال انداخت و تهد  یتا  هی

 !کنمی گفتم: تازه اتاقمم جدا م هیو سر دم ی حرفش پر  ونیم

 چه غلطا! -

  ایبزنم  یحرف  نکهیحدقه گرد شد، قبل از ا  یهام تو از جاش بلند شد، چشم یناگهان
 چسبوندم. شهیبلندم کرد و به ش یصندل  یبکنم از رو  یحرکت

 ! ؟یزنیباهام حرف نم گهیکه د -

خاردار، لهم  لی زدم: پاشو از روم کروکد غیممکنه خدمتکارا بشنون ج  نکهیبه ا توجهیب
 ...فمیمن ضع ی کرد

 سرم برد.  یدست گرفت و باال هیدو تا دستم و با  هر
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 ! ؟یشینگران و منتظر هم نم -

  یبه شماره افتاده بود، به زور جلو مونی کیو نزد  ینیسنگخاطر  هام بهکه نفس  همزمان
 . رهی بود که دردم بگ فتاده یخشن نبود و کامل هم روم ن گرفتم، ی م رو مخنده

 هم فشار دادم و با خنده گفتم: غلط کردم!... یو رو   هاملب 

 آره؟  ست؟ی ن یاز ماچ و بغلم خبر گفت:   زیدآمیبه حرفم، تهد توجهیب

 !...یبکن یخواستیم میا  گهی کاره د هیبزنم، زمزمه کرد:   یحرف  نکهیاز ا  قبل

 و تند تند به چپ و راست تکون دادم. سرم

 ... کنمینم هی کار! گر  چینه نه ه -

 ؟ ی بر یخواست ینه چرا، کجا م -

 به تخت!  یکن خکوبمیم  دیبا  گهید نی گفتم: واسه ا طونیو ش   دمیخند  آهسته

گفت: هروقت فکرش به سرت زدر خودت برو   یجد یو از دورم باز کرد و با لحن  دستش
 ! اریو چکش ب  خیم

 لباسش رو مرتب کرد.  قه  ی حرف کامل ازم فاصله گرفت و   نیاز ا بعد

 تازه کردم و موهام رو مرتب کردم. ینفس

 بعد از فاصله گرفتنش. یو تند شده بود حت  وقفه ی قلبم ب ضربان 

 . میبودم که گفت: بدو لباس بپوش بر  میکوتاه گلگل کیمرتب کردن تن مشغول

 : کجا؟ دمیتعجب پرس با

 لبش نشست.  یرو  یکمرنگ لبخند

 .  رم یگیسر درد م  دونمیم -
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 جانم؟  -

 !یکن جانیه هیو تخل غیجغ یج یقراره کل -

 دوختم. اطیرو گرفتم و چشم به ح شهیش  یباز بخار رو یشیزده و نذوق  ینگاه با

ها نشسته بود با  مجسمه   یکه رو  ید یرنگ سف ی ملمخ ه  یو ال  نی زم ید یسف دنید با
 تا لباس عوض کنم. دمی زدم و به سمت اتاقمون دو غیج یخوشحال

 *** 

 رو باز کردم و نشستم توش. نیماش در

 کالهم و گرفت.  ی هابهم انداخت، دست دراز کرد و منگوله  ینگاهمین

 رون؟ یب یا یکاله احمقانه م نی با ا یکشی خجالت نم -

خوشگله! تازه   میلی: مگه چشه؟ خو حق به جانب گفتم  ختمیر رونیکاله ب ریرو از ز  موهام 
 گذاشتم برا تو!  فمیهم تو ک یخرگوش دونهی

 و روشن کرد.   نیماش  یپوزخند صدادار با

 با من نکن!  ا ی شوخ نیاز  گهید -

زرگ  روشن بود، دو تا چشم ب ی صورت شنه یبه حرفش کاله رو درآوردم. پس زم توجهیب
 !یدراز مخمل یلیخ یداشت با گوشا یمشک

 . دمیکش غشیت شی رو با ذوق به گونه  زبر و ش دشیسف خز

 و نرمه!  یچه گوگول نیبب -

کالفه گفت:   کرد،ی خرچسون و از خودش دور م هی انگار داشت   کهیاخم کمرنگ و حالت با
 ؟ ی آبرومم ببر هیبق  ی خوای نکن بچه! م

 !ست ی ن رونیب یچکینترس بابا ساعت دو شبه، ه -
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و رو سر من  ختیریپشمک ب ن یتو خوابتم اگفت:  یالیخیتکون داد و با ب یسر
 !ینیبینم

 !شوهر نازم  نمیبی م یداریگفتم: تو ب یکردم و با لحن مرموز  یثیخب خنده  

 دادم. نی رو پا  شهیهم ش بعد

 گرد شده بهم اشاره کرد.  ییهاچشم  با

 ست؟ یت ن! تو مگه عقل تو کله یخوریبزنش باال سرما م  -

 بارون سپردم.  یهاباز صورتم رو به دونه  شین با

 !کشهی نترس دو تا دونه برف من و نم -

 ؟ یدار سمی نکنه مازوخ -

 ! شدمیاگه نداشتم زن تو نم -

 بهم انداخت.  ینگاهم یگرفت و ن ریاز مس چشم

 به ابروهاش کردم.  یااشاره  با

 اگه سرد باشن!...   یرو، حت نایکردم. هم تو رو دوس دارم هم ا   یاخم نکن، شوخ -

 دو تا نکته داشت حرفت؛ من سردم با تو؟  -

 ! یستی گرمم ن  نیگفتم: همچ یو تو هم جمع کردم و با بدجنس  هاملب 

هرتم با چن تا  تو من و که شو  نمیچقد داغم... بعدشم بب  دمیخونه نشونت م میدیرس -
 ! ؟یدونی م ی کیدونه برف 

 و اخموش نگاه کردم. یجد افهیخنده به ق با

 بردم و به سرما و برف سپردم. رونیب نیماش   یو از تو  دستم
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 تندتر برو!  -

 حرف از جانبم، متعجب شد.  نیا  دنیشن با

 ؟ یگیم  ونی مغزت اثر گذاشته هز یسرما رو  -

 ! شهیم  زتریانگجان یه یلیخ ینطورینه، تندتر برو، ا -

  خوامی م ی گفتی م ،یبود یغیمعنادار گفت: قبالً که سوسول و ج  یلبخند کمرنگ و لحن با
 !به کشتنت بدم 

 ! ینگو که ترسو شد  -

 !... رم ی بم خوامینم گهی آره ترسو شدم، د -

 گرمش زدم.  رخ میبه ن یکمرنگ لبخند

در کنارش از ته قلب لبخند بزنم و نبض   تونستمی چون م رمیبم خواستمی نم گهید منم
 رو احساس کنم. یزندگ

 دادم و آروم گرفتم.  نی رو پا شهیاحساسات ش هیو تخل غیجغیج یاز کم بعد

 رو زد و سرعتش رو کمتر کرد. ن یماش یبخار دکمه  

 م؟ یگرد ی هام فوت کردم و گفتم: برمرو به دست  نفسم

 ! ؟ینک یتو برف باز  یدوس دار ینه، مگه نگفت -

 م؟ ی شیم  ادهیپ یگفتم: ک زدهجان یلبخند سر تکون دادم و ه با

 رو خاموش کرد.   نیو ماش ستادی محض اتمام حرفم ا به

 شدم.  ادهیپ زنانغ یو باز کردم و ج در

 برق که آکنده از برف بودن نگاه کردم.  یهاها و چراغ ذوق به درخت  با
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کاج بلند   ه یکردم و به سمت  بم یج یهام و تو که به سرم زد، دستکش یای طانیفکر ش با
 .دمیدو

 داده بود صدا زدم.   هیتک نیدادم و آراد رو که به ماش هیش تکبه تنه  اطیاحت با

و زمان به سمتم اومد و کنارم    نیبه زم یهر از گاه  یهاغره در هم و چشم  ییهااخم  با
 . ستادی ا

 م؟ یهمه راه کشوند ن یکه ا ی دار یکار مهمچه -

  هیتک نیزهرمار به ماشبرج  نی همونطور ع  یخواستی گفتم: مگه م یو شاک  دمی ورچ لب
 ؟ یبد

سوءاستفاده نکن، اگه    میدرست کنم؟ از مهربون یبرفبرات آدم  ینکنه توقع دار -
 خودته...  ریچون همش تقص ن یرزمی تو ز   اندازمتی م  یسرمابخور

 و فرار کردم.  دم یها رو کشاز شاخه کی خط کوچ هیغر زدن بود که  سرگرم

  ختنیدرخت ر یرو یهابزنه که تموم برف  یابروش رو باال انداخت خواست حرف یتا  هی
 ها خفه شد.از برف  یانبوه یتو  ادش ی رو سرش و فر

 .دنیزدم و شروع کردم به خند یبلند غیج

سروکولش   ی رو  یها در تضاد کامل با برف  یرو به سمتش گرفتم که سرتاپا مشک انگشتم
 . دمیپام کوب یهمون انگشت رو مشت کرده و رو فت؛گری م یکشت

بود که تعادلم رو از دست    دهیبه سمتم اومد هنوز بهم نرس ینیخشمگ اهیگرگ س نیع
 برف افتادم. یدادم و رو 

 شده بودن.  ریهام سراز خنده اشک  سمتم خم شد که از شدت  به

 . دمیبرف کوب یتو  یرو با خوشحال  پاهام 
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خفن  تموندی که کال زنمیتو عمارت م یبنر سراسر هیبألخره انتقامم و ازت گرفتم! فردا  -
 ... ننه ییپا کردم! هاعرو کله 

هام رو  و دندون  ارهیصورتم فرود ب  یش رو تو دست بلند شده  خوادی که م دونستمی م
 تو حلقم!  زهیبر

هام کم کم فروکش  چرت و پرت  دنیرو به موت از خنده و شن افه  یق دن یبا د تشیعصبان
 کرد.

 کنار زد.  شی خاکستر یموها  نی ها رو از بفرستاد و برف  رونیب یقیرو با بازدم عم نفسش

 ی موها نیبود بلند شدم و دستم رو ب می اسب یها خنده  مونده  ی که باق یلبخند  با
 حالت و جذابش فرو کردم. خوش 

سرش   یآوردم و رو  رونیب بمیج یرو از تو  میخرگوش یکاله صورت نوازش ناگهان نیح در
 گذاشتم.

 نگاه کرد. دنامیبود به باال پر یجیکه حاصل گ یشد و با تعجب و اخم کمرنگ بلند

 ... ؟ی نکنه قرص اکس خورد -

 متوقف شد.   شیشونیپ یها از رواز گوش  یکی شدن  زونیبا آو حرفش

 .دیبرف کوب یو رو  دیکش رون یکاله و از سرش ب ادیفر  با

 به اطراف نگاه کرد.  ینیرو دوباره تکوند و با بدب موهاش

 قدر باحال بود؟ چه  ید یلبخند گفتم: د با

 تره؟ باحال  یاالن چ  یدونی داد و کالفه گفت: م رونیب  یرو حرص نفسش

 به نشونه نه تکون دادم.  یسر

 کنم. زونتیآو  یبه همون درخت کوفت رمیمسخرت بگکاله  یها زنگوله  نیاز هم  نکهیا -
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 نزدم. یو حرف  دمیخند  آهسته

 خودم و بهش رسوندم.  یپالتوم فرو کردم و با پرش کوتاه بیج  یرو تو هامدست 

بودن تعادلم رو از دست بدم که کمرم رو گرفت و به   بیخاطر دست به جبود به کی نرد
 خودش چسبوند. 

 لپم گذاشت.  یصورتم کنار زد و دستش و رو  یو از تو  موهام 

 !کرده  خی صورتت   -

هاش رو دورم حلقه  کردم و آهسته بهش چسبوندم، دست   کیرو به صورتش نزد  صورتم
 کرد و به خودش فشردم.

 کرده بود نگاه کردم. دنیه بارسکوت به برف که دوباره شروع ب در

 ؟ ی: خوبدمیو آهسته پرس دمی کش یقیعم نفس

 دمیشنی که جنسش رو شناخته و نواش رو م یاکرد و با زمزمه   کیرو بهم نزد  هاشلب 
 ! یکنارم باش نجایهم هم  گهیگفت: بهم قول بده سال د

اگه    یحت  صدام گفتم: طنتی پنهون در پشت ش ی کمرنگم رو پررنگ کرده و با بغض لبخند
 ! ؟یار یسرم ب  ییبال یروت و نتون زم یبرف بر 

 !یباش شمی پ خوامی م یکن میقدرم عصبانهر چه  -

 !...دمیقول م -

 گفتم: آراد من گشنمه...  یفرما شد و بعد به آرومحکم   نمونیسکوت ب  هیثان چند

 رکاکائو؟ یش  ای  یخوا ی غذا م -

 هر دوتاش!  -

 اشاره کرد.  نیآوردم و با چشم به ماش  رونیبغلش ب از 
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 درآم!  تی خال شهیتا از خجالت شکم هم میبر -

 ! میرفت و منم به سمت کاله خرگوش نی به سمت ماش اون

 نوازشش کردم.  زیآممحبت  ینشسته روش رو تکوندم و با حالت  برف

 ! شی به کله خاکستر زنمیروز چسبت م هیبألخره  ،یاشکال نداره گلگل  -

 گذاشتمش.  بمیراه افتادم و تو ج نی سمت ماش به

 باشه!  ؟ی ریازش انتقام بگ  یخوای م -

 دوباره درش آوردم و از برف پرش کردم. یطونیحرف با لبخند ش  نیاز ا بعد

  نکهیبود، قبل از ا ده یرس نی شمرده به سمتش رفتم که به ماش ییهاآروم و با قدم  آروم
 کردم و گلوله برف رو با کاله به سمتش پرت کردم.  ی شدستیبره داخل پ

 هام گذاشتم.چشم   یشدم و دستم و رو مونیلحظه پش  همون

 زدم و امواتمم رصد کردم.  غیج یدلم  کل ی تو

بهش نگاه    اطیهام با احتاز انگشت   یکی یآهسته چشم باز کردم و از ال  هیاز چند ثان بعد
 بودن.  کردم.در کمال تعجب حرکاتش آروم و شمرده

 آورد.  نی ش گذاشت و کاله رو پاشونه یو رو   دستش

 .دیکش شخته یرهمبه  یبه موها  یش رو تکوند و دستشونه  یبرف رو  یخونسرد  با

گلوم رو صاف کردم و با    یاصورتم کنار زدم؛ با تک سرفه   یرو کامل از جلو هامدست 
 چند قدم به جلو برداشتم.  اط ی احت

بهم نگاه   یرچشمیو ز  دیهاش تموم شد به سمتم چرخکه با مرتب کردن لباس  کارش
 کرد.
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با  نم؛یهاش رو بب تونستم برق ترسناک چشم  م یکه از هم داشت یاد یوجود فاصله  ز  با
 .ستادمی ترس همونجا ا

 به سمت خودش چرخوند. رمیرو باال آورد و انگشتش رو در مس دستش

 جلو!  ایب -

 قدم رفتم عقب.  هیرو محکم گاز گرفتم و   هاملب 

 ! ام؟ی خودم ب ای  یا ی: مدی چیگوشم پ  یتو ی جد  یبا تناژ بلندتر و لحن نباریا  صداش

 باال گرفتم.  ستیفوت کردم و دستم رو به عالمت ا  رونی رو کالفه به ب نفسم

و  چکمم ر یابروش رو باال انداخت و بهم نگاه کرد که خم شدم و بندها  یتا  هیاخم  با
 محکم بستم.

 کالهم بلند شدم. یها و با محکم کردن زنگوله  دمیرو پوش هامدستکش 

 . دمی به سمت مخالفش دو مقدمهی نثارش کردم و ب یحیمل لبخند

تا   دمیآهسته به عقب چرخ دمی دو  نیدر ح نمه،یدر کم لی انگار عزرائ دمی دویم  یجور هی
زده پشت  بلند شد و وحشت  غم یج دمشید میدر چند قدم یاما وقت نمیواکنشش رو بب

 . دمیچیدرخت پ

و با قورت دادن آب دهنم با حرص گفتم گفتم:   دم یکش رونیب یارو آهسته از گوشه سرم
سر    یپا؟ اگه تو عمارت جار نزدم کاله صورت شیش  لی دنبالم گور یفتیم  یکشی خجالت نم

 !... یکرد

 هاش رو به کمرش زد. و با اخم دست  ستادی ا  میچند قدم در

 !یبگ یکنم چ ت یجلو تا حال  ایب اد،یصدات نم -

سخت شده بود با خنده سر تکون   دنمیتپش قلبم کرکننده و نفس کش یکه صدا  همزمان
 دادم.
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 بگو!  نجایهم ام،ینم -

  تی حال امی خودم م خوادیزد: اصأل نم ادی همون حالت فر یبه سمتم برداشت و تو  یقدم
 !کنمی م

 . دمیچسب یاگه ی عقب رفتم و پشت درخت د غیج با

 !کنهیکله پام م هیثان ک یتو ج رتمیاگه بخواد بگ دونستمی چند که م هر

زمزمه کرد:  زیدآمیهام نگاه کرد و تهدتو چشم ستاد،یا  هویبود که  میچند قدم در
 ؟ یخندی م

 شد و کنترلش از دستم دررفت.  شتریم بخنده  شیحرص  یصدا   دنیشن با

 تا نخندم!  برو عقب -

لبش نشست و با لحن مطمئن    یرو یثیجلو اومد؛ لبخند خب شترینشون نداد و ب یتوجه
  یها ه یگر یرو برا  ت ی انرژ   یگفت: انقدر بهم بخند تا جونت درآد ول یو مرموز 

 نگه دار! الوقوعتب یقر

 هام رو به کمرم زدم. محو شد و دست   لبخندم

 ؟ ی کن کارمی چ یخوای مثالً م -

 !یبدون ی خوای باور کن نم -

 . دمیهام رو ورچلب   تیمظلوم با

 کنم...  یباهات باز  خواستمیآخه چرا؟ فقط م  -

از جا    ادشی فر یصدا   دنیو ناز حرصش رو بخوابونم که با شن یینمااز راه مظلوم  خواستم
 و تنه  درخت رو چنگ زدم. دم یپر
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جرعتش رو نداشت؛  یاگهی ده  دآدم زن چیکه ه یسرم آورد   یی! بالها؟یکرد  کاریچ -
خونه  واری نمونده، از در و د  یباق میقبل تیاز شخص یچی ه م؟یقدر عصبانچه یدونی م

 چون افسارم رو دادم دست تو!  شنومی خنده و تمسخر م یصدا 

  تی! مگه شخصایشد ادبیب یلیزدم: خ غیدادم و با حرص ج هیاخم به درخت تک  با
 بود؟ یاچه تحفه  یکه قبأل داشت یترسناک 

و    یکت و شلوار کرم چوقتیکه بود ه یگفت: هر خر یای بلند و عصبان یبا صدا  بالفاصله
نزد!   اه ی رو گل و گ کردی که جنازه باهاش جا به جا م ینی! ماشدینپوش یصورت  راهنیپ

رو بس   هی ملت دنبالت نکرد تا زرزر و گر هی  یموهاش رو با ژل و زهرمار فشن نکرد! جلو
سوال احمقانه   هیمنتظر جواب    قهی! سه بار و سه دقحضرتو م ی آدم بر نیو ع یکن

 نموند!...

 ش شد.کلمه  نی حواسم جمع آخر  رفتمی م  سهیاز شدت خنده ر کهی حال در

 رو برگردوندم.  تم یگلوم رو صاف و جد یا سرفه تک  با

 ...نهیسوال احمقانه؟ روشش همگفتم:   ظ ینگاهش کردم و با غ اخمو

به سمتم گرفت و با انزجار گفت: احساس کردم انداختنم تو   زیدآمیرو تهد  انگشتش
 جهنم! 

  شی ریبه ت خودیبار اول بله رو بگم؟ تو هم ب مده یزدم: خب مگه شوهرند  غیحرص ج با
 الیگودز  هیعاقد بدبخت پس افتاد فکر کرد دارم با   ی نگا کرد یجور هیقبات برخورد!  

 ! شمیمزدوج م

تو عقدش با کت چرم و   یکدوم داماد  ؟ی دیتو مگه تو عمرت عروس و داماد ند  اصأل
عقب نداره   یصندل  یترسناکت رو که حت نیسفره؟ گفتم ماش  یپا نه یشی م  نیشلوار ج

عروس جا به   یمسابقات رال  نی ملت فک نکنن با ماش  ی! دو تا گل زد یعوض کن، نکرد 
 !یکنی جا م
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کمم تافت زدم؛   هیبرات شونه کردم و   ؟ی ایتو چش و ابروت ب یکه با موها  شدینم
من   یگرفتی و اون مردا رو به باد کتک و ناسزا نم یزد یداد نم رزنیبعدشم اگه سر اون پ

 ! کردم ی نم هیگر

 م؟ یر یم  یکدوم گور  یکوفتچه  یآخه به اون چه که ما برا  -

 !نطورنیهم رزنایهمه پ -

گفت: پس به اون الدنگا چه  یشد و شاک  تری بکشه اما حرص قی کرد نفس عم یسع
 وسط؟!  دنی داشت که پر یربط

چن تا سوال    یرو برا چارهیب رزنی پ یخوای و گفتم: فکر کردن م دمیلب ورچ مظلومانه
 !یکن یقصاب

 تا سرش تو کار خودش باشه!  ارمیدخلش رو ب زدمیحقش بود زنگ م  -

 تعجب زدم رو دهنم. با

 ؟ ی گیکه نم یجد -

و    دمیپوش یصورت  راهنیچون پ  ینکنه فکر کرد ه؟ یگفت: چ یزد و با دهن کج یپوزخند
 کنم؟!  یو ط  میروال سابق زندگ تونم ی نم گهیعسل تو دهنت گذاشتم د

بزنه با برفا   نکهیم گرفت؛ قبل از او دوباره خنده   دیپر کشاخمم  یحرفش ناگهان  نی ا با
نه،   یگفتم: صورت دمانندیتأک  ی م رو قورت دادم و در اصالح حرفش با لحنکنه خنده  میکی
 ؟ یبا عسل دار ی! بعدشم تو چه مشکلیاسی

 مگه دست خودت چالقه که من بذارم دهنت؟  -

 دوباره پوکر شدم.   ش یو عصب  زیآمحرف اعتراض نی ا با

 مشترکمون!  یشدن زندگ نیر یش یبرا  -

 .دیخند یکیستر یبودن به ه یعصبان نیع در
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 هم فشار دادم.  یهام و رو دادم و پلک  هیبه درخت تک یخستگ با

 ملتفتت کنم؟  یندار یاگه یاعتراض د -

 تو محضر ازم باج گرفت؟  کهیچرا اون زن -

 ! یتم: باج نگرفت، بهش شاباش داد بهش نگاه کردم و مهربون گف   یلبخند  با

: چرا مجبورم  دیپرس یترداد و با لحن آروم  هیپشت سرش تک  یبه درخت برف متقابالً 
 دنبالت بدوئم؟   ابونی تو خ ی کرد

 ! ینازک کردم و حق به جانب گفتم: مجبورت نکردم خودت اومد  یچشم پشت

 ! یلیرتر یز  یخودت و بنداز  یبر  یخوا ی م یگفت -

تو بازار به مردم نپر، مگه  چوقتیه گهید ی کردم ول یگفتم: شوخ یلبخند کمرنگ با
 ؟ ی اوونهید

  ای  موونهی گفت: من د یتو حدقه چرخوند و حرص یحوصلگی هاش رو با بچشم  مردمک
 اونا؟ 

و    لیکه مطابق م  ستنین گاردتیخدمتکار و باد ا یهمه  دن یباور کن دی با  یاونا ول  دیشا -
 نن! اوامرت رفتار ک

هاش رو  بکشه و چشم یقیبألخره تونست نفس عم بارن ینزد و سکوت کرد؛ ا  یحرف گهید
 ببنده!  هیچند ثان

 تموم شد؟   تتی: عصباندم یباال انداختم و آهسته پرس ییابرو 

 چون سرت داد زدم؟  -

تو عمارت کله   یکرد ی نم یخال نجایا  ،یختیهفته حرص و جوش تو خودت ر هیبألخره   -
 ! یجوشوند ی اون بدبختا رو م
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 ؟ ی لب زد: خوب یبهم نگاه کرد و با لحن مهربون یرچشمیتوجه به حرفم ز   بدون

 لبخند سر تکون دادم. با

 کنم!  هیگر   خوامی نگران نباش، نم -

 ! یگذروند  هیروز و بدون گر هیچه عجب   -

، خسته و گرسنه  که داشتم  یحال شاد   نیو در ع  جانیروز پر از ه یادآور ی از  کهی حال در
و   میقدر ترسوندچه  لی اون اوا  ستی ن ادتی! کنمی نم هیگر  شهیبودم؛ گفتم: من که هم

 نکردم؟  هیگر

که از تار و پود پوستم عبور کرد و به قلبم  زیو گرم بهم دوخته شد؛ انقدر ت  رهی خ نگاهش
 .دیرس

شروع به    ینقطه ضعفم یدی فهم یاز وقت  ست؛ی برام مهم ن یدونستی چون م ینکرد  -
 ! یسوءاستفاده کرد 

 . دمیخشکم رو با زبون تر کردم و خند یهالب 

: دمیش رو شنزمزمه آهسته ی سرمون بود که صدا  یباال  ره  ی به آسمون سرد و ت چشمم
 !... یرحمی ب یلیتو خ یول

 قلبم فشرده و نگاهم به آسمون تار شد.  یتو  یزیچ

  ی که تو ییقلب به نجوا  م یم چون از صمنشون بد یواکنش  اینگاهش کنم  نتونستم
 بودم!...  رانگری باور داشتم؛ من و دیچیگوشم پ

  نیسرد دستم رو گرفت و به سمت ماش  یهوا   ریموندن و سکوت ز  قهیاز چند دق بعد
 کرد.  تمی هدا

  ی ها و پاهاگرم تاره تونستم دست  یو هجوم هوا  نیمحض نشستن داخل ماش به
 از بدنم حساب کنم. یرو احساس و جزئ مزده خ ی
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و چند تا    دیچیهاش رو دور بدنش پشده بدر دست  شتریب شیدگیپررنگ  کهیدر حال آراد
 . دیکش قینفس عم

 سردته؟  یلیخ -

 هاش رو از هم جدا کرد.صدام به خودش اومد و با اخم دست   دنیشن با

 !ینه، نگرانم تو سرما بخور -

 ! شهینم میز ی: تو نگران خودت باش، من چگفتم  یاخنده تک به غبغب انداختم و با   یباد

  یزا یآبکش که هر بار از مرگ فرار کرده نگران چ کلیه نی پوزخند گفت: من با ا با
 !میاز سرماخوردگ یتربزرگ 

 معنادار چشم ازش گرفتم.  یباال انداختم و با لبخند ییابرو 

 ! یگی ، تو راست مباشه -

: نگو که  دم یپرس ین ابروهام رو با شک درهم گره زدم و به آرومفکر کرد هیاز چند ثان بعد
 ! ؟ی تا حاال سرمانخورد

 نشدم!  ضی مر   چوقتی گفت: من ه یزیررو با روشن کرد و در همون حال با اخم  نیماش

 تکون دادم.  دنیبه نشونه فهم یرو با تفکر جلو بردم و سر هاملب 

 ! یقبول، تو فوالد باشه -

 ؟ ی ستیزدم: تو چرا به فکر شکم من ن غیج می شکم و گرسنگ یادآوریلحظه با    همون

 ؟ یخوری قدر متم مگه تو چه به فکر شکم وامونده  شهیگفت: من هم یدهن کج با

 شامم نخوردم!  یقدر؟ حتهم  جمع کردم و با حرص گفتم: چه   یرو تو هامدست 

 در هم بهم چشم غره رفت. ییهااخم  با

 گفتم...  زابلی من به عمه ا ؟ یچرا نخورد  -
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 منم نگرانت بودم، نتونستم بخورم...  یومد یحرفش و مغموم گفتم: تو ن ون ی م دم یپر

 واقعأ؟  -

 کردم.  دی و با سر تأ دمیورچ مظلومانه

 ! رونیاوهوم، لوله گوارشم االناست که بزنه ب  -

 ؟ یگذاشت تی، گفت: چون من و در ارجعصورتش بود   یکه رو یخنده  کمرنگ با

غذا حاضر بودم آدم بکشم اما امشب   یشد! حقم داشت من برا  ی... بچم احساساتیآخ
 خاطر اون نخوردم.به

 به نشونه نه تکون دادم. یحال سر نی ا با

  ریزده ز  یخوش چاره؛یانقدر استراحت نکرده ب چوقتینگران شده باشه! ه دینه، با -
 دلش! 

که قبل ازدواجمون بهت قول دادم   رکاکائو یجز ش براش بکنم، به یفکر  هی د یپس با -
 ؟ ی خوا یم  یچ گهید

 فقط غذا باشه. دونمیو خوشحال گفتم: اوم... نم دم یهم مال یهام و رو ذوق لب  با

 ... ی خوای م  یخونه خودت به آشپزا بگو چ  زنمیگفت: زنگ م ری تکون داد و ز  یسر

 صبحه. میساعت چهار و ننه نه، االن که  -

 خب؟  -

 . دنیاالن خواب -

 زور بلندشون نکنم!گفت: پس بهتره بلندشن تا به یتفاوتیب با

 .خوادینه نم -

 ت گل کرده! دوستانه گفت: نگو که رگ انسانه یاخم کمرنگ با



 بی محابا 

483 
 

  نیاز صبح تا شب ع هاچاره ی ب خواد،یهرحال نمدادم و گفتم: به  رونیمانند برو آه  نفسم
 !کننی سگ کار م

 کنن؟ ی م کنن،ی همش رو که غذا درست نم -

 ! ننیبش قهیدق ه یجرعت ندارن   یسفت و سخت جنابعال نیبا وجود قوان -

برداشتم کم بهشون خوش   یجا و الزم رو به دستور جنابعالبه نی اون قوان یاز وقت -
 ! گذرهینم

 هم آدمن. زدم و گفتم: بألخره اونا یکمرنگ لبخند

 تو هوا چرخوند. یحوصلگیرو با ب انگشتش

تنها آدم  کنه،ی نم رییبرام تغ یچ یتا شب روضه بخون و رو مخم برو اما ه یخوا ی اگه م -
 !ییمن تو  یزندگ ی تو

 زابل؟ یپس عمه ا  -

 !ه یجور آدمواقعأ چه  یبدون یخوا یباور کن نم  یاون بحثش جداست ول -

 بدونم!  خوامی م یوار گفتم: ولقورت داد و زمزمه یدهنم رو با نگران  آب

 ! یبهتره ندون -

 ش حرف بزنه.درباره  خوادی نم دمیحرف روش رو ازم برگردوند و فهم  نیاز ا بعد

هاش  که چشم یبود... کس تموندیآراد نبود که فرد مجهول و مرموز عمارت کال  نیا  درواقع
هاش هاله  معلق نفس  یو سرد  زدیلبخند نم کرد،ینم رو منعکس  ینور چیانعکاس ه

 بود!  زابلیعمارت بود ا  ی تو

 *** 

 ! نیتلیگفتم: زود باش ک دیلرز ی م  جانیکه از زور ه ییعجله و صدا با
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 گذاشت.  ینیس  یو رو   ییدارو یهااه یو گ  ینیریش  یها رو پر کرد و بسته  وانیل  زدهشتاب 

 بغلم گرفتم.  یاپن برداشتم و تو   یرو از رو ینیس

 باال!  اریسرد و پارچه رو ب آب -

 رهاا؟  -

 . نیزم یاز دستم افتاد رو  ینیو س دمی بلندش از جا پر ادی فر یصدا   دنیشن با

 . دیلرز ی انداختم که از شدت ترس م نیتلیبه ک ینگاه م یحرص سرم رو فشار دادم و ن با

 . دمیها چرخم گرفته بود به سمت پلهخنده  کهی حال در

 ! دهیکه سرماخورده بع  یاز آدم یاتن صدا و حنجره  نیجلل الخالق همچ  -

هام  به قدم  لرزوندی رم مخونه یوارها یو همزمان د   زدیکه صدام م ادش یفر   نیچندم با
 گرفنم.  نی تلیدوم رو از ک ین یسرعت دادم و س

 !کنهیخونه رو رو سرمون خراب م  ادی کنم م ری د گهید  قهیدق هی -

جلوتر ازش    کردم ی رو حمل م یاه ی گ یها دارو و جوشونده  یحاو  ینیس  کهیهم در حال بعد
 ها باال رفتم. از پله

 بود. دهیبهش کردم که از ترس رنگش پر  رو

 ؟یلرز ی تو چرا م ،هیشه گفتم: از دست من عصبان بخششی تسل یکه کم یاخنده  با

  یاز دست کس تموندیکال  یآقا  یا زبون تر کرد و آهسته گفت: وقتخشکش رو ب یهالب 
 !کنهی شه هممون رو مجازات م یعصبان

 تو نترس!  کنمی ابرو باال انداختم و گفتم: نوپرابلم خودم آدمش م  یالیخیب با

به   یقیو با نفس عم ستادی تر شده بود پشت در اهام مضطرب حرف  دن یاز شن کهی حال در
 اشاره کرد.  یورود 
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 من و فدا کنه خودش درره!   خواستی م ادبیب

 اول شما!  -

 به نشونه تأسف تکون دادم و در و با پام باز کردم. یسر

هام رو جمع و جور کنم و  لب  کردمی م  یسع کهیلحظه  آخر به سمتش برگشتم و درحال در
 دم؟ ی: معلومه خنددمیآهسته پرس رم،یم بگبه چهره  یتفاوتی حالت ب

 استرس سر تکون داد. با

 نثارش کردم و وارد اتاق شدم. یبر سر خاک 

مشت گرفته بود؛ اون    یتخت مچاله شده بود و سرش رو تو   یبهش افتاد که رو چشمم
 . زدی رو چنگ م یدستش هم عسل یکی

 تخت گذاشتم. یرو انتها ینیدهنم رو قورت دادم و س آب

 !یش ی سر حال م  یقرق  نی تا شب ع یرو بخور نایا  زم،یعز  ایب -

به خون   ییها با چشم  ش،خته یهم ربه ی موها  نیصدام سر بلند کرد و از ب  دنیشن با
 نشسته نگاهم کرد. 

  یهادندون  نیو از ب دیتند به سمت خودش کش یو حرکت ی خوردرو با اعصاب  ینیس
و  کارم کندن قبر ت  نیاول ادی: دعا کن خوب نشم، حالم که سر جاش ب دیش غرشده  دیکل
 !کنمی دار زنده زنده خاکت م! با همون کاله زنگوله شهیم

تالش کردم به روم   یلیهم فشار دادم و روم و ازش برگردوندم. خ یرو محکم رو  هاملب 
هام و  هام جمع شد، لبچشم یاما نتونستم و اشک تو  رمیخودم رو بگ یو جلو  ارمین

 دن.کر  دنیهام شروع به لرز هم فشار دادم و شونه یمحکم رو 

    ؟یکنی م یچه غلط ی! دارپدری ب نجایا  ایب -
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ها و  چشم  یهام و محکم رودست  دهیبه نعره نبود، ترس شباهتی ش بگرفته  یصدا 
 . دمیهام کشلب 

 ؟ یخندی : مدمیش رو شنآهسته  یم بودم که نجوا جدال با حالت چهره  سرگرم

 به سمتش برگشتم. یشتاب سر تکون دادم و تند با

 !کنمیم  هیدارم گر  نه نه -

  رینزنم ز  یهم محکم کرده بودم تا پق ی هام و روبهم نگاه کرد که به زور لب  یرچشمیز 
 خنده!

همون   یمنم تو   کنن؟ینم یکائنات باهات همکار  یو نکن ول یکار هی  گنی م یوقت  یدید
 .د ومیم مخنده  شتریب  شدیم  تریقدر عصبانحالت بودم؛ هر چه 

تخت   نی ا  یبه سمتم گرفت و با حرص گفت: فقط بذار از رو زیدآمیرو تهد  انگشتش
 بلند شم... یکوفت

 . دینفس سر کش کی تلخ توش   یها اه یرو بدون توجه به گ وانیهم ل بعد

تخت ولو    یهاش رو بست و روها تو دهنش چشم و نبات   اهیاز با حرص چپوندن گ بعد
 شد.

 .نی تخت پرت کرد پا  یرو از رو ینیکه ناگهان با لگد س دمی کش یقیعم نفس

 تخت گذاشت.  نی رو پا شد و پارچه و آب کی شمرده بهم نز ییهابا قدم  چارهیب نیتلیک

 : رها؟ دی چشم بسته غر با

 باز به سمتش رفتم.  شین با

 جانم؟  -

 ! کشمتی م -
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 روم رو ازش برگروندم.  ظیغ با

درد و  ست! فوقش چند روز با سردرد و بدن ساده  ی آنفوالنزا  هی ه؟یچ ایباز لوس  نی آراد ا -
 و داد...   غینصف تو ج  کننی م مانی زا رنیکه! مردم م  کشتتینم ،یکنی تب سر م

زدم و   غیگفتم ج یچ دمیاز جاش بلند شد؛ تا فهم  یتموم نشده بود که ناگهان حرفم
 شدم. میپشت تخت قا 

با وحشت به سمت در  نیتلید و شکست؛ ک به در برخورد کر یعسل یمجسمه رو  همزمان
 .دی دو

 رفتنش کردم.   ریبه مس ینگاهمین

 دوست، نامرد! جون  ادبی دختره ب -

 هم با حرص به پشت تخت بلند شدم و انگشتم رو به سمتش گرفتم.  بعد

 ؟ یکن یمن و زخم یسرماخوردگ هیخاطر به  یخوا یم ،یت یتربیب یلیآراد خ -

بکشمت، چرا   خوامی لب گفت: م  ری ها رو پشت سرش مرتب کرد و ز بالش یاچشم غره  با
 ! ؟یفهمینم

کردم و   رتختی ز  ینیها رو به همراه سشکسته  شهیبه سمتش رفتم، ش یاخنده تک  با
 کنارش نشستم.

 رو بستم.  شیمشک  راهنیباال پ ی هابردم و دکمه  دست

 و روشن کن! یکولرگاز  -

 نمیشیتا صبح م  یباش یاگه پسر خوب یو گفتم: نچ ولپاهاش مرتب کردم   یرو رو  پتو
 .کنمی م  یازت پرستار

گفت:  رلبی که ز  دمیش رو شنگرفته   یآب فرو کردم، نجوا یحرف پارچه رو تو   نیاز ا بعد
 ! فتهیوظ
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 ی رو از رو  شره یت یخاکستر  یملتهبش گذاشتم و موها یشونیپ یو رو   دستش
 کنار زدم. شیشونیپ

  زبرش مشغول شدم.   صورتش گذاشتم و به نوازش آهسته  گونه   یرو رو  پارچه

 نگام نکن!  ینطوری بسته گفت: ا  چشم

 ؟ ی طورچه -

 کرده!  فمیضع  یمرض کوفت  نیفکر کنم ا خوامینم -

در ضمن نگاه من عاشقانه بود   کنه،ی نم فتیضع نیا  شنی م ضی مر یهمه  آدما گاه -
 !ادبیب

 آغوشش جا کردم.  یبه زور خودم رو تو بازوش گذاشتم و  ی هم سرم و رو  بعد

 داد.  رونیمانند برو دور سرم حلقه کرد و نفسش رو آه  بازوش

 ؟ ی شیبپرسم ناراحت نم یزیچ هیرو با زبون تر کردم و آهسته گفتم:  هاملب 

 ست؟ مگه ناراحت کننده  -

 باشه...  دینبا -

 بپرس!  -

 شدم.  رهی ش خباال گرفتم و به گونه یرو کم سرم

 ه؟ یخم مال کِ ز  ن یا -

 شدم.  مونیاز سوالم پش کهی سکوت کرد، طور  هیثان چند

سال    شیش ا یو پنج   ستیگفت: ب  یاگرفته  ی کنم که با صدا  یخواهمعذرت  خواستم
 ... شیپ

 بود؟   یکار ک -
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 ! شدیخشن م یگفت: خب... کول گاه ی تفاوتی لحن ب با

 چند سالت بود؟  -

 ...شی ش ایپنج  -

وار  و زمزمه  دم یکش شره یرد ت  یزبر ینوک انگشتم و رو  یوصف نشدن یبهت و اندوه با
 گفتم: چرا؟ 

 ! شدمیاحمق م  یخب... منم گاه -

کردم، مثل   یریگباز و لبخند کجش نگاه کردم که ادامه داد: بهونه یهاتعجب به چشم  با
 زخم بهم داد.  ه یتو عر زدم... اونم  

 ؟ ی چرا پاکش نکرد  -

 شم!... رانگری و انتکاریخ هیدلتنگ   دی بمونه نبا  ادمی تا  -

گرفته بودن نگاه کردم و ترس به   نهیاز بغض و ک  یهاش که حاال رنگبه چشم  دیترد با
 !شناختمی شد چون نگفته مخاطب نفرتش رو م قیهام تزرتک سلول تک 

اون عاشق کول    نکهیاگفتم:  نهیبازوش حرکت دادم و با طمأن یرو یو به آروم دستم
 که تو رو دوست نداشته... شهینم نیبر ا  لی نبوده دل

ت رو  احمقانه   دگاهیبهتر باشه د دیگفت: شا  یلبش نشست و با لحن سرد یرو  یپوزخند
 زن متعهد بود...  هی! اون  یبه آدما عوض کن

 به کول؟  -

حبت رو  م اقتی وحشتناک بود، ل  یوال یه هیپوزخند زدم و ادامه دادم: اون  اریاختیب
 نداشت. 

 بهم انداخت و مردمک سوزانش با نگاهم مماس شد. ینگاهمین
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 با کول دارم؟  یمن چه فرق -

ازش   تیشد و منتظر جوابم موند؛ به تبع زیخمیتخت ن یتعجب بهش نگاه کردم که رو  با
 یکی : تو خودت و با اون  دمیآهسته پرس می شونیپ یرو یبلند شدم و با اخم کمرنگ

 !؟یدونی م

 ! یدیمن و ند یها ت یاز جنا  یمین یبدتر باشم! تو حت دینه، شا -

 شدم.  رهیدهنم رو قورت دادم و در سکوت بهش خ آب

 نبود که عاشقش شده بودم؟!  والی ه هیاون واقعًا   ایآ  گفتم؟ی م  دیبا یچ

 دارم!... من دوست  یباز کردم و آهسته گفتم: ول دیرو با ترد  هاملب 

 . میری بگ دهیقسمتش رو ناد نیا  ایب -

که  ی مرموز   بیهاش نگاه کردم. با لحن عجلب  یتعجب به لبخند کج نشسته رو  با
شب تو رو  من اون  میفرض کن ایصداش خشن شده بود، ادامه داد: ب  یخاطر گرفتگبه
و بعدش بچه    یشد یباهات کردم، تو مال من م یحبس نکردم و کار بدتر امیتی ک ی تو
 ه؟ یحست به اون بچه چ  ؛یآوردی م ایکرده رو به دن  یکه بهت دست دراز  یکس

  بیکه با همون پوزخند عج کردمی بند اومده بود و فقط در سکوت بهش نگاه م زبونم
   گناه؟ی فرشته ب هیبودم و اون بچه  زیانگنفرت  یوال یه  هیمن    ه؟یگفت: چ

 !شهیاز بچش متنفر نم یمادر   چیمت لب باز کردم و گفتم: هزح با

 چشمش کشته بشه و تموم عمر کابوسش شه؟!...   یکه جلو کنه ی نم م یپس کار -

بتونم آرومش کنم؛ فقط   ایکنم  هیذهنم نبود که بهش بزنم، اتنا رو توج یتو  یحرف چیه
  یانیسال  یقلب آراد هم بود؛ اونم ط ی چشمم بود که مطمئنأ تو یجلو  کی خالء تار  هی

 و نفرت!   نهیو شش سال ک ستی... بیطوالن
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  خواستمیگفتم: فراموشش کن، نم  یصورتم کنار زدم و با لحن مهربون  یرو از جلو موهام 
 ناراحتت کنم! 

مرزت به   و حدی ب دیو ام لوحانه تفکر ساده  ،یستی تو ن کنهی که من و ناراحت م یزیچ -
 هاست! خوب بودن آدم 

 ! ؟یمثل کول ش یخوا یگفتم: تو که نم نهیخشکم رو با زبون تر کردم و با طمأن یهالب 

 شد.  رهیهاش بهم خعمق چشم یتو  نیبهم انداخت و با همون رد سنگ ینگاه مین

 چنگ به قلبم انداخته...  ینامرع یشد، احساس کردم با دست ی که طوالن سکوتش

ترسم از نگاهش رو   یجلو تونستم ی بعد از ازدواجمون هم نم یبود که حت بیعج  برام
 ! رمیبگ

چند ساعت شکنجه تموم شد، به حرف اومد: تو    ی که برام در ازا گهید  قه  یاز چند دق بعد
 طور باشم؟ من چه   یخوای م

 .یقلبم بمون یتو   شهیهم خوامی گفتم: م ریهم قفل کردم و سر به ز   یو تو  هامانگشت 

!... تیهام رو باز کرد؛ لمسش آرامش داشت، و امندراز کرد و گره  تنگ و تلخ دست  دست
 قلبم ادامه بدم.  یترس پنهان شده تو  نیبه دوس داشتنش در ع شدی که باعث م یزیچ

  د یداشتم اما با دیترد  خورد،یهنم رو مکه هر روز مثل خوره ذ یبه زبون آوردم حرف از 
 .امیدر ب یاز سردرگم  یتا کم گفتمی م

 ست؟ پدرت زنده -

  والهایگفت: ه  کردنی م  ییلحنش خودنما یاز تمسخر که تو   ییهاو رگه گرفته  یصدا با
 ! نیابد یمحکوم به زندگ

 اون کجاست؟  -

 ... جان یدور از ا  -



 بی محابا 

492 
 

 روز برگرده؟  هیممکنه   -

از اتاق   کی تار  یا بهش نگاه کردم که دستم و رها کرد و نگاهش رو به گوشه ینگران با
 دوخت. 

 آره... -

ش باعث  و لحن گرفته  زیدلگرمم کنه نداشتم اما نگاه ت ایجوابش آروم   کهن یبه ا  ید یام
 ترسم شد. 

 ! دونستمی و خوب م ن یبود، ا یرانیکول با و  قدم

 پدرت؟  ا ی  یتر یتو قو  -

 شد.  رهیم خو واهمه  یغرق در سردرگم یهاکرد و به چشم بهم نگاه   بارن یا

  دنی، نفس کشاما تو و حضور تو، داشتن تو   میقو  یلیخ کردمی بهت که گفتم، قبالً فکر م -
  هی  نی! همی باعث ضعفمه، تو ترس رو بهم نشون داد یکه تو بهم دار ید یتو و ام شیپ

 ... ارهی دخلم و م یروز 

ابروهام نقش ببنده،  نیب ی شه و اخم کمرنگ شتریباعث شدن تپش قلبم ب هاشحرف 
 هم حق داشت... دی... شادونست ی م  رانگرشی تلخ بود که من و و

 شده بود... رید یهمه چ یبرا  گهیکه د ی زمان دم،ی و فهم  نیها ا  بعد

 ؟یدونی م ت ینابود  ه  یگفتم: چرا من رو ضعف و ما   یبغض و دلخور با

 ادی خندش ز لبش نشست؛ تلخ   یتلخ رو  یاز لبخند ی اهاله  هیشب یز یچ بود اما  بیعج
 و محو شد. دی طول نکش

 !کنهی آشنا م یکه برگرده همه رو با ترس واقع یو وقت  گردهی کول برم -

 هامون کرد. چشم  نیو ساعدش و سد ب دیتخت دراز کش یحرف دوباره رو   نیاز ا بعد
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منم فراموشش کنم اما من واقعًا وحشت کرده   خوادی نزد و معلوم بود که م یحرف گهید
 ازش نشنوم.  یزی چ گهیدادم د حیحال ترج  نیبودم؛ با ا

اون گل و   ی: مطمئندیتخت بلند شدم که صداش به گوشم رس یاز رو   یحوصلگیب با
 کنن؟ ی مسخره حالم و خوب م یاها یگ

 ! یشیخوب م یم: آره، زودگفت یاگرفته   یتکون دادم و با صدا یسر

 ...گهیو سال د  -

 ! رمیگی گفت: انتقامم رو ازت م ی بهش نگاه کردم که با لحن خونسرد ی کنجکاو با

به  چوقت یه  گهید یگفتم: تو که گفت یلبم نشست و با لحن مرموز   یرو  یکمرنگ لبخند
 برف و بارون!  ریز  میبری و نم  ید یحرفم گوش نم

در   یپ یهاکه حاصل سرفه  یاگرفته  ی با صدا هیو بعد از چند ثان دیسرش کش یرو رو  پتو
 متحرک درست کنم! یآدم برف  هیازت  نکهی در حد ا  گه،یبود گفت: فقط سال د یپ

 *** 

 میگوش ی تو زابلیپر از تحکم عمه ا  یصدا  هیتا تقه به در زدم و بعد از چند ثان چند
 ه؟ ی: کدیچیپ

 کردم تا گلوم صاف شه. یاسرفه تک 

 رهام!  -

 تو.  ایب -

 در و باز کردم و وارد اتاقش شدم. آهسته

 تر از اتاق من و آراد.بزرگ  یتر بود، حتخونه بزرگ  یهااتاق  هیاز بق  زابلیعمه ا   اتاق

 و مثل اتاق بخار گرم بود. دادی م یبیعطر عج یبو  شهیهم
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 اتاق نبود.   یازش تو ی بود و اثر یجلوتر رفتم، تختش خال  صدایب ییها قدم  با

 اتاقش ادامه دادم.   یرو به سمت انتها  رمیتعجب چشم چرخوندم و مس با

از اتاق افتاد که بخار ازش بلند شده بود    یکیبودم که چشمم به گوشه  تار دنیحال کاو در
 بود.  گهید یتر از جاها و گرم 

زدن  استخر نشسته و مشغول الک  یکه تو  دمشیتعجب ابروهام رو باال انداختم و د  با
 بود.

 بهش نشستم. کی رد شدم و نزد هاک یسمت راست سرام از 

 نشون نداد. یحضورم شد اما واکنش متوجه

 شهی گفتم: عمه من هم طونیش یشدم و با لبخند گشاد و لحن  لی سمتش متما  به
 دوست داشتم مثل تو باشم! 

به  رو  شیهاش رو باز کرد و نگاه جد پلک  یال  یحرف جانبم، به آروم  نیا  دنیشن با
 سرتاپام دوخت. 

 طور؟ : چه دیش رو باال انداخت و آهسته پرستتو شده  ی ابروها  یتا  هیهم  بعد

  ارم،یدووم ب  یکه بتونم تا پنجاه سالگ نیگفتم: هم یالیخیو بازتر کردم و با ب شمین
 م رو از دست ندم و تو سونا الک بزنم.... حوصله   زه،ی نذارم و پوستم نر یدندون مصنوع

 : من پنجاه سالمه؟ دیلب غر ری نثارم کرد و ز  یغره ا  چشم

 بازم گند زدم!  ایگو

سن و سال و دور و زمونه  بد انقد جوون و خوشگل   نی ا  یکه تو نهی نه خب منظورم ا  -
 بمونم.

  یخوای م  یگفت: چهاش در الکش رو بست و در حال فوت کردن ناخن یاخم کمرنگ با
 زم؟ یعز
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 ها؟  -

به پاچه  من؟ در ضمن من چهل و دو  یدی که سر ظهر چسب یخوا ی م یها نه، چ -
 سالمه! 

هم  پدریش که ننه  کول بفکر ننه ی تره؟ توفقط ده سال از آراد بزرگ  یعنیالخالق  جلل
 بودم که با اخم گفت: چته تو؟  شدیمحسوب م

شما رو   ی برو رو  ی! هر کنهی... هم نیاومدم و با شتاب گفتم: اوه... آره، افر  رونیفکر ب از 
 داشت تا االن چهل تا شوهر کرده بود. 

آروم نگهش داره   کردی م یکه سع  یهم فشار داد و با لحن  یرو با حرص رو  هاشلب 
 به اعصاب آدم!  یزن یکنار که بدتر گند م  یرو بذار یگفت: بهتره تو کأل چابلوس

 انداختم.  نی و سرم رو پا  دمی هام و ورچلب   تیلوممظ با

 ! شهیآدم باشم نم خوامی م ی! من هایب

راه انداخته بود توقع داشتم بزنم  ادیبدجور داد و فر  یطوره؟ سر صبححال آراد چه  -
 و کبودت کنه!  اهیس

دو ساعت تو خونه نگهش داره   دیبا  یزیچ هیحالش خوبه بألخره    میلیاخم گفتم: خ با
 من و بزنه؟  هیوحش  وونی احت کنه! در ضمن مگه حاستر

 لبش نشست.   یرو یواکنشم، پوزخند  دنید از 

 ! یرو آب بخند ،یروان کهیخنده! وا زن ری تعجب بهش نگاه کردم که زد ز  با

تا با   ینکن  شیواقعًا عصبان چوقتیه  دوارمیبودم که گفت: ام یرلبیز  ی ها با فحش  سرگرم
 !یآشنا نش شی واقع  یخو

 دادم بحث رو عوض کنم. ح یبراش نازک کردم و ترج یچشم پشت

 اومدم چند تا سوال بپرسم.  م،یبگذر -
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 درباره  آراد؟  -

 به نشونه  مثبت تکون دادم.  یسر

 اوهوم. -

آهسته گفت:   بست،ی هاش رو مچشم  کهیکرد و در حال  کیرو به لبه  استخر نزد  سرش
 کرده؟  ریذهن فضولت رو درگ یچ

 آره؟  ،یشناسی اد و مآر یتو از بچگ -

 البته!  -

 اد؟ی خوشش م یلیخ یخب... اون از چ -

فکر کنم  داد،ی جز نفرت بروز نم یزیگنددماغ و سرد بود، چ نقدریهم شهیاون هم -
 خبر نداره!... قشیخودش هم از عال 

و تفنگ و قطار هم خوشش  ن یاز ماش  یحت یعنیو مغموم گفتم'    دمیکش یکوتاه آه
 ومد؟ ینم

 شون؟ یاز اسباب باز  -

 اوهوم. -

 .کردی کار م شونینه، اون با واقع -

اراده   یزیمرد ثروتمند و پرنفوذ بود که هر چ   هیپسر  نکهیباا  اوردیاون و لوس بار ن  ادموند
  خوادیکه واقعأ م  ییزها یاما هرگز نتونست با چ اره یبه دست ب تونستی رو م کردی م
 کنه. یبچگ ایاشه ب

 کنه؟  یباز  ذاشتینم یعنی -
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خطرناک   یهایمعموأل باز  رادیبه نشونْه تأسف تکون داد و گفت: اون و ه یسر
 . کردنی م

 شه؟ یم دایسر و کلش پ  یهمون پسر مضخرف بداخالق که گاه راد؟یه -

 آره خب، اونا پسر عمون.  -

 ؟ یتو عمه  جفتشون یعنی -

 با اجازت!  -

 کجان؟   رادیپدر و مادر ه -

 !ینداره تو بدون یلزوم -

 ! به من چه؟ گهیگفت به تو چه؟ راست م رسمأ

 دوست داره؟  یاوم... خب اون غذا چ -

 ی اچه سواالت مسخره  دونمیگفت: من چم یحوصلگی باال انداخت و با ب یاشونه
 !یپرسی م

اصأل براش املت رهاپز   ،یوندی گفتم: نوپرابلم که نم الیخی باال انداختم و ب یاشونه
 ! کنمی درست م

براش غذا درست   یخوای کرد و با تعجب گفت: م زی مشکوک ر یرو با حالت هاشچشم
 !؟یکن

 ذوق سرمو تکون دادم. با

 نه؟ ،شهیباحال م یلیخ -

 ؟ ی مگه بلد  -
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تا   یران ی از ا یک بگ  ییهر غذا ؟یبراش گرفتم و حق به جانب گفتم: پس چ ییبازو
 . چرخونمی همش و رو نوک انگشتم م یی ای تالیا

 ؟ یبلد  میدارنگاه ارواح ننه بزرگ عمت نثارم کرد و با تمسخر گفت: خونه هی

دار کوچولو، خونه هیآهسته سرم و خاروندم و گفتم:   نیهم  یست براکننده  رانی و دروغ
 الهه بود.  مونیخونه مجرد 

 ؟ یکرد یم   کاری پس تو چ -

 . کردمی ر مبودم، کا  مارستانیمن تو ب -

 ! یکه جون آراد رو نجات داد  یباش یدکتر خوب دیبا -

 افق گفتم: من فرشته نجاتش بود!  رهیخ یباز شد و با نگاه شمین  بشیعج فی تعر از 

 رو به آب دوخت.  زشیانگو نگاه غم دیکش یآه

 !...ینش رانگرشی و  دوارمیام -

  ه؟یچ رانگریکه به درد اومده بود گفتم: منظورت از و  یدهنم رو قورت دادم و با قلب آب
 آراد باشم؟  شیمن پ  یچرا دوست ندار

 نگرانم دوخت.  یهارو به چشم  شی جد یها از آب گرفت و چشم  نگاه

 ترسم.  یچون م -

 عمه... -

 بار بشکنه! نی چندم یقلبش برا  خوامیگفت: نه... نم تی حرفم و با قاطع  ونیم  دیپر

 .دمیقلبم کوب یسر شده از ترسم رو مشت کردم و رو   دست

 قلبش رو بشکنم؟...  دیمن دوست دارم، چرا با -

 !...کنمی من باور نم -
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 هم حق داشت... دی حرف از جانبش احساس کردم نفسم بند اومده، شا  نیا  دنیشن با

  ستیتو ن  ریتقص نیا  ؟یدوسش داشته باش واروونهی د نطوریتا آخرعمرت هم یتونی م -
 تو رو اهرم عذابش کنه و...  ایکه دن نهیرو نداره، ترس من از ا یخوشبخت اقت ی که اون ل

 باز و بسته شدن و تالش کرد حرف دردناکش رو ادامه بده اما نتونست... هاشلب 

رو احساس   یکیو تار  دونستم ی م دهیکنه، نشن  لینبود حرف تلخش رو تکم یاز ین
 ! کردمی م

فرشته  عذابش بودم... با  دیمن فرشته  نجاتش نبودم شا دی شا گفت،یاون راست م   دیشا
 خاکسترش!  ریز  ش ی ور کردن آتشعله  یبرا بایظاهر ز  هی

 ... کنمی اما حاال، با تموم وجودم احساسش م دمیو نفهم  نیموقع ا اون

گرفتم و به    دمشیدی در هم م یمونک نیتارم رو از فرش که حاال که به صورت رنگ نگاه
 دکتر خرسند دوختم. نی اندوهگ یها چشم

  ستم،ی درون قلبم برده بود گفتم: من فرشته ن  یکیاز تار یادیکه سهم ز  یلبخند تلخ با
 شدم! دنشیبودم! من اهرم درد کش رانگری و  هیآراد من  یبرا 

 . دیبه صورتش کش یداد و دست رونیمانند بآه  یرو با حالت قشیعم نفس

تاوان کارهاش رو   دیحق با شماست، اون با   د یگفت: شا یگرفته و اما جد  یصدا با
 ... دادی م

 حرفش. ون ی م دم یپر

 من به تاوان اعتقاد ندارم.   یول م یهمه  ما گناهکار  -

دادن من پس نداد! اون هر روز قبل از من و با من  هاش رو با از دست تاوان قتل  آراد
 . دیو حالش عذاب کش  خاطر گذشتهبه

 دم؟ یمن چرا اون همه رنج کش یبدون یخوای م
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 . دمیاز سوال و آکنده از تعجبش وسعت بخش  زیرو در نگاه متأصل، لبر  لبخندم

 هامه! دست  یو رد خون رو یرحمیرد ب انت،ی رد خ ستم،ی ن یمن آدم خوب -

 یبلند به سمت در خروج  ییها م انداختم و با قدم شونه  یو رو  فمیحرف ک  نیاز ا بعد
 رفتم.

و به    ومدی دنبالم ن نی هم یبود که از دهنم خارج شد، برا  ینیو مبهوت کلمات سنگ  محو
 موندنم اصرار نکرد. 

 !...  دیبود؟ شا  دهیترس

 رواده یدر امتداد پ ینامعلوم  ری سستم رو به سمت مس  یهاواحدش رو بستم و قدم  در
 .دمیکش

در طول    شتریقدر بهر چه  شد،ی م  شتریدرد قلبم ب کردم ی که داشتم گذشته رو مرور م حاال
 . شدیم شتر ینفرتم از خودم ب رفتمی زمان جلو م

 نگاه کردم. زدمیکه کنارم قدم م ییرهگذرها  به

 یاحمق که ط هی  رن؟یقاتل راه م هیدر کنار   دنیفهم یاگه م دادنی نشون م یواکنش چه
 رو کشت. گناهی اون دختر ب واروونه ی واکنش د هی

که با هر قطره  اشکم  یبهش برسم؟... کس خواستمی بود که م یآراد هدف دنیکش درد
 ! خواست؟ی رو بدون من نم  ایو دن دادی جون م

 سقوط کردم.    نیزم یم رو در گوشه  مغز سوخته  یسست شدن و با سواالت دردناک  زانوهام

 *** 

 دادم.  هیو بستم و بهش تک در

به اطرافم نگاه کردم و تموم اتاق   زدمی نفس ماز شدت ترس و اضطراب نفس کهی حال در
 رو از نظر گذروندم. 
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 به سرتاسر اتاق و مخصوصأ سقف نگاه کردم.  ینگران با

از   المیو خ دمیترسی اما همچنان م ذاره ینم نیاتاقمون دورب  یگفته بود که هرگز تو  آراد
 بابتش راحت نبود. 

منظم کردم و دستم رو که از شدت   یقیو مقطعم رو با نفس عم یدر پ یپ یها نفس
 وحشت عرق کرده بود باز کردم. 

 دستم گذاشت نگاه کردم و با شتاب بازش کردم. یتو  سی که آرتم یکاغذ به

 داشت که مطمئنأ متعلق به خود ناکسش بود. یشکسته و افتضاح خطدست 

 رفت. یاه یهام سچشم   یزانوهام سست شدن و جلو یا لحظه یمحتواش برا خوندن   با

 گرفتم و خودم رو به تخت رسوندم.  واریرو به د  دستم

صبر من و در معامله امتحان    چوقتیه کاشی ا یکنی سه روز و بعد آرزو م  »فقط
 !« یکرد ینم

بغض به  هم فشار دادم و تالش کردم با قورت دادن آب دهنم  یرو محکم رو  هاملب 
 گلوم شده بود قورت بدم. خی بدجور م روزان یرو که ا یاده یکش بیصل

  اره،یسرم ب  تونستی پور مکه کرم  ییبالها س،یعمه ترسناک بودن، مراقبت آرتم یها حرف 
 .ترسوندنمی و از اون بدتر آراد... همه و همه م کردمی م  دیکه با یکار

 شگه ید مه  ی ازش در خون شناور بود و ن یمیمتعلق به خودم نبود، ن گهی روزا مغزم د اون
 !نبودن  نایعشق و محبت خاص آراد بود اما فقط هم ری اس

 با آراد رو ترس!...  میاز زندگ یمیپر کرده بود و ن انتیپور و خاز خون رو کرم  یمین

که ازش    یکس رو به هاشیاز دارائ  یکی دیفهمی م یزمان هیاگه   د؟یبخشی من و م اون
 متنفره دادم؟ 



 بی محابا 

502 
 

بود و حاال دو تا آتو   یسنگدل عوض هیپور که دوسم داشت اما کرم  یشوهرم بود، مرد آراد
 ازم داشت.

خاطر  مادرم رو به  یو زندگ دادمی اگه مهر و بهش نم یبا آراد! و اون حت میو زندگ  مادرم
رو از هم  میزندگ تونستی ضربه زدن به آراد هم که شده راحت م یبرا انداختمی م

 !بپاشونه 

ازش   دی فهی اگه آراد م ی، در ثانازم بگذره   یهم ممکن نبود به راحت دادمی بهش م اگر
نه  چسبوندی معما رو به هم م نی ا  یتکه،ها نطوریدادم و هم بشیکردم و به رق یدزد

 . کردی تنها به علت حضورم بلکه به عشقم هم شک م

رو به  رم ی تخت بلند شدم و مس یمنطقم ناگهان از رو  با احساسات و  یجدال سخت در
 دادم.  رییاز اتاق تغ  یاسمت گوشه 

که شر    ید یکل ایدر   دیروش، به ام دمیکش دانهی گذاشتم و ناام وارید  یدستم و رو  کف
 پور رو از سرم باز کنه. کرم 

درم رو  که ما  یبگذره؟ مهر  مونیمهر از من و زندگ هیخاطر  مگه ممکن بود آراد به  اصأل
 .دادی نجات م

  ای  یدر مخف چیه  ید یاما در کمال ناام  دمیکش  واری گوشه و کنار د یو رو  دستم
 به چشمم نخورد.  یگاوصندوق

 مشت شد.  واری د یو دستم رو   ختیباز شدن در، قلبم  فرو ر یصدا   دنیشن با

  گاردهایآراد بود، خدمتکارها و باد  شدی و وارد اتاق م  دونستی که رمز و م یکس تنها
 اجازه نداشتن. 

خودش رو به پشت   هیاکو شد و در عرض چند ثان نی زم یمحکمش رو   یهاقدم  یصدا 
 سرم رسوند.

 رها؟  یکنی م کاریچ -
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به سمتش   یمصنوع یزدم، با لبخند واریبه د یدهنم رو قورت دادم و دوباره دست  آب
   م؟یرو عوض کن وارهایگ درن هیو گفتم: اوم... نظرت چ  دمیچرخ

به سرتاسر   یاابروش رو باال انداخت و با شک بهم نگاه کرد که با لبخند احمقانه  یتا  هی
 . کردمی اتاق نگاه م

 اشاره کردم. یواریکمدد  جانی بزنه که ناگهان به ه یحرف  خواست

جن  کنمی ها احساس مشب یو ترسناکه بعض  رهیانقدر ت ه؟ینجوریکمدت چرا ا  ن یا -
 ! رشهیز 

 تکون داد. یو گنگ سر  دیداخل موهاش کش یدست

 ! یقبأل هزاربار گفت دونمی م -

 هول کردم. یباال رفتن و کم ابروهام

 واقعأ؟... آها، منظورم سقف بود.  -

 نشسته بود سردرگم به سقف نگاه کرد.  شیشونیپ یکه رو یاخم کمرنگ با

 و ستاره بکشن؟  بدم روش ماه یخوای چشه؟ م -

 و باز کردم و تندتند سر تکون دادم. شمین

 ! شهیم  یعال -

 ...ستین یاز ین -

 تخت نشست.  یشده دنبالش رفتم که رو  پوکر

 عه چرا؟  -

 چند دور گردنش رو ماساژ داد. یرو نداد و با خستگ جوابم

 گردنش افتاد.  یرو  دیجد ی چشمم به تتو تازه
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 . نمشیبب ترقی تا دق دمیکش یسرک

که انتهاش تا   یبیکلفت گردنش گرفتم و به طرح درهم و عج ی ها رو از رگ  نگاهم
 بود دوختم.  دهیکش  شنهیو س سرشونه

 رو گردنت؟  هیچ ن یا -

 کردم.   کیتخت گذاشتم و سرم رو بهش نزد  یو رو   زانوم

اخم کردم و خواستم   کردم،ی صورتش احساس م یهام و رو که برخورد نفس  یحال در
 .دی آغوشش کش یبکشم اما ناگهان گرفتم و تو خودم رو عقب 

 .دی  کش  کرد و نوک انگشتش رو تا سرشونه کی رو به گردنم نزد سرش

تر کرده  کوتاه  یکه موهاش رو کم  دمیکردم و د  یچشم چرون  یکم یک یفاصله  نزد نیا در
 بود.

 کهیتکهیو ت یش انداخته بود اما همچنان ناموزونگوشه  یتو  غیتا خط هم با ت  چند
 بودنش رو حفظ کرده بود. 

 . خوامی م یگفتم: منم خالکوب یکردم و با لوند زونیرو از گردنش آو خودم

 ی جلو یهااز شونه و گردنش مشغول باز کردن دکمه  زونمیآو یهادست  رغمیعل
 یکنی م خود یب یت: جنابعالگف یخشن مهیشد و تو همون حالت با لحن ن راهنشیپ

 !یدست به بدنت بزن

  اریاخت ادب؟ی باز گفتم: به تو چه ب شیتر کردم و با ندستم رو دور گردنش تنگ  حلقه  
 بدنم دست خودمه! 

 تو هم دست منه!   اریاخت -

 دست خودمه!  رینه خ -

 ؟ یباهام بحث کن ی خوا ی لب گفت: م ر یش آهسته بهم نگاه کرد و ز سرشونه از 
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 ؟ یدار یطور؟ تو مشکل چه -

بهم نگاه کرد، با شک بهش نگاه کردم که ناگهان خودش   هیباال انداخت و چند ثان ییابرو 
کردم بدن قدرتمندش رو   یبلند شد و سع غمیج  ی رو به عقب انداخت رو تخت... صدا

 سانتم تکون نخورد. هی  یکنار بزنم اما حت

 ! ییقایآفر یپاشو از روم اسب آب -

  ادمهی: دیچی گوشم پ یسرخوش و بدجنسش تو  یو بعدم صدا  دمیش رو شنخنده  یصدا 
 ؟ یگفتی م  یاراتی اخت هیاز   شیپ قهیچند دق

 نکن جد و آبادتت رو اتو کنم! یکار هی -

  که دم دستت افتاد یفحش و ناسزا بده، به هر ک یخوای قدر مگفت: هر چه  یالیخیب با
 ! یبه اموال من دست بزن یاما حق نداد

  یکار هیزدم:  غیتوانم ج نیبا آخر  ومدی نفسم داشت بند م کهیزدم و در حال یپوزخند
 تتلو شم!  یران ینکن برم ورژن ا 

رو   تافهینتونه ق  یبشریبن چی ورژن و ه چیکه ه ارم یسرت ب  یینکن چنان بال یکار هی -
 کنه!  یابیباز 

گفتم: پاشو تا    یحالیتخت گذاشتم و با ب ی کردن سرم و رو  خودیب یاز تقال  خسته
 جوابت و بدم.

 !پاشمینم -

بگم تو محضر پات به  ینکن برم قاطر یکار هیم گرفته بود گفتم: پس  خنده  کهی حال در
 ! یکرد  کسانیرو با خاک   زیچکرد و همه  ری لبه سفره گ

 ؟ ی حاال چرا قادر -
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  رهیم  گاردهاتهی باد س ی گفتم: چون ر ی اگرفته  یبا صدا ومدینفسم به زور باال م کهیدرحال
 ! خندنی و بهت م برنیازت حساب نم  گهیآبروت بره، بعد د  کنهی همه جا پخش م

 !کشمی : منم همشون و مگفت  یالیخی نشد و با ب یتصورم عصبان برخالف

 !یکشی من و م یفعال که دار -

 تخت نشست.   یکه از روم بلند شد و رو  کردمی م  تیو رؤ  لی دامن عزرائ داشتم

 به بدنم دادم. یو کش و قوس  دمیبازوش کوب یو رو  دستم

 گل رو مچ دستم تتو کنم!  هی یمرحوم گلگل  ادیبه   خوامی هرحال من مبه -

 ؟ یگفت: مرحوم ک یابروش رو باال انداخت و با اخم کمرنگ یتا  هی

 !ی ش کرد فراموش یزود نیبه ا  شهیباورم نمتأسف گفتم:   با

 ؟ ی گیو م دیتمسخر گفت: همون شپش متحرک سف با

 تکون دادم. دی به نشونه تأ یدادم و سر رونیرو آه مانند ب نفسم

اومد و رفت    رونیزنده ب تموندیداشت، از عمارت کال  یا دل خجسته   امرز یاوهوم، خداب -
 ! نیماش ریز 

 شد؟ ی قاتلش چ ،یگفت: چه سرنوشت تلخ یکجبهم انداخت و با دهن  ینگاهمین

و مادر خدانشناس ناغافل   پدریبگشادشده بهش نگاه کردم و آهسته گفتم:   ییهاچشم  با
 زد و فرار کرد. 

