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 Az_novelists: نویسنده

  / عاشقانه یی: جنا ژانر

 

 اہلل الرحمن الرحےم بسم

 

مان مهــرگان ر  حافظه شخصی رمان   ده و ده دقیقهرمان    
اـمه ــ ر  در هنـگ رارخ ـکار ـ ی ـی  دـی

حقایق از پِس فرجام آتشــی موه،دخ  
اه رییر مواا از فلی   برمی کیزنر. ـش

ــی می گیرد و در مـیان  آـگاـهان پیشـ
ی ی   رحاانههای ـصری  و بیتیقین

ـ ی ـرـه،ر ـمی ــی  . ـرنــرـمـن در ـتششـ
انـناف ـهای  رـجام برای ه ی رردن نـه

ای کیر  ان پی  و ک  اک ـل درونخ مـی
شــ،د و آهی  و شــرخ جانی گرف ه می

گیرد. کاطرات در ِحرمانی محض  می
دهنر و ماضــی را به آتی  ریشــه می
های دهنر تا ســران ام با پی،نر می

 .ی  فرش ه را رو به پرواز س،ق دهنر

رگی مردی ه روای گر زـن از  ده و ده دقیـق
ــ  رــه ک،بینی  دودمــاِن تلــاکر اســ
وج،دش را اـحاـطه ررده. ـناـگه ـبا اتـلاقی 

ــاو  و دقیـقه ای فیر من ظره در ی  سـ
ــ،د.  هاــه زیز برایم منح،م می شـ

اش فروب و شــس ســیه نرگیآف اب ز 
ــگی کانه ــ،د.  اش میمهاان هایشـ شـ

ایم را پر می اامـیری دنـی ر و  ـیام وـن رـن
او  ها و دقیقه ها انزجار می  از تاام ـس

ان تـاام ـنامشیـا  ـها پرت،ی  ـیاـبر. در مـی
ــراـزه اک،اـنره سـ ان ـن اش پر ـقررت مهـا

گیرد و  شـــ،د و جای قیرگ،نی را میمی
ـــل  د  انـگـیزی در ده و ده  طـی،  صـ

 .آورددقیقه برایم به ارمغان می

ها«یی را ی شــخصــیخ  ر حافظه
امی رواـی  می اـر ه روابن ـن ر ـر رـن

را ـبه ک،د دـیره. ـباری فردی ـبه او 
ای نشـــان نراده و بار دیگرخ  وشقه

ــره ،ا شــ  .شـــخصـــی دوِد ـه
اما روزمره و زنرگی او را به سا  

ی پیـشین ی ـشسـ   ک،رده رابطه
ــ،ق می ر و روزـگار بر سـ مراد  دهـن
ر ه دود   .می زرـک ا پیم از آنـس ـت

برگردنر و با هرامخ ارهار شرگان 
رننـر رـه این مـاجرا تنیـره بـه 

 .هایی از ابهام اس ری اان و گره 

 دانی،د دانی،د دانی،د

https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%af%d9%87-%d9%88-%d8%af%d9%87-%d8%af%d9%82%db%8c%d9%82%d9%87/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%87%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%85-%d8%ae%d8%a7%d8%aa%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a7%d8%b1/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%ad%d8%a7%d9%81%d8%b8%d9%87-%d8%b4%d8%ae%d8%b5%db%8c/


 

 
3

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

30/05/1399 

00:50 

 

 شروع شد داستان

 !!دو... سه... چهار... پنج... چرا پنج؟... یک

 .بگنجد  یمبود که در باورها یزیاز چ تر یقو عم تر یچیدهراز پ این

 ها داشتم؟مهره ینا ینب یقصه چه نقش ینا ی! دختر سادهمن

 !نداشتم یبود که نقش ینگناهم ا  ینبزرگتر گویی

 !شدن در قلبت شروع گناه بود  یر اس گویی

 .گناه باطناب احساساتم دارم بزنند  یکه ب   یروز یشد؛م یجالب یمنظره 

 شود از تو بگذرم؟؟  یمگر م ولی

 .یمحرام کن یرا گلوله ا یمانگذشته ها  یشدم کاش

شومت راهم من به جان  یاگر الزم باشد تاوان قصه  ی،باشد، هرچه باش هرچه
 .خرم یم

 ...فقط نرو فقط،

 .یرمبم یناعالج درقلبم باش که اگر قصد به درآوردنش کرد یریهمانند ت فقط 

 ...ستیرینیکابوس ش  یمزمان مرگ برا آن
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در   یژنیاز آب بود. راه نفسش بسته شد. اکس  ییادحجم ز  کردیتا چشم کار م  فضا
 .نداشت یده... فایکردنداشت. هر چقدر تقال م یانجر یشرگ ها

  یلی...خیلیخ یر طناب وصل بود؛ بمانند زنج یشزد، اما به پا یو پا م دست
 ! وحشتناک

نام  یو خفگ  یکیتار یایبود که دن دگر  یاییدر دن ییحدو مرزگو یب  یکیهتار یک
 .داشت یبی! چقدر حس ترس و غرینبه زم یوجه شبه یچه یب  داشت!  و

 ...کرد  یجانش را م یر حاال قصد تسخ یاهیو س یکیتار این

*** 

 یوانا

 .موهام وکالفه قدم رو رفتم یبردم ال انگشتامو

 ی؟ندار یسمتم انداخت و گفت: نظر  ینگاه  رابرت

 ی؟مطمئن-

 :تکون داد سرشو

 یدیمعلومه... عکساشم که خودت د-

  یوونح-

 ؟ یگیباگروهش جلسه هست... بهش م  یگهگفت: چندروز د  متفکر 

 :چشماش زل زدم تو

 .کنم  یو واسش حروم م یدننفس کش -
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 :تو هوا پروند  یلگد کالفه

 که!! مشکل نشه برات؟   دونییدرارتباطه م یساون با پل -

 .برو حوصلتو ندارم -

 :زد و گفت یلبخند نیمچه

 .ر کنباشه مواظب باش، خوب فک -

 .رو تخِت تو اتاق پرتشون کردم یبرگردوندم تو پوشه و عصب  هاروعکس

  یگارم به س یگرفته بود؛ پوک   یکیبه خودم اومدم. خونه رو تار یمزنگ گوش باصدای
 :یچیدزدم و نگاهمو سمت صفحش چرخوندم. صداش پ

 یی؟کجا  یوانا -

 .خونه -

 :یدکش  یعصب نفس

الاقل، دوساعته تو کافه منتظرتم؛ چرا   دیدایخبر م کردییروشن م یتواون گوش -
  یومدی؟ن

  :گفتم  کالفه

 .حواسم نبود -

 :شد یعصب صداش

 .باشگاه خدافظ  یرمدارم م -
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 ی؟ با ک  -

  :مکث گفت با

 ...خودم -

 .دنبالت یامساعت! بعد باشگاه م ینتوا -

  :تر گفت آروم

 .خونم یرمم خوامی نم -

 .یامم -

 :یدکش  هوفی

 .یاب یکرد  یدامپ -

 .بینیمیم -

. شدیذره خاکستر مذره  یفشردم. زل زدم بهش که چجور  یگاریتو جا س  سیگارمو
 .برداشتم که در باز شد  یگارودوباره پاکت س

  :جلوتر و روبهم گفت اومد

 ی؟ امشب مسابقه هست  یوانا -

 .پوک بهش زدم یهروشن کردم و  نخی

 ی؟نه بمونه فردا شب... چرا برگشت  -

  :اشاره کرد و گفت ستشپاکت تو د به



 

 
7

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 .بدن یکه قراره به زود  ییشده رو بدم، و اونا یپورتکه ازت ر  یزاییاومدم چ -

  .رو ازش گرفتم پاکت

آخرم  یایزدم و بازش کردم. گندکار یمهر نامه محرمانه خورده بود. پوزخند روش
  .توش بود یاضافه کار یکمبا 

 .تو گذاشتن  یو به پاون کردن  که خودش  ییم اون غلطا  گفت:  ینشست. حرص   کنارم

  .پرت کردم یز ها رو،  رو م برگه

 بذارشون تو اتاقم -

 .و برشون داشت و سمت اتاق رفت یدکش  پوفی

 :اومد  یقهچند دق بعد

 .همه رو گذاشتم تو کمدت، فعال -

 ...تکون دادم سرمو

 ینه سو دست به    یوار دادم به د  مویهباشگاه رسوندم. تک  یخودم و به در پشت   پیاده
 .یستادموا

 .انداخت یاومد و به اطراف نگاه متعجب یرون. بیدمبه موهام کش دستی

 یبودم؛ پشت سرش حرکت کردم و ب  یستادهوا یکیکرده پا تند کرد. تو تار  هول
 :گفتم  یکشسرمو ازپشت بردم نزد یستاد،وا یدهتعلل دستشو گرفتم. ترس