! شماره پالکش رو  یبزرگ  ت یتکون داد: چه جنا  یرو باال انداخت و سر ابروهاش
 ! ارن؟یها دخلش و ب بدم بچه  ینکرد ادداشتی

 به نشونه نه تکون دادم.  یسرزدم و   یتلخ لبخند

 که شکم تو رو توش سفره کرده بودن خاکش کردم.  یخاک ن یبردم تو همون زم ینه ول -
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 کردم. یشدستیبزنه که پ یحرف  خواست

 ! گهی ش نکن دحدأقل مسخره  چ،یه یکنی درک نم -

 باهاش درد و دل کردم...  یبچه نداشتم بود، کل نیگربه ع  اون

 گربه؟  ه یگفت: با   دیاخمم و با ترد ونیم  دیپر

 سرم رو تکون دادم.  مغموم

 .می اوهوم، انقدر با هم بهت فحش داد  -

 چرا؟  -

 ! یکرد ی م  تمیچون اذ  -

 دستش فشرد.  یلبش نشست و دستم رو تو  ی رو یلبخند محو  بارن یتصورم ا  برخالف

 برات بکنم! یکار هی خوامی باشم م بخشتیتسل نکهیا  یبرا  -

بهش نگاه کردم که گفت: افرادم رو  یحس و حال اندوه دراومدم و با کنجکاو  از 
 ... یکه دار  هیدنبال مادرت، اون تنها کس فرستمی م

 حرفش.  ونیم  دمیکه باعث شده بود صدام بلرزه پر  یوحشت با

 ... خوادین... نه، نم -

و ممکنه ازش دلخور   یباهاش ندار یکی نزد ادی رابطه  ز  دونمیم خواد،ی معلومه که م -
 ...یول یباش

قدر  قلب مهربونت چه دونمی گذاشت و ادامه داد: م نمیسمت چپ س  یو رو   دستش
 کار رو برات انجام بدم.  نی بتونم ا دوارمی دلتنگشه و واقعأ ام

 ... هیخاطر چبه دی فهمی اما نم کردی قلبم رو احساس م وقفه  ی تند و ب ضربان 

 روستا براش خوبه!  یآب و هوا  ضه،یاون مر  یو آهسته گفتم: ول  دمی کش یقیعم نفس
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 دکترا رو... ن یبهتر تونمی م شه،یخوب درمان نم یبا آب و هوا  ضی آدم مر -

 ! خوادینمگفتم:  یدستش گذاشتم و با لحن تند  یو با شتاب رو  دستم

 خواد؟ یابروهاش نقش بست و با شک حرفم رو تکرار کرد: نم نی ب یکمرنگ اخم

  ست،یکه االن وقتش ن نهیگفتم: منظورم ا یتررو با زبون تر کردم و با لحن آروم  هاملب 
خلوت خودمون   یتو  یو کم ارمیرو به دست ب شی تا آمادگ میبهتره چند ماه صبر کن

 !میباش

 ؟ یترراحت  ینطوریگفت: تو ا   دیهمون لحن پر از شک و ترد با

 باز و بسته کردم. یرو با لبخند کمرنگ هامپلک 

 . یکه به فکرم  هیبرام کاف نیهم -

  ینزد و سر یحرف گهی تعجب کرده اما د  بمیعج لی نشده بود و از دل ی بود که راض معلوم
 تکون داد. دنیبه نشونه فهم

 صورتم کنار زدم.   یرو از تو شونمیپر  یو موها  دمی کش یقیعم نفس

 خت بلند شد و به سمت در رفت.ت  یرو از 

 ؟ ی ریکجا م -

 کار واجب دارم، فقط اومده بودم بهت سر بزنم.  -

 ؟ ی تا فقط بهم سر بزن  یهمه راه اومد  نی: ا دمیتعجب پرس با

و باهات حرف   نمیبی عوض کرد و گفت: آره، تو رو که م یرنگ یاقهوه و با اورکت  کتش
 . رمیگی م  یروز انرژ ه  یبق یبرا زنمیم

 براش تکون دادم.   یبا  ینثارش کردم و دستم رو به عالمت با  یپررنگ لبخند

 ! ای امشب زودتر ب -
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تخت بلند شدم و به سمت کمدم رفتم   ی تکون داد و به سمت در رفت؛ منم از رو یسر
 صداش متوقف شدم.  دنیاما با شن

 رها؟  -

 بهش نگاه کردم.  یبه سمتش برگشتم و سوال آهسته

 جانم؟  -

 .دادیترس م  یکه بو  دمینفس کش  ییهوا  یسال تو و دو  یس -

بگم   یزیگرفته بودن اما نتونستم چ یاز نگران یهاش نگاه کردم که رنگتعجب به چشم  با
 رو بپرسم.  بشیعلت حرف عج ای

 !کنمیکه حسش م  یبدون خوامی هام نگاه کرد و آهسته گفت: مبه چشم  هیثان چند

 رفت و در و بست. رونیحرف از اتاق ب  نیاز ا بعد

 کنم. ی ریرو به لبه کمد گرفتم تا از سقوطم جلوگ دستم

بگه   خواستی م  دم؛یهمون وهله  اول منظورش رو فهم  ینزدم اما تو  یلحظه حرف اون
 !...ارهیاما به روش نم کنهی و ترسم رو احساس م فهمهی رو م میشونیپر

 فرو رفته بود. یزیانگاتاق نگاه کردم که در سکوت وهم دادم و به  رونیرو آه مانند ب نفسم

  هیاز سا  یروزا حت که اون  یمن  یبود، برا  نیبود و رفتار آراد سنگ یکم ی لیروز مهلت خ سه
 !... دمیترسی خودمم م

از   زهیانگی سست و ب ییها هام از اتاق خارج شدم و با قدم از عوض کردن لباس  بعد
 رفتم.  نی ها پاپله

 تنها دوستم شده بود. ییجوراه ی ک ی گلخونه  کوچ اون
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هم کم   زابلی. عمه ا دادی م ید یخون و ناام یخونه، طبقه به طبقه و آجر به آجر بو ه  یبق
 . گرفتی رو م میهاش تموم انرژ حرف  یادآوریو    دنینبود برام؛ هر بار د  یکابوس

 کردم.رو به سمت راهروش عوض  رمیو مس  ستادم یطبقه سوم بودم که ا  ی تو

با طبقه پنجم زمان   یشده بود که تفاوت کی و تار  یانقدر خال   یساکنش من بودم، حت تنها
 آراد نداشت.  ییتنها

 .ستادمیاتاق ا  نی اول ی که آراد بهم داده بود گذر کردم و جلو یاتاق ن یدوم از 

در گذاشتم و با   رهیدستگ یدستم و رو  حالن یکه درش قفل باشه با ا  دادمی م احتمال
 بازش کردم. یکی فشار کوچ

با خاطرات تلخم جمع   ییاروی رو یاندکم رو برا   یکردم قوا  یو سع دم یکش یقیعمنفس
 کنم. 

شد؛ چند لحظه گذشت اما آروم شدم و   دتریو که داخلش گذاشتم تپش قلبم شد  پام
 جلوتر رفتم...

 اسش رسوندم. خودم رو به تر یترنرمال  تیحالم بهتر شد و با وضع کمکم

اما غبار...   شدی نم دهیو طاقچه د هاله یم  یاز خاک رو یو مرتب بود و اثر  زیتم  اتاق
 که همه جا رو پوشونده بود.  یای کیو تار یی امان از غبارتنها

پتو   یوار روتخت نشستم؛ دستم رو نوازش  یرو به عقب چرخوندم و آهسته رو  سرم
 هام رو بستم. چشم ه یو چند ثان دمیکش

  یزیاگه موندگار هم نباشه به چ یکه االن دارم حت یزیکردم، درسته؟... اما چ دتیناام -
 . می! من آراد و انتخاب کردم تا با هم بهتر بشارزهی که قبأل داشتم م

 شم!  تی اذ  دهیاون اجازه نم  ترسم؛ی ازش نم گهی... دکنمی نم هیگر گه یبهتر شدم! د  من

 گوشم احساس کنم.  یصداش رو تو   زیانگسرد و غم   ینجوا  تونستی م
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  تونستمی دور از آراد اما من... من نمبه  ییبود؛ جا نجایرفت که بهتر از ا  ییبه جا اون
 ازش دور بشم!  یالحظه 

 .ست یاشتباه باشه اما برام مهم ن  دیشا -

برداشتم و از اتاق   یشتریبا قدرت ب نباریهام رو ا رو باز کردم و بلند شدم؛ قدم  هامچشم
 رفتم.  رونیب

 سرم رو بهش چسبوندم.  هیو که بستم چند ثان در

  مونیزندگ ینیری شدن ش یشگیهم یکه مرتکب شدم و برا  هیاشتباه نی ترقشنگ  ن یا -
 !کنمی تالش م

 ...یباش ده یدر آرامش خواب دوارمیام

  یهاقدم  دنیبودم که با شن دیچرخی پور ممهر و کرم   یرو  تشیدر افکارم که محور غرق 
 نی ها پااومدم و با تعجب از پله  رونیاز سمت راهرو از فکر ب ییمحکم و سروصداها 

 رفتم.

  ی هارفت و در همون حال مشغول بستن دکمه  نی که با شتاب پا دمیرو د  یدختر
 پالتوش شد.

 !... سای ! وا وونهید یاحمق از خودراض یآها  -

  ترقیتا دق   دمیسرک کش شتریم با تعجب گرد شدن و بهاچشم  رادی ه یصدا   دنیشن با
 . نمشونیبب

  رادیکرد؛ ه شتریهاش رو بسرعت قدم  رادی ه یبدون توجه به ناسزاها و صدازدنا  دختر
 کرد و جلوش دراومد.  یکیها رو چهارتا  هم پشت سرش پله

 نقش بسته بود.   شی شونیوسط پ یبود و اخم پررنگ  ختهیبه هم ر موهاش

 ها گرفت.باال برد و به سمت پله زی دآمی رو تهد دستش
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 برو باال تا... ایب -

  ؟یبکن یچه غلط  یخوا ی م ؟ی تا چ -

رو از  لشیدختر، دهنم از تعجب باز موند و مغزم قدرت تحل یعصب یصدا   دنیشن با
   ل؟یعزرائ  یبزنم: ال غیدست داد؛ فقط تونستم ج

 بازش رو بست و با اخم و تعجب بهم نگاه کرد.  مهی دهن ن درایه غمی ج یصدا   دنیشن با

 .دمیها دپله  یهم سرش رو چرخوند تا باال  دختر

 .زدیهم نمپلک  یبهت بهم نگاه کرد، حت با

 هیشب  یزی از اشک شدن و چ زی خوشرنگش لبر  یاقهوه  یها گذشت تا چشم هیثان چند
 اومدن.  رون یهاش بلب  نیاسمم از ب

 رفتم و خودم رو بهش رسوندم.  نی ها پا سرعت از پله با

 ؟ یکنی م کاری چ نجایا -

آغوشم انداخت؛ با   یتعجبم بودم که ناگهان به سمتم اومد و خودش رو تو  یتو  هنوز 
دستم رو دور کمرش حلقه کردم و آهسته موهاش و از پشت شال  رتیهمون ح

 نوازش کردم. شیمشک

 شده بود. رهی سردرگم بهمون خ  یاافه ی پررنگ و ق یافتاد که با اخم رادیبه ه چشمم

 نشوندم و انگشتم رو به سمتش گرفتم.  میشونیپ یرو  یاخم پررنگ  متقابأل

 ؟ یکشی تو خجالت نم -

 یلیزدم: خ غیبزنه که دوباره ج یسردرگم باز شدن؛ خواست حرف  یبا حالت هاشاخم
شهر   ی! فکر کردیو آشغال فرهنگی و ب  نزاکتیو ب  تیشخصی و ب شعوری و ب  تیتربیب

آراد با اون همه عظمت نوک انگشتش به من نخورد،   ؟یبکن یخوا یم  یهرته که هر غلط
 ...ذارم؟ی من م یفکر کرد 
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دهنم   یاومد و دستش و جلو  رونیکه الهه از آغوشم ب گفتمی چشم بسته ناسزا م داشتم
 گذاشت.

 ؟ یدی تو؟ مگه ترمز بر یگ ی م یزد: چ ادیبود فر تیز عصبانا  زیکه لبر   یاافه یبا ق رادیه

 .دمیدهنم کوب یو مشت کردم و رو  دستم

زبونتم درازه؟ به   ،یکنی م ی! به دختر پاک و دسته گل مردم دست دراز ادبیعه عه ب -
 ؟یکنی اخم م یک

دستش و به   دم؛یبه جونش که الهه بازوم رو گرفت و به عقب کش فتمیبود ب کی نزد
 قرار گرفت. نمون یباال گرفت و ما ب رادیعالمت سکوت رو به ه

 یبه ک یتو؟ ک  یگی م یگرفته و خشک شده بود رو بهم گفت: چ هیکه از زور گر ییصدا با
 کرده؟  یدست دراز 

 خاکبرسر!  تیشخصیب نی گفتم: ا رادیرو به ه نانهیهمون اخم و نگاه بدب با

 ؟ ی د یرس جهینت نیبهم رفت و با حرص گفت: اون وقت از کجا به ا یغره ا  چشم

و حق به    دمیم کشنداشته  لی بیبه س ینگاه کردم و بعد به خودش؛ دست رادیبه ه اول
 چشات و!  ن یبب گه،ید  یکرد هیجانب گفتم: خب گر 

 بال سرش اومده؟  نیحتما ا  کنهیم   هیگر یگفت: مگه هر ک یحالت زار با

هم   یهاش و رو و لب  دیکش  شیشونیپ ینگاه کردم که دستش و محکم رو رادیه به
 فشار داد.

 ثبت کرده بود.  شنده یآ  یهاقتل   ستیل   یاسمم و تو  قطعأ

 : پس چه مرگته؟ دمی رو به الهه غر  بارن یا

 !...یو آهسته گفت: هع دی شالش رو به دماغش کش گوشه  
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 اشاره کردم.  رادیوباره به هش د سرشونه از 

 گفتم؟   یدید -

 ؟ ی با اخم گفت: چ رادیه بارن یا

 ! یکرد  یبه روحش دست دراز  -

: بس  دیبهش نگاه کنه غر نکهیبرام که الهه دستش رو باال آورد و بدون ا ادی بود ب کی نزد
 !راد یکن ه

 به هر دوشون نگاه کردم. ی نیابروم رو باال انداختم و با بدب یتا  هی

 ...ادیم  انتیخ ی! بو ادبایب

 .ادی م رونیاز حالت رم کرده ب کشتشی تا م هیکنم افسارش دست ال فک

  یکه سع یانگشتش رو به سمت طبقه باال گرفت و با لحن محکم  یعصب  یبا حالت رادیه
با هم حرف  بدون جفتک انداختن  دینگه داره گفت: برو باال، با  نی ولومش رو پا  کردی م
 .میبزن

مگه   م؟ی گفت: حرف بزن یهاش نگاه کرد و با لحن تندبه چشم  یبا پوزخند معنادار الهه
 م؟ یحرف بزن یمونده؟ از چ   میحرف

  ایکه  ییزا ی زد: همه  چ ادی کنترل صداش نکرد و سرش فر یبرا  یتالش  گهید رادیه بارن یا
 فهم! زیخانم همه چ ،یدیبه غلط فهم ای  یدینفهم

 مزخرفاتت رو بفهمم!  یو توقع دار یفهمی نم یچیکه ه  ییتو نیا  رمیخنه -

 داشت... توقع فهم  شهیمثل تو که نم ی اده یآره خب از نفهم جانماز آب کش -

 ؟ یشناسیرو م  دهیفهم دیقاتل! تو اصال شه یقاچاقچ یخودت نفهم -
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شون بودن که  سر فهم و شعور نداشت یکش سیو گ  س یتوجه به حضورم در حال گ  بدون
 . دمیو دست الهه رو کش  دمیکش یپوف

گمشو تو   کنمی م  یروح یجسم  نهیو معا   نیگفتم: تا من ا  ینگاه کردم و جد رادیه به
 اتاقت! 

زدم و تندتند  ربغلمیبشم دست الهه رو ز  ادشیمنتظر اعتراض و فر  نکهیهم بدون ا  بعد
 ها باال رفتم. از پله

بودم که آهسته گفت:    دنشینکرد و دنبالم اومد؛ سرگرم کش یبود اما مقاومت  جیگ
 ؟ یدستم و بکن یخوای م

 اخم گفتم: نه!  با

 فرار کنم؟  یترسی م -

و بسته بودن درها به   اطیتو ح یوحش یو سگا  نا یو دورب گاردهایاگه خدمتکارها و باد -
 یلیآره خ م، یری و وسط ناکجاآباد بودن رو فاکتور بگ رادیبه اسم ه یدراز لنگ عالوه جونور  

 ! یمن و تنها بذار یفرار کن ترسمی م

 م نگاه کرد.کج شده اخم به دهن  با

 م؟ ی مگه کجا -

 ! دونمیچم -

 ؟یکنی م کاری چ نجایو با وحشت گفت: رها تو ا  دی کش رونیدستش رو از دستم ب یناگهان
 کجاست؟  نجایا

تو انقدر    یول  نجامیهاست که اگفتم: من ساعت  ی نثارش کردم و با خونسرد  لبخند
 ! یبود که متوجهم نشد یروان رادیحواست پرت اون ه 

 رو با حرص اصالح کرد.  حرفم
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 حواسم پرت خودش نبود، پرت دعوا کردن باهاش بود!  -

 وونه؟ ید ه ی ؟یکنی م یک و جلو  دیآخه بحث شه ؟ی چ ای  ینیتو کمد  نمی! ببیحاال هر چ -

 مود بود. یلیخ یزمان هیحرفم و با حرص گفت: خفه شو،   ونیم  دیپر

کالس   ایکه واسه دال شهیو به کمرم زدم و با تمسخر گفتم: منظورت دو سال پ دستم
دوازده   ی شام، اسام زیواسه راه دادنش سر م یکرد ی و مجبورش م ی احکام گذاشته بود

 بگه؟  بیامام و به ترت

 نی لبش اومده بود سرش و پا  یاون روزها رو  یادآوری از  یلبخند کمرنگ  کهیدرحال
 .دیانداخت و آهسته خند

 ! میموقع ما آدمش کرد بود اون  یم گرفت، چه جاهلخنده  خودمم

 در و زدم و بازش کردم.  رمز

 کجاست؟  گه ید نجایگفت: ا  رتی دنبالم اومد و وارد شد، با ح دیترد با

 سمت تختمون رفتم و روش نشستم. به

 !اتاق خودمه -

 ش؟ همه  -

 اوهوم!  -

گفت:   خوردیاز کنار در جم نم  کهیدور بدنش حلقه کرد و درحال ینیرو بابدب  هاش دست 
 مامانت...  شی روستا پ یگفت رفت ای دال ؟یکنی م کار ی چ نجایاصأل تو ا

 اخم کردم و به کنارم اشاره کردم. م یشگیمامانم و اضطراب هم یادآوری با

 ؟ ی شناسیرو از کجا م یروان رادیتو ه نمیبتمرگ بب ایب -

 به سمتم اومد و گوشه  تخت جمع شد. دیبا ترد  هیاز چند ثان بعد
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 ش؟ ی شناسی : خودت از کجا مدیپرس دیخشکش رو با زبون تر کرد و با ترد  یهالب 

 ! میلیگفتم: فام یالیخی باال انداختم و با ب یاشونه

 ؟ یچ -

سر    نجایطور از اکن چه  فیگفتم: تعر  تیبه سوالش نشون ندادم و با جد  یتوجه
 ؟ ی درآورد

 ... دونمیو با اندوه گفت: خودمم نم  دیکش یآه

 بهم بگو!  یدونی م  یهر چ -

 ادته؟ یرو   یداد و آهسته گفت: توکل رونیرو با تند ب نفسش

 باز شد. شمی اومد و ن  ادمی تا  دی طول کش هیثان چند

 تند سرم و تکون دادم و با ذوق گفتم: همون اسپانسر پولدار جنتلمن جذاب؟  تند

 افسوس سر تکون داد. با

 آره... -

 خب؟   -

برگزار   یتور به دب  هیخودش  نهیبهمون خبر داد که با بودجه و هز  ش یدو هفته پ -
بزرگ که اونجا   شگاهینما هی  یتو  یعال ییهامت یرو با قتابلوهامون  میتونیم کنه،ی م

سرشناس و ثروتمند اونجا حاضرن بابت هنرمون    یهاچون آدم  می بفروش شهیبرگزار م
 بدن.  یادی پول ز 

 خب... یول

 شد.  ریاز چشمش سراز  یلبش نشست و همزمان قطره اشک  یپوزخند رو هیشب یزیچ
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دور شده بود،   یلیخ نهیسرابه که د  هی زیهمه چ مید یفهم یبود و وقت یدروغ قشنگ -
مرد   هی... اون  مینبود خودمون بود  هامون یکه قرار بود معامله شه هنر و نقاش یزیچ

 بود... رادینبود، ه ریخ تیباشخص

ها  دهنم گذاشت که با همون پوزخند تلخ ادامه داد: همه  دوست  یو با بهت جلو  دستم
 نه، اون فقط من و نگه داشت. ایاالن زندن   دونمینم یو همکارام... حت

  نجایمن و نفروخت و آورد ا ی و گفت: اون عوض د یخند ختن یری م محابای ب ییهااشک  با
 و درک کنم.  عی وقا نی ا  تونمی اما... اما نم

علت حضور و   یرو بفهمم و تا حد  زهایچ  یسر هیتازه تونستم   دیکه رس  نجایا به
 رو حدس بزنم.  رادی ارتباطش با ه

مرد خوب پا    هیافتادم اون هم در ظاهر  یپور دورو و عوضم با کرم رابطه ادیبود اما   تلخ
که الهه با ذوق ازش    یشاهرگم گذاشت و حاال مرد یگذاشت و بعد چاقو رو  میبه زندگ

سعادت از آب    رادی ه کردی خاطرش مدل و رنگ موهاش رو عوض مو به   کردی م فی تعر
 دراومده بود.

زده   خی حداقل   ای خونه قلب نداشت،  نیا نیساکن ه  یکه مثل بق یس، کآراد  یپسرعمو 
 بود... 

 عاشق شه؟ مثل آراد... تونستی اون هم م یعنیچرا الهه رو نجات داد؟   پس

آوردم؛ بهش   رونی دارش از اون حال ببغض  یصدا   دنیافکار مختلفم بودم که شن سردرگم
 .زدیحرف م  هیمزمان با گرو ه دیکشی هاش ماشک   ینگاه کردم که پشت دستش و رو 

 کنم؟  کاری چ دیحاال من با -

 و براش باز کردم و بغلش کردم. دستم

خودمم درمون نبودم چه   ی به دردها یروزها حت نی ا  دونستم؛یسوالش رو نم  جواب
 ...هیبرسه به بق
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داد  هیتک  واری سکسکه مونده بود به د شوقفه یب ی هاه یاز گر کهیدرحال قهیاز چند دق بعد
 هاش رو بست.و چشم 

  یتو دونمیکنه گفتم: م شی قو کردمی م یکه سع یباز کردم و با لحن دیرو با ترد  هاملب 
هنوز که هنوزه متعجب   دونمی م ،یرو نداشت تشیبرات افتاده که ظرف ییمدت اتفاقا   نیا

 ...یکن میخودت رو ترم دیطور باچه یدونیو نم یو سردرگم

چشم به   زاشونی، عزحرفم و با اندوه گفت: اون دخترا همه خونواده داشتن   ونیم  دیپر
 بهشون بگم؟  دیبا یرفتم، چ رونیفقط من از اون جهنم زنده و سالم ب یراهشونن ول

 و!  قت ی حق -

 از هم فاصله گرفتن.  یخشکش با پوزخند دردناک  یهالب 

 ... دونمی نم یچیمن ه  ه؟یچ قت ی حق -

 دردسرساز شه؟ رادی ه یبرا  یترسی تو... م -

  یهام نگاه کرد و گفت: دردسر؟ براشده بود به چشم  ترق یهمون پوزخند که حاال عم با
بگم که  یاز کس   یزیچ تونمیاگه بخوامم نم   یاون؟ اون نه قلب داره نه وجدان... من حت

 خارج شم... نجایاز ابدون اجازه  اون  دونمی نم یقدرتمندتر از منه؛ من حت یلیخ

 خب، مشخصه که اون قصد نداره بهت صدمه بزنه!  -

 ؟ یچ یعنیاصأل   ن؟یهام نگاه کرد و گفت: همبه چشم  رتیح به

شده بود نگاه   شیو بعد به صورتش کع حاال اخم هم قاط شیتعجب به نگاه اشک با
 کردم. 

 ؟ یچ -

  گمی تو چت شده؛ دارم بهت م دونمی گفت: من نم تی رو با دست گرفت و با جد موهاش
که روش حساب  یهمه  اون دخترا فروخته شدن، ممکنه اصأل زنده نباشن؛ کس



 بی محابا 

520 
 

عمارت وحشتناک سرد   هی  یتو  ست؛وونه یخالفکار د هیباز کرده بودم حاال  یاجداگونه 
  ستده ی ت نه ترساون وقت چهره   ه؛یتیامن ریبو تدا گارد ی پر از باد یگ یشدم؛ تو م یزندان
 احت...نه نار

 حرفش.  ون ی م دمیپر  یاخن کمرنگ با

 کمرت نشکنه... ارمیناراحتم، به روم نم میلیمن خ ادب؟ی ب یگیم یچ -

  اد؟ینم تهیتو اصالً گر  یعنیت، لحن مسخره  نیرو تکون داد و با حرص گفت: هم سرش
 ؟ یلیفام رادیطور با هچه ؟یکنی م یچه غلط  نجایاصأل ا  ؟ یندار ی حس چیه

تخت و بغل کردم و به نقطه   یکه تلخ و پرازمفهوم بود بالش رو  یلبخند کمرنگ با
 شدم. رهیاز اتاق خ ینامعلوم

نه  گهیچرا؟ چون د یدونی م  اد؛ینم ممیجا نخوردم، گر  ترسم،ی! من نمیگیتو راس م -
  ییکارها دم،یرو د ییزهایسال چ هی  نیا  ی! تو یاده یمونده نه بغض نترک یبرام باق یاشک

. شدمیترک م زهره  شونیکیرو زدم که قبأل با   ییهاحرف  دم،یرو شن  ییها رو کردم، حرف 
 ...دمیصداشم نشن  یهاست که حت، مدتش مادرم نبودم یسال پ  هی نیا  ی من تو

 . دمیمتعجبش کش یها رو به چشم سمیو نگاه خ دمی کش یقیعم نفس

 فرق کردم...  یلیکه قبأل بودم خ ی زیسال با چ هی  نیا  یبزرگ شدم، تو  گهی من د -

 به سرتاپام اشاره کرد.  یدهن کج با

 مشخصه!  -

  ایبمونم  ملسوفانه یتو حس و حال ف یذاری براش نازک کردم و گفتم: م یچشم پشت
 نه؟

 لب گفت: مرده شور خودت و احساساتت و با هم ببرن!   ریز  ضیازم گرفت و با غ چشم

 صورتش تکون دادم.  ینگشتم و جلوگلوم و صاف کردم و ا یا سرفه تک  با
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 ازت جلو زدم؟   امیباز نگولک یآخرشم با به قول خودت ج ید ید وهاهاها،ی -

 حدقه گرد شدن.   یهاش تو کم کم باز و چشم  هاشاخم

 بازم و بعد به انگشتم نگاه کرد. شیو با بهت اول به ن  دیرو به شدت عقب کش سرش

 شم؟ ینم دار یچرا از خواب ب -

 پام گذاشتم. یضربه تو سرش رو  هیبا   دادمی دست و که جلوش تکون م همون

 ام رها، مزدوج و متأهل و متعهد! ی! ا یگلگل هیواقع  یهمه چ -

 شد. رهیبهم خ ه یکرد و چند ثان اخم

 ؟ ی گیکه نم یجد -

 شدم.  پوکر

 دارم؟  یباهات شوخ تموندی من تو عمارت کال یباعث شده فکر کن یچ -

 !...شهیباورم نم -

  ریهاش سراز و دوباره اشک  دیکش یفیخف غیدهنش ج یهاش جلو با بردن دست  نباریا
 شدن.

همه   نی طور اعر زدن، دوباره به سمتم برگشت و با بغض گفت: چه  هیاز چند ثان بعد
 ؟ ی دیرو تو وجودت جا م یگری عوض

 ! یباز گفتم: به سخت شین با

 .دیشد و خودش رو به سمتم کش تری جد یکم

 نگو که مامانتم خبر نداره...  -

 پاکش کردم.  یتصنع یو با حالت دمیبه دماغم کش  یدست
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 ! یجاست خودت خبر دار -

 ؟ ی عقد کرد ؟یآخه چرا انقدر ناگهان -

 اوهوم... -

 م؟ یعروس -

 عسل! اوهوم، قراره ببرتم ماه  -

 دراومد.  غمی که ج دیکش میشونیپ یهوا تکون داد و رو   یو تو  دستش

 کنن!  تده یخاکبرسر شوهر ند -

 کنن! رادیخاکبرسر ه -

  ؟ی شوهر کرد یرفت یجد یجد یعنی!  تی پسره قزم اریاخم گفت: اسمش و جلوم ن با
 کجا؟ 

 ...گهیسر قبر عمت! تو محضر د  -

پسندم   نجایا  یتاالرا  یگفتی گفت: تو که م زونیآو  یرو باال انداخت و با فک ابروهاش
  ستن،یدر شأنم ن نجایا  یزایچ دونمیخارج ازدواج کنم! لباس عروس و چم دیبا  ستنین
 طرفم آشنا شم...  اتیسال تو عقد بمونم با خلق سیده ب خوامی م

 و به عالمت سکوت باال گرفتم.  دستم

هم  ه یآتل د،یبرام لباس عروس نخر  ادبیب کهیننداز دلم از دستش خونه! مرت ادمی -
براش   گفتی تو باهام عکس ننداخت. م  ومدی خود نکبتش ن یبردما منته یعنینبردم؛  

هم بهم   یرلفظی ز  یباورت نشه ول د یو... شا ستین ایباز نگولک یج ن یخطرناکه و اهل ا 
 تو تونل، قبول نکرد. می کن وقببوق  م یبر ایگفتم ب  ینداد؛ هر چ

 و با تأسف سر تکون دادم.  دم یدهنم کوب یدستم و رو  شی ادآوری با
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 ؟ ی کج شده، فقط تونست بگه: پس چرا زنش شد یدهن با

 لبم نقش بست.  یرو  یها لبخند کمرنگحرص و جوش  نیب

 چون دوسش دارم! -

و   دیسر و دماغش رو به لباسم کش   شتریب بارن ی بغض سر تکون داد و بغلم کرد؛ ا با
 فحش داد.

 نبود؟!  نامیو ا لی از ساقدوش و فک و فام یپس خبر -

 . میهیا -

نگو که اونم   یهمشون رو بهت بزنم ول تونمینم  ادهیانقدر حرف ز  دونمیاومم... نم -
 ...رادهی مثل ه

ندارم گفتم:  یمشکل چیباشه و بگه ه یعاد کردم ی م یکه سع یو با لحن  دمیکش یآه
 ! هیو شوهرم ک کنمی م کاری چ نجایا  یخودت بدون وی با گهید یول گمینم

ش شده   دیکل یها دندون  نی حرص از ب  ای د،یکوب شی شونیپ یو مشت کرد و رو   دستش
 غصه  تو رو هم بخورم؟  دیخودم کمن، با  یای : بدبختدیغر

 شاخ شمشاد نشستم جلوت...  نیغصه چرا مگه چمه؟ ع -

ازش    ستی گفت: خفه شو! تو اصأل عقل تو سرت ن یحرفم و با تند  ونیم  دیپر
 ؟ ی ترسینم

نگران نباش و   یابروهام و باال انداختم و گفتم: ترس نداره؛ خودت گفت  یالیخیب با
عشق دو طرفه و پاک   هی ،اره یکه صرفأ برات درد به ارمغان ب ستی ن یزیچ نی نترس! ا

 موانع رو کنار بزنه!...  تونهی م

 طرفت گنگستره!   دونستمیگفت: من چم  تیعصبان با

 !... کنهی من که بهت گفتم آدم ساالد م  یو آهسته گفتم: ول دمیلب ورچ  تیمظلوم با
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 هاش گذاشت و تندتند سرش رو تکون داد. گوش  یزده دستش و رو وحشت   یحالت با

کار و با خودت  نی ا  یطور تونستچه  ؟ی هست یچه جونور گهی خفه شو! خفه شو! تو د -
 ...؟یبکن

: دیچیگوشمون پ  یتو رادی ه دای فر یبه در خورد صدا  یازدن بود که تقه  غیحال ج در
 ...رونی ب ایالهه! ب

 به در نگاه کرد.  ی وحشت تو خودش جمع شد و با ترس و لرزش آشکار با

 بهش زدم.  ی بهش انداختم و چشمک یالیخی ب نگاه

 دست من امانته!... یچند ساعت  هی یاز همونجا داد زدم: برو خونتون پسره بد! ال بعدم

 . ستیبهم نگاه کرد که گفتم: نترس بابا، رمز در و بلد ن دیبا ترد  الهه

 وگرنه...   رونیب شی فرستی م  گهیسه ساعت د -

 ! یبا ،یکنینم  یغلط چیوگرنه ه -

 فقط سه ساعت!  -

هاش نشون از رفتنش دادن و الهه تونست  قدم   یصدا دیکه به در کوب ی ااز ضربه بعد
 بکشه.  یقینفس عم

 !...اره؟یسرمون ن یی: بال دیچیالهه تو گوشم پ ده  یترس یصدا 

 تکون دادم. یبه نشونه منف یسر خونسرد

 ! کردمی بودنش شک م  رادی به ه گفتیرو نم نایو داد ا غیبا ج  ه،ینترس بابا عاد -

که تو تموم عمرم زدم   یا لسوفانهیف یبود تموم حرفا  کی نزد دمیو د رادیه یواال وقت -
 به دادم برسه.  ست ین چکسیو ه ده یانگار که آخرالزمون رس رم؛ی رو پس بگ

 ! رنی به فنا م چیده ه رادی در برابر ه تیزشیانگ   یو گفتم: چرت و پرتا  دمیخند آروم
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 ! لرزونهیجمالتت روح دهخدا رو تو گور م  ن یا -

چن تا   لرزونه،ی و م  رادیزدم و گفتم: عوضش سخنان گهربارت روح ه یطونیش لبخند
 حرف قشنگ  هم بزن جون من! 

هاش گرد شدن و به سرفه افتاد؛ با پشت دست دو تا محکم  حرفم چشم  نیا  دنیشن با
 بدترم شد.   چیرو کمرش اما بهتر که نشد ه دمیکوب

دره... اون   رنی گفت: گ ِگل بگ ده یبر  دهیو به عالمت مکث باال گرفت و بر  دستش
 که تو رو دکتر ک... کرد.  یدانشگاه

 گُل!  ی گفتی ِگل باس م یجا  یبه غبغب انداختم و گفتم: جملت درست بود ول یباد

 گُه!  رمینه خ -

 ها و کلکالمون تنگ شده بود.بحث  یدلم برا   دم؛یخند  آهسته

 !کنهی م  ی، عشق آدما رو گلگلاز آراد بدتره؟ نچ  رادیه یعنی ناز نکن گل من!   -

 ! یکرد  یکار شاق و درست یلیاون آراد ترسناک خ دنیکه االن تو با برگز  ستین -

  هیکه  گهی ... دو روز دیاوک یتو هوا تکون دادم و حرصق گفتم: اوک  ا ی و مثل کول  انگشتم
 ! یفتیبه گه خوردن م یدگیو ازت دلزده شد، در اوج ترش  دیبهتر و د 

 ! خورمی من تو رو نم -

 ! رهیمگس که دنبال گل نم  یم و خوشحال گفتم: حق دارنازک کرد  یچشم پشت

رسم  نیا   ؟یتو نش می ما بدبخت ش یعنی  م،یکرد کاریچ یمنو دل  نییخودت ب یول
 رفاقته؟! 

تو عقل   ؟ یشبه عاشق آراد شد هیشد  یرفت و گفت: شرو ور نگو! چ یغره ا  چشم
 ؟ یندار
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 ؟ ی دیم یو گفتم: چرا انقدر فاز منف   دمیکش یپوف

غلط و   یبا انتخابا ؟یدونی رو نم ای دال تیاز من گفت: چون نگرانم، مگه وضع ترکالفه
  تونهیکه نم کشهی م یداره خودش رو به گند ونی دکوراسخوش  یهارفتن به سمت پرتگاه 

 .ادیب رونیازش ب

 احمقانه اون با ازدواج من فرق داره!   یکارها  -

 اون کمتر از توئه. یداره؟ آره، داره. حداقل خطر کارها  یرقچه ف -

که راحت آدم   یازش بدتره! کس یلیپس خ راده،یه سیآراد رئ  یگیکه تو م اونطور
غرق   ش ی گیتار یتورم تو  ی روز  هیکرده و مطمئنأ  رانی رو و  یادیز  ی هایزندگ کشه،ی م
 ! کنهی م

غرقم    یکه در انرژ یدادم و با بغل کردت زانوهام گفتم: مرس رونیبا حرص ب نفسمو
 ! یکرد

 رها من نگرانتم.  -

 گفتم: نباش...  آهسته

 حالت خوبه؟   یمطمئن -

آب دهنم رو قورت دادم و   .د یقلبم لرز  یالحظه  ی م نگاه کردم و برا شونه یدستش رو به
، اونم دوسم داره! نگران  گفتم: من دوسش دارم مت ی به خودم، با مال یشتریبا تسلط ب

 . شهیدرست م زینباش، همه چ

 ست؟ یمگه درست ن -

 .دمی خودم رو گرفتم و آه نکش یزور جلو به

 !شهی درسته، بهترم م -
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  یرو از رو یدادم دهنه  فلش بدبخت حیفرما شد، ترجحکم   نمونیلحظه سکوت ب  چند
 خودم و آراد بردارم و سر بحث رو عوض کنم.

 ؟ یندار  رادی به ه یحس  چیتو ه ؟ی تو چ -

 ... یدلخور  ،ینفرت، نگران ت،یدوخت و گفت: عصبان نیاز زم یبه گوشه  نامعلوم نگاه

 . ستین ن یمطمئنم که ا -

  سوزنن؟ی که قلبم و م نیپس چ  ستنیاگه ن ستن،یحس ن  نایا  ه؟ی پوزخند گفت: چ با

ت همخونه یزمان هینگو که   یو به کس نی دستش فشار دادم و گفتم: ا یرو و  دستم
 بوده! 

وجود    ی ای توکل رادی نه... اصأل ه رادی که بود درست بود اما ه ی، اون زمان هر چآره  -
 نداشت...

 کنه؟ ی قلبت هم انکارش م یمطمئن -

اما من   ه یو طرف ک کنهی م کاری اون چ  ستیگفت: مهم ن یاگرفته  یو با صدا  دیکش یآه
که احساسم رو در  مونمینم یعمارت کنار مرد  ن یا  یتو  یالحظه  گهید مونم،ی نم نجایا

 ! رمیبم دمیم ح یهم شکست؛ ترج

 ؟ ی که ترکش کن ستیبرات سخت ن  ن یا -

 !... مونهی من نم بندیمثل اون پا  یکس مونهیبه هر حال که اون هرگز عاشقه من نم  -

اون   ری گ ای  یشدی فروخته م هیاگه همراه بق یدونی ، ماون نجاتت داد  یول -
 ! ومد؟ی سرت م ییچه بال  یافتاد یم رحمی ب یهای قاچاقچ

 که خودش به وجودش آورد.  یآره، نجاتم داد از خطر -

 ...فتمیب ریدوباره گ خوامینم نی هم یکردم، برا  دایدستشون نجات پ  از 
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ادامه داد: اون فقط منو نجات داد  یلرزون  یو با صدا دیقلبش کوب  یو آروم رو   دستش
باهاشون بود و بهش اعتماد   یاد یز  یکه روزها   یینداد، کسا  هیبه بق یتیاهم کهی در حال

 ... زنهی دست و پا م یداشتن؛ اون داره تو کثافت و تباه

چرا دختر مهربون و معصوم   ؟ی د یزدم و گفتم: پس چرا نجاتش نم یصدادار پوزخند
 ؟ یار یدرش نم یو از تباه  یشیش نمقصه

 بخواه!  یطورن یکه هستم و هم ینیمن و هم  گهیکنه، م داینجات پ خوادی اون نم -

 ؟ یریگی : چرا انقدر سخت مدمیپرس ی شونش گذاشتم و با فشار آروم یو رو  دستم

 ...شیزندگ یتو فکرش باشم تا تو  دمیم حیکنم؛ ترج یزندگ یطورنی ا تونمی چون نم -

 ؟ ی کن سکیخاطر قلبت ر به  یخوا ینم -

چون   رمیرو اندازه بگ  اسشیمق تونستم ی که م یای از لبخند گرفتن، با تلخ  یحالت  هاشلب 
 بودمش.  دهیچش

 ! ستمیمن مثل تو شجاع ن -

اشتباه باشه...   دیکردم، شا تی من خر دم یگفتم: شا یمیلبخند زدم و با لحن مال   متقابأل
  نیا  دیقلبش از سنگه، شا ایقلب نداره   ایلیکه از نظر خ یعاشق شدن و دلبستن به کس

 اما من دوسش دارم!  تهیحماقت و خر   ست،یشجاعت ن  ایجرعت  

از احساسش   نکهیبا ا دم؛ یازش د   ادشیز  ی ا یتلخ  نکهیازش دل بکنم با ا تونمینم
 .خواستمیم   اهامیو رو که ت  ستی ن یاون کس نکهی با ا ستم؛ی مطمئن ن

 ...ستمین مونیقلبم و بهش دادم پش  نکهیاز ا  حالن ی ا با

 ...امینگاهش کنار ب ی شگیبا رد خون هم تونمی اما من نم -

هام مشت شدن و بدون درنگ  در رد شد؛ دست  ر یافتاد که از ز   یاه یچشمم به سا ناگهان
 .دم ی به سمت در دو
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 *** 

شد؛ چند  یطوالن  دمیمکث کردم. ترد   هیش نگه داشتم و چند ثانشماره  یو رو  دستم
 شدن و صفحه خاموش شد.  قهیدق ه یثان

 .گرفتیش رو نماما دستم شماره  کردی م  یقراریقلبم  ب ،تونستم ینم

 . دمیرو رها کردم و به سمتش چرخ ی ش گوشده ز بهت غی ج یصدا   دنیشن با

بهم   رتیکرد و با ح تی رو با فشار دست به داخل شالش هدا  شیاسرمه   شونیپر  یموها 
 نگاه کرد. 

  ریدوختم که ز  شیآب یها ش گرفتم و به چشمپاره  یافتضاح و شال تور یها از لباس   نگاه
 شده بودن.  یبارون ملی ر یِ ختگی و ر هیسا   یِ دگیپالس

 .دمیدی م یو بار بندیو ب  یحجابیو ب یاز خستگ  شتریب ییزها ی چ شافه یق ی تو

 .کردنی نابودش م ییآبروی و ب  ییتنها ی روز تو هیکه اصالً خوب نبودن و  ییزها یچ

جلو اومدن و بعد هم  یشتری هاش با سرعت بصورتم، قدم   یدقت تو  هیاز چند ثان بعد
 و رفتم.آغوش سردش فر یتو  مقدمهیب

از دست داده بودم، گذر زمان باعث   رمیی توانا نی داشتم بغلش کنم اما انگار ا دوست
 زدن باهاش بکنم.حرف  ای  یهمدرد  یبرا  یبشناسمش تا بخوام تالش  یشده بود به سخت

  ی هوا لرزون شده بود گفت: وا  یخاطر سردکه به ییمهربون و صدا  یجدا شد، با لحن  ازم
 ...نمتیبیهمه سال دارم م  نی بعد از ا شهی! باورم نم؟ی رها خودت

  یقدر دلتنگ و نگرانت بودم! حتچه یدونیجوابم نموند و با شتاب ادامه داد: نم منتظر
 رسم رفاقته؟!  نی ا ،یش دیناپد خبری انقدر ب یطور تونست الهه هم ازت خبر نداشت، چه 

که با سند   یپالتوم فرو کردم و گفتم: به عنوان کس بیج یرو تو  مزده خ ی  ی هادست 
 !یادبیب  کمیاومده   رونیم از بازداشتگاه بخونه
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 و دستش و تو هوا تکون داد.   دیبغض خند با

 ! یصحبتفدات شم که مثل قبلنا مهربون و خوش  -

 کرد. یرو باال آورد و با اخم داخلش رو بررس فشیحرف ک  نیاز ا بعد

بگه ننتون خوب   سین ی کی ! وجدانای گرفتن ب اممیشیگفت: لوازم آرا  یلب حرص ریز 
تموم مشکالت   یباباتون درست، حاال با گرفتن مِن بدبخت و خراب کردن چهار تا پارت

 هوا...  یآلودگ شیکی، هست  یهمه بدبخت ن یجهان حل شد؟ ا 

  ن؟یرسینم  نایادامه داد: چرا به ا یا دورگه یحرف چند تا سرفه کرد و با صدا   نیاز ا بعد
 من؟!   یبه کاسب ن ی گند بزن دیحتمأ با 

که در  دیببخش یلیگفتم: خ یپالتوم فرو کردم و با دهن کج بیج ی و تو  هامدست 
  ف یفساد، بازار شغل شر یهااز منکر و جمع کردن مکان  یامر به معروف و نه ی راستا
 رو کساد کردن.  یبعالجنا

  بخشمشون،ی م یکنی باز گفت: چون اصرار م شی ش انداخت و با نشونه یو رو  فشیک
 فقط به خاطر تو! 

 برم باهاش معامله کنم.  دیبا ی دارم، سر ظهر یتا عکس  از اون بچه سوسول عوض چند

 به جلو تند کردم. ابونیخ  یهام رو در راستا به نشونه  تأسف تکون دادم و قدم  یسر

تو بازداشتگام که برام سند   یدونستی گفت: از کجا م  یرو بهم رسوند و با کنجکاو خودش
 ؟ یگذاشت

هست   ی گفتن چند ماه دم، یشن یمی قد ی هاه یو از همسا  رتیگفتم: ذکر خ حوصلهیب
 ! ابونیتو خ تهخیصاحبخونه جل و پالست و ر 

 ! فحش هم دادن؟ ادبایعه عه، ب -

 چه جورشم!  -
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 ...ادهیولشون کن بابا، ما هنرمندا حرف پشت سرمون ز  -

از هنرات و   ی کی، با تمسخر گفتم: خنده رو لبم مونده بود  هی میکه از قهقهه عصب  یحال در
 !می ش ضیرو کن مستف

با افتخار   دادی هاش قر مقدم   یسر جاش و تو  یشگیکه به عادت آبروبر هم  یحال در
  ای  ایدال ای  گفتی طبقه سوم، مخ پسرش و زده بودم م یکوکب شلنگ نیگفت: هم

اومد دم آپارتمان اتوم   فرهنگیب کهی! زنکشمیبرام خودم رو م  نشیر یالموت، نگملک 
کرد. منم گفتم عه، گفت عاره!    تمیشخصنثار خودم و  یفحش خونوادگ یو کل دیکش

و   دیت ناراحتم کرده، قلبم شکسته؛ اونم طالهاش رو دزدبعدش رفتم به کاظم گفتم ننه
 ... دی رفت برام حلقه خر

هام جمع شده بود دستم و به  چشم   یخفه اشک تو یها خاطر خندهکه به  یحال در
 عالمت سکوت باال آوردم.

داستان خاکبرسر کردن   یشتریب یبازتر شد و با افتخار و شاد  ششینلبخندم   دنید از 
 کرد. فی کاظم ننه مرده رو تعر

: چه خبر از  دمیپرس یداریو بعد با لحن معن دمی هام کشها و چشم به پشت لب  یدست
 پهلوون سهراب؟ 

گفت: مرده شورش و ببرن   ظیبا غ ،شکست ی و م اورد ی تخمه درم فشی که از تو ک  یحال در
 و گرفت.  شیآخرشم رفت دخترعمو لب شتر  ،ی پسره مفنگ

 چه خبر؟  گهید -

قل   ختنی مأمورا ناغافل ر  نمی و بب یپسر هیتوک پا رفتم  هی شبمید ،ی خبر سالمت گهید -
 کردن بردن.  رمونیو زنج

 گفتم: حقته! کردمی ش رو رد مدست تعارف تخمه  کهی حال در

 گفت تو بازداشتم؟  ی: حاال کدیپرسبه حرفم  توجهیب
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 بهش... یگفت زنگ زد  ،ینیاسیخانم  -

 سند برام نذاشت.  شعور یب رزنیآره، پ -

 ؟ یکنینم ی اونجا زندگ گهید -

و به عالوه جهاز برد، منم از پس    شیالهه شوهر کرد رفت نصف پول پ یاز وقت ،گه ینه د -
 . رونیصاحبخونه انداختم ب ومدمیبرنم هیکرا

 ؟ یکنیم   یاالن کجا زندگ -

کوچ کنم   کنمی و نگار بودم بهم نساخت، االنم دارم پوالم و جمع م یران  شی هفته پ هی -
 کرج.

 ؟ ی چ یبرا  -

 رو افتتاح کردم بازارم کساده.  نجا یا  یهمه بچه پولدارا  میدارم اونجا، از طرف ریخاله پ هی -

 ه آسمون دوختم.زدم و نگاهم و ب یپوزخند

 تر هم هست!...از من بدتر و تو لجن فرورفته  پس

 ازدواج کرده؟   ی: گفتدمی الهه سرم و به سمتش چرخوندم و آهسته پرس یادآوری با

 چند سال؟  نیتو ا  ی تو مگه کجا بود  نمیآره، بب ؟ی ال ؟یک -

 ؟ ی گفتم: خارج؛ باهاش درارتباط آهسته

آدم چرت نچسب اعجوبه   کی ه بابا، شوهرش گفت: ن ظی کرد و با غ یا قروچه دندون 
 نرفتم خونشون...  گهیدارم، منم د  یبراش بدآموز  گهی نداره؛ م ی که دوم هیامسخره 

 . ستادمیا  یفوت کردم و ناگهان رونیمانند به برو آه  نفسم

 کف دستش گذاشتم.  یکردم و ده تا تراول صدتومن فمی ک بیج یتو  دست

 و سر و وضعت رو درست کن.  تیبرو خونه کوفت -
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گفت: نگو که    ذاشتی م فشیک بیج یتو  کهی باز از دستم گرفتشون و درحال شین با
 !یکنی ترکم م یدار

 داره... یرفتن  هی یزمزمه کردم: هر اومدن هایبه تاکس یباال انداختم و با نگاه یاشونه

 . دمیخری م تزایو پ  پسیبرات پفک و چ یموند ی م -

 . خورمیچرت و پرت ها نم  نیاز ا گهی، داهلش  یار برا لطفت و نگه د -

 .میروز بهتر در خدمت باش هیت رو بده سر تکون داد و گفت: شماره   پوکر

 ... میبتون ستمیمطمئن ن -

و   یچ یرفتم؛ واقعأ رو مود ه یروم و ازش برگردوندم و به سمت تاکس نیاز ا بعد
 زنده بمونم... گهیاصالً مشخص نبود چند وقت د  ا،یدال ینبودم حت  کسچیه

هاش که تکون بدون توجه به لب  دم،یو به عقب چرخ  ستادمیلحظه ا   نیآخر در
  یتو  یپنهون یو سرد  تیبا قاطع دم،یفهمی ازشون نم یچی که ه ییهاو حرف   خوردنی م

 !ارزهی کالمم گفتم: نکش، به دردش نم

 عشق خطرناک و حاال... هی  منم معتاد شدم به  د،یارز ی هم نم واقعأ

 شماره الهه رو گرفتم. دیبدون ترد  نبارینشستم و ا  یتاکس ی مکث تو قهیاز چند دق بعد

از گذشته بود که هنوز  یبود اما اون تنها کس رید  زیهمه چ یبود، برا  ریزنگ زدن د  یبرا 
جوابش رو ندادم دست از تالش   نکهیکه بهم زنگ زد و با ا  یحالم بود، تنها کس ریگیپ

 برنداشت. 

که روش حساب کردم و با    یکه اشتباه کردم؛ احساس گفتمی و بهش م  دمشیدی م  دیبا
 کرد... رانمی و شمی گفتم باهاش خوشبخت م  تیقاطع

 *** 
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  ییش نگاه کردم و زنگ رو فشردم؛ بعد دورتر از جاخونه کی ش یرنگ و نما یادر قهوه  به
 دادم.  هیتک واریو به د   ستادمیبده ا نشونم   فونیکه از آ

 تا در باز شد. دی طول کش هیخودمم، چند ثان دونستیچون م  هیک دینپرس

 گرفتم و به سمتش رفتم. واریرو از د مهیتک

 نگاهم کرد، بدون حرف!  رهیخ هیو به چارچوب در گرفت و چند ثان  دستش

و انتظار   ی دلتنگ انگرینما  شی امردمک قهوه  ی تو ی بود و نگران ایاز دال شترینگاهش ب درد
 بود.

  یکرده باشه اما اثر گذر زمان تو  یرییتغ  شیشکننده و احساسات هیروح دیرسی نظر نم به
 بود. انیش نما چهره 

  یرو  یکمرنگ یو کوتاه بود و خط پژمردگ  یبودم مشک دهیبرخالف هر دفعه که د موهاش
 افتاده بود.  باشیصورت ز 

از رو صورتم، کنار رفت و در و باز   نشیو سنگ رهیو با برداشتن نگاه خ  دراومد رتیح از 
 گذاشت.

 ش شدم. و دم در گذاشتم و وارد خونه   هامکفش

اما برخالف   دادی مد نشونم م یها که قبأل تو مجله  یداشت، همون  یقشنگ ونیدکوراس
 . خوردیبه چشم نم ییرا ی راهرو و پذ یتو یای نقاش  یتابلو چ یتصورم ه

آدم   یا ی بوفه هم گو یتو  یهاداشته باشه، مدال  یشوهر ثروتمند و موفق  دیرسی نظر م به
 قضاوتم نذاشته بود!  یرو  یری تأث ای دال زیآم بودنش. البته که نظرات اغراق  یحساب

بود که هر شوهر   یعیو طب  دادی دور صدقه م هی  دشیدی که از دور م یآدم کور هر
 بخواد از زنش دورش کنه. یمغزدار
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حرف بزنه... با   تونهی بغض کرده و نم دمیفهم نم، یحرف به کاناپه اشاره کرد تا بش  بدون
 .کردمیتعجب نم   زدیتو گوشم م میلیس هیاگه  یکه ازش داشتم حت یتوجه به شناخت

ها با  ظرف   دنیبه هم کوب قهیاز نشستنم به سمت آشپزخونه رفت و بعد از چند دق  بعد
 برگشت.  ییکاکائو تی سبز و بسکو  یچا  وانی دو ل

 اشاره کرد. یبه عسل کردی موهاش رو مرتب م کهینشست و درحال روبروم

 ! یدوس داشت یلیبخور، قبأل خ -

گرفتم و آهسته   ینیریچشم از ش ،رم یجلوش رو بگ تونستمیکه نم یی صدا یپوزخند ب با
 ! برمی لذت نم  یچی از ه گهی گفتم: قبأل گذشت، حاال د

رو   ینیو س دیکش  یقیعمصورتش، نفس  یبرداشتن دو تا دستمال و چپوندنشون تو با
 کنار زد.

خاطر  قبأل که به  ؟یبه حرف اومد: پس چرا اومد  ی جد  یتر و لحنمصمم یبا نگاه نباریا
 که انقدر سعادتمند شدم؟  شدهیحاال چ  ،یاومدی م  هامی نیری دستپخت و ش

گفتم: زشت بود بعد برگشتنم   ی صداش نکردم و با خونسرد  یو بغض تو   هیبه کنا یتوجه
 !... گهی د میبارم بهت سر نزنم، ما هنوز هم دوست هی رانیبه ا

رها، تو بگو   دونمی گلوش گفت: نم  سمت خودش رو برداشت و بعد از تر کردن  وانیل
 .می هست یتا من بهت بگم االن چ یدونیم   یرو تو چ یدوست

هم و   گهیراستم انداختم و با لبخند گفتم: دو نفر که بزرگ شدن، د  یپا  یچپم و رو  یپا
  یمرتب و منظمه و بو  شهی مثل هم  شونیکی! کننی م  یبگیاحساس غر  شناسن،ینم

 ،ی! تو خانم خونتادینم ادشی مردم و  زی برانگنینگاه تحس  نیآخر  شونیکی  اد؛یعطرش م
 ها...و هتل   ابونی خ  من آواره 

 حرفم.   ونیم  دیرو عالمت سکوت باال گرفت و پر دستش
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تو هنوز هم همون خودخواه   یول  برهی خوابش نم یها از نگرانسه ساله شب  شونیکی -
 ! یرحمیب

 هم فشردم.  یهام و روندم و لبتو حدقه چرخو  یحوصلگیهام و با بچشم  مردمک

 !متأسفم  دونم،ی م -

 اون بود که پوزخند زد.  نباریا

  یشینما یخوردنا با تأسف   زهایچ یکه بعض یدونی هنوز نم  یول ی بزرگ شد  یگیم -
 ! شنیجبران نم

 کاناپه ولو کردم. ی و خودم و رو  دمیکش یپوف

ها  سال  نی باور کن متأسفم. من ا گمیو م  نیا نکهیاز ا  یول  ستمیمتأسف ن یگی راست م -
 شتم،یمن پ یاشکال نداره گلگل  یکنم، تو هم بگ ه یبغلت و گر امینبودم که ب یطیشرا  ی تو
 داشته باش، توکل کن، توسل کن... مان یا

 من نگفتم اشکال نداره!  -

 ! عاطفمیسنگدل ب هیمن   یو گفت  ی! تو طرف آراد و گرفتیزدم و گفتم: نه، نگفت یپوزخند

 شد و انگشتش رو به طرفم گرفت. زیخمیرص سرجاش نح با

 ت بودم...من طرف اون نبودم، طرف تو بودم! طرف بچه  -

بحث رو عوض   ایب ،ی گیو گفتم: باشه تو راست م  دمیصورتم کش  یدستم و رو  کالفه
 ؟ یرفتی م  ییجا ی. داشتمیکن

 دم در گرفت.  نشست و رد نگاهم و تا چمدون  شیشونیپ یرو  یکمرنگ اخم

 و سرجاش برگشت. دی کش یقی عم نفسش

 به مادربزرگم سر بزنم... رمیم -
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 .ستیامروز که روز ننت ن  یحرفش گفتم: ول  ونی ابروم و باال انداختم و م یتا  هی

 ؟ یدار یخب نباشه، تو مشکل -

 سرم رو به چپ و راست تکون دادم.   یلبخند کمرنگ با

 ؟ یتو ندار  ؟یتو چنه،  -

 مرتبه!  یآهسته گفت: نه، همه چ  دوخت،ی م  واری گفتن به در و د که وقت دروغ ینگاه با

 لب گفتم: خوبه!...  ریز  ،یداری نگاه معن با

 ؟ یاومد  یچ یبرا  -

 برم؟!  یخوا یم ،یرا انداخت  یزار هیگر  ی خودت زنگ زد -

  اندازمتی بمون، بعد خودم م کمی: دیبهم غر  رهیگذاشت و خ شرچونه ی و ز   دستش
 ! رونیب

 ش شدم.خونه  ونیدکوراس ینکردم و سرگرم تماشا  یمخالفت

 . کنهیم   نتیهم تأم گهیسال د ارد یلیچند م یقشنگ برا  ته یمهر  ؟ی احاال چرا آواره  -

 ه،یر یفکرم همش و بدم خ نیلحنش گفتم: تو ا  یو تلخ   هیبه کنا توجهی زدم و ب یپوزخند
 ! نایخواب و ا کارتون  دونمیچم سرپرست،ی ن بدسرپرست، بکودکا  ،یمسجدساز 

 اونوقت چرا؟  -

 شد.  کی ستری به خنده ه لی تبد لبخندم

 ایدن نی پام لبه گوره... طاقت ندارم از جهنم ا یی جوراه یبد کردم،  اریکار بس هی  داً یجد -
 ! ایمنتقل شم به برزخ اون دن

 شد.  لی به سمتم متما یبا تعجب گرد شد و با نگران هاشچشم

 رها؟  یکرد  کاریچ -
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 .دم ی گوشه لبم کش یهام بود انگشتم و رو مونده  قهقهه که ته  یالبخند احمقانه  با

 ه؟ یابروش رو باال انداخت و با بغض گفت: منظورت چ یتا  هی

 شدن...  یاد یز  یها عمر پرفتوحم عالوه بر نجات دادن آراد و موجب مرگ آدم  یتو  -

  یموقع کار درستحرف و نزن! تو اون   نیا  چوقتی گفت: ه تی حرفم و با جد  ونیم  دیپر
 ! یستیکه آراد انجام داد ن یبد ی و مسئول کارها ی کرد

 هستم... یا گهی د یزا ی مسئول چه چ گمی م ی اگه اجازه بد -

 ب... بگو!  -

 خراش برداره!  ته یروح ترسمی م -

و    تی رفته آمپول هار ادتیداد: بازم  غیسرم زد که تمسخر صدام جاش و به ج  یتو  یکی
 ! ؟یبزن

 شدن و ادامه حرفم موند. ی بزنه منتظر جد یحرف  نکهیا  بدون

مشخص بود    فشردی پاش م یکه رو  یهاش شده بود و دستدندون   ری که اس ییهالب  از 
 که استرس داره. 

 شدم. رهیهم به سقف خدهنم گذاشتم، بعد  یو تو   ینیری شدم و ش خم

فقط   م؛یبرس یقشنگ یبعدش قراره به جاها  یول  ستی من ن  ریتقص گم ی که اول م ینیا -
 . ستمیمن آدم بده ن   یبود چون انگار فراموش کرد  یآراد چه کس یار یب ادی به  خوامی م

 ! ادمهیو   زی... همه چادمهیتکون داد: نه،   یبه گلوش انداخت و سر یچنگ

 ...میار یب ادیکه دوباره به  یخودت خواست یخوبه ول -

 *** 

 آراد؟  -
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 متوقف شد.  شه یو سا  ستادی ا د،یچی راهرو پ یانعکاس صدام که تو  دنیاز شن بعد

 .دیهام بخشبه قدم  یاجون تازه  ستادنش ی ا

نور کم راهرو از پشت به قامت   یخودم رو بهش رسوندم، تو عیچند قدم بلند و سر  با
 بلند استوارش نگاه کردم.

 ؟ یری: کجا م دمیخشکم رو با زبون تر کردم و آهسته پرس یهالب 

 ... دونمی گفت: نم یخفه و خشدار ینگاهم کنه با صدا ا یبه عقب برگرده   نکهیا  بدون

 و کنار گذاشتم و خودم رو به پشت سرش رسوندم. د یمکث، ترد  هیاز چند ثان بعد

 بمون و ازم دور نشو!  شمیپس پ -

هام  ش دراز کردم؛ انگشت جوابش نموندم و دستم رو به سمت دست مشت شده  منتظر
دستم   نباری موند و ا   حرکتیب ه یهاش لغزوندم تا باز شد؛ چند ثانانگشت  نیب یو به آروم
 د. و فشرده ش ری مشتش اس  یبود که تو 

 ! ده؟یواقعًا بودن کنار من عذابت نم -

لبم نشوندم و سرش رو به طرف خودم برگردوندم؛ دست   ی رو یایکمرنگ اما واقع لبخند
  شناختیکه جنسش رو م  یو با لحن  دمیش کشزخم گونه  یزبر یوار رو آزادم و نوازش 

 !بارنی و آخر نی هزارم یوار گفتم: نه، برا زمزمه 

دستش مشت کرد؛ بعد هم هر دو تا   یکیاون   یبرداشت و تو ش گونه یو از رو  دستم
 . دیرو به طرف خودش کش رمی دست اس

فکر   ؟یکه باهام داشت یوحشتناک   یهابا وجود همه  احساسات بد و ترسناک و تجربه  -
  ،یکردن خسته شد  هیاز گر کنمی برات خوبه اما االن احساس م ینکن هیاگه گر   کردمی م
 !یبه درد عادت کن خوامینم
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تموم صداقت و احساسم   کردمی م یکه سع یآشکار صداش قلبم رو لرزوند، با لحن اندوه
کردن وجود نداره؛ چون   هیگر  یبرا  یزیچون چ کنمی نم هیرو توش نشون بدم گفتم: گر 

 خوشحالم، خوشبختم!

.. تو .یشک دار ندمونیبه آ ،ی گفت: به احساسم شک دار یتوجه به حرفم با تلخ  بدون
 ...ستمی ن اهاتی! من مرد رو یترسی ازم م  یحت

قدر احمقانه چاک دهنم و باز کردم، در  چه داد،ی م  لمیخودم رو تحو  یها که حرف  انگار
  مون یاز ازدواجمون پش  دیترسی ها ماون حرف  دنیبدون شن شمیکه آراد همونطور ی حال

 شده باشم...

باهاش   کردمی که قبأل تصور م  یستین یگفتم: درسته، تو کس نهیتازه کردم و با طمأن ینفس
گرون و    یدوس داشتم عروس ،یندار شونمی کیداشتم که تو   اریمع  یازدواج کنم. کل

 داشته باشم، اما حاال... ییپرسروصدا 

 .دمیبغض کرده بودم خند نکهیا نیع در

عشق و دوست داشتن مالک   یکردم که برا چون اشتباه   دم ینم تیبهشون اهم  گهید -
 گذاشتم.

 داره. قتیچون حق کنمی عوض نم اهای اون رو   یکه االن دارم و با صدتا  یزیچ

  یدادی ما رو گوش م یخصوص  یگفتم: تو که حرفا   طونیزدم و ش یهم چشمک بعد
   ؟یننمود ینظر چیکه گفتم ه  یاعاشقانه ی هاطور به حرف چه

 به اطرافش گفت: برو لباس بپوش! یزیانداخت و بعد با نگاه ت  نی رو پا سرش

 اصالً چرا آماده شم؟  ؟یکنی گفتم: عه عه، چرا بحث و عوض م یز یآملحن اعتراض  با

  یا یواقعًا هم انتظار نداشتم جواب احساس نی هم  یتو خونش نبود برا  یزبون محبت
 بهم بده. 
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  یو نگران  یرنگ ناراحت گهیکه د یاهفرو کرد و با نگ  نشیشلوار ج بی ج یو تو  دستش
 شد. رهینداشت بهم خ

 !کنهی عاشقانه خوشحالت م ی ها از چرت و پرت  شتر یب یلیببرمت خ خوام ی که م ییجا -

  یخاطر جنابعالدومأ من االن مهمون دارم به  ست،یابرازمحبت چرت و پرت ن نکهیاول ا  -
 ولش کردم.   هوی

 ش؟ ینیبب یخوا یگفت: پس نم یابروش و باال انداخت و با لحن مرموز  یتا  هی

 کردم و به فکر فرو رفتم.  زیو ر  هامچشم

 وجود داشت که خوشحالم کنه؟!  رونی ب یتو یزیچ چه

 ! ؟ی شهرباز  میببر  یخوا ی و باز کردم و خوشحال گفتم: م شمی ن یزیچ یادآوری با

گفت: تو خجالت    رتیابروهاش نشست و با ح ن یکه حاصل تعجب بود ب  یکمرنگ اخم
 ؟ یکشینم

  دیگشاد کردم و حق به جانب گفتم: نه، چرا با  مینیب یها و همگام با پره  هامچشم
 !یشهرباز   یکه تو عمرت نرفت  یخجالت بکش دیخجالت بکشم؟ تو با

 باشه! ادتیو   ن یا دوئم،یتاب و سرسره دنبالت نم یو هرگزم رو  کشمی من خجالت نم -

 .اد یکوتاه ب نی سر ا دیرسی و مظلوم بهش نگاه کردم؛ به نظر نم  دمیو ورچ  هاملب 

از   شتریبهتر و ب زی چ هیگفت:  یحوصلگی شدن، با ب ترق یهاش عماخم  دیو که د  نگاهم
 ...میکن فراموشش میتونی م یخوا ی اگه نم  یمورد عالقته ول ی هایباز بچه

 حرفش. ون ی م دمیشتاب به سمتش رفتم و پر  با

 .یشهرباز  میر یاصأل بعدأ م ؟یشی م ینو نو، چرا جن -

 ! یتوش بود به اتاق نگاه کرد و گفت: تو که مهمون داشت یکمرنگ طنتیکه رد ش ینگاه با
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 ...امی تا ب سای! وا رادهیکه ه شی اصل  زبانیم شیببره پ فیتشر  تونهیم   یگفتم: ال بالفاص

 ها رفت.تکون داد و به سمت پله یسر

 حرص صداش زدم: آراد؟  با

 تکون داد. هینگاهم کنه سرش رو به عالمت چ نکهیو بدون ا  ستادی پله ا نیآخر یرو

 جنبه؟ ی ب ادبیب یریبغض گفتم: چرا م  با

  شی آرا ادمیز  ،ی اری ماه ب هیو بعد   فتیتا تشر نی تو ماش رمی اخم کرد و گفت: م  متقابأل
 .مینیو بب یکس   ستی نکن قرار ن

 !  ادبی وار گفتم: بهم  قفل کردم و زمزمه ی و تو  هامدست 

 . دیبه سمتم چرخ یحوصلگیب با

 چرا؟  گهید -

 کنم؟ ی م شی من برا مردم آرا یکنی با بغض گفتم: چرا فکر م 

 ...دمتیخودت بگو، من که همه جوره د دونمینم -

 حرفش. ون ی م دم یپر

خط چشم  نهیساعت جلو آ   هیکه بخوام براتون   د یانقدر مهم هیبق ای و ت  یچرا فکر کرد  -
  ی و موها  یریحموم م  ای  یپوشی م هیبکشم؟ مگه تو کت چرمت و برا جلب توجه بق

 جلب توجهه؟ من خودم دوست دارم... یبرا  یانداز ی نکردت و تو چش و چالت مشونه

 حرفم و دستش رو به عالمت سکوت باال گرفت.  ونیم  دیپر

 ! ذارمیجات م  ینباش نیتو ماش گهی ربع د هی یباشه قانع شدم ول  -

 چشمم محو شد. یهم با سرعت از جلو بعد
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رو   یبه سمت اتاق رفتم تا ال رادی ه یبرا  یاحمقانه و الک تی درست کردن چند تا مز با
 بهش قالب کنم.

  هی یرو برا  چارهیب یکه ال می فکر کردم من چه دوست بد آدم فروش ن یهم به ا  همزمان
 !  ریتو دهن ش فرستمیم  هیهد

 *** 

 رفتم.  اطیح ی رد شدم و به سمت انتها گاردهایباد از 

 شده بود. رهیخ نیاز زم ی اداده بود و به نقطه هیتک نشیماش به

بودم که صداش زدم:   شیشدم، در چند قدم ک یم انداختم و بهش نزد شونه  یو رو  فمیک
 آراد؟ 

 صدام سربلند کرد و با اخم بهم نگاه کرد.   دنیشن با

 ؟ینیبی ربع و تو چند ساعت م هیتو   -

  یجانم؛ بعدشم که مرس یبگ زنم یمن صدات م یوقت  دیجانب گفتم: با به و حق    دمیخند
 . یمنتظرم موند

کرد و همزمان سرم و به   کی شالم رو به هم نزد   یهالبه  ستاد؛ی و جلوم ا  سمتم اومد به
 .دی سمت خودش کش

 !هاشه یم  ادیبلندش کرده بود،  گفت: داره روت ز  یکه به شوخ یخشدار یصدا با

 . دمیآوردم و صورتم رو عقب کش رونی و از دستش ب  شالم

 ! گهید یریبگ  ادیمحبت کردن و   ییجا  هیاز   دیبا -

سنت   نی هم یببرمت در راستا  خوامی که م ییگفت: جا  یای جد کمرنگ و لحناخم  با
 محبت کردنه!
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از هم باز شدن و خوشحال گفتم:   یهام به لبخند پررنگحرف از جانبش لب   نیا  دنیشن با
 . میری ازت بپرسم کجا م خواستمی م گه،ی د نیهم

 ! زی سوپرا گنیتو بهش م اتیتو ادب -

  راهمهین ی توش به سمتش رفتم و تو نهیبش نکهیز کرد، قبل از ا و با  نیهم در ماش بعد
 با در شدم. نشیحائل ب

 آراد؟  -

 ؟ یخوای م  یگفت: چ ی کرد و حرص یکمرنگ باز و لحن مظلومم اخم شین دنید با

 خوام؟ ی م یزیچ هی یدونی از کجا م -

 ! رمیهات تا تهش رو مچشم  دنی من با د   یول ینیو نب افتی تو ق دیشا -

کردم؛ چند سانت فاصله   کی صورتم رو به صورتش نزد اقیرو بازتر کردم و با اشت شمین
اومد، صورتش و عقب   اطیکه از اون طرف ح ینسبتأ بلند یصدا  دنیاما با شن میداشت
 و نگاهش رو به عقب دوخت؛ منم با تعجب به پشت سرمون نگاه کردم. دیکش

سر و قامت کوتاهش    یافتاد که از پشت سر فقط تاس یای شلوار به مرد کت و چشمم
 معلوم بود. 

ها جلو اومدن و  کنار مجسمه   یگاردها ی باد ف یکه به سمت عمارت برداشت رد  یقدم با
 منظم سد راهش شدن. یمثل گردان

مرد قدم بلند که انگار از   هیبود و  گاردیباد هی  یهامرد قدبلند با حالت   هی کنارش
 بود.همراهاش 

از   کردیم  یهمزمان هم سع گفت،ی رو م ییزایچ هیو بلند بلند   کردی تقال م کهی درحال
 رد شه و خودش رو به عمارت برسونه. گاردهایباد
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هاش  فحش  ت یکردن و ماه دایپ یمعن  ادهاشیآراد چند قدم جلو رفتم تا فر  همراه
 مشخص شد. 

 ! کهیمرت یآها  -

 یاومد و الهه هم با حالت  نی عمارت پا یورود یها افتاد که از پله رادیبه ه چشمم
 محتاط پشت سرش... 

دست الهه رو  شدی هر لحظه بلندتر م ادهاشی مرد که با فر  کی به جنجال کوچ توجهیب
 گرفت و به سمتمون اومد.

 . ستادیهم کنار آراد ا  رادیبه سمتم اومد و ه یبا نگران الهه

 و از پشت سر به مرد نگاه کرد.   دیسرک کش  یبا کنجکاو الهه

 رها؟   شدهی : چدیپرس یپچ وار پچ  یصدا با

 ... دونمی شده بود، زمزمه کردم: نم خی نگاهم به جلو م کهی حال در

 د،یکشی به جلو سرک م کهیزد و درحال گاردهایاز باد  یکیبه شونه   یمشت  تیبا عصبان مرد
مرد باش و به    یشنوی صدام رو م دونمی م وجود،یب یعوض یزد: آها  ادیفر   تیبا عصبان

 و باهام رودررو شو.  رونیب  ایب گاردهاتی شدن پشت باد میقا یجا

به آراد نگاه کردم. نگاه   یحدس زدن مخاطب ناسزاهاش اصأل سخت نبود، با نگران  نباریا
 مرد رعشه به تنم انداخت.  ی رو زشیو ت یعصب

از هم باز شدن و   یزیانگهاش به پوزخند هراس کم لبکم  م،دیترس ی واکنشش م از 
 رو به سمت مرد برداشت. محاباشیمحکم و ب   یهاقدم 

 انگشتش و به سمت مرد گرفت. الهه

 ! زنه؟ی عربده م ینطوریاالن واسه آراد ا ن یا -

 ... زهیبرانگ ن یتحس ،ی! چه جسارت ینگاه کردم که با پوزخند گفت:چه جرعت بهش
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  ست،ی : جرعت نلب گفتم  ری آراد بودم ز  یطانی ناگهان و ش یمات خونسرد کهی حال در
 حماقته! 

متوقف و    یبه نحو  زیباعث شد همه چ د،یچیپ اط ی ح یبلند و خشدار آراد که تو  یصدا 
 اون مرد.   یخشک شه، حت

 !یعمارت من گذاشت ی و با توپ و تشر پا تو ی که عقلت و دم در جا گذاشت نمیبی م -

جستجووار به اطراف چرخوند تا چشمش به   ی، سرش رو با حالتصداش  دنیبا شن مرد
 آراد افتاد.

فاصله گرفت و چند قدم جلو   گاردهایاز باد  زدی نفس ماز شدت خشم نفس کهی حال در
 اومد.

من و   ، یدی فحش و ناسزا م ،یکنی م یکشادامه داد: عربده   یبا لحن سرد و ترسناک  آراد
 ! ؟ینیمع یکنی مرگ م  یآرزو ،یکنی م دیخونه  خودم تهد ی تو

دست الهه سقوط   یرفت و رو  یاهیهام سچشم یجلو  یالحظه  یحرفش برا   یانتها  با
 کردم. 

  یکه رو یااون مرد افتادم و اسلحه  ادیبه  خوردن ی هاش که تکون مبه لب  توجهیب
 صورتم...  یش رو شده  ده یسرش گذاشت و بعد هم خون پاش

آراد و   قه  ی قدش  یکوتاه رغمی بعد عل یاجلو اومد و لحظه  یبا پوزخند صدادار ینیمع
 مشتش فشرد.  ی تو

 که دستش و باال گرفت.  انیخواستن جلو ب گاردهایباد

پشت   تی... نترسوندمی م نیکنارش بزنه، هم  تونهی م یبود که خودش به راحت مشخص
 ! شی خونسرد

با   ینطوریکه ا  یمرگ کن یآرزو  دیتو با  ست،یمرگ ن   یحقم و ازت بخوام آرزو  نکهیا -
 !یکنی همکارهات رفتار م
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 نزد.  یشد و حرف رهی بهش خ یبه آراد افتاد که در کمال خونسرد چشمم

  د،یلرز یآراد م  قه  یدستش دور   کهی درحال د،یپاش  ینیمع  شیبودنش مثل نفت به آت آروم
 رو بهم پس بده تا برم.گفت: اون محموله  تی با جد

 . یاون و که فروخت -

  مونیفقط پسش بده. پش دم یدو برابر پولش و بهت م رم؛یپسش بگ خوامی حاال م -
 شدم.

 .یعجزدار شده بود تا شاک   شتریب نباریا  لحنش

ماه   کی گفت: اون محموله از  شقه ی دستش و پس زد و با صاف کردن  یبا خونسرد  آراد
 .دمیبزنم بهت پس نم ششمیاگه آت مونه،ی من شد و تا ابدم م یها  یجزء دارائ شیپ

سرجاش بند نبود گفت: بهت چند برابر   یشونیو پر  تیاز شدت عصبان کهیدرحال ینیمع
 رو پر کنه!  کتیکه انبار خندق مانند تار  یزیبرده، اسکناس، طال... هر چ دم،یپولش رو م

 قد علم کرد. تشی ر عصبانهم تضاد آرامش آراد در براب باز 

 ...یبود یمعامله که راض  زیسر م -

 ! ستمین گهید -

 و نه نظر و مزخرفاتت!   یبهم بد  یخوای که م ییزاینه پول و چ ست؛یبرام مهم ن -

 برات مهم باشه! دیبا -

 . نطوریشد، لحنش هم هم ینگاهش سرد و جد نباریا

االنشم با پا گذاشتن تو عمارتم چند تا   نیهم ،یمن قانون بذار  یبرا یتونی تو نم -
تنت    یپوست رو ،یاز جلو چشمم محو ش گهید  هیاگه تا چند ثان یول یبزرگش و شکست

 ! بخشمی و بهت م
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 . رمینه، من بدون اون نم -

 اما بدون اون محموله...  یریتو م -

  جانیوگرنه من از ا  یپسش بد دیبا  ،یزد: تو من و گول زد  ادی فر  تی با عصبان ینیمع
 !  خورمی تکون نم

 ؟ یری : نمدیپرس ز یدآمیباال انداخت و تهد ی ابروش رو با خونسرد  یتا  هی آراد

 نه. -

 برام نداره دلت و بشکونم.  یتی که اهم  یزیخاطر چبه تونمی باشه، من که نم -

که  یزیاشاره کرد و گفت: چ  رادیبا چشم به ه ی کیستر یخنده  هحرف و تک   نیاز ا بعد
 . اریرو ب خوادی م

 سرش رو تکون داد. یبا تعجب و اخم، سوال رادیه

 حرفش به هم فشرد.  ی رو یدی هاش رو به عالمت تأپلک  یبا خونسرد  آراد

 دادم.  هیتک  نیو به بدنه ماش دمی کش یقیعم نفس

االن هشت تا نذر کردم،  نی با حرص شروع به صلوات فرستادن کرد و گفت: تا هم الهه
 روش.  نمیا

 ؟ ی چ ی: برا دمیبهش انداختم و پرس ینگاهمین

 !جهنم دره نی زنده در رفتن از ا یبرا  -

که  ی کم شد، به سمت مرد جوون ینیها و اضطراب معاز شدت نفس  رادی رفتن ه با
 رو زمزمه کرد.  یی زایچ رگوششیهمراهش بود رفت و ز 

 شد.  رهیبهش خ یبیو لبخند عج  یبا خونسرد  آراد

 برگشت.  یفلز فیک هیبا   رادیگذشت تا ه قهیدق چند
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 از دو تا کف دست نبود.  شتری چون اندازش ب میو الهه تعجب کرد  من

 جونش و گذاشته کف دستش؟!  یچسک  نیا  یبرا  یعنی -

 جواب سوالم از جانب الهه نموندم. منتظر

 کرد. زونیو به دست آراد داد و الهه بدون باز کردن از دستش آو  فی ک رادیه

بهم بده که ارزش جونت رو داشته  یزیچ هینگاه کرد و خطاب بهش گفت:  ینیمع به
 باشه!

 . دیکم پشت موهاش کش ی به تارها یبهش نگاه کرد و دست یو سردرگم  رتی با ح ینیمع

 ست. محموله  نیامروز، مبلغشم ده برابر ا  خ یبه تار  سمی نویچک برات م هی -

از گرفتن دسته چک از مرد همراهش جلو اومد و به آراد دادش؛ با نوک انگشت   بعد
 هاش جون گرفت.لب  یرو  یگرفتش و بعد پوزخند معنادار

 پس جونت انقدر ارزش داره؟  -

  هیبدم، االن  رو نشونت  یبا تعجب بهش نگاه کرد و آراد ادامه داد: بذار ارزش واقع مرد
 .یکه بر دمیبهت م یزیچ

 ؟ یکنیمعامله م   یسره چ -

 گفت: سرِ جونت!  یباال انداخت و با خونسرد  یاشونه

کنه، اسلحه از داخل   لیحرفش رو تحل  اینشون بده   یمرد واکنش نکهیهم قبل از ا  بعد
 یسبگلوله آرامشون کیشل ی بعد نشونه گرفت و بعد صدا  یاه یاومد، ثان  رونیکت آراد ب

 فضا رو از هم شکافت...

زد و   رونیب ینیمع یشونیکه از پ  یخون یرو دی الهه، نگاهم چرخ غی ج یصدا   دنیشن با
 سقوط کرد. نی زم ینگاهش به آراد رو  یاز بلندا  جونشیبعد هم جسم ب
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  ری د دنی فهم یکه برا  فیح نه،یهم ی! ارزش واقعیکه براش اومد   یزیاون چ  نمیا -
 شده...

  برداشتیم  ینیسستش رو به سمت جنازه  مع یها که قدم  یرو به سمت مرد  شاسلحه 
 جلو... ایگرفتن نه! بدرس  یبرا  یگرفت و ادامه داد: ول

زد:   ادی فر نبار یزد و ا یآراد پوزخند د،یلرز ی بود به خودش م یکلیقد بلند و ه نکهیبا ا مرد
 جلو!  ایب

 الهه رو چنگ زدم.  یو بازو  دمی بلند و ترسناکش به خودم لرز  یصدا  از 

 ناموزون و مقطع جلو اومد.  ییهابا قدم  مرد

از افراد   کدوم چ یشلوارش فرو کرده و ناظر بود، ه  بیدستش و تو ج  یبا خونسرد  رادیه
 .کردن ی نم یکار چیه

 رو پر کرد.  نشونیبه جلو گذاشت و فاصله  ب یخودش قدم آراد

  کردی گرفت و خطاب به مرد گفت: پدرت فکر م ینیش رو به سمت معاسلحه   سر
 که ارزشمند بوده رو از دست داده؛ حاال معامله حل شد.  یزیمعاملمون درست نبوده و چ

 .دیکوب شنه یس  یمحموله رو تو   فیک  رتیگذاشت و در کمال ح بشیج یرو تو  اسلحه

محموله هم نبود اما    نیا یکه ارزش جونش و داشت چک پر از صفر نبود، حت  یزیچ -
 داد! ارزش یب ز یچ نیهم  یاون جونش و برا 

برات داشته   خوامی که م یز یجز چ یری هر تعب ا ی  یاتفاق امروز و فراموش کن  یبخوا  اگه
  د یچک سف هیروزا ارزش جون آدما و امثال شما کمتر از   نی ا شش،یپ  فرستمتی باشه م
 ست! باطله

محموله مشت شد و بدون برداشتن جنازه  پدرش همراه محموله از   ف ی ک یمرد رو   دست
 رفت.  اطیح
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گوشت فاسد   کهینگاه کردم که مثل ت ینیگر رفتنش شدم و بعد به جنازه  معاندوه نظاره  با
 پهن شده بود.  اطیسنگفرش ح یرو  ارزش،یب

 نجاتش برنداشت.  یبرا  یپسرش هم قدم یحت

 شده!...  یلیخ گهیاما د هیچ  یآدما تو  یارزش واقع فهممی م  حاال

 آراد افتاد انگار که برق از تنم رد شد. یطوفان یهاکه به چشم  نگاهم

رو فراموش نکرده بود؛  شی میقد یآراد و فراموش کرده بودم اما اون خو  نیمن ا   انگار
  یهاش انعکاس خون داشت  کسکه چشم  یکابوسم بود، کس یمتماد یکه روزها  یآراد

 !...کرد ی م دمیکه با اشاره  دست ناام

 رو فراموش کرده بودم. زهایچ یلیکه خ واقعاً 

که من   یبود اما آراد نی ا  دیترسیو الهه ازش م گفتی ازش م زابل ی که عمه ا یآراد
غمم رو نداشت،   دنیو طاقت د  کردی که بهم محبت م یعاشقانه دوسش داشتم، کس

بره! اون   ییوجود نداشته که بخواد جا  وقتچ یکجا بود... احساس کردم ه دونمینم
 مبدلش کنم.  وبآدم خ هیبه  تونستمیبود و من نم نجایهم

  رتیغرق در سکوت و ح یو حالت  یاشک یها شد که الهه با چشم یسپر یزمان درحال گذر
  یشگی هم  کیسر پستشون برگشتن و آرامش تار  گاردها یشد، باد  رادی ه نیسوار ماش

 عمارت رو در بر گرفت.

 نبود.  نیزم یرو گهید ینیمع جنازه  

  دمیترسناک نبود اما من خوب فهم ای  آوررت یاون اتفاق ح  تموندیعمارت مخوف کال یبرا 
 تر از آرمانه. بدتر و وحشتناک یلیعاقبت معامله با آراد خ

هام  به عقب برداشتم، چشم  یگرفتم و قدم  نیاشم رو به بدنه مزده  خی  ی هادست 
کنم؛ بدنم  یها رو بهشون حالصحنه نیها ا بعد از مدت  تونستمی و نم  سوختنی م

 .شدی باهاش سازگار نم
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 نی هام و پا هم، چشم باز کردم و دست   یهام روفشار دادن پلک  هیاز چند ثان بعد
 آوردم. 

 زدم و عقب رفتم. غیکه به جلوم افتاد، ناخواسته ج نگاهم

 رها؟  -

 عقب رفتم.  اریاخت یدهنم و به وضوح قورت دادم و با جلو اومدنش ب آب

نبود، رد   ینیآراد قبل از اومدن مع هینبود اما اصالً شب یترسناک و طوفان گهید  نگاهش
 . کردمی اما احساسش م دمیدی صورتش نم  یخون و رو 

 تونستمیو نم کردی م  تمی به جونم افتاده بود که به عقب هدا یترلبدون کن ترس
 کنم. کشینزد

بعد پوزخند زد، متعجب بهش نگاه کردم که   یابود، لحظه بم یگر فرار عجسکوت نظاره  در
 چسبوندم. نیناگهان جلو اومد و قبل از فرار کردنم، بازوم و گرفت و به بدنه ماش

کردم   یصورتم گذاشت؛ سع   یو دستش و رو  دی چسب فاصله  ممکن بهم نیترک ی نزد در
 هاش نگاه نکنم. به چشم  میصورتم مستق یحرکت دستش رو  رغمیعل

 ! یشیجذاب م یلیخ  یترسی م ی وقت -

بهش نگاه کردم که پوزخندش رفته رفته محو شد و جاش و به لبخند  یتعجب و نگران با
 داد.

 والم؟ ی ه هیمن   یبگ یخوا ی نم ؟یزنیچرا حرف نم ه؟یچ -

 بزنم. یبه گلوم فشار آورد اما نتونستم حرف بغض

  یخوای که تو م یکس تونمیرها، نم  نمیگفت: من هم محابای و ب بی همون لحن عج با
 باشم!

 ، تالش کردم. تالش کن  یگفت ؛ید یو فهم  نیا تا االن  احتماأل 
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 ...یسکوت نکردم و با بغض گفتم: نکرد  بارن یا

 هاش داد. عمق چشم  ی و درد تو  یمحو شد و جاش رو به ناراحت  جونشیب لبخند

 .شهیاز سرم برداشته نم یکیتار  ه  یسا   یکردم ول -

 .دمیخر  دیخونه  جد  هیشاخم؛ رفتم  یلیکردم به قول خودت خ فکر

زد و با   یذهنم مرور کردم؛ پوزخند تلخ یهاش نگاه کردم و حرفش رو تو تعجب به لب  با
  ،یازش دار ی بد یها و خاطره   یترسی عمارت م نی از ا   دونستمی گفت: م یاگرفته  یصدا 

و   گاردهایوجود باد فته،یتوش م یکه تو خبر ندار ی بد  یها اتفاق   دونستمی م  شتریازون ب
 . نهکیم  تتی خدمتکارها اذ

شه و خودت توش   دهیخودت چ قه  یکه با سل یخونه  مستقل داشته باش هی یدار دوست
 ! ؟ی دیخودت که د یخوشحالت کنم ول خواستمی ! مدونمی همش و م ،یغذا درست کن

 . دیبه پشت لب و موهاش کش یدست  یازم فاصله گرفت و با کالفگ بارن یا

 .می جلو اومد و نذاشت امروز و بدون درد سر کن یزی چ هیبازم ترسوندمت، بازم  -

 بزنم که اجازه نداد و دستش رو به عالمت سکوت باال گرفت.  یحرف خواستم

رو عوض کرد و   رشی هم فشردم و منتظر بهش نگاه کردم که مس  یهام و روبغض لب  با
 ! ایپشت بهم گفت: دنبالم ب

 لرزونم رو با فاصله ازش به جلو برداشتم و دنبالش رفتم.   یهاقدم 

 بودم.  یحرف تو ذهنم بود، از دست خودم شاک  یقدم برداشتن هم کل نیع در

 زود و بد قضاوتش کردم، ازش فرار کردم... دیشا

هام متوقف  از درخت افتاد؛ قدم   دهیافکارم بودم که ناگهان چشمم به تونل پوش  سرگرم
 . ستادنی شدن و ا
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اگه هنوزم دوسم   ست،یزد و گفت: روزا ترسناک ن  یپوزخند ام،یجلو ب  ترسمی که م دیفهم
 ! یبترس ذارمینم  ا،یدنبالم ب یدار

 رسوندم.  شیقدمشو بدون حرف دنبالش رفتم و خودم رو به هم   اریاختیب

 در و باز کرد.  نی ش اولو رد کرد و با گذر از محوطه   تونل

 داشتم اما دنبالش رفتم؛ در و باز کرد و بعد از اومدنم بستش.  دیترد 

افتاد چون   دیسف  یواریبا کاغذد یمحو شد، چشمم به سالن بزرگ واری د یبستنش تو  با
از نظر   ترق یتر و دقآزاردهنده نبود تونستم درست  یو نورپردازها یک یاز تار یخبر چیه

 بگذرونمش. 

هم کنارشون بود.  یکیکوچ ی شده بود و بلندگوهامداربسته نصب  ن یدورب وارهاید  یرو
 بود.  یخال ی خال خورد،یتو سالن به چشم نم یاگهید زی چ چیه گهید

 شکل هم افتاد. همسان و هم  یبه درها  چشمم

 رفت و با زدن رمز بازش کرد.  شونیکیبه سمت  آراد

 تند کردم و دنبالش رفتم.  قدم

 که انتهاش نصب شده بود، شناختمش.  ی اپرده  دنیمحض وارد شدن و د به

  یافتادم؛ با اخم کمرنگ یو اون شب کوفت  الیرو  ادیازم راه افتاد و پرده رو زد،    جلوتر
 دنبالش رفتم.

در   ریتأثیاون شب نبود، البته حضور نداشتن آرمان هم ب  یبه ترسناک  ینورعاد یتو   اتاق
 نبود. دنمینترس

شده بودن    دهیگوشه  اتاق چ یادار قهوه پف  یهاهداشت تا عرض، کاناپ  یشتریطول ب  اتاق
 بود. یاله یاز هر وس  یخال یعسل یو رو 

 با انزجار به کاناپه  کنار دستش نگاه کردم. نم،یاشاره کرد تا بش  بهم
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بد   ینترس جا  ،شهیزد و گفت: بعد هر تجمع روکششون عوض م یپوزخند
 . نشونمتینم

شکمم جمع کردم و دستم و دور خودم حلقه   یو پاهام و ت کنترلرقابل یهمون ترس غ با
 بهش نگاه کردم. یرچشمی کردم؛ در سکوت، ز 

 تخت پرت کرد. یهمون نگاه خسته دورتر ازم خودش و رو  با

گوشم  یش تو گرفته  یو بعد صدا دیچیاتاق پ  یو صدادارش تو  قینفس عم یصدا 
که آدم کشتم   یبار نیخب... درباره اول ؛یازم بشنو  شتر یب یدوس دار ی: قبأل گفتدیچیپ

 برات گفتم؟ 

 افتاد و پوزخند زد. مده یبه نگاه ترس چشمش

ادامه   یطوالن ه  یهاش چشم دوختم تا بعد از چند ثاندهنم و قورت دادم و به لب  آب
. کشور به کشور، شهر به شهر، روستا به روستا، خونه به ادیز  یلیداد: دنبالش گشتم، خ

 خونه... 

ذهنم    ینقش داشتن و از حضورشون خبر داشتم و تو شیزندگ ی که تو یعجب افراد ت با
 . دمینرس یاجهی مرور کردم اما به نت

 ینیسنگ  خواستی هاش و بفهمم، فقط مقدر از حرف هم انگار براش مهم نبود چه  اون
 قلبش  رو برداره و نفس بکشه!...  یرو

 کردم و کابوسش شدم. داشیتا پ دمیدی ده سال کابوسش و م -

مادر    یهاکه دست  یدر حال گرفتی خوب بود، زن و بچه داشت. دست زنش و م حالش
 بودن. دهی خاک پوس ری من ز 

کرده، گفت    سکی : گفت اشتباه کرده که سر جونش رکرد و ادامه داد  یا یعصب خنده  تک 
شه و باعث مرگش بشه و خودش قسر در بره، فقط   کی نزد  سشی به زن ر خواستهینم

 ... نی عاشقش بوده! هم
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 نهفته شده بود.  یقیلحنش درد عم یدیقیب در

   یلحظه ا   ی، گفت: فقط خوشساده بوده و ساده گذشته   زیهمون لحن که انگار همه چ با
 بوده، که اون  مادرِ من بود! 

ام از دور بازوهام شل شدن،  هرفتن و دست  یکم رو به قرمز هاش کم چشم  یخاکستر
 نبود.  یها و مخاطب کالمش کار سختحرف   دنیفهم

 ... یدونی گرفتم. م ش ی شونیپ یاسلحه رو درآوردم و جلو  -

 طور حرفش رو کامل کنه... چه  دونستیکه انگار نم یتکون خوردن طور هاشلب 

  هیاما اونجا کنم   کشیت کهیکرد، ت کهیت کهی دوست داشتم همونطور که پدرم مادرم و ت -
 ...ششی فرستادمش پ کیشل هیفقط با  نیهم  یساله بود، برا  شی پسر بچه  پنج ش

 کاناپه سقوط کردم. یبلند شم و به سمتش برم که با اشاره  دستش دوباره رو  خواستم

انقدر که ترس برم داشت. دوباره به سمتش   ،د یو خند دیرو کم کم وسعت بخش لبخندش
 شدم... لی متما

 ...دمیترس و فهم یاونجا بود که معن  -

 کاناپه شدم.  خکوبی حرفش دوباره م نی ا  دنیبلند شدن بودم که با شن مه  ین در

لرزش و    دم،یش دخودش و خونواده  یها چشم  یاما ترس و تو  کردمی من حسش نم -
افراد عمارت رو در برابر کول مرور کردم و به ترس   ی ها. حالت دمیپس افتادنشون رو د

 داشته باشه! تونهی نفر م هیکه  ینقطه ضعف نیتربزرگ  دم،یرس

 هام ادا کرد. به چشم  رهیحرفش رو خ  ادامه  

   ن ی زم ری م و عوض کردم، خونه رو از وجود کول پاک کردم، ز اسلحه نی هم یبرا  -
افرادم رو عوض   یخونه و حت  یاجزا   ه  یو از نو ساختم، بق دمیهم کوب  یش رو تو مسخره 

همه    خواستمی وحشت قرار دادم. م  یاسمم رو تو   ه  یکردم. عمارت و از ترس ساختم و سا
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اما خوشحال بودم که   کردمی من ترس و احساس نم ،ازم بترسن تا مثل من درد بکشن
 !کننی از وجودم حسش م هیبق

 . دمیم کشگونه  یها اشک  یگرم   یبودن مشت کردم و رو زدهخ ی و که ناگهان   هامدست 

  یخوا یترس و منعکس کنن باز کردم و آهسته گفتم: م   نیکه کمتر   یرو با حالت هاملب 
 منم ازت بترسم؟ 

بره و   نینگاهش از ب زیانگبت ی ه رحمانه  یهام باعث شد رد بصدا و حالت چشم  دنیشن
 هاش آروم شه.نفس

 !یشته باشتو دوسم دا خوامینه، م -

هم    یهام و آهسته روکار بود، لبخند زدم و پلک  نیتردر اون لحظه برام سخت  نکهیا با
 فشردم.

 و به سمتش رفتم.   دمیباز کردنشون تو روش خند  با

 م؟ ینیخونمون و بب میحاال بر -

 کاناپه بلند شد. یبه نشونه نه تکون داد و از رو  یسر

 ...یروز بهتر ببرمت که واقعأ خوشحال ش هی خوامی، منه -

  یکی شم،ی ترم مگفتم: معلومه که خوشحالم و خوشحال  تی حرفش و با قاطع ون ی م دم یپر
 یل یبرام خ یخودت به فکرم بود کهن یاما ا  یو برام بکن کارنی از آرزوهام بود که ا 

 ارزشمندتره. 

 !  ستین یگفت: لبخندت که واقع حوصلهیتوجه به حرفم ب  بدون

که برام کرده بود  ینزدم، دوسش داشتم  و از فکر کار یانداختم و حرف ن ی رو پا سرم
 نبود.  یلبخندم واقع گفت،ی تموم وجودم غرق عشق شده بود اما اون راست م

 با تو.  یحت  میمن آدم بد یدونی که م نهیحرفم ا -
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 گفتم: چرا؟  ریو سر به ز   دمیورچلب 

 هاش و از هم باز کرد.و دست  د یخند یاتن خفه  با

 ! والیه هی  نم،یچون هم -

سست به سمت در  ییهاحرف منتظر واکنشم نموند، از کنارم رد شد و با قدم   نیاز ا بعد
 رفت.

ترک برداره و خم بشه اما در هم  دیشا  ه،یقو  یلیروح آدما خ دمی شن لمیف هی یتو  -
 !... شکنهینم

پوک  ه یفرستاد مثل  رونی ب قیمانندش رو  عم اما به عقب برنگشت، بازدم آه  ستادی ا
 و بعد پرده رد کنار زد و رفت.  ،یطوالن

 اصالً روح ندارم...  دیشا -

 از اشکم سوق دادم.  زیلبر  یها و غم درونم رو به چشم   دمیکش یآه

کرده بودم در حال گذشتن بود و با   دیتمد  سی که با اصرار به آرتم  یروز از مهلت نیآخر
 و بهش بگم.  قت یحق دمیترسی واقعًا م حال و روز آراد

مادرش و   انتیکه از خ یای کینبود که شخصأ مادرم و بکشه و به قصاص از تار  دیبع
 بود به خودم هم صدمه بزنه. دهی د الیرو

 *** 

 تخت سر خوردم.  یگذاشتم و رو  قمی شق یو رو  دستم

اگه    ینداشتم و با خودم گفتم حت یا گه یاما چاره  د کنمی م یدارم کار اشتباه دونستمی م
 و بهش بدم. خوادی که کرم پور م یزیچ دی اشاباه هم باشه با

از  سیخ  یها ها و گونهتقه  در به خودم اومدم و با پشت دست چشم یصدا   دنیشن با
 اشکم رو پاک کردم.
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 تو!  ایب -

 وارد اتاق شد. سی باز شد و آرتم در

 گرفتم.  یتدافع یهام و مشت کردم و حالتدست  ناخواسته

 شد.  کی بهم نزد شتریبه اطراف انداخت و ب ینگاه

 ی اطیاحتی : آخرش دهن جفتمون و با بدم ی غر رلب ی بهش رفتم و ز  یغره ا  چشم
 چه وقت اومدنه... نی ! ایکنی م سی سرو

گفت: نترس خانم جون، آقا آراد ترسناک و درنده خونه   یالیخ یو با ب  دیحرفم پر   ونیم
 . ستین

  یعوض  یشعوریبدتر از ترسناک و درنده بودن آراد، بگفتم:    یو کج کردم و با تند دهنم
 صفته، زرت و بزن و برو!   طانیش  سیبودن تو و رئ

هاش رو تو حدقه  جا نخورد و فقط مردمک چشم  زمی دآمیها و لحن تهد حرف  دنیشن از 
 وندم. چرخ

   شه؟یهست که مهلتت امشب تموم م  ادتی -

 .گردمی آره، امشب دنبالش م -

 ! زهیت یل ی. خیفتین ری فقط مراقب باش گ ،گفت: خوبه یای تکون داد و با لحن جد  یسر

امشب ساعت   شناسم،ی من شوهرم رو بهتر از تو م  یول  یکه گفت یگفتم: مرس حوصلهیب
  دمیکاغذ بهت م هیقرص خواب آور که اسمش و تو    هینفهمه  زابلیکه عمه ا ینه طور
 .اری برام ب

 تکون داد. دی به نشونه تا یفکر کرد و بعد سر هیثان چند

 ! خورهی به درد م یچه قرص یدونی م  ،یخودت دکتر گهیخوبه د -
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 گفتم: گمشو!  یدستش گذاشتم و با لبخند یهام رو تو دست  نیب کی کوچ کاغذ

در گذاشت اما قبل از فشار دادنش در باز شد و قامت آراد  ره  یدستگ یو رو   دستش
 شد. انیاتاق نما  یتو  انی نما

 کردن. دنیهام آهسته شروع به لرز برق از تنم رد شد و دست  فی ضع انیکه جر  انگار

 کرد.  یکوتاه میانداخت که در جوابش تعظ  سیبه آرتم یو مشکوک  یسوال  نگاه

که جز  یبهم انداخت و با لحن یبه آراد نگاه کوتاه توجهیبا اخم بهش زل زد، ب آراد
 .ارمیبودم، گفت: چشم خانم، االن براتون م دهی آراد ازش ند  یجلو

گوشه  لبش نقش بست و از اتاق خارج شد؛ آراد در و   یلبخند مرموز   افم،یق  دنید از 
 اومده بود؟   ی: واسه چدی پشت سرش بست و پرس

 رو حفظ کردم.  میتصنع یخونسرد نی هم یرو داشتم، برا  انتظارش

 کنه. زی ازش خواستم وان و تم -

 ؟ یازش خواست  ی: چدیابروش و باال انداخت و دوباره پرس  یتا  هیشک   با

 دو تا قهوه. -

 نخواه. گهید یباشه ول -

 چطور؟  -

 چون ورود خدمتکارها به اتاق من بدون حضور خودم، ممنوعه!  -

: دمیپرس ی که به خودم دادم، به آروم یبه دندون گرفتم و با حالت متعجب و از داخل لبم
 ؟ یچ یبرا 

  ی و با کمک خدمتکارها  زابلی کارها معموأل با نظارت عمه ا  نیبدون، که ا نقدریهم -
 . شهیانجام م یخاص
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 تخت پرت کرد.  یحرف از کنارم رد شد و خودش و رو   نیاز ا بعد

 *** 

 گوشه  لبم نشوندم و با استرس بهش زل زدم.  یااحمقانه  لبخند

اون لحظه   یتو  داد،ی شب رو نشون م میو ن  ازدهیافتاد که   یواری به ساعت د  چشمم
زمان به  کردن، ی ارزشمند بودن اما لج کرده بودن و تند تند جا عوض م یلیبرام خ هاه یثان
  سیاز آرتم یخبر ن یب نیانگار دنبالش کرده بودن و در ا شدی م ی تند تند سپر  یحد
 نبود.

واصل شه اما   نی السافلکنه و به اسفل  ریپاش به لپه پله گ خواستیاز وجودم م  یقسمت
!  شهینم ریختم به خ  یراحت نی پور به امن و کرم  یباز  دونستی خوب م مگهی قسمت د
 برسم.  می و بهش بدم و به زندگ خوادی که م یزی چ خواستمی فقط م

 رو بغل کنم...  منده یبشم و آ دمیوارد خونه جد  یلبخند واقع  هی با

فراتر از   یزیدرآورد و بهم نگاه کرد، البته نگاهش چ رونیب وری مانت ی سرش و از تو آراد
و آهسته    دنیسرتاپام چرخ ی رو  دیو شک و ترد   نیهاش مابتعجب بود. مردمک چشم

 شده؟  یزی: چدیپرس

  الیخیراستم انداختم و ب یپا  یچپم و رو  یم، پاو حفظ کن میکردم آرامش ساختگ یسع
 بشه؟ یگفتم: نه، چ

 . یاسترس دار -

 رو مبدل به سوال کردم و بالفاصله گفتم: نه، ندارم. نانش یو پر از اطم یخبر جمله  

 .یدار کنمی احساس م -

و  یکنی انقدر که کار م زم،یمهربون گفتم: احساس نکن عز یو فوت کردم و با لحن نفسم
 شدن!  یاحساساتت قاط ،یاریدرد م سرت رو با چرت و پرت 
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 نزد.  یابروش رو باال انداخت و حرف یتا  هی

آروم و هماهنگ به   ییهاتخت بلند شدم؛ با قدم  یو از رو  دمیو وسعت بخش  لبخندم
 موس برداشتم.  یدستش و از رو یسمتش رفتم و با خونسرد 

 . ارمیرو تا برم برات شربت ب نیخاموش کن ا  -

 کارم تموم...  یول -

  نیا  یرو ول کن، دوازده شبه! اومدم پا تی گفتم: کار کوفت  یحرفش و حرص ون ی م دم یپر
 ...ایستین

 هم منتظر جواب دادن و اعتراضش نموندم و   بعد

 رفتم. رونیاتاق ب از 

 قرار داشتم رفتم. سیه با آرتمک  ییشربت از خدمتکار گرفتم و به سمت جا وانی ل دو

اتاق خودمون بود و جاشون رو    یتو تورشونیداشت اما مان نیخونه دورب یجا  همه
 .دونستمی م

قرص   ن،یو پشت به دورب  ستادمی پرت ا یازش، همونجا یکیاز گرفتن بسته  کوچ بعد
 و آروم به هم زدم. ختمیها ر از شربت  یکی  یپودر شده رو تو 

انکار بودن اما   رقابلیبراش نداره و فقط خواب آوره، عوارضش غ یضرر دونستمی م
  نانیکه از جاش اطم یمهر دنیبودم با دزد  دوارینبود که بهش صدمه بزنه؛ فقط ام  یزیچ

 بهش نزنم. یبینداشتم آس

 گذاشتم و در رو با پاهام باز کردم. ینیآراد و سمت چپ س شربت

موها و   یتخت نشسته بود، دست فرو رفته ال  یدستور شده و رو  میانتظارم تسل  فبرخال
 درهمش قلبم و به درد آورد.  یها اخم
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بودم، بعد از راحت   یاگه ید زی حداقل تو اون لحظه دنبال چ  ومد،یاز دستم براش نم یکار
روح و روانش  یتموم توجهم و رو  تونستم یمادرم م  تی پور و امنشدنم از دست کرم 
 حالش و خوب کنم.  یبذارم تا بتونم کم

  رنگیتا طبق پ  دمیکنار تخت گذاشتم، اول مال خودم و سر کش یعسل یرو رو  هاشربت 
 دردسر نشه برام.  ای دال یلما یف

 ابروش و باال انداخت.  ی تا ه یتخت نشستم و شربت و به سمتش گرفتم،  یرو  کنارش

 ! یدلسوز شد -

 گفتم: بودم.  یکجلبخند و دهن  با

 شد. شیشونیپ ی اخم کمرنگ رو خی و نگاهم م ختیر  یرو که لمس کرد، قلبم هر دستم

 بشورم.  دیو با اس ت یبر پدرِ پدر سگت لعنت کرم پور! خودم سنگ قبر کوفت یا

 گذاشت. یعسل یو رو   دیدستم کش یشربت و از تو  وانیل

 .و به فکر فرو رفتم دمیرو وسعت بخش لبخند

 ...ستی تنم ن یپوست رو   کهیدر حال برنی صبح جنازم و به سمت بهشت زهرا م فردا

هات چرا دست : دیچیگوشم پ ی بودم که صداش تو مبانه یفکر مراسم ختم غر ی تو
 لرزن؟ ی م

 باال انداختم و معذب کنارش نشستم.  یاشونه

 سردمه...  دونم،ینم -

با شد؛   ریدستش اس یداشتم که ناگهان دستم تو  یدروغ؟ احساس وحشتناک  قدرچه
نامساعدش لبخند بزنه و دستم و   یحال روح نی تعجب بهش نگاه کردم، تالش کرد در ب

 فشار داد. شتریب
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 ؟ یاز دستم ناراحت -

 به نشونه  نه تکون دادم.  یسر

  یدستش درآوردم، شربت و از رو یترسم رو کنار گذاشتم و دستم رو از تو یسخت به
 برداشتم و به سمتش گرفتم.  یعسل

 بخور. -

 .دی نفس سر کش هیاز دستم گرفتش و  دی ترد  یالحظه   بدون

جز صبر و   ومدی از دستم برنم یکارچ یاز هجوم درد درحال منفجر شدن بود اما ه قلبم
 ! ریدسترس ناپذ  یقانه و هدف احم یاحمقانه تو راه یتالش

 گذاشت. شیشونیپ یو ساعدش و رو دیتخت دراز کش یاز خوردن شربت رو  بعد

 صداش زدم: آراد؟   یاگرفته  یخشکم و با بغض باز کردم و با صدا  یهالب 

 هوم؟  -

 جونم! یبار بگ هیو مظلومانه گفتم: نشد   دمیبغض خند نیب

 بگم؟  دیچرا با یجونم یدونی خودت م ینگاهم کنه، گفت: وقت نکهیا  بدون

 دادم. واری به د هیلبم نشست و کنارش تک ی رو یجونکم  لبخند

 ؟ یکه از من دلزده ش یروز  رسهی م -

 نه. -

 کار بد کنم؟  هیاگه من   یحت -

 ؟ یکرد  یمگه کار -

 نشون نداد. یبود اما واکنش خاص یجد  لحنش
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 دوس دارم.  شتریمن تو رو از جونمم ب فتهیب  یکه هر اتفاق یبدون خوامی نه، اما م -

 رو بهم بگو!  یخوا یکه واقعأ م  یزیچ -

  زدمیبود، حدس م حالیکه دارو روش گذاشته بود خسته و ب یخاطر اثرصداش به  تن
 از مغزش برونه. یبه گوشه  متروک ای مکالممون رو فراموش کنه 

 .کردنی م ینیقلبم سنگ یحرف بزنم اما رو   خواستمینم

 بهت بگم. تونمینم -

دستش    دم؛یپتو رو روش کش نیهم یبرا  دم،یاز جانبش نشن  یگذشت و حرف هیثان چند
 صورتش برداشتم و موهاش رو کنار زدم.  یو از رو 

 !...  شهیبهتر م زیامشب و خوب بخواب؛ فردا صبح همه چ -

  یتخت بلند شدم و چرخ یاز خواب بودنش از رو   انن یها و اطماز چک کردن پلک  بعد
 اتاق زدم. ی تو

 ذهنم مرور کردم. یپور رو تو کرم  یها حرف 

نوشته شده   یونانیش با زبون  بدنه  یرو ه،ی با خطوط طال یمشک یجعبه  فلز  هی یتو  »
 کالهکشه. «  یرو رهیت  ستالی کر هیو 

 و رو کردم.   ریهاش و ز به گشتن کمدش کردم و لباس  شروع

 کمد. یگفتم و شوتش کردم تو انتها یشی کردم، ا  ن ی ترس اسلحش و باال و پا با

 ... یهع  اره،یاسلحه دخلم و م  نیو با هم فهمهیم دونمی که م من

  یبرآمدگ چیگردوندم اما به ه وارید  یجا به جا ی و از کمدش درآوردم و دستم و رو  سرم
 برنخوردم. یا ی رعادیغ
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به سرتاسر اتاق نگاه کردم   یدی نبود، با ناام یاشکسته  ا ی ی خال یکاش چیهم ه نیزم یرو
هاش و بسته بود و به بودم چشم ریکه توش اس یبه جهنم توجهیو بعد به آراد که ب

 فرو رفته بود. یقیخواب عم

که   یترس رغمیخم شد و عل د یام نیبه عنوان آخر  رش،یبه تخت افتاد و بعد به ز  نگاهم
 .دمیکش  رشیازش داشتم، دستم و ز  شهیهم

 آوردمش. رونی و ب دمی کش یقیبود نفس عم رشیکه ز  یجسم  یلمس بدنه  فلز با

 . ومدی م  نیرنگ و رو رفته که درش قفل شده بود؛ به نظر سنگ یصندوق خاکستر  هی

  ییتا ده  دیفرو کردم؛ دسته کل هاشب یج یچرم آراد رفتم و دستم رو تو سمت کت  به
 آوردم و با استرس براندازش کردم. رونیسمت راستش رو ب بیج ی تو

  له  یجور وس هی خورد؛ی افتاد که وسطشون به چشم م یبیعج دیچشمم به کل  ناگهان
 و ابتداش گرد بود. کی رنگ که انتهاش بار یمانند نقره ا  یمنحن

  رونیکه ابتداش و پوشونده بود ب یو با ناخن هام کالهک  دمیدرزش کش یو رو  دستم
 آوردم. 

 به آراد انداختم. ی اگهی پام گذاشتم و نگاه د یرو رو صندوقچه

 ؛یدرکم کن یقبل از کشتنم بتون یروز  هی  دوارمیندارم، ام یاواقعأ متاسفم اما چاره  -
 اطر من کشته شه!مادرم به خ  خوامینم

 *** 

 چته؟  ل؟یکِ  -

 افکارم و پس زدم و بهش نگاه کردم. زد،یعمه که آراد و صدا م یصدا   دنیشن با

سرم درد    ست،ی ن یزیگفت: چ یحوصلگی برداشت و با ب قشی شق یدستش و از رو  آراد
 ! کنهی م
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 و چشم ازش برداشتم.  دمی کش ینامحسوس آه

 اجتناب قرص بود.  رقابلیاز عواقب غ گهید  نیا

 خودت و! یکنی چند بار بهت بگم انقدر کار نکن؟ هالک م -

 دستش و به عالمت سکوت باال آورد.  حوصلهیبا همون حابت ب آراد

 عمه، غر نزن! ستین یزیچ -

 لپم گذاشتم.  ری و دستم و ز  دم یو کنار کش  سوپم

 ؟ یخوری ترمز م م یخطاب بهم گفت: چرا صبحونت و با ترمز و ن آراد

 شدم.  ریس -

بود که اشتها   یعیطب  کردمی م حمل مشونه  یبود و رو  شبشیکه مال د یهم استرس هنوز 
 نداشته باشم.  

 بعد خوردن صبحونش بلند شد و رفت.  زابلی ا عمه

صداش زدم و گفتم: آراد   ییمرگماقالب کردم، با لبخند مکش  زی م  یو رو   هامدست 
 سر برم تا بازار!  هی  خوامی م

 ؟ ی الزم دار یزیچ -

 کردم.  نی باال و پائ دی تأ ی همون لبخند سرم رو به نشونه  با

 رو؟  گهی رفته مناسبت هفته  د ادتی، اوهوم  -

 سرش رو تکون داد.   یکه حاصل تفکر بود در هم گره زد و سوال یرو با اخم  ابروهاش

مونده، چه  یلیکه خ گهی که بخوام فراموشش کنم. تا هفته  د هیچ دونمی اصأل نم -
 ؟ یدار یا عجله
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  دی گفتم: فراموشش کن، به هرحال با الیخیب نیهم  یداشتم که تو فازش نباشه برا  توقع
 برم. 

 . میری و با هم م  دمیدارم انجامش م یکار هیبمون  -

 . یایب  یبا سردرد و خستگ ستین یاز ینه، ن -

 .مستیخوبم، خسته ن -

 !شهیمشت شد و بالفاصله گفتم: نم  زیم ی رو  اریاختی ب دستم

 گرفت. دیابروش و باال انداخت و نگاهش رنگ ترد  یتا  هی

 !شهی که نم یا یتو کنار بذارم، خودت ب یبرا  زم ی سوپرا هی  خوامیادامه دادم: م   عیسر 

 ندارم.  یتوقع چ یمن از تو ه -

  یبرات بخرم، توم فضول خوامی من م ی، حق به جانبانه گفتم: ولتوجه به حرفش  بدون
 نکن!

 برسونتت و مراقبت با... گمی م یپس به قادر -

 . کنهیحضور افرادت ناراحتم م   رم،ی خودم م ستین یاز یحرفش و گفتم: ن ون ی م دم یپر

هستن که تو رو   ایلیخطرناکه؛ خ رونیب شهیگفت: نه نم ی ای و اما دستور میلحن مال  با
 .شناسنی م

 ترور شم؟ نگران نباش!  یوسط شلوغ یترسی م هی کردم و گفتم: چ یا ی مصنوع خنده  تک 

رو بهش بدم از جام   یاجازه  هرگونه اعتراض ا یفرصت هر واکنش  نکهیهم قبل از ا  بعد
 بلند شدم و به سمت آشپزخونه رفتم.

 . ذاشتی م ییشو ظرف   نیا رو ماشهتوش بود و داشت ظرف  سی ارتم  فقط
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به طور نامحسوس دمه گوشش   داشتمی آب برم  وانیل  هی کهی شدم و درحال کی نزد بهش
 گفتم: امروز...

 *** 

و از دست داده   ارشی اخت دنیخاطر خط چشم کشکه به  ینگاه کردم و قطره اشک نهیآ به
 شده بود و پاک کردم.  ر یم سراز گونه یو رو 

 نگاه کردم.  نهیآ یخودم تو  ری تصو و به دمی کش یقیعم نفس

ذهنم مرور کردم و تالشم رو وقف به دست آوردن اعتماد به نفس و   یو تو  هامحرف 
 کردم.  مه یروح

اعمالت   جه  ینت فتهیهم که ب یهر اتفاق ،یبشکن دیرها! االن نبا  ستی االن وقتش ن نه،
 !اریپس ضعفت و به روت ن دهیقلبت رو نشون م یو پاک   تینخواهد بود انعکاس ن

 کنه و احساست رو در هم بشکنه! رانیقلبت و و  خوادی که م یالشخور  یجلو  اونم

 رها؟  -

 نثارش کردم. یصداش از پشت سرم به برگشتم و لبخند گرم  دنیشن با

 جانم؟  -

م  شونه  یگذاشت و رو  میدست  فی ک یو چند تا کارت به همراه پول نقد تو   یدونه گوش هی
 انداختش.  

 دستم فشردم. یآوردنش تو  ن ی بازوم گرفتم و با پا یو از رو  دستش

  ینشد؛ در ضمن برا  میچیشهر بودم و ه نیآواره  ا  ینگران نباش، من از هجده سالگ -
 شه؟!  کی بزرگ نزد تمندیبه زن کال  شهی جالب م یک

که تو   نهیبه هم شیگفت: اتفاقأ جالب آورد،ی شالم و جلو م کهیزد و درحال  یپوزخند
 !یمن و از پا درآر یتونی م
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 . دمیبه گردنم دادم و خند  یناز  قر با

 نقطه  قوتتم!  ستم،یمن نقطه ضعفت ن -

 کرد و نفسش رو فوت کرد. کی پشت صورتش رو بهم نزد از 

م  از ترس به وجود ی ادیتوأم با آرامشش رو با دوز ز  جانیدهنم رو قورت دادم و ه آب
 راه دادم.

به  یزمزمه کرد: حت یا خشدار و گرفته یسکوت لب باز کرد و با صدا قهیاز چند دق بعد
 ...یقدر من و عوض کرد چه رسه ی ذهنت هم نم

  امده یصورت رنگ پر  یرو کنار روشنا شیکیدوختم و تار  نهیآ ی تو رمونیرو به تصو  نگاهم
 برانداز کردم.

 بد؟!   ای خوبه  نی حاال ا -

هر روز ترس از دست   کهنی از ا ،یکنی بده که با هر نفست احساسات مردم رو زنده م -
 دادنت رو احساس کنم خسته شدم. 

 گرفتم.  نانیسردش رو با اطم ی ها به سمتش برگشتم و دست  آهسته

 .یاز دستم بد  ستی قرار ن -

گفت:   یقبل یلبم، با همون گرفتگ  یرو یو لبخند واقع ی به آرامش ساختگ توجهیب
 نتونم ازت محافظت کنم.  ترسمی م

 ؟ یگفتم: در برابر چ دیخشکم رو با زبون تر کردم و با ترد  یهالب 

 ...روننیکه اون ب یکیتار  ی زهای خودم و همه  چ -

 .رتتی ازم بگ تونهی نم یچیه  ،یای قو یلیتو که خ  یول -

 از قبل کرد.  شتریرو ب میهم فشار داد و نگران ینامحسوس رو  یتیرو با عصبان هاشپلک 
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مثل آراد رو   یانقدر بزرگ و وحشتناکه که کس ینداشتم که چه خطر یاده یا چیه
 ...دمیترسی و ندونسته ازش م  دهیخودم هم ند یترسونده، حت

 کنم.  دیام رو تجد کردم پنهونش کنم و لبخند از دست رفته یسع  حالن ی ا با

 دورم. ادیب کنه،ی ط منگران نباش خطر غل -

 چونم گذاشت و سرم رو بلند کرد.  ی دستش و رو  یبه حرفم عصب توجهیب

 ه؟ یچ ن یا -

 سقف دوختم.  یها زور خندم و کنترل کردم و نگاهم رو به افق به

 ...زنهیبه اسم لب که باهات حرف م هیز یچ هیفک کنم  دونمینم -

 پاکش کن!  -

 .کنمینم -

 ...دمیلبهام  گم شد و به جلو کش ون ی حرفم م  ادامه  

 و اثره رژم و که روش مونده بود پاک کردم.  دمیگوشه  لبش کش ی انگشتم و رو نوک 

 ؟ ی اگه رژلب قرمز زده باش ادینم نی افرادت ابهتت پا  یبه نظرت جلو  -

 باال انداخت و با پوزخند گفت: ییابرو 

 به فنا رفت که تو زنده نگه داشتم. یابهت من وقت -

 *** 

حول   دمی ترسی که ازشون م ی نامشخص یزها یو جستجووارم رو به دنبال چ  دهیترس نگاه
 اطرافم چرخوندم. 
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مسابقه   ی واریساعت د  ی هامغزم با حرکت عقربه   یقلبم هماهنگ با آشوب تو ضربان 
دش و به قفسه ام داشتم خو ادیکه به  ی اگه ی گذاشته بودن و تندتر از هرزمان د

 .دیکوبی م

سرم گذاشتم و    یپاهام نگه داشته بودم دستم و رو  یو محکم رو  ک یپالست کهی حال در
 فشار دادم. 

 شده بودن. ری سراز  میشونیعرق از پ   یهاو قطره   دی لرز ی شدت استرس تموم وجودم م از 

 از آراد... یفرار کنم، حت تونمی که م ییو بردارم تا جا  کیداشتم پالست دوست

نباشم، برگردم به خونه  خودمون،   نجایشم ا داریب ی سرم بخوره و وقت  یتو  یا ضربه ای
که با چند   یمیقد  یو با همون دردها  یکیکه مادرم توش بود. به همون کوچ یاخونه

  چیداشت با ه انی جر میزندگ  یکه در اون لحظه تو  یاما درد شدنیخوب م  هیساعت گر
که به   ی! احساسببره  نیاحساس بدم و از ب  تونستی ممرگ    دیشا شد،یدرمان نم یاه یگر

 آورد.  بشیکرد و من و سرقرار با رق انتیآراد خ

 خانم دکتر؟  -

  یگوشم، لرزش بدنم اوج گرفت و دستم مشت شده، رو  کی پور نزدکرم  یصدا   دنیشن با
 شد.  دهیکوب زیم

 شفافش گره خورد.  یآب یها چشم  یسر و بلند کردم و نگاهم تو   یلیم یب با

 موقر منو رو از گارسون گرفت.   یو حرکات  قیعم یلبخند  با

 ! شهیبه اطراف انداختم که بالفاصله گفت: نترس، شوهرت خبردار نم یاگه ید  ده  یترس نگاه

 هم با همون لبخند حرص درآر، منو رو به سمتم گرفت.  بعد

 ارن؟ د لی م  یبانو چ -
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پرس واسه من دو   هیزدم و گفتم: کوفت و زهرمار،  هشیتر از لبخند کر مسخره   یلبخند
 جون! پرس واسه توعه سگ

 و نبست.  ششیشد اما از رد نرفت و ن پنچر

 غذا سفارش داد.  یکرد سمت گارسون و کل رو

  یخوا ی همه زهرمارو م نی : ا دمیغر  تینشست و با عصبان میشونی پ یرو  یظیغل اخم
 سرِ قبرت؟  یببر

سمت   رفتی دستم م ییوقتا  هیتو رو جشن گرفت!  تی موفق  دیچرا اونجا؟ بالخره با -
و   بندهیفر  یها چشم  نیکه ا  گفتیبهم م یحس   هیکارهات رو بدم اما  ب یتلفن ترت

 کارشون و بلدن. رانگری و

 .دنیبه قلبم کوب  یسرم فرود اومدن و ضربه  محکم  یپتک تو نیع  حرفاش

 هم فشار دادم و با حرص گفتم: تلفن؟!   یو با حرص رو  هاملب 

 و درآورد و شماره گرفت.   شیگوش یاحرف اضافه   بدون

 : آره، بده بهش... گفت   یو تکون داد و با لحن خونسرد  سرش

 کردم.  ک یو از دستش گرفتم و به گوشم نزد   یاخم گوش با

  یالحظه  یچنگ گرفت و نفسم برا یگلوم و تو   یبیالوگفتنش که اومد بغض عج یصدا 
 بند اومد.

شکسته و   یصدا  یکه وقت  ییبود از همون بغض ها ومدهیکه مدت ها بود ن یبغض
 . بستی گلوم و به رگبار م د،یچیپیتو گوشم م  ضشیمر 

 مامان؟  -

 سکوت برقرار شد، انگار که شوکه شده بود.  هیثان چند
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گوشم  ی تو یدلخراش یبا نجوا  مشی لرزون اما مهربون و مال یصدا  هیچند ثان بعد
 مامان؟  یی: رها؟ تو دیچیپ

 کردم پور دادم.  لیتحو   یو قورت دادم و اخم بغضم

 مرد!  نیا  یو جلو  نجایاما نه ا  شکنمی م

 مامان؟  یخوب -

 ... زم؟ی عز یتو خوب -

د، گفت: چرا با من  دورگه شده بو هیکه در اثر گر  ی دلخور یجوابم نموند و با صدا  منتظر
 صدات و بشنوم؟  یذاری ! چرا نماین یاینم  ؟یکنی و م کارن یا

 !م یعوض هیزمزمه کردم: چون من   رلبیز 

خاطر عجله و ترس  رو از سر گرفت، به ادشیحاصل عشق ز   یها هیو گال  دیو نشن  حرفم
  یبپرسم: مامان ک تیجوابش و بدم، فقط تونستم با جد ینتونستم درست و حساب

 شته؟ یپ

 دختر جوون هم سن و سال خودت. هی -

 نکرده؟   تتی تا حاال که اذ -

 ؟ ی نه مادر، مگه تو استخدامش نکرد  -

  ؟ی ستی ن ضی مر گهی ازش! د  یای دهنم و قورت دادم و گفتم: آره، خوبه که تو راض آب
 فشارخونت که...

 ؟ یندار یزی چ  ایمشکل پول   ؟یفت: خودت خوبو گ  دیحرفم پر   ونیم

کارش تموم شده،  گهیمامان؛ من دستمزد اون پرستار و پرداخت کردم و د نینه؛ بب -
خودت زنگ   یرستوران شلوغ، اونجا به گوش هیاالن با پول برسونتت تو  نیبهش بگو هم

 و بده به اون خانم.  یحاال گوش زنم؛یم
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 گفتم: یرو به طرف کرم پور گرفتم و دستور یام گوش بعد

 خر فهمش کن!  -

 گذاشت. بشیج یرو تو  یانتظارم بدون اعتراض کارش و انجام داد و گوش برخالف

 کردم، حاال اون مهر و بده!   نیمادرت و تضم ت یخب... تموم شد، سالمت و امن -

ر من هنوز زنگ نزده  گذاشتم و قاطعانه گفتم: نه، هنوز تموم نشده! ماد زی م یو رو  دستم
 مطمئن باشم.  تشیاز امن تونمی بعد از زنگ هم نم یو من حت

هم دارم؛   گه ینقطه ضعف د هی من    یبزنه که نذاشتم و ادامه دادم: در ثان یحرف  خواست
 !یو به آراد بگ  زیراحت همه چ یلیخ یتونی تو م

 ! گمیتو حدقه گردوند و گفت: نم حوصلگری هاش و با بچشم  مردمک

 ! یگیم -

 چرا؟  -

 .خوامی آتو ازت م هی! ی ای عوض هیچون  -

  تی خندش محو شد و اخم و جد قهیالبته با تمسخر؛ بعد چند دق دن،یکرد به خند شروع
 جاش و پر کرد. 

نقاب   نیپشت ا  ینره چ ادتی بات راه اومدم  یلیرو اعصاب من راه نرو، دختر! خ -
 جنتلمنانه دارم...

 ! یری رو اعصاب من م یکه دار ییتو  نیحرص گفتم: ا  با

ازم سوءاستفاده    یخوای و نم  یشینم کی کنه بعدأ بهم نزد نیکه تضم خوامی م  یزیچ هی
من    ینکرده باش یتو دهن لق کهیبدمش به آراد اما در صورت یکرد  یتا اگه کار ؛یکن
بهش گفته باشم. من   ویکه خودم همه چ مونهی م  نیکار و کنم چون مثل ا  نیا  تونمینم
 کنم. یمعامله م ینطوریقط اف



 بی محابا 

576 
 

 برقرار شد.  نمونیفاصله سکوت ب نی اومد و غذاها رو گذاشت؛ در ا گارسون

مادرت  ،یزد و گفت: اون وقت اگه تو اون و به من ند  یرفتنش کرم پور پوزخند بعد
 !فهمهی و م  زیو آراد همه چ  شهیکشته م

 . مونهی م  کالهی سر تو ب -

 بخش تره! باالتر و لذت  ی تیمن از هر موفق ی شکستن آراد برا -

  ی از رو کمی و با برداشتن پالست اوردمیبه روم ن یز یدرون در حال شکستن بودم اما چ از 
 بلند شدم. یصندل

 کار و بکن.  نیپس هم -

گوشم   ی رستوران رفتم که ناگهان صداش تو ی کنارش رد شدم و به سمت در خروج از 
 قبوله! ،سای: وا دیچیپ

 حرفش و تکرار کردم: قبوله؟   دیترد با

 روبروش اشاره کرد.  یزد و به صندل یمسخره ا  لبخند

 معامله کردن با تو رو دوست دارم.  زم،یآره عز  -

 *** 

 خب؟  -

 به عضالتم دادم و چشم به نگاه متعجب و پر از انتظارش دوختم. یو قوس کش

 ؟ یخب چ -

 ؟ ی گیو نم  شهیبق -

 !یدونی و م  زیزدم و گفتم: تو که همه چ یپوزخند
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بود که آراد و   ی. مگه اون مهر چدونمیگفت: نه، نم یدهنش و قورت داد و با ناراحت آب
 به اون جنون کشوند؟ 

خشک   داری فرستادم و با همون پوزخند معن رونیب  یقی م رو با بازدم عمحبس شده  نفس
رو   یکردم، چ کاری چ دمیاون موقع نفهم  گفتم: یا رفته  لی تحل یهام با صدا لب   یشده  رو 

تند  ی ! گذر زمان گاهره ید  یلیجبران خ یبرا   گهیرو از دست دادم، حاال د  ایدادم و چ 
اندوه دست و پا بزنم اما   یتا تو  شهیکند م  یخوب برن و گاه یتا روزها  شهیم
 تا گذشته رو عوض کنم... شهیمتوقف نم   چوقتیه

 مشت کردم.  ف یک ادامه ندادم و دستم و دور گهید

راهم   یکه داشت جلو  یسرعت نی اومد و با آخر  رونی کاناپه از فکر ب  ی بلندشدنم از رو با
 . ستادی ا

 رها؟  یریکجا م -

 روانپزشکم...  شیهم فشار دادم و آهسته گفتم: پ یو رو   هاملب 

گفت: چند  م یمهربون و مال  یم رو گرفت. با نگاهدراز کرد و دست مشت شده  دست
 بمون، بعد برو.   شمیپ گهی ساعت د

  یو جد  دمی کش رونی هاش بدست سردم و از حصار گرم انگشت  یلیمی با ب لم،یم رغمیعل
 و به حال برسم... امیب رونیاز گذشته ب  خوامی برم. م دیگفتم: نه، با

 ه؟ یکرد و لب زد: منظورت چ زیو با تعجب ر هاشچشم

 مشغول به سمت در رفتم.  یجوابش رو بدم با فکر نکهیا  بدون

از   یزندگ یبه چمدونش انداختم و گفتم: متأسفم که گاه ینگاهمیرفتنم ن رونیاز ب  قبل
 . رهینم شیهم خوب پ شی راه اصول

 دونمینم نطور،یگفت: منم هم نیاندوهگ  یلبش نشست و با نگاه ی رو  یکمرنگ پوزخند
 بدون منم شکستم.   یکجا رو اشتباه رفتم اما اگه تو شکست
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 رفتم.  رون یش باز خونه  ینزدم و بدون خداحافظ یحرف

 برم.  ادهیراه تا مطب رو پ ه  ی گرفتم بق میپالتوم فرو کردم و تصم بیج ی و تو  هامدست 

که   یبد یو روان  یروح طیاما نتونستم؛ شرا  دادمیم   شی و دلدار  زدمیباهاش حرف م  دیبا
درست   زی بهش بگم که همه چ یاشه یداشتم اجازه نداد بغلش کنم و با چند تا حرف کل

! اد؟ی از دستم برم یو چه کمک   هیمشکلش با شوهرش چ دمینپرس یحت شه؛یم
بودم که غرق   ی. من آدم خوبستمیو ن  منبود یمن دوست خوب ه،یکه سنگدل دونستمی م
 شد و حاال باهاش خو گرفتم؛ مثل آراد... یکیتار

افکارم زود گذشت و بهش توجه   ی خاطر غرق شدن توکه به  یرو ادهی ساعت پ هیاز  بعد
 . دمیساختمون مطب دکتر خرسند د  ینکردم، خودم و جلو 

وارد   یاز اطالع منشکردم و بعد  یمونده رو تا اتاقش ط  یباق ری افتاده مس ییهاشونه  با
 اتاقش شدم. 

 قی پام بلند شدن و به سمتم اومدن اما من ال  یداشت با جلو  ی چه سر دونمینم
 احترامش نبودم. 

رو و  ش خوش به تن کرده بود و چهره  یاده یاتوکش یخاکستر یو شلوار مشک  یآب راهنیپ
 شاداب بود. 

اشاره کرد تا    یشگیپه  همبه کانا محوصله یب ی ها جواب  دنیو شن  یپرساز احوال  بعد
 .نمیبش

 . دمیکش یق ی هم فشردم و نفس عم یهام و رو پلک  هیش نشستم، چند ثاناز اشاره  بعد

چشمم به فنجون   کردم؛ی کاناپه احساس م یرو مثل هردفعه رو یحضور شخص   یگرما 
 افتاد.  زشیم  یرو  ینخورده لبالب پر دست   قهوه 

 داشت. برش  بیعج ینگاهم رو گرفت و با شتاب رد

 ! ؟یکنینم ییرایابروم و با انداختم و گفتم: پس فقط از من پذ  یتا  هی
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هم   گهینفر د هیگفت:  شد،ی ش موارد آبدارخونه  کهیسرداد و درحال  ینیآروم و مت خنده  
کنم، اون هم مثل تو   ییراینحو ازش پذ  نیبه بهتر کنمی م یسع  شهیهست که هم

 دوست داره...  دونمی م کهیدرحال  زنه،یهام نملب به قهوه   چوقتیه

 تکون دادم. دنیبه نشونه فهم یسر دیدینم  نکهیگذاشتم و با ا  مرچونه یو ز  دستم

  ییرای: چرا ازمون پذدمیدوباره لب باز کردم و پرس د،یکه به ذهنم رس یبیسوال عج با
 ش؟ ی زی دور بر یو مجبور میخوری نم یزیچ یدونیم   کهیدرحال یکنی م

حضور   یتو  گنیکه م یدی: مگه نشندیچیگوشم پ یتو دمش یدیکه نم ییاز جا  صداش
  یروز  هیتا   دمیکار و براتون انجام م  نیمن انقدر ا  شه؟یصحبت خوب قهوه سرد مهم  هی

 !...دیری و با گذشتتون رو در آغوش بگ  دیازش بچش

 هی میتونی م کردی که فکر م  یاغرق اندوه شدم از گذشته  دم،ینفهم ی چی هاش هحرف  از 
 ! میر ی در آغوش بگ یروز 

اومد و خطاب بهش گفتم:    رونیش بکه اومد از شوک حرفش دراومدم، از آبدارخونه  یوقت
  یتلخ متی لحظات و هم به ق  نیتر ن یر یش یحت شهیکه نم فتهیم یها اتفاقاتوقت  یبعض

 .کردم یبودم روانپزشکم و عوض م مارتیب ی کیاون  یاگه جا ،یریکنارشون بپذ 

 ؟ یکنی و نم کارن ی گفت: چرا خودت ا کرد،ی بهم نگاه م کهی و درحال دیخند

 درخشان و غرق در آرامشش کردم.  یها نثار چشم یباال انداختم و لبخند کمرنگ یاشونه

که  میزندگ  یمیقد  یبه آدما  یسر رم،یداستانم که تموم شه، االنم و که تو آغوش بگ -
 ! ینیبی من و نم  چوقتیه گهی ، اونوقت تو دبزنم، تقاصشون و که پس بدن 

  یاز نگران  یکه نگاهش عوض شد و رد  دیهام د لحن و حالت چشم   یتو  یچ دونمینم
گفت:   یبخشو آرامش  یو با لحن جدشد  ل یکاناپه به سمتم متما  یبه خودش گرفت؛ رو 

  یماورا  گمی و بهت م کنمی م ف ی رو برات تعر شگهی د تی داستانت که تموم شد، من روا
 ...تهس ییزا ی چه چ یکه تجربه کرد   یای کیتار
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 !یجز مرگ و تلخ یچی... هستین یچیحرفش و آهسته گفتم: ه ون ی م دم یاندوه پر  با

 بزنه که دستم و به عالمت سکوت باال گرفتم. یحرف  خواست

 ... کجا بودم؟  میبذار از روزها بگذر  -

 ؟ ی گیپور و دادن اون مهر نمچرا از بعد مالقاتت با کرم  -

بستمش   ی زیچ یادآوریبگم که با  یزیتکون دادم و خواستم چ دنیبه نشونه فهم  یسر
نشسته بود، گفتم: تو   میشونیپ ی روکه  یبه فکر فرو رفتم؛ بعد با اخم کمرنگ هیو چند ثان
 ؟یدونی از کجا م

 و؟  ی : چدیکرد و آهسته پرس زیو با تعجب ر هاشچشم

رو   یقتیحق   زابلیکه عمه ا  می بود ییپور دادم؛ اونجا من بهت نگفتم اون مهر و به کرم  -
 بهم گفت؟!  کردمی که ازش فرار م

  تیجاش و به جد عیسر  یل یشد اما خ شون یلحظه رنگ نگاهش عوض شد و پر چند
 ... شیبهم گفت ،یکنی گفت: نه، اشتباه م نانیداد و با اطم

تکون دادم و آهسته گفتم: راس   یکالفه سر دم،ینرس  یاجه یفکر کردم اما به نت هیثان چند
 هوش و حواس برام نذاشتن... یآور کوفتخواب   یاون قرصا  ،یگیم

 لب نشوند و با آرامش گفت: حاال ادامه بده.  یرو  ی ایتصنع بخندل

به گردنم، ذهنم و به گذشته سوق   یدادم و با کش و قوس هیو به مچ دستم تک سرم
 دادم.

 *** 

 م برداشتم و نگاه از پنجره گرفتم. چونه   ریو از ز  دستم
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طور ممکنه  چه  ام،یکنار ب  تونستمی نم چوقتیاومدنش ه  ریانتظار عادت داشتم اما با د به
  یرو صرف کارها  یباهاش بگذرون یتونی که م ی اما لحظات ینفر و دوس داشته باش هی
 قتل و شکنجه؟...  ؟یی! اونم چه کارا ؟یکن گهید

  نهیآ  یم توتخت نشستم، به انعکاس چهره  یشکسته از پنجره فاصله گرفتم و رو یقلب با
هام و  اشک  یجلو  یکنم و به سخت هیاشتم گر . دوست ددمینگاه کردم و با بغض لب ورچ

 گرفته بودم.

تو   یا بودم جرقه دواریاما احمقانه ام مونهی نم ادشی که مناسبت امشب رو  دونستمی م
 کنه!  زمیمغزش زده بشه و با اومدنش سوپرا 

  ینور کم مهتاب یباز شدن در، سر بلند کردم و چشمم به آراد که آراد افتاد که تو  یصدا با
حرکاتش بودم که    گراره ڟافتاده ن  یبه سمت کمد رفت و کتش و درآورد، با فک میمستق

 تخت افتاد.  یناگهان به سمتم اومد و کنارم رو 

صورتش گذاشت و بدون توجه   یبه نشونه تأسف براش تکون دادم و بالش و رو  یسر
 .دیبهم خواب

فحش و    شی بود؛ دوم هیبغض و گر نشیترو راحت   یتو ذهنم بود؛ اول یتا استراتژ چند
 لبم نشست.   یرو یطون یاز ذهنم لبخند ش یناسزا و کات فر اور؛ با گذشتن سوم

 .دمیبودم دو دهی اتاق چ یکه انتها  یزی اومدم و به سمت م نی تخت پا یذوق از رو  با

  دهیبه حالت قلب چ نی که به مناسبت ولنتا ییهاپس یو چ و پفک   های خوراک  دنید با
 هام جمع شد. وباره بغض کردم و اشک تو چشمبودم، د

هام رو با کت محبوبش پاک کردم، بعدم چند  سمت کمدش رفتم و نوک دماغ و چشم به
 انداختمش اون ته.   یتا لگد بهش زدم و در کمال خار

که براش    یشربت وانیتو دهنم چپوندم و ل پسیچند تا چ ز،یم شیبرگشتم پ دوباره
 بودم رو برداشتم. ختهیر
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 آروم و محتاط به سمت تخت رفتم و چراغ و روشن کردم.  ییها قدم  اب

 صورتش برداشتم.  ی آرامش و ظرافت بالش و از رو با

 بود. ده ینشون نداد، انگار واقعأ خواب یواکنش

به شربت انداختم و   یلحظه دلم براش سوخت؛ نگاه هیبود که   یو گوگول حرکتی ب انقدر
 خوردنت و نداشت!  اقتی ل ،ی: خودت و ناراحت نکن گلگلبا تأسف زمزمه کردم 

و وارونه کردم و    وانی شم ل مونی پش نکهیفرستادم و قبل از ا رونیم رو بحبس شده  نفس
 ... ختمیصورتش ر  یرو

به   نکهیابدون  دم؛ی به طرف در دو یبلند غیگوشه و با ج هیو پرت کردم   وانیل  بالفاصله
و    جانی از شدت ه کهیرفتم و درحال نی ها پاو داد از پله غیپشت سرم نگاه کنم با ج

 . ستادمی تو راهرو طبقه سوم ا  دم یلرز ی ترس به خودم م میمقدار

 بزنه. شمونیم با هم آت اگه برم تو گلخونه دم یترسی م

 سالن چشمم بهش افتاد.   یپا و اون پا کردن بودم که از باال نیا   سرگرم

 کرد،ی م یو گردنش  سرسره باز  یخاکستر یموها یشربت از ال به ال یها قطره 
ها رو  که نرده  دمیش رو دمشت محکم شده   نی هاش و به نرده گرفت؛ از پادست 

دستش رو به   هیو حرص بسته بود    تیهاش و از شدت عصبانچشم  کهیدرحال فشرد،ی م
 .دی ش کشگونه  ی صورتش رسوند و نوک انگشتش و رو

  یهاش و با حالتهاش رو باز کرد و بهم نگاه کرد، لب شرف سکته کردن بودم که چشم  در
رو نشون بده باز کرد اما انگار که  تشیکه عمق عصبان یاناک به دنبال جملهغصب

 کنه... دایمناسبش رو پ دی نتونست تهد

افتاده بود، تند تند    ریببر گرسنه گ هیبا  کی قفس کوچ  هی یکه تو  ینجشکمثل قلب گ قلبم
 برام سخت شده بود. دنیو نفس کش زد یم
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به سمتم نشونه گرفت؛ بعد هم  زیدآمیصورتش برداشت و تهد یلزج یو از رو  انگشتش
 ! یمرد  رمتی: رها، بگدیش غرشده  د یکل یها لب  نیاز ب

فرار کن بود، به  هیشب یز یچ هیکه   ادشی فر ی صدا  دنیگرد شد، بعد از شن هامچشم
 شدم.  رادیخودم اومدم و بدون فکر کردن وارد اتاق ه

شدت تعجب و   د،یپر شی صندل  یهول شد و از رو  مقدممیب یورود ناگهان  دنید با
 سقوط کرد.  ن یزم یبود که رو یبه حد  شیجاخوردگ

  یشده بود، ترس و آراد رو فراموش کردم و پق نیپهن زم  گنده و درازش که افهیق  دنید از 
 ! رخندهیزدم ز 

آراد  یادآوریبزنه که با   یانگشتش و به سمتم تکون داد و خواست حرف  تیعصبان با
 . دمی زده به سمتش دوم رو خوردم و وحشت خنده

 شدم.  میپشتش قا  کردمی بلندش م کهیزدم و درحال شقه یبه  چنگ

 . رمیگی رو ازش م یازم محافظت کن اگه امشب از دست آراد زنده دررفتم بله ال -

 .دیلباسش کش   قهیبه  یازم فاصله گرفت و دست  تیعصبان با

 ... ی آراد پوستت و م یوگرنه خودم جا   رون،یرو اعصاب من نرو و برو ب -

 ت.در جا گرف  نیدر، حرفش ناتموم موند و قامت آراد ب  یباز شدن ناگهان با

 . ستادمیو پشتش ا   دمیبود دو رادیکه وسط اتاق ه  یبزرگ زیسمت م به

  نیهر روز دنبال ا  یکشی: تو خجالت نمدیغر ی با حرص به آراد نگاه کرد و عصب رادیه
انقدر همراهش   یقلبت و برده، عقلت که سرجاشه  آبرومون و برد  ؟ییدوی بچه م
 درآورد... یباز بچه

و غضبناک بهم    یرچشمیز  کهی به جلو برداشت و درحال یهاش قدمبه حرف توجهیب آراد
 و آدم کنم! نیتا من ا  رونیگفت: برو ب  رادیخطاب به ه کرد،ی نگاه م
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 ! تیتربیگفتم: برو خودت و آدم کن، ب رلبی بغض ز  با

و برداشت و به سمتم   رادی ه یاز بلندگوها  یک یهاش گرد شد، حرفم چشم  دنیشن با
 .نشونه گرفت

 بازوش گذاشت.   یو دستش و رو ستادی جلوش ا رادیتا ه دمیواقعًا ترس گهی د ندفعهیا

 بهت گفت: چه مرگته تو؟   با

  کلمیبهم، بلندگو رو که به اندازه کل ه یای با نگاه حرص زدینفس نفس م کهیدرحال آراد
 آورد. نی بود پا

  یکنترل خشم بود که ناگهان سکوت کرد، سرک  یراه ها  انی و ب حتیسرگرم نص  رادیه
 .دیکرد و چند بار بو کش کی که سرش و به آراد نزد  دمیو د  دمیکش

مردن   یبرا  ؟یبهم انداخت و با حرص گفت: تو مگه مرض دار یاهانهیعاقل اندر سف نگاه
 هم هست... یترآسون  یهاراه 

چشمش به  ن یگفت: نه، ا یبعد هم عصب د؛یکوب  نی زم یو درآورد و رو  راهنش یپ آراد
 ...تشمیدوران طفول یافتاده فک کرده همباز  امیو را اومدنا و مهربون هات ی خر

 ! ؟یار یبالها رو سرم م ن ی دارم که ا یهم رو به من داد زد: مگه من با تو شوخ بعد

اگه خر   گهید  نهیگفتم: هم یانداختم و با ناراحت نی م گرفته بود، سرم و پاخنده  کهیدرحال
 ...هیامروز چه روز  موندی م  ادتی  ینبود

به مناسبت چه   دونمی گفت: روز سگه، روز خره، من چه م  تیو با عصبان  دیحرفم پر   ونیم
 ! ؟ی من و تا مرز مردن برد  یکوفت

هام جمع  چشم   یکه براش آماده کرده بودم رو نزده قورت دادم و اشک تو ییها حرف 
  رونیب  زی از پشت م ختمیری لبالب اشکم م یهاچشم   یموهام و جلو  کهیشد؛ درحال

 اومدم و به سمتش رفتم.
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 ترس و توجه کردن بهش از کنارش گذشتم و به سمت در رفتم.   بدون

آراد   یصدام از شدت ناراحت کهی برگشتم و در حال رادیخارج شم به سمت ه نکهیاز ا  قبل
 ! یکرد  دمیتهد گمی م یحق به جانب گفتم: به ال د،یلرز ی م

 اومدم.  نی ها رفتم و آهسته ازشون پاه سمت پلههم ب بعد

که   ییپله متوقف شد و با صدا نیآراد از پشت سرم اومد، کنار اول یهاقدم  یصدا 
 من هنوز نکشتمت...  ؟ی ریم  ینسبت به قبل کمتر شده بود، گفت: کدوم گور تشیعصبان

 و با اخم به سمتش برگشتم. دم یو باال کش دماغم

 . میکشی آخرش که م یکنی که نثارم م یحجم از توجه و محبت  نیبا ا  -

کنار   د؛یصورتش کش  یدستش و رو یقیرو درک کرد و با نفس عم میکم از ناراحت  هی
 و به طبقه باال اشاره کرد.  ستادی ا

 کار کردم و خودم خبر ندارم.  یباز چ نمیبب ایب -

 . امینم -

 !... نمیبب  ایگفت: ب تری باال انداخت و جد ییابرو 

 .امی و گفتم: نم  دمیتو جام چرخ یتخس با

 ؟ ی ایعه، که نم -

 تکون دادم.  دی به نشونه تأ یسر

 به درک! -

تعادلم رو    هاله یبا گرفتن م دم،یبه هوا پر  یکوتاه  غیجا خوردم و با ج  ادشی فر دنیشن با
 نثارش کردم. یای لب روان  ریحفظ کردم و ز 

 ها دور شد و به سمت اتاقمون رفت. از پله  یبلند و حرص ییها قدم  با
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تند تند عقب   ستادنشی ا  هویاما برنگشت و نگفت که بمونم، با  دمیکش یسرک  یناراحت با
 ! امایرفتم و از همونجا گفتم: نم

 به درک! -

 . ینزد ،ی زد  هامی زدم: دست به خوراک  غیبه دماغم دادم و ج ینیچ

 دور.  زمیری هم م  یکرد  رهیذخ یاز دور اومد که گفت: اتفاقًا هر چ اشصد

هم فشار دادم اما غرورم اجازه نداد برگردم اتاق و با خودم   یرو با حرص رو هاملب 
 . ارمشونیب

بالشتم   یگفتم: سرت و رو  یمانند   غیج یدوباره با صدا رفتم،ی عقب عقب م  کهیدرحال
 ! ای ذارینم

 !نی رو زم اندازمشی گفت: م یخونسرد  با

 !یکنی زدم: غلط م غیحرص ج با

 دم درن!  لتیهمه وسا ینیبی م یفردا هم که برگرد  -

زدم و دوباره گفتم: تو هم   یلبخند مرموز  یزیچ  یادآوری بزنم که با  غ یدوباره ج خواستم
 !ینیبی دادگاه و م هیخونه احظار  یا یفردا شب که ب

ازش   یهام  تو هم گره زدم اما در کمال تعجب جوابو دست   ستادمیهمونجا ا  تی رضا با
 .دمینشن

  شهینشون بده اما مثل هم یکنه و واکنش شی و عصبان یحرفم جر نی داشتم ا توقع
 گرفت.  دهیبرخالف تصورم عمل کرد و نشن

 بود.  یامسخره  دیداشت چون واقعأ تهد حقم

  یا افهیازش نبود، با اخم و ق   یاثر چیموندم اما ه  نهیهمونطور دست به س قهیدق چند
 زدم. رون یرفتم و از عمارت ب نی مونده رو پا  یباق یها پنچر پله
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فروکش کرده بود اما   شیتوجهی از ب تمیعصبان ی از اون همه جنجال و دعوا تا حد  بعد
 همچنان ازش دلخور بودم.