 مات؟ یا یشک-
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  یه ترسشم قاط دونستمیروزا م ین ا یلبشه، و یازم مخف  تونستیوقت نم هیچ
 .احساسش شده

  :گفت  عصبی

  .یاخوشم اومد اصا... مگه نگفتم ن -

 :دستامو محکم تر کردم فشار 

  !یام؟مگه من گفتم نم-

 .یومدیم یقدق ینجوریگفت: کاش سر قرارتم ا  دلخور 

  .با زور از دور دستش باز کرد و سمتم برگشت دستامو

  ...باها یامنم-

  ی هردومون عالقه خاص   یتا خونم بود، ول  یادیراه ز  ینکه. باایدمگرفتم و کش  دستشو
خونه به لبامون مهر بود ؛ دلخور بود.  یمبرس   ی. سکوت، تا وقت یمداشت یرو یادهپبه

دادم شنونده باشم   ی م  یحنشست. ترج  نهیکولش و انداخت رو مبل و دست به س
 .سته مبل نشستمو د. ر نمتا من شروع ک  یشدم  یخال یدبا ینده؛تاگو

بردارم، که دستش نشست رو دستم؛ سرمو بلند   یگارو دراز کردم تا پاکت س دستمو
 :کردم

 یه؟ چ-

  !مهابا گفت: نکش بی

 .و به حالت قبلم برگشتم یدمپس کش دستمو
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 یشنوم م-

*** 

 فریحا

 

 یزیزد. اگه چ  یدستش حرف م  یر " انگار داشت با زیشنومدلم اداشو درآوردم "م  تو
برداشتم، و پرت کردم روش    یزورو م  یگارِ .بلند شدم و جعبه س یدمترک  یم مفتگ  ینم

  .چشماشو باحرص بست

من بدرک؛    یواندود گرفته؟؟ ا  یکه همه جا بو  یکش  یو م  یکوفت   ینخونه ا  ین تو ا-
 ... در موردم فک کردن ، اما یشدم و چ  یع اصا بدرک که امروز جلو ملت ضا

قدم به عقب رفتم. با  یهخودم شوکه شدم و  که گفتم چشماش باز شد که  اینو
 ی؟زد یگفت: چه زر  یشذات یهمون خونسرد

 :آروم گفته بود! آب دهنمو قورت دادم زیادی

 یومد؟خوشت ن یه،چ-

 .مبل و پرت شدم روش یهرفتم که خوردم به پا انقدر 

 !یاد؟حرفا خوشم نم ینتر گفت: نگفته بودم از ا آروم

  .کرد  یحس و درست منتقل نم چشماش

 :کردم  اخم

 یاد؟؟به من چه خوشت نم-
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 :زد نیشخندی

 .منو سگ نکن یحاافر-

دهنمو گرفتم و با ترس نگاهش   یبا دستم جلو یول ی،بگم سگ هست  خواستم
 ...شد یکو نزد ید. دستمو پس کشکردم

خورد، چون  یدادم تکون نم یبا دست هرچقدر هولش م یگرفت؛انتقام م داشت
 .لپشو گاز گرفتم یحرکت آن  یهو . تیدرس یزورم بهش نم

  :و گفت  یدبعد عقب کش یکم

  بارت باشه ینات آخر یهتنب ینما -

 :کردم  اخم

  گرفتمیکاش محکم تر گاز م-

رو لبش گذاشت. ناراحت   یبرداشت. نخ  یناز رو زم یگاروشد وجعبه س بلند 
  .نگاهش کردم و بلند شدم

  .انداختم یینروبه روش و سرم و پا وایستادم

  یادلبت خون م-

 :نکرد نگاهم

  ینگران باش یستالزم ن -

 یش ! گوشیکردحس نم ی. انگار ّسر بود که دردیدمحکم گوشه لبش کش انگشتشو
 :زنگ خورد. طلبکار جواب داد
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 یه؟ چ-

عشق  یکموقت نتونستم!  یچه یول یزنه،حرف م یداشتم بدونم درباره چ  دوست
  .داشتم یبیعج

  مع کن...نهاره، خوبه فقط حواستو ج -

که لباساشو عوض   یدرحال   یقهکرد و رفت تو اتاق، رومبل نشستم. بعد چند دق  قطع
شدم و ناخوداگاه   یرهرخش خ یم. به نیدکش  دراز   ییمکرده بود. رو مبل روبه رو

 ...یدذهنم  به گذشته پرکش

  یده رس یبه سن قانون  ینکهبارم بود، بعداز ا یناول یدمش که واسه  بار اول د  روزی
 .ذاشتم یپا  م یبودم تو مهمون 

که داخلش با  یم،شد  یرزمینیو وارد ز یمدانشگاه جمع شده بود یبچه ها با
 یبا شلوار ل  یدتاپ سف  یهکر کننده بود.    یکموز  ی. صداکردیفرق م  یلیخ  یرونشب

  .بودم یدهپوش

نگن بچه سوسوله برداشتم و سر  ینکهکه گرفتن سمتمون، فقط واسه ا لیوانارو
رو رو   یا یرهخ یکردم. نگاها  یچه غلط  یدمخوردم تازه فهم ینکه.  بعد امیدکش

  .نداشتم یحواس درست و حساب  یول یکردم،خودم حس م

 یامبچه ها االن م-

به صورتم زدم  یآب  یس،به زور رد شدم و خودمو رسوندم به سرو  یتجمع ینب از 
  .حالمو جا آورد یکمکه 

 یکنی؟م یکار چ ینجاخوشگله ا -
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  پسر چشم سبز زومم بود یهشده برگشتم عقب  هول

 برو اونور آقا -

  :گفت  یبا لحن چندش نگاهش دوباره براندازم کرد و با

 !یگیکه م  ییکجاااس اونجا -

  .عرق کرده بود دستام

خواستم فکر   ی. نمیدشن  یصدامو نم  یکس  یزدممنبود؛ اگه داد م  یستو سرو  کسی
 :یلرزیدصدام م یول یدم،کنه ترس

 نار و کگمش-

 :چسبوند. صداش بدنم و مور مور کرد  یوار چونمو تو دستش گرفت و سرمو به د 

  یاراه ب-

 یاومد.  دستام م  یشهتو ش  یزیشدن چ  یدهکوب  یبا انزجار بستم که صدا  چشمامو
 یکه توجهمو جلب کرد؛ پنجه بوکس ها  یزیچ ین. چشمامو باز کردم. اولیدلرز

  .کردی م یادهپسره پبود که طرف داشت تو صورت  ینقره ا

 یتونیز یومد طرفم و تو چشمام زل زد. زوم چشماجام خشک شده بودم. ا تو
  :گفت  یخشدار یخاصش شدم. با صدا

 تو بچه؟  یکنیم ینجاا یچه غلط  -

 .نداشتم ینوا توقع

 ...یکه کمک کرد  یمرس-
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 گلوش بود که گفت: ببند االنم گمشو خونت زودتر  یبکرو س نگاهم

 خونم؟؟؟  کدوم

 گفتم: باش  مطیع

 :حواسم جمع شد باصداش

 ی؟ زل زد یبه چ -

با رفتاراش هزاربار با خودم دوره کرده بودم من چرا    یشدگرفته بود؛ گرفته تر م  دلم
 ینقدر کرده بود! کاش ا  یر گ  یکردم. قلبم بدجور  ینم یداپ یدوسش داشتم؟؟؟ جواب 

 .متفاوت نبود

مدت اخالقاش تندتر از قبلم    ینتو ا  ّجو تحمل کنم.  ینتونسم ا  یندادم. نم  جوابشو
مانتومو بستم؛   یآوردم. بلند شدم و دکمه ها ی من به روش نم یشده بود، ول

 گفت: کجا؟  یحال یبرداشتم و کولمم چنگ زدم. بالحن ب  ینشالمو از رو زم

 :نکردم نگاهش

 خونه  یرمم-

 جات ینگفت: بش  جدی

 .ردمروهم فشار دادم. کولمو رو شونم جابه جا ک چشمامو

 یرشبتم بخ ینم،ش ینم-

 ینماش  یهسمت درو سوار آسانسورشدم. جلو    ییدمتا بلند بشه دو  یشد، ول  یز خ  نیم
 .و سوار شدم یستادموا
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 .یدفقط، زود باش یدآقا بر-

نگاهم کرد که معذب  یجور یهکه پشت فرمون بود،   یزدم. جوون  ینفس م نفس
رو لبام   یروزیردم. لبخند پبه سمتش نگاهم نک یدنشدم. آدرس و دادم و تا رس

بردتم و بار اول نبود که از دستش فرار  یشکل گرفته بود؛ بار اول نبود که به زور م 
 !یجم...گیکنمازش فرارم ی! عاشقشم ولیکردمم

 .یدمکش  یقیرو کاناپه پرت کردم  و نفس عم خودمو

جواب ندادم، که  یبه خودم اومدم؛ زل زدم به صفحش ول یزنگ گوش دایباص
  .اومد یامزنگ پ یداص