 .ادیکه نم  دونستمی ه کردم اما مبه در عمارت نگا   یچشم ریبه عقب برگردم ز  نکهیا  بدون

 م رفتم.رد شدم و به سمت گلخونه  گاردهایو با اندوه از باد دمیبه لباسم کش  یدست

 ناراحت شدم.  شتریبه خودم نگاه کردم و ب نهیو روشن کردم و در و بستم؛ از آ  چراغش

 کردم اما اون... شی آماده شدم و آرا یچه ذوق با

 هام جمع شد. چشم   یو دوباره اشک تو د یم لرز رفتارش چونه یادآوریبا

در تالش بودم ذهنم رو   کهیکردن داشتم مقابله کردم و در حال هیکه به گر ید یشد لی م با
 .دمیاتاقک دراز کش یانتها   یتخت چوب یکننده کنم رو از مسائل ناراحت  یخال

هام و  حاکم بود چشم فضا  یکه تو  یسوز سرد  رغمی گذاشتم و عل رسرم ی و ز   هامدست 
 بستم. 

باشه؛  بهی من غر   یا ی. اون حق داشت با دنکردمی دستش ناراحت بودم اما درکش م از 
کنار اومدن   دونستمی کنم و در اعماق وجودم م  لی که در تالش بودم بهش تحم ییایدن

 . ستیباهاش براش راحت ن

 و توقعات و آرزوهام!... هاه یها و گر اومدن با بغض  کنار

  نمونیشب ولنتا نیرقم زدن اول یکه برا  ییروزانه و بدوبدوها ی ها ت یفعال طرخابه
 شدن و خوابم برد.  ن یهام سنگپلک  یخستگ رغمیداشتم، عل

به بدنم  یصورتم بود، کش و قوس  یگرم رو  یهرم هوا  دنیچیکه حاصل از پ یاحساس با
 هام و باز کردم.دادم و چشم 

لبم   یشده بودن، لبخند رو  دهی کش یسقف نقاش  یسرم رو   یکه باال ییها گل  دنید با
 . دمیاومد و خند
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حدقه گرد شدن و صاف سرجام    یهام از شدت تعجب تو چشم یزیچ یادآوری با
 نشستم. 

  یها، فقط لبخندل گ  دنید ی برا  میاز خوشحال کهیتختمون بودم، درحال یاتاق و رو  ی تو
 تخت بلند شدم. یلبم مونده بود، پتو رو کنار زدم و از رو  یرو

زانوهام جمع کردم؛   یو باز کردم و دامن کوتاهم و تا باال  دمیسف  راهنیپ ییباال  یهادکمه 
 . ختیهام رشونه  یمواجم رو   یاز موها یحرکت پاره کردم تا آبشار  هیکش موهام و با 

 ها شدم.گل   یبهم دست داد و دوباره محو تماشا یخوب احساس

 بود. آوررت ی واقعأ برام ح ن ی شده بودن و ا ینقاش  شبیاز د یکم یلیفاصله  خ ی تو

هام سرخ شدن  به طرف  م به خودم اومدم و گونهشونه  یدستش رو  یاحساس گرما  با
 ! نهیبم و بچهره  ترقیصورتم کنار زد تا دق   یخودش چرخوندم و موهام رو از تو 

 میداشت  شیکه در پ یروز  یدادم شب گذشته رو فراموش کنم و فکرم و رو  حیترج
 متمرکز کنم.

هاش  لب  ی صورتم  لغزوند و به سمتم خم شد، با احساس گرم  یوار روو نوازش   دستش
عطر   یشگیبخش همآرامش   یبو دنی هام رو بستم و نفسم و با بوچشم  میشونیپ یرو

 ش  حبس کردم.قهوه 

 رون؟ یب  یو نرفت یداد حیکه امروز من و به کارهات ترج شدهیچ -

  شبی، سرم و به سمت خودش باال گرفت و گفت: دداشتنم بغل نگه  یفشردن کمر و تو  با
 ...یگفت یزیچ هی

 نباشم؟!  یبرگشتن یاگه بر  ید یترس ه؟یو با لبخند گفتم: چ  دم ی حرفش پر  ونیم

چون   ترسمیگفت: من از رفتنت نم یخشن یو با نجوا   دیلبم کش یانگشتش و رو  نوک 
 !  یبر ذارمینم
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 دادم سر حرف رو عوض کنم. حیترج دم ینگاهش د  یو که تو  ت یعصبان رد

 اومدم و به سقف اشاره کردم. رون یبغلش ب یتو  از 

 ؟ ینقاش آورد  یک -

 ...نی موقت اد؟ی انداخت و آهسته گفت: ازشون خوشت م نی و پا سرش

 تکون دادم و مشغول تماشاشون شدم. دی به نشونه تا یلبخند سر با

ها  ، رنگ گل بود  یکارهیجور سا  هی  هینبود و شب ص یها قابل تشخو شاخ  هان یب فاصله  
با   خورد؛ی به چشم م نشونیهم ب یبودن اما چند تا شاخه و گلبرگ خاکستر یصورت
 که انگار هم و بغل کرده بودن.  یحالت

توش پنهون کرده بودن رو به طور   شبیکه از د یارگشتم و جعبه سمت تخت ب  به
 درآوردم. ینامحسوس

و با   دم یلبخند کمرنگم رو وسعت بخش کرد،یسمتش برگشتم که منتظر بهم نگاه م  به
 . یدار ادیکه لباس و ساعت ز  دم یرس جهینت نیفکر کردم و به ا یلیگفتم: خ یطونیلحن ش

بد   یهابا وجود تموم عادت  دمیرات بخرم اما دو خواستم ب  دمیفندک خوشگل د  هی
 بدم... ادتی یمنم نخواستم بدآموز  ؛یستین یگاریخالفکارانه و ترسناکت، س

 رسم،ینم  خوامی که م یزیهام بودم و به چکردن جمله فی که بدون مکث در حال رد دید
  شهیکه هم نیاز تو ندارم، هم یانتظار  چیگفت: من ه تی حرفم با جد ون ی م ن یهم یبرا 
 !شهی م ده ی انقدرم حرف نزن فکت سا ه،یبرام کاف یبمون شمیپ

 حرف زدنم رو مخته؟  ادی: ز دمیباال انداختم و با تأمل پرس ییابرو 

  ادیگفت: از همون روز اول ز  یحوصلگی هاش و تو حدقه گرد کرد و با بچشم  مردمک
 ! یکردی م غیج غ یو ج یزد یحرف م

 قاطرت من و بکشه!  گاردیاون باد  ی خواستی به جانب گفتم: خب تو م حق
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 یچ یش بده، گفت: نگفت مشتاق جلوه   کردیکه تالش م  یو ادامه نداد و با لحن بحث
 ! ؟ی د یبرام خر

برات بخرم که   یزیچ هیگرفتم   میگفتم: آها... بعدش تصم زدهجان یتکون دادم و ه یسر
همراهت باشه؛   شهیکه هم یزی چ  هی ،یفتیمن ب دا ی  شی نیو همه جا هر وقت بب شهیهم
روش آراد و رها،  سنی و دادم بنو  دمیگردنبند خوشگل خر هی  یفروشرفتم طال ن یهم یبرا 

تا   دمی بزرگ تره! بعد هم انداختمش گردنم و کل روز و باهاش چرخ یالبته رهاش کم
 . رهیبگ ییرها یقشنگ بو 

تو   چهیباهاتم و صدام بپ یهم احساس کن ستم ین شتیکه پ  ییهاوقت   خوامی م
 گوشت...

  هی  دیکرد و گفت: چرا با  یچون اخم کمرنگ  دیکه فقط جمله  آخر حرفم رو شن انگار
 ؟ ینباش شمیپ ییهاوقت 

 دنبال کارهات.  یریو م  یکردی که ولم م ییتازه کردم و گفتم: وقتا  ینفس

اگه   ؟یکن یو قاط   زیمه چه یهمون اخم پررنگ و لحن مشوش گفت: چرا اصرار دار  با
درصد امکان داشته باشه بدون حضور من کارها و قراردادها انجام بشن، امکان نداره   هی

 برم. 

 برات مهمه!  یاد یگفتم: خب تو کارت ز  نهیو با زبون تر کردم و با طمأن  هاملب 

درباره کار من برات  یزی هام دوخت و گفت: چه چبار به عمق چشم  نیو ا  نگاهش
 زه؟ یبرانگ تی حساس

خاطر تو از کار و  اما من به یاز من دوست دار  شتریب یمکث گفتم: تو کارت و حت  بدون
 .دمیکه در گذاشته داشتم دست کش  ییزهایها و همه  چشغل و دوست 

که من بهت   یخواست یباند و دم و دستگاه و بهت بدم؛ تو چ نیتو بخواه تا من کل ا  -
 ندادم؟ 
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 شون؟ یبه خاطر من کنار بذار  یتو حاضر یعنی -

 در پشت سرم دوخت. ی انگاهش رو ازم گرفت و به گوشه  نباریا

 داره.  یبستگ -

 ؟ یبه چ -

 . تشیبه موقع -

 دادم بحث و ادامه ندم.  حیترج

سخت و    اد،یز  یخاطرش کارها ها براش تالش کرده بود و  به که سال  یبود باند  معلوم
 .ذاشتی انجام داده بود کنار نم  یوحشتناک 

 ش رو باز کردم و گردنبند و توش گذاشتم.مشت شده   دست

 !دی بفرما -

نوک انگشت   یرو لبش اومد. رو  یموشکافانه نگاهش کرد و بعد لبخند کمرنگ  هیثان چند
 آره؟!  ،ید یخودت طال خر یبرا  یباال آوردش و گفت: پس به بهونه  من رفت

 سرم رو به نشونه مثبت تکون دادم.  دمیخندی م  زیزر یر  کهیدرحال

 براش نازک کردم.  یم رو خوردم و پشت چشمخنده  هیاز چند ثان بعد

 ؟ ی دی خر یمن چ  یو کردم، تو برا  کارن ی باز خوبه من ا -

  قع یبعد از چند دق د،یموهاش کش  یتو یگرمکنش گذاشت و دست ب یج یو تو  گردنبند
 ؟ یهست ازم بخوا  یزی فکر کردن، گفت: چ

 نهیمکث کرد و بعد با طمأن  هیو به نشونه  نه به چپ و راست تکون دادم، چند ثان سرم
 ؟ ینیخونه رو بب می بر ی خوای گفت: م

 م؟ یبر یزده گفتم: ک و ذوق  دمیکه از تصورش بهم داده بود خند یایو انرژ  یخوشحال با
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 .یهر وقت تو بگ -

 م؟ یاالن بر -

 ؟ یصبحونه بخور یخوا ینم -

ندارم، پس صبر کن تا برم   لی به نشونه نه تکون دادم: م ی و سر دمیبه موهام کش  یدست
 حموم و آماده شم. 

آهسته   شدی مهمون صورتش م یکه مواقع نگران ی ابروش و باال انداخت و با اخم یتا  هی
 ؟ یگفت: خوب

 تعجب سر تکون دادم. با

 آره، چرا بد باشم؟  -

 ! یبه خوردنت و از دست بد لی م  ای یگرسنه نباش دمی تا حاال ند -

احساس   اد؛ی گفتم: خودمم تعجبمم م رفتمی به سمت کمدم م که یو درحال  دمیخند
 . شمیدارم، برم حموم خوب م  جهیو سرگ  یخستگ

و به همراه چند تا لباس برداشتم و به سمت حموم رفتم، هنوز واردش نشده   محوله 
 برداشتمش و به سمتش گرفتم. یعسل  یآراد بلند شد؛ از رو یگوش بره  یو  یبودم که صدا 

هم رفتن    یهاش تو اخم بالفاصله  د،یکه از طرفش شن یحرف دنیو شن  یبرداشتن گوش با
 ش عوض شد.و حالت چهره 

 تعجب به دست راستش که مشت شد نگاه کردم.  با

 . نی پا امیتا ب دی لب گفت: صبر کن ری تکون داد و ز  یسر

بکشه و حوله از دستم   ریت ردلمی باعث شد ناگهان ز  نیو خشن شد، هم یعصبان لحنش
 .فتهیب
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  یاگه ید  یها و دوباره به سمت کمد عوض کردم و لباس   رمی دادم حموم نرم، مس حیترج
 . دمیپوش

از ضعف   یهام به سمت در رفتم تا صبحونه بخورم و کماز مرتب کردن ظاهر و لباس  بعد
 درونم کم کنم.

رفتار   یو تو خونه عشق  دادی نم یلیاسرائیبن یرها ی بهم گ گهید زابلی عمه ا خوشبختانه
 . کردمی م

 رفتم. نی و باز کردم و از پله ها پا در

به   نباری، انگاهم رو که رنگ تعجب گرفته بود  دنیسرک کش قهیاز چند دق بعد
 پچ کنان از کنارم رد شدن. دوختم که پچ ییخدمتکارها 

  ستادهی ا  شدیام م یت یکه مربوط به ک  ییسالن اول و راهرو   یمرد تو  گاردیتا باد  دو
  رادیو ه  یاز افرادش جز قاد دادی بود چون آراد اجازه نم بیعج یلی برام خ نیبودن و ا 

 عمارت بذاره.  ی پا تو  گاردهایاز باد  یکه مرد بودن، کس

م و  و از سالن اول که خلوت بود و خدمتکارهاش به طبقه دوم اومده بودن گرفت  نگاهم
 به سمت آشپزخونه رفتم.

 .دادی افتاد که داشت به خدمتکارها دستور م زابلی بدو ورود چشمم به عمه ا در

 شده؟  یزی: چدمی شدم و آهسته پرس  کی بخورم بهش نزد یزی چ نکهیا  بدون

 دونم!  یگفت: نم یتفاوت ی باال انداخت و با لحن ب یاشونه

 شده؟   یچ گمیو دوباره گفتم: م  دمیکش یپوف

 ؟ یفهمینم  یفارس دونم،ینم گمی از من گفت: م تری عصب یبا لحن نباریا

 آراد کجا رفت؟  -

 !کنه؟یم   یدگیرس یست به چه کارتو خونه  یوقت  یدونی مگه نم -
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 .دیچیمعدم پ  یتو یقیحرف از جانبش همونجا وا رفتم و سوزش عم  نیا  دنیشن با

 گرفتم تا تعادلم و حفظ کنم.  نتیو کاب دستم

  یبیوحشتناکش نبود، بهش عادت داشتم اما در اون لحظه به طرزعج  یاز کارها  مینگران
 احساس خطر کردم.

رو فراموش کن و برگرد   یکه باهاش دار  ی: هر کاردی چیتو گوشم پ زابلی عمه ا یصدا 
 اتاقتون. 

 ؟ ی زحمت زمزمه کردم: واسه چ با

 ! یبهتره دور و برش نپلک اعصاب؛یو ب  شهیم  یانجام کار جد نی چون ح -

 ؟ ی: چه کاردمیتعجب پرس با

 ازم فاصله گرفت. دونمی باال انداخت و با گفتن نم یا شونه

گفتم: لطفأ بهم   دی و با ترد دمیلباسش رو کش نی از کنارم نگذشته بود که گوشه  آست هنوز 
 شده. یبگو چ

 بشه؟  یز یبه سوالم گفت: مگه قراره چ توجهیو ب دیکش یپوف کالفه

افتاده،   ی قاطع گفتم: عمه من همسر آرادم! حق دارم بدونم چه اتفاق یو لحن تی جد با
 بهم بگو!   کنمی خواهش م

کرد و آهسته   ک یبود و رد کرد بره، بعد سرش و به گوشم نزد  کمونیکه نزد  یخدمتکار
 جاسوس تو عمارت گرفتن...  هیانگار  گفت: 

 رفت.  ادمیاز   ندینفس کش  هیچند ثان یحرفش برا   نیا  دنیشن با

 تو؟  یخوب -

 وار گفتم: خوبم.زمزمه  دشیجواب نگاه پر از ترد  در
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 ! دهیشک گفت: رنگت پر با

:  دمیکنم پرس یلرزشش رو مخف کردمی م یکه سع  ییآب دهنم و قورت دادم و با صدا 
 ؟ یواسه چ ؟یاز طرف ک  ؟یچ یعنی

 . ریبگ دهیپس از من نشن ،یمسائل ش  نیا  یاخم گفت: آراد دوست نداره تو قاط با

  تی مربوط به شغل خودش چه موقع  یها و کارها باندها و شرکت  نیکه آراد ب یدونی م
بار هم   کی بکشن و   خواستنی آراد و م یدید کهن یداره. خودت هم با توجه به ا یمهم

 دشمن داره.   قدرچه یدونی خودت رو گروگان گرفتن، م

لطمه به آراد   یارزشمند رو برا یزا یجاسوس بفرستن تا مدارک مهم و چ هیعیطب پس
 بدزده.

 خودم رو جمع و جور کنم. یو بتونم کم ادی تا حالم جا ب دمی کش یقیعم نفس

 شده؟  دهیهم دزد یز ی: چدمیپرس یرفته ا لیتحل  یصدا با

 گرفت.  ی از ناراحت  یسوال چهره  عمه در هم رفت و حالت  نیا  دنیپرس با

  یدارعمارت نگه  یکنن چون اصالً تو  دایپ یفکر نکنم تونسته باشن به اطالعات دسترس -
 .شنینم

 تو گلوم شکوندن.  غیبسته ت هی اما با ادامه  حرفش احساس کردم   دمی کش یاآسوده  نفس

 شده.  دهی مهم دزد  ءیش هی -

 . رمیبه خودم بگ یتفاوتیکردم حالت ب  یسع

 ارزشمند باشه؟ آراد که پولداره... تونهی قدر مچه ء یش هیحاال مگه   -

 . ستین یدنی و خر شترهیاز پول ب زهایچ یو با تأسف گفت: ارزش بعض  دیحرفم پر   ونیم
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  یرو  واریحفظ تعادلم نکردم و پشت به د یبرا  یبار تالش  نی از کنارم گذشت، ا  نیاز ا بعد
 سقوط کردم.  نیزم

  نیزم یو همونطور رو  ارهیجا رو طاقت ب هی تونستیاما بدنم هم نم  کردی کار نم مغزم
 ولو بمونه.

 افتاده باشه!...  ر یگ سیقلبم فشار دادم و از ذهنم گذشت که مبادا آرتم یو رو  دستم

 رفتم. نی الن اول پابه س یمنته  یهاسست از پله ییها قدم  با

بودن شکم رو   ستادهی ا یام با حالت تهاجم یت یکه دم در اتاق ک  یگاردی دو تا باد شیآرا
 کرد.  لی تبد نیقیبه 

 کردم آرامشم و حفظ کنم تا بتونم به خواستم برسم. یسع

  اهیس ه  ی سا هیپشت گلخونمه،  یزی چ هیاوم... فکر کنم نگاهشون کردم و گفتم:   خونسرد
 . دمیمشکوک د 

بود به  تری کلیکه قدکوتاه تر و ه شونیکیلحظه در سکوت بهم نگاه کردن و بعد  چند
 هست.   گاردیتون دو تا بادخانم، دم در گلخونه  دیحرف اومد و گفت: نگران نباش

نکنه خدمت   دم؟یو ند  ی: پس چرا من کسگفتم  یباال انداختم و با اخم کمرنگ ییابرو 
 شون رو ترک کردن؟ 

شما   یبه نگران یاز یمرتب و تحت کنترله، ن ز یچگفت: همه  نانیمکث و بااطم   ونبد
 . ستین

که من   یها کجان و اون اون محافظ  دینیو بب  دی: خودتون برتوجه به حرفش گفتم   بدون
 بود.  یو فرار کرد ک  دمید

انداخته بود رو  هیهاشون سا چشم   یرو یدود نکیکه از پشت ع  ید یترد  تونستمی م
 . نمیبب
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 .دمیدلم آبااجدادشون و چند بار شستم و پهن کردم رو بند، بعدم اتو کش ی تو

 شه؟ی کم م یچ نی بر قهیخونه هست، شما دو تا چند دق نیتو ا  گارد ی هزار تا باد آخه

 .نهیآراد خودش بب گمیگفتم: پس م  تفاوتیو ب  ی صورتم نشوندم و جد یرو  یاخم

به حرف   یاول  گاردیبه جلو اومدن و باد یجلوتر برم که همزمان و با هم قدم خواستم
 اومد.

 .میکنی م  نیرو تضم نجای ا  تیبه اتاقتون، ما امن دی، آقا االن کار دارن، شما برگرد نه -

 گفتم: خوبه. رلبیتکون دادم و ز  یسر

 .رمی هم روم و برگردوندم و وانمود کردم دارم م بعد

 رفتن. یبهشون نگاه که  به سمت در خروج اطی ستون پناه گرفتم و با احت پشت

ام تسلط نداشتن، فقط راهرو رو    یت یک یانداختم که رو انتها  ها ن یبه دورب ینگاه
 .شدیدادن و در و شامل نم یمپوشش 

از ال به الش    اطی با احت دم،ی به سمت در دو و سرعت   اطی و با احت دمی کش یقیعم نفس
 گذر کردم و وارد سالن شدم. 

 اتاق رفتم. ن یمطلق به سمت اول یکیتار  ی تو

 در به داخل نگاه کردم. د یرو مشت کردم و از شکاف کل دستم

  هیتک  واریافتاد که با اخم به د راد ی برخالف سالن روشن بود، اول از همه چشمم به ه اتاق
 داده بود. 

 و گرفته بودن.  دمیاز د  یمین یکلیقد بلند و ه گاردیتا باد  دو
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ش  چهره  دنیاز د  دمش،ید  ترق یچند بار پلک زدم تا دق نم،یرو کج کردم تا آراد و بب سرم
همون نگاه وحشتناک و بهم  یکردم و احساس کردم روز  دن یشروع به لرز  اریاختیب
 .اندازهی م

قلبم با دقت   ی ادهایاز فلز رو کنار زدم و در سکوت بدن و فر   یانوک انگشت گوشه با
 چشم به آراد دوختم.

ترش کرده  ترسناک یلیخ شی که کرده بود در کنار زخم صورت و نگاه طوفا  یظیغل اخم
 بود.

فرما بود که انگار قرار بود حکم   یندیسکوت ناخوشا  زد،یاتاق قدم م  یحرف تو   بدون
 نبود. دمی د یتو  یما کستوسط اون جاسوس شکسته بشه ا

 ن... نه، کار من نبود! -

هام سر  ام منعکس شد دست   یت یسکوت تموم ک  یکه تو سیآرتم یصدا   دنیشن با
 شد.  شتریشدن و لرزش بدنم ب

 زده بود.لرزون و وحشت   تی و قاطع یبلند  نیدر ع صداش

 من و نفرستاده!   یکس ،ستمی من جاسوس ن -

 زد.  یدستش رو به عالمت سکوت باال گرفت و پوزخند آراد

: دیچیگوشم پ یتو  شیخشدار و عصب یپوزخند و سکوتش بودم که ناگهان صدا  محو
و   یکنی هام نگاه ماونوقت تو چشم  ،یکنی جلو چشم من با کرم پور اطالعات رد و بدل م

بهم مزخرف   ابامحی و ب یساد ی که جلوم وا یای تو ک م؟یمن ک  ی! فکر کرد؟ی گیدروغ م
 ؟ ید یم  لی تحو

 . دیبلندش لرز  ادی فر ونیصداش رفته رفته بلندتر شد و احساس کردم پرده  گوشم م تن

 ؟ یبدون  یکی ت یاحمق عوض س ی باعث شده من و با ر یچ -
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  یزده و پر از التماسش خطاب به آراد تو وحشت  ینبود اما صدا   دمید  یتو سیآرتم
 کار و ندارم اصالً... نی م... من جرعت ا د،یحرفم و باور کن کنمی : خواهش مدیچیگوشم پ

 به دلم چنگ انداخت.  صداشیب ه  یمانند شده بود و گردر آخر ناله  صداش

 خت.هاش، روش و از طرفش برگردوند و به اون طرف دوبه التماس  توجهیب آراد

  نیآخر  یدرنگ کن یاهیاگه ثان  یرو هم بگ زی همه چ یوقت دار هیثان ستیو تو، ب -
 ...یعمرتم صرف دروغ کرد  یها حرف 

  کرد،ی که آراد بهش اشاره م یر یدهنم رو با استرس قورت دادم و از شکاف در به مس آب
 شدم. رهیخ

 قیدق دادنی اجازه نم شونشیپر یمرد  بود که اندام مچاله شده از خون و موها هی
 . دمشیو حدس بزنم کجا د نمشیبب

 بودمش... دهیاومد که کنار کرم پور د ادمی  فشیناله خف یصدا  دنیاز شن بعد

 هاش بود.محافظ  نیو حبسم کرد اون هم ب  دهیکه دزد  یاول بار

 ادی با وجود فاصله  نسبتأ ز  یبسته شده بود و حت واری د یکیبار ی فلز رکیبه ت مرد
شده   ریکنده شده صورتش سراز  مهیپوست ن ریکه از ز  یخون یقرمز  تونستمی م  نمون،یب

 .نمیبود بب

گفت:   دهیبر دهیبا مرگ نداره، بر  یا فاصله کردمی و احساس م  زدینفس منفس  کهی حال در
 .شناسمی د دختر رو نم نیو... و ا   گاردم،یباد  هیم... من فقط 

 صورتش قرار گرفت.  یآن اسلحه  آراد جلو  ک یتموم نشده بود که در  حرفش

 ... هیتحکم گفت: ده ثان با

رو   شی چارگیوحشت و ب تونستمی فوت کرد، به وضوح م رونینفسش رو کالفه به ب مرد
 درک کنم.
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 !ستمیو ن ت سی زد:  ن ادیکه داشت فر  یتوان نیبا آخر دنیلرز  نیع در

 باالتر گرفت و رو به سرش نشونه گرفت. یاسلحش رو کم  آراد

 سه، دو... -

 گم شد. اسلحه   کی شل یصدا  نیگفتنش ب  کی

که  یاسلحه رو به سمت  نبارینگذاشت و ا  یواکنش باق  ایدرنگ و تعجب   یبرا  یفرصت
 جاست گرفت.اون  س ی آرتم دونستمی م

پور  و به کرم  یطور اون مهر و به دست آورد چه  یتا بگ دمیبهت وقت م هیثان  ستیب -
 ! شیداد

  انتیآقا به خدا من خمانند گفت:  التماس  یاومد و بعد با حالت  س یآرتم ه  یگر یصدا 
 ...دمینکردم، من اون مهر و ندزد

 .یبگ دیکه با ستی ن یزیاون چ ن یا -

 ...دمیندزد -

 !هیزد: ده ثان ادیحرفش و فر   ونیم  دیپر

خونه    یتو تو و لحن سوزان ادامه داد:   قیآراد با همون پوزخند عمحبس شد و  نفسم
کسم رو بهت    نیزتریعز  ،یاز افراد من بود  ،یحقوقت و از من گرفت  ،یکرد  یمن زندگ

 . یکرد   انتی حال به من خ  نیسپردم اما در ع

و جواب   دادی هاش نمبه حرف یتیاهم گهیباالتر گرفت، انگار که د یرو کم شاسلحه 
 . خواستینم

 !ک یسه، دو... و شل -

 و باز شد. دیدر لغز  یاز رو  دستم
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رنگ نگاهش عوض   دنمیکه بودم گرفت اما با د  یش رو به سمتاسلحه تی با عصبان آراد
 سقوط کرد.   نیزم یهاش روانگشت  نیآورد و اسلحه از ب نی شد، با تعجب دستش و پا

 رها؟!  -

  یکه از رو سی آرتم جونیجسم ب  یشده بود رو دهیشپا وارید  یکه رو یاز خون نگاهم
 سقوط کرد افتاد. نی به زم یصندل

تحمل به    رقابلیغ یاشک و بغض و ترس و درد رو همزمان و با هم به مقدار هجوم
 قلبم احساس کردم. 

 رها کرد و به سمتم اومد. نیزم یاسلحه رو رو  آراد

 شدن.  ز یهام سراچند قدم عقب رفتم و اشک   اریاخت  بدون

 که دوسش داشتم؟   یترس از آراد؟ ترس از کس  ؟یاز ک  ترس

پور که من به کرم  یخاطر مهرکردم و اون دو تا به  انتیکه بهش خ  یاز خودم! من  ترس
 دادم مردن! 

 ازش فرار کنم.  اینتونستم عقب برم   گهیچند قدم بلند خودش و بهم رسوند، د با

به  توجهی گرمش گرفت و بغلم کرد، ب ی هادست  نی و کرختم رو ب زدهخ ی  ی هادست 
 . دیلرز ی و بدنم هنوز م شدنی م  ریهام سراز آغوشش اشک 

  ست،ین  یزیچ زمیو آهسته زمزمه کرد: نترس عز   دیکمرم کش یوار روو نوازش   دستش
 آروم باش... 

اومدم و   رونیاز آغوشش ب ومدن، ی شتن باال ممعدم دا  اتی تموم محتو نکهیاحساس ا با
  سی سرو  نی ترک ی و وارد نزد  دمیام دو  یت یاز ک  یازش فاصله گرفتم، به سمت در خروج

 شدم.  دم،یسالن د  یکه تو یا یبهداشت
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نثارم    شتریب یجز سرد  یز یاما چ  دمیلرزونم رو پر از آب کردم و به صورتم پاش  مشت
 نشد.

 نگاه کردم.   مده یپربه صورت رنگ  نهیو آهسته باز کردم و از آ هامچشم

 به عقب برگشتم.   یقیدوختم و بعد از نفس عم نهیو به سمت چپ آ  نگاهم

 شد.  کیبهم نزد نهیو با طمأن  یآروم به

:  دیپرس ی هام و بعد مکث کوتاهلب  ی لغزوند رو  سمیخ یها پلک  یو از رو   هاشانگشت 
 ؟ یخوب

 جواب دادم: نه. د،یباریش مکه ضعف از  ییصدا با

 .دیکش یصورتم برداشت و آه   یو از رو  دستش

 اد؟ یخوشت م -

لب باز کردم و   دینداشت، با ترد  یریگلوم قورت دادم اما تاث نیدهنم و با بغض سنگ آب
 ؟ یگفتم: از چ یلرزون  یبا صدا

 و نگران کردنم؟  یگفت: از عصب  یشونی با لحن پر بالفاصله

 . رمیم رو بگها به شمت گونه لب   زیکشش تمسخرآم یجلو  نتونستم

 ؟ یشیتو مگه نگران هم م -

 نگران خودم... ی ! حتچوقتیه شدم،ی زد و گفت: نم یپوزخند تلخ متقابأل

رو به   قتی هر بار که با حق ،یکنی هم نگرانم م یست ی تو خطر ن  یوقت ی حت یلعنت  یتو  اما
 ... نمیبی هات مرو تو چشم  والیه هی انعکاس   یشیرو م

که  یآراد نبود، کار  یکرده بود کارها  شونمیکه پر  یزیانکار کنم اما نتونستم، چ خواستم
 خودم کردم بود.
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  یبگ یهر چ پرسمی سوال ازت م  هیمتأصل گفت:   یاز جانبم نموند و با لحن یحرف منتظر
 ...ترسونمتی و نم شمینم یقبوله، از دستت عصبان

 هام نگاه کرد. چشم  ی رد و توک  یکوتاه مکث

 ؟ ی خسته شد  یشگیبا من و اضطراب هم یاز زندگ -

 . رمیو بگ  میگر یکردم جلو  یهام احساس کردم اما همچنان سعچشم  یاشک و تو  هجوم

  قتی حق  دنیبعد از شن تونستی بود که آراد م یاز نفرت  شتریکه از خودم داشتم ب ینفرت
 ازم داشته باشه.

 ها هم من بودم، نه آراد. من بودم. پس قاتل اون   یواقع دزد

 ...ستیتو ن ریتقصانداختم و آهسته گفتم:   نی و پا سرم

 نثارش کردم. یهام و پاک کردم و لبخند محوتعجب بهم نگاه کرد که اشک  با

 دارم.  دیباز هم بهت ام  یکه بکن یهر کار کنم،یترکت نم  چوقتینگران نباش، من ه -

 ؟ یبهم انداخت و لب زد: خوب یهام نگاه نگرانتوجه به حرف   بدون

 گذاشتم. قمی شق یبه نشونه  نه تکون دادم و دستم و رو  یسر

 بغلش بلندم کرد. یانداخت تو  رزانومی و ز   دستش

 .اد یکرد و گفت: بگو دکتر ب زابلی راه رو به سمت عمه ا ونه  یم

 شونش گذاشتم.  یسرم و رو  یحالیب با

اون روز و    یو تو  گرفتمی درد مو دل  جهی سرگ شد،ی بهم وارد م یفشار عصب یوقت شهیهم
 .داشتمی نگه م یو پرانرژ داریبه زور خودم و ب ی قبلش گاه یروزها 

 . دیپله ها باال بردم، رو تخت گذاشتم و پتو رو روم کش از 

 .ستیاالن تو تهران ن ی عیوارد اتاق شد و گفت: دکتر سم  زابلی لحظه عمه ا  همون
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رفته ددر،  یگفت: مرده شورش و ببرن که هر وقت کارش دار یو عصب  دیکش یپوف آراد
 افراد و بفرست دنبالش..

دکتر   برمشی خواد، خودم م یگفت: نم هویکرد و عمه به طرف در رفت اما   یمکث
 ی. بگو قادرومدینم شیوضع پ  نی ا متخصص، اون مفت خور اگه کارش و بلد بود

 رو آماده کنه!  نیماش

 .خوادی گفتم: نم بالفاصله

 چرا؟  -

فکر کنم   شم،ی م  ینجوریوقت ها ا  یو آهسته گفتم: بعض دمیچیدور خودم پ شتریرو ب پتو
 .شمی استراحت کنم خوب م ه،یاز فشار عصب

  نیب یحق ندار  یگفت: جنابعال زد،یتوش موج م ت یکه عصبان یکرد و با لحن  یکمرنگ اخم
درحال    شهیبهت وارد شه، بعدشم، مگه تو هم یتا فشار روان یمن سرک بکش یکارها 
 ؟ یی هاصحنه   نیا  یتماشا 

خودت   ه یسر چ میفشار عصب یدونستی دهنم رو قورت دادم و تو دلم گفتم: اگه م آب
 به به دکتر نبود. یاز ین گهیو د یکرد یخالصم م  جان یهم

 حال خودم رو بفهمم. تونمی من خودم دکترم و م ،د خواینم -

و بعد هم با پوزخند گفت: پس لطف کن و حال منم    رونیبه عمه اشاره کرد بره ب آراد
 ... نمیبفهم! پاشو بب

 تخت بلند شدم.  یپتو رو کنار زدم و از رو نی هم یبرا  شم،ینم فش یحر دونستمی م

  نیا  یبودم اما تو  زاری از حالت تهوع ب  شهیبدونم چه مرگم شده؟ هم  خواستمی م خودمم
 که گرفته بودم روز خوش نداشتم. یا گه ید یضیهر مر  ایدو هفته از استرس  

بودم برام لباس آورد و شروع به بستن  دهی که کم ازش د  یبا حوصله و آرامش آراد
 مانتوم کرد.  یهادکمه 



 بی محابا 

605 
 

 . کردمی به وضوح احساس مرو  شی بودن درون یآرامش عصب نیح در

 .امیخودم م ن،ی دستش گذاشتم و گفتم: تو برو پا یآخر و که بست، دستم و رو  دکمه  

 . خوادینم -

 .امیمنتظر باش تا ب نی تو ماش ست،یبد ن م یلینترس حالم خ -

  ش یآرا ر،ی از خدمتکارها کمک بگ  یکی ای تکون داد و گفت: اگه حالت بده از عمه  یسر
 .ذارمیزندت نم یکن

 ؟ ی : واسه چدمیو آهسته پرس  دمیخند یحالیب با

از زدن اون مزخرفات غافل  یاگه رو به موتم باش  یحت شهیکه هم ادیخوشم نم -
 .یشینم

 .یکن  شیارا   گرانی د یهم نداره برا  یلی، دلو خواستم  دمیکه همه جورت و د من

 بزنم که انگشتش و به عالمت سکوت باال گرفت. یحرف خواستم

 کنم. تی کن تا حال لسوفانهیحالت بهتر شد بحث ف ی وقت -

 زدم و شالم رو برداشتم.  یجونیب لبخند

 زابل ی با عمه ا یای سرسر  یاز خداحافظ بعد

 عقب نشستم.  یرفتم و صندل نی پا یدر خروج  یپله ها از 

 پشت رل بود. یقادر ندفعهیاما ا کرد ی م یدگهم همونجا بود، معموال خودش رانن آراد

 ش انداختم. گرفته  رخ م یبه ن ینگاه می نشستم و ن کنارش

 . دادی حال من رو نشون م ی برا  یاز نگران  شتریب  یزیچ  هیش نکرده بود اما چهره  اخم

 ش گذاشتم. شده دست مشت  یدستم و رو نهیطمأن با
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 فکر بود چون با تماس دستم از فکر دراومد و بهم نگاه کرد.  یتو  انگار

 ؟ ی گفت یزیچ -

 .یبگم و تو هم بهم جواب بد  یزیچ ه ی خوامی نه اما م -

 گفت: بگو. حوصلهیب

 ؟ ی ناراحت یاز چ -

 ؟ ی خودت خوب -

 خاطر اون دوتا؟ به سوالش، گفتم: به توجهیهام و تو حدقه چرخوندم و بچشم  مردمک

  یگفت: تو فکر کرد  یا هانهیو عاقل اندر سف  یاز نگران ینگاهم کنه با لحن خال نکهیا  بدون
 ناراحتم؟  ای  مونیکشتمشون، پش کهن یمن از ا

 مربوط به اوناست.   ینه ول -

اما   ید یو د یکنی که تو فکر م میز یبد و بد و بدتر از اون چ ستم،ی ن یمن آدم خوب -
 نبودم. انتیخ  نیا  قیواسه افرادم کم نذاشتم؛ من ال 

 ش رو رفتم.از نهادم بلند شد و تا ته جمله  آه

 بودن... انتیمجبور به خ د یبود، گفتم: شا  رفتهل ی و تحل  ومدیکه از ته قلبم م ییصدا با

 و بلند شد.  کی ستریخنده  ه هیبه  لی تبد کهی شد، طور ترقیلبش عم  یرو پوزخند

 ؟ یانداز ی من و دست م یدار -

 ...دی، شانه -

ها با  باشه، اون  یکه اجبار  ستین ی زیچ انتیحرفم و قاطعانه گفت: نه! خ  ونیم  دیپر
 که بهشون اعتماد کرد پشت کردن. یخواست و اراده  خودشون به کس

 ! ؟یفقط به من اعتماد دار یتو گفت -
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  ممیرو به حر  یاما من هر کس ،یاز وجودم یرو فقط به تو دارم چون جزئ یاعتماد اصل -
 .دمیراه نم

  نیشه و صدمه بزنه، ا کی بهش اجازه دادم بهم نزد  یعنیراه دادم   یقیبه هر طر  اگه
 سوءاستفادست!  ست، ین انتی فقط خ

م  و احساس کرد  دنیچین بدتر در هم پکننده شد. احساس بد و نگران   دیناام دمیام تموم
 تنفس ندارم.   یبرا  یکاف  ژنیاکس

اما تصورش هم رعشه به تنم  شهی و خشن م یقدر جدموارد چه   نیا  یکه تو دونستمی م
 . انداختی م

داشتن و   قتیهاش که حقتموم حرف  زد،یکه همه  حرف هاش و خطاب به من م انگار
 .گرفتنی قلبم جا م ی تو  یخون یمثل خنجر

به طور نامحسوس   نیهم  یهام احساس کردم و برا هجوم اشک رو به چشم   دوباره
 . دمیپشت پلکم کش یدستم و رو 

 « ی از وجودم یجزئ »

 . شگاهیگفت: برو به سمت آزما  یبه قادر رو

 شگاه؟ ی : چرا آزمادمیتعجب پرس با

 ؟ ی خورد  ینه؟! صبحونه چ ای کنه  زی چته تا دکتر دارو برات تجو میبفهم دیبا -

 بود.  یاز گرسنگ بارش ن ی که ا دیچیحرفش دوباره معدم تو هم پ نی اگفتن   با

 .یچیه -

 لب گفت: خوبه. ریز 

شلوغ نبود چون   ادی. خوشبختانه ز شگاهیتو آزما  میو رفت  میشد ادهی پ نیتوقف ماش با
 . میصبر کن  یمدت د یگفتن با  م،یرفته بود یبدون نوبت قبل
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  یزیچ هی ،رم ی دکتر برات وقت بگ رمیشونم گذاشت و گفت: رها من م  یدستش و رو آراد
 ؟ یندار یتنها مشکل ،یبخور شی که بعد آزما خرمی هم م

 نه، هنوز نوبتم نشده عجله نکن.  -

 . ذارمیو دم در م ی، قادرباشه -

 براش تکون دادم. یخشکم سر یها لب  یرو  یلبخند کمرنگ با

 هام رو بستم. دادم و چشم  هیتک   یو به صندل سرم

 زده بشم.از ذهنم گذشت که باعث شد از جام بپرم و وحشت  یز ی لحظه چ  هی یبرا 

 امروز چندمه؟  دی: ببخشدمی پرس یکه کنارم نشسته بود کردم و به آروم یبه خانم رو

 و هشتمه!   ستیب -

 حرف از جانبش دوباره سرجام برگشتم و به فکر فرو رفتم.   نیا  دنیشن با

  زدمیکه هر روز باهاشون سر و کله م یای و ذهن یروح  ی های ریدرگ گذشت،ی ازش م یلیخ
 باعث شده بودت به کل فراموشش کنم.

که بهم وارد شده بود   یخاطر ترسدردم به کردن و دل دنیکم شروع به لرز کم  هامدست 
 اوج گرفت.  

بألخره نوبتم شد و از   د،ی که به اندازه  چند سال برام به درازا کش قهیز چند دقا بعد
 سالن صدام زدن.  یبلندگو 

کشه با   یطول م یمدت  شیآزما  یبررس نکهیازم خون گرفتن، بدون توجه به ا نکهیاز ا بعد
 به سمت پرستار رفتم و اصرار کردم جواب و زودتر بهم بده. صالیاست

داده   شیکه قبل از من آزما  ییتا قبول کرد زودتر از کسا شدیم  ریداشت اشکم سراز  گهید
 بودن بهم جواب رو بده.
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 . ادیب رونی تا ب  شکافتی م رو مقلبم داشت قفسه    کهیسالن انتظار نشستم، درحال ی تو

کردم تا جواب   یادآوری رو به خدا  تمی که بلد بودم رو خوندم و مظلوم ییذکرها تموم
 نباشه.  زدمی که حدس م یزیچ شی آزما

  یدوست داشتم زمان متوقف شه و فرار کنم، از طرف یاسمم رو صدا زد، از طرف  بألخره
 رو تحمل کنم و از اضطراب سکته نکنم.  یشتریزمان ب تونستمیهم نم

رو   لرزونم  یهابشن، قدم  ری سراز   میشونیعرق از پ یها باعث شده بود قطره  یاسترس با
 سرعت دادم و به طرف پرستار رفتم. 

 استرسم چند برابر شد. دمیصورتش رو که د یرو  لبخند

 . دیخانوم، شما باردار گمیم  کی رو به دستم داد و گفت: تبر  شیبرگه  آزما  ییخوشرو با

 . دمینشن یزیچ  گهید  دیهاش دوخته شد و بعد از کلمه  بارداربه لب  نگاهم

خم من متوقف شده و مرده بودم   دیزمان متوقف شده بود، شا  یواقع ی که به معنا انگار
 سرم... ی تو  یبوق بلند و متماد   هیجز  کردمی رو احساس نم یچیکه ه

 نشم. نیدادم تا پخش زم هیگرفتم و بدن کرختم رو بهش تک واریو به د  دستم

 هام رو گرفت.چشم   یاز خون جلو یری به کار افتاد و تصو یناگهان مغزم

درست   زی همه چ کردمی فکر م روزشی اگه تا د مونه،ی نم یکه رازم تا ابد مخف دونستمی م
قدر چه  دمینشه، اون روز فهم  میو دزد  انتیمتوجه خ  وقتچ یداشتم آراد ه دی و ام شهیم

 لوحانه فکر کردم. احمق و ساده 

برام روشن شد؛ ماه پشت ابر   زیهمه چ دم،ید واری د یو رو  سیخون آرتم یروز وقت اون
 .دیفهمی و م  زیروز که از نظرم دور نبود آراد همه چ هیو   موندینم

 ومد؟ ی سر من و بچم م  ییچه بال  اونوقت

 .نمی گذاشتم و چندبار پلک زدم تا بهتر بب میشون یپ یو رو  دستم
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 .دمیکش یصندل نی ترک ی نزد  یعقب رفتم و خودم و رو  عقب

: حالت  د یپرس یشد و با نگران کی رو بهم داده بود، بهم نزد شی که جواب آزما یپرستار
 ؟ ی خوبه خانوم

 آه سوزناک از عمق قلبم شدن.   هیبه  لی رو ندادم و کلمات تبد جوابش

 نشست.  یصندل ی سالن برام اورد و کنارم رو   یآب از آب سردکن تو  وانی ل هی

 و از دستش گرفتم و به زور چند جرعه ازش خوردم.  آب

 شدن.  ریهام سراز و که کنار گذاشتم سد اشک   وانیل

  ای  ی: ناراحت شددیپرس دی نگران شده بود، با ترد  یکه از حرکاتم متعجب و کم پرستار
 اشک شوقه؟ 

 .کنمی دکتر و خبر م ستی نزدم که دوباره گفت: اگه حالتون خوب ن یحرف همچنان

 و به نشونه  نه باال آوردم و آهسته گفتم: نه، خوبم.ر دستم

 !شی افتاده بودم که نه راه پس داشت نه راه پ  ریگ یجهنم ی تو

  قهیگفتم: شوهرم چند دق  تیو با مظلوم  دمیکش یق یکه از سرم گذاشت نفس عم یفکر با
 د؟ یبهش نگ شهیم اد،ی م گهید

 شه؟ ی چرا نگم؟ مگه م فهمم،ی گفت: منظورت و نم دیتعجب بهم نگاه کرد و با ترد  با

 کنم. زشیخونه سوپرا  میدیوقتر رس  خوامیم... م -

 سرش و تکون داد.  یابروش رو باال انداخت و با لبخند کمرنگ یتا  هی

 ! گمینم کی باشه، پس من بهش تبر  -

  دیبا  ؟یکنی م کاری و چ شی لبم نشست که دوباره گفت: جواب آزما  ی رو  یجونیب لبخند
 !گهید نهیبب
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 .کنمی م شیازش بفهمه، خودم راض  یزیفکر نکنم چ -

 بودن، ازم دور شد. نیکه برام مثل نفر کی از گفتن چند تا تبر بعد

  ی خودم درست کرده بودم رو تو یکه برا  یتیو موقع  دمیکش یقی رفتنش نفس عم با
 ذهنم مرور کردم.

خودم    شی پ یادی مدت ز  تونستم ی بود با همون شباهت که نم دیراز جد هی نمیا  انگار
 نگهش دارم و برمال نشه.

 باشه بتونم سقطش کنم. کی اگه هنوز کوچ  دیشا

 شکمم مشت شد. یاز ذهنم آه از نهادم بلند شد و دستم رو   دهیا  ن یگذشتن ا با

که از درونم  ییو ندا گذشتنی سرم م یکه تو  یکار اف شناسم،ی کردم خودم و نم احساس
مال من نبودن اما صداشون انقدر بلند بود که سکوت کردم و   شناختم،ی رو نم زدیم ادی فر

 بهشون گوش دادم. 

از سرم    ی! حتدم؟یرو پس م یدارم تاوان چه کار دونستمی نبودم اما نم یآدم بد  من
 قلبم .  یتحمل تو  رقابلیدرد غ نیشده ا  گذشت که عاشق آراد شدن گناه بوده و تاوانش

طور تونستم اون کار و با آراد بکنم؟ و حاال  طور تونستم ناگهان انقدر بد شم؟ چه چه  من
 بچمون رو بکشم... خواستمی م

بودم   دهی حاال به مرز جنون رس داد،ی مورچه هم آزارم م  هی یکه تصور پا گذاشتن رو  یمن
 شکمم فکر کنم.   ی  تو  به نگه داشتن بچه  یا لحظه یبرا   یحت  تونستمی و نم

  یتو  یترس  چیه  کردمی فکر م شیجواب آزما  دن ی! قبل از شنادیز  یلیبودم، خ دهیترس
االنشم که در حال   نی پرستار گفت هم یوجود نداره که تجربه نکرده باشم اما وقت ایدن
و   دی قلبم لرز  شهیو بزرگ م کنهی شکمم رشد م یداره تو  کی بچه  کوچ هیکردنم  هیگر

 . ارمبا مرگ ند یااحساس کردم فاصله 

 دختر داشته باشم.  هیدوست داشتم  شهیهم
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که خودم تجربه کردم براش بگم اما    ییها و دردهامادر خوب باشم؛ از ترس   هی براش
 رو بچشه. یپناهی و ب ییطعم تنها تی اجازه ندم تو واقع وقتچیه

که من   یکی کوچ یا یدن یرو تو  ایبزرگ شد دن یخوب بزرگش کنم، تا وقت خواستمی م
طور شکمم بود چه  ی... حاال که اون بچه تو نهینب دم،یدی ها ممغازه  ن یتریپشت و 

از جانب خدا به من    یاه یخودم بچه  خودم و آراد رو بکشم؟ هد ی هابا دست  تونستمی م
 که عاشقانه دوسش داشتم.  یو مرد 

عمارت   یپا تو  کهی از وقت کی روح تار  هیمن بودن اما در اون لحظه تنها نبودم؛  افکار    نایا
 م قد علم کرد.سرم درحال رشد بود و اون لحظه در برابر عشق مادرانه   یگذاشته بودم تو 

گذشته    یتر از زندگ جهنم شیزندگ دیفهمی و م قتی و آراد حق  ومدیم ایدناون بچه به   اگه
 . شدیمن م

و   شدمیمثل آتنا م  دیازش مراقبت کنم، شا  تونستمی و نم شدمی منم مثل مادرم م  دیشا
 . نمیبزرگ شدنم رو بب تونستمیاصأل نم

 !... شد یآراد م ه  یسا اون

  ترکنترل رقابل ی و غ تروونه ی همسرش د انتیکه بعد از خ ییوالی کول؛ همون ه ه  یآراد سا و
 شد... 

که توش   یو مکان  هیبه حضور بق توجهی ب کردم،ی که با دست شکمم رو نوازش م همچنان
 ...هیگر  ره ی بودم، بغضم شکست و زدم ز 

 *** 

 رها؟  یخوب -

بهش  یرچشم ی به بدن کرختم داد و ز  یتکون د،ی چیسرم پ ی آراد که تو یصدا   دنیشن با
 نگاه کردم. 
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  یذاریبار گفت: آخه چرا نم نی چندم  یشد و برا ره یبود بهم خ یکه حاصل نگران یاخم با
 دکتر... شیپ میو ببر   شی جواب آزما

و سرحال نشونش بدم گفتم:    یقو   کردمی م یکه سع  ییو باصدا  دم ی حرفش پر  ونیم
  ییغذام یرژ هینبود فقط کاف میز یچ دم،یو د ش ی چون من خودم دکترم و جواب آزما

 داشته باشم. یتری مقو

   ست؟ین  از یبه دکتر متخصص ن یگفت: مطمئن ابروش رو باال انداخت و  یتا  هیشک   با

گرفته و    دهیراه بهش زدم رو نشن نیو ب شگاهیآزما یکه تو  ییهاتموم حرف  دونستمی م
هم فشردم و گفتم: نه،   یرو  بخشنان یاطم  یهام رو با حالتحال پلک   نی هنوز نگرانه، با ا

 . ستین یاز ین

تکون داد و    یسر نیهم  یبرا  شهینم میلجباز   فیبود که حر  دهینشد اما فهم قانع
 دوخت.  رون یبه ب شهینگاهش و از ش

 دادم.  هیتک  یصندا یهام و بستم و سرم رو به پشتچشم  دوباره

 ؟ یهست که بخوا  یزیچ -

 بستم جمع شد.  یها چشم  یشد و اشک تو  نیحرف از جانبش قلبم سنگ  نیا  دنیشن با

گفتم:  اومد،ی از ته چاه درمکه انگار  ییخشکم و باز کردم و با صدا  یها زحمت لب  با
 لواشک، غوره...   ا،یآناناس، پاپا 

 ه؟ یامسخره  بیچه ترک گهی د نیگفت: ا  زد یکه تعجب توش موج م یلحن با

  اشیاز اشکم رو باز کنم، گفتم:  دلم خواست ، دقت کن پاپا زیلبر  یهاچشم  نکهیا  بدون
 باشه. دهیسبز و نرس

 چته؟  ی برا دهینرس وه  یم -
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گفت تا بره   یکه گفته بودم رو به قادر ییزا یو چ  دیکش یجوابش رو ندادم، پوف گهید
 بخره. 

  یبخره، همونا هم کاف ستونی فپر یازش بخوام برام قرص م میطور مستقبه  دمیترس
 بودن...

 گهیو بعد... د  ساختی مسخره کارش رو م  بیبود، خوردن همون ترک  کی کوچ یلیخ هنوز 
 اون آدم سابق شم! تونستمی نم چوقتیه

 *** 

هام چسب زده بودن که کردم، انگار به لب   ک یهام نزد از قهوه رو به لب  ز یلبر  وانیل
 و رها کنم.  وانی ل تونستم یهامم همونطور بودن و نم بازشون کنم. دست  تونستمینم

از    یمحو  ریزهرم نگاه کردم. تصو  وانیبه ل هیکه محکوم به اعدام با خودکش یکس مثل
 کنم. رشیتعب  ییوالیبه هر ه تونستمی توش بود که م مچهره 

  دم،یرو باالتر گرفتم و چند جرعه ازش نوش وانیجدال با قلب و مغزم ل قهیاز چند دق بعد
  ستادهی آراد، از لبم دورش کردم و به سمتش برگشتم که پشت سرم ا یصدا   دنیبا شن
 بود.

 دستم نگاه کرد.  یقهوه  تو  انوی به ل یهم  قفل کردم و با اخم کمرنگ  یو تو  هاش دست 

 شده؟  یچ ،یخوری که امروز م هی وانی ل نی سوم ن یا -

ده تا   یبشه؟ خودت که روز  ی زیچ دیگفتم: مگه با  نهیدهنم و قورت دادم و با طمأن آب
 !یخوری م

 .کنمی تعجب م یایو ترش ینیر یمن به مزه  تلخش عادت دارم، از تو که اهل ش -

  خوامی گفتم: خب منم م یقی و بعد از نفس عم دم یرو سر کش شهیبق  یپوزخند محو  با
 داره؟  ی، چه اشکالتو بشم  هیشب



 بی محابا 

615 
 

خط   یصدا و تلوخوردن تو   یدگیو کش زدمی نوشده  بود حرف م ی ادی که ز  یکس مثل
 دست خودم نبود. ستادنمی ا

 چند قدم بلند خودش و بهم رسوند و کمرم رو گرفت.  با

 ! یمن باش  هیشب یخوای نگو که م چوقتیه گهیزمزمه کرد: د یو خشدار لحن خشن با

  یو رو  دی کش یعسل یدرست کرده بودم و از باال که توش قهوه  یایحرف قور   نیاز ا بعد
 . دیکوب نیزم

شکمم   یو دستم و رو  دمی که حاصل شکستنش بود از جام پر  یبلند یصدا   دنیشن با
 گذاشتم.

 خوردم.  یخوردم و به عسل  یرها کردنم سکندر  با

 .نمیحالت و نب  نیا  گهیگفت: د یای و با لحن جد  ستادی ا  روبروم

از  دنشیبلندش به سمت در رفتن و با کوب یهاجوابم نموند و پشت بهم کرد، قدم  منتظر
 رفت.  رونی اتاق ب

 شکمم برداشتم. یکردم و دستم و از رو یا خندهتک  اریاختیب

نگران نباش و نترس،   یاگفتم: اگه زنده  یبلند یبهش انداختم و با صدا  ینگاه مین
 !میمونده استفاده کن یاز فرصت باق ایپس ب کشه،ی کردم جفتمون و م کاریبفهمه چ

که تعادلم رو از دست   ادیانقدر ز   دم،یو دوباره خند  دمیحرف آبغوره رو سر کش  نیاز ا بعد
هام و  چشم  نیزم یرو  وانیو سقوط ل یزیروم  دن یافتادم، با کش  نیزم یدادم و رو 

 سرم اکو شد.  یبلند شکستنشون تو  یمحکم بستم و صدا 

 آغوش آراد جا گرفت. یبدن لرزونم تو قهیباز شد و بعد از چند دق در

 و گرفت و بلندم کرد.  دستم

 خوبم. ،ست ین یز یچ  و ول کردم و آهسته گفتم:  دستش
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 تخت نشوند.  یبه کارم، دوباره دستم رو گرفت و رو  توجهیب

پاهام   ی و پتو رو رو دی ها رو پشتم چتعجب بهش نگاه کردم که باحوصله بالش  با
 انداخت. 

 هست بتونم برات انجام بدم؟  یکار -

 ... دی: ببخشگفتم  یانداختم و به آروم نی سرم رو پا زدهخجالت 

گرفت و به سمت   دنیچیپیهم م  یتو  هدفیسردم رو که از شدت استرس ب ی هادست 
 . دمیخودش کش

 شدم و ترسوندمت!  ی من متأسفم که عصبان ست،ین یزیچ -

بگم:   یفقط تونستم با همون بغض و شرمندگ کندم،ی پوسته  خشک لبم رو م کهیدرحال
 ... دیببخش

 ! ؟ی نباش یکه مجبور به عذرخواه یکنی نم یکار  هیچرا   -

 نزدم.  ینداشتم، پس حرف یجواب

عذاب بکشم اما نتونستم مقاومت   شی کنم تا بعدأ کمتر از دور یازش دور  خواستمی م
 ش گذاشتم. شونه  یکنم و سرم و رو 

و مثل   ی شونیپر روزهان یکه ا یدار ی نوازش موهام شد و آهسته گفت: مشکل مشغول
 ؟ ی ستیقبل ن

به سوالش   توجهیب نم،یهاش رو ببدست  دادی هام اجازه نمچشم ی اشک تو   کهیدرحال
 ؟ ی ستین یگفتم: از دستم عصبان

رو   ی لیروزا خ نیچرا هستم، ا  -. دیکش یقیسرم گذاشت و نفس عم   یو رو   شچونه
 کنم که انقدر دوست دارم؟!  کاری اما چ  یاعصابم

 که زهرش محبت بود.   یخنجر سم هیخنجر بودن،  هاشحرف 
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  بیآس شتریب قتی حق  دنیدوسم داشته باشه، بعد از فهم شتریقدر بهر چه  دونستمی م
 .شهی تر مبراش سخت  دنمیو بخش نهیبی م

 بهش چسبوندم تا از ترس از دست دادنش فرار کنم. شتریو ب خودم

  هی یتو  شتریروز به روز ب  ست؛ی تو ن  یآغوش برا نیا  زدیم ادی که فر یبلند  یصدا  از 
 !کنهی از هم جداتون م شهیهم  یبرا نی و هم یر ی فرو م یکه خودت درست کرد  یباتالق

کرده   گرانی با خودم و د یی، کارها کارست و چه  ه یکه اون ک رفتی م ادم یها  وقت  یبعض
 چشمم بود. یجلو  شهیو اون مرد هم سیاما صحنه  مرگ آرتم رفتی م  ادمی بود رو 

تفاوت که آراد   نی سرم وجود داشت با ا یو هم ت  تریحال واقع نیمبهم و در ع  ریتصو  هی
 کردم. کی من بودم که شل  نیها رو نکشت، اسلحه رو به طرفشون گرفت اما ا اون 

اشتباه در  هیخالف ناخواسته بود؛   هیها باشم، خالف من  اون   یجا  تونستمی هم م من
 ! یناچار نیع

رو   رهاشی ت تونستی بود م دونهه ی  نکهیا نیپور در عاسلحه  کرم  کهیوقت   کردمی کار م یچ
که   ییاز کسا   یکیکنه و هر کدومش رو بزنه به قلب  میقسمت مختلف تقس نیبه چند

 دوست دارم! 

 تونسته باشم مادرم رو نجات بدم اما درواقع خودم و آراد و... دیشا

: بچمون رو  دلم ادامه دادم  یشکمم بود گذاشتم و تو  یدستش که رو  یو رو  دستم
 کشتم!

 ؟ یبگ یزیچ یخوا ینم -

 ؟ یگفتم: مثأل چ  یفیضع یدهنم رو قورت دادم و با صدا  آب

 ؟ یو نتون یبهم بگ یهست که بخوا  یزیچ -

 و بهش بگن اما نتونستم، ترس اجازه نداد.  زیاومدن باز شن و همه چ هاملب 
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 نه...  -

 خوبه! -

  نیآخر یادآوری باخبر بشه؟... با  کشتمشی که داشتم م یاحق نداشت از وجود بچه  اون
 م رو دوباره بستم. باز شده  یها لب  سین یک یها نگاه و حرف 

اون   ی، بچه برا به بچه نداره  یا ی دلبستگ چیدرونم خوشحال بود که آراد ه کی تار  قسمت
مردم عشق بورزه و زحمت    ه  یمثل بق تونستی بود، اون نم  یخوردفقط اعصاب 

هم مجبورم    گفتمی از من رو به خودش بده! احتماأل اگه بهش م ریغ یز یداشتن چدوست 
و بچشون آورد... سرم رو آهسته تکون   سینیکه سر ک  ییسقطش کنم، مثل بال  کردی م
 و تأسف خورد.  ختیاز وجودم که مال خودم بود از درون اشک ر  یادم و قسمتد

 امکان نداشت بچمون رو دوست نداشته باشه!... شناختم،ی قلب آراد و م من

  یرو تو  یشتریبشه و عشق ب یبه انسان بهتر لی بچه تبد  هیبا تولد   تونستی م اون
 قلبش جا بده.

ازم   یزینزد و چ یحرف  گهیاما د کنمی م هیبده و دارم گر  میکه حال روح دیفهم آراد
 .دمیبهش نم یجواب درست دونستی چون م دیشا  د،ینپرس

 تخت بلند شد.  یاز رو یحرکت ناگهان هی  یکم دور کمرم شل شد و طکم  دستش

 صورتم کنار زدم و با تعجب بهش نگاه کردم.  یو از تو  موهام 

  یگره  محکم دستش تو  تی لقه کرد و در نهاهم ح  یکالفه تو یو با حالت هاش دست 
 . دیچیموهاش پ

 .داشتیرو از روم برم  نشیو نه نگاه سنگ  نشستی نه م رفتیم نه

 ؟ ی: خوبدمیرها کردم، آهسته پرس هیو گاز گرفتم و بعد از چند ثان  نمیر یز  لب
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گفت: فکر   شد،یو پررنگ م  گرفتی خو م شی شونیبا پ شتریکه هر لحظه ب یاخم با
 ؟ ی سوال و ازم بپرس نی که ا یهست یطیشرا  یتو یکنی م

 انداختم. نی لحن تندش جا نخوردم و بدون حرف سرم رو پا از 

 من و نگاه کن!  -

 کالفه و نگرانش نگاه کردم.  یها چشم  یبود تا تو   یصداش کاف تحکم

 رها؟  یناراحت یاز چ -

 . ستمیمن ناراحت ن ،یچیه -

 ؟ ی گیپس چرا بهم دروغ م -

داشتم اما قادر به بلند شدن   نیزم یرفتن تو  ای شدن  دیناگهان ناپد  ی برا ید یشد  لیم
 هم نبودم. 

 .گمیبگم: دروغ نم یفیضع یتونستم با صدا  فقط

 !یگی دروغ م یگفت: دار  یلحن شمرده ا با

 گفت: چرا انقدر ازت دورم؟  یا رفتهل ی تحل یمتأسف شد و با صدا   لحنش

 . نمیهاش ببچشم  یو تو   یناراحت تونستم ی بهش نگاه کردم، م نیغمگ

  لی دل دمیکشی بکنم چون خجالت م یکار تونستمی و نم  شدیم تشی اذ  یلیخ روزهان یا
 بهش بگم. گهیدروغ د ه یو هم با   میناراحت

 ار کنم.نکردم انک  یسع  یترش کرد چون حتنزدن و جواب ندادنم کالفه حرف

 ؟ یکنی رها؟ چرا بهم نگاه نم شدهیچ -

م که سرم رو تکون دادم و با زحمت بدن خسته  شد یهام جمع مچشم یاشک تو  داشت
 رو از تخت فاصله دادم.
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شدم و روبروش   کی در استوار برداشتنشون داشتم بهش نزد یکه سع  ییها قدم  با
 .ستادمی ا

 زدم. یخشکم رو با زبون تر کردم و لبخند کمرنگ یهالب 

  یتا انرژ کنمی نگات نم ستم،ی و خوشگل ن یپرانرژ  شهیروزها مثل هم نیا دونمی م -
 ! یرینگ یمنف

اگه هر روز    یحت دم؟یت نمبه چهره  یتی زد و با اخم گفت: چند بار بگم من اهم یپوزخند
  دنتیباز هم از د یتخت بگذرون یتموم وقت و تو  یحالیو ب یو از خستگ  یکن هیگر

 ! شمیخسته نم

  یکم رو روزهان یکه ا  یتا دستم رو دو طرف صورتش قرار دادم و لبخند از ته دل دو
 نثارش کردم.  ومد،ی صورتم م

  یو ه یکرد ی که اخم م ییهااون وقت   یازت دور نبودم! حت چوقتی و من ه دونمی م -
  شهی ! من همشتی پ ومدمیو بازم م رفتمی من از رو نم می بترسون یخواستی م
دوست داشته باشم، از  ندهیقدر در آقراره چه  دونستمی که نم  ییوقتا ی حت شناختمت،ی م

 همون اول... 

 هام جمع شد و لبخندم محو شد.چشم  یها اشک تو حرف   ونه  یم

 ! دونستمیانقدر دوسش داشتم؟... خودم هم نم  چرا

 . دیدستم گذاشت و آهسته بوس یو رو   دستش

گفت: پس   یوارخشدار و اندوه  یهام ثابت کرد و با صدا چشم   یلرزونش و تو  مردمک
واردارم    ؟یخودت رو تو دل من جا کن یتونی و بکنم؟ چرا تو م کارنی ا  تونمی من چرا نم

خلوت   یتو  تونمی احمقانه بکنم و نخوام جلوت محکم باشم؟!... اما من نم ی کارها یکن
 قلبت باشم! 
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شدن   ریهام سراز لب   یشدن، کلمات از قلبم رو ریهام سراز انداختم و اشک  ن ی رو پا سرم
 و از هم فاصله گرفتن اما در آخر دست آراد از دستم باز شد و چند قدم ازم فاصله گرفت. 

! من  یگفت: حق دار یبهت بهش نگاه کردم که انگشتش رو به طرفم چرخوند و عصب با
 ...یکارهام رو فراموش کن یتونی و تو نم  المویه هی

چه فکر   نکهیا  انی ب یبرا ییهارو به چپ و راست تکون دادم و به دنبال واژه  سرم
ادامه داد:   یهام رو باز و بسته کردم اما نتونستم... و اون با تند داشت لب  یاشتباه

ته باشم، تو  قدر دوست داشقدر تالش کنم و چه چه  ستیمهم ن ،یترس ی ازم م شهیهم
 !یمن و دوست داشته باش  ارتیبا مغز و قدرت اخت یتونینم

 که در دسترسم بود چنگ زدن.  یاکلمه  نی حالت، به اول نی ترلرزونم با معصومانه   یهالب 

 ...ستین نطوری... ا یا -

با من ازدواج   ی شد مونیپش ه؟یطور : پس چهدی حرفم پر  ونی متأصل م  یو لحن ادیفر  با
 ...؟ی ترسی م  ندهیاز آ  ؟ی کرد

خاطر  نه به  یول مده یخ... خب، ترس ست،ین ینطوریزده گفتم: نه، نه! اشتاب و وحشت  با
 که کردم... یاز کار یمونیو پش  ندهیآ

 سکوت کردم و به فکر فرو رفتم.   ناگهان

که در  یاز کار  دم،یترسی م می با هم داشته باش می تونستی که م یانده یدروغ؟ از آ قدرچه
 شده بودم...  مونیبه بار آورده بودم پش یران ی و  یحقش کرده بودم و ناخواسته کل

بوده و از ازدواجمون   یاگه ید  زیبودن، خواستم بگم ترسم از چ یکه افکارم طوالن دمیفهم
 شده بود.   ری د یلیاما انگار که خ  ستمین مون یپش

 .دمی دو  رونی اتاق نبود، با عجله شالم رو برداشتم و از اتاق ب یازش تو   یاثر چون 

رفتم و نگاه مضطرب و   نی ها پااز پله  دم،یازش ند یچشم راهرو رو گشتم اما اثر با
 هراسونم رو سرتاسر خونه به دنبالش گردوندم. 
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: آراد و  دمیاز خدمتکارها پرس  یکیشده بود، از  دهیبر  دهیبر دنیخاطر دو که به  ییصدا با
 ؟ ی دیند

ابروهاش رو باال   یچون با سردرگم هیگفتم و مخاطب حرفم ک  یچ دیکه اصأل نفهم انگار
 انداخت. 

 گرفتم و حرفم رو اصالح کردم.  ینفس

 اربابت... ل،یکِ  -

 رفتن.  رونیاز خونه ب شیپ قهیچند دق تموندیکال  یآقا  -

 ام؟  یت  یگفتم: اتاق ک دیلحظه به فکر فرو رفتم و بعد با ترد  چند

 ... اط ینه، رفتن تو ح -

شال از سرش با سرعت به سمت در  دنینموندم حرفش رو کامل کنه و با کش منتظر
 عمارت رفتم. یخروج

  یدستش رو کهی افتاد، درحال زابلی بودم که چشمم به عمه ا دهی ها نرسبه پله هنوز 
ها باال  لرزون از پله ییها با قدم   زدنی م ادی و ترس رو فر  یهاش ناراحتدهنش بود و چشم 

 اومد.

 شده؟  یلب زدم: چ   دیترد با

 داد. هیتک  واریچون با همون حال آشفته به د د،یکه اصأل حرفم رو نشن انگار

 گفتم: عمه؟ آراد کجا رفت؟  یبلندتر ی به سمتش رفتم و با صدا آهسته

 اومد.  رونیکه توش بود، ب یالسه خورد و از خ یتکون دنمید با

 هاش گرفت. دست  یرو پر کرد و دستم رو محکم تو  نمونیب فاصله  
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نگاه کردم که آب دهنش رو قورت داد و با   بشیتعجب به حال مشوش و رفتار عج با
 ! یکمکمون کن دیکه به دستم وارد کرد، گفت: رها با یفشار

 به حرفش گفتم: آراد کجا رفت؟  توجهی تکون دادم و ب  یسر جیگ

 به سوالم نکرد.  یهم بهتر از من نبود و توجهاون  حال

 ...یریجلوش رو بگ یتونی ! فقط تو مکشتشی اون م -

 کشه؟ یرو م یک یزمزمه کردم: ک دیترد با

شد و   رهیاشکش بودن بهم خ  یهاقطره  سیکه سدشون شکسته و مبدأ خ ییهاچشم  با
اگه هم آرمان   مونه،ینم ی براش باق ید یام  چیه  گهیکشه دگفت: اگه برادرش رو ب

 ...شهینابود م کنه،ی که فکر م یزیبکشتش برخالف چ 

 کنم؟  کاری چ دیگفتم: با  دم،یفهمی هاش نماز حرف  یچیه  کهیدرحال

 اشاره کرد. یدستم و ول کرد و به قادر دیحرف رو که از جانبم شن  نیا

به خودم اومدم   یغرق در فکر بودم که گذرزمان و اتفاقات رو احساس نکردم و وقت انقدر
 . بردمی م  یبه سمت مکان نامعلوم یبودم و قادر ن یماش  یکه تو

کردم افکارم رو متمرکز کنم اما باز هم   یرو فشار دادم و سع مقه یهام شقانگشت نوک  با
 بست خوردم. به بن

طور ممکن بود اصأل چه  دونستم؟ ی ادر داشت و من نمطور آراد بر بود؟ چه  یک آرمان
 ...رم؟یجلوشون رو بگ تونستمی طور مرو بکشن؟ من چه  گهیبخوان همد 

! مگه  رهیمی بود که آراد در خطره! اگه کشته نشه، روحش م نیا  دونستمی که م یزیچ تنها
 وندیپ ه تونی م یو اختالف نهینشه؟ چه ک وونهیبرادرش رو بکشه و بعد د یممکنه کس

 رو بشکنه؟!... یخون
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شد، پشت سرش منم با   ادهیازش پ   یمتوقف شد و قادر  نیدر افکارم بودم که ماش غرق 
 اومدم.  رونی شتاب ب

 گفت اما در باز شد.  یچ دمیرو زد، نفهم فونیآ یقادر

که دم در   یگارد یبه دو تا باد  توجهی تعلل و نگاه به پشت سرم واردش شدم و ب  بدون
 زده!...و وحشت  نفسک ی   دم،یبود دو  اطی ح یکه انتها  یابودن، به سمت خونه

 به صورت خودکار باز شد.  یاشهی در ش دم،یرس یدر ورود یبه جلو یوقت

 نفس زنان وارد شدم. که از سرعتشون کاسته شده بود، نفس ییها قدم  با

  نیباز کردم و با آخرخشکم رو  یهالب  سوخت،ی خشک شده بود و به شدت م گلوم
 ست؟ خونه  یزدم: کس غیم داشتم، جحنجره  یکه تو  یتوان

تعجب داشت   یبزرگ بود و جا  یلیخونه به نظر خ دم،یدرمقابل سوالم نشن یجواب چیه
 .خوردی توش به چشم نم یمحافظ  یحت ا ی خدمتکار  چیکه ه

 نبرد؟!  یشده بود، برا یکه به عمد خال  انگار

  یاشه یش یوارها یدر هم و د یاز راهرو  دیو با ترد   دمینبرد دست از انتظار کش یادآوری با
 . دمیپله  بلند رسراه  هیکم عمق داشتن گذر کردم تا به  ی که آبشارها

 راهرو مشخص نبود.  یبودن و انتها ادیز  هاپله

اون باالست،  گفتی که داشتم، م  یای باال رفتن و نبودنش وحشت داشتم اما حس قو از 
 بود. شیزندگ یرنگ تو  ن یو محوتر ن یترکه بعد از من پررنگ  یمراه با کسه

باال رفتم،    کشیبار یهادردناک از پله یی و زانوها ی با خستگ ومد،ی م اهی که به نظر س یرنگ
 . خوردی به چشم نم ونشیم یدر چیسالن بلند و کم عرض افتاد که ه  هیچشمم به 

 به گوشم خورد.  یز ی شکستن چ یبودم که صدا  دیترد  غرق 

 .دمیکه صدا ازش اومد دو ییرو کنار گذاشتم و به سمت جا  شک
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 . شدنی تر م، واضحخفه ی ادهایصداها بلندتر و فر  رفتم،ی قدر جلوتر مچه  هر

 در بزرگ بود که سراسر عرضش رو گرفته بود اما باز بود. هیراهرو   یانتها 

هام رو با قدرت  شد و با قدم   شترید، تعجبم بکه از داخلش اوم ییآشنا یصدا   دنیشن با
 .دمیتند کردم تا به آستانه  در رس یشتریب

 پور افتاد.اما چشمم به کرم   دمیاز دکور اتاق ند یزیچ

 زمزمه کردم: آرمان!... زدهرت یح

 !بیآرمان به گوشم خورد، بلند و مه یها خنده  یبودم که صدا  رتی در بهت و ح غرق 

  دمیکه ند یانگشتش رو به طرف کس  داد،ی سر م  یکیستر یخفه و ه  یهاخنده  کهیدرحال
به  کهی م، درحالخونه کنمیروز دعوتت م  هیبهت گفتم  ش؟ینیبی ... مای گرفت و گفت: ب

 .دمیرو داشتم و دارم رس اقتشی که ل یزیچ

که تموم عمر   یزی: چدی چیگوشم پ یتو  یز یو تمسخرآم ترنی آراد با تن پا  یصدا 
 اون مهره؟   یدنبالش بود ارزشتیب

 شد. زی هام تگوش گرد و   هامچشم

  یگیم  یجور هیصدا و گلوش مونده بود، گفت:  یهاش گرفتگاز خنده   کهیدرحال آرمان
 !...ستی تو ن  یحداقل برا ست،ین ست؟ی ن یباارزش زی انگار چ

که آراد هم نشکستش تا خودش به حرف اومد   نی سکوت سنگ  هیلحظه سکوت کرد.  چند
که   یاحمق  ییلوس بابا یعوض  هیمن هست، تو    یبرا یگفت: ول یبلند  یو با صدا 

  د،یبرات خر یکه کول عوض ی شد ی! تو سوار اسبیداشت یاراده کرد   یزیهر چ شهیهم
 نداد. یزیچ  یصفت  والیو ه یگری نعل زد و رام کرد اما به من جز وحش

  گارد،یبرده، باد ن،یمال منه! کارخونه، باند، معدن، خونه، ماش ،ینیبی م  نجایکه ا   یزیچ هر
 پول... همشون مال منن! 
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نقاب  هی یکه دار یزیتو تنها چ  یزد: ول ادی رو به سمت آراد گرفت و فر انگشتش
 یمال کول بوده، حت یکه تا حاال داشت  یزی! هر چ هاته ی صفت والی ه یرو  یخاکستر
 .ستیمال خودت نبوده و ن یکه هر بار به سمتم نشونه رفت  یااسلحه 

 فقط پوزخند زد. زش،ی آمو نفرت   قیعم یهادربرابر حرف  آراد

گفت:    یبا لحن خونسرد  خاروند،ی خندونش رو م یهاانگشت لب   یبا انتها کهیدرحال
 ؟ یبگ یخوا یم   یچ ؟یخب که چ

صداش کم کرد و با لحن تند و  نشد، از تن   شونی پر شیخاطر لبخند و خونسرد به آرمان
و   ینداشت  یچی ه اقتیبگم تو ل خوامی بگم من بهتر از توئم! م خوام ی گفت: م یزیت

و پرش گرفت و من رو    ربالی که تو رو ز  کردی بگم اون آشغال اشتباه م خوامی م ،یندار
 کرد.  رونیب

 !ینکرد، خودت رفت  رونیتو رو ب یپوزخندش رو محو کرد و آهسته گفت: کس آراد

سر تکون داد: درسته، من خودم رفتم   یداریآرمان بود که آروم شد و با لبخند معن نباریا
 که پسم انداخت متنفر بودم!  یچون از تو و اون عوض

 شده بود.  وونهی انگار که د  د،یخند هیثان چند

 به آراد انداخت.  یزیانگش، دوباره نگاه نفرتاز اتمام خنده  بعد

اون خونه مرد، چون اون آشغال من و خواهرم رو دوست نداشت،  یچون مادرم تو  -
توجه اما   اقتی آشغال بچه ننه بود، من عرضه کار داشتم و ل یچون تموم توجهش به تو

  وجودیبو بچه  احمقش کرد. تو انقدر  یاون تموم احساسات منفورش رو خرج زن عوض
 اما من...   یفرار کن ردستی با اون دختر ز  یخواست ی که م یبود

گفت: من خودم   شیپشت لحن حرص یواضح ی هم فشرد و با ناراحت یو رو   هاشلب 
 اما اون... ستادمی کول ا ی! به اون خونه برگشتم و جلو ییرو ساختم، تنها
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متمرکز کرد، اون هم   یاگوشه   ینگاهش و رو دمید میکه داشت ی اوجود فاصله  با
 ...دونستمی نکردن تالش کنه؟! نم ه یگر یبغض کنه و برا  تونستی م

 تا تونست نقاب محکمش رو دوباره بزنه. دی طول کش هیثان چند

 رو به تو داد. یران ی و  دیرو داشتم اما اون مهر و کل شین یجانش اقتیمن ل -

  گهیگوشه  لبش گفت: تو د  هم  قفل کرد و با همون پوزخند محو  یهاش و تودست  آراد
 ! یا   یاعقده  یلیخ

 سرجاش تاب خورد.  جه یو با سرگ دی خند محابای ب آرمان

 ! ستمین والیلب گفت: حداقل ه   ریو ز  دیخند  دوباره

  شی گفت: تو اول  مقدمهی شد و ب رهی شد، به آرمان خ یتازه کرد و نگاهش جد  ینفس آراد
 ! یبود

 ...والیکرد که آراد زمزمه کرد: ه زیهاش رو ر چشم یبا کنجکاو  آرمان

اتاق گذاشته شده بود، گرفت و رو به آرمان گفت: تو   یانتها   زیم  یرو از مهر که رو نگاهش
  نی بود که به گوشم خورد، اول ی زی چ نی! انگار اولوالیه ی که به من گفت یبود  یکس نیاول

 . ارمی بود که تونستم به زبون ب یاکلمه

 شدن، دادم.  ری هام اجازه  سراز قلبم گذاشتم و به اشک  یو و ر  دستم

 شرمنده باشه.  دادیسکوت کرد اما لحنش نشون نم هیچند ثان آرمان

من    ری تقص نکهیزبون باز نکرد. ا  یکه تا نه سالگ یاحمق سوسول بود   هیخب، تو  -
 ! ستین

 و زانوهام سست شدن.  دمیش ترساز خنده  د،یخند آراد

 ، بهش فکر کن. چرا هست  -
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آتنا باخبر کرده   انتیبوده که کول رو از خ یآرمان کس دمیفکر فهم یمن هم با کم   یحت
 زد. یاما اون خودش رو به نفهم

زحمت   یشوهرش حت  کهیمرد درحال  یو ناراحت ییتنها  یمادر من تو ؟ یفهمی م  یتو چ -
ممنوع االسم شد و من  کهینداد اما اون زنش رو هم به خودش خاک کردن جنازه 

 !کنهی و در رو قفل م نهیشی اون اتاق م یهر هفته تو  یچ یکول برا  دونستمی م

  ترک ی بود که احساس کردم هر لحظه دارم به سکته نزد وقفهی قلبم انقدر تند و ب ضربان 
 .شمیم

 دم؟ یسر جنازه  آتنا خواب  یسال باال   کیبه   کی من نزد پس

چون قلبت    گمی م  یمن چ یفهمی ادامه داد: البته تو نم  ینزد که آرمان با تلخ یحرف آراد
  چوقتیاما تو ه خواستمی خونواده م هیبود. من   یعوض هیمادر تو   کنه،یکار نم
 ! ینخواست

هست که    یاگه ید  زیگفت: چ  یدستش رو به عالمت سکوت باال گرفت و با خونسرد آراد
 ؟ یبگ یبخوا 

 نه! ؟یازش بفهمکه تو  یزیچ -

 سکوت کرده بود، چند قدم محکم به جلو برداشت. کهیدرحال آراد

ش رو  داخل کتش رفت و اسلحه یدستش که تو  دم؛یترس دم،یرو که از دور د نگاهش
 و به سمتش برم.  امی ب رونیآورد باعث شد از حالت خشک شده ب رونیب

  بشیاز ج یی چاقو نباریپرت کرد و ا  نیزم یچهارچوب در رد نشده بودم که اسلحه رو رو  از 
 آورد. رونیب

که ضامنش رو به طرف کرم پور چرخوند و با پوزخند گفت:   دمیم و د خشک شده  سرجام
جدا   یو خودم با پول  نیا کشم،ی کوِل نم راثیکه به قول خودت م یامن تو رو با اسلحه 

 .م یخارج از رابطه  کار  ییکشتن کسا یبرا  دمیاز پول کول خر
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 ه؟ یچ نظرت

پرت کرد و پوزخند زد اما    یاآشفته شه، کتش رو به گوشه  ایبترسه   نکهیبدون ا  آرمان
 نشون نداد. یایدفاع له  یوس  ایاسلحه    چینکرد و ه یحرکت

  یتو  یاز شوخ   یاثر چیبوده باشه چون ه موردیب زابلیترس عمه ا دیرسی نظر نم به
نبود که بخواد حاال   یاز کشتنش نداره؛ آرمان هم کس یی ابا  دونستمیحرکات آراد نبود و م 

بدون تالش به دست آراد  ده،یها براشون تالش کرده رسکه سال  ییزها ی که به تموم چ
 . رهیبم

و مطمئن بودم آراد هم از آرامشش تعجب کرده، به نشونه    کردمی تعجب بهش نگاه م با
 نیهاش به طرف بهش نکرده بود چند بار سر تکون داد، لب  یاکه اشاره  یزیچ دی تا

 .دیش باز شدن و خندگونه

 ! یای عوض اقتیلیآدم ب هیدرسته، تو   -

  ه؟ی چگفت:  یبه مهر انداخت و با تند  ینگاهم یشد که ن رهیبهش خ د یبا ترد آراد
  شهیتا هم  ؟یهست یپسر خوب یلیخ یو به کول بگ یمهر و بردار ،یمن و بکش   یخوای م
 !یر ی خاطرش بماگه به  یحت ؟ی حلقه به گوشش باش  یخوای م

 ...؟یی وال یه هی کنهی احمق که باور نم  یاز اون رها ؟یکشی اون خجالت نم از 

دست آراد فشرده شد و محکم به  یتو شقه یکه   دینکش هیشد اما به ثان یچ دمینفهم
 شد. دهیسرش کوبپشت  وارید

 ! اریاسمش رو ن چوقتیه گهید -

دسته    کهی درحال د،یچیگوشم پ یتو دیلرز ی م تیآراد که از شدت عصبان  زی دآمیتهد  یصدا 
 . فشردی گردن آرمان م  یچاقو رو رو

 شدم.لرزونم رو به سمتش برداشتم که با حرف آرمان ساکت  ی هاقدم  زدهوحشت 
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و با   یاری هر لحظه چشمش دنبالته هر بار نقابت رو درم کهی درحال یکشی خجالت نم -
 ...؟یکنی م دشیناام اتی گری وحش

 بکنم. ی حرکت  ایزده شدن چون نتونستم تکون بخورم  چسب  نیانگار که به زم  هامقدم 

 بودم.  ستادهیا  شون یکه در چند قدم دیروم چرخ یآراد ناگهان نگاه

 داد. ی انکارنشدن یآروم محو شد و جاش رو به تعجبآروم  اخمش

 آرمان گم شد. ادی فر یصدا   نیآهستش که اسمم رو گفت، ب زمزمه  

 هیمهر    نی! ا یریپس گرفتن قالده  کول بم یو تالش برا   نجایممکن بود با اومدن به ا  -
 ؟ ی ش والتریتر و ه یخون یکه هست ینی از  یخوا ی کشتاره، چرا م یاسلحه  پر برا 

ادامه داد:  ی اگرفته  ی با صدا شدی مشت آراد فشرده م  یتو یبه سخت شقهی که   یحال در
 ؟ یاصأل دوسش ندار یعنی

  ری م سراز گونه  یحرفش رو  نی کرده بود با ا نیهام کمکه پشت پلک   یاشک سمج قطره 
 شد.

 و مات شد.  دیهام چرخاشک   یبه حرف آرمان رو توجهیآراد ب نگاه

 شده... والی ه هی، عروس  ساده و عاشق  یگفت: رها   دهیبا همون پوزخند و لحن کش آرمان

، به خاطر  صورتش خورد   یتموم نشده بود که ناگهان مشت محکم آراد تو حرفش
 افتاد.  ن یزم یبودن ضربه، تعادلش رو از دست داد و رو  یناگهان

 !ار یبهت گفتم اسمش و ن -

که   یشده بود، گفت: هر کار  ریکه از صورتش سراز  یبه غرش آراد و خون توجهی ب آرمان
 !... یشیخورد م  شتریب ،یبکن
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 ستاد،ی خواست به سمتش خم شه و دوباره بزنتش که ناگهان متوقف شد و دوباره ا آراد
  کی بهم انداخت و   ینگاهمیشده بود ن یموهاش مخف  ری از چشمش ز  یا مهی ن کهیدرحال

 قدم از آرمان فاصله گرفت. 

غلبه بر   یهاش رو برامشت دست  کهیازش فاصله گرفت و درحال شتریب یقی نفس عم با
  نی انگشتش رو به سمتش نشونه رفت و لب زد: فقط هم کرد،ی باز و بسته م تشیعصبان

 ...کشمتیواقعأ م گهیبار، دفعه  د هی

 سستش رو به سمتم برداشت، تالش کردم عقب نرم و نترسم.  یهاقدم 

 آرمان متوقف شد و دوباره به سمتش برگشت.  یصدا   دنیبود که با شن دهیبهم نرس ز هنو 

 ؟ یکنی چرا رهاش نم -

 دونمی م  شه،یروز عاقبتش مثل آتنا م هیهم رفتن که ادامه داد:  یتو   رتیبا ح هاماخم
 ...نهیهم والهای عشق ه تی ! خاصشیکشی روز م هی  یول یدوسش دار

  یول دیگفت: تو رو شا  یای آروم اما جد  یآراد نشست و با صدا  یهالب  یرو  یپوزخند
 اون... 

 قدر دوسش دارم! چه یدونی بهم انداخت و خطاب به آرمان گفت: تو نم ینگاهمین

ت  قدر راس چه  دونستم ی بند اومد چون م مه یگر  یبه سمت شکمم رفت و ناگهان دستم
 قدر دوسم داره! ... چهگهیم

 از آرمان رو برگردوند و به سمتم اومد.   دوباره

 بهش بلند شد. هی گرفت و با تک  واریدستش و به د آرمان

 اون مهر و به من داده؟... یک  یاگه بدون  یحت -

 متوقف شد و همراهش ضربان قلب منم مرد.  آراد

 ش پاک شدن. لباس  نی آرمان شد که با آست نیخون ی هامات لب   نگاهم
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اما برخالف تصورم به سمتش   ادی و به سمتم ب ره ی کردم آراد دنباله  حرفش رو نگ آرزو
 ؟ ی و با شک زمزمه کرد: ک دیچرخ

 !نمیرو بب میزندگ یواقع  لیبا لبخند بهم نگاه کرد و اون لحظه تونستم عزرائ آرمان

  یتو که واقعأ باور نکرد  نمیو دوست داره، بب ی دوسش دار شهیکه ادعات م ینیهم -
 بتونه دوست داشته باشه؟!  یکه کس یعاشقت شده؟ اصأل مگه تو قلب دار

به سمت شکمم بردم و همونجا مشت   هدفیو کرختم رو ب  زدهخ ی ناگهان  ی هادست 
 کردم. 

 شده بود.  ره یو به آرمان خ  ستادهی پشت بهم ا آراد

 !...زدیحرف هم نم کرد،ی نم بهم نگاه هم ی بود که حت یجهنم

چرا انکارش   ؟یگینم یچ یو گفت: چرا ه دی رس کشیبا چند قدم بلند به نزد آرمان
 ... ؟یکنینم

 هی  نکهیبه ا  یو واقف یدونی اعماق وجودت م یزد و گفت: درسته، چون تو  لبخند
 ! ییوالیه

تا آراد به عقب برگشت و نگاهم    دی، چند ساعت و چند سال طول کشنگذشت  هیثان چند
 نگاهش افتاد.  ی تو

اما   ه یچ دونستمیبودم، نم دهیازش ند چوقتیموقع هکه توش بود و تا اون  یزیچ
 بلند بود. میلیخ ومد؛ی شکستن م یصدا 

 هاش رو زده بود، آروم گرفت و از کنار آراد گذشت.حرف  آرمان

به  م،یبود دهی چسب نیبه زم دنیکشی که نفس م ییها من و آراد مثل مرده  که  یحال در
 نشست.  زیلبه  م یسمت جعبه  مهر رفت و رو 
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بگم رها   خواستمی شد و گفت: نم رهی هام خبه چشم د،یبه خون صورتش کش یدست
 ... گفت دوست داره، باورم شد!  یول

و   راثشیاز کول و م  شتریادامه داد: باورم شد ب یدیقی دستش چرخوند و با ب یو تو   مهر
نداره چرا   ی مهر براش ارزش نی اگه ا  مونه،یم  گهیسوال د   هیمهر دوست داره اما حاال   نیا

 نداره؟!  کردمی فکر م  شهیکه هم ادیم یز یچ هیشکستن   یو صدا  زنهی نم یحرف

 دوخته بود. یاآراد نگاه کرد که چشم ازش گرفته و به نقطه به

و   یباعث نشد قلبش رو نشکن یکه تو بهش دار  یدرسته، قلبش شکسته؛ چون حس -
 !یمن نابودش نکن  یجلو

و    دمیرس ایبه آخر دن کردمیشکستن آراد بود اما به من صدمه زد، احساس م  هدفش
 . رمی حالت ممکن قراره بم  نیبدتر  ی تو

 بشم... رانگرشی نبود که و نیا  قرارمون

هاش  از چشم یغرق سکوت بود و اثر کرد،ینگاه نم کدوممونچیبه ه زد،ی نم یحرف آراد
 . شدی نم دهید شونشیپر  یموها  نیب

و هر لحظه که من خجالت    داشتی احساسش کنم؛ داشت نقابش رو برم  تونستمی م
  یها شکسته شهیش کرد؛ی تر مرو محکم  یکیبه سمتش برم، تار دمیترس ی و م دمیکشی م

لب باز کنم و   تونستمینم حال ن یکنه؛ با ا  میتا زخم  کردی مغرور و احساشش رو جمع 
 حرف بزنم.

اما   کردی نه، حتمأ باورم م دی. شاکردی حرفم رو باور م کردم،ی اگه همون اول انکار م  دیشا
 االن...

  زیکرده بودم، باعث شده بودن همه چ اری زدن اخت ادیکه وقت فر  ییهاسکوت  مجموع 
 شه؛ از جمله آراد! رانی و
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اش رفت  چهره  روزمندانه  یکه بهش نگاه کردم، رنگ پ میکه به آرمان خورد و مستق چشمم
 هاش محو شد.لب  یرو  قیو پوزخند عم

 حالم بسوزه و سکوت کنه؟!  تونستم انقدر مظلوم و بدبخت شم که دل آرمان هم به یک

م رو آزاد  شده هام رو بستم و نفس حبس اومد و به سمتم اومد، چشم نی پا زیم  یرو از 
 کردم. 

 رفت.  رونی از کنارم گذر کردن و از اتاق ب  هاشقدم 

 داره که به آراد بگه اما نگفت!... یحرف و پوزخند و طعنه و تلخ  یکل دونستمی م

 .دمیشنیاز آراد م   یشتریب یزهایچ د یمن با چون 

 شکممه تعجب کردم و به خودم نگاه کردم.  یم رودست نکهیاحساس ا با

تن دادم   ی که به خوردن هر کوفت ی... من؟یدر مقابل ک کردم؟ی محافظت م  یاز چ داشتم
 تا بکشمش! 

 شدن. ری هام رو پر کرده بودن، آهسته سراز که چشم   ییهااشک 

 هم از خودم متنفر شده بودم. شیهمچنان سکوت کرده بود اما من همونطور  آراد

 رو آهسته باال بردم و بهش نگاه کردم.  سرم

 یناگهان یلیهاش رو بست اما خچشم  هیرو به سمت سقف گرفت و چند ثان سرش
 . دیبازشون کرد و به سمتم چرخ

 . ش رو بهم دوختشده  زی ر یها چشم  قیرو کج کرد و نگاه عم سرش

 ؟ینیبی زد و گفت: م یبود، پوزخند یقراری آغشته به خشونت و ب دیکه کش  یقیعم نفس
 آروم شم!  تونمینم

 پلک زد. یهم فشرد و چند بار عصب یو رو   هاشلب 
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که   یبشم مادام وونهیو شکسته و داغوون و د  ی قدر هم که عصبانهر چه  کردمی فکر م -
 و آروم شم اما حاال... به همشون غلبه کنم تونمی م  یتو کنارم باش

  یهاتکون خوردن استخون  ی مشت و در هم فشرده شدن که صدا  یطور هاش دست 
 .دیدستش به گوشم رس

 آرومم کنه! تونهیمرگ هم نم   یحت -

چند قدم به    اریاختی بود که پاهام سست شدن و ب یروم انقدر ترسناک و عصبان نگاهش
 عقب برداشتم.

 رها!  یفرار کن یتونی گفت: نم  یا آهسته یصدا با

 و آب دهنم رو قورت دادم. دمیچسب وارید به

 دار شد.و لحنش بغض   نیلحظه غمگ هی  نگاهش

 !...یو قسر در بر  یاریبال رو سر من ب نیا  یتونینم -

 . زدینفس نفس م ی هم خستگ دیو شا   تیعصبان  ای از شدت حرص  

: امشب به روش آراد دیانگشتش رو به سمتم نشونه گرفت و غر   زیدآمیو تهد  آروم
 !کنمی م  تیرفته رو حال ادتیکه  ییزها یچ سعادت و نه آراد جون احمقت 

لب    ریکج کرد و ز  یا گه یراهش رو به سمت د هوی شمرده به سمتم اومد اما  ییها قدم  با
 ... درسته! رانگری زمزمه کرد: و

ادامه داد: از اولش هم   یاومد و با لحن سوزناک   رونیوار باز حالت زمزمه  صداش
  رانگری که ملک عذاب و و خوندمی هات مچشم یاز برق تو  ؛یهست یک دونستمی م

 ! یشیم   میزندگ یهاخرابه 

 ... یفهمونی ضعف و ترس رو بهم م تینها یروز  هی دونستمی م

 بدون پلک زدن... یبهم نگاه کرد، حت میسمتم برگشت و مستق به
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 چرا؟  یدونیهات شدم... مرو باور کنم و غرق دروغ  قتی اما نخواستم حق -

 : من و نگاه کن! دیو بلندتر غر  تریهام نکردم، عصبپاک کردن اشک  یبرا  یتالش

 و با ترس بهش نگاهش کردم.  دمیبه خودم لرز  ادشی فر  یصدا  دنیشن از 

 گفت: چون دوست داشتم...  یرفته ا لی تحل یزد و صدا  یپوزخند

 شدم.  رهیهاش خو مهبوت به لب  مات

رو توشون احساس   یخاص  یشکستگو دل   ت یمظلوم ت،یبر خشم و عصبان عالوه
 . کردمی م

  قته،ی حق  شنومی که ازت م یهر چ  کردمی ! فکر میتو نداشت یگفت: ول یبلندتر یصدا با
!  یبمون شمیپ شهیهم  یخوا ی و م ینیبی آدم م هیباور کردم تو من و به چشم 

 که تا حاال باهاشون سر و کار داشتم. یهست  ییوالها ی تو بدتر از همه  ه دونستمینم

به خودت نگاه   نهیتو آ   یطور وقتچه  ،ید یترسیاون عمارت م  نیساکن  ه  یاز من و بق تو
وانمود نکردم به   چوقتیبه تو دروغ نگفتم، ه چوقت یمن ه ؟ی خوردی جا نم یکردی م
و با کمک   یذهن من درست کرد  یآدم جدا از خودت تو  هیکه نبودم اما تو  یزیچ

 . یکردنابودم  شناختمی که م  یشخص نیمنفورتر

کر بشم و   نم،یرو نب رونشی اون لحظه دوست داشتم کور بشم و نگاه متأسف و ح در
 بودم.  ختنیلرزونش رو نشنوم اما فقط محکوم به سکوت و اشک ر  ادی فر

هاش جا گرفت انکار حرکات و حرف  یکه تو  ی ای وونگیو د یوصف ناشدن  تشیعصبان
 شد.  ریناپذ

 .د یچیآرمان آماده کرده بود، پ یکه برا ییکه تموم شد، دستش دور چاقو  شجمله

بعد درد و سوزش   یا، لحظه شکمم گذاشتم  یدستم و رو اری اختیشد اما ب یچ دمینفهم
م رو احساس  گونه یشدنش رو  ریخون و سراز   یصورتم پخش شد و گرم ی تو یقیعم

 کردم. 
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 شد و روش نشست، افتاد. دهیکوب واریکه به د ییچاقو  یتارم رو  نگاه

شد رو    یهام جارانگشت  ی به ال یکه از ال یصورتم گذاشتم، خون ی لرزونم و رو   دست
 جرعت باز کرنشون رو هم نداشتم. یحت دم،یدینم

 زده عقب رفتم. و وحشت   دمیم ترسشونه یرو  یس دستاحساس لم با

 رها، دستت رو بردار!  ستین یزیچ -

 و نه جرعتش رو داشتم.  دادیدرد بهم اجازه م  نه

 بلندم کرد. یرو گرفت و به آروم  مزده خ ی دست  آرمان

  واریدستش و رها کردم و به د سم،ی سر پا وا تونستمی نم یوجود درد و ضعف حت با
 . دمیچسب

 پوزخند آرمان اومد و بعد با حرص آراد رو مورد خطاب قرار داد. یصدا  اول

 !ش یکشی روز م هیبود دوس داشتنت؟ بهت که گفتم  ن یا -

: امشب هر  دیچیگوشم پ یتو دیلرز ی م تیآراد که از شدت عصبان  زی دآمیتهد  یصدا 
 !کشمی دوتون رو م

 دونستم ی از شدت ترس بسته بودن اما م هامچشم

 . ستادهی آرمان جلوم ا که

و   ن ی! تو که ا شیکشیو م   مونهی م ا یببرمش  یذاری م ای ،یکنینم یغلط چیه -
 ؟ یخوا ینم

 .دیچیپی اتاق م یکه تو   قشی عم یها نفس یآراد فقط سکوت بود و صدا  جواب

م رو از  با زحمت دست مشت شده  د،یچیم پتازه کرد و دستش رو دور شونه ینفس آرمان
 . دمیجدا کرد و به سمت در کش نیزم
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و محکم سرجام   دمیکش  رونی که دستم رو از دستش ب میبود چند قدم نرفته  هنوز 
 .ستادمی ا

 .شدمیبه خودم مسلط م  دی اما با   دیلرز ی داشتم و بدنم از ضعف و درد صورتم م دیترد 

 هام رو باز کردم.صورتم برداشتم و آهسته چشم  یدست لرزونم و از رو  یآروم به

 گرفتم و به آرمان نگاه کردم. شدی دستم لخته م یکه داشت رو  یاز خون چشم

 .امینلرزه و قاطع باشه، گفتم: من باهات نم کردمی م  یکه سع ییصدا با

تا ببرمت دکتر،   ایدنبالم ب ه،یپشت سرش اشاره کرد و گفت: حماقت کاف  ریاخم به مس با
 ! کشتتی م شه؛یم  یصورتت ابد   یزخم رو یبمون یبخوا 

  یریم  ای: د یلب غر ری و ز  دیموهاش کش  یتو  یبه آراد نگاه کردم که کالفه دست یرچشمیز 
 ! شهیم  تیشب زندگ نیو آخر  نی تری امشب طوالن  ای

  یرو رو  ایدن ینیو سنگ  کردی صورتم درد م دم،یترس ی نم گهیشده بود اما من د  ترسناک 
 رو رها کنم.  م یشم و زندگ میاما قرار نبود تسل کردمیهام احساس م شونه

 .دمیکش رونیرو از دست آرمان ب نمیآست مه  ین

به آراد انداخت و گفت: تو   ی زیانگهاش مشت شد، نگاه نفرت تقال نکرد و دست  گهید
 !  یاقتی لیب زیانگرقت  یوال یه  هیواقعأ 

 گهی د طور،ن یمتأسف به من دوخت: تو هم هم  یهم همون نگاه رو با حالت بعد
 ! ینیبی از جانب من نم یکمک   چیه چوقتیه

 گذاشت.  رون یسستش رو از اتاق ب  یهاو ازم برگردوند و قدم   روش

 رفتن آرمان نگاه کرد.  ریبارش به مس ا نگاه خون و ب  دیموهاش کش ی تو یدست آراد

 ؟ یو زنده بمون  یبد بمیبازم فر  یتونی م یفکر کرد  ؟ی ریبم یخوا ی پس واقعأ م -
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 هم فشار دادم.  یهام رو محکم رورو بستم و پلک  هامچشم

 م... من حامله  -

و   ستادیحرفم ا   دنیراه بود که با شن ونه  یهام رو باز کردم، در متازه کردم و چشم ینفس
 چند قدم به عقب برداشت. اریاختیب

به عقب و آرمان انداختم که انگار سر جاش خشک   ینگاهم یو ن دمیبه شکمم کش  یدست
 . داشتی شده بود و قدم از قدم برنم

  واری از د یارو به گوشه  شونشی بود و نگاه پر  به آراد نگاه کردم که متوقف شده یرچشمیز 
 دوخته بود. 

 بودم!...  رحمیقدر بچه ،یِ قی چه شوک بزرگ و عم دونستمی م

رفته باشه،  ل ی که ناگهان تموم قواش تحل یبه جلو ناگهان تار شد و مثل کس  نگاهم
 سقوط کردم... نیزم یزانوهام شل شدن و رو

 *** 

هام رو  قلبم چشم یتو  قیعم  یو ترس  دیآوردم و با ترد  نی صورتم پا ی رو از رو هامدست 
 باز کردم.

 دوختم... نهیتار از اشکم رو به آ نگاه

که دو   ییو پر از چسب زخم، رها  یدختر با صورت زخم نیمن نبود، ا   هیکه شب یدختر به
 مرد و نجات داد، نبود.   هی شیسال پ

با دختر   دم،یفهمی عشق رو نم یکه معن یو قاتل من نبودم؛ من  انتکاریدختر خ نیا
 .کردم ی فرق م نهیآ یسرشکسته  عاشق تو 

رو درمان کردم، هر بار که شکست و ازم دور شد دوباره   یمن بودم که اون مرد زخم  نیا
 به سمتش برگشتم. 
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  یخون رو  دنیهر شب و پاش یهاخاطرش عذاب هر روز و کابوس من بودم که به   نیا
 صورتم رو تحمل کردم. 

بهم نگاه   نهیآ  یکه تو یبله رو به آراد دادم اما دختر هان یبهتر  یمن بودم که با آرزو  نیا
 من نبودم!... کردی م

 من نبودم...  دادی از غم و ترس جون م یبارکوله  ری که داشت ز  یدختر

 دکتر متوقف کردم. یرد و رو  زابلیگرفتم، از عمه ا  نهیرو از آ نگاهم

 بود اما حال بچه خوبه. فتهیب ی بد یلیاتفاق خ نکهیهر چند امکان ا  -

 گرفتم.    دهیرو ناد  دیکش یاز سر آسودگ  زابل یکه عمه ا یبلند نفس

 افتاد؟  ی: چه اتفاقدیبا شک پرس دکتر

 یصورتش زخم نی هم یاشتباه شد برا   هیرو حفظ کرد و گفت:  ش یظاهر یخونسرد  عمه
 شد.

 . دمی لب گز ریزدم و سر به ز  یندپوزخ

 صورتم فرود اومد. یآراد رو  یاشتباه شد و چاقو هی آره،

 داغونم رو ادامه نده. افه  ی داد بحث درباره  علت زخم صورت و ق حیترج  دکتر

کردم،   زی تجو یمخصوص باردار  یتیتقو  یبهم انداخت و گفت: برات داروها  ینگاهمین
  دیاما تاک  یندار یبه بستر یاز ی و ن یشون کنتو منزل استفاده یتونی م گنیخانم م نیا
 .یمراقب خودت و بچت باش دیکه با کنمی م

ترش که    یزهای و چ دهینرس  یها وه ی نکن و از خوردن قهوه و م یاطیاحتی هرگز ب گهید
 کن. ز یجدأ پره شنیم   نیباعث سقط جن

  کی هرگز بهشون نزد گهیبگم د  دیهم با یمصرف کن ی خواستی که م ییها قرص  درباره  
 بچه مضرن. ینشو که برا 
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 تکون دادم.  ی سر  یحوصلگیب با

 بود.  دهیآراد قرص ها رو د پس

  شنیباعث سقط م دونستمی که م یازشون بخورم. به خوردن چند تا خوراک  ومدین دلم
 اومدن داشت و مقاومت کرده بود.  ایکردم تا راحت شه اما انگار بچه قصد به دن تیکفا

  یصدا  یخوا ی : مدیکرد و بعد رو به من پرس ییزهای چ هی  یشروع به بررس توریمان  یرو از 
 ؟ یقلبش رو بشنو 

 . خوامیگفتم: نه، نم یلرزون یاما با صدا  دیقلبم لرز  یا لحظه یبرا 

 بشنوه؟  خوادینم ؟ ی : پدرش چدی به حرفم نکرد و رو به عمه پر یتوجه  دکتر

 .دهیو احساس کردم رنگم پر  دمیحرفش به وضوح لرز  نی ا با

روم و   عیسر  یلیاما خ  دمشی د هیچند ثان یکرد و برا یدکتر تالق زیم  یرو نه  یبه آ نگاهم
 هم فشردم. ی هام و روبرگردوندم و پلک 

 بهش وارد کرد.  یدست لرزونم قرار گرفت و فشار یرو  زابلیعمه ا  دست

 .کردی کارت و تموم م شبی همون د یرینترس، اگه قرار بود بم -

 بردم.  نه یو به سمت آ دمیکش  رون یدستش ب ری اخم دستم و از ز  با

 هام رو مشت کردم. و دست  دم یکش  یقیبرعکس کردنش نفس عم با

 انداختم  نی که دکتر گفت نشستم و سرم رو پا یتخت مخصوص  یرو

 بودم.  ایبکشتم االن اون دن خواستی اگه م گفت،ی راست م اون

که در گرفته   یای و اعتماد به نفس ساختگ  دیمحکمش که اومد تموم ام  یقدم ها یصدا 
 بودم، از قلبم محو شد.
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  نکهیقبل از ا دمش،یدی که دکتر بهش اشاره کرد نشست. فقط از پشت م یا ی صندل  یرو
 کتر کارش رو کرد.بشنوه د  خوادی بگه که م یحت ای مخالفت کنه   رهیبگ میتصم

 هام شل شد.لحظه مات موندم و مشت محکم دست   هی یبرا 

  یکه حت یمن  شنوم؛ی بدن خودم م یرو از تو گه ی قلب د هی  یدارم صدا  شدی نم باورم
 هم بودم.  گهیآدم د  هیحاال شاهد ضربان   دونستمی خودم و هم اضافه م

  ری من و آراد گ  یِ زندگ یها یاهی س نیقلب پاک و معصوم که ب هیش، قلب تپنده  یصدا 
 کرده بود.

 طور بود.آراد هم همون  یکه مطمئنأ برا میبود ی نیسکوت سنگ ی تو

 . کردی رو تجربه م ید یاون هم تعجب کرده بود و احساس جد احتماأل 

 شدم.  رهیو مغموم به دستگاه خ  دمیکش یآه

بسته   یو درها  میذاشتی م  ونی هم درمرو با  بیاحساس عج ن ی اگه ا شدی م یچ
 !م؟ یکردی هم باز م یهامون رو به رو قلب

 خطاب به دکتر سکوت اتاق رو شکوند.  زابلیزده  عمه ا کنجکاو و ذوق یصدا 

 چند ماهشه؟  -

 حدود چهار ماهشه. -

 جا خوردم.  دمیکه شن یزیچ از 

 تعجب کردم.  یلیخ نی هم یزود بزرگ شده بود، شکمم اونقدرها هم برآمده نبود، برا  چه

 نیاز ب  خوردمی که م ییهای نبود که خوراک  کی دووم آورد، انقدر کوچ نی هم یبرا  پس
 ببرنش.
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رو   یبیعج  یضربان قلبم تندتر از قبل شد و دلتنگ د،ی چیگوشم پ یگرفته  آراد که تو  یصدا 
 احساس کردم. 

 اد؟ ی م ایبه دن گهیتا پنج ماه د  یعنی -

 بله.  اد،ین ش یپ یلو اگه مشک یعیدر حالت طب -

 پس االن حالش خوبه؟  -

 بله، در سالمت کامله. -

  یفکر فرو رفتم که ناگهان آراد از جاش بلند شد و به دنبالش منم تکون نامحسوس ی تو
 خوردم. 

 و گلوم خشک شد. دیچیتنم پ ی که بهم انداخت لرز تو ینگاه کوتاه از 

 ! ارشیبه غرش گفت: ب بیقر یاکرد سمت عمه و با زمزمه  رو

 *** 

 نشستم.  نیعشق ماش یصندل  یعمه و رو کنار

 پشت رل بود.  یشاگرد و قادر یصندل آراد

 .دیچ یپ شونشیپر ی انبوه موها  ونی گذاشت و م شهیش یدست راستش و رو  آراد

  یهام رو بستم و سرم رو به صندلچنگ به قلبم انداخت، چشم  شی گرفته و عصب  حالت
 دادم.  هیتک

قلبم احساس    یو تو   بردمی رنج م یتهوع و سردرد از حال بد روح شتریبد بود اما ب حالم
 . کردمی م ینیسنگ

 بدم نداشت.   ط یبه خودم و شرا  یکه ربط یای نیسنگ
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و   شون یه شدنش، واسه مغز پرواسه حاله بده آراد، واسه شکسته و خست  کردی م ینیسنگ
 صورتش انداخته بود. یکه رو  یکینقاب تار

از قبل دوسش داشتم اما اون ازم   شتریب شدن؛ی تکرار م وستهیمغزم پ ی هاش تو  حرف
 متنفر شده بود.

 هم داشت!... حق

 خاطر اون صدا بود.به نشیسنگ  گه  یقسمت د  اما

اون صدا که   ؛دیکوبی معصومانه که انگار داشت خودش رو به قفسه  م  م یصدا  اون
 بود قاتلش شم!  کی نزد

 شدم.  ادهیهام رو باز کردم و با کمک عمه پچشم  نیتوقف ماش با

ها و  زنگوله  دوچرخه  یو صدا دنیبه صورتم تاب دینور خورش ی تصورم پرتوها برخالف
 بر گرفته بود. رو در   ابونی اطراف و خ هان یموتور ماش

  یاو در قهوه  دیسنگ سف ی چشمم به نما  کردم،ی اطراف نگاه م یها به خونه کهیدرحال
 رنگ جلوم افتاد.

 در و باز کرد و با چند تا چمدون رفت داخل. یقادر

 و وادارم کرد وارد خونه شم. دیبازوم رو کش زابلی ا عمه

و   دهیفلک کشسربه یها استخر پر از آب، درخت هیروبرومون بود با   یک ینسبتأ کوچ اطیح
که  یتیچند لحظه فکرم رو از موقع  یشده بودن برا اطیح بخشنت یکه ز  ینیرنگ یها گل

 توش بودم، دور کردن.

نگاه کردم که مثل   زابلی خونه لذت ببرم، به عمه ا ی هایی با یاز ز  ادیوجود نتونستم ز  نی ا با
 خونه شده بود.  یمن مشغول تماشا 

 رو قبأل آوردن.  لتیگفت: وسا  یکرد و جد یاسرفه تک  دیرو که د اهمنگ
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 جا؟ ن یا  یواسه چ -

 خواست آراده. ،یبگذرون نجایچون قراره دوران نقاهتت رو ا  -

 به اطراف انداختم و با ضعف زمزمه کردم: تنها؟  یترس نگاه با

 نه، آراد هم هست. -

 چند برابر شد و زانوهام سست شدن. ترسم

 ؟ یری و مظلومانه گفتم: تو هم م دمیباسش رو کشل  نیآست

 برم. دیگفت: معلومه، با  یو جد  دیتعجب به سمتم چرخ با

 !کشهیاون من و م   یول -

  نیدستم و از دور آست کردیم  یسع  کهیهاش رو تو حدقه چرخوند و درحالچشم  مردمک
حداقل تا پنج   ،یو رو اعصابش نر  یریزبونت رو بگ یلباسش باز کنه، گفت: اگه جلو

 ! یمونی زنده م گهیماهه د 

اول بچه   خوادی گفتم: م دیم انداختم و با ترد خشک شده  یبه گلو یدست آزادم چنگ  با
 بعد من و بکشه؟  اد،یب ایبه دن

 . ارهی سرت ن ییرو مخش نرو تا بال  اد،ی جواب داد: به احتمال ز  یالیخیب با

نبود که  ی کس هیبا ضعف ازش فاصله گرفتم، اصأل شب شل شد و نشیآست یاز رو  دستم
 بده. تی بهم اهم ای نگرانم باشه   یاذره 

 لبم نشست.   یرو یتلخ پوزخند

 یزندگ ی کشپنج ماه رو مثل دستگاه جوجه اد؟ی سر بچش ن  ییمن و نکشت تا بال پس
 کنم و بعدش بکشتم؟ 
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بار   نیهزارم  یقلبم رو شکست، برا  مشیمستق دنیقبل هم انتظارش رو داشتم اما شن از 
 اون روز شکستم. ی تو

بچه  بدون مادر و انقدر دوست داره که حاضره پنج ماهه   نی لب زمزمه کردم: پس ا ریز 
 تحملم کنه و مجازاتم نکنه؟  گهید

برگرد خونه   ،یبر یتونی تو مرو مورد خطاب قرار داد:  زابلی آراد، عمه ا  یسرد و جد   یصدا 
 و کارها رو سر و سامون بده.

 بمونم؟  ستین یاز ین -

 نه. -

 نجا؟ یچند تا از خدمتکارها رو بفرستم ا   یخوای م -

 جوابش رو داد.  یهم با سرد  باز 

 کارهاش و انجام بده.  تونهی م ست،ینه! خودش چالغ ن -

 وونهیگفت: د نهیبا طمأنش، گونه دنیشد و بعد از بوس کی به آراد نزد یقدم عمه
 خاطر بچت...! حداقل به هاینش

 دور نموند. نشیب زیت ی هازدم که از چشم  یاگهیصدادار د  پوزخند

 . کردی بکشم تنها کسم شده بود و ازم محافظت م خواستمی که م یابچه  حاال

 رفت.   رونیاز خونه ب یبدون توجه به من همراه قادر عمه

هام  چشم ی اشک تو  یپناهیو ب  تی مظلوم  تی، نفسم حبس شد و درنهاکه بسته شد  در
 جمع شد. 

 رفت.  اطی ح یبلند و ناموزون جلوتر ازم به سمت در انتها  ییها با قدم  آراد

 . دمی دنبالش دو یفیضع پناهی تذکرش نموندم و مثل جوجه  ب منتظر
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  یبیمه یخوردن و صدا  واریوم به دهاش هر کدکه لبه یو محکم و با صدا باز کرد طور در
 دادن.

 لرزون پشت سرش رفتم و وارد خونه شدم.  ییها قدم  با

 باز کرد.  یدیقیهاش رو با بازم راه افتاد و دست   جلوتر

 رها خانم!  ز،یگفت: سوپرا یاده ی بلند و کش یصدا با

 شده بود، گذاشتم. ده یپوش ی نرم یواریکه با کاغذد  واری د یترس دستم و رو  با

 دور سالن زد و بهم نگاه کرد.  یچرخ

خوشت   ه؟یکرد و گفت: چ یکیستر ی ه  م خندهجمع شده  یهاترس و دست  دنید با
مد خودت بود    یهااز مجله  ؟یرو دوست ندار  ونشی نکنه دکوراس ؟ینشد  زیسوپرا   اد؟ینم

 که... 

 هام راه افتادن.اشک  ل ی خشک و سوزناک شده بود اما س گلوم

 لبش موند. یرو  یمحو شد و پوزخند  شخنده

برام   یفکر کرد  ؟یکنی م  هیگر یه کنمی م یگفت: چرا هر کار ینسبتأ بلند و خشن یصدا با
 مهمه؟ 

هاش  و لرزش لب  تیرو از داخل گاز گرفتم و مظلومانه بهش نگاه کردم که عصبان هاملب 
 کم شد. 

 کن!  هیگفت: گر رلبی نشست و ز  کشیکاناپه  نزد نیاول  یرو

کن، چون من و تو   رهیو ذخ تی شد و ادامه داد: اما انرژ رهیبهم خ  یآورلبخند دلهره  با
 .میبا هم داشته باش یو قشنگ  یطوالن یقراره زندگ

  خوامیم ،یگفت: هنوز مونده تا من و بشناس  یزیو با نگاه ت دیبه گوشه  لبش کش یدست
 هام رو جبران کنم.تموم حماقت 
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 اشاره کرد.   شیابروش رو باال انداخت و به کاناپه  کنار یتا  هی

که بهش اشاره   یاکاناپه  یرو ع ی زده شدم و سردرنگ کردم که بلند شد، وحشت  یالحظه 
 تم.کرده بود نشس 

 آشکار بهش نگاه کردم.  یترس با

 و رو به روم نشست.  دیو کش  زیزد، م مده یبه چهره و رفتار ترس یا گهید پوزخند

 من و!  نیبب -

 ش انداختم زده  خی ناآشنا و  یبه چشم ها  ینگاه

  ییهاغلط  نیجرعت چن ید یترسی چون اگه م  یترسینم دونمی گفت: نترس، که م که
 !  یمونی تا اون موقع تو زنده م ا،یب  ایبچم به دن ی. نترس تا وقتیکرد ینم

 رو نشونت بدم!  یو جهنم واقع نمیازت بب  یرفتار اشتباه کهن ی بترس از ا اما

. بترس اگه  یبهش صدمه بزن یخوا یم نمیبترس اگه بب اد،یسره بچه ب ییاگه بال  بترس 
از   کهنی بترس از ا ،یرو اعصابم بر کهن یکه خطرناک باشه، بترس از ا  نمیبهت بب یزیچ

 شم. یدستت عصبان

 کهن یلب گفت: و بترس از ا  ری هم فشرد و ز  یآشکار رو  یتیو با عصبان  هاشپلک 
 ! یهام و باز کنم و روبروم باشچشم

 . دمی ها دوکاناپه بلند سدم و به سمت پله  یخودم اومدم و بالفاصله از رو  به

 در و بستم. شدم و  دمیکه د یاتاق  نیاول وارد 

انقدر که حالت   ختم،یاشک ر  ومدینفسم باال نم  کهیدادم و درحال هیبهش تک  یحالیب با
 سقوط کردم.  ن یزم یتهوع بهم دست داد و دوباره رو 

 *** 
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 نی تخت پا  یگذاشتم و با گرفتن کمرم از رو  نیزم یخشک و دردناکم و رو  یپاها 
 اومدم. 

 . خوردمی و فقط داروها و ناهار و شامم رو م رفتمی نم نی پا ادیخود آراد ز  ه  یتوص به

 هم بود. نجایمجزا از سالن ا  یبهداشت سیو سرو   حموم

 اتاق خالصه شده بود.  یواری چهارد یتو  امی هفته تموم دن  هی نیا  ی تو

  شدمی م نی غمگ آوردمی م ادیو دکور خونه رو به کردمی اتاق نگاه م واری بار که به در و د هر
 که با خودم و آراد کرده بودم.  یاز کار گرفت؛ی و دلم م

  یهاکه توش خاطره  یباشه و مکان  مونیخوشبخت  یشگیهم  شنیخونه قرار بود لوک نیا
 .میو قشنگ بساز  دیجد

 رفتم. نی ها پادر اتاق رو باز کردم و آروم آروم از پله نهیطمأن با

 راه بودم که چشمم بهش افتاد. ونه  یم

 شیصورتش شده بود، نگاهش رو به گوش  نفکهیروزها جزء ال  نی که ا یاخم پررنگ با
 دوخته بود. 

 . بردمی به سر م شی م رو تو دلتنگنگاهش کردم چون هر لحظه  رهیخ هیثان چند

 لب گفت: چته؟  رینگاهم کنه، ز  نکهیحضورم شد، بدون ا متوجه

 هام رو پشتم قالب کردم.و دست  دمیترس شحوصله ی لحن ب از 

 .یچیه -

 که ازش اومده بودم گرفت.   یری ها و مسرو به سمت پله انگشتش

 چشمم نباش!   یبرو و جلو  یعنی دم،یرو فهم منظورش

 اط؟ یبرم تو ح شهی گفتم: م دیو با ترد   دم یکش یدلم آه تو
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 نه! -

 ساعت...  میفقط ن -

 نه! -

 ربع... هی -

 به خون نشسته بهم نگاه کرد.  یهاند کرد و با چشم رو بل سرش

 حوصلت سر رفته؟  -

 نزدم.  یتکون دادم و حرف  یسر  تیمظلوم با

چشمم   یجلو  یپر کن هیاوقات فراغتت رو با درد و گر   یخوای اگه نمزد و گفت:  یپوزخند
 نباش! بدو باال! 

کردم و   ی که با زحمت اومده بودم رو دوباره ط ی ری نزدم و اصرار نکردم، مس یحرف گهید
 دلشکسته وارد اتاقم شدم.

 شده بودم.  یهفته بود که زندان هی

تا هال رفته  نکهیا  گهیاتاقم، د یجلو  ی جرعت نداشتم برم تو راهرو یروز اول حت دو
 . شدیو دستاورد بزرگ محسوب م شرفتیپ هیبودم برام  

زانوهام   یم رو بغل کردم؛ سرم و رو خسته و بدن  دمیتخت باال کش یو از رو  خودم
 هام و بستم.گذاشتم و چشم 

 کردنم بود.  هیهفته گر   هی یریگجهینبود که حالم رو بهتر کنه، نت یزیکردن چ هیگر

کنارش بودم اما انقدر ازش دور بودم که باهام حرف   شدم،ی اما دلتنگش م  دمشیدی م
 .ومدی دعوا و فحش هم به سمتم نم یبرا  یانقدر ناراحت بود که حت زد،ینم
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هاش، به هاش، به حرف دو سال بهش عادت کرده بودم؛ به خودش، به چشم نیا  ی تو
 هاش! عشق و به محبت 

 شم.  یروز ازش محروم م هی دونستمی که م ی آغوش یعادت به گرما بود؛   یبد عادت

شکمم که  ی زخم صورتم سر دادم رو یاز رو دم،یلبم کش  یرو باال بردم و رو دستم
 جا مشتش کردم. تر از قبل شده بود، همون برآمده 

 بد بودم.  گفتی من انقد که اون م  واقعأ

باور کنه؛ اگه نبودم   خواستیاما نم   دونستی و خوب م  نیبودم، خودش هم ا عاشقش 
 ترکش نکردم.  با مادرم فرار کنم اما  میبعد جاسوس تونستمی م

 .ستادمی رفتم و روبروش ا نه یبه سمت آ دوباره

 م نگاه کردم. زخم زننده  کنار گونه به

 آراد شده بودم!... هیقدر شب چه  روزهان یا

 درسته!  -

سرم جا خوردم و با وحشت به عقب برگشتم که در چند صداش از پشت   دنیشن با
 .دمشی د میقدم

 شده بودم.  رهیهم قفل کرده و بهم خ یهاش و تو دست  یقیپوزخند عم با

 کنه؟   لیشباهتمون رو تکم یترسینکنه م کنه؟ی نم تت ی صورتت که اذ  یزخم رو -

و   یتو بدتر از من دی گفت: شا یتعادلیو ب ده یقدم به سمتم برداشت و با لحن کش چند
 !  ینداشت ییفرصت شکوفا 

 . اوردمیاما به روم ن دم یم فهمرو در اعماق وجود  منظورش

 ؟ یترسیگفت: از خودت نم یانداخت و با لحن متأسف نهیبه آ ینگاهمین
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  قتی کنم اما حق یکه ازش داشتم باعث شد نتونم حرفش رو معن یلحظه ترس اون
 داشت. 

من   ؟یاری درش ب یخوا یخودت نم کشه،ی من و که داره م ؟ی ا یبا قلبت کنار م یچجور -
 !... خوامیم یلیکه خ

 نشست.  نی زم یسر خورد و رو  واری کنار د همونجا

  نیزم یازش رو  یاد یقلبم برداشتم و متقابالً با فاصله  ز  یشدنش دستم و از رو آروم  با
 نشستم. 

 داد. رونیش رو باصدا بداد و نفس حبس شده  هیتک واریرو به د  سرش

نشستن نشون از   عضالت گردنش یشدن و رو  ری سراز  شیشونیکه از پ یآب یها قطره 
 دوش آب سرد مونده... ر یچند ساعت ز  دونستمیم  داد،ی آروم شدن م یبرا  ادش ی تالش ز 

  ومد ینم یبه نظر عصبان  دمش،یدی هفته آشوب انقدر ساکت م کیبود که بعد از  بیعج
 و قصد کتک زدنم رو نداشت.

وقت   ی گفت: ک یارفتهل یتحل  یچشم باز کرد و با نگاه خسته و صدا هیاز چند ثان بعد
 رها؟  یش  رحمی انقدر ب ی کرد

 ؟!   ستیگفتم: ت... تو حالت خوب ن دی کردم و با ترد زیرو ر  هامچشم

  دی: بألخره با خمار و مردمک لرزون که بهم دوخته شده بودن، گفت   یهاهمون چشم  با
 نه؟!  ای از دست دردت خالص شم  یجور هی

هام رو باز کردم اما  شد، لب  ری از گوشه  چشمم سراز که   یزدم و همزمان با قطره اشک یپلک
 نزدم، نتونستم... یحرف چیه

 . ادیازت بدم م یلی: خدیزانوش به سمتم تکون داد و آهسته خند یو از رو  انگشتش

 انداختم.  نی سرم رو پا  جوابیزدم و ب  یتلخ لبخند
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 نه به اندازه تو!  یول -

  یشدم که با صدا رهیهاش خبه لب زدهرت یحرفش سرم رو بلند کردم و ح  نیا  دنیشن با
 ؟ یبه بچه  خودت هم رحم نکرد  یکه حت یانقدر ازم متنفر بود یعنیادامه داد:   ینیغمگ

 بهش وارد کردم. یشکمم گذاشتم و فشار یدستم و رو  اریاختیب

 م... من فقط... -

اون   یشدم وقت یچه حال یدونی گفت: م یخشدار یو با صدا  دیحرفم پر   ونیم
 قدر برام سخته؟ کنارت بودن چه یدونیم  دم؟یهارو دقرص 

 کرد.  تی انداختم و موهام رو به پشت گوشم هدا نی سرم و پا  یشرمندگ با

 مثل تو عذاب نکشه... خواستمی م -

 نشه؟!  والیمثل پدرش ه یخواستی م  ای -

 .کنهینمکه حرفم رو باور  دونستمیبه چپ و راست تکون دادم اما م  یسر

 یروز  هیخونه   نیا  کردمیهاش رو باز کرد: فکر نمرو دوباره بست و لب  هاشچشم
 جهنممون بشه...

نداره و خودخواهانه دوست داشتم باهام   اریها و حرکاتش اختحرف   یکه رو  دونستمی م
هم مثل من در عذابه، دلتنگم شده و گذرزمان براش مثل   حرف بزنه و بگه که اون 

 ست!...شکنجه

بعدًا مسئول   ید یترسیشکمت رشد کنه؟ م   یتو والی ه هی یبرات سخت بود بذار -
 ! یحق داشت  ؟یکارهاش بش

دختر   ه یخودت شه؛  هیشب  ید یترسی م  دیشا بهم نگاه کرد و با انزجار ادامه داد: متفکر
  یهابا لب  دارهی توش نگه م  یرحمی ب یقلب   افسونگر که کل  هیخوشگل با باطن خراب! 

 ...گنی قشنگ م یها که دروغ یاکننده  وونهید
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که حفظ تعادل    یرو چند بار تکون داد تا اون حالشاز سرش بپره، بعد در حال صورتش
 .دی خودش رو باال کش  واری تن دبراش سخت شده بود، با گرف 

قدر گفت: فقط اومدم تا بهت بگم چه یاده یرو به سمتم گرفت و با لحن کش انگشتش
 ازت متنفرم! 

 !...نطوریهم فشردم و زمزمه کردم: منم هم یو رو   هامپلک 

 اتاق نبود.   یتو گهیکه باز کردم، د  چشم

 بود!... ومدهی ن چوقتی که ه انگار

 *** 

هم فشار   یهام و رو از شربت رو به سمتم گرفت، با حرص لب  زیقاشق لبر  زابلی ا عمه
 طرف برگردوندم. دادم و با انزجار روم و به اون 

 بخور دستم خشک شد. ری گفت: چه مرگت شده؟ بگ یاو کالفه ی لحن حرص با

 هم  قفل کردم. یهام رو تو تخت بلند شدم و دست  یاز رو  یلجباز  با

 داد. تر شد و جاش رو به چشم غره کم  تشینکارهام عصبا دنید با

و    اینگه داره، گفت: ب نی ولومش رو پا کردیم یکه سع ییلبش رو گاز گرفت و صدا گوشه  
 بچه  آدم داروت و بخور تا آراد رو صدا نزدم... نیع

 چشم دوختم.  نیاز زم یابه گوشه  یظی زدم و بدون حرف با اخم غل یپوزخند

 رها؟  -

 !کنهی حالم و بد م خورم،یزدم: نم غیج یبهش رفتم و با کالفگ ی آشکار  ه چشم غر  بارن یا

 ! شهیو با تأسف گفت: باورم نم د یدهنش کوب یو مشت کرده رو   دستش

 ؟ ی دی بشه، مگه چند بار زا دم یگفتم: نبا  کردم،یبه در نگاه م  یکه با ترس پنهان  یحال در
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 تخت بلند شد.  ی حدقه گرد شد و از رو   یتو هاشچشم

 .کردی حلقم م  یتو  جاک ی داروها رو به عالوه  تخت  تونستی م اگه

 آراد از پشت سرش اومد.  یعصب یصدا 

 بکشمت ؟  ای یخوری م -

 ؟ یاز کجا آوردم، گفتم: مگه نداد   دونستمی که نم یهمون اخم و جرعت با

چند ماه صبر کن تا   ،یفتیکه م  رمی بهم انداخت و با تحکم گفت: نه اما گ یکوتاه نگاه
سرت   ییشم چه بال یمن بخوام جهنم دمیاونوقت نشونت م اد،یب ایتوله سگ به دن  نیا
 . ادیم

به جونم و با زور به خودم بدتشون؛   فتهینبود به ب دیبودن، بع یکامأل جد دهاشیتهد
 به ظرف داروها انداختم. یای رد شدم و نگاه سرسر زابلی پس با اکراه از کنار عمه ا

سر   نفسک ی نگاه کردم و با چشم غره  آراد   زابل ی دست عمه ا یتو  یاکراه به دارو  با
 . دمشیکش

 محکم بستم.  هام رودهنم گرفتم و چشم  یپس از قورت دادنش دستم و جلو بالفاصله

 کنه.  تمیعمدأ داروها رو با طعم زهرمار گرفته تا اذ  کردمی م احساس

برام نازک کرد و   یآراد گرم بود، پشت چشم تیکه حاال سرش به حما  زابلی ا عمه
. زمان خوردنشون  دیکنار تخت چ یعسل یکه دکتر صبح برام آورد و با دقت رو  ییداروها 

 چسبوند.  کاغذ نوشت و باالشون  یرو با دقت رو 

تا اثر کنن، دونه به دونه، بدون   یکه دکتر گفت مرتب بخور ییهاساعت  یتو  دیبا -
 استثنا! 

 مانند ادا کرد که اعصابم رو خورد کرد.  دیو تأک  دهیکش یحرفش رو با لحن یآخرها 
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کاش   یبهشون نگاه کردم و آرزو کردم ا  زد یم شمیکه از درون داشت آت یاخم و حرص با
 تو سطل آشغال!  زمی دونه دونشون رو بر شدی م

مسکن هم برام ننوشت تا   هی  یاما دکتر عوض  مردمی داشتم از درد و ضعف م من
 .ادین شیتوله جان آراد پ ی برا یمشکل

 آب کرد و قرص رو دستم داد.  وانیبه ل  یااشاره  زابلی ا عمه

به   ینگاه میکردم، ن یکه از ذهنم گذشت رو عمل یفکر یجسارت با چه دونمی نم خودمم
به آراد نگاه کردم که  منتظر   یرچشمیداخل اتاقم انداختم و بعد ز  یبهداشت سی سرو

 داروخوردنم بود.

 ! گهیبخور د -

  هیکه   یو قرص رو از دستش گرفتم؛ بعد در حال وان ینثارش کردم و ل یضیعر  لبخند
  کی هام نزدآب رو باال بردم و به لب  وانی چشمم به پشت سرم بود و پاهام آماده فرار، ل

سرعت وارد   نی و با آخر دمشیپاش زابلی صورت عمه ا یلحظه رو  نیکردم اما در آخر 
 شدم.  یبهداشت سی سرو

 . دیچیاتاق پ یتو  غشیج یاومد و صدا  رونیو که بستم، تازه از شوک ب در

 دادم. هیو به در تک دم یلبم خند یرو  یقیپوزخند عم با

 ! احساسیب یعوض کهیزن -

 و ازش فاصله گرفتم.   دمی، از جام پر که به در خورد  یمشت با

کفشش درست پشت در اومدن،  یها پاشنه یهمراه با صدا  زابلیزده عمه اوحشت  غیج
 و آرومش کنه.  رهی آراد رو بگ یداشت جلو  یانگار ته سع

 خورد. یکه تکون واضح  دیبه در کوب یاگه یمشت محکم د آراد
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در و   ،ید یند  هیبق یکه کم ازم جلو  ییبا اون رو ای  رونیب یا ی با زبون خوش م ای رها  -
 .ارمیتو دخلت و م امیو م شکنمی م

حال مثل    نیدر و از جا بکنه، با ا تونهی لگد م هیو با   ستین یالک دشیتهد دونستمی م
 ،یکنینم یغلط چیگفتم: ه یو با خونسرد   دمیگذشته باشه، خند که آب از سرش یکس

 ! یت رو به کشتن بد توله ی بخوا نکهیمگه ا 

 و سکوت کرد. دیحرف خودش رو به در نکوب ن یتصورم بعد از ا برخالف

بازوش گذاشته بود و به   یکه دستش رو  یرو تصور کنم در حال زابلیعمه ا  تونستمی م
 . کردی م  تشی عقب هدا

 ... یاریسرش ب  ییبال یتونیآروم باش آراد، نم -

زد: همونجا   ادیآرومش کنه خطاب به من فر  خواستی که با ترس م زابل ی جواب عمه ا در
 !... یبکن  یچه غلط یخوای م  نمیبب امی تا ب سایوا 

ست  دختره حامله  نی گفت: ولش کن آراد، ا صالی و با است د یحرفش پر ونیم  زابلی ا عمه
 ... گه یم یچ فهمهینم ،ده یعقل از سرش پر

  یرو یکنترل  کهیدرحال واروونهی بود، با همون حالت د ده یعقل از سرم پر  گفتی م راست
هم ازت   میاگه بکش ؟یکن  کارمی چ یخوای م  نمیجلو بب ایهام نداشتم، گفتم: بحرف 

 ...شمیچرا؟ چون بألخره از دستت راحت م شم،یممنون م

اومد و به در  لی شکستن وسا  یشد و آمپر چسبوند، صدا  یواقعأ عصبان  گهید  نباریا
باز هم سپرم شد و با متوسل    زابلیعمه ا نکهیو عقب رفتم تا ا   دمیهجوم آورد، واقعًا ترس

  شدیکنده مبا زحمت از در که داشت از جا   د،ی رسی که به ذهنش م یشدن به هر حرف
 دورش کرد. 

 .رونیرو بخوابونه و کم کم از اتاق ببرتش ب ادهاشی گذشت تا تونست فر قهیدق چند



 بی محابا 

658 
 

 ،ارم ی م ری: بألخره که من تو رو گ دیچیگوشم پ  یدورتر تو ی ااز فاصله  زش ی دآمیتهد  یصدا 
 تو!...  ایمن  ه،یقاتل بهتر  یک دمیاونوقت نشونت م

 نی هام رو به سمت پاداد که لب یرفته رفته محو شد و جاش رو به بغض پوزخندم
 .دیکش

 تندتند پلک زدم. ختنیاز اشک ر  یریجلوگ یدهنم گرفتم و برا  یو دوباره جلو  دستم

  یخودم و آروم کنم که ناگهان مشت محکم دنیکش  قیعمبا نفس  کردمی م  یسع داشتم
 .دمیو از جام پر  دم یبه در زد، ترس

 ! ؟ی کن یباهام باز  یخوا ی مپس  -

آن از   ک ی خودم دست و پا کرده بودم در  یکه برا  یای اعتماد به نفس ساختگ تموم
 روحم رخت بست و جاش رو به ترس دادن. 

  زیو تنفرانگ رحمی تو انقدر ب یعن ی:  زدیهم موج م  یناراحت ت،یلحنش عالوه بر عصبان ی تو
 ؟ یکنی که به بچه  خودت هم رحم نم یشد

  یکه کنترل اعصابت رو ندار یی تو  نی گفتم: ا یهم فشار دادم و با گستاخ یو رو   هاملب 
 . یهردومون و جهنم کرد یمهر زندگ  هیخاطر  و به

کول رو همونجا   راثیگفت: من مهر و م دی لرز ی م  تیکه از شدت عصبان ییصدا با
که  یمن عشقم و گم کردم، تو زن کنم،ی رو نم کارانی ون ا خاطر ا خاطرت رها کردم. من به به

 !... یستین شناختمی من م

  یعوض  که  یکه ارزش عشق و اعتماد من رو با اون مهر و مرت یکنیانقدر ابلهانه فکر م  و
 !یدونی م  کسانی

  شد،ی هر لحظه صداش دورتر م کهیدر برداشت و درحال یش رو از رو بدن خسته  فشار
ست، چند ماه ازش مراقبت  بچه  نیوابسته به ا  ارزشتی باشه حفظ جون ب ادتیگفت: 
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 یو عوض یهات رو نشون بد عقده  یکه بخوا  شینیبی نم وقتچ یه گهیکن، بعد د
 ! یکن یهات و روش خالبودن 

از  یخال  یهاگذشت اما از تصور چشم  شدیم  شی لحن بد و حالت سرد و عصب از 
 نه!   دش،یام

م، از تالش  احمقانه  یو لجباز   یرحمی از دستم خسته شده، از جدال با ب  کردمی م احساس
  دونستمیپس گرفتن دوست داشتنش؛ خودم هم خسته شده بودم چون م  یبرا خودمیب
 دوسم نداره!... گهید

  یکنه؛ نه برا یهاش رو مخفچشم یغم تو  تونستی نم شیعصبان شهی و هم  یجد  ظاهر
 .شناختمیکه قلبش رو م  یمن

 نیزم  ی هام رو از دست داده بودم همونجا پشت به در روکه کنترل اشک   یحال در
 .ستیمهم ن  کسچ یه یبرا  دونستمی م  کهیکردم؛ درحال هینشستم و گر 

تفکر غلط و   نیشم و هم تی اذ  دهیدوسم داره و اجازه نم نقدریتا ابد هم کردمی م فکر
 بود. یج یبرام مثل مرگ تدر شیمهر ی تحمل ب

داشتم، شده   ادی که به  یاگه یتر از هروقت دچشمم به شکمم افتاد که بزرگ  هاه یگر ونیم
 بود.

و ناموزون   ختهیو باشگاه رفتن بود، حاال داشت به هم ر  میها رژکه حاصل ماه  یکلیه
 . شدی م

صورتم   یتو   یو نشاط قبل یاز شاداب  یچون اثر ستمی با نهیآ  یدوست نداشتم جلو گهید
 . خوردیبه چشم نم

 .دمیترسی شده بود م انیعر  هیم که حاال بدون باند و بخزخم کنار گونه دنید از 

  سیدر و باز کردم و از سرو  اطی از جانب آراد با احت یمحلی و ب هیگر  قهیاز چند دق بعد
 خارج شدم. یبهداشت
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 شده بود. آراد نامرتب و شلخته شیساعت پ  کی  ی هایباز  وونه یخاطر د به  اتاق

ها نگاه  تخت نشستم و به قرص  یبرداشتم، رو  ن یزم یرو از رو  وانی دراز کردم و ل دست
 کردم. 

و مزه  گسشون دونه  یتلخ رغمی رو با زمان اون موقع مطابقت دادم و عل هاشونساعت 
 دونه خوردم. 

 . دمیکش یقی تخت انداختم و نفس عم یاز خوردنشون خودم و رو  بعد

  ی هایباز دنباله  لوس  دادنی سرم اجازه نم ی و افکار تو  یبد بود اما اوضاع روح حالم
 .رمیبدنم رو بگ

 باال دادم و به شکمم نگاه کردم. یو کم لباسم

زدم و بهش فحش دادم،   غیج یشدم و  کل ی خاطر حالت تهوع عصبانصبح که به  از 
 ازش نشده بود.  یخبر

 فکر کنم باهام قهر کرده بود.  د،یشنی ناسزا م زدیهر وقت لگد م چارهیب

 . دمیو دست نوازش روش کش دم یوجود حال بدم، به افکارم خند با

 ! ؟یزدم تو ذوقت با مامان قهر کرد  -

 هام رو بستم. تخت گذاشتم و چشم  یخنده  تلخ، سرم و به پشت رو  هیاز چند ثان بعد

  شتریاصالً چرا روز به روز ب ؟ ی چ مردی با آراد م هام ی و لجباز   هایاطیاحتی خاطر ببه اگه
 شدم؟ ی آراد م فاتیتوص هیشب

 نبودم!  رحمی که انقدر ب من

  یحت  وقتچ یکه قبالً ه  یدوسش داشت، مرد یلی بود و خ یبرخالف تصورم پدر خوب آراد
   ؟یهم نشده بود اما من چ کی به احساسش نزد
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 دختر داشتم.  هی  یکه آرزو یمن

 شم. شی بزرگش کنم که اسطوره  زندگ یطور تا

 مادره بد! هیو   شیزدم و زمزمه کردم: نه کابوس زندگ یپوزخند

  ادیمادرم ازش به عنوان الگو    یهای و دلسوز  ها ی با وجود تموم مهربون چوقتی ه من
 نکردم. 

کنه، من ازش ناراحت شدم اما   ت یازم حما   دیطور که بابود و نتونست اون  فیضع اون
 ؟ ی روز انداخت، باز هم اما من چ نی و عشق اون و به ا یم دوسم داشت، نگراناون باز ه

 گوشم نواخته شد. یآوردم و تو  ادیتپش قلبش رو به  یصدا 

 !...شمیبرگرد پ م، یکن یآشت ایوار گفتم: برو آهسته باز کردم و زمزمه  هاملب 

 *** 

 خودم جمع شدم. یتو  اریاختی اومدم و ب  رونیباز شدن در از فکر ب با

  گهیاز بعد اون روز و رفتار بدم د  زد،ی کم بهم سر م یلیاومدنش تعحب کردم چون خ از 
 وادارم به دارو خوردن بکنه.  یبود تا حت ومدهی اصالً ن

 نگاه کردم.  شی سر تا پا مشک لی به استا  یرچشمیز 

 بهش میمستق  دم یترسی م یلمس موها و صورتش هم تنگ شده بود اما حت   یبرا  دلم
 نگاه کنم. 

  یداد و در سکوت و نگاه هی تک واری تو اتاق، به د ومدیکه م یاگه یعادت هر وقت د طبق
 شد. رهیبهم خ نیسنگ

 .خورمشونی لب گفتم: هر روز م ری دهنم و قورت دادم و ز  آب



 بی محابا 

662 
 

گفت: چه عجب خانم افتخار دادن بدون   یدیقیلب نشوند و با ب  یرو  یصدادار پوزخند
  نیبرات داشت که ا ینیتامی کنن، چه و لی مشت و لگد با زبون خوش داروهاشون رو م

 ؟ ی لطف و کرد

خاطر  گفتم: به یلرزون  یکه لحنش داشت، بغض کردم و با صدا یکالم و تمسخر ی سرد از 
 م...بچه یخودم نخوردم، برا یسالمت

 گفت: بچم نه، بچت!  یمانند  دیکنم و با لحن تأک م رو کامل نداد جمله  اجازه

 ت... خاطر بچه و زمزمه کردم: به  دمیهام رو ورچلب   تیمظلوم با

 شد. رهیحرفم تکون داد و دوباره بهم خ دی به نشونه  تأ یسر

 یلجباز  گهی نگهش دارم، د خوام ی گفتم: م ی ای آروم و با لحن جد یهمون صدا با
 .خورمی الزم باشه م شی سالمت  یبرا یو هر چ کنمینم

  ییچون اگه بال  ،یگفت: اون و که مجبور زیآم  دیرو به سمتم گرفت و تهد  انگشتش
 . ارمی و دخلت و م کنمی ! شک نکن مردت رو هم زنده میاکهیت  کهیت ادیسرش ب

 نفرت لحنش جا نخوردم، کلمات تلخش هم به گوشم آشنا بودن.  از 

 شه؟ی م یچهار ماه چ ن یبا اکراه گفتم: بعد از ا دیترد قهیاز چند دق بعد

هاش دوخت، رو به حرکت دست  زشیپالتوش کرد و نگاه ت بیج  یو تو  هاش دست 
 . دمیدی لباسش م یداخل بیاسلحه رو داخل ج یضامن چاقو و بدنه  فلز

  یخشدار ی، با صدا ش بود به اسلحه  رهینگاهش خ کهینگاهم کنه، درحال نکهیا  بدون
 ...یتری از اون هم عوض یادعا نکرد عاشق کوله، تو حت وقت چ یگفت: آتنا ه

 من دروغ نگفتم که عاشقتم...  -

بود،   دهیانگار اصالً حرفم رو نشن کهی انگشتش رو به عالمت سکوت باال گرفت و طور نوک 
 بدترم... یلی آورش رو ادامه داد: من با کول فرق دارم رها، خجمله دلهره 
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 برام مثل صدور حکم مرگ بود.  یلیخ یدگیکش

نبود،  شناختمی که م یاز آراد ی انعکاس  چینگاهش ه ینگاهم کرد اما تو  میمستق بارن یا
 بود.  لیکِ  هیشب

 ؟ یکنیفکر نم  نطوریا م،یشی م  یزوج قشنگ !یتو هم از آتنا بدتر  -

نفس بکشم چه  یدر پ یپ تونستمی نم یبودم و حت دهیشدت ترس به تخت چسب از 
 بخوام جواب بدم.  نکهیبرسه به ا 

 کنم؟ یم  کارتیچ  یبدون یخوای م -

 م؟ یکشیم... م -

تأسف سرش و به چپ و راست تکون داد و با همون لحن خشدار و خونسرد گفت:   با
 کشه؟ ی ست رو مکه جونش به جونش بسته  ینه، مگه آدم کس

 ...ستمی اندازه  کول مهربون ن من

 م کنه!...تا ابد شکنجه خواستی م پس

بچم و   ونه تی م دتیفکر نکن، افکار و عقا یزیکالً به چ ،یبهش فکر کن خوامی البته نم -
 داره تو مغزش. ری کنه؛ به هر حال تأث یعوض

 نشن. ر یهام سراز هام رو تو حدقه گردوندم تا اشک چشم  مردمک

کنم   یادآوریرو بهت   یدونیکه م  ییزهایچ  ومدمینبه حالم نکرد و دوباره گفت:   یتوجه
 . میاز دست هم راحت یاومدم بگم مدت نمت؛یکالً دلتنگت بشم و بخوام بب ای

 ؟ ی ری تعجب سر بلند کردم و زمزمه کردم: کجا م با

باشم ممکنه نتونم خودم و کنترل کنم و   کیجا که فکرم رو آروم کنه، اگه بهت نرد  هی -
 . ارمیسرت ب ییبال
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خودم جمع    یخاطر ترس تو و به  اریاختیکه ب دیحرف خودش رو به سمتم کش  نیاز ا بعد
کتکم   خوادی هر آن م کردمیواقعًا ترسوم کرده بودن؛ احساس م  رشیاخ یشدم، رفتارها 

 کنه.  تمیبزنه و اذ 

 .ستادمیا  شی تخت بلند شدم و در چند قدم یش از رو اشاره  با

 شد.  ریم سراز گونه   یو رو دیاز گوشه  چشمم چک یقطره اشک  اریاختیب

صابش رو خورد  و رفتارم بدتر اع یِ قدر عصببفهمم چه تونستمی درهمش م یها اخم از 
 . کنهی م

  واریرو گرفت و به د قمیآن   کیشد، حرکاتش آروم بودن که ناگهان در   ترک ی نزد بهم
 چسبوند. 