 'یی؟: 'کجاایوان

*** 

 '!یوانا'

  'ی؟رفت  یکدوم گور  یدی؟چراجواب نم یوان،: 'کوفت اایوان

  'ی؟خفم کن یایشب ن یگمم ینبب'

  'یومدممگرنه مطمئن باش دنبالت م یشه،سرم داره منفجر م یف: 'حایوان

  'شم یکهاون مرت ینسوار ماش یشدموگرنه مجبور نم یخودت خواست '

چون به خواسته خودت سوار  یزنهبزنه باالاا؟ نم یرتمرگ غ یخوای: 'االن مایوان
بخوابم  یخوامم یومد؛سرت م ییاگه بال ی حت  یمونه نم یپس واسه من حرف  ی،شد

 ' مدت جلو چشمم نباش یه یرسمبعدا به حسابت م
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  ...از روش خوندم چندبار 

 'یامدوماه سمتتم نمنداره پس...اصال  یسرم اومد بهت ربط  ییمباشه بال '

 'نفعته یابه: ' نایوان

 'بخوابم یرمم یر شبت بخ '

 'یس: ' مهم نایوان

رو    یوشدم؛ گوش  مونیبدم، که پش  یفوش  یهخواستم    یفوت کردم. م  یحرص  نفسمو
 ... پرت کردم یز م

 بنداز من حوله رو -

 .رفتم  یرونهوا حولش و پرت کردم و بعد عوض کردن لباسام ب تو

 :تکون داد و داد زد برام دستاز دور  شایان

 تموم شد؟ -

 :انداختم یامبه کتون یبلند شده بود. نگاه  یامچتر یدم، جلوتر کش شالمو

 کتابخونه  یرمم-

 یلش کرد و گفت: با یشصندل رو

شد تو کتابخونه    یم  ی... دوماه رده افتادم  یابونسفت کردم و سمت خ  یموکتون  بند
تک نفرمو   یکفاف زندگ   ییجاها  یهتا  ی نداشت، ول یکردم. پول آنچنان   یکار م

 .یگشتمم یدنبال کار بهتر ید. بایدادم
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و تموم نکرده درسم و ول کردم ؛ پول دانشگاهم به   یخوندم؛ کاردان  یم کامپیوتر 
 .به ادامه نداشتم یمو درواقع عالقه ا یومدمکه از پسش برنم  یشدخرجام اضافه م

بود. چرا زنگ  یز رو م یچشمم به صفحه گوش یهدادم و  یو حرکت م موس
 یزد؟؟؟ نم

 ید؟ ببخش-

 :وردمکه مخاطبش من بودم حواسم جمع شد. سرمو باال آ   یدختر باصدای

 بله؟ -

 یدی؟زد و گفت: کتابمو م لبخندی

  !تابلو بود یمحواس یب  یگهم یچ   ینکهانداختم و فکر کردم به ا یینپا سرمو

 آها! کتاب-

سمتش گرفتم. شالشو زد پشت   یوسمت راستم و باز کردم و کتاب امانت کشوی
  یقی گذاشتم و نفس عم یشونیمگوشش و کتاب و از دستم گرفت. دستمو رو پ

  .یدمکش

 .تو فکر بودم .کولم و رو دوشم انداختم یقرفتم؛ عم یکوچه رو باال م  ینکها حین

همه   یازوم رو آدمه فقط،  یانقدر نگاها  ینجاا یدونمنم ینبودم، ول یمحله جالب تو
 .یدمبه خونه رس ینشونسنگ ینگاها  یر ز !! جا هست

فرستادم. منتظر آسانسور نشدم و    یرونو نفسمو با حرص ب  یدمساختمون و کوب  در 
 .پله هارو باال رفتم
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سفارش دادم ؛ نشستم   یتزا و تو اتاق پرت کردم و درشو بستم.  واسه خودم پ  لباسام
 یدم؛ شتم و جلو تر کشذادستم گرفتم. انگشت سبابمو رو عکس گ  یمورو کاناپه و گوش

  .چشماش شدم یرهخ

به   یهمون شب که گفت خوش اومد ی؟ از ک  یادنم یادمصدبرابر شد.  دلتنگیم
مرد شده بودم! چشمامو بستم... از  ینا  یوونه قبل تر، من د یلینه خ یا یم؟زندگ

  .شد یرشجلوتر چشمم خ  یکمگشتم؛   یدانشگاه برم

. سوار موتور   یدروش کش  یکفشش ضربدرپاش  انداخت و با نوک    یجلو  سیگارشو
  .شد و کاله کاسکت سرش گذاشت یخفن

کجا    یومدنم یادم یول  یومد،آشنا م یافشق یلینتونستم از روش بردارم خ نگاهمو
فقط، نگاهش   یرتجرعت حرکت ازم سلب شد و باح  یومدکه م  ی! با سرعت یدمشد

  .نگه داشت یبد یپام با صدا یکردم. جلو

  ی تو جوب رفت. نفس حرص یمو جزوه هام  مستق جدول افتادمهولم کنار  از 
و ثابت   یدو با نفرت نگاهش کردم. کاله کاسکتو درآورد و نگاهش چرخ یدمکش

 جمع کن  یشتر گفت: ب  یجذاب  یول یب،عج یروم موند. با صدا

 :زدم داد

 یووو؟؟؟ چ-

 فت: حواستوزد و نگاهشو گرفت؛ تو همون حالت گ نیشخندی

  .گفته گازشو گرفت و دور شد  یبفهمم چ  یامبه کاسکت تا گذاشتن کال  بعد

 :زدم داد
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 یشعور ب-

جزوه ها راه   یخیالو تکوندم. کولمو چنگ زدم و ب یمشدم؛ مانتو و شلوار خاک بلند
 ...افتادم سمت خونه

. یدمزنگ واحد به خودم اومدم و دست از غرق شدن تو خاطراتم کش یصدا با
 .گذاشتم  یز رو، روم  یتزاپحساب کردم و درو بستم؛ جعبه 

  !دست نخورده گذاشتم. اشتهام کور بود یشوخوردم و بق یکهت دو

خودمم  یوانروز نشده بود؛ من بدون ا یهنگاه کردم.  یونحوصله به شبکه تلوز بی
  یشم پ ینه تاوقت  یبود که بهش دچار شدم، ول یدرد ینبدتر یی،! تنهایکردمگم م
  .باشه

و خاموش کردم و رو   یونطاقت نداشتم. کالفه تلوز یشش،خواست برم پ یم دلم
  .یدمکاناپه دراز کش

بوق...دو بوق...سه بوق...قطع شد. گوشه  یکبرداشتم و شمارشو گرفتم.  گوشیو
  ناخونم و به دندون گرفتم. چرا جواب نداد...اوووف

 ...شب بود احتماال بازم مسابقه داشت 11انداختم  یوار به ساعت رو د اهینگ

*** 

 ایوان

قطع کرد و   یشوکه رابرت گوش  یدمکش  ی. پوف یزدمو باضرب رو فرمون م انگشتم
  .نشست ینداخل ماش

 بود؟  یکردم و گفتم: ک   نگاهش
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 :سوق داد یرونرو زانوش گذاشت و نگاهشو به ب دستشو

 شارون -

 :برگردوند سمتم و ادامه داد صورتشو

  یی بوها یه ینما یگم،م یابابخاطر رد یش؛اصال نبر یا ی،خاموش کن یتوبهتره گوش-
 برده که زنگ زده 

 ی؟توام به شارون شک دار-

 یرکیهگفت: خب آره، زنه ز  مطمئن

 .چشمش گرفتم  یدرآوردم و جلو  یبماز ج  یا  یگهد  یو برنداشتم گوش  یمگوش  نگفته

  نگاهم کرد و گفت: خوبه یز برانگ شک

مو با تاسف  رد. سر پرت ک یشوزدم وگازشو گرفتم. پنجره رو باز کردو گوش استارت
 :تکون دادم

  که بدترشد احمق  ینجوریا-

  تا جلسه نفهمن ینه! مهم ا یخیالباال انداخت و گفت: ب شونه

 تو اون خراب شدست؟ یکه مرت ینا یمطمئن-

  ت: مطمئن که نهگف  دودل

 چنددرصد؟ -

 :زد یمضحک  لبخند
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 درصد20-

 :باحرص بستم چشمامو

  !به جاده؟ یمدرصد زد20بخاطر -

. به  یدمبه چشمام کش ی. کمربندم و باز کردم و دست یدیمشب بود که رس فهنص
  یده که به حصار نصب شده بود کش  ییکارخونه رو به روم نگاه کردم . نگاهم رو تابلو

 .شد

 "ینهمنطقه قرنط"