 . کنمی بدتر تا م گردمی برم یبد تا کن  یبخوا  رسه،ی گزارشت بهم م -

 ؟ ی هام پوزخند زدم و زمزمه کردم: مگه تا االن خوب تا کرداشک  نیب

خوب تا کردم. باش تا بدم و   ،یبهم پوزخند بزن  یکه بتون یو انقدر سالم آره، اگه زنده  -
 ... ینیبب

 بدون پلک زدن.  یطوالن ه  یبه شکمم دوخت، چند ثان رهیرو خ نگاهش

که  گهیکنه، گفت: دو سه ماه د  که اوج نفرتش رو منتقل یتفاوتیهم با لحن ب بعد
و   یریگی خفه خون م عی دختر خوب و مط هیتا اون موقع مثل   گردم،یبرم  مانتهیزا  کی نزد

 .یکنی شکمت م ی حواست رو جمع بچه  تو

هام رو  کم اشک و کم   دمیپشت پلکم کش یدوختم، دستم و رو  واریازش گرفتم و به د  نگاه
 پاک کردم. 

 ! نیمن و بب -

 بحث داشتم نه جرعت مخالفت، پس بدون حرف نگاهش کردم. حوصله   نه
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 .گردمی گفت: دارم دنبالش م مقدمهیو ب دیکش یپوف

 گفت؟ ی رو م ینزدم، ک یشدم و حرف رهیتعجب بهش خ با

 هام خوند که خودش دوباره گفت: مادرت. رو از چشم  یکه سوال و سردرگم انگار

 شدن. ری که به زحمت پاک کرده بودم دوباره سراز   ییهااشک 

 ؟ ی چ یبرا  -

داغوونم    یبه زندگ یبار آورده و گند مجدد  یایعوض  نیکه تو رو چن  یکس دیبألخره با -
  یکردم کار داشیاگه پ نتت،یبینه م شینیبیباشه نه م  ادتی نه؟! اما  ای  نمیزده رو بب

 فقط زنده باشه. کنمی م

 یو حت  یمحکم به سمت در رفت و بدون خداحافظ  یهاحرف با قدم   نیاز ا بعد
 دور شد. دمیاز د ینگاهمین

 ! هیگر ری سر خوردم و دوباره زدم ز  نیزم یکنار تخت رو جاهمون 

 دستم گذاشت. یبخش تو تخت کشوندم و چند تا قرص آرام  یبه زور رو  زابلی ا عمه

 و مرزم نبودن! حدی ب یدردها  یها دوا انداختمشون؛ اون قرص   نیزم یحرص رو  با

 تر شده بودم. دل نازک  داد،ی عذابم م ی آراد بدتر از هر درد نبودن

من و   یبودم اما اون عوض یهم راض ادیسراغم ن  یباشه و جز با تلخ نکهیبه ا  یحت
 تر از قبل کرد و گذاشت رفت! وابسته 

و برگشتنش واهمه داشتم، اگه بچه نبود تا حاال   گهی از فکر کردن به چند ماه د  یحت
آراد   شی جز نفرت پ یچیه گه ی اومدنش، د ایکرده بود اما بعد به دن مکه یت کهی هزاربار ت
 نداشتم.

مکث کردم؛ انگار که    هیو بعد از چند ثان  دمیشکمم کش یوار رو نوازش  یو با حالت دستم
 بخشش رو احساس کنم. لمسش کنم و حضور آرامش  خواستمی م
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از شکمم  تونستمیهم نم یالحظه   یکه حت  یرو با اندوه باز کردم و با نگاه هاملب 
 .ادی که تو هم از من بدت م دونمی وار گفتم: مبردارم، زمزمه 

  میزندگ ی هان یآوره که ناخواسته و از سر ضعف و ترس به ارزشمندتر عذاب یلیبرام خ نیا
 صدمه زدم. 

اما بدون من فقط تو رو دارم،   یباش یاز بودنت هم ناراحت و ناراض یحت یحق دار تو
 و دوست دارم.  رحمت ی ب یاما من هم خودت و هم بابا یتو دوسم نداشته باش دیشا

که به قلبم هجوم آورد،  ییهاو ترس  های کیر کنار تار د دم،یکه صدات و شن  یهمون وقت از 
 ! یشد  دمیاحساست کردم و تموم ام

 تنهاست...  یلیاما مامان خ یندون دیشا

  ریت یپارست! اگه چشم بچرخون کهیقدر تدورت چه ینیبی حتمأ م  ؛یکه تو وجودم تو
 !ین یبی قلبم نشسته رو هم م یکه تو  یبزرگ

  ی دستم رو احساس کنه؛ حت یداشتم گرما  دیام کهیمشغول نوازشش شدم درحال  دوباره
سکوت کنم و اجازه بدم    تونستمی هام رو بشنوه هم مطمئن نبودم اما نمحرف  کهن یاز ا

 . رهیخو بگ یک یو تار  یبه خاموش

بود باعث شن   کی نزد  نایهم م،یفیمن چه آدم ترسو و ضع  یباش دهیفهم دیتا االن با  -
 خودم.  یهاهم با دست  از دست بدم، اون تو رو  

بدم،  گاهه یتک  هیبهت  خوامی بهت بدم که خودم قبالً نداشتم، م یزی چ هی  خوامی م  حاال
از  کنهی پدرت هم که ادعا م یخودش غرقت کنه؛ حت یاجازه ندم ترس تو  خوامی م
  محابایتو ب  خوامیم شه،یم   شیپنهون زندگ یها ترس  میتسل یگاه ترسهی نم یچیه

 هات!...و ضعف  هات ی محدودنه  ،یو به ساز آرزوهات برقص یباش

 م،ه یخسته از گر یهاکه پلک   دینکش یهام رو بستم، طولو چشم  دمی تخت دراز کش یرو
 فرو رفتم. یقیشدن و به خواب عم نیسنگ
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 *** 

حلقه  سردم رو دور بازوهام   یهاکه به تنم خورد، دست  یهجوم وزش باد سرد  خاطربه
 هوا کم نشد یاز سرد  یزی اما چ  دمیچیهم پ ی کردم و پاهام و تو 

  ری سر چرخوندم و به ز   کردم،ی م  افتی اطرافم در  یهاکه از محرک  یبیاحساس لمس عج با
 پام نگاه کردم..

هام رو  زانو  یفقط تا رو   شیکه بلند  یدیسف  ری دوبنده  حر راهنی به بدنم و پ نگاهم
 بود که بدنم رو پوشونده بود.  یز ی دوخته شد؛ درواقع تنها چ پوشوندی م

گوشه  لبم  یوجود سرد باد لبخند کمرنگ رغمی عل ی اون همه گل و سرسبز  دنید از 
 بهم دست داد.  ینشست و احساس خوب

اطرافم بودم که ناگهان احساس خوبم پر   یو قرمز و خاکستر  دیرز سف یهادر گل  غرق 
 خودش گرفت. به  یاز نگران  یرنگ مهزدرت یو ح   فتهیو ش دیکش

 شکمم مکث کردم.  یو رو  دمیلباسش کش یو رو  دستم

  ری هام سراز هام شکسته بشه و اشک بودنش باعث شد سد چشم  یصاف و خال  احساس
 شن.

 سر بچم اومده بود؟ نکنه مردم؟  ییبال چه

بهشت   قیود، الجهنم نب هیفکر از ذهنم دوباره به اطراف نگاه کردم اما شب ن یگذشتن ا با
 هم نبودم...

 بلندم جا کرد. ی موها یو خودش رو ال به ال د یرو سرعت بخش ختنمیراشک  سرد  باد

 چشمم نقش بست.   یدختربچه جلو هیاز   یمحو   ری صورتم تصو ی تو  یانبوه موها  نیب از 

  دمید  یازش که تو  یابه هاله  ترق یصورتم کنار زدم و دق  یدست راستم موهام و از تو با
 بود نگاه کردم. 
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 در تعجب بودم که ناگهان به سمتم برگشت. غرق 

  یتو  یقی درشت و مردمک لرزون لبالب اشکش، لرزش عم یخاکستر  یهاچشم  دنید با
 و ضربان قلبم تندتر شد؛ پس زنده بودم!...  دیچیتموم بدنم پ

 نگاهش کردم. شتریو مبهوت موندم و ب  مات

بلند و   یصورتش، به دونه دونه  موها  یتک اجزا که چسبم زده بودن بهش، به تک  انگار
 به هاله  لبخندش!... 

 من بود. هیلباسش هم شب ی ش حتجز چهره  به

 مامان؟  -

 باز هم همون حس, باز هم همون لرزش و باز هم همون ترس... و

به   دم،ید ی هاش که انعکاس نگاه آراد و توشون مچشم  ینگاهم رو از خاکستر دیترد با
 هاش دوختم که صدام زدن.لب 

 ؟ یزمزمه کردم: تو دختره من یشدم؛ با ناباور  کی به جلو برداشتم و بهش نزد یقدم

 .د یها سه تا چانبوه گل  نیخم شد و از ب  یبهم نگاه کنه با خونسرد نکهیا  بدون

نگاهم کنه زمزمه کرد:   نکهیبا دقت مشغول جدا کردنشون از بهم بود، بدون ا کهی حال در
 !...یستی تو مادر من ن یول

وجود ضربان قلبم احساس   رغمی حرف از جانبش قلبم فشرده شد و عل  نیا  دنیشن با
 مردم.   قتأی کردم حق

 فرو برد.   کشیتار یاز موها  ی انبوه  یرو برداشت و ال به ال دیسف رز 

 معصومانش شدم.   ییبا یکه بهم زده بود، محو ز  ی ای و ذوقت رغمیعل



 بی محابا 

669 
 

گفت:  یا رو باز کرد و با لحن آروم و بچگونه ش یاو قلوه   کی کوچ ی هالب   هیاز چند ثان بعد
 من!   یبرا  نیا

 لبم نشست.  یصداش رو  ی تو  تیحس مالک دنیاز شن ینیر یش لبخند

 هم مثل خودم... قش ی قطعأ دختر من بود و رنگ عال اون

 بابا! یبرا  نمیدست راستش گذاشت و گفت: ا یقرمز و تو  رز 

 هام دوخت. بار سر بلند کرد نگاهش رو به چشم نیاول  یبرا کارن یاز ا بعد

 هم ماله تو!  نیگفت: ا  یاز احساس  یرنگ و به سمتم گرفت و با لحن خال یخاکستر رز 

دراز کرده بودم، با تعجب   شی دستم رو به سمت رز خاکستر اریاختیه بهمون حالت ک در
 ؟ ی: چرا خاکستردمیپرس

 .یخوا ی چون خودت م -

 بهم بده. دیگل سف هی! خوامیبه گلوم چنگ انداخت و گفتم: نه، نم ینیسنگ بغض

 .ستین هیچون بهت شب ،ینگهش دار یتونی نم یول -

 نبودم... یزمزمه کردم: من خاکستر  یلبخند تلخ با

 ست؟ ی ن رهی : پس چرا ماله بابات تدمیو ازش پرس  دیبه خاطرم رس یزی چ ناگهان

 .ستی عزادار ن یگفت: چون قلبش شکسته ول یلحن متفکر با

 زمزمه کردم: پس من عزادارم؟!... رتیشد و بعد با ح ری از گوشه  چشمم سراز  یاشک  قطره

 خودته. ریتقص یآره ول -

 س؟ یمرگ آرتم -

 نه...  -
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 ؟ یپس ک -

 .یازش محافظت کن یکنی م یکه سع یکس -

 سرش اومده؟!  ییکه بال  نهیو گفتم: منظورت ا   دمیکش یآه

 رو نداد و روش و ازم برگردوند.  جوابم

 اونجا نبود. گهیبزنم رفته بود و لب که باز کردم د  یبتونم حرف کهن ی از ا  قبل

 سنگ برداشتم.  یرنگش و از رو یشدم و گل رز خاکستر خم

 ها نبود.گل  هیاز بق یو که بلند کردم خبر سرم

 بود.  یکیفقط تار  خورد،ی به چشم نم یقرمز ای  دیرز سف چیه

  یوزش باد که رزها  یجز من و صدا  یزیچ انتهایاون دشت بزرگ و ب   یاز رفتنش تو بعد
  یتو  شهی هم ینموند، و من احساس کردم برا  کردی رو به اطراف پراکنده م یخاکستر

 کردنم نخواهد بود... دایقادر به پ کسچیه کهیگم شدم، طور یکیتار

 *** 

 تخت نشستم.  یحد باز کردم و با وحشت رو نی رو تا آخر  هامچشم

ها و  که از نفس ییشدن، به همراه گرما  ریسراز   میشونیکه از پ یدرشت عرق یها قطره 
  اول لباسم رو باز کنم.  باعث شدن پتو رو کنار بزنم و چند تا دکمه شد،ی بدنم ساطع م

شکمم  یدستم و رو  یکی قلبم فشار دادم و با همون ترس اون  ی راستم و رو دست
 .دمیکش

 .دمیکش یا راحت شد و نفس آسوده المیخورد، خ شی که به برآمدگ دستم

وار  زمزمه  زدم،ینفس منفس شمیپ قهیچند دق ی شونیخاطر اضطراب و پر به کهی درحال
 ! یوجودم یجزء جدانشدن  ت یاما در واقع  یخواب مامان و ول کرد یگفتم: درسته تو 
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 . دمیو با بغض لب ورچ دمیاز سر اندوه کش  یبلند آه

قصد جونش رو  که  یحق داشت اگه دوسم نداشته باشه و ازم رو برگردونه؛ از من اون
 خاطر اشتباهاِت خودم! کرده بودم، اون هم به

  یانتها  یبهداشت سی تخت بلند شدم و به سمت سرو یاحساس حالت تهوع از رو  با
 اتاق رفتم. 

 و پشت گوشم جمع کردم.  شونمیپر  یاز چند بار عق زدن مسواک زدم و موها  بعد

هام  و چند قطره از اشک  نی صورتم سر خورد پا   یافتاد، دستم از رو  نهیکه به آ چشمم
 شدن.  ریسراز 

 وقت کرده بودم انقدر شکسته و داغوون بشم؟  یک

  یرو جد شدنمف یحال بد و ضع  ،یو جمس یروح  یهای وجود تموم دردها و سخت با
کبود شده   هامرچشم ی که رنگ به صورتم نمونده؛ ز  دمیدی اما حاال به وضوح م  گرفتمینم

 روشن و درخشانم کدر شده بود.  شهی هم هیبودن و عنب

صورتم مونده بود گذاشتم و با اخم  ی آراد که رو  یادگاری زخم  یجا ی انگشتم و رو نوک 
... وحشت  کندی داشت جون م ییبا یز  نیشدم که در ع رهیخ نهیداخل آ به  یبه دختر غر
 ! والیه  هیناک تر از 

 گفت من عزادارم!  اون

 .دمیبه خودم لرز  یشتریترس ب با

 برام مونده... یرو از دست دادم؟ مگه ک یک گهیافتاده؟ د یچه اتفاق -

 براش افتاده باشه؟!  یشد، نکنه اتفاق شتریب میآراد نگران  یادآوری با

تخت   یرفتم و بدن کرختم و رو  رونیب یبهداشت سی خراب از سرو یسردرد و حال با
 .دمیکش
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هام و  پلک  یحوصلگیبا ب داد؛ی صبح رو نشون م  نگاه کردم که هشت یواری ساعت د به
 هم فشار دادم و به فکر فرو رفتم.   یرو

 رسوندم؟ ی روز و به شب م دیبا  طورچه

که  یصبح دی ها رو به امو شب گرفتمی روز و م هیبق یها عزاروزم جهنم بود، صبح  هر
 کردم ی بهش نداشتم با کابوس سر م یدی ام چیه

 دم،ی تخت دراز کش یرو یلیمی و با ب دمیخودم کش یدر پتو رو رو  یصدا   دنیشن با
 کنم.  هیزانوهام بذارم و گر یسرم و رو تونستمینم گهی شکمم انقدر بزرگ شده بود که د

 گذاشت. یعسل  یدارو رو رو یحاو   ینیس زابلی ا عمه

 اخم و حرص چشم ازشون گرفتم. با

 ؟ یخودت و بچت رو بکش ی خوای چته تو؟ م -

 یگفتم: دار ی از حسش نگاه کردم و با کالفگ یسرد و خال یها به چشم یبغض پنهون با
 ؟یکنی مسخرم م

 به نظرت مسخرست؟  یکنی جون م یدار کهن یزد و گفت: ا  یز یتمسخرآم پوزخند

 تخت نشست.  ییگوشه انتها  یمادر بودن من مسخرست؟!رو  یکنیتو فکر م  ینه، ول -

 بزنه. بیبه بچش آس کنهینم یسع  یمادر چیالبته که مسخرست، ه -

 زدم و روم و ازش برگردوندم.  یپوزخند

 یم!... اما به کخودم و بچه  ی... حتیپر بود، از ترس! از وحشت! از درد! از همه چ دلم
هم ترک    مردمی اگه م  یگرفته بود که حت یریسرد و نفوذناپذ  واریاطرافم رو د گفتم؟ی م
 .دادی و واکنش نشون نم  بستینم

 ... یزنی م بی: گفتم بهش آس دمیرو شن زابلیناک عمه ا آروم و غم  زمزمه  
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گفتم: اون به من   یفیضع یهمون بغض دردناک که قصد شکستش رو نداشتم و صدا با
 نزد؟  بیآس

 بود؟  تی تالف یجفتتون درست کرد  ی که برا  یحال ن یا -

 برم؟ ی دارم لذت م یفکر کرد  -

هات  رو همون اول از چشم ی رانی و و  انتیگفت: خ گشتنیکه از پوزخند برنم  ییهالب  با
 ! یو کشتن بزرگ شده بود، نبود  لی که با کِ  یو آراد تموندی خوندم، تو مال عمارت کال

اون به زور کول فرار   ؛یبدتر یل یخ الیهشدار دادم اما نخواست رهات کنه، تو از رو  بهش
 رفتنش نجات داد.  کرد و درواقع آراد رو با

 ضربه زدم؟  شتریب دم؟یضربه د الی تر از روهاش، گفتم: من کم به حرف  توجهیب

 ...ید یآراد و ند  ی روزهان یتو که حال ا  -

 رفت.  رونی و ناتموم گذاشت و از اتاق ب حرفش

 . دمیسرم کش  یرو بدون آب خوردم و پتو رو رو هاقرص 

 !... ین و نه زندگنه مرد ،یداریداشتم، نه ب  دن یجرعت خواب نه

  ینتون یحت  یرو نداشته باش  یو انقدر کس یفتیگوشه ب هی کهن ی! انهیکنم جهنم هم فکر
و به صورت    یو هر درد یکه هر روز و چند سال احساس کن یانقدر تنها باش ؛یکن هیگر

 د،یفهمی نم یهم تا چند روز کس مردمی احتماأل اگه م ؛یت حمل کنشونه  یرو  یکوه
 بودن، کور و کر و الل!  تموندی خونه مثل عمارت کال نیساکن

 *** 

هام رو باز کردم و به  از پلک  یکی  یصورتم، آهسته ال   یرو  ینگاه  ینیاحساس سنگ با
 روبروم نگاه کردم. 
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هام رو  موندم، بعد که به خودم اومدم چشم  رهیو بهش خ  دی چند لحظه طول کش  رتمیح
 م. سرجام نشست خی حد باز کردم و س  نیتا اخر

 و واقعأ کنارمه. دارم یکردم ب دایپ نانیتا اطم دی طول کش هیثان چند

تخت بلند شدم و به سمتش   ی شده بود از رو  نیباهام عج  بیعج روزهان یکه ا یبغض با
 به عقب برداشت. یحرکاتم غرق تعجب شده بود قدم  دنی از د کهیرفتم، درحال

 رو پر کردم و محکم بغلش کردم.  نمونیبزنه که ناگهان فاصله  ب یحرف  خواست

  هامینگران  کهن یخاطر ا لبم نشست. به  یرو یشدم لبخند کمرنگ  ری سراز  یها اشک  نیب
 بودن و حالش خوب بود. موردیب

 شوک بود. یانگار اون هم تو  د،ی طول کش هیثان چند

و از دور کمرش باز کرد و به شدت ازم  دستم   یبا فشار محکم ام،یبه خودم ب نکهیاز ا  قبل
 فاصله گرفت. 

کتش رو صاف کرد و   یها هم گره زده بود، لبه   یهاش رو توهمون حالت که اخم تو
 .دیبه موهاش کش یدست

و به تخت گرفتم و سرخورده روش نشستم، نوک انگشتم و به سمت صورتم بردم   دستم
 هام شدم.نور کم اتاق مشغول پاک کردن اشک  یو تو 

 زود آماده شو.  -

 شب گذشته بود.   میاز ده و ن ساعت

 تعجب بهش نگاه کردم و لب زدم: اآلن؟  با

 !یکن یخداحافظ  دیهمون لحن سرد گفت: با  با

 ؟ یکرد  دای: مامانم رو پدمیپرس دیترد با
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 هام و عوض کنم.داد تا لباس  هیتک وار یسرش و تکون داد و به د  حوصلهیب

 آماده شدم.  یبه سمت کمد رفتم و سرسر  حوصلهیب

  ضی دختر مر  هیبه   لیلباس نمونده بود چون تبد پوش و خوش  کیاز اون دختر ش یزیچ
 .دیکشی شده بودم که انتظار مرگ رو م حوصلهیو ب

 . کردیم  ینبود و خودش رانندگ یراننده شخص ای  یاز قادر یخبر

که  یریمس تونستم ینم  نیهم  یسخت و غبارگرفته بودن، برا  نیماش  یهاشهیش
 .نمیرو بب میرفتی م

 چسبوندم.  شهیسرم گذاشتم و صورتم رو به ش  ریهم مهم نبود، دستم و ز   برام

  شتریمادر شده بودم ب یی جورا هیاما اون اواخر که خودمم   شهیمادرم بودم، هم  نگران
 .شدمی تنگش مدل

نفس براش    نیبود که تا آخر  یکه برام مونده، درواقع تنها کس  یِ تنها کس کردمی م احساس
 همه  توانم رو ازم گرفت.  نیو هم دمیجنگ

ن بهش  نبودم چو مونیدادنش به خودم پش حیاز ترج دمیکشی که م ی وجود تموم زجر با
آسون بود قدرش و ندونستم، بهش  یکه تا وقت ی بدهکار بودم! عشق ان یپای عشق ب هی

 کردم. غیهر روز تماس گرفتن رو هم ازش در  یسر نزدم و حت

 ! دونستمشی که توشون مقصر م ییهای خاطر گذشته و سخت!... بهدمشیبخش

 .دیکشی عذاب م میقدر از دورقلب دوستم داشت و چه  میکه از صم دمیفهم چون 

و   دنی که محکوم به ند یمتوجه نشدم اما از وقت   زدی صدام م یکه با نگران ییهاوقت 
 . ارمیب ادیصداش شدم، تونستم رنگ محبتش رو بشناشم و به  دنینشن

جا دم از اون فرارم و به دست آور یها با رفتار و فقر پدرم مدارا کرد، من تا پا که سال  یزن
 رفتم اما اون موند و سوخت.
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 بهش سر نزدم.  میخاطر غرور لعنتها که تماسش رو جواب ندادم، به روزها و شب  چه

 خودم درست کردم. یبرا یمونیاز پش  یرو کنار نذاشتم و کوه میخودخواه

وجه شه  مت  نکهیگرفته  آراد انداختم؛ قبل از ا رخ میبه ن یاومدم و نگاه کوتاه رونیفکر ب از 
 به سرعت روم و برگردوندم. 

 . دمیترسیازش م  یلیخ دأیجد

 قدر وقت دارم؟ : چهدمیرو شکستم و آهسته پرس نمونیب نی سنگ سکوت 

 .شهی نم دتیعا   یزیکوتاه چون چ یلیگفت: خ  ینگاهم کنه با لحن سرد نکهیا  بدون

 نمش؟ یبب تونمی نم گهی بعدش د -

 نداره!  یاده یفا ره،ید یلیخ گهیزد و گفت: د یپوزخند

ترمز کرد و   نی بعد ماش یو کلمات گنگش نگران و سردرگم شدم، کم ب یلحن عج خاطربه
 رو نگه داشت. نیماش

 شو!  ادهیگفت: پ ینگاهم کنه با سرد  نکهیهم بدون ا  باز 

 به اطرافم انداختم.  یدادم و نگاه نی رو پا شهیش

 که بشه توش سکونت کرد، نبود.   ییالیو   ایاز خونه   یاثر چی بود و ه کیتار   هوا

 نجاست؟ ی: مامانم ادمیتعجب پرس با

 همون حالت بد سرش و تکون داد.  با

 . ستی ن یکه خونه ا نجایا  یول -

 درخت کاجِ.  هیهست، چند متر جلوتر کنار  -

هام  چشم  هیچند ثان یبه صورتم خورد و باعث شد برا  یو که باز کردم سوز نسبتأ سرد  در
 رو ببندم. 
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رو   نیو بدنه  ماش ومدیشد، به کمکم ن یخال رپامی احساس ضعف کردم و ز  یا لحظه یبرا 
 سپر افتادنم کردم. 

 به اطراف نگاه کردم.  یشتری که به جلو برداشتم، با دقت ب  یقدم با

و اگه   کنهینم  یجا زندگاون  یآدم چیه کردمی که احساس م یبود، طور ینیبد و سنگ جو
 .زدمی نور کمش سکته رو م  یآراد کنارم نبود تو 

به سمت آسمون   یکیتار  یتو  نم،یکه بهم گفت رو بب یتونستم درخت قهیاز چند دق بعد
  یمحل  ایاز خونه   یاثر چی ه یدگاهید چیمنطق و ه  چیو تنها بود اما با ه  دهیقد کش

 .دمی دی سکونت نم یبرا 

  ی اکه خونه جان یا  یلش بهش نگاه کردم و گفتم: وداده  نی پا مهین شه  یاز ش  دیترد با
 . ستین

  یحالت گرفته  صورتش محو شد و پوزخند  هویبهم انداخت اما  یتند نگاهم ین یکالفگ با
 هاش نشست.لب   یرو

 .شینیبیکه نم ییتو انقدر باال  ی منته چرا هست  -

 .اندازهی م کهیکردم داره بهم ت احساس

ها به  مدت کهن یم داره و ا که اشاره به غرور گذشته دونستمی هاش بودار بودن و م  حرف
 خونمون تو روستا نرفتم و تهران موندم. 

 که اشاره کرده بود، رفتم.  ییبهش به سمت جا  توجهینثارش کردم و بعد ب یاخم

  یوحشتناک   زیو دارم به چ ره یم  لی از قبل تحل شتریب میبا هر قدم انرژ کردمی م احساس
 .شمیم  کی نزد

 جلو رفتم.   شدی ساطع م نیکه از ماش یداشتم در پناه نور کم یکیکه از تار ی ترسوجود  با

 . ادینم ادمی رو  افشیق کردمی بود که احساس م  آوررت ی و ح  ترسناک 
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 بودمش... دهیوقت بود که ند یلیخ

 براش نگذاشته بودم.  ییجا  چیمسخرم ه یها مشغله  یتو  انگار

 یک  قتیاما در حق ارمیب ادی ازش به   تونستمی بودم که نم یا صدا و چهره   دلتنگ
صورتش رو    یرو  یخط به خط چروکها  نینهفته ب یاون همه غم  و سخت  تونستی م

 فراموش کنه؟! 

دنبال پول و شغل و  ش بهمثل من که غرق مشکالت  مسخره  ی جز احمق یکس چه
 . خوردینم  نالیاما گذرش به ترم  کردی خاستگار پولدار همه جا رو متر م

 به درخت انداختم. یایتازه کردم و نگاه سرسر  ینفس دنمیرس با

 لبم نشست.  یرو  یدوختم و لبخند کمرنگ رش یجستجو نگاهم رو به ز  یاز کم بعد

 بود.  رهی ت ینمابلند با سنگ  لیمستط  هیمادرم  خونه  

 !...دمیخاک بود، ند ری و که سالنش ز   کی خونه  کوچ نیخودم باال رفتم تا ا شیانقدر پ من

 و پر از غم بود.  کی کوچ شهیمادرم مثل هم خونه  

 فقط خودش بود. کردم،یم   ادیاون خونه که به جهنم ازش  ی تو

 باز هم جهنم بود.  شیو وحش  وونهی شوهر د بدون

 اون خونه نذاشت.  یپاش و تو  گهید ی از هجده سالگ رها

بدمزه  بدون نمک و   یغذا خورد؛یر هم زنگ نمبا هی  یماه کیاون خونه  کوچ  تلفن
  هیاون جهنم بالخره تلخ شد؛یسرو م  ضی مر  رزنیپ  هی یزده فقط برا روغن اون خونه  ماتم

 شد... 

اون خونه رو   ه  یکرا  اد،ینم رونی ب هیو ناله و گر ادیفر  یاز اون خونه صدا  وقت چ یه گهید
اندک و فرسوده    لی هاست که رها پرداخت نکرده، احتماأل تا اآلن صاحبخونه وساماه 

 انداخته...   رونیمامانم و ب
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 نیو صورت پر نور و در ع یآب  یهااون چشم  وقتچ یه گهی قاتل بود؛ د هی  دیجد پرستار
 !... شه یدلتنگ دخترش نم ده،یحال درد کش

 به آسمون زدم. یسر بلند کردم و چشمک  زدمیه مقهقه کهیگرفت و درحال مخنده

 !نهیدخترش رو بب یزندگ  یاز اون باال جهنم واقع تونهی چون م -

 .دمیکش شزده خ ی سنگ قبر    یشدم و دستم و رو خم

هم   شی زندگ متیبه ق  یبود و تنها بچش حت یمعتاد عوض هیکه شوهرش   یزن از 
 نمونده بود.  یباق یچینتونست نجاتش بده، ه

 یاز عذادار یبوده، چند روز  یزمانش ک دونستمیفوت نبود اما من م خی قبر تار  یرو
 . گذشتی که اون دختربچه اسمش رو بهم نگفت م ی کس یبرا  امبانه یغر

 بلندش که آلت رقص باد شده بود، دوختم. یتارم رو به قامت کوتاه و موها  نگاه

که تموم   نهیبش یقبر کس  یرو ی شاخه رز خاکستر ه یبا  دیمادرت با  یدونست ی پس تو م -
 رو براش داده؟  شیزندگ

 م گذشتم...و بچه  یخاطرش از عشق و زندگکه به  یقبر کس  یرو

 ادامه بدم... تونمی نم گهیدردها! د نیا  ا ی  رمیبم دی من با ای اشتباست؛  نجایا  یزیچ هی

قبر   ی رو یکه صورتم رو احاطه کرده بودن، چند تا رز خاکستر یها به اشک  توجهیب
 ! یوار گفت: اما تو قبالً رهاش کرد گذاشت و زمزمه 

: من  دم ینال زدم،یهام و از دست داده بودم و با زحمت حرف مکنترل اشک  کهی درحال
 کنم...  یزندگ یکم  خواستمی فقط م

 ؟ یتونی حاال م -

 ، همه رهام کردن...خوب بسازم  یزندگ  هیتونم داشتم ب دیام  کهن یبه تاوان ا  -
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 ! یها رو رها کرد خودت اون  -

 قدر دوسشون دارم... حق نداشتن رهام کنن!من چه  دونستنی ها که ماما اون  -

کردم و چه   ییخاطرش چه کارها بدونه به دیقدر دوسش دارم، مادرم باچه دونهی م آراد
 دارم.. یچه حال  ینیو بب یکنبهم نگاه   دیفدا کردم؛ تو هم با ییزا یچ

 ...یصبر کن  دیبا -

 باهام سرد بود. رحمانهیب که چه یبخشآرامش  یو صدا فی کردم از لحن ظر تعجب

 قدر؟ چه -

تا به  ،یراهت و اشتباه رفت  ،ی رو غلط انتخاب کرد  دتیو ام گاه هیتک  یاونقدر که بفهم -
 ...ید یدره رس

صورتم    یشکسته به انعکاس درد تو  یقبر نگاه کردم و با قلببه سنگ  سیخ یصورت با
 نگاه کردم. 

 ازم دور شد.  گردوند،ی مازم رو بر  شدیبلند کردم و مثل آراد که هر بار متوجهم م سر

طور  : چهوار گفتم محو شد نگاه کردم و زمزمه  ظی مه غل  یکه تو شه یحسرت به سا  با
 !...؟یتنهام بذار  یتونی م

 ** * 

 هفته بعد«   کی »

 رها؟  -

 .دی به سمتش چرخ یزدم و با خستگ  یصداش پلک  دنیشن با

 ؟ ی کرد: خوب زمزمه د یاز نظر گذروند و با ترد  یتفاوتیو با نگاه ب  سرتاپام 

 .دیدیچشمش بودم و حالم و م یجلو  کهیبود، درحال یجوابیسوال احمقانه و ب چه



 بی محابا 

681 
 

 ؟ یبلند ش یتونی م -

 بودم که در جوابش فقط تونستم سرم و تکون بدم. حالی ب انقدر

 و بلند کردم.  جونمی رو به تخت گرفتم و بدن ب دستم

  هیرفتن که در اون لحظه برام مثل  هم برام سخت بود چه برسه به راه  ستادنی ا  یحت
 .دیرسی به نظر م دیبع د،ی و جد  بهیحرکت غر 

 نیب  ید هم با اخم کمرنگسرم انداخت، بع  یسمتم اومد و با شتاب شال و رو  به
 ابروهاش، مشغول مرتب کردن موهام شد.

 چندتاشون رو بستم.  یپالتوم بردم و با سست ی ها کرختم رو به سمت دکمه  ی هادست 

به سمت   کهیبرداشت، درحال نیو از کف زم کمیکوچ  یخم شد و ساک مشک زابلی ا عمه
 . یراه بر یتونیدکتر گفت م  م،یبر ایگفت: ب رفت،یدر م

 شیآب  یها از حسم و به چشم  یلباسش رو گرفتم و نگاه خال نیبره آست کهن ی از ا  قبل
 دوختم.

 شه؟ ی م یم چبا ضعف گفتم: پس بچه  ومد،یکه صدام به زور درم یدرحال

شه، تا اعضا و   یبستر NICU ی تو یمدت  دیچون هفت ماهش بود، دکتر گفت با -
 ه نفس بکشه.جوارحش کامل شن و بتونه خارج دستگا

رفتن و مجبور شدم   یاهی هام سچشم  دیکه کش یر یسردم و به شکمم انداختم، با ت  نگاه
 بدم. هیتک واریبدنم رو به د فتادن،ین یبرا 

 افتادن.   ید یسردم جمع شد و به سوزش شد  یهاچشم   یشدت درد اشک تو از 

هام رو  دن اشک ش ری سراز  یجلو  مزده خ ی  یهابا نوک انگشت  کردمیکه تالش م  ی حال در
 نمش؟ یبب دیذاریگفت: چرا نم  یلرزون  یبا صدا  رم،یرو بگ

 زد و به سمت در رفت. دنیصدام، خودش و به نشن یبه عجز و درموندگ توجهیب
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 . میبهتره بر -

بود، با بغض   ستادهی اومدنم باز نگه داشته و جلوش ا  رونی ب یدر و برا کهن یبه ا توجهیب
 !...قهی: فقط پنج دقدمیم کنه، نالکه هر لحظه ممکن بود خفه ینیسنگ

بود انقدر  یکورم کنه اما هر چ خواستیهام بود که م چشم  یتو  یچ دونمینم
 بدوزه. یاگه ید  یداشت که وادارش کنه چشم ازم برداره و به جا  تی مظلوم

 اصرار نکن!   زم،ی عز شهینم -

 ومد،ینفسم باال نم هیکه از شدت گر  ی درحال دادم و ان ی پا ختنیاشک نر یتالشم برا  به
 ...قهیگفتم: دو دق

اومده، هنوز   اینکن! اون بچه نارس به دن هیوار گفت: آروم باش و گر و زمزمه دیکش یآه
و   شینیتو دستگاه بب یخوا ینشدن. چرا م  لیو جوارحش هنوز کامل تشک هاهی! رفهیضع

 ! ؟یناراحت ش

 ایمنه که ن... ناقص به دن  ریتقص  یگیگفتم: م دهی بر دهیبر ،یدورگه و لرزون یصدا با
 اومده؟ 

رفت   یچشم غره ا ش،ی دلسوز  یو از دست داد و با برداشتن نقاب ساختگ شی خونسرد
 نشده... یتا آراد عصبان ایو گفت: زود باش ب

م: آخه چرا  گفت یزار یو با صدا  دم یچیلرزونم و دور بدن خسته و دردناکم پ ی هادست 
 م... من مادرشم!...   نمش؟ یبب ذارهینم

 دنه؟ی فقط زائ یمادر یکنی جدًا؟ چرا فک م -

شد و با ترس بهش نگاه کردم که   شتریو سردش، لرزش بدنم ب یجد یصدا   دنیشن با
 وارد اتاق شد. 

 جز درد و نفرت نبود!  یزیداشتم چ ادی که ازش به  یاخاطره  نیآخر
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 به بچش هم رحم نکرد... یقدر از من متنفر بود، حتکه اون ان  ن یجز ا  یزیچ

هم   تونستی بزرگ م یقدر نگران بشه و بترسه که اون شوک و ضربه  روحان  نخواست
 من و بکشه هم بچه رو!

اگه اون   دیفهمیخودشه! نم یها ی شعوریخاطر بحال بِد من و بچمون به  دیفهمینم
به موقع و   مانم یزا دیکوبی سرم نم  یمرگ مادرم و تو  یرحمیو با ب آوردی بالها رو سرم نم

 ! شد؟ی کم دردتر م

سکوت کردم و با    زدن،یم  ادی سرم فر یکه تو   ییها ی ها و دلخوروجود تموم حرف  با
 هام شدم. اشک  یدست مشغول بند آوردن سرسره باز پشت 

 زل زدم.  تفاوتشی سرد و ب ی هابه چشم تیمظلوم با

 اگه از دور باشه... یحت ،نمش یبب قهی بزار فقط چند دق -

زد و در جواب   یزیپوزخند تمسخرآم د،یباری که از سرتاپام م یبه بغض و ضعف توجهیب
 هام فقط زمزمه کرد: چرا؟ التماس 

زدم: چون من مادرشم، هفت ماه بزرگش کردم،    ادی توانم فر نیزدم و با آخر غیج بأیتقر 
 ...دمیو کش  احساسش کردم، دردش

  یخواستیگفت: تو مگه نم  یبا تلخ ومد،یکه به سمتم م ی و درحال  دیحرفم پر   ونیم
  که  ی اون مرت  ؟یتا آخر عمرت خوش و خرم با ننت عشق کن یخواستی مگه نم  ش؟یبکش
 ش به درک، خودم و عشقه!و بچه   والیه

 . کردمی به مرگ احساس م ترک ی خودم و نزد ومد،یکه جلوتر م یقدم هر

چون   رهیبم  خواستمی من م ، یگیو با عجز گفتم: باشه تو راست م دمی کش یقیعم نفس
 . دمینگه داشتن و بزرگ کردنش و تو خودم ند  ییچون توانا دمی ! از تو ترسدمیترس

 دوس نداشتم عذاب بکشه، مثل تو!... چون 
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 ! هیفقط چند ثان نمش،یبب بزار

  ه  یشده بود انداخت، چند ثان ریلرزون و سردم اس  یها دست  یو به دستش که ت ینگاهمین
روش و ازم   م،یطوفان یهابه حال بد و چشم  توجهی کوتاه بهم نگاه کرد اما بعدش ب
 برگردوند و به سمت در رفت.

نباشه   شی ازت تو زندگ  یاثر دمیم  حیبره، گفت: ترج رونی ب نکهیلحظه قبل از ا  نیآخر در
 ! یند ادی رو بهش   یرانی و و  انتیتا خ

 و روحم و هم در هم شکست. دی و نگرفت، ام  میهاش فقط انرژحرف  با

همه  بدن و   یکه تو   یدیبه درد و سوزش شد توجهی سر خوردم و ب  واری جا کنار د همون 
 زار زدم!   د،یچی مخصوصأ شکمم پ

 دل شکستم آوار شده بود.   یرو  ایتموم دن غم

و نفس    یطاقت زندگ گهیبلند شدن نداشتم؛ د  ینا خورده بودم که  واریاز در و د  انقدر
 هم نداشتم. دنیکش

اون   دنی د  دمیتنها ام ،یسراسر درد و ناخوش یسخت و اون روزها   مانیاز اون زا  بعد
 بچه بود.

اون هم مثل آراد من و مادرش   دی... شایخاکستر یهابلند و چشم   یدختر باموها اون
 . دونستینم

  یکه سع یدرحال  د؛ی زد و به سمتم دو غیج دنمیکه عمه وارد اتاق شد، با د  دی نکش یطول
 ا،یکنی م  یزیخونر  یوار گفت: بلند شو دختر، تازه عمل شدبلندم کنه، سرزنش کردی م

 پاشو! 

  دمیشنیبلند شدن نکردم، انگار که اصال صداش و نم یبرا ینشون ندادم و تالش یواکنش
 بشنوم... خواستمی نم ای
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قدر حالش  چه ینیبی نم ؟یبه کور  یخودت و زد   ای  یاخم به آراد تشر زد: چته تو؟ کور با
 کمکم!... ای بده؟ ب

که از قوام مونده بود، از کف  یزیچ نی گذاشتم و با آخر نیزم یو با زحمت رو دستم
 بلند شدم.  نیزم

زمزمه کردم: نگران نباش، هنوز    نم،یجلوم رو واضح بب ریتصو  تونستم ینم  یکه حت ی درحال
 زندم... 

که تا حاال زده، هنوز مونده تا بفهمه  هیحرف  نیتردرست  نیبالفاصله گفت: فکر کنم ا  آراد
 ! هیمرگ چ

 *** 

بهم دست   دنشیکه با د یخاطر ضعفنگاه کردم. به  خوردیکه به سالن م یترس به در با
 نشم.  نیپخش زمرو گرفتم تا  زابلیعمه ا  نیداده بود، گوشه  آست 

گلوم و    یبهم نداد، بلکه بغض تو  یقشنگش نه تنها احساس خوب اط ی ها و حگل  دنید
 کرد.  دیتشد

  میکه چند ماهه  باردار یبودم در برابر جهنم   دهیتموم عمرم کش ی که تو  ییهای سخت
 نبودن.  یچیگذرونده بودم، ه جان یا

 رقم خورده بودن. امنده یآ  یهارنج  یبرا  ی او مقدمه   ساز نهیفقط در حکم زم انگار

بود که آراد لطف کرد و بردم   یبه همون شب گشتی خونه بودم برم ی که تو   یبار نیآخر
 سر قبره مادرم. 

اش رو شوت  شوک عمرش روبرو کرد و بعد هم جنازه  نیزن حامله  داغوون و با بدتر  هی
 . مارستانیکرد ب

 م در نشستم. کاناپه  د نیاول   یرو رها کردم و رو زابلیعمه ا  دست
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  یاگذاشت و گوشه یعسل یداروهام رو  کیها رو به همراه پالستلباس   یمشک ساک
 . ستادی ا

 قصد موندن داشته باشه. دیرسی نظر نم به

صورتش   ی و تو  لیعزرائ بتیمدت ه   نیا  یبار تو  نیهزارم یکه به آراد افتاد، برا  چشمم
 احساس کردم. 

ش رو سر  اشتباه همه   هیو بعد با   یر باشنف هیعاشق  شهیعوض شده بود... مگه م یلیخ
 ! ؟یببر

آرمان،   یهاو بعد از حرف  هیدر عرض چند ثان داد،ی هر قطره  اشکم جون م یکه برا  یکس
 شد.  هامه یگر  ل یچند ماه کابوس هر شب و دل یبرا 

 تنها موندن باهاش از صد تا مرگ هم بدتر بود.  فکر

  یاالنم بهتره برگرد  ،ید یزحمت کش یلیمدت خ  نیا  یگفت: تو  زابلیبه عمه ا  رو
 .مارستانیب

 ؟ ی پس خودت چ -

 گفت: من کار دارم. رلبیبه من انداخت و ز  ینگاه مین

 برام جلوه کرد.  ید یتر از هر تهدتر و ترسناک حرفش کوتاهش تلخ   نیهم

 تمومش کن! گهیگفت: بس کن آراد، د یبا کالفگ  زابلی ا عمه

رو که هنوز شروع   یزیطور چبه حرفش بده، گفت: چه  یتی اهم  نیترکوچک  کهن ی ا  بدون
 نشده تموم کنم؟ 

که   میبا هم داشت ییقرارها  هیگفت: من و عشقم   شخندیهم به من نگاه کرد و با ن بعد
 . میکن یدگیاومدن بچم بهشون رس ایقرار شد بعد از به دن

 به عمه دوختم.  یدیناام نیپر از عجزم رو در ع نگاه
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 تونهی که نه م دونستمی به سمتش رفت، در اعماق وجودم م نهیو با طمأن دیکش یآه
 ! رهیقانعش کنه، نه جلوش و بگ

 جفتمون بود. یبرا یا یواه دی و ام  دهیفای ب تالش

  یحت تونهی همه عذاب و نداره؛ تازه عمل شده، نم  ن یا  ه  یدختر بن نینشو، ا  وونهیآراد د -
 ! تو که جونت به جونش بسته بود...ایو بخاطر بچت کوتاه ب  ایب سه،یسر پاش وا 

آهسته   ره، یبگ زابلی عمه ا یهااز حرف  یریتأث کهن یبه من انداخت و بدون ا ینگاهمین
 ؟ ی گفت: تو باور کرد 

 !... کنمی و تعجب شد که با تلخز ادامه داد: من باورش نم دی پر از ترد زابلیعمه ا  نگاه

 دوسش ندارم!  گهیو اندوه گرفته بود، بهم نگاه کرد و گفت: د   یکه رنگ خستگ ینگاه با

 گوشت دستم فرو کردم.  یهام رو توانداختم و ناخن  نی بغض سرم و پا با

 ! معرفت؟یازت دل بکنم، ب تونمیمن نم  چرا پس

و    ریفراتر و بدتر از درد جسمم، احساس تحق یاحساس ممکن رو داشتم، حس  ن یبدتر
 که عاشقانه دوسش داشتم.  یتوسط کس  یبدبخت

 شکست.  یزی دآمیکه حاکم شده بود و با لحن ترسناک و تهد  ینیسنگ سکوت 

 ایو به دن مانین قرار بود تا زاداره، در ضم فی سگ جون تشر یاد یخانم دکتر ما ز  -
 !هیاضاف شی آوردن بچم زنده بمونه که موند، بق

 فرض کرده؟!  یکنه و دورم بزنه، من و چ انتیبدونم حاال که جرعت کرده خ خوامی م

 هم فشار دادم.  یهام و محکم رو و پلک   دمیبه کاناپه چسب ادشیفر  دنیشن از 

وجود نداشت که ازم محافظت کنه؛ کاش   یزی چ گهی م دور بودم و داز بچه  لومترهایک
 دیکشی انتظارم و م عی مرگ سر   هیحدأقل 
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 چرخوند و سکوت کرد.   نمونینگاهش رو ب دیبا ترد  عمه

کار رو   نی نداشت ا یلی، هر چند که دلآراد بشه فی حر تونهیاون هم نم دونستمی م
 بکنه!... 

 بار مشکالت خم شدم. ریز  ییبودم، تنها  از همون اولش هم تنها من

دادم خراب شد رو   هیکه بهش تک یواری همون د یکنم ول  هیبودم بتونم به آراد تک دواریام
 سرم! 

 نشد.  بمینص یشکستگجز درد و دل  یچ یه  کهیو باختم، درحال زمیهمه چ من

 بسته شدن در برام مثل نواخته شدن ناقوس مرگ بو.. یصدا 

 گوشه.   هیکتش رو پرت کرد  یحوصلگیرفتنش گرفت و با ب  ر یچشم از مس آراد

  یبا صدا  زد،یکه به دور سالن قدم م  یهاش قرمز؛ درحالبود و چشم  یطوفان  نگاهش
 ...کهی اون مرتبا  یحت ،یکرد یفرار م  یفرصتش و داشت یوقت  دیکرد: با  زمزمه  یزی دآمیتهد

 نزدم. یکاناپه مشت کردم و حرف یو رو   هامدست 

  تونستیم  رفتمی بود، اگه با آرمان م مونیاز وجودم پش ینداشتم، قسمت یواقع حرف در
  رمشیبغل بگ ی و تو  ارمیب ایبچم و به دن  یتریعی بهتر ووطب طی ازم محافظت کنه، در شرا

تنها   تی توأم با عصبان یو دلشکست  یسردرگم  ی و آراد رو تو رفتمی اما اگه باهاش م
 ... دادمی م دستش از  شهی هم  یبرا  ذاشتمی م

 ناخواسته پوزخند زدم. دمیافکارم که رس  یجان یا به

 نحو ممکن از دست دادمش!... نیکه موندم باز هم با بدتر یبا وجود  یحت

 که اون هم غرق فکره.  دادی نشون م سکوتش

 والم؟ ی ه هیمن  یکنی فکر م ؟یستر یازم م -
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 صداش سربلند کردم و بهش نگاه کردم.   دنیشن با

نبودن، خواستم بگم بند بند  زیآم قبل نبود و حرکاتش خشونت  ینگاهش به ترسناک  رنگ
کردم چون هنوز دوسش داشتم و   دیاما ترد  لرزهی وجودم از اضطراب و دلهره م

 و هنوز هم دوسم داره!...   لهیدرون کِ  ییجا هیآراد   دونستمی م

 پوزخند زد. د،ی رو که د سکوتم

 نه! -

 ش بدم، باز هم پوزخند زد.داشتم قاطع جلوه  یلرزونم که سع یجواب نه  در

 ؟ یبد  بمیو فر  یهام نگاه کن هر بار تو چشم  یتونی طور مباز هم دروغ! چه  -

که به  یرفت؛ درحال رو از سر گ  شیعصب  یهازدن  و قدم  دی طول نکش اد یناراحتش ز  حالت
اما من   یو شکنجه و نابود کن   یطور بشکنچه  یگفت: تو خوب بلد د،یچرخی دور سالن م
 نحوه  مجازاتت موندم... یزدن هنوز تو  والیها نقاب هبعد از سال 

هاش رو به و انگشت  دی خند یکیستر یبه صورت ه قهیچند دق  د،یکه رس جان یا به
 زد. شقه یشق

 م داشت.که درباره  یاز تصور و افکار  شتریاما نه ب  دمیترس وارشوونه یحالت د از 

  دونستمی هم چون م دی و نتونستم، شا  دمی باهاش حرف بزنم اما ترس خواستمی م
 . کنهیهام رو باور نم حرف 

 هام رو باز کردم. و چشم   دمیبه خودم لرز  یبلند ادی فر یصدا   دنیشن با

 !نینکن و من و بب هیگر -

شوهر احمق   م؟یبهش نگاه کردم که با همون لحن گفت: من ک عانهیکامال مطترس و   با
شدن   ک ی جرعت نزد  یکه کس یای عوض  یوالیهمون ه  تموند؟یکال  ایزودباور عاشقت؟  

 بهش صدمه بزنه...  کهن یبهش رو هم نداشت چه برسه به ا 
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 به سمت صورتم تکون داد. زی دآمیحرفش بودم که انگشتش و تهد  یانتها   محو

 بار دومه!  نی نکن، ا  هیگفتم گر  -

 .  دمیهام کشپلک  یحرفش پشت دستم و رو نی ا با

که هستم   یزیاز چ  شتریب شن، ی نم یخال ختنی بفهمن با ر  تونستنی هام ماشک  کاش
 ! شمیم یخاک 

و بعد    یقلبم جا باز کرد یتو  ، یساخت دی جد یایدن هیبرام   ،یتو من و از خودم دور کرد  -
به  دمیجرقه  ام نیاول یزمان هیخونه که  ن یا  یدونی م ؛یها رو داغوون کرد همون 
 ه؟ یبود حاال برام چه جهنم مونیزندگ

 سرم و تکون دادم.  آهسته

 تکون داد. دنیزد و متقابأل سرش و به نشونه فهم یایعصب پوزخند

 ...دمی! حاال نشونت میدونینه، نم -

نداشت، به سمتم اومد   یاده ی اما فا دم یبه کاناپه چسب شتر یزدم و ب غی جلو اومدنش ج با
 که پرت شدم تو بغلش... یطور  د،یو دستم و کش

 کرد.  تیمچ دستم کفا  ز یآملرزونم و از خودش فاصله داد و به گرفتن خشونت  بدن

هام نداشتم،  قدم درباره   یاریاخت  چیو ه  شدمی م دهی سالن کش  یکه به دنبالش تو  یدرحال
 بدم. انیپا امه یهق و گرکردم حدأقل به هق یسع

ها که قبالً هرگز  از اتاق  یکی ها باال بردم و کشون کشون پرتم کرد تو  مکث از پله   بدون
 واردش نشده بودم.

بار به خون  ییها و مبهوت بهش نگاه کردم که پشت سرم وارد اتاق شد و با چشم  جیگ
 سرم اشاره کرد.پشت 
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که  ییهاسرم باشه واهمه داشتم، از خون و جنازه پشت  تونستیکه م  یزیچ  دنید از 
 ترسوندنم آماده کرده بود. یبرا 

لبش نشست که احساس کردم از هزاران هزار قهوه  تلخ،    یرو یپوزخند د،یو که د   دمیترد 
 تره!...تلخ 

سرم   یچند لحظه زمان تو  یبرا  دمیکه د ی زیبه عقب برگشتم اما با چ نهیطمأن با
 ...ستادی ا

بدنم  یو تو   ری هزاران کو  یو خشک دمیگوشم شن یتو  وقفهیقلبم رو تند و ب ضربان 
 احساس کردم. 

 .دمیرو از پشت سرم شن اشرفتهل ی تحل یصدا 

 ه؟ یکه از حس االِن تو بدتره چ یحس یدونی م -

 ! زیانگنفرت  یوال ی ه نیجوابم نموند و خودش گفت: حس االن ا  منتظره

 نجات مادرت نبود...  یبرا  انتتیکه من و تا حد مرگ برد تالش و خ یزیچ

 بودم.  دهیبغض رو ند وقتچ یه د،یگوشم لرز  یلحظه مکث کرد و بعد صداش تو  چند

اگه کنترل   یاگه من پدرش باشم، حت یحت ؟یبه کشتنش فکر کن یحت یطور تونستچه -
که هر   ییتو  ،یداشتی دوسش م دی باشم، تو با والی ه هیاگه   یاعصابم و نداشته باشم، حت
  یخواستی و ازم م یکرد یهام نگاه م چشم  یتو  دینبا  ،یبار با لبخندت من و زنده کرد 

 !... نهی جن سقط  یبرات بخرم که برا ییزها یچ

 جلوم نگاه کردم.  یصورت  یایصداش شدم و به دن  یها و بغض توچشم یسیخ الیخیب

 ! والمیه  هیوار گفتم: من زدم و زمزمه  یا زدهذوق  لبخند

و بعد لرزش صداش جاش و به نفرت و   دیمشت شدن دستش به گوشم رس  یصدا 
 داد.  ریانکارناپذ  یای دلخور
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 !...طورهن یهم -

قشنگ روبروم هر لحظه تار تر   ری و تصو تریهام هر لحظه بارونچشم یکه آب یدرحال
 لرزونم رو به عقب برداشتم. یها قدم شد،ی م

 و نگاه آخرم رو به اتاق انداختم.  ستادمی چارچوب در ا  یرو

قشنگ بود، عشق  یلیبراش درست کرده بود خ  میاز باردار  خبریو ب  دهیکه آراد ند  یاتاق
 یلیکرده بودم، خکه من در اوج ترس در حقش  یقشنگ بود و کار یلیآراد بهش خ
 بود. وحشتناک

 .ستادمیها ا پلهراه  یسست از راهرو گذر کردم و باال یها قدم  با

بهم نگاه   دی ترد نی ما ب یپله با اخم کمرنگ و نگاهراه  نی به آراد افتاد که از پا چشمم
 کرد.

 ؟ یبخشی رو با زبون تر کردم و آهسته گفتم: من و م هاملب 

 شده بود، سرش رو به عالمت نه تکون داد. رهی هام خکه به چشم  ی درحال

 گفتم: خوبه... رلبیو ز  دمیو وسعت بخش  لبخندم

 هوا مشت کردم.  یها برداشته و تو نرده  یهام و از روهوا بلند کردم و دست  یو تو  پام

  ییزها یچ ادیهاش تکون خوردن و با فر لب  ستاد،یها ا پله  یکم محو شد و جلو کم  اخمش
نه  گهیهام رو بستم و د چشم  ،ییگفت اما با واگذار کردن بدن سستم به دست رها

 ... دمیاز اطرافم فهم  ی زیو نه چ دمیهاش شناز حرف  یزیچ

 *** 

 برام آشنا نبود. زشیچ چ یبه اطرافم انداختم اما ه ینگاه

 . دمیند اتی از ح یاثر چیقدر چشم چرخوندم همکان ناشناخته بود چون هر چه هی  انگار
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افتاد که در  رهی کم عمق و ت  اچه  ی در هیچشمم به  یو سردرگم یجی گ قهیاز چند دق بعد
 رو شکافته و باال اومده بود.  نیزم میچند قدم

 به سمتش رفتم.  دیسست و پر از ترد  ییهابلند شدم و با قدم  نیزم یرو از 

 و بعد با شک به سمتش خم شدم. ستادمی ا  شیچند قدم در

هام  گونه کی دستم رو نزد رتیشد و با ح  شتریآب تعجبم ب یام توانعکاس چهره  دنید با
 هام احساس کردم.انگشت  نیرو ب یابهیغر  یلمس، نرم هیبردم؛ بعد از چند ثان

 لبم نشست.   یرو یو لبخند کمرنگ  دمیصورتم کش  یتک تک اجزا  یدستم و رو یدلتنگ با

از   یرفته بود و اثر نیپوستم از ب ریز  یمردگقرمز نبود، خون  ای هام کبود چشم   ریز  گهید
 ام نبود.زخم ترسناک گوشه  گونه

خشکم و با زبون تر کردم و آهسته لباسم رو باال زدم؛ نگاهم به شکمم مات   یهالب 
 موند...

 قبل شده بود.   ییبایو ز  یرفته بود و پوستم به شفاف نیاز ب های و کوفتگ هاه یبخ یردپا

 نگاه کردم. یواقع  یصورتم کنار زدم و به رها  یو از تو  موهام 

بود و اون همه درد و   دهیپور و ند آرمان کرم  ایآراد سعادت   وقتچ یکه ه انگار
 رو تجربه نکرده بود. یشکستگدل

رو   یو انعکاس زندگ دیاثر ام  تمتونسی که م یگذشته بود، طور یهاش به زاللچشم یآب
 .نمیتوش بب

 وجودم نبود.   یتو گهید  کردم،ی هام احساس مشونه یها روکه مدت یغم ینیسنگ

آب زمزمه کردم: دلم برات    یام تو به انعکاس چهره  رهیو خ  دمیگردنم کش یو رو  دستم
 تنگ شده بود!...

 بلند شدم و اطرافم رو کنکاش کردم.  اچهیاز کنار در یشتریتعجب ب با
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 یخوابه، پس مشکل ای  ای مثل رو  زیهمه چ دونستمی م ستم،یتنها ن کردمی م احساس
 ...تی برخالف واقع کرد؛یو بغلم م  بودی جا مهم اون  گهینفر د هی اگه   ومدینم شیپ

 گوشه  لبم نقش بست. یلبخند کمرنگ  دنشیاحساس حضورش به عقب برگشتم، با د با

چند لحظه حالم و خوب کرده،   یکه برا  ییایداره و دن قتی که حق دمیفهم دنشید با
 . ستی ن یواقع

 و نگاه معصومانه  قشنگش شدم.  یخاکستر  یهاچشم  محو

 ! رهیهم تو رو از من بگ  ا یتو رو  تونهیزمزمه کردم: آراد نم آهسته

 . فشردی مشت م یرو تو  ی به دست افتاد که مثل قبل دو تا رز خاکستر چشمم

به غم شد و اندوه تموم   ل یتبد  میبعد خوشحال یااز قلبم رخت بست، لحظه   آرامش
 وجودم رو فرا گرفت. 

رو   ی اگهی تحمل از دست دادن کس د  گهیگفتم: د نی اندوهگ ییلرزون و صدا   ییهالب  با
 ... تونمی نم گهیندارم، د

 ت. هام دوخاز اندوه به چشم  ی ارو از پشت هاله  باش یشفاف و ز  نگاه

 ! ستنیتو ن یبرا  -

 . دمیکش یاز سر آسودگ  یقیعمآروم شدم و نفس یحرفش کم دنیشن به

 ه؟ یک  ی: پس برادمیشد با تعجب پرس یکه طوالن نمونیب سکوت 

 و صورت گرفتش دوختم.  نی اندوهگ یها هم نگاه منتظرم رو به چشم  بعد

 غم!... یکنه، حت رمیس  دنشیاز د  تونستی نم یزیچ چیه

 یک  ی: برا دمیکرد و دوباره پرس دایبه وجودم راه پ یشد، نگران ی که طوالن سکوتش
 ؟ یناراحت
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از تو قلبش   شتریب یلیلب گفت: اون هم ناراحته اما خ ریتوجه به سوالم ز   بدون
 شکسته...

 ه؟ یاون ک -

 . یکه تو بهش بد کرد یهمون نگاه معصومانه و لحن مغموم گفت: کس با

 دستم و دور دامنم مشت کردم و غم به قلبم هجوم آورد.  اریاختیب

 باباته؟!  ی لب گفتم: برا ری اندوه ز  با

 موهاش گذاشت. نیاز رزها رو ب  یکینگاهم کنه،  نکهیا  بدون

براش افتاده؟   یشده؟ ا... اتفاق یگفتم: چ یو نگاهش با نگران بیاز حرکات عج دهیترس
 ؟ یعزادار  یچ  یتو برا

 جا بهم نگاه کرد. و از همون  ستادی ا  اچهیکنار در یباورنکردن  ینگذشت که با سرعت یالحظه 

 .ختی شد، فرو ر  ریاش سراز گونه  ی که رو یهمراه قطره اشک دلم

 شد و قلبم و از داخل مچاله کرد.  دهیصورتم کوب  یتو  یمثل مشت محکم غمش

 برگرد مامان... -

اما   زم یاز حالش اشک بر  خبریب وجودش بود که وادارم کرد،  یتو  یچ دونمینم
 ام بهش بود رو بفهمم. احساس مادرانه  جه  یحال بدم و که نت  لیدل تونستمی م

 که ناگهان چشمم به داخل آب افتاد.  کردمی بهش نگاه م متعجب

  یتو  ی عقب رفتم اما نتونستم چشم از رها یاخفه غیجا خوردم و با ج دمیکه د یزیچ از 
 آب بردارم. 

شده بود،  یمخف ژنیها و ماسک اکس لوله   ریز  کهن یخاطر ا تش رو بهاز صور  یمین
 اش به نظر قصد باز شدن نداشتن.و بسته شده   فروغیب ی هااما چشم   دمیدینم
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 .زهیبر  یباعث شدن دلم هر QRSو بعد هم ارتفاع کم موج  ECGدستگاه   دنید

 انداختم و بعد هم به خودم. شی بارون ی هابه چشم  ینگاه مین

 رو درونم احساس کردم.  یب یو آرامش عج دیبه درازا نکش وحشتم

زنده باشم،  خوام یمن نم  یزمزمه کردم: ول اریاختی از هم فاصله گرفتن و ب هاملب 
 ...رمی بم خوامی م

 ؟ یدوسش ندار مگه  ؟ی بغض گفت: پس اون چ با

 دوست نداره!  من و  گهیاون د   یزدم و گفتم: ول یتلخ لبخند

خودش و   تونهی نم وقت چی ه  گهید یاگه رهاش کن یبه حرف تلخم گفت: ول توجهیب
 کنه! دایپ

 ...یرها کن اتی خاطر خودخواهما رو به  یتونینم

شدن  نگاه کردم که آروم آروم در حال محو  افشیناتموم موند و قطع شد، به ق حرفش
 ...کردیترکم م   دیکه با یایال ی خ  بود؛ مثل هاله 

 موندن و حرف زدن رو نداشت.   شتریاجازه  ب  انگار

ازم گرفته شد و   تی واقع ی طور که تو همون  رم،یرفتنش رو بگ یجلو ای تو رو نتونستم
 ... ومدیاز دستم برن یکار چیه

 فکر فرو رفتم.  به

و    ستیبشه بعد از ب  دیباشه... شا ی دیباز هم ام دی هم االن موقع مرگم نباشه، شا دیشا
 چند سال هم خوشبخت بود.   ،یسال سخت شیش

 یبدبخت ه  یسال ها با سهم طور کهسهم من و آراد هم بشه، همون  یخوشبخت دیشا
 . میکرد  یزندگ
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ها هم  به باد شدن، گل  لیهوا تبد یتو  فش یظر  یها که بدنش رفت و دست  طورهمون 
 به طرف آب رها شدن.

برد و   ز یاما بالفاصله بعد از لمسشون پام ل  رمشونی تا بگ  دمیبه سمتشون دو  اریاختیب
 آب... یپرت شدم تو 

 رو  یطناب نامرع  هیبودم، انگار  یحال خفگ در

 .شدیم  دتری فشار درد هر لحظه شد  دن؛یکشی گردنم بسته بودن و م به

 .سوخت ی به شدت م  نمیاما قفسه  س شدنی باز نم هامچشم

 بود.  ژنیبود کمبود اکس دهیکه رس یبه تنها درک مغزم

  نمیقفسه  س نیب ید یکردم دست مرگ به سمتم دراز شده اما ناگهان با درد شد احساس
حد باز شدن و    نیهام تا آخر هام بود، چشم شش  یهارگ یکه انگار در حال پاره کردن مو 

 که قبلش توش بودم کنده شدم. ییایاز دن

 .دیچیکل وجودم پ یهام، درد تو شدت سرفه  از 

 از اشک شدن. س یهام خپلک زدم و گونه کردمی که احساس م یو توان ی انرژ ن یآخر با

مغزم   یتو  یاد یز  یسرم بود، صداها  یدوختم که با ماسک باال  یتارم رو به کس  نگاه
 کردنشون رو نداشتم..   زیاما قدرت آنال دنیچیپی م

 کرد.  دی و مغزم تا   دیهام شنو گوش   زیچ هی  فقط

 برگشت«  »

 برداشته شد. نمیقفسه  س ی از رو  ریگنفس یای نیبودم که ناگهان سنگ رتیح  غرق 

 هام گرفت. اش رو به سمت چشمسرم بود چراغ قوه  یکه باال ییاز کسا  یکی

 که توان باز نگه داشتنشون و نداشتم... ی طور شدنی م یجار  یاپی پ هاماشک 
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 ! شهیاز پشت ش شی خاکستر یها جفت چشم یرو  دیلحظه  آخر نگاهم چرخ در

 نگران بود؟! «  ای  دهی»ترس

 و فرا گرفت. تموم وجودم ر یکیکم درد و تارناگهان تار شد و کم  رش ی تصو

 *** 

 دو هفته بعد«   »

 گذاشتم. میشونیپ ی رو لشیچشمم، دستم و حا  ینور تو  میمستق دنیتاب با

 دستم، آخم بلند شد. یشدن سرم تو  دهیحرکت و کش نیدنبال ا  به

  کممیتار  ینور رو به زندگ تونهی اتاق م یها پرده  دنی با کش کردی بود که فکر م احمقانه
 بتابونه. 

 به اطرافم انداختم و آه از نهادم بلند شد. یترق یدق نگاه

 ذهنم دنبال راه فرار گشتم. ی تو

 ... یکابوس طوالن هیخواب بود، توب  زیهمه چ کاش

نداد،  یاجهی نت چینباشم اما افسوس و آرزو ه مارستانی ب یتو گهید شمی م  داریب یوقت و
بودم اما هر   دهیهام به هم کوببار ها امتحان کرده بودم؛ هزار بار خودم و به عالوه  پلک 

و   کردی بازم بغض م یها چشم دنیکه با د افتادی و الهه م مارستانیبار چشمم به اتاق ب 
 . افتادی م  هیبه گر

بغلم کرد؛ اما   اره،یام ببه بدن آش و الش شده  یکه فشار ن ی سمتم اومد و بدون ا به
 محبت!   افتیدر یبرا  یداشتم نه روح  ختنی ر  یبرا  ینه اشک گهی برخالف اون من د

مرده  متحرک شدم   هیبه   لیقلبم نمونده؛ تبد یاز بخش احساس یزیچ  کردمی م احساس
  ه  یهم خودم جرعت مردن نداشتم و نخواستم سا   دیشا ایمردن رو هم نداره   اقتیکه ل
 ترسناک بدتر از خودم بردارم. یایدن نی ا  یرو از رو کمیتار
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که مشغول پاک   ی ازم جدا شد و درحال دم،یبه آغوشش نشون نم  یواکنش دید  یوقت
 !؟ ی: خوبدیپرس یهاش شده بود، با نگرانکردن اشک 

گوشه  لبم نشست، گلوم از شدت بغض و هجوم   یجونیجوابش فقط پوزخند ب در
 .سوختی سرم بودن م  یکه تو ییها حرف 

 ...گذشتیبود که از افتادنم م یمدت

 . کردی قلبم هنوز درد م یلبهتر شده بود و جسمم

 دنشیاما باز هم دست برنداشت، از رو نرفت و باز هم داشت با تپ ستادیکه ا  یقلب
 .دیکشیرو به رخم م میجهنم یزندگ

 !...دمیجنگی زنده موندن نم یو برا داشتمی و نگه م میحرمت خودکش  کاش

 وقته که به  یلیخ زم،یبگو عز  ی زیچ هیگفت:   یگرفته و مهربون یو با صدا   دیکش یآه الهه
 . ینزد یو حرف   یهوش اومد 

 هم رفتن. یهام تو و به دنبالش اخم دیسرم سوت کش  ناگهان

 خشکم و باز کردم و زمزمه کردم: پس چرا نمردم؟  یها زحمت لب  با

 کرد؟ ی کار م ی اون وقت اون بچه بدون مادرش چ -

 شدن!  یهام جارو اشک  دیاسم بچه بغضم ترک دنیشن از 

چرا!... به همون   دونستمیچون م  انده یهام ته نکشطور اشک که چه کردمینم تعحب
 .شدنی دردها تموم نم نیکه ا  یلیدل

 دادم. هیرو به تخت تک  سرم

 . دمشیشنیآروم و سوزناک بود که خودم هم به زور م  یبه حد  صدام
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پلک زدن... انقدر که   هیلحظه، اندازه   هی ه،یثان  هی قه،یدق هی  ی... حتنمشینذاشت بب -
 ! هیبدونم چه شکل

تا عذاب   رهی بم خواستمی تا مثل آراد بزرگ نشه و عذاب نکشه؛ م رهیبم خواستمی م
کول   هیشب  ب یروزها عج نینباشه که تو ا  یآراد  یها ی وونگیرو نکشه تا شاهد د  یمادریب
 هاش شده! کابوس  ی تو

  هیشدن، با شتاب  دهیبر ده یهام بر تموم نشده بود که به سرفه افتادم و نفس  حرفم
 و به سمتم گرفت.  ختیبرام ر یعسل یآب از رو  وانیل

 ...یآروم باش رها، هنوز خوب نشد  -

 و پس زدم.  وان یگلوم، ل یبه خشک توجهیب

 نتونم بغلش کنم... وقت چ یه گهیو د  رمی ممکن بود بم نمش،ینذاشت بب یول -

هفته تا   ه ی هاته یکه به سرت خورد و پاره شدن بخ  یاخاطر ضربه به ه؟یچه حرف ن یا -
 ... دیاون هم پا به پات زجر کش ،یمرز مردن رفت

 پدرش شه؟... هیشب شتر یب دیو گفتم: ترس دم یحرفش پر   ونی م  یقیپوزخند عم با

قدم توش  جز دکتر و پرستار و الهه  کچیچشم دوختم که ه یهم با بغض به در بعد
 .نهیو بب  تحرکیمرده  ب  نینذاشته بود تا ا 

 نمی بخوام بچم و بب دیبا  یچ ی برا  رم؟ینم د یبا یچ یبغض ادامه دادم: اصال برا  با
 بکشمش!... خواستمی که م ی درحال

هنوز هم  دیمنتظر شوهرم باشم؟ چرا با   دیچرا با  رم؟ی کس بم یتنها و ب دینبا  یچ یبرا 
 زنده باشم؟!  دیبا یچ ی! براوالم یه  هی ستم،یدوسم داشته باشه؟ اصالً من از سنگم، آدم ن

هاش و به عالمت سکوت  دست  ،یقیبلند شد و با نفس عم یصندل  یوحشت از رو  با
 آورد.  نی پا
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 ... یخوب ش دی! ف... فقط باشهی درست م یهمه چ زم،یعز  ستین یزیچ -

 حرفش رو ندادم.  لی زدم و اجازه  تکم یپوزخند

 ! رمیشه که من بم یدرست م یوقت زیچ همه  -

 . دمیرو به ضرب از دستم کندم و دست چپم و جستجووار کنار داروها کش سرم

رو باال    هاوه یلبم نشست و کارد م  یلبخند ترسناکز رو   شیبرخورد دستم به بدنه  فلز با
 آوردم. 

شده بود، به خودش   ره یخ وارموونهی که تا اون لحظه با ترس و در شوک به حرکات د الهه
 اومد.م 

رو! به   یکوفت یاون چاقو  ن ی پا اری ب ؟یروان یکن  یکار م یزد: چ ادی فر ،یبلند  غیبا ج و
 ... یزنی خودت صدمه م

 شده بود.  وونهی مغزم هم به همراه قلبم د دم،یهام آهسته خنداشک  نیب

 در باز شد و پرستار وارد شد.  ناگهان

 رد و بد کرد.  نمونیب دیرو با ترد شزدهرت یح  نگاه

از   یبزنه دست ی حرف کهن یدستم ابروهاش باال رفتن اما  قبل از ا یتو  یچاقو  دنید با
 و روبه روش قرار گرفت.  دشیپشت کش

 !کنهینم دایپ یبه کس یربط هیقض  نی با اخم و تحکم رو بهش گفت: ا آراد

  یعنیزده گفت: که بهش وارد شده بود، چند لحظه سکوت کرد و بعد بهت  یشوک خاطربه
 اقا؟   یچ

 داره که... تی ما مسئول یبرا 
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  یداره فضول تی تو مسئول یکه برا  یزیگفت: االن تنها چ یحرفش و عصب  ونیم  دیپر
 .اد ی، صدات در نمردمه   یتو بدبخت خودیب

 .رونی هولش داد ب باً یحرف تقر   نیاز ا بعد

 !  رونیلب گفت: برو ب  ریبه الهه انداخت و ز  یسرد   نگاه

به سمت در رفت، آراد در و   دیترد قهیبا ترس بهم نگاه کرد و بعد از چند دق الهه
 داد. هیپرده،  به در تک دن یسرش بست و با کشپشت 

 .کردی م  دادیهم ب یاز خستگ  ییهارگه  تی و جد  ت ینگاهش عالوه بر عصبان ی تو

 به سمت دستم رفت و پوزخند زد. نگاهش

   ؟ی خودت و بکش یخوای م  ه؟یچ -

ادامه داد: با توام!   یتریتر و عصبانمحکم   ینزدم که با صدا  یو حرف دم یورچ بغض لب  با
 .یرو نابود کن هیبق یتونی فقط م ،یهرحال عرضش و ندارتو که به ؟ی کن کاری چ یخوای م

 نمش؟ یبب یذاری با بغض گفتم: م لرزه،ی دستم م یچاقو داره تو کردمی م احساس

 هم فشار داد.  یهاش و روهام نگاه کرد و لب به چشم  هیثان چند

 م و بغل کنم؟  انقدر براش سخت بود بذاره بچه  یعنیکرد،   شتریرو ب میناراحت تعللش

 ؟ یخوا یاصأل م  ش؟ینیبب یخوای م  یچ یبرا  -

 دوسش دارم... -

 ...؟ی گفت: واقعأ؟ منم دوس دار یای خنده  عصباال انداخت و با تک ب ییابرو 

 مثل ربات سرم رو تکون دادم.   دیترس و ترد با

  جانی دوست داشتنت من و به ا  نیبه نشونه تأسف تکون داد و گفت: با هم یسر
 ! یدرد و بد  نیبه اون هم هم  خوامی ! نمیکشوند
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 من بودم که پوزخند زدم. بارن یا

جنازه   هی به   لیو تبد   دیکه اون دختر شاد و سرزنده  پر از ام ییتو؟ تو ای  رانگرم ی من و -
 !؟ ی شکسته قلب کرد

هم بهم  وقت چ یه ،یکه هردومون رو شکست یخودت بدون دی و با نیگفت: ا   تیعصبان با
 !  یکرد یندشمنم تبا ن یبا بدتر یریقلبم و بگ  کهن ی عوض ا ،یاعتماد نکرد

تو قبأل خودت و   ؟یکن کاریچ  یخوا ی دستم گفت: حاال م یتو  یبه چاقو  یتند  نگاهمین با
 !ی قلب من کشت ی تو

دوباره   دمیبه ته خط رس کردمی فکر م کهن یو با ا  دمیحرفش رو فهم  یواضح تو   منظور
 شکستم. 

 صورتم کردم.   لی هام رو حارها کردم و دست  نیزم یرو رو چاقو 

 بهم نگاه کرد و مثل هر بار ازم رو برگردوند. رهیخ هیثان چند

  ینگاهم کنه، با سرد کهن یو بدون ا  ستادی در و گرفته بود، ناگهان ا  ره  یکه دستگ یدرحال
 !شی نیبب ذارمی نم یرحمی که انقدر خودخواه و ب یگفت: تا وقت

با همون درد  د،یصورتم کوب  یوت  میرفت، با رفتنش انگار در و مستق رونیهم ب بعد
 وحشتناک...

 . دمیپتو کوب یسرم و رو سیخ یو با صورت  دمیهام کشدست  یو تو  موهام 

 .دمیم رو فقط خودم شن لرزون و خفه  یصدا 

 آراد؟!... یانقدر بد ش یتونی طور مچه -

 ...؟یش والی و ه یقلبم و بشکن  یطورن یا  یتونی م طورچه

 *** 
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 گذاشتم. ن ی زم یو رو  م یدست کی کوچ نهیآ

  ارمیتا به خودم مسلط شم و اعتماد به نفسم رو دوباره به دست ب دمی کش یقیعم نفس
 سوز بود.آه جان  هی هیشب شتریاما ب

 . ستین یچیه گهی د کردمی م احساس

 ! ندهیآ  یبرا  یادامه و نه شانس یبرا  یازه ی و انگ  دیام نه

 باال گرفتم.  تونستمی که م یی زدم و سرم رو تا جا  یای معنیب لبخند

 ! زیاز همه چ یو ته  یخال نم،یهم من

  یزها یاز دست دادن ندارم؛ من همه  چ یبرا  یزی خودمم چون چ هیشب  شتریب گهید  االن
 کمم رو از دست دادم...

 خشکم با پوزخند باز شدن: خوبه...  یهالب 

 م.که نگران از دستت دادنش باش  ستی ن یکس گهید

 که نگران فاش شدنش باشم.   ستیپنهون ن  یزیچ گهید

 خواستنش باشم. یکه در تمنا  ستی ن یزیچ گهید

 کنم. هیگر  ا یخاطرش دروغ بگم که به  ستی ن یکس گهید

  یعاشق کس گهید شم،ینم یمحتاج نوازش کس  گهید شم،ی نم یدلتنگ آغوش کس گهید
 . کنهی گلوم و پاره نم هیبغض و گر گهی د خورم،یکتک نم واری از در و د گهی. دشمینم

  رت یح  بهیحرکت غر نیهام از ا هام حالت خنده گرفت و گونه لب   حسی سست و ب  حالت
 کردن و به درد اومدن.

 !... هیعال ست،ین خوب
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و   میانرژ  ا یکنم و به خودم برسم   شی آرا ایخاطرش بخندم، به  ستین  یکس گهیکه د  هیعال
 .خندوندن و خوشحال کردنش بذارم  یبه پا

 ! فتهیگوشه م هیم  شب جنازه  هیفوقش   کنه،یبغلم نم کسچ یه گهید

 رها شم.  یآراد به کنار یدست و پا   ریاز ز   خوامی نم اما

  ری کتک بخورم و تحق خوامینم گهیشه! د یقلب شکستم باز  ی هاکهی با ت خوامی نم گهید
 شم.

 دلش به حالم نسوزه!... یکنم و کس هیبزنم، گر غ یج خوامی نم گهید

 له کنه...   رپاهاشیو ز  نه،یهام و باور کنه؛ عشقم و ببحرف  خوامی نم گهید

 و ثابت کنم!  می پاک  خوام،ی نم گهید

 رحمیو ب   انتکاریبشه که من و مثل آتنا خ یم آرادبچه  گهیتر شم و چند سال دو له  له
 !دونهی م

و غم   ی که در اثر خنده  ظاهر ییها و قطره اشک  دمیهام کشگونه  ی انگشتم و رو نوک 
 شده بودن رو پاک کردم.  ریسراز  میدرون

 منم که شکست خوردم، در عرض سه سال!   نیا  تینها در

 و دور سرم محکم کردم و جلو آوردمش.   شال

 .دادمی نم تی سم اهمبه نظر بر بایز  یبه اندازه  کاف کهن یو ا   گرانی د  یهابه نگاه  گهید

 .... نهیرو بب بندهیفر  یها ها و لب موها و چشم  نیا  یکس ست،ین یاز ین گهید

انقدر که مزه  خون و   دم،ی پشت لبم کش یهام و روآوردم و دست  ترن ی شالم و پا لبه  
 احساس کردم. 

 تا خونش بند اومد.  دمیکش دوباره
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 نگاه کردم.  نهیباال به آ از 

 ...هیبا   یبه مزه  گس زندگ ن،یها آلود به دروغ و تباهلب  ن یا -

 دادم و حرفم رو ادامه ندادم. رونیمانند بو آه  نفسم

آرمان راست   دونمی صورتش بکوبم و بگم که حاال م  یو تو  قتیسخت بود حق قدرچه
 ... گفتی م

 رفتم. رونی تر برداشتم و از اتاق بهام و محکم مچ پام خوب شده بود، قدم   یشکستگ

 سد راهم شد.  یچند قدم نرفته بودم که شخص هنوز 

  یدودنک ینگاهش رو از پشت ع ی بود؛ سرد ستاده ی افتاد که جلوم ا یبه قادر چشمم
 .دمیدی م

 از اونور برم که دوباره جلوم اومد. خواستم

 گفتم: برو کنار! یو عصب  دمیکش تی و عصبان  یاز سر کالفگ یپوف

 تونم.  ینم -

 ؟ ی: چتعجب لب زدم با

 ! دیآقا دستور دادن تا خودشون نگن شما حق خروج ندار  -

من   ه؟ی ایچه مسخره باز  گهید  نیگفتم: ا   تیبه ستوه آوردم، با جد  شتریب شی خونسرد
 . ستمی ن عشیبرعکس تو توله سگ مط

 ... رمی و کجا م  امیم  ینداره که ک یربط کسچ یبه اون و نه به تو ه نه

 به جلو اومد که ناخواسته عقب رفتم. یهام قدمبه حرف  توجهیب

 تو!  د یگفت: لطفا بر نهیطمأن با

 بزنم؟!  غی ج ایکنار   یری گفتم: م یبلندتر یصدا با
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 سانت هم از جاش تکون نخورد.  کی  یحت

گفتم: که   زیدآمیابروم و باال انداختم و تهد  یتا  هیبود،  دهیخون به مغزم رس گهید
 ؟ یرینم

 اما جرعت کنار رفتن نداشت.  وونمی د دونستی م

 ! فته؟یمثل آراد در ب یا یبا روان تونستی م  یهم داشت، ک حق

مرد دهنم رو بستم، انگار   یاز دکترها  یکی  یصدا   دنیکنم که با شن  یکار خواستم
 بود. دهیصدامون و شن

 شیپ یشکل: مدیاز من پرس ت ی اخم کرد و با جد  یابروش و باال انداخت، به قادر یتا  هی
 اومده!؟ 

چه   گهید  نیآقا مزاحم شدن. ا  نیگفتم: بله، ا ی انداختم و عصب یبه قادر  یکوتاه نگاه
و   رنی راست راست توش راه م وونهی مشت د هیحراستش کجاست که  ه؟یمارستانیجور ب

 ! کنن؟ی م د یمردم رو تهد

چه   تیتو واقع دادیانداخت که ظاهرش نشون نم یقادر  یرسم پی به ت یاگه ید  نگاه
 ! هیاچاره یب ی عوض

 یآروم اما محکم یآراد اومد که با تن صدا ینشون بده، صدا  یواکنش   نکهیاز ا  قبل
 چه خبره؟!  جان ی: ا دیپرس

که گفتم شما هنوز اجازه   رونیبه حرف اومد و گفت: خانم خواستن برن ب  یقادر  بالفاصله
 .دینداد

وگرنه   دینکن جادیمحترم لطفأ مزاحمت ا   ونی م به آراد نگاه کرد و گفت: آقابا اخ دکتر
 و مشخص کنه. فتونیتکل اد یحراست ب  گمیم

  نجایبهش چشم غره رفت و گفت: ا  یحوصلگیسمت آراد که با ب دینگاهم چرخ اریاختیب
 . دی شما بفرما ست، ی مزاحم ن یکس
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 .دیشد مزاحم  گنی خانم م نی ا  یول -

و   فشیمزاحمش بشه من تکل   یخانم زن منه و اگرم کس نی: اگفت  تی با جد بالفاصله
 .کنمی روشن م

 .یار یرو ب صشیو برگه ترخ  یبهتره بر شما

 گن؟ ی آقا راست م نی: اد یپرس دیرو کرد سمت من و با ترد دکتر

 ...ریگفتم: نه خ تیزدم و با جد یشخندین

خطاب به دکتر ادامه دادم:   شی خاکستر یها مبه چش رهیجسارت سرم رو باال بردم و خ با
 با من ندارن. ی نسبت چیه  شونیا

 و رو به دکتر گفت: آقا شما برو!  دی کش یکالفه پوف آراد

 ... تی مسئول شهینم -

 حرفش رو قطع کرد.  تیعصبان با

 با من...  تشیمسئول -

 . ادیحراست ب دیخودم به حرف اومدم و قاطعانه گفتم: نه، بگ ندفعهیا

 *** 

 نیب  یاخم کمرنگ هیها انداخت، بعد از چند ثانبه شناسنامه یسرهنگ نگاه  جناب
 ابروهاش افتاد و خطاب به سرباز گفت دستبندش رو باز کنه.

 سرم رو بلند نکردم.  چنانهم

که اسمش   یبا شوهرم ندارم؛ پدر بچم و کس ینسبت  چیه  کردمی بود که ادعا م احمقانه
 تو شناسناممه.

 حس کردم.  ده،یروبروم ند  یصندل  یآراد و رو نشستن
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 نگاهش کنم. خواستمی نم گهیکه جرعت نگاه کردن بهش رو نداشتم، بلکه د نه

قلبم برپا کرده   هیمغزم عل ی که تو   یآور بود و سدهاش برام عذاب کردن به چشم  نگاه
 . کردی زل مبودم رو متزل 

گفت: حاال که معلوم شد مزاحم   یزیشده و لحن تمسخرآمکنترل تی با عصبان آراد
 د؟ ید ی م  یاجازه  مرخص ستم،یاحواالت زنم ن

  متیبهم نگاه کرد و با مال  ومد،ی م ی اسرهنگ که به نظر مرد مسن و جا افتاده  جناب
مزاحمن و باعث سوءتفاهم و بردن   یکه واقعأ همسرتن، چرا گفت شونی گفت: دخترم ا

 ...یبه بازداشتگاه شد شونیا

گفتم: بود،   یتوجه نکردم و قبل از اتمام حرفش جد هیزدگشتاب   ای یادبیب کهن یا به
 ! ستین گهید

  یواکنش خود آراد که روبروم بود، نکردم و با سرد   یحت  ایش  زدهبهت  افه  یبه ق یتوجه
 خوام!  یمن طالق م   د،یارجاع بد یه دادم: پرونده رو به دادگسترادام

 صدام جمع شد. یتو  یطور اون همه سردچه  دمیهم نفهم خودم

 . دیاز تموم شدن حرفم نگذشته بود که آراد از جاش پر هیثان چند

تازه از  ست،یگفت: گفتم که  حالش خوب ن  یآشکار تیحرص پنهان و عصبان با
 .گهیمرخص شده چرت و پرت م  مارستانیب

هنوز حل    هیقض  نیگفت: اما ا نهیسرهنگ که هنور هم مات و مبهوت بود، با طمأن جناب
 نشده...

 ... دیباور کن دیخوا ی و گفت: حل شده، فقط نم  دی حرفش پر  ونیم

 .د یچیوجودم پ یتو  ی فیبهم انداخت که لرزش خف ینگاه با

 جناب سرهنگ   یها به دستور نشستن  یتوجه
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 گفت: پاشو رها! پاشو تا... یای و لحن دستور ی آرامش ساختگ اب

بچه  چند ماهش   شونیرو ادامه کامل نکرد و خطاب به جناب سرهنگ گفت: ا  دشیتهد
 بشه حلش کرد.  نجایکه ا میندار یبخونه! ما مشکل یکر جان یا  ادی و ول نکرده ب

قبلش باهاش   یخوا  یبلند شد و خطاب به من گفت: دخترم تو بگو، م شیصندل  یرو از 
 ها حل شه.فکر کن تا سوءتفاهم  یاحساسات حرف نزن و کم  ی ! از رو؟یحرف بزن

 دلم گفتم: ازدواج ما از همون اولش هم سوءتفاهم بود! ی تو

 .میندار یگفتم: حرف   یبلند یحال با صدا  نی ا با

 باشه.شوهرت داشته  دیشا  ،یتو ندار -

 .دیحرف هاتون و بزن یاتاق مالقات بغل یتو  دیبر

که جناب  یدستم به سمت در دنی نذاشت اعتراض بکنم، به سمتم اومد و با کش آراد
 هولم داد و در و پشت سرمون بست.  بأیسرهنگ نشون داد تقر 

 اتاق اعتراف بود. هیشب شتریب

 چته تو؟  -

 نکردم.  یسرم خراب کنه اما توجه یو رو   ی بود که بزنه کالنتر  یانقدر  تشیعصبان

 م؟ یبکش یخوای م -

 ...ارمیب رتی تا گ  سای شد و با حرص زمزمه کرد: فقط وا رهیهمون اخم وحشتناک بهم خ با

 مانتوم فرو کردم.  بیج یهام رو تولبم نقش بست و دست  یرو  یپوزخند

 بکشم. ایبذار برم   ایبرم،   خوامی م -

 ؟ ی کجا بر  ؟ی کرد و گفت: که بر زی هاش و رچشم  زی دآمیو تهد   متعجب
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  دنمونینفس کش یسرمون، بلکه هوا  یجا که نه فقط سقف باال  هی حأیترج دونم،ینم -
 هم از هم جدا باشه.

 و عقب نرفتم.  دمینترس گهید بارن یشد اما ا  ک یبهم نزد یهمون حالت تدافع با

  ،یبهت گفتم برو نرفت م،ید یبه توافق رس هیقض نیسر ا من و تو    شیوقت پ یلیخ -
 !شهی! جوابت و دادم و هرگز هم عوض نمذارم یگفتم نم  رمیم یگفت

عوض   زهایچیلی... خشهی هاش گفتم: عوض مبه چشم  رهی زدم و خ یصدادار پوزخند
 ...زنمی ! پس منم میها و کارهات زد از حرف   یلیخ ریشده، ز 

 زدم و ازش فاصله گرفتم.  شنهیبه تخت س  ی اضربه

 تا منم حرفام رو عوض کنم، خب؟   ایب -

شمرده و کوبنده   ارم؛یکم ن ژنی تا بعد از گفتنشون خفه نشم و اکس دمی کش یقیعم نفس
سخت،   یلی! تحملت از خکنم  یباهات زندگ تونمی نم گهی دوست ندارم! د گهیدگفتم: 

 شده... رممکنیغ

  یاون دختر بچه  احمق گهیقلب تنگ و دست سنگت جون بدم، د ریز  تونمی نم گهید
 !یرو خورد و فکر کرد آدم  بتیکه فر  ستمین

هاش شدم، به عمق چشم رهیبه سمت در ازش فاصله گرفتم و خ گهیقدم د  چند
 بمونه.  ادمیو نگاه سرشکستش رو   چهره  نی ا  خواستمی م

 ! یزیانگنفرت  یوالی ه  هیتو واقعًا  گفت،ی آرمان راست م -

 کهنی پوزخند زدم و بدون ا  یرحمیآشنا بود، با ب دیکه به گوشم رس یشکستن یصدا 
 .دمی هم کوب  یرفتم و در و رو رونیاز جانبش بمونم از اتاق ب یحرکت   ایمنتظر حرف  

 *** 

 رها؟  -
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گذاشتم   واریشونه  د  یپلک باز کنم و بهش نگاه کنم، سرم و رو  یالحظه یحت کهن ی ا  بدون
 ! رونیلب گفتم: برو ب  ریز  و

 گفت: قبول کرد.  یبه حرفم، وارد اتاق شد و با تلخ  توجهیب

و حفظ کنم؛ فقط   میظاهر  یو خونسرد   رمیهام رو بگباز شدن چشم  یجلو  نتونستم
 هام شم! تونستم سد راه اشک 

 تر کردم. زدم و همراهش لبخندم رو هم پررنگ یپوزخند

 ! ؟ی راحت نیبه هم -

خندون و مهربونش شده بود، گفت:   شهی صورت هم نفک یها بود ال همون اخم که مدت با
 ! یکه تو خواست یِ زیچ  نیا

فوتم و امضا   یوقته گواه ی لیگفتم: درسته، من خ ی اده یهمون لبخند و با لحن کش با
 کردم...

 ینیقرمزش برد و با لحن اندوهگ  یها کالفه به سمت چشم یحالت  رو با هاش دست 
 ! دنیدادگاه و آراد بچه رو بهت نم یزمزمه کرد: ول

هام، آهسته گفتم:  کردم و با بستن چشم  واری د یسرم و مهمون سخت  دوباره
 !...خوامشینم

 بود. بهیبه گوش خودم هم غر یسردم حت  زمزمه  

 گفت: سنگدل!  رلبیکه الهه ز  دمیشن

همه بال سر دل   نیبه حرفش ندادم، اگه واقعأ از همون اول سنگ دل بودم ا  یتی اهم
 . ومدیم نساده 

 .دیتخت کوب ی طالق و کنارم رو  ه  ی احضار  تیعصبان با

 فردا صبح. -
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 . دمیبه برگه انداختم و با بغض خند ینگاهمین

 معرفت؟!... یب یزودتر از دستم خالص ش یعجله داشت پس

 *** 

بود که   یتاک ساعت  کیها و تبه هم خوردن برگه یصدا  دیرسی که به گوش م ییصدا  تنها
 .شکست ی رو م نمونی خفقان ب رحمانهیب

 شدی ضرب گرفتم، غرق افکارم بودم اما تمومش خالصه م نیزم یهام رو نوک چکمه  با
 ها ازش دور بودم. بود و فرسخ  ادهست ی ا  میکه در چند قدم یمرد  ی تو

 رو از بر بودم. شیژست عصب  نیبهش نگاه کردم، ا یرچشمیز 

  هیداده بود   هیتک واریکه به د  یدرهمش، به همراه بدن یهاو اخم  ختهیبه هم ر یموها 
 برام جذاب بود.  یلیخ یزمان

 ... رها  یاها ی مرد رو  ژیبود پرست نیا

 کنم.  داشینتونستم پ وقتچ یکه رها و گم شد و ه ییرها

 کردم. دا یپ دی جد یرها  هی

 . کردیم   یهاش زندگنفس تمیکه با ر  یاز دختر متفاوت   یرها  هی

هاش ست  و با خاکستر چشم  شیزندگ م،یطوفان  یهاچشم  شیتا آت کردی صبر م  دیبا
 کنه. 

 چرخوند. نمونیرو ب زشی دبرانگینگاه ترد  مرد

از   یسرد و خال  یهاچشم   یتو د،یند  تی نگاه شکسته و دردمند من نشون از جد یتو  اگه
 ! د؟یاحساس آراد که د

 . کردی نفرتشونم نثارم نم یکه ازم گرفته بود و حت ییها چشم
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 د؟ یمطمئن دیکه گرفت یمیاز تصم -

 زد. دی خشک و دورگه آراد به دهنم مهر تا  یبگم، صدا  یزیبتونم چ کهن ی از ا  قبل

 .هی، توافقبله -

 لبم نقش بست.  یرو  یپوزخند

 آراد!  رحمی من و قلب ب نه  یس  یتپنده  تو یها توافق تکه شکسته آره،

به احترام    ؟ی مکث نکرد  هیچند ثان ؟چرای نکرد دیلب باز کنم و بگم: چرا ترد  شدی م  کاش
  یکه عاشقت بودم و به اندازه  نقاب خاکستر یان ی ها، و سالساعت  ق،یدقا ها،هیتموم ثان

 صورتت برات مهم نبودم.  یرو

  شتری: چرا بدی چیگوشمون پ ی تو  یترم یمرد با تن مال  یکیاون    یفکر بودم که صدا ی تو
 !...  میباز کن ی زندگ یو قلبمون و به رو میببخش دیبا  یگاه د؟یکنی ش فکر نمدرباره 

 .دیسته  قلبم کوبدر ب  یآراد دوباره مهر شد و رو سکوت 

دوسم نداشت... درواقع من همون موقع   گهیکه د یمرد  یبود، موندن به پا  یکاف ضعف
رابطمون و با دست خودم   کی از دستش دادم، نخ بار  دمیفهم وال یکه بهش گفتم ه

 .دمیبر

 زده و گوشش رو کر کرده بودم.  ادیسکوت کارساز نبود چون فر  گهید

 امضا کنم؟ دی گفتم: کجا رو با یش بدم، با سرو جلوه  یکردم جد  یکه سع یاافه یق با

 عطر قهوه   یگرفت و جلوتر اومد، بو  واریرو از د شه یحرفم آراد هم تک نیبند ا  پشت
 ! چرخهی داره دور سرم م ایاحساس کردم کل دن دیچیپ می نیب یتلخش که تو 

 کرد...  دی مرد تا ی کیبه اون  یمسن، با نگاه مرد  همون

کردن و مشغول   یاسناد بررس ه  یرو به همراه بق  ستمیحامله ن دادیکه نشون م  یابرگه 
 شدن.  ییزهایکردن چ ادداشتی
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  فیپوست ظر  یبار نگاهش کنم، نوک انگشتم و رو  هینتونستم  یبچه داشتم اما حت من
 خوام صدام بزنه!... و نرمش بکشم، باهاش حرف بزنم و ازش ب

خودکار و از   ستاد،ی آراد جلوتر اومد و هم عرض و با فاصله ازم ا زیاشاره  مرد پشت م با
 خط... هیمرد گرفت و بعد هم 

  ی انگشتش و تو  محابایبدون لرزش دست... ب د،یامضا، بدون مکث، بدون ترد  هی
 . دیورقه کوب  یاستامپ زد و پا 

 برداشتم.  زی م یرو مشت کردم و خودکار رو از رو  دستم

 شد؟  غیکردم، پس چرا ناعادالنه ازم در یخالصانه طلب خوشبخت من

 خانم مهرپرور؟  -

روبروم نگاه کردم، با  یها به برگه  یجیمرد به خودم اومدم و با گ  یصدا   دنیشن با
برگه   یگشتم و رو کردم و نوک ان  ادهیکج و کوله روشون پ یمرد چند تا امضا  ییراهنما 

 فشار دادم. 

 .دیکردم که سر مردها با تعجب به سمتم چرخ یاخندهاز اعماق وجودم، تک  یفشار

 فاصله گرفتم.  زیو چند قدم از م  دمیبه پشت لبم کش یدست

ازدواجمون حاال برام    لی اوا نی ری اتفاقات ش یادآوریبند آوردم،  یرو با پوزخند تلخ مخنده
 عطر آراد شده بود.  یتر از بو تلخ 

انداختم که آغازگر و   یمشتم فشار دادم و نگاه کوتاهم رو به محضر  یو تو  فمیک بند
 زودگذرم بود. یخوش گران یپا

و   زیهمه چ خواستی هام احساس کردم، قلبم مچشم  یضعف و در پس پرده  اشک تینها
  دم؛یترسی ازش م شد،ی م یکه ازم عصبان ییهاو بغلش کنه؛ مثل همون وقت   زهی دور بر
تا آروم شه و لبخند  موندمی ... انقدر کنارش مدمیچسبی بهش م کرد،ی م  یازم دور

 نثارم کنه. یروحیب
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 .ستادمیا  یسستم و متوقف کردم و  دم در خروج  یهاصداش قدم   دنیشن با

 که به نامته.  ینی کردم به عالوه  خونه و ماش  زیرو به حسابت وار ته یمهر  -

 مشت کردم و به سمتش برگشتم.  مفیو دور ک دستم

 ...خوامینم -

که  یز یقرارداد سه ساله به چ نیتو ا  خوامی من م  یزد و گفت: ول یداریمعن پوزخند
 ! یبرس یکرد  رانمیخاطرش و و به یخواست

و    یو شکست  یکه خواست یبا هر چ  ،یموندگار شد   یو مدت یخاطرش اومد که به یزیچ
 ببر و به آرزوهات برس خانم دکتر!  نمیا  یکرد  رانی و

 تار شد.  مده ی هام به وضوح احساس کردم و د اشک رو به چشم هجوم

 ! ؟یانقدر سنگدل  طورچه

انقضام   خ یخودمه، تار  ریگفتم: تقص یکی ستریهم فشار دادم و با خنده  ه یو رو   هاملب 
رو در هم ! جسمم یو دورم انداخت یم رو نگه داشت! بچه یتموم شد و دورم انداخت

 و دورم انداختم!  یشکست

 !...یو دورم انداخت  یکرد  رانی رو و قلبم

 کردم  هیزدم و گر  ادی ذهنم ادامه داشت، فر ی تو

 بهش بزنم!  یحرف  چیه یاز دلخور  ینتونستم کنار کوه تیدر واقع اما

 ؟ یندار یحرف -

 لرزونم گفتم: نه! یها لب یبلند کردم و با همون لبخند رو  سرم

کامالً از اتاق خارج شه،  کهن ی تکون داد و با نگاه سردش از کنارم رد شد، قبل از ا یسر
 صداش زدم.
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 آراد؟  -

 .ستادمی به سمتش رفتم و روبروش ا ستاد،ی صدام ا   دنیشن با

 بود هم نگاه کردن بهم سخت بود. محابای اون که ب یبرا  یبود، حت یز یانگهراس   یکینزد

 . نشیتخت س دمیو از انگشتم درآوردم و کوبر  حلقه

روز   هیو بدون که  نی خراشه، ابلند و گوش  یلیسکوتم خ  یکردم و گفتم: صدا ی اخندهتک 
 !کنهی کرت م

 جا نگه داشت. گرفت و همون  شنه یقفسه  س  یبرم که ناگهان دستم و از رو  خواستم

 ...یهم به من بدهکار گهید  زیچ هیتو   -

هر   یگیم و با اندوه گفتم: راست مهاش شده به چشم رهی قلبم خ یاحساس تو  رغمیعل
 ! میبدهکار یمعذرت خواه ی دومون کل

 ! گمیباشه، من م شه،یدار مغرورت خدشه  ای یبگ  یتونیتو نم  اگه

قاتل توقع   هیکه از  دیببخش ترسم،یو ازت نم  یستی ن والیکه بهت گفتم ه دیببخش
  اتیکارکه به اندازه  کثافت  دیکه روت حساب کردم، ببخش دیخوشبخت کردن داشتم. بخش

 که واقعا دوست داشتم.  دیبرات ارزش نداشتم، ببخش

 !باشه ادتی و   نیا  تموند،ی جناب کال بخشمینفس زنان ادامه دادم: اما من نم  نفس

و با سرعت از اون   دمیکش رونیحرف دستم و به ضرب از داخل دستش ب  نیاز ا بعد
 رفتم.  رونیدر محضر ب یکی

صورتم گذاشتم   یهام، دستم و رو شدن اشک  یجار یبود برا  یتلنگر  میزنگ گوش یصدا 
 کردم.  کی رو به گوشم نزد یصدام نلرزه گوش  کردمی که تالش م ی و درحال

 رها؟  شدی: چ دیچیگوشم پ ینگران الهه تو  یصدا 
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  گهید یچی گفتم: ه یبا دهن کج شدم،ی م ابونیوارد خکه  ی باال انداختم و درحال ییابرو 
! ینیاعظم و بب  تموندیکال ه  یبود گر  یجفتمون جمع شد، جات خال  یهااشک تو چش 

  ،یمن ریهام گفت تو تا آخر عمرت اس چشم  ی تو  ره یو خ واریچسبوندم به د گهیبعدش د
بعد هم   زنن،یکه خالفکارها م ییها حرف   نیاز هم دونمیو چم یاز من دور ش یحق ندار

 ... می و ندامت کرد  یاظهار دلتنگ یم و انداخت تو بغلم و کلبچه

 کردم. دنیبلند شروع به خند  یمردم، با صدا   نیبه نگاه سنگ  توجهیهم با ب بعد

 ! اون بچته... یسنگدل یلیدورگه شده بود، گفت: خ هیکه از زور بغض و گر ییصدا با

نه، اصالً   ای اون بچه  آراده!   ؟یگفتم: خب که چ  یالیخی و با ب هام اخم کردمخنده  ونیم
 از قلب و وجود منه که درش آوردن و دادنش به آراد. یمال منه، جزئ

 ... یتو خودت خواست  -

 خواستم...  ی من چ یدونی و زمزمه کردم: تو نم  دمیهام کشو پشت پلک   هامدست 

 ! یکرد ی تالش م شتریب  دی: با دیبغص نال با

م شده  دیکل  یهادندون   نیاز ب ظی هم فشار دادم و با غ یرو  تیو با عصبان  هاملب 
 مردم ی م  دی: بادمیغر

 نداره که بخواد من و باهاش دوست داشته باشه!  یاصالً قلب  والیاون ه چون 

اما   نمیلحظه بذاره بچم و بب  هیافتادم و التماسش کردم  نیزم  یبار از درد رو  هزار
 نذاشت! 

و خونه و پول بهم داد تا شرم و سرش کم کنه، تا عشق و   هیگداصفت مهر هی نیع
 گر بزنه!احساس و کارهام و با پول بخره و بهم اتهام سوءاستفاده 

  یهاهام و با فشار پشت پلک دست  زدم،ی نفس نفس م تیکه از شدت عصبان ی درحال
روز  ه ی یول  رمی جا م ن ینشده، من از ا و با نفرت گفتم: اما هنوز تموم  دمیکش سمیخ
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هام جمع  چشم   یتپش قلبم تندتر نشه و اشک تو دنشی با د گهیروز که د هی گردمی برم
 نشه!

 تماس و قطع کردم.  یهم بدون خداحافظ بعد

  یصدا  ،یش رو گرفتم، بعد از چند بوق طوالنشماره  زدهخ ی سرد و   یهاانگشت  با
 لبم اومد.  یرو  یو پوزخند  دیچیگوشم پ یش تو خسته 

 بدموقع که مزاحمت نشدم؟!  زم،یسالم عز  -

نشدم تا خودش به حرف اومد،   قدمش ی شکستنش پ یبرقرار شد اما برا  ینیسنگ سکوت 
 ! یا گفت: تو که هنوز زنده  یبا تًاسف و سرد 

 سگ جونن؟   ایعوض یدونی گفتم: مگه نم یزدم و با سرخوش  یینمادندون  لبخند

 ؟ یخوا ی م یچ -

! چرا روز به روز دوز ادبیگفتم: عه عه ب  یایساختگ   یو با ناراحت  دمیو ورچ  هاملب 
 .میش کی نزد لیقرار بود فام یناسالمت  ره؟ی م لیتحل شتریب تیجنتلمن

 ؟ ی زنگ زد یچ  یخفه شو و برو سر اصل مطلب، برا  -

خوش بگذرونم و برم   مهیبا مهر  خوامی زنگ زدم تا بگم مواظب خودت باش؛ فعالً م -
 از دور دور برگردم... یوقت  یخارج ول

 گرفت.  د یاز تهد یمحو شد و با ادامه دادن حرفم، لحنم رنگ  لبخندم

 پور!کرم   یباهات کار دارم آقا یلیخ -

 جواب دادنش نموندم و تماس رو قطع کردم. ایواکنش   ظرمنت

ها و  ترک  دنید ن،یرو زم دمش یدستم چرخوندم و ناگهان کوب یرو چند دور تو یگوش
 ش حالم و خوب نکرد اما آرومم کرد. صفحه  یرو  یها ی شکستگ
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 نگاه کردم. ابونیکنار خ  نهیآ یتو  روحمیب ی هاچشم  ری تصو به

 ! شمی برگردم از همتون بدتر م ی وقت -

 *** 

 گذاشتم.  مقه یشق  یباز کردم و رو دیلرز ی مشت بودن م ن یرو که در ع دستم

نشون   ی گفتم: من نشکستم اما برا یاگرفته  یرو با زبون تر کردم و با صدا هاملب 
خستم شدم از نشون دادن حاالت و حرکات   گهیبخندم؛ د شهی مثل هم  تونمیدادنش نم

 .امیخوبه و باهاش کنار م  یلیخ یها و صورتم تا مثالً بگم همه چلب   به یمصنوع

 گهیهام رو با لبخند گره زدم اما دکه نقاب اندوه لب  یاز وقت گذرهی م  یادی ز  مدت
 .تونمینم

انداختم و نگاه تارم رو به قهوه    نی واکنشش باشم سرم و پا  دنیمنتظر د کهن ی ا  بدون
 سرد شده  روبروم دوختم.

  ستم ین زاریب  شیو سرد  یاز تلخ اندازه،ی م  ادمی اون رو   یچون بو ادیاز قهوه بدم نم  من -
 خونه...  هیهام شبچشم  یچون رنگش جلو   ترسمی چون اون عاشقش بود؛ ازش م

دسته  کاناپه گذاشتم، دوباره   یرو  یعصب  یبرداشتم و با حالت مقهی رو از کنار شق دستم
 نداشت!  یاده یچنان فا پام مشت کردم اما هم یبرداشتمش و رو

 ...دیلرز ی م ار یاختی نبود کجا بذارمش باز هم ب مهم

  نی: با همگفتم  دهیبر دهیبر  ،یقی باز کردم و بعد از دم عم ژنیاکس  یو به تمنا   هاملب 
 م و بکشم. بچه خواستم ی ها مدست 

نشد،  جادیحالم ا ی تو یرییتغ  چیچنگ گلوم زدم اما ه یو درموندگ  صالیتاس تینها در
 بودم... ده یبه خالء رس هیانگار در عرض چند ثان
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آب   وانیل  هیزده اومد و شتاب   رونیب از آبدارخونه  یافتاد که با نگران انی به شا چشمم
 خشکم و باز کردم و چند جرعه خوردم.   یها صورتم گرفت، با زحمت لب   یجلو

  شهیخودم بق یهارو از دستش گرفتم و با دست  وانی که آروم شدم، ل هیاز چند ثان بعد
 رو خوردم. 

هر نفس کم کرد و باعث   ی تو  هامه یدرونم و خاموش نکرد اما از شدت سوختن ر التهاب
 شد به خودم مسلط بشم.

 .ایب -

قرص توش نگه داشته و به سمتم گرفته بود  کیوچ برش ک هیش که دست دراز شده  به
 نگاه کردم و بعد به خودش. 

 تر شده بود. کم ش ی آروم گرفتنم حال اون هم بهتر شده و اضطراب و نگران با

 . یبخور تا آروم ش -

 . دمیبه نشونه نه تکون دادم و دوباره به کاناپه چسب یسر

 نداد. جهیقبالً امتحان کردم، نت -

 سمیخ یشونیدستم و به سمت صورتم بردم و موهام رو که به پ حرف  نیاز ا بعد
 کردم.  تی بودن به پشت گوشم هدا  دهیچسب

 رها... -

 گفتم: هنوز حرفم تموم نشده. یآروم یو با صدا  دم ی حرفش پر  ونیم

  ونیبهتر باشه م دیگفت: شا ی نگاه کرد وبا لحن مصمم روحمی ب یهاچشم  ی تو
 . یهم توجه کن هیبق یهاهات، به صحبت حرف 

مشت کردم و به    دیلرز یهنوز م  شمیپ قهیچند دق یخاطر حمله  عصبرو که به دستم
 . دمیسمتش چرخ
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 ؟ ی بگ یخوا ی م یچ -

بزنه که اجازه ندادم و دوباره با تحکم گفتم: همون روز اولم بهت گفتم   یباز کرد حرف لب
حاال که   یبرم ول شیپ جان یتا ا  کردمی فکر نم د،ای از دستت برنم ی کمک ای حرف  چیه

 !ی تظاهر و کنار بذار خوام ی اومدم، ازت م

 هم گره زد و با شک گفت: تظاهر؟   یتو یانانه یرو با اخم کمرنگ بدب ابروهاش

 ! نیچ دونمی م دهینشن ،یبهم بگ یخوای که م ییزها ی چ نیگفتم: هم  یپوزخند کمرنگ با

روزگار و اتفاقات بد عوضش   ان ی آدم خوب که جر هی  ستم؟ین والیمن ه  یبگ یخوای م
 درست که به اشتباه، کجش کردم؟... نه! ری مس  هیکرد؟  

هام  نکرد و به لب  یزشی انگ یها ه یابراز وجود روانشناسانه و توص یبرا  یدبگه تالش بارن یا
 چشم دوخت. 

و   یدی که د ی زیبد و بدتر از چ یلی! خمیگفتم: من آدم بد یتازه کردم و با تلخ ینفس
 ... یکنی و فکر م یشند

 حرفم مکث کردم.  یجان یبه ا  دنیرس با

 !... یل یبه گوشم آشنا بود، خ یلیحرف خ  نیا

نتونستم   وقتچ یآدم ترسوم، ه هیغرق فکر بودن، ادامه دادم: من  قهیاز چند دق بعد
 باشم. محابایب

  یروز  هی کهن یاز ا  دم،یترسیاز احساسش م  دم،یترس ی عمق وجودم از آراد م یتو  شهیهم
 به طور کامل بهش اعتماد نکردم.  وقتچیبشه و بهم صدمه بزنه! ه وونهی د ایترکم کنه  

 لبم نشست. یرو  یمصنوع  یشگیهم فشار دادم و همون لبخند هم یو رو   هاملب 

 .کنمی بلکه به خودم اعتراف م گه،ید یباره که دارم نه فقط به کس  نیاول ن یا -
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مهر به آراد کردم، من غرورش و   دنیکه با دزد یانتیخاطر خاشتباه کردم، نه به من
مهر و اعتماد نکردن بهش،   دنیبا دزد شی... اول یلیبار، نه دو بار، خ هیشکستم! نه 

 شدنم ازش!  دیمحضر و ناام ی تو شمیآخر

انتقام   یو نقشه برا  نهیمرور اشتباهاتم عمرم و وقف ک ی شکسته بودم و به جا یلیخ من
 و جبران کنم.   یچیه تونمینم  گهیکردم، حاال د 

بخوام   کهن ی شن، بدون ا ری هام سراز و اجازه دادم اشک   دمیکش  قیتا نفس عم چند
 .رمی جلوشون رو بگ

 نمونده!   یبرام باق  یچی ه گهیحاال د  -

ندارم، من...  یمادر  اقتیمن ل  گفتی چون آراد راست م نمیم رو بببچه تونمی نم گهید
 کنم اما ولش کردم.  داشیمن قول دادم پ

 دستم فشار دادم. یو سرم و رو  دمیاز قعر قلبم کش یقی عم آه

 حرف زدن هم نداشتم.  ینا  یحت گهید

 م نشسته. که جلو اومده و کنار  دمیهاش فهمقدم   یشدن کاناپه و صدا  ن ی باال و پا از 

و به   یکن ی هات و پاک نمگفت: چرا اشک  یمی و به سمتم خم کرد و با لحن مال  سرش
 ؟ ید یحرفم گوش نم

دادم و به   هیکالفه سرم و با کاناپه تک مهین یو از دستش گرفتم و با حالت   دستمال
 . دمیسمتش چرخ

 شد.  لی پاهام انداخت و به سمتم متما یرو  ینازک ی پتو

  دهید یو ناامن  یاز ناراحت ینگاهش اثر یم و مهربون بود و تو آرو یل یش خچهره   حالت
 .شدینم
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از آرامشش رو بهم منتقل   یو مطمئن شد کم میبهم نگاه کرد  رهیکه خ قهیاز چند دق بعد
که از شغلم لذت   هیبار نیاول  نی: ا دیچیگوشم پ یتو  یو نرم م یکرده، صداش با تن مال

 باشم. دی که با  ستادمی ا  ییجا یدرست تو کنمیو احساس م  برمی م

زده   یخاک شدم که به جاده  رهیچنان بهش خابروم و باال انداختن و هم یتا   هیتعجب  با
 بود.

  کهن یکرد و گفت: دوست داشتم جراح مغز بشم اما جرعتش و نداشتم، از ا ی اخندهتک 
  ریز  دمیترس ی تم، مباز کنم و خونش بزنه تو سر و صورتم وحشت داش غیو با ت یکی مغز 

 و قاتل شم...   رهی دستم بم

  تیلبش نشسته بود، کمرنگ شد و با جد یرو  یدوران جوان یادآور ی که از  یلبخند
  یباز کنم، طور گهیطور د  هیپزشک شدم تا مغز آدما رو  روان  نیهم  یگفت: برا یشتریب

  کی اشتباه کوچ هیبا  کهن یدور باشم، بهشون کمک کنم بدون ا  یزیرکه از خون و خون 
 ! دیدیکش ششما من و به چال   رم؛ی جونشون رو بگ

 حرفش دقت نکردم. ریحرفش شدم که به ضم  ه  یلحظه انقدر محو منظور و تجز  اون

  ی که تو یعشق یادآوریبا   یوقت ،یخندی و با حسرت م ینیشی کاناپه م یرو  ی وقت -
احساس   ؛یکنی و بغض م  رهیگی م ته یبعد گر ،یکنی و ذوق م یزنی د ملبخن یقلبت داشت

انگار که   ،یکنی هام توجه نمکمکت کنم، اصالً به حرف تونمی ... چون نموالمیه هی کنمی م
 وجود ندارم.

 .دیزدم و آهسته گفتم: ببخش  یکمرنگ لبخند

 . ستین یکاف -

 !دونمی لب گفتم: م ر یباال انداختم و ز  یاشونه

 ! م؟یچون نتونستم تا حاال کمکت کنم آدم بد  یکنی فکر م -

 سرم و به چپ و راست تکون دادم.  آهسته
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 به حرفش باور داشته باشه. قاً یخودش هم عم دادی کالم و لحنش نشون نم  آرامش

 وجود نداره رها!   ییوال یه چیه -

 ... یدیتو که ند ،یکنی اشتباه م -

رو   یدی که تو د   یزیهم فشرد و گفت: باور کن هر اون چ  یرو نانی مو با اط  هاشپلک 
 . دمیمنم د

اما   دیکنی چون با قلبتون نگاه م دیکنی و قضاوتتون اشتباه م یریگم یتصم یتو   شماها
داستان تو   یتو   ییوالیه چی که ه گهیآدم م هیروانپزشک بلکه  هیمن نه از جنبه    دگاهید

 ! دیستی ن والیحداقل شما ها ه ای وجود نداره، 

 ! یبهم دروغ بگ خوامی بهت گفتم نم -

 بود؟  والیه هی اون مرد  یکنی توجه به حرفم گفت: تو واقعا فکر م  بدون

 ... ی و ناراحت یاز شرمندگ  د،یخاطر تردفکر فرو رفتم اما نه به به

شکسته بودم اون  . من چون دل کردی تکون دادم و مغموم گفتم: نه، آرمان اشتباه م یسر
 ها رو زدم...حرف 

 ! یتا خونوادت رو برگردون یبهتر باشه تو هم خودت و دوست داشته باش دیدرسته! شا  -

قدر چه  دونهی آراد من و دوست نداره و نم یداره وقت یاده یمن چه فا   دگاهید -
 دلتنگشم؟...

 رهات نکرده!... یالحظه  یحت   وقتچ یو مطمئن باش ه دونهی رو م هان یاون همه  ا  -

پوزخند زدم اما ناگهان مکث کردم و   شدوارانهیام  یها در برابر حرف   یشگیعادت هم به
ت... تو  ه؟ یزمزمه کردم: منظورت چ یهام از شدت تعجب باز موندن، با مکث کوتاهلب 

 اون و...

 افتاد.  یعسل   یرو یشگیو نگاهم به قهوه  هم رو ادامه ندادم حرفم
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 انداخت و نگاه ازم گرفت.  نی بهش نگاه کردم که سرش و پا  دیترد با

که  یکاناپه بلند شدم و با لرزش یاز رو رتی هام با حچشم  یچشمه  اشک تو  دن یجوش با
 گفتم: او... اون کجاست؟  دهیبر  دهیسراسر بدنم رو فرا گرفته بود، بر 

نموندم و با ترس نگاهم رو سراسر اتاق چرخوندم، چند قدم لرزون  جوابش  منتظر
 اما نبود. دمیبود سرک کش دمیکه تو د ییبه هر جا یاشک  ییهابرداشتم و با چشم 

 بود. باز مهیافتاد که ن ییپشت ستون انتها یرنگ  ی اچشمم به در قهوه  یشونیپر نیع در

 شم.  کی بهش نزد یحت نتونستم

 .ستادمیوسط اتاق ا   حرکتی برگشتم و ب ان ی سمت شا به

هاش برد و  و به سمت لب   زیم  یبزنه، قهوه  سرد شده  رو  یحرف  اینگاهم کنه  کهن ی ا  بدون
 مزه کرد.

هام و  اشک  یجلو  تونستمی و اضطراب زبونم بند اومده بود و اصالً نم  یجیشدت گ از 
 . رمیبگ

  رونیبازدمم رو ب تونستمی م یت به خس خس افتاده بود و بعد از هر دم، به سخ منهیس
 بدم.

 . دادی آزارم م یزیاز هر چ شتریخوردنش ب اعصاب خوردکن و قهوه  ی خونسرد

 ؟ یبد  بمی فر یطور تونستطور ممکنه؟ چهبغض گفتم: چ... چه با

 و دور زد.  زی کاناپه بلند شد و م یحرفم قهوه رو نخورده رها کرد، از رو نی ا با

 ندادم!  بتیمن فر -

 تو... یو... ول   هیکارت چ نی اسم ا  دونمی زدم: نم غیو ج  دمیحرفش پر ونیهق مهق  با

 کامل کنم. خوام ی طور که منتونستم حرفم رو اون  یزده بود که حتآشوب یبه حد  مغزم
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 هاش رو باال گرفت. به سمتم اومد و دست  نهیطمأن با

 بدم.  حیتا برات توض نیبش ایرها، ب ستین یزیچ -

 شتاب چند قدم لرزون به عقب برداشتم و انگشتم رو به سمتش گرفتم.  اب

تو خلوت به خودمم نگفته    یبهت گفتم که حت ییزهای من بهت اعتماد کردم و چ -
که بگم که اون هم داره  یرو درحال میدرد و درموندگ تینها کردم ی بودم... فکر نم

 ...شنوهی م

 زدم و انگشتم و به عالمت نه باال آوردم.  یاگه ید غیکه ج  ادی جلوتر ب خواست

شمرده گفت: باشه، باشه... تو راست   رفت،ی که عقب م یو درحال  دی کش یقیعم نفس
 . خوامی کار من اشتباه بوده، معذرت م ،یگیم

 ! نیبش ا یب حاال

با حالت دو از   فمیسرم و به چپ و راست تکون دادم و بدون برداشتن ک  یدلخور با
 رفتم.  رونیمطبش ب

اما   دی دوی که از دور دنبالم م  دمید  یرچشمیو ز  دمیهاش و از پشت سرم شنزدن  صدا
 داشتن ازش فرار کردم.  جونمیب ی که پاها یسرعت  نینکردم و با آخر یتوجه

  ابون یخ یخودم و به کنار آبخور  زدم،ی که نفس نفس م یدرحال دنیدو قهیاز چند دق بعد
 رسوندم. 

 افتادم... ن ی زم یمشت آب به صورتم زدم و از شدت ضعف رو  چند

 *** 

  یکرد و مجبور شدم دستم و رو شتریسردردم رو ب ر،ی غامگیپ یصداش از تو دنیشن
 فشار بدم. مقه یشق
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  دیاما با یم ندارم بهم جواب بد توقع ه ،یشنوی که صدام و م دونمی رها جان؟ م -
 باهات حرف بزنم.

 یک یتار گه  یخودم جمع شده بودم، به سمت د یتو وارنیهمون حالت که جن ی تو
 خراش تر شد.بلندتر و گوش  چ، یاما صداش قطع که نشد ه  دمیچرخ

که برم و   دمیدی خودم نم ی تو رویاما انقدر ن کردیداشت با مته مغزم و سوراخ م انگار
 رو همراه تلفن، خفه کنم.  صداش

به   نیهم  یکردم؛ برا  انتیبهت خ یکنی و فکر م  یناراحت ،یایاز دستم عصبان دونمی م -
 نگرانتم...  یلیاما من خ ،یدیهام جواب نم تماس 

 سکوت اتاق خراش انداخت.  یپوزخندم به دنبال حرفش، تو  یصدا 

هام و  حرف  دیرها، تو با ریباهام تماس بگ ،یشنوی اگه حالت خوبه و واقعًا صدام و م -
 ! یاما حضور  یبشنو

اندکم رو   یرو لمس کردم؛ تموم قوا  شره ی و دستگ دمیکاناپه کش یدستم و رو یکالفگ با
  ی هارگ ی به سمت صداش رفتم که هر لحظه ممکن بود مو یکیتار یجمع کردم و تو 
 کنه... مغزم رو پاره

ادامه داد: نه فقط   دن،یلرز ی هاش محرف   نیبار سنگ ری به تموم وجودم که از ز  توجهیب
 من، بلکه اون هم باهات حرف داره، حداقل آدرست رو بهم بگو. 

که دم دستم بود، چنگ زدم اما   یزی به هر چ یبا اعصاب خورد زد،یکه حرف م طورهمون 
 نذاشت. یری نًاث چیه

 که... یدرحال یانزوا و اندوه غرق کن یخودت و تو  دینبا -

  وارید  یو تو  دمی تموم نشده بود که با روشن کردم المپ، تلفن و از برق کش حرفش
 .دمیکوب

 . ستادمیدو تا زانوم ا  یرو  زدم یکه نفس نفس م ی شکستنش، درحال یصدا   دنیشن با



 بی محابا 

729 
 

 .دمیکش  یقیعم هام نفسشدن دوباره  اشک   ریو به عقب سوق دادم و با سراز  سرم

 . سوختی بلکه گلوم هم به شدت م م،نهیفقط س نه

 .شدی م  شتریم بدرد سوزش معده  انداختمی چنگ م منهیبه س شتریقدر بچه  هر

بلندش  ینیرفتم، با تموم سنگ  زی م  یو به سمت پارچ آب رو   دمیدردناکم و مال یها چشم
 . ختمیسرم ر  یکردم و از باال رو 

و داغوونم،   ده یو صورت رنگ پر ختهیهم ر به ی افتاد، بدتر از موها نهی چشمم به آ ناگهان
 م نهفته شده بود.اعماق چهره  یکه تو   یم بود و بدتر از اون رنجزخم کنار گونه

 کهنی بود، بدون ا  دهیها بود که بهم چسبنه... سال  ای  دمش،یدی م  یلیروزها خ نیا
 عقب بکشه. یالحظه 

و   خت یکه تمام قد ر دمیکوب نهیآ یپارچ آب و تو  ت یفکر کنم با عصبان کهن ی ا  بدون
 سرد آپارتمانم شدن.  نیفرش زم یوحشتناک  یهاش با صداشکسته  شهیش

 آره، من گفتم دوست ندارم! گفتم تحمل بودن باهات و ندارم!  -

هام  و حرف دلم و از چشم یتوقع داشتم تو کر نباش یاز دستت خسته شدم ول گفتم
 !یبخون

 من هنوز دوست دارم! ی داشتم تو بگ توقع

 . برهیتو خوابم نم یها بشب  یمن عاشقتم؛ بگ ی داشتم تو بگ توقع

 ! یبر ذارمی و نم شم ی دلتنگت م یبگ

حرف رو هم از    نیبود و ا  ستادهیا  هاه یسا ی مدت تو نی کاش مثل تموم ا ی کردم ا  آرزو
 !...ستیکه ن دونستمی اما نبود؛ م دیشنی جانبم م

هام فشار دادم و  دست  نیخوردن، صورتم و ب نیهام چ و اطراف لب  دو طرف گونه دوباره
 نشستم... نیزم یرو
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  سوخت،ی خودم م یدلم برا  یلینداشت اما خ یتازگ میشگیو شکستن هم  هیگر یصدا 
افتاده بودم؛    ریناشناخته گ  نیسرزم  هی یو تنها تو  انگار زمان متوقف شده بود و تک

نداشتم، از   م یزندگ یکه کنارم باشه، تو  یدوست ای خونواده  چیدوسم نداشت... ه کسچیه
 همه  خاطراتم باهاشون فقط حسرت مونده بود.

  ی ای از رو ق یحسرت عم هینتونستم دستش و لمس کنم،  وقتچیکه ه  یااز بچه  حسرت
 . نمشیبب تی واقع  ینتونستم تو  وقتچ یکه ه یادختربچه 

تاک   ک یت دم،یشنی رو م نک یس یآب تو  دنیچک  یهام بسته شدن، صدا کم چشم کم
 تق تق در... م،یساعت، زنگ خوردن گوش

 انگار که فلج شده بودم.  داد،ی نشون نم یواکنش چیبدنم ه اما

به  یکی تار یاومدم، تو   رونیاز خالء ب  یاحساس لمس بدن سردم توسط دست گرم با
 آغوشش جا کرد. ی و بدن لرزونم و تو دمی سمت خودش کش

 و نفس نفس زنان سرم و بهش چسبوندم.  یحالیب با

  نیدادنش زم یازم فاصله گرفت، با جاخال کهن یتا ا دمینفهم یچیگذشت اما ه هیثان چند
 . ختیصورتم ر  یاز آب سرد رو  ییا یخوردم و همزمان در

صورت   یو دستم و تند تند رو   دمیاومده باشه از جام پر گهی د یایدن  هیکه از   یکس مثل
 . دمیکش سمیخ

 با گرفتن ستون بالًخره از جام بلند شدم. ن،ی زم یتقال و وول خوردن رو  یاز کم بعد

و از تنم   سمیخ راهنیهم گره زدم و با انزجار پ یتو  شتریهام و ببهم زد که اخم یپوزخند
 فاصله دادم.

 د؟ ی حالت جا اومد؟ خوابت پر -

 ! کهیبود روحمم بپره مرت کی نزد -
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 کرد و تالش کرد بخنده اما نتونست و دوباره اخم کرد. ترقیرو عم پوزخندش

 ! یمردی حقت بود مثل سگ م -

 ولو شدم.  کمیکاناپه نزد  نی اول  یرو  یحالیرو ندادم و با ب جوابش

داخل؟   ی طور اومدتو چه  نمیگفتم: بب یهم  حلقه کردم و با طلبکار ی و تو  هامدست 
 ؟ ی ای بهت اجازه داد ب یک ؟یکنی م یچه غلط جان ی اصالً ا

  یکی ن یگفت: زدم در آپارتمان قشنگت رو با کف زم یکجو با دهن   دیحرفم پر   ونیم
ونت انقدر درازه  تو که زب نمیدارم. بب از ین کسمچیکردم، از هپروت درت آوردم، به اجازه  ه

 ! ؟یستیتشکرم بلد ن ؟ی چرا جواب تلفنم رو نداد

  امیب یانزجار به سرتاپاش نگاه کردم و با پوزخند گفتم: تشکر؟ نکنه توقع دار با
 روم؟!   یختیر خ یگالون   هی  هوای که ب تی بوسدس

حقت بود  ،ی ندار متی مال   اقتیتو ل ریلب گفت: نه خ  ری کرد و ز  یتًاسف نچ نچ با
خاک بر  کنم،ی من که احساسات پاکم و نثار تو م  فی ! حارنتی ب چیپی گون دادمی م

 سرت!...

جمش کردم و حق به  عیم گرفت اما تا به خودم اومدم سر خنده ی خورداعصاب  نیع در
هست که برم و تو توش   یاجهنم دره  ؟ی کرد دای جانب گفتم: از کجا آدرس آپارتمانم و پ

 ؟ ینباش

طور  چه  ،یدور دور جاش حاکم شد  یو فرستاد  طونیرها جان! تو که ش دهیما بعاز ش -
 توشه؟  اب یرد  یو بهت دادم، فکر نکرد  یاون گوش  یوقت

 کاناپه بلند شدم. یحدقه چرخوندم و از رو  یتو   یحوصلگیهام رو با بچشم  مردک

گفتم: حاال    یحرص رفتم،ی که به سمت اتاق م یرو بدم، درحال شه یجواب کنا کهن ی ا  بدون
! یجنتلمن یلیبرات، خ از یصدامت م،ید یو ظلمت رهان  یو از هپروت و بدبخت  یکه اومد 

 ! رونیم گم شو بحاال از خونه
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  ومدمی گفت: ن یتری بلند و جد یاتاق اکو شد و با صدا   یبلندش تو یهاقدم  یصدا 
 ه شو! زود آماد رم،ی، االنم مفحش و ناسزا بشنوم 

 بود.  ستادهی ا  میچند قدم ی ابروم و باال انداختم و به سمتش برگشتم که تو یتا  هی

   ؟ یکجا به سالمت -

 !یفهمی لباس بپوش م -

 ام،یجا نم چ یگفتم: من با تو ه  یکه بهش رفتم، جد یاو با چشم غره  ستادمی جام ا  سر
کردنت نشون   میحرصم از جنس ناکستون رو با عق ،ینر گهید قهی االنم اگه تا دو دق

 !  دمیم

 و سر تکون داد.   دیخند قهیدق چند

 وگرنه... دم،یبهت وقت م قهیپنج دق م،یبخندون یتونی که م حاال که انقدر حالت خوبه  -

 : وگرنه... دمیاخم غر  با

 ! رمیبه بدنش داشت و گفت: وگرنه م یو قوس کش

 .کنمیبرات آرزو م  نیالسافلاسفل   یرو تو  یوقات خوشگفتم: به سالمت، ا  یالیخیب با

 ! یمون بودم، خودت نخواستباشه من سر معامله  ادتیبد شد،  یلیخ ؟ یجد -

 گشاد گشاد به سمت در رفت. ییهاحرف با قدم   نیاز ا بعد

 ه؟ یگفتم: منظورت چ د یحدقه گرد شد و با ترد  یتو  هامچشم

 بد بردم؟!  ی مگه من تا حاال تو رو جا زم؟یعز  یای چرا باهام نم -

 ! ادیاز جهنم خوشم م میلی ! اتفاقًا خنه، اصالً  -

 تخت برداشتم.  یدهنم و قورت دادم و مانتوم و از رو  آب

 . امیتا ب سای سگ خور، وا  -
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 به سمت در رفت. یااحمقانه  یتکون داد و با حرکات کشش یسر

 ش رفتم. دنبال  یجیعوض کردم و با گ یدو سرسر  هاملباس 

از قدرت فرو   ینقاب یتو کردی و وادارم م آوردی رو بند م مه یگر  شهیبود اما اون هم بیعج
 برم. 

 به دنبالش سوق داد.  ی که توان رو به پاهام برگردوند و با کنجکاو یقدرت

داستان   یوال ی ه وقتچ یه هاشی ! اون با تموم بد دمینترس وقت چیه  دم،یترسی نم ازش
 ترسناک من نبود.

 *** 

توشون قدم   وقتچ یکه قبالً ه  ییها ابون یبه منظره  ناآشنا و خ شهیتعجب از پشت ش با
 نگذاشته بودم، نگاه کردم.

 م؟ یبری کجا م یدار -

  ؟ی اومد  ایماهه به دن شیبرداره، گفت: مگه ش   هان یو ماش  ریچشم از مس کهن ی ا  بدون
 .میخب صبر کن تا برس 

 هام رو بستم.دادم و چشم  هیتک  نیماش ی به صندل یکالفگ با

 . کردمی وجودم بودم که درکش نم ی تو بیجور وحشت و اضطراب عج هی

و    رفتمی که به سمتش م یوحشت داشتم، از مقصد  دهیناشناخته و ند زیچ هی از 
 باهاش رو ندارم. یی اروی آماده  رو  دونستمیناخوداگاهم م  ی اما تو  شناختمشینم

 ؟ ی کرد  داشیگفتم: پ عی جدال با قلبم، چشم باز کردم و سر قهیاز چند دق بعد

 گفت: مگه گم شده بود؟  اره،یمخاطبم رو به روش ب کهن ی ا  بدون

 وقته گمش کردم!...  یل یمن آره، خ ی گفتم: برا  رلبی اندوه ز  با
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 برمت؟ ی کجا م یدونی پس م -

 . دمیکش یآه و به چپ و راست تکون دادم و سرم

 نه. -

 !یاگه آماده ش  ستیبد ن -

  یبرا ،یکن  دمیناام یگفتم: چرا؟ تو که عادت دار رونیبه ب رهیخ یزدم و با نگاه یپوزخند
 خودم و آماده کنم؟ یچ

 ...یدونی از غم به خودش گرفت و آهسته لب زد: تو که نم یش رنگ چهره   حالت

 رو؟  یچ -

 ! الیخیب -

  یاومد و با خونسرد  رونیبا حرفم دچارش شده ب کردمی که احساس م ینیحالت غمگ از 
 خانم مهرپرور!  یبهم بدهکار ش یلیگفت: قراره خ

 طور؟ گفتم: چه  یحوصلگیب با

 ! یزودبه شه ی! بهشت رفتن بهم واجب میفهمیم  زم،یعز یفهمی م -

 .امیب رونیهم که شده، از غصه ب قهیچند دق یکردم برا  تالش

  ان،یهم تو آسمون به پرواز درم  نایگفتم: آره، دلف یکجزک کردم و با دهن نا یچشم پشت
 ... زننیم  هیری خ تکارهایجنا  رن،ی درختا راه م

 ... یرسیگفت: آره، تو هم به دخترت م  ضیو با غ  دیحرفم پر   ونیم

 رو ادامه نداد و به در اشاره کرد. حرفش

 شدم. ادهی پ نیو خاموش کرده، به دنبالش از ماش  نیمتوجه شدم که ماش  تازه

 هم گره خوردن.  یهام تو به صورتم خورد و اخم  یسرد می و که بستم، نس در
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بگم که نتونستم، مات و مبهوت به روبروم نگاه   یزیسمتش برگشتم و خواستم چ به
 کردم. 

 شد. یتا بغض کردم و نگاهم بارون دی طول کش هیثان چند

  نیهام و گرفتم، روم و برگردوندم و به ماشاشک  یجلو  یمتوال  یها  زحمت و پلک زدن با
 دادم.  هیتک

 هم فشار دادم.  یهام و رو و محکم بستم و لب  هامچشم

 ه؟ یا یباز چه مسخره  گهید ن یا -

 بود.  ستادهی که باز کردم،  جلوم ا  چشم

 پلک زد و به پشت سرم اشاره کرد. متیمال  با

 . یو باهاش روبرو ش  یبر دیکه هست، تو با  یهر چ یول  هیچ دونمینم -

 یاون خونه جهنم  یپا تو  دیگفتم: چرا با یاخفه ی صورتم گرفتم و با صدا یو جلو  دستم
 بذارم؟ نکنه...

زد: نکنه و بکنه رو بذار کنار و تن لشت دو ببر تو!   ادیو فر   دیحرفم پر   ونی م  تیعصبان با
 ؟ ی خواستی و نم نیمگه هم

 هام رو مشت کردم. سرم و محکم به عقب برگردوندم و دست   ادشی فر از 

 و کنارش زدم.  دم یکش قیبا لرزش بدنم نفس عم همراه

حشت  قدر وو جا زدم، هر چه   دمیقدر ترسبود! هر چه  یکاف گهی اما د دنیلرز ی م  هامقدم 
 بود. یکاف  گهیقدر فرار کردم؛ دبرم، هر چه  خوامی که م یزیکردم و نتونستم به دنبال چ

 . دهیجبران رس وقت

 و به عقب هول دادم که بالفاصله باز شد. در
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 برام تکون داد. یداد و سر هیتک  نشیبه آرمان انداختم که به بدنه ماش ینگاهمین

 دادم. هیشدم و به در تک اطیمشت شده وارد ح  ی ها همون دست  با

 نگاه کردم که غرق در سکوت بود.  اطیدهنم رو قورت دادم و به سرتاسر ح  آب

بودمشون، حاال خشک شده بودن و   دهیو طراوت د  یبار به سبز نی که آخر  ییهادرخت
ها ب و فواره از آ  ی شده مونده بود؛ استخر خال دهیاز هر پنج تا دو تا شاخه  مرده  در هم تن

 از خاک گرفته بود. ی رو گرد

 بود. کی موزائ ی هام رو بلند و قدم  ی هانفس  یصدا  ومد،یکه م ییصدا  تنها

و    ستادمینا  یا لحظه  یکه به عقب برگشتن و فرار کردن داشتم حت ید یشد  لیم رغمیعل
 مکث در و باز کردم.  یاو لحظه  دیها بدون ترد بعد باال رفتن از پله 

 . دیدو رپوستمی از گرما ز  یه بود اما با وارد شدنم ناگهان موجحبس شد نفسم

 متوقف شدم و در سکوت به خونه نگاه کردم.   هیثان چند

 .شدیاز خونه تراوش م یخوب یشده بود، بو روحیکه خشک و ب اطیح  برعکس

مرتب و منظم، و به  زیبود، همه چ نقصی بار قشنگ و ب نیخونه مثل آخر  ونیدکوراس
 در سکوت فرو رفته بود.  یبیطرز عج

 خونه گذاشتم. یپا تو  یکمتر  یو نگران  شتریاعتماد به نفس ب  با

 رو در بر گرفته بود. یبیبه گوشه گوشه  خونه نگاه کردم که آرامش عج  یتعجب و دلتنگ با

 ط سالن افتاد.که ناگهان چشمم به کاناپه  دو نفره وس شدی هامم آروم مداشت نفس  تازه

  یرو  ی دیشد و با ضعف شد یپام خال  ریز  یالحظه یمات و مبهوت موندم، برا   هیثان چند
لحظه دستم و به کاناپه کنارم گرفتم و تعادلم رو حفظ   نی سقوط کردم اما در اخر نیزم

 کردم. 
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  نیسنگ یبه حد  منهیتوجه کنم، س  یاگه ید زیبه چ ایازش چشم بردارم   یا لحظه نتونستم
 ! ترکهی قلبم داره م کردمی شده بود که احساس م

بود، هر   ده یفا یاما ب رمیهام و بگاشک  یتا جلو  دم یصورتم کش  یو تند تند رو  هامدست 
  یو رو  ز ی لبر شتریب قهیدوباره بعد از چند دق شدن،ی م  یو خال ختنیری م  شتریقدر بچه
 .شدنی م  ری م سراز گونه

  نیزم  یرو  ینکنن و از سست جادیا  ییصدا  چی ههام قدم  کردمیکه تالش م  یدرحال
 آهسته به سمتش رفتم. فتم،ین

 نیداشتم اما در ع ادیکه به   یاگه یاز هر زمان د  ترک ی ! نزدکی نزد یل یبود، خ کی نزد بهم
 د یرسیدور به نظر م یلیحال خ

  یرو پر نکردم، کنار عسل نمونیرسوندم اما فاصله  ب شی زحمت خودم رو به چند قدم با
 . دمیکش یقی به کاناپه نشستم و نفس عم  دهیچسب

 زمان متوقف شه! خواستمی واقعًا م بارن یا

 .نمیتر ببش رو واضح هام تموم بشن تا بتونم چهره متوقف شه و اشک   زمان

 .دمی هام آهسته خند اشک   نیدهنم گرفتم و ب یو جلو  دستم

 بودم، بسته شده بودن. دهیند کسچیه ی تو وقتچیکه ه یبا آرامش  هاشچشم

  یاغنچه  یهالب   نم،یهاش رو ببچشم  یدگیقالب و کش دادنیبلندش اجازه نم یهامژه 
نبود که  یاز یرو دربرگرفته بودن اما ن کشیمعصومانه انگشت کوچ  یبا حالت فش یظر

 ... خودش بود!شناختمشیم ه؛یچشم باز کنه تا بفهمم نگاهش چه رنگ 

که به   یااز همون لحظه  شناختم،ی م  ایش رو از رو کوچولوم بزرگ شده بود، چهره  دختر
 برم گردوند... یزندگ

گلو خفه کردم،   یهقم رو تو دهنم گرفتم و هق یهجوم احساساتم دستم و دوباره جلو  با
 دادم. هی ت انداختم و به کاناپه تکسرم و به پش 
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که همراه   یی هاپله  تونستمی رو هم داشته باشم؛ م دنشی د اقتیمطمئن نبودم که ل  یحت
 . نمیانداختم بب نی خودم و ازشون پا  یآراد ازشون باال رفتم و به قصد خودکش 

 به ترک کردنش فکر کنم؟... یتونستم حت  طورچه

داشتم اما به   دیترد دن،یلرز ی ه همراه تموم بدنم مهام ب حسرت بهش نگاه کردم، دست  با
 سمتش رفتم. 

 .دمیصورتش کش   ینکنم آهسته نوک انگشتم و رو  دارشیب کردمی م یکه سع یدرحال

رفت و   نی که تموم اضطرابم از ب ی، طورداشت  ی بیو ظرافت پوستش آرامش عج  ینرم
 تونستم نوازشش کنم.

  قهیدق هیکوتاهم به  ه  یچند ثان  دمش،یکردم و آهسته بوس  کینزد  شی شونیو به پ  هاملب 
 اما باز هم نتونستم ازش جدا بشم. دیکش

 باز و بسته شدن.  یهاش به حروف نامفهوم خورد و لب  یعالم خواب تکون ی تو

کاناپه گذاشتم، عطر تازه و   یسرم و کنارش رو  نهیو با طمأن دمیبغض خند با
 بود. یبرام کاف نی و هم کردمی حس م  لباس ری بدنش رو از ز  یداشتندوس 

 نکنم.  یاعتراض  چیو ه  رمیبود اگه بعدش بم یکاف

 ازش فاصله گرفتم.   یکم قهیبعد از چند دق نیهم  یشه، برا داریب دمیترس

لحظه بهش نگاه    هی دمیترس ی چشم ازش بردارم، م تونستمیبود اما نم یبیعج  ترس
 یلیشه هم خ داریب کهن ی از ا  ینکنم و بعد که دوباره به سمتش برگردم نباشه؛ حت

 وحشت داشتم.

... حق داشت اگه ازم بترسه اما  د؟یترسی ازم م د؟یفهمی م یچ گفتم؟ ی بهش م یچ
 و دوسم نداشته باشه!  ره ی ازم فاصله بگ  شیطاقت نداشتم مثل چند سال پ

 افتاد.  زی م یکاغذ رو  کهیهان چشمم به تفکر بودم که ناگ  غرق 
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 دستم رو به سمتش دراز کردم. دیرو پاک کردم و با ترد  هاماشک 

 صورتم گرفتم.  یهمون اضطراب پنهون برش داشتم و جلو با

 تکون الش و باز کردم.  هی با

روش نوشته بود: » به  یافتاد که با خودکار مشک  یو کمرنگ بیخط عجبه دست  چشمم
 !« یخونه خوش اومد 

 قلبم گذاشتم.  یدهنم و قورت دادم و دستم و رو  آب

جستجووار به اطراف، چند دور دور   یگذاشتم و بلند شدم، با نگاه  نیزم یو رو  دستم
 ازش نبود.  یاما اثر دمیخودم چرخ

 صورتم کنار زدم.   یگذاشتم و موهام رو از جلو  میشون یپ یو رو  دستم

  ،یعسل  ز یبه م یبه کاغد نگاه کردم و چند بار نوشته  کوتاهش رو خوندم، با نگاه هدوبار
 نبود. یچیپشت و روش کردم اما ه

 به دخترم نگاه کردم که غرق خواب بود.  دیترد با

 رفتم.  رونیمشتم فشار دادم و با دو از خونه ب  یو تو  کاغذ

 هنوز پشت در باشه... کردمی م خداخدا

 و به سمتش رفتم.  دمیکش یقینفس عم  دنشید با

 زد.  یباال انداخت و سوت ییابرو 

  دیاحساسات مادرانه و تجد نی که ب می! من چه آدم سعادتمندیواو، چه افتخار بزرگ -
 ...؟یتشکر کن  یدنبالم، نکنه اومد یو اومد ی افتاد ادم ی  دارتید

 گفتم: آراد کجاست؟  یو با ترس پنهون  دمیچرت و پرت هاش پر ونیم

 طور؟ هم گره خوردن و آهسته گفت: چه   یتو  یبا اخم کمرنگ ابروهاش
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 نه؟  جام، ن یمن ا  دونهیگفتم: م  جانیبا ه ستاد،ی ای داشت از شدت اضطراب م قلبم

 تکون داد.  دی به نشونه تأ یسر

 ر دادم. قلبم فشا یو دستم و رو  دمی کش یقیعم نفس

 با شک گفتم: پس خودش کجاست؟  هیاز چند ثان بعد

 مگه؟   ستیاون تو ن -

 قرار بود باشه؟!  -

 تکون داد.  ینه و آره، سر نیماب  یحالت با

 . دونستی م  ییزایچ هی  انگار

اومد و به سمتم  رونی جعبه ب هیبا  قهیو باز کرد، بعد از چند دق  نیدر ماش ناگهان
 گرفتش. 