  پس؟ یمزودتر از من به حرف اومد و گفت: اشهدمونو بخون رابرت

 یه؟ کدوم خراب شده ا  یگهد ینجاا-

 دونم  یدونم، واقعا نم ی: نمفتگ  جدی

  :سمتش برگشتم

 !یدونم؟نم یکردستان که بگ   یمنو از تهران کشوند -

 چه خبره  ینیمتو بب یمبر یا گفت: خب؛ ب  یعسر  یچونهبپ ینکها واسه

 :تکون دادم سرمو

  یشد که گفت  یعال-

شدم. صندق و باال دادم و اسلحمو  یادهنگفت. پ یزینگاهش کردم که چ منتظر 
  .یستادتم. سمت حصارا رفتم؛ رابرتم پشت سرم وابرداش
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م... سمت ! چشم چرخوندییبود و نه صدا یبه داخل انداختم؛ نه نور یقیدق نگاه
  .بود ینسبتا بلند یوار چپمون د

 رد نگاهمو گرفت و گفت: حرفشم نزن رابرت

  یمندار یچاره ا-

نداشت. به رابرت    یا   یده فا  ی،ول  یدمو خودمو با زور  باال کش  یوار افتادم سمت د  راه
  .یدم.رفتم رو شونه هاش و خودمو باال کش یستاداشاره کردم. صاف وا

 :دراومد نالش

 کمرم-

 ی شک داشتم. آروم جور یزهاچ یلیبه اطراف انداختم به خ ینگاه  یوار د یباال از 
 یام؟ب یکه بشنوم گفت: من چجور

  هچه خبر  ینمبب  یرمخودم م یایب یخوادنم ینجا،ا یسا وا-

 :یدکش  هوفی

 باشه  -

. اسلحمو در آوردم و آروم  یدمپر  ییناز روشون پا  یلازوئگ  یشدم و رفتم رو گالنا  خم
 .یدمبرداشتم و رو قفلش کوب  یناز رو زم  ی رفتم سمت درش که قفل بود. سنگ بزرگ 

بهش زدم؛ در تا ته باز شد. داخل رفتم   یو با پام ضربه ا   یرونب  یدمو کش  زنجیرش
نبود !! رفتم سمت  یاطرافم زدم ... خبر  یو تو دهنم گذاشتم. چرخ و چراغ قوه م

 . زنگ زده یدر آهن
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  ی رفت. خم شدم و موکت خاک  یینبه پا یاول و برنداشته حس کردم پام کم قدم
  .بود یچوب  یچهدر  یه یدم؛رو کنار کش

درش آوردم. پله بود و برعکس باالش از   یافشار کمو ب ینگذاشتم رو زم  اسلحمو
رفتم  یاطداخله؛ اسلحمو برداشتم و با احت ی...  شک نداشتم کسیومدل نور مداخ

  .بود یسرتاسر لوله کش یین،پا

و دنبال کردم لحظه آخر که چشمم به چند نفر ته سالن افتاد خودم و پشت   نور 
باز بود که داخلش چند نفر بودن؛    یکردم. آروم سرمو چرخوندم. در بزرگ   یمقا  یوار د

  یتونستم اکثرشونو نم  یافهکه بودن. ق  یم. بادقت زل زدم به افرادشد  خم  یشتر ب  یکم
 .ینمبب

که پشت لوله ها بود. رفتم سمتش    یکیکوچ   چهیدر دور شدم؛ نگاهم رفت به در  از 
  !!همشون مشخص بود  یافهو ازش بهشون نگاه کردم حاال ق

ماشه رو تلف کردن نبود.   یبرا ینگاه کردم. خودش بود... فرصت  یشتریدقت ب با
  .کردم  یکشل یخوردنکه به دردم نم  یسه نفر یو به پا یدمکش

که گلوله رو عوض کردم و    یت بلند شد، خواست بره سمت در پش یشعوض خود
  .کردم  یکبهش شل

 .زدم یافتاد. پوزخند ینرو زم یکرد؛بدنش و ّسر و فلج م یمدت  برای

  .و گرفته بودنپاهاشون  جمع شده  یمسلح نبودن، با صورت   یانگار  یگهسه نفر د  اون

 .باال و حرکت کردم  یدمصورتمو پوشوندم و تو رفتم. تن لششو کش  یپارچه مشک   با

 ی؟عوض یهست  یگفت: ک   یجون  یب  یصدا باتن
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  .به روش زدم یکردم و پوزخند  یکسالمشم شل یدرنگ به پا بی

بدنش    حرف بزنه؛  یتونستنم  ی. حت یدمشرفتم و با زور از پله ها به باال کش  بیرون
 یشونیمدستمو به پ ینپرتش کردم رو زم میدیحصار که رس ی ده بود. جلوشل ش

  .گرفتمیو نفس یدمکش

گرد شده نگاهشو   یبهش انداخت . باچشما یاومد و از پشت حصار نگاه  رابرت
  .رومن چرخوند

 یش؟؟؟ کشت  یبهت گفت: روان  با

  ّسرهبدنش  یهکجاش خون  یندرآوردم و گفتم: آخه احمق ا دستکشامو

  ینورا یاریمشب یچجور یست،ن یدبع یزیگفت: از تو چ  یدوکش  یراحت  نفس

 االن یامحواست بهش باشه، م-

رو درش زده   یپارک بود. قفل بزرگ  یناشونکه ماش  یا یگهکردم سمت د  حرکت
شو شکوندم و   یشهدر انداختم. با اسلحه ش یرو به رو یپبه ج یشده بود. نگاه 

  .روشن شد یمزش کردم.  با اتصال چندتا سدستمو انداختم داخل و با

گاز دادم؛ سرعتم که  5بستم و پام و، رو ترمز گذاشتم. دنده رو زدم رو  کمربندمو 
پامو از رو ترمز برداشتم که با سرعت رفت سمت درو محکم باهاش   یدرس200به

  بشه صبر   300ینکهتاا  یندفعه ب گرفتم و اباز نشد. دوباره دنده عق   ی برخورد کرد؛ ول
  یده کوب  یی رو به رو  یوار با سرعت به د  ماشینپام و برداشتم... در باز شدو  کردم بعد   

 . شد
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شدم و برگشتم داخل بلندش کردم که  یاده کمربند سرم به فرمون خورد. پ  باوجود
  .گرفت  یگشرابرت اومد و از دست د

  یادخون م یشونیتاز پ یکردمبازش ممن قبلش  یگفتیم یگفت: روان   عصبی

 یوفت زن راه بن زر -

 :اطالعات بود دنبال

 بود؟ یداخل ک -

 دونش بسمونه  یه ینبود که هم یگهسه نفر د-

 :دهنشو توف کرد آب

  یزارنکجا جلسه م  ینبب یواسه رد گم کن  یووناح-

در آورد و زد به گردنش   ی. رابرت سرنگ یم زدم . تو صندوق پرتش کرد پوزخندی
ش و بسته نشد. رابرت صورتشو جمع  خواستم درو ببندم، که محکم خورد به پا

نشون بده فقط قرمز   ی عکس العمل یتونستبه صورتش انداختم نم ی. نگاه کرد
  .شده بود

. در سمت شاگرد و باز کرد و گفت: با یدمپرت کردم داخل و دوباره درو کوب پاشو
 خه؟آ  یدار یکار پاش چ

 ینم؟من بش یخوا ی! میستی؟که گفت: خسته ن  یمشد سوار 

  م تورو چرا آوردموند ینم-

  بخور یدرد یه به  ینبش یاشدم و گفتم: ب پیاده
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و با دستمال   یینرو زدم پا  ینهفرمون نشست؛ کنارش نشستم و حرکت کرد. آ   پشت
ظهر بود که  2ساعت  یکایبود. نزد یشپاک کردم. هوا گرگ و م  یشونیمو خون پ

 .یدیمرس

 داخل؟ یمشببر یپرسشگر نگاهم کردو گفت: چجور رابرت

 :یدمرو گردنم کش دستی

  هست ینتو ساختمون دورب یمجور کن یلچر و  یه  یدبا-

شدم و رفتم داخل   یاده. پیستادوا یپزشک  یزاتتجه یجلو یم؛زد و برگشت دور 
 .و برگشتم یدمخر یلچر و  یزاتی؛تجه

 :و سوار شدم یپشت  یرو صندل گذاشتم

  کوچه خلوت  یهبرو -

 یادی آمپول ز یلچر رو و یمش و نشوند یمشد  یادهاز کوچه ها نگه داشت. پ یکی تو
به اطراف  یکرده بود. دستمو گذاشتم رو نبضش نگاه  یهوششبود که ب یقو

 :انداختم

  برم یم ینوماش یارش؛ب یلچر با و-

 :تکون داد سری

  باشه-

 یاده بردم داخل و پ ینوتر بود. ماش یینشدم و دور زدم. خونه دوتا کوچه پا  سوار 
. نگاهم رو  یومدم یگار س یتو قفل چرخوندم... بو یدوورکلشدم؛ رفتم سمت اسانس