 ه؟ یچ ن یا -

 تو بگو؟!  دونم،یبغلم انداختش و گفت: نم یتو  مقدمهیب

 جعبه...  ن ی شناختمش، با بهت گفتم: ا هیاز چند ثان بعد

 شدم، پشت سرم تو و در و بست.  اطی دهنم و قورت دادم و وارد ح آب

 کنون؟  ی آشت ینیری جعبه جواهرات؟ ش  ه؟ یچه کوفت ن یا -

که مهر و   هیاهمون صندوقچه  نیبه نشونه نه تکون دادم و گفتم: نه، ا  یسر یجیگ با
 ! ذاشتی م  نیمهم و تو ا   یزهایکالً چ ،داشت ی توش نگه م

 برات گذاشته توش. یاچه تهفه مینیگفت: باز کن بب یکجتکون داد و با دهن یسر

 بهم؟  شی : خودش بهت دادش تا بددمیتعجب پرس با
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 . دیبه موهاش کش یباال انداخت و دست یاشونه

 ... ست یمهم ن -

م رسوندتم و بدون جدال با  و بگه که چرا به بچه اره یب درم  یجیاز گ خوادی که نم دمیفهم
 و بهم داده.  نیآراد، ا

 فشار درش و باز کردم. کی باز بود، با   قفلش

 باال آوردمش. دیو با ترد  دمیش ترساسلحه  یبردم توش، با لمس بدنه  فلز دست

برداشت و با حرص    ز یکه انگار صبرش رو از دست داده بود، به سمتم خ آرمان
 کرد.  یخال نیکف زم یو رو  اتشی محتو

 هامون، تعجبم چند برابر شد.حلقه  دنید با

 شناسنامه خورد و برش داشتم.  هیدفترچه شب هیبه  چشمم

 دالرا مهرپرور... -

 مغزم به کار افتاد و از شوک دراومدم.  تا دی طول کش هیثان چند

 شده بود.  رهیخ یاصورتش تکون دادم که مات و مبهوت به گوشه   یرو جلو شناسنامه

آرمان؟ چرا عوضش کرده؟ چرا به   هیچ نی : ادمی پرس د،یلرز ی که به وضوح م ییصدا با
 من روشه؟  یل یسعادت، فام  یجا

 تر شه.و حالم خراب   شتریب میشونیباعث شد پر سکوتش

 زدم: آرمان؟  غیش گذاشتم و جشونه  یو رو  دستم

به خودش   غمیج یصدا  دنیبا شن کهن یموند تا ا   خکوبیطور نگاهش مهمون  هیثان چند
 اومد.

 بدون حرف به سمت در رفت.  ،یظی هم فشرد و با اخم غل یو رو   هاشلب 
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 ترس دنبالش رفتم و بازوش رو گرفتم. با

طور  اصالً آراد چه ه؟یاتفاقات چ نی کارها و ا نی ا  یمعن یدونی تو م  شده؟ یآرمان چ -
 ...ستیکه خودش ن ی؛ درحال اون هم با تو  نمیم رو بببچه یسادگ  نیاجازه داد به ا 

 گنگ سر تکون داد و بازوش رو از دستم خارج کرد. یحرف با حالت   بدون

 نرفته بود که دوباره صداش زدم.  رونیاز در ب هنوز 

 ! ؟یریحداقل بگو کجا م  -

 ... دونمینم -

 . امی گفتم: صبر کن... تا باهات ب  دهیبر  دهیدهنم رو قورت دادم و بر آب

 ! کار؟ی چ یا یب یخوا یتو م  رم،یکجا م دونمی من خودمم نم -

 ؟ یکن  داشیپ یخوا یگفتم: مگه نم دیترد با

 کجاست.  دونمی... نمیچرا ول -

 . امی منم م -

 .کنمی م  داشیخودم پ  خواد،ینم -

 ازدواجمون    برگشتم و دو تا حلقه مونیخال یبه نشونه  نه تکون دادم، به سمت جا یسر
 افتاده بودن، برداشتم.  نی زم یو که رو 

سرم مرتب کردم و جلوتر   یو رو   میشال مشک دادم،ی مشتم فشارشون م  یکه تو   یحال در
 ازش راه افتادم.

 و سد راهش شدم.   ستادمی چارچوب در ا یکه تو   ادیدنبالم ب خواست

 !چی گفتم: سو یرو به سمتش دراز کردم و عصب دستم

 ؟ یچ -
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 .رمیدالرا، من م شیبمون پ -

  رمیت من م بچه شیتو بمون پ خواد،یابروهاش، کالفه گفت: نم  نیب یظیاخم غل با
 رفته...  یکه ندونم کدوم قبرستون ستمین عرضهیانقدر ب گهی دنبالش، د

 کجا رفته؟!  یدونی نم یتعجب لب زدم: تو که گفت با

 گرفت و اشاره کرد که برم کنار.  دهیرو نشن سوالم

 همون حالت منتظر بهش نگاه کردم.  یابروم رو باال انداختم و تو یتا  هیاخم  با

 هم فشار داد و گفت: کول برگشته...  یهاش و رو لب   یکالفگ با

بگم اما ناگهان بستمشون و با تعجب حرفش و   یزیرو باز و بسته کردم تا چ هاملب 
 ذهنم مرور کردم. ی تو

نگاه کردم و بعد با ترس گفتم: برگشته؟... آراد قبالً بهم  شی جد یها به چشم  دیترد با
 !هیگفت اون ترس واقع 

 گفته!باور کن راست  -

 برگشته؟  یک -

 ...شی هفته پ هی -

 انداختم و آب دهنم رو قورت دادم.  ن ی رو پا سرم

سر بلند کردم و به چهره    دن،ینرس یاجهینت  چیفکر کردن و به ه هیاز چند ثان بعد
 ش نگاه کردم.و گرفته   یالعاده جدفوق 

 برگشته؟   یچ یاون برا  شه؟ی م یح... حاال چ -

 از هم فاصله داد و گفت: اومده حذف کنه. یرو با لبخند کج هاشلب 

 و حذف کنه؟  یچ -
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 . دمیزده گفتم که خودم هم به زور شنآروم و وحشت  انقدر

لحن ممکن گفت: من، تو، برادرزاده  خوشگلم،   نیترال یخی باال انداخت و با ب یاشونه
 .نی و چند تا دم و دستگاه که به نظرش اضاف  تموندی عمارت کال

 شدم. ترجی و فقط گ دمینفهم ی چی هاش هحرف  از 

 ...؟یستیببره؟ مگه تو پسرش ن نیرو از ب هان یا  دی چرا با ه؟یمنظورت چ -

 کهن ی با من نداره جز ا ینسبت چ یگفت: نه، اون ه ظ یشد، با غ یو جد  توزانهنهیک  نگاهش
 !شمی قاتلش م یبه زود

  یلیو خ کنهی م  یمصر زندگ ی تو  یگفت: اون عوض یحوصلگی و با ب  دی کش یقیعم نفس
که   ییهاتا افراد و مهره  زنهیسر م   رانیبار به ا  هیهر ده سال    یرو زده ول جان یا  دیوقته ق

طومار بزرگ   هی  یکه معرف حضورته پا  یرو سرنگون کنه؛ اون مهر ستنین لشیمطابق م
بعد اون   خوره،ی انتخابشون نظر بده م یتو  تونه ی م مهرکه صاحب  یافراد  یاز اسام

که  یها و کسان و بعد کشتن ارباب  کنهیموردنظر م  یهاهاش رو وارد عمارت جاسوس 
 .ارهیاز افراد خودش رو به جاشون م یکینفس بکشن،  خوادینم

تو رو   خوادی گفتم: چرا م دم،یکشی که تند تند نفس م یدهنم رو قورت دادم و درحال آب
 بکشه؟ 

 . ستمی ش نبوده و نعالقه   سگ موردچون من برعکس آراد توله  -

به خونش   دهیو گرفته و فهم ام ی و با پوزخند گفت: فکر کنم نفوذ دیش کشبه چونه  یدست
 م.تشنه

 من و دخترم چرا؟  -

چشم و   ینباشه ول رانیخودش تو ا  دیگفت: اون شا یمحو شد و با خونسرد  پوزخندش
شکوه گذشته رو   گهی به قول خودش د تموندی هاش همه جا هستن، عمارت کال گوش 

 آدم شدن داره. یبرا  دیجد  یهابه زخم از یشده که ن یبه کس ل ینداره و آراد دوباره تبد
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 د؟ یزخم جد -

 . دیبراش باش یسوژه  خوب دیتونی آره تو و دالرا م -

 آخه چرا؟  -

 ش با آراد باشه.سد راه رابطه یکس خوادی چون نم -

 ؟ ی بعدش چ -

از   گهید  یکیو مهر رو به   ره یگی شده م ختهیر ی ها خون  یجشن بزرگ رو  هیبعدشم  -
 .دهیافراد معتمدش م

 ست؟ یتو ن  شیمگه مهر پ -

 آراده. شیزد و گفت: االن پ یامسخره  لبخند

 ش؟ یشک گفتم: خودت بهش داد با

 کنار؟  ی ری اوهوم، حاال م -

  خوادی گفتم: نه، بهم بگو آراد م یرو قاطعانه به چپ و راست تکون دادم و جد  سرم
 کار کنه؟  ی باهاش چ

 از ما ها عوض کنه.  ریغ یاگه ی رو با افراد د ستیل  یاسام  دیبا -

 ؟ ی راحت نیبه هم -

کول همراه   ردستی ز  یهای از عوض گهیگفت: به کشتن دادن صد نفر د یدهن کج با
 .ادی م یهاشون به نظر کار راحتخونواده 

 کشه؟ یما رو نم  گهی کار و بکنه، کول د ن یاگه ا  -
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باشه،  گهید  یکیبار مهر دست  نیبرگرده و ا گه یده سال د  دیزد و گفت: شا یپوزخند
. اونوقت باز هم شماها  شهیم  ن یگزیو جا   دهیش رو از دست مخونواده  یکه به زود یکی
 دـیافتی خطر م ی تو

 کنن؟  رشیدستگ رانی خبر داد تا قبل از کشتار و خروجش از ا  سیبه پل شهینم -

 سیکول رو نابود کنه پل دی که با یکس م،یشیصورت ما هم همراهش غرق مدر اون  -
 ...ستین

 شتره؟ یتنها راهش قتل ب یعنی -

کول رو نابود کنه؟ نکنه  تونه ی م یگفتم: پس ک یجیجوابم رو نداده بود که با گ هنوز 
 آراد؟...

 تکون داد و با در اشاره کرد.  یسر

 آره، حاال برو کنار.  -

 کول؟  شی پ یبر یخوای م -

 جاست.احتماالً االن اون  -

 .رهیگی و آراد هم جلوش رو نم کشتتی اون م  یول -

نتونه از   قرار شد اگه آراد  رم؛ی تا جلوش رو بگ رمیمنم نم  ونه،ی به من مد زایچ یلیاون خ -
هاش رو بفرسته دنبال شما، من از کشور  کول قاتل  یلیمهر استفاده کنه و به هر دل

 خارجتون کنم.

 و بهم بده.   چتی گفتم: سو زدم،ی م جیهاش گخاطر حرف که هنوز هم به یحالدر

 .ارمیسر در ب تشونیچته؟ گفتم برو تو تا من از موقع  یبرا  -

و منتظر فرار باشم   نمیجا بش  هی تونمی هم فشار دادم و با بغض گفتم: نم یو رو   هاملب 
 برقرار شم و بمونم که آراد مجبور شه حکم مرگ صدها نفر و امضا کنه...  یدر صورت ای
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که   ستین  یزنده موندن دارن؛ طور اقتینه ل ن،ی خوب یهاها نه آدم  نگران نباش اون  -
 خراش برداره. فشیظر هیروح

 . شهیروند هر ده سال تکرار م نی ا  یول -

از ده    شتریب  تونهی ! کول نمگهید  تهی گفت: کنترل جمع تفاوتیهمون تمسخر و خنده  ب با
 نفر و نگه داره و بهش اعتماد کنه...  هیسال 

 !ست یراهش ن ن یا -

وجود نداره؛   یراه درست یدیفهم  گهی د یکیتار  یتو  یها زندگبعد از سال  کردمی فکر م -
کارها رو نکنه افرادش به جون   نی اجرا بشن، اگه اون ا  دیبا نشیکول قدرتمنده و قوان

مثل من و آراد! پس   کنن،ی پاره م کهیرو ت گهیکدی هم،   دنیکش ریبه ز  یو برا  فتنیهم م
 ...رهی نفر حذف شه تا کنترل افرادش رو به دست بگ هی  وااز هر دو طرف دع  دیبا

 ه. رو بد چتی سو -

 و درست کنم. زیت تا من همه چبچه  شی اخم به خونه اشاره کرد و گفت: برو پ با

  یچرا طور ست،یدرست ن  یچیه جان یا  ؟یدرست کن یخوا ی و م ی گفتم: چ یکالفگ با
 نمیجا بش  هی تونمینم ،یکنیم   ترمج یگ  یفقط دار ه؟یبه چ یکه بفهمم چ یزنی حرف نم
 که... یدرحال

و    یسیوا  ا یدن یجلو  ؟یبکن یچه غلط یخوا ی زد: م ادیفر   تیو با عصبان  دیحرفم پر   ونیم
 باشه! یگلگل دیبا  زی من مخالف خشونتم؟ همه چ یبگ

و قرارم   رهیکشتن من و تو رو بگ  ی. آراد نرفته تا فقط جلویرها، وقتشه بزرگ ش نه
 برگرده... ستین

 . دیکوب وارید  یمشتش و تو یشتریب تیرها کرد و با عصبان مه ین یرو تو  حرفش

کار کنه؟ اصالً تو چرا ما رو از کشور   ی اون رفته تا چ ه؟یبهت گفتم: م... منظورت چ با
 ! ه؟یچه جور محافظت  نی ا  ؟یخارج نکرد 
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مطمئن    دیرفته، من فقط با نیهم  یبرا کنه،ی در اصل خودش ازتون محافظت م -
 .یکنی م دایدالرا رو پ شدمی م

رو   زایچ یسر هی  دیانگار که نبا دادن، ی بلند و مقطعش نشون از حال خرابش م یها نفس
 بودن. دهیو از دهنش پر گفتی م

 آرمان؟  هی: منظورت چدم یشد، دوباره پرس ی که طوالن سکوتش

 شدن.  ری هام سراز گلو داشتم اشک   یکه تو یو با شکستن بغض  دنیلرز   هاملب 

 ه؟... من حق دارم بدونم... چه خبر جان یبهم بگو ا  کنمی خواهش م -

 ،یدرکش کن ای  یاریکه تو ازش سر در ب ستین ی زیگفت: چ تیتازه کردو با جد ینفس
 .یو منتظر بمون یری ت پناه بگسر و صدا با بچه یب  دیفقط بدون که با 

  گهیآراد د  یگی تو م یبمونم وقت ی: منتظر چدمیکه دل خودمم سوزوند، نال یو لحن هیگر  با
 ! گرده؟یبرنم

 روز خوب. هیمنتظر   -

 رفت.  رونیدر کنارم زد و  از خونه ب  یحرف و لبخند تلخ از جلو  نیاز ا بعد

 و بازوش رو گرفتم.   دمی ضعف به سمتش دو با

 ... ارمیطاقت ب ی طورن یا  تونمیشده، نم یبهم بگو چ -

 چسبوندم.  واریبه د هوای به اطرافش انداخت، بازوم رو گرفت و ب ینگاه

روند درست   ن یا  یگیگفت: باشه، تو درست م ظی هم فشار داد و با غ یو رو   هاشپلک 
 من بهت دروغ گفتم.  ست،ین

 حرف سکوت کرد.   نیاز ا بعد
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ادامه  حرفش  دنیشدم؛ از شن ره یهاش خدهنم رو قورت دادم و منتظر به لب  آب
 که زدنش انقدر براش سخت بود!... یوحشت داشتم؛ حرف 

  رانی از ا  خوامی برم دنبال آراد، م ستی گفت: من قرار ن نهیو با طمأن  دی کش یقیعم نفس
نگران نباش   یدنبالم ول انیو ب  فتهیب هاس یبه دست پل ستی اون ل کهن ی فرار کنم قبل از ا

 ... دیچون تو و دخترت در امان

کار تو و آرادم   ن یا  یمگه نگفت  فته؟یب هاس یلطور به دست پکوله؟ چه  ستی منظورت ل -
 کنه؟ ی نابود م

 .می هایگفت: درسته، من و آراد هم جزء اون عوض  یانداخت و به آروم نی و پا سرش

  لی تحو  سی رو به پل میشناختی که م ییا یهمه  ماف  ستیو به آراد دادم تا با کمکش ل  مهر
و از   می ر یکارمون پاداش بگ  نیا  ی برا ای  فتهیب ری گ یآسون نیکول به ا  ست یبده اما قرار ن

 .میاعدام و قانون فرار کن

 کارو...  نی پر از سوال گفتم: پ پس چرا ا یو ذهن  یبه گلوم انداختم و با ناراحت یچنگ

خودش حرفم رو از   دم،یترسی از فکر کردن بهش هم م  یرو ادامه ندادم چون حت سوالم
  نیهم  یرها، برا می هاش، گفت: من آدم ترسولب  یرو  یهام خوند و با لبخند تلخچشم

 کنمی فرار م رانیبه مقصد ناکجا آباد گرفتم و دارم از ا  طی بل هیکارها رو به اون سپردم، 
 رو به رو شه، با ترسش!...  یواقع یوال یاون رفت تا با ه  یول

 ؟ یچ ی عنی ییروبرو  ن یا -

 ...گردهی برنم گهیاون د کهن ی ا یعنی -

  نیزم  یرو  شدن،ی م ری هام سراز که از چشم  ییهاسست شدن و همراه اشک  زانوهام
 سقوط کردم. 

 .دیم کشگونه یوار رو زانوهاش نشست و دستش و نوازش  یرو

 !ینکن هیگر  یباشه قول داد ادتی -
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  دیکه با یزیچ  نیهم از آخر نیزد و گفت: ا  یبهت بهش نگاه کردم که لبخند کمرنگ  با
 شدم!   حسابی با برادرم ب گهی د  رسوندم،ی بهت م

 من مادرت رو کشتم؟   یکنی... تو که فکر نمیراست

 به نشونه  نه تکون دادم.  یبهش نگاه کردم و سر م یاشک  یهاچشم  با

 اون رو از پا درآورد.   یضیمر دونم،ی م -

 تو بود.  ادیلحظه فقط عاشق تو و به   ن یکه اون تا آخر یبدون نمیخوبه اگه ا  -

 هام کردم. اشک   یهم فشار دادم و سد جلو  یرو محکم رو  سم یخ یهاپلک 

ها نثارش کردم، من  سال   یکه ط  یایتوجهیمن بودم که مادرم رو کشتم، با ب  درواقع
 از یبهم ن میزندگ یقبل از اومدن آرمان و آراد تو یلینتونستم ازش مراقبت کنم... اون خ

 داشت. 

  ای گرده ی اگه کول فرار کنه بازم برمکول رو بکشه و  تونهی نم کسچ یبه جز آراد ه -
از درون باندش رو نابود کرد تا نتونن قبل از  دی با نیهم  یبرا  فرسته؛ی هاش رو مقاتل 
 رها. یو بفهم نی ا  دیسرپا شن، با هاس ی پل دنیرس

 د،یفهمی هاش نماز حرف  یچی آدم الل که ه  هیقلبم فشار دادم و مثل   یو رو  دستم
 نثارم کرد  یزد و چشمک یشدم که لبخند کج رهیبهش خ  حرفی و ب حرکت یطور بهمون 

 مواظبتونم.   رونیاون ب  ییجا هیباشه من  ادتونی  شهیتو و اون دختربچه هم -

 دوستون دارم!  شه یبراتون نبودم اما هم یخوب ی برادر و جنتلمن و عمو من

که   یم تا وقتشد رهیبزنم، فقط با نگاه تارم بهش خ ینتونستم لب باز کنم و حرف یحت
  یسرعت ازم دور شد؛ برا   نیشد و با آخر   نشیکم کم ازم فاصله گرفت، سوار ماش

  یاگوشه  ی محو و کمرنگ تو  ی اکه انگار اصالً وجود نداشت، مثل خاطره  ی... طورشهیهم
 ه یهم قرار نبود برگرده، رفتنش ساده بود،  وقتچ ینبود و ه وقت چ یاز مغزم... ه
 !..شهیهم  یکوتاه، برا یخداحافظ
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فاصله بدم و با  واریو کرختم رو از د  جونیتا تونستم جسم ب  دی طول کش هیثان چند
 زحمت بلند شم. 

 وارد خونه شدم. کردی م ی نیکه  سنگ یگذاشتم و با قلب اطیح  یلرزونم رو تو  یهاقدم 

کنم؟    داتیپ دیبا  یطور: حاال من چهدمیون گرفتم و با درد نالو رو به سقف آسم سرم
قدر ! چه ؟یشنو یصدام رو نم دونمی که م  یبزنم درحال غیقدر جکجا رو دنبالت بگردم؟ چه 
  یتا برگرد  ،یستین والی قدر ازت معذرت بخوام و بگم هبگم هنوز دوست دارم؟ چه 

 !... شم؟یپ

عطرش برام مثل تنفس   یلحظه از خونه گرفته بودم رفته بود و بو   نیکه آخر  یآرامش
 مرگ بود.  یهوا 

بود، باعث شد قلبم   دهیاطرافش آروم گرفته و خواب یاهو یبه ه توجهی که ب دنشید با
 بشن.  شتریب هامه یبلرزه و گر 

 .ختمیاشک ر صدای دهنم گرفتم و ب یرو جلو  دستم

 که کنار کاناپه بود، افتاد.  یناگهان چشمم به تلفن  قهیاز چند دق بعد

 به سمتش رفتم.  ید یبلند شدم و با ناام نیزم یرو از 

 .نمش یخوب بب تونستمی که نم سوختنی انقدر م هامچشم

 به دالرا انداختم و بعد به تلفن.  ینگاه

دم  براش بکنم؛ دست لرزونم و مشت کر  تونمی که م هیتالش  نیآخر نی ا  کردمی م احساس
 .دمیها کش شماره  یو رو 

 هام رو بستم. کردم و چشم  کی رو به گوشم نزد  یگوش دیترد با

ها هنوز از اون  مطمئن نبودم بعد از سال   یبود که ازش داشتم؛ حت ی شماره و آدرس تنها
 خط و شماره استفاده کنه.
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همراهش باشه و بتونه بهش   ینباشه که گوش یطیشرا یاز اون بدتر ممکن بود تو  و
 جواب بده. 

  جانی ضربان قلبم با ه د،ی چیگوشم پ یکه تو   یایدر پ یپ یها بوق یصدا   دنیشن با
 شد.  شتریب

 ذهنم بود، چنگ انداختم.  ی که تو یدهنم و قورت دادم و به هر ذکر آب

 د. لبم اوم  یرو یلبخند کمرنگ هامه یگر   نیب مر،یتا  ی بوق و رفتن رو ی قطع شدن صدا  با

 قلبم فشردم.  ی رو  بارن یدالرا نگاه کردم و مشتم و ا  به

 ؟ ی شنوی صدام و م -

 .نی سکوت دردناک و سنگ  هیفقط و فقط سکوت بود،  جوابم

بهش  یاز ذهنم فرار کردن تا نتونم حرف  دانهیهم فشار دادم و کلمات ناام یو رو   هاملب 
 بزنم.

 !  یشنوی صدام و م دونمی ... میم -

خاطرش خودت رو به  و به یباش محابای تو ب خوام ی من نم ،یستی ن والیکه ه دونمی م
 !  یهات روبرو شبا ترس  ییتنها  ستین  یاز ین ،یکشتن بد

 هام رو پاک کردم. و اشک   دمیهام کشچشم  یو رو  دستم

آراد،  شمی ... برگرد پیو بر یما رو تنها بذار یجورن ی ا یتونی گفتم: تو نم یلرزون  یصدا با
 کنم. یبدون تو زندگ تونمی نم گهید

و   شدی م شتریدردم ب گذشتیم   شتریقدر بطناب دار دور گردنمه، هر چه  کردمی م احساس
  یگوش زدم،یکه نفس نفس م یبزنم، درحال ینتونستم حرف گهیتر، دمحکم   نشیگره  سنگ

 رو به گوشم چسبوندم و منتظر موندم.

 !کنهیکه بگه ترکم نم یزیچ هی  اینفس...  هیصدا،    هیحرف،   هی منتظر
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 رها... -

 ش کردم. گرفته  ی دهنم و قورت دادم و تموم وجودم رو بند صدا آب

 نکن!  هیگر -

 .دمیشن یو پر دردش رو از پشت گوش قینفس عم یحرف کوتاه، صدا  نیدنبال ا  به

 !کنمینم  هیگفتم: گر اریاختی از اشک ب زیلبر  یها بغض و چشم  با

که مثل کول نشم،  یبه شرط ،یقلبت نگهم دار  یتو   شهیهم یخوا ی م یخوبه... گفت -
  خوامی... مینیبیاگه تو من و ن یبا تو باشم، حت خوامی رها! م خوامی و م  نیمنم هم

 ... کهن یترکتون نکردم... و ا  چوقتیکه من ه یبدون

 حرفش، ساکت شدم.  دنیلب باز کردم اما با شن  د،یکش هیکه به چند ثان سکوتش

 قدر دوست دارم. من چه  یدونی تو حتمًا م کهن یو ا  -

 منم دوست دارم!  دونم،ی م -

 که بترسونتم...  ستین ی زیچ گهیخوبه، د -

 ... شمونیپ  یگرد ی بگو که برم -

با عجله و   د،یبوق قطع شدن تماس به گوشم رس ی تموم نشده بود که صدا حرفم
 آشکار دوباره شماره گرفتم.  یوحشت

 . « باشدیشماره  مشترک موردنظر خاموش م -»

بعد احساس کردم   یاسقوط کرد و لحظه نیزم  یسستم رو   یهاانگشت  نیاز ب یگوش
 خون مشامم و پر کرد... یو بو دیچیبدنم پ یهوا معلقم، درد تو  ی تو

من هم   دمی بود، شا فتادهین یاتفاق  چیکمرنگ شد، انگار که ه زیبعدش همه چ هیثان چند
 همراهش مرده بودم!...
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  *** 

 الهه«  »

 شدم. رهیآوردم و با پوزخند بهش خ رونیانگشتم ب  یرو از تو حلقه

 هام رو از دست دادم.رفته رفته محو شد و کنترل اشک  پوزخندم

  دنیشمم کورکننده بود؛ دچ  یاما بازتاب درخششون تو   دمیدیو درست نم  هاشنینگ
 کشنده!... ومد یاز دستم برن یکار چیه کهن یهم کورکننده بود و ا  میمرگ زندگ

 به حال بدم زدم. یاو لبخند مسخره  دمیکش  سم یخ یهاپلک   یدستم و رو پشت

 قلبم و برداشتم و مغزم و هدف گرفتم.  یتو  یرها یت

  ینیهم تی بود که ولت کرد؟ خوشبخت ینیهم تی مرد زندگ ؟ یخواستیکه م یهمون نهیا
 بود که تموم شد؟! 

 رو قلبم نخواست.  نیرو من نخواستم، ا نیا

 ! ؟ی گیم  ی! حاال چیرو تو خواست نیا

 کن، برو جلو و از نو شروع کن!   ه یکن، به منطق و مغزت تک هیمن تک به

 قلب یکه تو   ییو دردها یپنهون یها همه  اشک  ،یکه از دست داد  یی هاسال  تموم
شون رو فراموش  ... همه تی الک ی ها یدلخوش ت،یمصنوع  یهاخنده  ،یشکستت جمع کرد 

 کن! 

آخر   نیفراموش کن که ا ؛یخاطرش از عشقت گذشترو که به  یسست گاه ه یکن تک فراموش
 خطه!

شوهرت ولت   نیخاطر همفراموش کن که به ؛یشیدار نمهرگز بچه  گهیکن که د فراموش
 کرد! 
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 فشار دادم.  قمی شق یو رو  دستم

 مونده برام؟   یچ گهید ،ی قلبم و شکست  زمیبفرما مغز عز  -

که از گوشت   رمی رو بگ یادست بچه تونمی نم وقتچ یه کهن یجز ا هیچ  یزندگ نی ا جه  ینت
 که عاشقانه رهاش کردم... رم ی رو بگ یدست مرد  تونمی وقت نم چی ه گهی و خونمه؟! د

 از رهگذر روبروم دوختم. یخال  ی رواده یرو پ میشک اندوه به روبروم نگاه کردم و نگاه ا با

سالم و به دور از خطر و   یزندگ  هیازدواج کردم تا   گهید  یکیعاشقش بودم اما با  من
بعد از چند سال نتونم   کهنی ترس و استرس و عشق فراوان و کشنده داشته باشم نه ا

که دوسش نداشتم اما دوس داشتم   یفراموشش کنم و همسرم هم ولم کنه؛ همسر
 دار شم... بچه

عاشقش شم و انقدر   رادیبچه داشته باشم تا حداقل نصف ه هیحداقل   شد یکاش م یا
 .نمیو به هدر رفته نب هوده یو ب میزندگ

هم در   دیرو نداشتم با می اقعو موندن با عشق و   یاحمق که جرعت زندگ ی ترسو من
 . رمیبم ییتنها

 و بهش دوختم میپام. در نگاهه اشک یحرص حلقه رو پرت کردم که افتاد جلو با

که کنارش جفت شدن، با  ییهاکفش  دنیرو با حسرت بهش دوختم اما با د نگاهم
  بند اومد و جاش مه یگر  دنشیبا د  نم،یسرم و باال بردم تا اون شخص و بب  یحوصلگیب

 داد.  رتی رو به ح

رو به همراه   دنیشد و نفس کش خی حال آشناش، م نیو در ع  بهیناباورم به نگاه غر نگاه
 بردم. ادی پلک زدن از 

جلوت؟   اد یم  افشی ق یشیم ی دلتنگ کس یکه وقت  یِ چه درد نیزمزمه کردم: ا  یناراحت با
... چرا فقط به خواب و  یلمسش کن یتونی اما نم کشهی کنارت نفس م کنه،ی بهت نگاه م

 ! ست؟یازش ن یاثر  میکابوس زندگ ی و تو  ادی م اهامیرو
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 پارک نشست.  یچوب مکتین  یازم گرفت و کنارم رو یطوالن ه  یرو بعد از چند ثان نگاهش

 بود و بعد به آسمون دوخت.  نی زم یکه رو  یارو اول به حلقه  نگاهش

 .هیواقع دمیفهم د،یچیگوشم پ ی وارش که توزمزمه  یصدا 

 ازت بگذره؟!  یکس شهیمگه م -

 زدم و جهت نگاهش و که رو به باال بود، دنبال کردم.  یپوزخند

 ! شه؟یدار نمهم بچه  وقتچ یو ه  ستگهی د یکیکه عاشقه   ی چرا نگذره از کس -

 .نیخوب لیکه دوست نداشته باشه، دال ی کس یبرا  -

قلبت و نشکستم و ترکت نکردم؟  حقته؟ مگه  یگ یپوزخند زدم و گفتم: چرا نم اریاختیب
 ! ؟یقدر از عذابم خوشحالکه چه  یدیچرا نشون نم

اگه با   یحت ،یاز قلبم بر یتونی گفت: تو نم یآشفته شه، به آروم ای یعصبان کهن ی ا  بدون
 ...یباش گهید یکی

زد و گفت: آره، من انقدر عذابت و دوس داشتم که اجازه دادم   یحرف پوزخند  نیاز ا بعد
بزنه؛ انقدر خوشحال شدم که چرت و   گهید یکی   شیو قلبت پ یباش گهی د یکیتو بغل  

 قبول کردم و گورم رو گم کردم.   شکستنی و که قلبت رو م ت یعقالن یهاپرت 

و   یخرمال  نفس و یکه ارزشت و در حد ارضا یبا کس یاجازه دادم بدبخت ش من
 که قلبت و دوست نداره!  ی... کسنهیبی م یدارتوله 

 نزدم.  یهم فشار دادم و حرف یو رو   هاملب 

 .شدمی هاش خلع سالح مهر بار که در مقابل حرف  مثل

 بار فرق داشت... ن یاما ا   گرفتیم  یهر بار که ضربان قلبم و به باز  مثل
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  ؟یگفتم: خب که چ یتفاوتیادم و با ب م دبه چهره  یقلبم، حالت سرد  یادها ی وجود فر با
 ترسناکت؟  ی دنبال کارها یری چرا نم  ؟ییجان ی حاال چرا ا

 که کردم، رها کردن تو بود... ی کار نی ترترسناک -

  ییبهش نگاه کردم و با صدا   دم؛یکش مقه ی شق یهام و مشت کردم و رو دست  یکالفگ با
که   ییتو   یحت ؟یفهمی دار شم، مبچه  تونمیگفتم: من نم ومد،یکه انگار از ته چاه درم

که از   یبچه ا ،ی بچه داشته باش یهم دوس دار یکنی م یو سنگدل یعاطفگیب یادعا 
 ؟ یفهمی گوشت و خون خودت باشه؛ م

  گهیو د فهممی و نم خوامینم گفت: نه تیهم گره زد و با عصبان  یو محکم تو هاشاخم
حق انتخاب    گهیاحمق بفهمم و رفتار کنم، د ی تو  یدنا یو فهم  لیمطابق م خوامیهم نم
 . دمیبهت نم

 کالفه و دردناک گرفته بود.  یحالت جمله یدر انتها لحنش

لذت   یاگه با خودخواه یفهمی بهش زل زدم و با بغض گفتم: تو نم ی اشک ییهاچشم  با
 ! شمی م یچه حال  رمی خونواده  کامل و ازت بگ هیداشتن 

 یکه باش میو هرطور یگفت: حاال تو تنها خونواده  من رلبی انداخت و ز  نی و پا سرش
 من دوست دارم. 

 . زدی موج م  یاز اندوه و شکستگ  ییا یدر اشره یت  یهاچشم  ی تو

عمر به اشتباه دنبال کردم    هیکه   ییزها ی و ندارم، تموم چ یجز تو کس گهیاز امروز د -
 نابود شدن...

 را؟ یشده ه یزمزمه کردم: چ یو نگران  دیترد با

 لبش نقش بست. یرو  یباال انداخت و پوزخند تلخ یاشونه

به کجا   دونمی بدون تو نم کنم؛ی فرار م جان ی و دارم از ا بمی تحت تعق کهن یجز ا  یچیه -
 کنم...   ی طور زندگبرم و چه 
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 چرا؟  -

 . یچون فقط تو برام موند  -

من   کهنی رو از دست داده اما ا  زشیطور همه چو چه   بهیمهم نبود که چرا تحت تعق  برام
 کرده بود.  ریقلبم گ یبدجور تو  دونستی و تنها کسش م

  نیو بهش بگم ا   رمیهاش رو بگداشتم قبولش کنم، دوست داشتم دست  دوست
 زده بود.   خی اما بدنم  دمیبوده که تا حاال شن ییهاحرف   نیترقشنگ 

  هوای و ب د یمغزم بودم که ناگهان دستم رو کش یتو  یدها یفکر و چنگ زدن به ترد غرق 
ها نفس  نفسم گرفت و بعدش تازه تونستم بعد از سال  هیبغلش؛ چند ثان یگم شدم تو 

 بکشم.

شانس   تونمی تره و نمخوشبخت  ش یزندگ یتو که بدون حضور من  زدیداشت داد م مغزم
اما ازش جدا نشدم و متقابالً   رمیهاش رو ازش بگخونواده و عشق به بچه  هیداشتن 

 دستم و دور گردنش انداختم. 

 باشم. محابا یبار هم که شده ب ه ی  یبرا  خواستمی م

 کوتاه... یمدت  یبرا یحت خوادش،ی قلبم گوش کنم که م ی بار هم که شده به صدا هی یبرا 

 افتاده بود، انداختم.   نیزم یبه حلقه که رو  یش نگاهشونه  یرو از 

 ! رونی ب اندازمشی خودم م اریحداقل االن با اخت م،یاجبار اومد تو زندگ با

  یارضا  یبرا دیدی ابزار م هیکه من و   یاز همسر به ظاهر موجه یخال ییایدن ی تو
 نفسش.

 بخندم. ی هام با خوشحالاشک  ن یبکشم و بهواش خوب نفس  یتو  تونستمی م  حاال

که حاال من و   ایآدم دن نی پارک شهر، با تنهاتر نیترشلوغ یتو   محابایو ب   یخنده  واقع هی
 !...دونستی م  شیتموم زندگ
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  *** 

 رها«  »

رو فشار دادم   رهی دستگ ،یمنش  یهابه صدا زدن  توجهی نشوندم و ب ی صندل  یرو رو  دالرا
 و در و به عقب هول دادم. 

  یلیهام سست شدن؛ فضاش خرفت و قدم  لیاتاق که شدم ناگهان تموم قدرتم تحل وارد 
 که بتونم توش نفس بکشم.  ی زیاز چ ترن یبود، سنگ نیسنگ

 کردم تا راه نفسم باز بشه. یاسرفه گلوم فشار دادم و تک  یم و رو مشت شده   دست

 م نگاه کرد. ام، سر بلند کرد و به چهره  آشفته هقدم  یصدا   دنیشن با

ها بود که انتظارم رو  جا نخورد و انگار مدت  دنمی نبود، از د زدهرت یح  ایمتعجب   تگاهش
 فرق داشت. شهیاما رنگ نگاهش با هم دیکشی م

 بود. یمن واقع   ینه اما شکستگ ای  هیهاش واقعچشم   یغم و تأسف تو دونستمینم

و   یحالی تارم، لرزش بدن و ضربان کند قلبم، به همراه ب شهیقرمز و نگاه هم یها چشم
 بود. یش واقعضعفم... همه

رفتم که در گذشته  یابه سمت کاناپه  مقدمهی از جانبش نموندم و ب یحرف   ایاشاره   منتظر
 .میهر دومون روش نشسته بود 

 از روبروم دوختم.  یرو نشکستم و چشم به نقطه  مبهم  نمونیب نی سنگ سکوت 

 شمرده به سمتم اومد.  ییهاو مرتب کرد و با قدم  زشیم  یرو یهابرگه 

 و مرتب بود.  پیو اون مثل گذشته خوشت شونیو پر رونی ح شهیمثل هم  من

 شد.  لی  تک نفره نشست و به سمتم متما  کاناپه یازم رو  یفاصله  کم با

 طوره؟ حالت چه  -
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 ! ؟یدونیمگه نم ؟ینیبی: مگه نمگفتم   یباال انداختم و با سرد یاشونه

متأسفم که نتونستم جلوش رو   دونم،ی انداخت و با تأسف گفت: م نی رو پا سرش
 . رمیبگ

  ومدمیخودت چون ن ینگهش دار برا  دونم،ی گفتم: م یحوصلگیتکون دادم و با ب یسر
 .یباهام حرف بزن دیبا ی؛ گفتباهات درد و دل کنم ای  یبرام تأسف بخور

تو   ش،یماه پ  هیبه  گردهی گفت: اون که برم نهیاومد و با طمأن ادشیفکر کرد تا  هیثان چند
 شهیهم ،یا ی م یروز  هیکه  دونستمی اما م یهام رو جواب نداد از تماس  کدومچیه

 منتظرت بودم.

 شدم. میشال مشک یهابا لبه  ینزدم و مشغول باز  یحرف

 گذاشت.  زیم  یبا چند تا دکمه رو یساده مشک  یگوش هیبهش افتاد که  چشمم

 بهش نگاه کردم تا خودش به حرف اومد و گفت: دستگاه ضبط صداست. دیترد با

صدات و ضبط نکنم، منم به حرفت احترام   یازم خواست ی که بهم مراجعه کرد یاول روز 
 کار و براش انجام بدم.   نیواست اگذاشتم اما اون ازم خ

 دهنم رو قورت دادم و با نگاه تارم از نظر گذروندمش.  آب

بهم مراجعه کرد، با چند تا بسته  بزرگ قهوه و   ،یکه تو اومد  یاجلسه نیبعد از اول -
 تو... یبرا  شترشیب ،یخوراک 

ت و بپرسم،  حداقل حال  یذاشتی ش کمتر؛ اگه تو متر از تو بود و حوصله تلخ  هاشحرف 
 . دادی جواب سالمم رو هم نم یاون حت

و با    نمیهردوتون داستان و بب دی هردوتون رو بشنوم، از د ی هاکردم تا حرف  سکوت 
 .رمیهر دوتون خو بگ یدردها 
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  خواستیکنه، م  فیبود تا داستان خودش و تعر  ومدهیتر بود چون نبا اون سخت  کارم
 که اون و...  یبه تو کمک کنم درست بعد از وقت خواست یداستان تو رو بشنوه، م

 ! یو بکش  گناهی گفت: اون دختر ب یسکوت کرد و بعد به آروم  هیثان چند

 هاش گوش دادم. دادم و در سکوت به حرف  رونی رو پر صدا ب نمیسنگ نفس

 !یدونی و م نی حداقل تو ا ،ست یاز حاالت ممکن ن یها و شرح بعضحرف  یبعض -

به   یهام بودم، سرکه سرگرم جدال با اشک  یهم فشردم و درحال یرو و محکم   هامپلک 
 حرفش تکون دادم.  دی نشونه  تا

  م یقضاوت کنم، من دکتر افتضاح یحت ای  هیرو توج کدومتونچ یه  یکارها تونمی من نم -
رو بهت    خوادی که م یزیبکنم اما بهش قول دادم چ کدومتون چیبه ه یو نتونستم کمک

 برسونم.

 از اشک، منتظر بهش نگاه کردم.   یاو باز کردم و در پس پرده  هامچشم

هاش رو  الزمه تو حرف  کنمیتا به حرف اومد اما نه خطاب به من،  فکر م  دیطول کش -
 .یو با قلبش روبرو ش  یبشنو

 ش رو زد.کننده صدا برد و دکمهو به سمت دستگاه ضبط   دستش

 .کردی رو پاره م منهیحبس شد و قلبم داشت از شدت اضطراب قفسه  س نفس

رفتن، سکوت   نیاز ب  هایپخش شد و بعد که ناهماهنگ یو گرفتگ گنال ی س هیشب یزیچ
 مطلق اتاق رو فرا گرفت.

 ینیقلبش سنگ  یها رورو بسنجم، حرف دشی حالتش رو تصور کنم و ترد   تونستمی م
 شده بود.  مون یو احتماالً از اومدنش پش  کردنی م

دارش  گرفته و خش یاتاق در هم شکست و صدا   یخاموش ه،یثان ست ی از حدود ب بعد
  یوقته حرف نزدم، چند سال یلیدر واقع خ ستم،ی : اهل حرف زدن ندیچیگوشم پ ی تو
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و گفت    دیکوب منه یس  یکه حلقه رو تو  یباز کنم؛ درست از وقت نتونستم لبکه  شهیم
 .بخشتمی نم وقتچیه

شکستن قلب   یصدا  ی، وقتازم متنفر باشن ایاگه تموم دن ستیبگم برام مهم ن صادقانه
  زی روزها همه چ نی ا ده،یبهم دست نم یاحساس تأسف  چیه ادی پام م  ری ها از ز و غرور آدم 

 شده... دتریشد

طور که اون  همون  کنمی ادامه داد: واقعًا احساس م یپوزخندش اومد و بعد با تلخ یصدا 
 ...ستیش نهمه   نیا  یول  زم،یانگرقت  یوال ی ه هیگفت 

 سکوتش کر کننده بود.  یصدا 

کوتاهن و   یلیخ یروزها گاه گذره؟ی انقدر سخت م  زیچرا همه چ طوره ن ی اگه واقعًا ا -
 خسته شدم. یکیتار  یحت ز ینگاه کردن به همه چ بلند، از  یلیخ یگاه

 راحت ازم گرفت. یلیکه خ ییزها یبد بهم زد، عادتم داد به چ یاون عوض  یدونی م

 رو گرفت و   میگر ی و سراسر وحش  شونیپر یزندگ

  چیه ستی مقاومت بخندم، حاال که ن  نی! وادارم کرد در عکنهی آرومم نم یزیچ  چیه حاال
که  یدرم آورد اما حاال از نور و هر چ یکی! از تارارهی هام رو به لبخند کش نملب  یزیچ

اون بچه   یاحمق در به درم... وقت هی  هی! اون من و از خودم گرفت، حاال شبزارمیروشنه ب
به  ی وقت ه،یکه حاصل چه کوفت  فتمیم  نیا  ادی  یخوبه اما وقت لم حا کنمی رو بغل م

  واریدوست دارم بکوبمش تو د نمیبی رو م والیه  هیو  کنمی هاش نگاه مانعکاس چشم 
رو لمس   یشکنجه کس یرو بغل کنم، بلد نبودم جز برا یزی بلد نبودم چ ی چون من حت

 کنم... 

  یحت ،شم یم  ترک یو من هر روز دارم تار  شهی تر مبچه  کوچولو هر روز داره بزرگ  اون
و اعصابم و به هم   رهیگی م شه یگر کنمی که م یباهاش حرف بزنم، هر کار تونمینم
 ؟ یکرد ی م  کارشیچ  ی! تو بود زهیری م
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من   دونمی گفت : نم یاومد که با مهربون  انیشا  میحال مال نیو در ع زدهجان ی ه یصدا 
 ...یکن یباهاش باز  یتونی بچه نداشتم اما م وقتچیه

غذا هم آرومش   ی! حتنیزم خورهی با مخ م رهیکنم بدوم دنبالش؟ دو قدم را م  کاریچ -
 چیکه رها دوست داشت، باز هم به ه یتو حلقش از هر کوفت کنمی م یهر چ کنه،ینم

 اعصابمه.  یو همه کس رو زی... همه چشهینم  میمستق یصراط

 ؟ یگی چرا از گذشته نم -

  نی اول د؟یکه رو صورتم پاش  یخون  نی قتلم؟ اول نی بگم؟ از اول یاز چ ؟ ی شیچرا خفه نم -
 د؟ یچیوشم پگ  یکه تو  یادی فر

 !...یکه واقعًا دوسش داشت یاز کس -

 باهاش حرف بزنم...  دیطور با بلد نبودم چه  ی نفر و دوس داشتم! حت هیمن فقط   -

  کردمی م  یهر کار شد،ی اعصابم خراب م کردی م  یهر کار ه،یگر   ریز  زدیم گفتمی م  یچ هر
... من تونستمی بار ها خواستم بکشمش اما نتونستم، کاش م کرد،ی اعتراض م

  دونستمی کرده هم م انتیبهم خ دمیفهم یوقت   یحت  ه،یاون دختر خوب دونستمی م
 ! اقتمیلی ب یوال یه  هیکه من  ستیاون ن  ریتقص

اما احمقانه بود که نتونستم    مونهی نم شمیپ یادی رو ندارم و مدت ز  اقتش ی ل دونستمی م
 به غلط!   یترهاش کنم، ح

 بهم گفت جا خوردم.   یاما... اما وقت والی ه گهیبهم م یروز  هی دونستمی م

 یلیدوسش داشتم... خ یل یهام و بشنوه اما من خحرف  نی ا یروز بذار هی یندار حق
عکس داد   جه  یهام نتتالش کردم خوشحال شه و متقابالً دوسم داشته باشه، درسته تالش 

 بده!... حینبود که مرگ رو بهم ترج نیحق من ا   یول

رو   یصداش قطع شده، دستمال کاغذ دم یاومدم و فهم رونیگذشت تا از فکر ب هیثان چند
 . دمیاز اشکم کش سی صورت خ  یازش گرفتم و رو 
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که   یدونستی م د یسخته اما تو با دونمی گفت: م یداخت و با ناراحتان نی و پا سرش
 اون تو رو رها نکرده.

 از غصه ول کرد.  یدروغگوئه سنگدله که من و با کوه  هی، اون گفتم: نه  هیگر  با

  نیگفت: ا کرد،ی م مشیکه تنظ  یکننده صدا رو دوباره برداشت و درحالضبط  دستگاه
 ! شهیآخر

 ؟ یتعجب لب زدم: چ با

 نی باهات حرف بزنه، خواست ا  میمستق تونهیبهم گفت نم شم،یروز آخر اومد پ -
 .گهی که بهت م هی زایچ ن یچون احتماالً آخر   یها رو بشنو حرف 

... من هنوز ؟یچ یعنی  یگفتم:   هیبه گلوم زدم و با ترس و گر  ی دست چپم چنگ با
  گهیانگار که واقعًا د  ،یبه من بد هاش رو حرف   نیآخر یتونی، تو نممنتظرشم 

 ...گردهیبرنم

 گذاشت.  زیم  یرو فشار داد و دستگاه و رو  به حال خرابم، دکمه توجهیب

 هام گذاشتم. گوش  یرو  هوایهوا بلند کردم و ب  یشتاب دستم و تو  با

 ! گردهی گوش بدم، اون حتمًا برم خوامینم -

کاناپه بلند شدم و با شتاب به سمت در رفتم، هنوز چند  یبهش از رو  توجهیهم ب بعد
 و قدرت رو از پاهام گرفت.  دیچیگوشم پ یقدم برنداشته بودم که صداش تو 

سرم و   ی تو  نی خاطر تو تونستم سکوت سنگهام گوش بده، بهرها؟ برگرد و به حرف  -
 بشکنم.

هات  از قطره اشک  ی کیارزش   یمن حت کهن ینه به خاطر ا  ،یکنی م هیگر  یاالن دار  احتماالً 
 ! نهیبهت بگم هم هم خوامی که م یز یو داشته باشم: چ
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اعماق قلبم    یکه من بألخره نقابم و کنار زدم و با ترس پنهون شده  تو یبدون خوامی م
 روبرو شدم. 

که داشتم    ییزهایاز چ  کدومچ یه اقتی طور که آرمان گفت لبودم، همون  یفیآدم ضع من
 ...رو نداشتم، مثل تو

که بودم   یزیاز چ  شتریمن و ب  شهیتو هم ،یمن بود  یو خاص برا  دی جد زیچ  هی تو
  هیم و که باعث شد احساس کنم واقعًا زنده  ی بهم زد ییها تو حرف  ،یدوست داشت

 وصلم کنه. یهست که به زندگ یزیچ

که تو رو از دست   دمیفهم یو وقت   نیبه تو ندادم... ا یکیجز تار  یزی من در عوض چ اما
 شده!...  ری د یلیخ گهیها دحرف   نیزدن ا  ی دادم و فکر کنم برا 

  یو هر شب صدا   ستین یک یجز تار یزیقلبم چ  یخون تموم صورتم و پوشونده، تو رد
سخت شده، هر روز   یلیکردن برام خ یبخوابم رها... زندگ تونمینم شنوم،ی م هیو گر  غیج

 .کنمینم  دایپ یچیکه باعث بشه ادامه بدم اما ه میز یبه دنبال چ

  هیکه من فقط   دونمی بعدش دالرا... اما االن م  ،یهامتو محرک نفس  کردمی فکر م قبالً 
بهتر از کول   یپدر تونمیبه من افتخار کنه و من نم تونهی نم وقت چیاون ه  کم،یتار  ه  یسا 

 باشم.

  دمیو هر روز تاوان م شهیم  ترن یکنم رها، بار گناهام هر روز سنگ یدارم زندگن اقتیل  من
بشم اما   دهیاشتباهاتم و جبران کنم و بخش تونمی من م یاما باز هم کمه، تو بهم گفت

 ! یکردی اشتباه م

جبرانن؛   رقابل یکه باعث شدم، غ ییو دردها  ختمی که ر ییها که من کردم و خون  ییکارها
 از خون پشت سرم روونه...  ییا یبا شما بودن و ادامه دادن رو ندارم چون در  اقتیمن ل

 کنمی صورتم احساس م  یهات و روانقدر که هرم نفس   یگاه شم،یم  کیروز بهت نزد  هر
 بغلت کنم و باهات حرف بزنم.  تونمی اما نم

 باهات حرف زدم. یکل نمت،یکه تونستم بب  یبار نیآخر
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  ری تقص دمینگاهت کردم د  یمن کنارت بودم اما وقت  ید ینفهم یو حت یبود  شهو یب تو
نگهت دارم اما نتونستم،   خواستمیم ،ی شد  والی ه هی ه  یبه سا  لی منه که تو تبد

 ... کردمیازت محافظت کنم، دربرابر خودم و کول؛ کاش همون اول رهات م   خواستمی م

به هر حال که   ،یکشتار کول در امان باش شیرو بهت ندادم و طالقت دادم تا از آت دالرا
ازت دورش   دیبا ،رحمه یو ب فیخون کث هیو  ی اون بچه هم مثل من سرشار از بدبخت

 ...کردمی م

  ریهنوز د ی گیو بهم م میبخشی م یو  حت  یگرد ی و دنبالم م یکنی م  هیکه تو گر  دونمی م
 ...دهی رس انشیبه پا ایمن دن  ینشده اما برا 

بار   هی تونستم ی م کاشی ا کنمی . آرزو مگشتمیندونستن دنبالت م   ن یعمرم در ع تموم
که مستحقشم  یزیمن به چ یذاری چون تو نم تونمی صدات رو بشنوم اما نم گهید

 برسم. 

تو   دم،یضربان قلبم و شن یتازه صدا  دمیتو رو د  یهمه  عمرم مرده بودم، وقت من
رو   هیگر ن یترلبخند و تلخ  نی تر اما قشنگ   دمیکه تا حاال د یستین یدختر  نیتر خوشگل 

 !یدار

  یکه با ادامه  حرفش تو  ی تا وقت دم یحالت ممکن باز شدن و خند نیتر با دردناک هاملب 
 جهنم اغما فرو بردم. 

گوشم بشنوم و هرم   کی صدات رو نزد  گهیبار د هیبغلت کنم،   گهیبار د هیدوست دارم  -
رو انجام   دیکه با یکار یذاری تم احساس کنم اما... بعدش تو نمصور  یهات و رو نفس

که   میز یاما من بدتر از چ شم یم دهیو من بخش شهیدرست م یهمه چ یگیبدم، تو م
 زنده بودن باشم. قیال

با کشتن   خوامی که م یخوب ری ولت کنم و تأث تونمی نم گهی د نمتیاگه بب  نایهمه  ا  با
مثل   شم،یم  یو محکوم به نابود  رهیم نیبعد از خودم بذارم از ب یایدن ی رو یکیتار

 گذشته... 
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قدر و بهش بگو که چه   ن یبودم اما ا یمن چه آدم وحشتناک  یبه دالرا نگ  خوامی م
 د،یکن یو خوشبخت زندگ  یرو بهش بد  یکه به من داد یای شاد  خوامیدوسش دارم، م

 بدون من!  یحت

جنوِن  تی به نها گهیخودم، د شیون کوله و آخر خ زمیریکه امروز م یخون نیاول
 . دمیرس ییمحابا یب

  مردمی سرم روشن شده، داشتم م یتو  یکه برقرار شد، احساس کردم بمب ساعت سکوتش
ازم   شهیهم ی: منتظرم نباش و برا دیچیگوشم پ یتو  ید یخسته  صداش با ناام ی که نجوا

 ...گردمیبرنم گه یشو، من د د یناام

سرم بود و مانع در هم شکستنم شده بود رو پاره    یکه تو  یکی حرفش، نخ بار  نیا  دنیشن
 سقوط کردم...  نیبه سمت زم هوایکرد و بعد هم ب

 *** 

خوردم، چند لحظه   یصورتم به خودم اومدم و تکون یرو  یاحساس لمس دست گرم با
 هام رو باز کردم.تا قلبم رو احساس کردم و چشم دیطول کش

درشتش بود، سرش رو انقدر بهم  یها و چشم کی صورت کوچ دمیکه د ی زیچ نیاول
 رو گرفته بود. دمیکرده بود که تموم د کی نزد

م باال  شونه یو دو طرف گردنم گذاشت، زحمت خودش و تا رو  کشی کوچ ی هادست 
 شکمم نشست.  یو رو  دیکش

  یصورت ی هالپ  ی آوردم و رو رونیپتو ب ری لبم نشست، دستم و از ز  ی رو  یجونیب لبخند
 . دمیتپل کش

 ؟ یچطور زم،یسالم عز  -

 کرد.  نی سرش رو باال و پا  تی نزد و فقط چند بار با معصوم یحرف



 بی محابا 

768 
 

افتاد   انی بلند و لختش بودم، ناگهان چشمم به شا یکه مشغول نوازش موها  طورهمون 
بهم  یب یعج یفتگیدورتر ازم نشسته بود و نگاهش رو با ش یانفره تک  یصندل  یه روک

چشم ازم گرفت و از   انهیناش یمتوجه نگاه کردنم شد، با حالت کهن یدوخته بود؛ بعد از ا 
 بلند شد. شی صندل  یرو

 شکمم برداشت و بغل کرد.  ی لحظه پرستار وارد اتاق شد و دالرا رو از رو همون 

م، گفتم: با خانم پرستار برو تا بهت ترک بسته  یها لب  یبخند خسته  رو همون ل با
 بده.  یخوراک 

  رونیهمراهش از اتاق ب کرد،ی شونه  پرستار نگاهم م یکه از رو  ینکرد و درحال یاعتراض
 رفت.

و درد تموم وجودم    یو احساس خستگ دیهام پر کشلب   یاز رو  یرفتنش، لبخند اجبار با
 رو فرا گرفت. 

 حالت خوبه؟  -

 . ومدی نگاه کردم که به نظر نگران م بهش

  میو رسوند یگفتم: خوبم، ممنون که از دالرا مراقبت کرد  متیتکون دادم و با مال  یسر
 .مارستانیب

 .ینکردم، خوشحالم که بهتر یکار -

 تکون دادم و لوله  سرم تموم شده رو از دستم یسر

 . کردم جدا

 تا کردم و نگاهم و به در دوختم.  نی و رو به پا  میمشک  یمانتو یها ن یآست

 ه؟ یعیطب  نیآرومه، ا یلیزمزمه کردم: اون خ یآروم به

 ؟ دالرا -
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مدت نتونستم خوب بهش   نی ا  یگفتم: تو  یتکون دادم و با نگران دی به نشونه تا یسر
به  کنهی نم هیو گر  ادیانقدر راحت باهام کنار م کهن یبرسم و باهاش ارتباط برقرار کنم، ا 

 ست؟ ین ب ینظرت عج

بچه شناختن   هی  یگفت: برا  یهاش نقش بست و با مهربونلب یرو  یمحو  لبخند
 کنارت باشه و لبخند نزنه. تونهی نم کسچیکه ه یتو انقدر خوب ست،یمامانش سخت ن

 شکمم جمع کردم.   ی زدم و پاهام و تو ییصدایب پوزخند

 داد؟  حیس چرا اون مرگ رو به بودن با من ترجپ -

گفت: اون فقط   نهیحال با طمأن نیشد و لحنش ناراحت، با ا  نیغمگ نگاهش
و    دیاریب  ادیکارش به   نیتو باشه، تا تو و دالرا اون و با آخر یبرا  یمرد بهتر  خواستی م

 .دیبهش افتخار کن

 دنبال من؟  ومدین سی: چرا پلدمیپرس یو با اخم کمرنگ  دمیمال م قه یو به شق دستم

منه، هر   ش یهم پ  یسرپرست  یتوئه، اسناد واگذار یِ خونوادگشناسنامه  دالرا حاال با نام  -
پس   ،یهاست که ازش جدا شد تو هم سال  دم،ی م  لشونیبهت تحو   یوقت مرخص شد 

اما ممکنه بعدًا احضارت کنن و چند   اد؛ینم شیبرات پ یمشکل یو قانون  یاز لحاظ حقوق
 سوال ازت بپرسن. تا

 گفتم: خوبه... رلبی و ز   دمیکش یآه

 نذاشته.  یکه بشه باهاش به تو صدمه زد رو باق یزیچ چینگران نباش، آراد ه -

 . دمیو با همون پوزخند خند دمیبه صورتم کش یدست

 خوبه! یلیخ -

 واقعًا حالت خوبه؟  -

 بسته شکالت آورد داخل.  هیجوابش و نداده بودم که در باز شد و پرستار دالرا رو با  هنوز 
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هام و مرتب کردم و  فاصله لباس  نیا   یتو ره،یرو بگ  میمرخص ی هارفت تا برگه  انیشا
 م انداختم. شونه  یو رو  فمیک

 هام رو براش باز کردم. سمت تخت رفتم و دست  به

 .یمامان شیپ ایب -

دور گردنم حلقه شدن انگار   کشیکوچ یهاکه دست  نیسمتم اومد و بغلم کرد، هم به
رفت؛ اندوه قلبم کمرنگ شد و احساس کردم تموم   نیاز ب میتموم ضعف و سست 

 رو بغل کردم.  ایدن یخوشبخت

 احساس کنم...  ششیوش آراد رو پآرامش آغ  تونستمی بود که م بیعج

 خطاب به خودم گفتم: حالم خوبه!...  رلبیرو بستم و ز  هامچشم

به نگاه کنجکاو   یرو آورده بود وارد اتاق شد، لبخند صمیکه برگه  ترخ  انی باز شد و شا در
 دالرا زد و به در اشاره کرد.

 .رسونمتی م -

 . میری خودمون م ست،ین یاز ین -

 ؟ یهنوز از دستم ناراحت تعارف نکن، نکنه   -

 نثارش کردم.  یبه نشونه  نه تکون دادم و لبخند محو  یسر

 که من باهاش روبرو شدم.  یهست یآدم نیتو بهتر   ایدن نی ا  ینه، تو -

 .دیبه گردنش کش  یانداخت و با خجالت دست نی رو پا سرش

 .داشتی چشم ازش برنم یاه یخنده به دالرا نگاه کردم که ثان با

 جنتلمن!  گنیم  نیبه ا -

 گفت: ها؟   یجی صدام سر بلند کرد و با گ  دنیشن با
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 با تو نبودم.  -

 آها... -

 شد، انگار که حرف کم آورده بود.  رهیخ نیبه زم هیهمون حالت سردرگم چند ثان با

 د؟ یریپا و اون پا کردن، سر بلند کرد و گفت: کجا م  نیا  یاز کم بعد

 کون دادم. ت یباال انداختم و سر یاشونه

 هر جا که پاهام بکشه... دونم،ینم -

 د؟ یر یاز تهران م یعنی -

 .نهیآره، هواش برام سنگ -

 ؟ ی بمون شهینم -

  یاز خواهش برا   شتری ب ییهاحرف  کردمیناراحت و گرفته بود، احساس م  نگاهش
 لب باز کنه و بهم بگتشون. تونهیموندنم داره اما نم 

 و آهسته گفتم: نه...   دمیرو پشت کمر دالرا کش دستم

 در کنار رفت تا رد بشم.  یتکون داد و از جلو یسر

 ؟ یبهم بگ یهست که بخوا یا گه ید زیچ -

به دالرا انداخت و گفت: بازم   ی نگاهمیدهنش موند، ن یسکوت کرد و حرف تو   هیثان چند
 نمت؟ یبی م

 نامعلوم دوختم. یامن بودم که چشم ازش گرفتم و به نقطه بارن یا

 !...گردمی برنم گهیمنتظرم نباش، من د -

 بود.  ری لحنم بود، انکارناپذ یکه تو  یاندوه
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 ! یا یشگی من هم  یاما برا  یرفته باش  دیتو شا  -

اون تماس و اون    دونستمینگاه کردم و با همون لبخند تلخ ادامه دادم: اگه م بهش
 !...گفتمیو بهش م   نیا شه،ی م  شیها، آخر حرف 

قلب من   یتو  شهیبه کجا... اما هم ستیمهم ن  ،یری نثارم کرد و گفت: تو م یتلخ لبخند
 ! یمونی م

ش رو واضح  چند قطره اشک، بألخره تونستم چهره  ختنیبار پلک زدم تا بعد از ر چند
 بسپارم.   ادی به  شهیمهربون و سوزانش رو تا هم شهیو نگاه هم  قی و محبت عم نمیبب

 مکالماتمون به همون دو تا جمله  خاص ختم بشه.  نی آخر  کردم تا سکوت 

 !... کنهی طور که آراد گفت رها، رها ممال موندن نبودم، همون   من

هام به درد اومدن و احساس کردم وزنش که خارج شدم، کم کم دست  مارستانیب از 
 شده.  ترن یسنگ

 اومدم و برش داشتم.  رونیاز فکر ب میگوش بره  یو  یصدا   دنیشن با

م رو از کجا آورده هم برام مهم  شماره  کهن یا یناشناس بود، برام مهم نبود؛ حت  شماره
 نبود.

 مهم نبود!...  یچیآراد ه بعد

شمار جلو رفتن؛ خواستم قطع کنم اما با   هیثان یها سکوت برقرار شد و عقربه   هیثان چند
 موند.   ره یکه از پشت خط اومد پاهام سست شد و نگاهم به جلو خ ییصدا دنیشن

 سالم رها!  -

که  یر ی دهنم رو همراه بغض قورت دادم و به دالرا نگاه کردم که در سکوت به مس آب
 شده بود.  ره ی خ م،یکردی م یط
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  یو آرزو برا   دیام میلیالبد خ ، یاکه زنده نمیبی ... میساکت بهیعج یلیخ ؟یزنی حرف نم -
  ،یقاتل پدرش شه و بعد هم به کشتن داد یآراد و مجبور کرد  ،ی! حقم داریدار تنده یآ
و   یدیخوشت رس  انیبه پا یکنی شد... حتمًا فکر م یپاکساز  والیه  یاز وجود کل نمیزم
 ! دن؟یرس اقتشونهیکه ل  یو جهنم مال اع یهم به سزا  هیبق

از سوزش قفسه  ام کم نشد؛ باز هم برام مهم نبود... مثل   یزی اما چ دمی کش یقیعم نفس
 که بعد آراد سرد شدن. ییهاهمه  داغ 

 طوره؟ حالت چه  -

 گرفته بود. شیسکوت کرد، انگار که آت  هیثان چند

 نبود.  بیهم برام عج  شیزار یو ب نه یو دلخور نبودم، ک  یدستش عصبان از 

 خاطر تو...و از دست دادم، همه  خونوادم رو! به  زمیبد، همه چ -

خاطر  به د؛یکش یبغض و لرزش صداش رو پنهون کنه؛ اون داشت درد م تونستی نم نفرت
 .شناختی بودم که م یآراد. من تنها کس  یکشته شدن کول، رفتن آرمان و خودکش 

 !...محابایبود اما لبخند زدم، ب سخت

 ... دونمی م -

هاش شده  اشک   یکه قاط ی زد، با ناله و نفرت ادیفر  محابا ی آروم نموند و ب گهید بارن یا
 :لرزوندی قلبم رو م  یهاواره ی بود و د

  ،ینبود تموندی متعلق به عمارت کال  وقتچیتو که ه ؟یدونی م ی! تو چیدونی تو نم -
 ! یو رفت یکرد  رانی و و زی همه چ ی اومد

 خودشه!  یسرجا  زیهمه چ -
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گفت:   نیوار و اندوهگزمزمه  یبه حرفم با حالت توجهید و بعد بسکوت کر قهیدق چند
اما   یکنی م رانشی روز و هی  ،ییتو یواقع یوالیکنه، گفتم که ه یبهش گفتم ازت دور 

 گوش نداد... 

  رانی گفتم: اون و نهیو با طمأن  دمی حرفش پر  ونیقلبم، م یو درد تو  یناراحت نیع در
کار   هیعمه!... اون حق داشت  ستین یرانیمرگ و  د،یکه حقش بود رس یزینشد، به چ

که   یکار ی تونیرو نابود کنه، نم زدی صدمه م هیبه بق محابای که ب یایاه یخوب بکنه و س
 . یجلوه بد ارزشی کرد رو ب

 ! دهی مطمئنم اون االن به آرامش رس  من

 با مرگ؟  -

 خوشش بود.   ان ی پا جان یز ا به قلبم زدم و با اندوه گفتم: نه، رفتن ا یچنگ

فارغ از ترس کول باشه... اون االن   یالحظه  کهن یبدون ا مرد،یهر روز م ایدن نیا  ی تو
 !...دهی بهتر به آرامش رس  یجا  هی  یها، توست، بعد از مدتزنده

 دادم.  هیتک واری افتادم و به د نفس به سرفه  یکه کردم از شدت تنگ سکوت 

 کردم و آهسته لب زدم: عمه؟...  کیرو به گوشم نزد  یگوش قهیاز چند دق بعد

و حلقه     دمیکش یشد، آه  یو نگاهم معطوف به صفحه  خاموش گوش  ومدین یجواب
 تر کردم. هام رو به دور کمر دالرا تنگ سست شده  دست 

  ییو روشنا های کیتار  تونستی نم نیهم  یما نبود، برا یا یدن یاصالً تو  زابلیعمه ا  دیشا
 !نهیگاه من و آراد ببها رو از ن

 رفتنش معنا کنم.  یو تونستم عشق آراد رو تو دمیاما من فهم دیکش طول

و همه   کرد ی م یشالم باز  یها و به دالرا نگاه کردم که با لبه   دمیکش ی اگه ید قیعم نفس
 . کردی نگاه م  یرو با کنجکاو  زیچ
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و   یتالش کرد بهترش کنه، حاال بستر زندگ شیلحظات زندگ   نیآخر  یکه آراد تو ییایدن
 دخترکوچولومون بود.  نده  یآ

 کردن.  یزندگ  شتریو ب  دنیکمتر ترس  یبرا ییجا

   ؟ی زنیتو چرا با من حرف نم نمیبب -

 به زبون آورد.  یگرد شده، بهم نگاه کرد و کلمات نامفهوم ییهاچشم  با

 و چشم ازش گرفتم.  دمیبغض خند با

که خودم از   کردم ی م  هیو گر  زدمیهمسن تو بودم انقدر ور م یوقت گفتی مامانم م -
  ادیقشنگ بهت  ی زایو چ زنمی به بعد انقدر باهات حرف م نیاز ا  برده،ی خوابم م یخستگ

 .یبش  طونیخودم پرحرف و ش یا یبچگ نی که تو هم ع دمیم

و خوب    زیچ هی... اما  دونمی نم م؛یقراره کجا بر ادهیپ یبا پا  یکه بدون یکنجکاو  حتماً 
 م،یقشنگ سفر کن یبه جاها  م،یبخور یخوب یلیخ یکه قراره غذاها   نهیو اون ا دونمی م

و پارک، خالصه بگم   نمایکنسرت و س ش،یتئاتر و نما  ک،یکنیپ ،یکوهنورد  م،یبر یشهرباز 
 خوب!   یزندگ هی  م؛یکن میقراره زندگ

و قرار شد   یکه بعدًا عاشق شد  یتا وقت یکن یزندگ  محابای بدم که ب ادیبهت   خوامی م
 .یرو باور کن یکه دوس دار یقلب خودت و کس ،یانتخاب کن

 هام نه از قلبم... نه از حرف  د،ینفهم یچیه

تا اون روز  یکه قلبم رو بفهمه و بغلم کنه، ول شهی انقدر بزرگ م یروز  هی دونستمی م
 ...کردمی خودم خودم رو بغل م

راه بره، از  نی زم یو رو   ارهی ب رونیخودش رو از آغوشم ب کردی م یتالشش که سع دنید با
 کردم.  دیهام و تجد لب   یفکر دراومدم و لبخند خشک شده  رو 

گذاشت و   نی زم یو رو  تعادلش ی سست و ب  یها رهاش کردم، قدم  کهن ی محض ا به
 جلوتر ازم شروع به راه رفتن کرد. 
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رفت و   ن یو تماشا کردنش از ب دنیبا د کردمی قلبم احساس م  یکه رو  یای نیسنگ تموم
 لبم اومد.   یلبخند رو  یطوالن یبار بعد از مدت نی اول یبرا 

 پشت سرتم.«  شهیمن هم - »

 به عقب برگشتم. ی دیقلبم گذاشتم و در کمال ناام یو رو  دستم

  ییس تنهاساده  از جن ینجوا   هیجز   یزیچ شهیجا نخوردم، مثل هم دنش ینبودن و ند از 
 پشت سرم نبود.

 آوردم. رون ی م رو بکردم و حلقه  فمیک یتو  دست

انگشتم انداختمش، خودش   ی تو  بینگاهش کردم و بعد با همون آرامش عج هیثان چند
که   ابیداشتم، با همون لبخند نا ادی به  اهامی رو ی ش رو تو نبود اما نگاه اغواکننده  شمیپ
 بودم... ده یکم ازش د یلیخ

 ... طورن یمن هم هم یآراد، احساسات و حال و هوا  گذرنی بعد از تو م یروزها  -

!  بازمیبا هر تماس ناشناس و توهم صدات، قلبم رو نم  گهی د گردم،ی دنبالت نم گهید
 ! ی... تو برد شمیپ یبرگرد  خوامی نم گهیو د نمیشیبه انتظارت نم  گهید

 !... یباور کردم مرد  من

  خوامیم ؛ی باشم که عاشقش بود  ییدوباره رها خوامی م ستم،ین یاز دستت عصبان گهید
دوباره   خوامی قلبت رو به هم بچسبونم، م ی هاشکسته  کهیرو پس بزنم و ت هاتی کیتار

ترکت   وقتچ یدوست دارم و ه  شهیهم کنم؛ی که درکت م یبدون خوامی کنم... م هیبرات گر
 .کنمینم

تالش   یلیخ دونمیم ،یکن دا یپ ایدن ن یا  یخوب بودنت رو تو  یتونستیکه نم دونمی م
قدر که چه  فهممی... میقدر تنها بود و بدون من چه   ید یترس یلیخ دونمی م  ،یکرد

 ...یطور که تو ما رو رها کرد . همون کنمی رهات م نی هم یبرا  ،یعاشقمون بود 
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اختم و بعد همون نگاه رو  اند  رفتی که همراهش به جلو م یانده یبه دالرا و آ ینگاهمین
 نثار آسمون کردم.

  ی... خوشحالم که برا یشنویو صدام رو م  ینیبیباز هم تو من و م  نمت، یاگه نب  یحت -
 !ی ای شگیقلب من هم یکنارت بودم اما تو تو  یمدت کوتاه

 آغاز. یبرا  یانیپا

 قسم به جون بارون نرو   تورو

 به اون خاطره هامون نرو  قسم

 قلبم قسم  یرو  یترک ها  به

 رسمی م ه یتو من به گر  بدون

 خاطرست  کی سهمم از تو   تموم

 رو قلبم نشست  ییتنها غبار

 باد  رحمیبرگم تو دست ب  مث

 !...ادیوقت نم چیه  گهیکه رفته د  اون

 گم یحرفام رو به آسمون م گم،یآدم د هیبعد از تو  من

 ! دم؟ی رو د ییچه روزا  دونهیم یک

 گم یحرفام و به آسمون م گمیآدم د هیبعد از تو  من

 ! دم؟ی رو د ییچه روزا  دونهیم یک

 ؟ یکنیهام و کم نمچرا غم  یمن بگو اگه هنوزم عاشق به

 !یکنی که فکرشم نم یکس زنهیبهت ضربه م هیرسم تلخ چه
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 ...یدلت گرفت من و خبر کن یمگه به هر بهونه ا نگفتمت 

 ! ؟یاگه بدون من سفر کن کشهی م یبا خودت دلم چ ینگفت

 گم یهام و به آسمون محرف  گمیآدم د هیبعد از تو  من

 دم ی رو د ییچه روزا  دونهیم یک

 ...گمیهام رو به آسمون محرف  گمیآدم د هیبعد از تو  من

 هام« یاز ا  »خاطراتمون
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