 .رو لبم گذاشتم یرفت. پاکت و برداشتم و نخ  یز م
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زل    و به در   یز پامو گذاشتم رو م  یهو نشستم رو دسته مبل    یرونب  یدمکش  پیراهنمو
 : مشخص بود خسته شده یافشدوم و برداشتم که اومدن. از ق یگار زدم. س

  پوف تموم شد باالخره-

 .پرت شد ینمحکم هول داد که با صورت رو زم ویلچرو

 :پرت کرد رو کاناپه خودشو

 یره؟ دارو چرا اثرش نم ینا-

 :زدم یگار به س پوکی

  به وقتش-

رو برداشتم.   یپرت کردم. رفتم تو اتاق و جعبه مشک   یگارو،رومیز شدم و ته نخ س  بلند 
  !!!از داخلش پنجه بوکسام و برداشتم؛ سالح مورد عالقم 

 رفتم. طناب و پرت کردم رو رابرت و با تحکم گفتم: ببندش   یرونو برداشتم و ب  طناب

برداشتم.  یا یگهبلند شد؛ به ستون گرد وسط خونه بستش. نخ د یدوکش  پوفی
  ...موشش که کردم چشماش باز شدخا

. چشماش گرد شد پنجه یدبه اطراف انداخت و درآخر به من رس یترس نگاه  با
 .بود یز بزانگ  یزدن؛وسوسهکردم.  برق مبوکسامو دستم  

و گفت: من فعال   زدم و بلند شدم. رابرت رو مبل نشست  نیشخندی
  ینمب  ینم ییجنا یلموقته ف یلی...خیمتماشاچ
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خم شدم و به چشماش   ی. کمیستادمآروم سمتش رفتم. رو به روش وا ییقدما با
  .زل زدم

 ی؟ الل شد-

 از اونطرف گفت: زر بزن  رابرت

  یادکمتر دردت م  یکنیکار م  یواسه ک  یبگ اگه -

 یه؟ تعجب گفت: من...منظورتون چ با

  یستمصبور ن یلیآشکاره پس حرف بزن، من خ یزاچ یلیخ یدتترس یتن صدا از 

 :یدوسط حرفم پر  رابرت

  گول ظاهر خونسردشم نخور-

بود رو   یواندهنشو قورت داد و گفت: من فقط چندتا مدرک که، مربوط به ا آب
 گرفتمازش  

 .یدبا پنجه زدم به صورتش از درد نعره کش یمحکم مشت

  یشناسههنوز تورو نم ین ا یوانا -رابرت

  .برگشت سمتم چهارتا، پنجه رو صورتش مشخص بود یصورت خون  با

  یوانی؟توو...آخخخ... تو ا-

  .کابوس رو به رو بود، که رنگ نگاهش عوض شد  یهزدم. انگار با  پوزخندی

 ی؟ از کدوم گروه -
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  یستمن یواسه گروه  من

 :رو رو شکمش فرود آوردم یبعد مشت

 حرف بزن -

  اسطمجور و یهالتماس گفت: راستشو گفتم، من  با

ازش رو شکمم   یچشمش گرفتم. قطره ا  یرو  جلو  یآوردم باال و پنجه خون   دستمو
 :دادم یافتاد.  لحن خونسرد و آرومم و از دست نم

 تا بحال؟ یداد یاطالعات و به ک -

 :نداره  یدهبود تقال فا فهمیده

 ...اسمش ی،زن  یه-

 :بست. منتظر به دهنش زل زدم چشماشو

 ...به-

 یادنم یادمباز کرد و گفت: اسمش  چشماشو

  .یادبهش زدم. دستمو گذاشتم رو دهنش تا صداش درن یگهمشت د دوتا

 سوزه هااا  یدلش برات نم -رابرت

فقط  یدم؛اطالعات م یفهمم به ک  ینم یقدق یچوقتمن... ه یاد نم یادمآخ ،بخدا -
  پولش برام مهمه

 که اون زن کجاست؟  یدونیقل محدا-



 

 
29

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 ست  یهتو روس یدونمو هدف گرفته بودم فورا گفت: فقط...فقط م چشماش

کردم به سرو   یخال یگهوجود داشت.چندتا مشت د ینهصورت فقط دوتا گز دراین
ااومدن اسم نحسش به نبود. داغ کرده بودم. هردفعه ب یمحال یچیصورتش ه

شدم   یم یره؛تونه جلوشو بگ ینم یکه کس  یشدم آدم یشدم. م یم یذهنم روان 
 ...انتقامه تک تک لحظاتشه یکه پ  یوانیا

*** 

 فریحا

 :بلند شد و اومد سمتم یز از پشت م شایان

 خونه؟ یریم-

  .آبم و باز کردم یگرفتم و در بطر  نفسی

 اره -

  ی من بود.کولمو برداشتم و بعد خدافظ  یبرا میباشگاه و دوست خوب یر مد شایان
 .سمت خونه راه افتادم

 .تو فکر بودم یقعم یدم؛کش  ینزم یرو یها  یزهو رو سنگ ر  پام

جلو پام تند   ییکفشا  یدنو خواستم درو باز کنم، با د یدمکش  یرونو از کولم ب کلید
فکر   یشخص روبه روم آه از نهادم بلند شد. چ  یدنسرمو بلند کردم... با د

 !یکردم؟؟؟م

  :بزنه، خودم شروع کردم یحرف  ینکهاز ا قبل
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 فروشم یخونم و نم-

بندازن. واقعا   یرونبودن که منو از محله ب ینمسئول ساختمون بود! دنبال ا ازقضا
نداره    یتدختر مجرِد تنها خوب  یهبود    ینباورشون ا   یخودم بود. ول  یخونه    یبهعج

 .کنه  یتو محلشون زندگ 

  یین مظلوم بود؛ که نگاهشو پا یادیز یدکردم. نگاهم شا یهش م نگا یتجد با
 من فقط مسئولم بگم یستن،ن ی ها راض یه انداخت و گفت: دخترم همسا

  .دستم و مشت کردم کالفه

که   یدنازمن د یزیفقط، چ یکنمم یندارم زندگ  یآزار یکس  یعمو؛ من برا ینبب-
 یگن؟م ینطوریا

 دونمیگفت: من نم  مردد

  بره قانون و بخونه یهناراض یکنم، کس  یم یزندگ  ن تو خونمهوف ... م-

از خونت بذار برو! به جرم   یگفتنباز کردم و سوار آسانسور شدم. رسمًا م درو
 !یدختِرتنها بودن ؟؟ چه عدالت 

و    ینپر کردم. کنار کاناپه سر خوردم رو زم  یوانیاز کمد درآوردم و ل  یدنیونوش  شیشه
. چشمام بسته شد، با دست خودم و باد زدم از طعم  میدو تا نصفه سر کش یوانل

 .کم نداشت  یزیزهرمار چ

نشست رو    یم و عکسمون و نگاه کردم. لبخندبودم و جلوم گذاشت  یدهکه خر  قابی
  .گرم بود. عکس و گذاشتم کنار قاب و بلند شدم تا پنجره رو باز کنم  یلیلبم هوا خ
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و   یدمکش یقید. نفس عمخونه شوارد  یخنک  یمپنجره رو باز کردم؛  نس گوشه
 .شد یو رو عکس خال  یوانکه پام خورد به ل  یشد،لحظه چ یه یدمبرگشتم. نفهم

 ... اهیلعنت  لعنتی

خواست مثله  یو خراب کرده بود. دلم م یوانو تو هوا تکون دادم. چهره ا عکس
داختم و تو اتاق رفتم ... خودم و رو تخت ان  یز بزنم. انداختمش رو م  یهگر  یر بچه هاز

  .پیچیدمیاز شدت درِد سر و معدمم به خودم م یختن،اشکم ر یو قطره ها

بود چون  یبمدت سراغمم نگرفته بود. عج ینتو ا ؛یدمکوب  ینپامو به زم عصبی
نگرانش   یگهاز هر وقت د یشتر شده باشه؟؟ ب یشسابقه نداشت. ممکن بود طور

  .تمو آژانس گرفآماده شدم  یع!؟ سریکردمتمومش م  یدبودم. بس بود با

 ی و جلو یدمکردم. رس یخون و تو دهنم حس م یشور ییدم از بس جو لبمو
 ...گرفتم و سمت آسانسور رفتم  ینفس. یستادمساختمون وا

و تو قفل   یدمکش  یرونب  یفمو از ک  ید. کلیمخونه هامونو داده بود  یدبهم کل  جفتمون
  .چرخوندم

و صدا  یواناس اسم ابا التم که داشت یمرد یناله ها یتو نذاشته صدا پامو
  .یچیدتو خونه پ کرد،یم

 بود؟؟؟؟  چخبر 

 یوان درو بستم و رفتم جلوتر، دستاشو بسته بودن و صورتش پر خون بود، ا آروم
که   یوانیا یداشت جلو یسع یکیم. یدکوب  یبا پنجه بوکسش به صورت مرده م

 ...یرهشده بود و بگ  یوونهمطمئن بودم د
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بودم!!!! چرا  یدهرحم شده بود،که من نفهم یانقدر ب  یک   نیواجمع شد. ا صورتم
 اصال؟؟

  .یشدمحال م یداشتم از شدت ضعف ب  یوار د گوشه

 برو کنار رابرت  -ایوان

 .سمت من برگشت  یقاو به عقب هول داد که دق یوانا رابرت

حبس   ینمگره خورد نفس تو س  یشبه خون نشسته و وحش  یکه تو چشما  چشمم
فرو   یاهیشد، و تو خلصه س یچ  یگهد یدمق بودم که نفهمشد. تو چشماش غر

 ...رفتم

*** 

 ایوان

   .رو صورتش نمونده بود یسالم جای

  یرهم یبس کن م یوانا -رابرت

. رابرت خوردیتکون نم یگه.  دیدمبه شکمش کوب ینکردم؛ مشت محکم توجهی
  ...چشماش شدم که رو به بسته شدن بود یرهبه عقب هولم داد. خ یعصب

 .افتاد ینتابهش برسم، رو زم یسمتش ول دویدم

هامو پرت کردم کنار و دستامو قاب کردم به صورتش، صداش کردم. نبضش  پنجه
 :ید توپ ی. خواستم بغلش کنم که رابرت دستمو گرفت و عصبیزدم یفضع

  وضع؟ ینباا-
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م نداد یت. اهمکردیم  ییشاره کرد؛ خون رو دستام و بدنم خودنماسرو وضعم ا به
 .غلش کردم. بردمش تو اتاق و روتخت خوابوندمشو ب

 :داد  یهچارچوب در تک به

  نگران نباش یادبهوش م یگهچنددقه د-

  یدم بستش زل زدم. چند دست لباس کش ی،به چشما ینهسمت کمد از آ  رفتم
 :و سمتش برگشتم یرونب

 یستمن-

  :نگاهم کرد، ادامه دادم باتعجب

کنه؛ مهم  یدونه و ازدستم فرارم یر من امن ترو ازم یبهغر یهکه  یواس آدم-
  و جمع کن یرونب یرمدوش بگ یرمنگران باشم م یسپس الزم ن یستم؛ن

 :تر کرد  لبشو

  ُمرده-

  !زدم و رفتم تو حموم ُمرده  پوزخندی

چشمش   یکردم؛نگاهش م  ینهموهام بودم؛ که بهوش اومد. ازآ خشک کردن    مشغول
 :پوزخند کنج لبم نشست یهد. بهم  زل ز  یدهکه خورد به من ترس

  یلی نشه؟ دل یداتدوره ورا پ ینمگه نگفته بودم ا ی؟اومد یواس چ  یه؟چته؟چ-
  واسه برگشتتم نبود

 ...مظلوم گفت: من تره از موهاش رو چشمش پخش بود. یه
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  :یدمحرفش پر وسط 

  هنوز تموم نشده  یسا،وا-

 :خودم اشاره کردم به

  بمون یاامبترس، فرار کن،  یخوایم یبینیهستم که م ینیا من

 .زدم  یرونب ازاتاق

  ی؟...هست یانم9ساعت  -رابرت

  اره-

 :اتاق اشاره کرد به

  بهوش اومد؟-

 !دخلش به تو؟ _

  ی صحنه ها  یآور  یاد.  کردی نگفت. نگاهم به ستون افتاد؛ خون ازش چکه م  چیزی
  .کرد  یترم م یفقط روان   یش،پ یقهچند دق

 ی؟ جمعش کن یخوا یم یچجور-

 :کرد و ادامه داد  مکث

 آورد  یشهنم یموجه یلدل یکی ینبره؛ واسه ا یادشکه   یتوقع ندار_

  بپرسه  یدکه نبا  یدونهخودش م-

 کنی؟ی کارات به نظرت حالش و بد و بدتر نم  ینباا یول-
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 :نگاهش کردم تیز 

 یگمپاتو رو خط قرمزم نذار باره آخر که م-

افتاد.   ینرو زم یتون چرخوندم. قطره ارو مبل و دوباره نگاهم و سمت س  نشستم
 ...یو بعد ی... بعدیبعد یقطره 

  بستم چشمامو

 ...بخور-

 :زد داد

بدووووو!!! بکشش!  یها رد ش یشهخورده ش ینا یاز رو یدبعدش بابخووور...-
 سرشو قطع کن...بزن پسرررر 

از   یمختلف  ی. هردفعه قسمت هادادم یرون باره به ب یکباز شد. نفسمو  چشمام
و برداشتم. ته نخ و رو   یگارم. سشدنیگذشتم مثل پازل بهم وصل م   یها یکهت

انگشت سبابم فشار دادم. دندونام و، رو هم فشار دادم و خاموش شدش و  تو جا  
 .پرت کردم یگاریس

توجهمو  یحارابرت و فر یزدم. صدا یشخندیقرمزش زل زدم؛ ن یا یرهرد دا به
 ...سالن  یگهد جلب کرد. بلند شدم و رفتم سمت

*** 

  فریحا
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 یرحم تر رفت. هاج و واج اطراف و نگاه کردم؛ رو یشوک حرفاش موندم که ب  تو
. احساس تهوع بهم دست داد. خودم و رسوندم یکردم  ییلباسم رنگ خون خودنما

 !اشکم دراومده بود یک   یدمبه حموم و اوق زدم؛ نفهم

 یادن  ین. من تو ایدمشمام کشخودم و گرفتم و کف دستامو محکم رو چ  یجلو  بازور 
. یدد  یچشمام و نم  یحس تو  ینرحمانه ا  یاون ب   یو نداشتم، ول  یکس  یوانبجز ا
 !و داره تقاصمه یوانمثله ا یکه کس  یکس  یزجر ب  یاخدا

و، رو قلبم   ینجا؟؟دستمبعد مرگ بابا، مامان و تنها ول کردم و اومدم ا  ینکها  تقاص 
 آروووم یگذاشتم.ئواسا واسا لعنت 

کم بهم  خورد؛ کتفم دردگرفت و مح یکیباز کردم و پام و تو هال نزاشته  ور د
تلنگر بودن که شروع کردن به    ین. انگار اشکام منتظر همشد   یدهابروهام تو هم کش

 .نگاهم کرد ی. با نگران یدنبار

 شد؟  ی؟چیزیتخوب -

 .ضعف نشون بدم یبهغر یه یخواستم جلو یبرگردوندم؛ نم یوار و طرف د روم

انقدر حساس شده بودم؟ دستش که نشست رو شونم انگار   ی بود؟ من آخه ک  مچ
  .برق بهم وصل کردن

صدا فرو   یو سمت مبل برد. اشکام ب  یداومد سمتمون و دستمو محکم کش ایوان
 .. نشست و سرمو رو شونش گذاشتریختیم

 یگه بسه د -ایوان

 ...خودم نبود اشکام دست
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آرامش هرچند کوتاه   ینه اده بودم و بتر ش .آرومیدمنفس کش یقو عمتنش عطر 
 .بودم یشهتراز هم یجداشتم! گ یاز ن

و سوال   یزدشچرا م یوانبود ؟؟ ا ی. اون مرد ک یرفتنها جلو چشمم رژه م صحنه
 ی سواال جرعت  ینهمه ا ینوسط ب ینکردن؟  ا  یکارشکه االن کجاست؟ چ  ی،اصل

  .واسه حرف زدن نداشتم

 برگرد خونت  یاامبمون  یخوا یامشب مسابقه دارم، اگه م-

  !که تو اتاق بود فرق داشت...نداشت  یدرجه با آدم180 -

بود که   ی. حالم جوریادخون از همه جا م یبو یکردمخودم نبود؛ حس م دست
  .یدمنبود؛ دماغمو باال کش یفواسه خودمم قابل توص یحت 

 ی؟؟شبا چجور یگیری،م  یکشت   ینطوریروزا ا-

 :گرفت تودستش وسرمو سمت خودش برگردوندونم و  کالممو گرفت. چ  تیکه

 یگی؟ م یچ -

 :ید لرز چونم

و فراموش   یدمد  یشو که چند ساعت پ  یزایکه اون چ  یخوا  یتو بگو...نم  یدونمنم-
  کنم؟

 .یدادبود که از حرف زدنشم بدتر عذابم م ی!! و زجرسکوووت

بلند    گذاشتم؛رومبل    یدو کش  ینگفت. پوف کالفه ا  یزیبهم زل زده بود؛ چ  توسکوت
  یری؟م یا یمون  یشد و سمت پنجره رفت: م



 

 
38

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 :حال گفتم ینباا یخواستم برم، ول یم شاید

  یمونمم-

من ساعت دوازده  ی،قراره تنها بمون  یخب؛ ول یلیباال انداخت و گفت: خ ابرویی
  گردمیبرم

 :دادم ییر تغ یدمود نقطه

  ازت دورم  یکنماس محسا  یشتمکه پ  یموقت  ی چون حت   یکنه،نم  یبود و نبودت فرق -

 :یدانگشتشو رو ابروش کش گوشه

  یرمکم کم م  یگهفکرت غلطه...من د-

 :شد یدهناخودآگاه رو ساعت کش نگاهم

 7هنوزکه -

 قبلش کار دارم-

 :یدمرو گردنم کش دستی

 ... یعنینداره؛ پس  ی...کاره تو بوکس آزاده، بوکس آزادم قانون یوانا-

 .کرد تابگم  یبازم سکوت م  یول  یه،سوالم چ  نستیدوداشتم واسه گفتنش؛ م  تردید

  ...کش  یم،....توتاحاال کس یعنی-

 گفت؛  یشگیشکرد و با لحن هم  اخم

  راحت شد؟ یالتنه...خ-
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  .به موهاش زد و نفسمو فوت کردم چنگی

  یباش یروان  یه  یدبا یستن یاآسون ینآدم کشتن به ا-

 .کرد  انگشت به خودش اشاره با

 :داشت خودشو کنترل کنه یت. سع؛ چشماشو بس نگاهش کردم باتعجب

 باور کن یخوا یحاال م یتمه،شخص یه،من همه اخالقام واقع-

 یهتو زندگ  یآدم  ینبذار و برو، چون همچ   یدرصدم شک کرد  یه که    یروز  یول  یانه،
 ...نداره  ییو نخواهم داد جا  یدم و نم  یکس  یچکه اجازه ورود ه  یکمتار  یایمن، تو دن

 :باش"  باال آورد یسه ی دستشو به معنا یول گمب یزیچ خواستم

  یکنی، وضع هم خودت و نابود م ین فقط فکرکن چون باا ی؛بگ  یزیخواد چ ینم-
 یبیآس یرنکه کنارم راه م  یی به کسا یچوقتهم منه داغون و داغون تر...من ه

  یبینهم یبآس یشهکه مقابلمه هم  یفقط اون  یزنم،نم

سمت منه   ینگاه   یمبه موهاش زد. بعد ن  ینگ برداشت و چ  یگاروو پاکت س  ریموت
 .مبهوت سمت در رفت

تو چشماش  یزیچ یدونم. من میارماز کاراش سردرب یدخودم و گرفتم، با تصمیم
   .تو خودش نگه داشته  یوگودال همه چ  یههست که شب

و خودم و  یدمدستشو از پشت کش یدم؛رو ببنده بهش رس د ینکهشدم و قبل ا بلند
 .ردمتو بغلش پرت ک
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حس وجودش برام باارزش بود. دستاش دورم حلقه  یشه؛م ینبود چ  مهم
جدا شدم. دستش رو گونم نشست. چشمام   یشد.سخت بود؛ دل کندن ازش، ول

 .و بستم

  .کردیم یتمدستش اذ یوزخما  یکبود  دیدن

  بد موقع اومدم یدد... آاا ببخش یاب یوانا-

 .میدترس یسبز وحشتناکش م  یرفتم از نگاها عقب

بپرس ازش" با  یدوست بود؟؟؟ تو دلم گفتم "جرعت دار ینچرا باا یوانا آخه
 :نگاهش اشاره کرد برم تو لب زدم

 خدافظ -

 ی با -رابرت

اه کردم و  نگ  یوان. کالفه به اکردیاعصابمو خورد م  یکهمرت  یننگاهش کردم. ا   چپ
ست که دوست دارم!د  یستپشت در سر خوردم.دست خودم ن  یندرو بستم. رو زم

 ...زانوهامو بغل کردم و باز ذهنم رفت به گذشته یسمن ن

پا گذاشتم.  یکه تموم افکارمو مختل کرده بود؛ تو مهمون   یاون ناشناس یدند برای
 !ینمشبب یخواستمفقط م یحس بچگانه ول یه یدبود. شا یکار احمقانه ا

 :صدام زد یکی

 یحا؟ فر-

 :برگشتمت گوشم و و زدم پش یختمشونر یوره م یهکه حاال   چتریامو
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 ؟هوم -

باهاش آشنا شده بودم. مهربون نگاهم کرد و   یابود که تو مهمون  ییاز بچه ها  شیوا
 آشنات کنم؟ یکیبا یخوایگفت: خوشگله م

 ی؟ سرو و وضع افتضاحش نگاهم و گرفتم: با ک  از 

 هامو گرفت و برمگردوند. چشمام گرد شد...دم گوشم گفت: اونجاس شونه

 .و دستاشو کنار زدم  یدمکش  یعصب نفس

 من راحتم یمرس-

 آخه یفهاصرار گفت: ح با

  :گرد شد  چشمام

 ی؟ شناخت  ینجوریجون منو ا یواش یمرس-

 .گفت  ی"اوااا

 :لب غر زدم  یر . زراه افتادم  یسبرداشتم و  سمت سرو  یو مانتوم و از رو صندل  کیف

  خاک تو سرت یحا؛بهت فر لعنت

که تعادلم و بزور حفظ    ینم رو زمبود، پرت ش  و کم مونده   یکیمحکم خورد به    کتفم
 به من؟؟؟  خورییم یه  ی،کردم. طلبکار گفت: بچه مگه کور

 :همون چشم ها خشکم زد. لب زدم یدنباال آوردم و با د سرمو

 ید ببخش-
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 ی؟ کمال تعجب گفت: نبخشم چ   در 

 :نگاهش کردم یگستاخ   با

 یخوای؟م یهد-

 :گم شدآهنگ    یآرومش تو صدا یشد سمتم، صدا خم

 تکرار کن؟  یگهد یبار -

 :قدم عقب رفتم یه

 یگهد یدگفتم ببخش-

 آشناس  یافتکرد و گفت: ق  یز ر چشماشو

  یکن  یرمگفتم: اون روز کم مونده بود، با موتورت ز  رصیح

 :زد پوزخندی

 کردم  یکاش م-

تو   یقهآشنا بودم. چند دق یبشعج یبه اخالقا یگهد یمکه داشت  یچند برخورد تو
 یچه حس  یفهمیدی. چشماش! سرد نبود؛ گرمم نبود.کال نمیمشد  یرههم خ  یچشما

 !داره

 .یدمآن به خودم لرز یهپرت شدم تو دره   یکردم از اون گو  حس

 یز گفت: دوتقه بزن رو م  یهچند ثان بعد

 :دهنمو قورت دادم آب
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  حالت خوبه؟-

 شد و آروم گفت: بزن خم

 .یدمکنارم کوب  یز مشت کردم و محکم رو م دستمو

 ...یخوش اومد یمگفت: به زندگ  یبیو بالحن عج یبشبرد تو ج شوتادس

بود که عاشق   یناز ا  یشتر . ترسم بیومدبه نظر م  یبعج  یوانمثل ا  یکنار کس  زندگی
 ...شده بودم

*** 

 ایوان

مشت رو   یهکه برگشت   ینکه رابرت و صدا کردم. هم  ینسمت ماش یمرفت می
  .گرفتم  یقشووش و خم شدم ر  ین،کردم. افتاد زم  یخال ینیشب

 :توپیدم

 یریم یچوب خطتت پرشده دفعه بعد م-

 یدی؟: فهمدادزدم

خون باز شده بود. ولش کردم که افتاد وسرش    ینیشحال تکون داد. ازب یب  سرشو
  .خورد. بدون توجه بهش سوار شدم و گازشو گرفتم ینبه زم

راست  تو اتاق    یهشدم. برگه هارو تو دستم فشردم و    یادهو پارک کردم و پ  ماشین
 .جلسه رفتم

 ینا خوش اومد از اعضا گفت: سالم آق یکینشستم که  یصندل رو
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 اصل مطلب یعنباشه، وقت ندارم سر یحرف اضاف -

 یکنه جمع م یاتوکه گند کار  یمکس  یستم؛دستت ن یر نره من ز یادت یوانا -ویلیام

 یستیزدم و گفتم: ازحاال به بعد اونم ن پوزخند

 ؟ یچ   یعنی -ویلیام

و متعجب   یدهترس یافش برشون داشت؛ ق یز رو م یدمدستمو کوب یتو یها برگه
  .بود یین زدن و سرشون پا  ینم یحرف  یهشد. بق

 یرون من نداره، برو ب یشپ ییجا یکنهنم یرویمن پ ینکه ازقوان  یکس-

 .تته پته افتاده بود  به

 یرووون زدم: ب داد

  ی بودنم شک  یوونهبه د بزنه. همه  یجرات نداشت حرف  یگرد شد، ول چشماش
  :یزرو م یدمنداشتن.  بلند شدم و محکم کوب

   یرهنم  یرونب  ینجامنو بزنه زنده ازا   یرآبکه بخواد ز  یواستون تجربه باشه، کس  ینا-

پارک   ینش. چند متر عقب تر از ماشرفتم یبه کوچه پشت  ینو با ماش یرون ب زدم
  .نبود ینرباز دو یکردم. خم شدم و به اطراف نگاه کردم؛ خبر

گلوله داخلش گذاشتم...   یه. یدمکش  یروندراز کردم و از داشبورد کلتمو ب دستمو
با تلفن حرف   یبود و عصب یستادهوا ینشکه کنار در ماش  یدمشخم شدم؛ د یکم
  .یزدم
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خواست  یکه م  یندادم.  هم یینبغل و پنجره رو  پا یانداختم رو صندل خودمو
  .کردم  یکسوار بشه به دنده سمت چپش شل

رو قرمز کرد. بوممم برگشتم سره جام  ینلحظه خونش  زم یهو تو  ینرو زم افتاد
آب و تا نصف سر  یبه دستام بستم. بطر یدیباند سف یناز ا ینمو گازشو گرفتم. ا

که فقط   یمعلومه... آدم!  یدم؟د  یم  یبه خودم انداختم؛ چ   ینهتو آ   ی. نگاه یدمکش
  .شد یم یواسه برد وارد باز

  یشتر شدم. سرو صداها ب ینگرفتم. وارد ر یرونبه خودم زدم و از اتاق ب زخندیوپ
 .انداختم  یبمبه رق یشد. نگاه 

من که فقط  یهنداشت مثل زندگ یقانون  یچه یباز ینداور شروع شد؛ ا باصدای
 .یشدنبود مات م یروشکه پ  یو اون  یکردن،قاعده من توش حکم م یب  یقانونا

  یدو . با آسانسور باال رفتم ؛کلیدمرو سرم کش  یشرتموکاله سوشدم و    یادهپ  ینماش  از 
. یدمکش  یقینشستم. نفس عم ینتو قفل چرخوندم. درو بستم. و پشت در روزم

 :بهش انداختم و گفتم  یکیتو تار نگاهییمن

 ! ننگام نک یاونجور-

 .نشست و دستشو رو زانوم گذاشت کنارم

 ی؟ گفت: خوب   آروم

 !المپا سوخته-

 یکرد  یکیگفت: نه، منم مثل خودت عاشق تارب  ل یر ز نچی
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. با بهت  یدعقب کش یشترمورو دوتامون افتاده بود. کاله سو یفیپنجره نور ضع از 
  ...یوا ییییگفت: ه  یخفه ا یو صدا

 یقهاومد. چند دق یسباز شدن در سرو یزدم و چشمامو بستم. صدا پوزخندی
 .شد یدهلبم کش دش روو بع   ینیمب یر ز ینگذشته بود،  که پنبه ا یشتر ب

 :رو هم فشار دادم دندونامو

 یواااش-

 .کرد  یشتر دستشو ب فشار 

 .که افتاد  یدمدستشو کش محکم

 ی؟دختر تو مگه جون ندار-

 :کرد  اخم

  ییارآخرش دستمو درم-

 یتوام لب منو داغون کرد -

  . آب دهنشو قورت داد؛یدمخند مرموز 

 نکردم یآروم گفت: نه، کار خیلی

  نداره فتم: ترستمسخر گ با

  .و حبس کرد نفسش

 :باال انداختم ابرو
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  خودم بلندت کنم؟؟ یا یشیخب؛ حاال پام یلیخ-

 ...زدم و بازور بلند شدم؛ خسته بودم ی. پوزخند  یستادبلندشد و وا یعسر خیلی

  بخوابم یرمم-

 :اومد صداش

  بخوره یهبخ یدابروت با-

 :مکث جواب دادم بی

  یشگیهزخم هم یسالزم ن-

 یستادهوا  یبود که برگشتم ... همونجور  یرهکردم سمت اتاق، دستم رودستگ  حرکت
کردم.   یکرد. تو فکر بود. اکثر اوقات ترس و تو نگاهش حس م  یبود و نگاهم م

 .چشمامو بخونه یحس تو ینبودم که هرکس یمن ...کس یول

هر . با ظایدد یکه تو چشمام تالطم داشت رو نم یانتقام یاالن که کس مثل
 .ردم همه آشنا بودنخونس

  .که ازم واهمه دارن  ییکردن آدما  یتاز اذ یومدنم بدم

که راه   یمکه اجازه ورودش به زندگ  یتفاوت داشت. ازهمون روز  یهبا بق  یحافر  ولی
 ...راه داشت، مرگ یهنداشت صادر شد. البته  یخروج 

تخت پرت کردم، و تو اتاق رفتم. باهمون لباس خودمو  رو  یدمگوشه لبم کش  دستمو
 .یارمبه خودم زحمت ندادم کفشام و درب یحت 
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. بلند شدم و کشو رو  یدمکش  یگذاشتم رو چشمام که صورتم جمع شد، پوف   دستمو
و  به بازوم بستمش. محکم  یدمکش  یرونباز کردم. کش مخصوص و از تو کشو ب

تو سرنگ  یاتشورو برداشتم، تمام محتو یتا سفت شه؛ مسکن قو یدمشکش
  .و  به دستم زدم میدکش

 ...م رو تخت؛چشمامو بستماز تموم شدن، انداختمش تو سطل و برگشت بعد

  .غرق خواب بود یحاکه باز کردم، فر  چشمامو

کنج    یتلخ   . پوزخند صبح بود 6به ساعت انداختم؛    یگرفتم و بلند شدم. نگاه   نفسی
 .لبم نشست

اده جلوپنجره مشغول  روآمحاض یقهو برداشتم و  تو حموم رفتم. بعد ده دق حولم
عمق ماجرا  یول  یرسید،آروم به نظر م ی باال همه چ  ینبودم، از ا یدنکش  یگار س
 ...به من  یهشب یلیمتفاوت تر بود؛ و خ یلیخ

شده   یکآسمونشم تار یاکه تازگ  یطوفان  یانوساق یهآروم، از درون مثل  یرونب از 
. از پنجره فاصله یکردو کر م یوحشتناک رعد و برقش گوش هرکس یبود؛ و صدا

  .فشار دادم یز گرفتم و ته نخ و، رو م

  !!پنجم رد

و   یموت. رینداختمم یز رو م یگارو،بود که پنج تا رد سوخته س یبار ینصدوم این
و داخل بردم و  ینزدم. گازش و گرفتم سمت خونه پدرش ماش یرونبرداشتم و ب

  ی غ و رد کردم که در ورودکه واسه خودش ساخته بود انداختم. با  یبه قصر  ینگاه 
 .کرد  ییمبه اتاق کارش راهنما  یباز شد؛  خدمتکار
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 یز بلند شد و دستاشو رو م یشدر زدن  داخل رفتم. با تعجب از رو صندل بدون
  .گذاشت که پر از برگه بود

 یکنی؟م ینجاچیکار ا یوانتفاوت باشه گفت: ا یکرد ب   یم یکه سع  یلحن با

 :رو لبم شکل گرفت پوزخندی

 یلیام بخاطر و یگمم یتتسل-

 :کردو با زبون تر   لبش

  ید؟تهد  یا یتهتسل-

 یشش؟پ یبر یخوا یپوزخند گفتم: م با

 ی؟خوا یم ی...چ  یکه گفت: چه زود آمار درآورد  یزششدم رو م خم

 :به نشونه مثبت تکون دادم سرمو

 یدکرد  یم یپورتپسرت، که اطالعات منو بهش ر یهپنهون یکآدرس شر-

  :امکان باز کردحد تا چشماشو

 ...یفم یچحالت خوبه ه-

 :چشماش لب زدم خیره

که گفتم و   یاکاریمن حال و حوصله گوش دادن به چرت و پرتاتو ندارم  ینبب-
که   یفهمیم  ی؛واسه گفتن ندار  یزیکه تو دادگاه چ  یایبه خودت م  ی وقت   یا  یکنی،م
  نه؟ یگم؛م یچ 

 :ید پر رنگش
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 یرممکنه غ یکی ینا ی، ولکنم  یم یکه بخوا  یهرکار یوانا-

  گفتم: باشه، پس خودتو آماده کن  مصمم

 :درحرکت کردم که صداش اومد. رگ گردنش متورم شده بود سمت

 یراحت  ینبه ا یتونست  یکاره توعه، نم یلیامتونستم ثابت کنم قتل و یاگه م-
 و نقصه یبع یکارات ب   ینجاستمشکل ا یول ی،کن  یدمتهد

 :زد لبخندی

 ...یندارم ول یچاره ا یکنیو م یگیکه م  یتو کار  یدونممباشه قبوله؛ -

  یستدرکارن ی"ای"ول یگهفرو کردم و گفتم: د یبمتو ج دستمو

  ...آخه تو-

 !یزن  یزر م یلی...خیدون  ی: میدمکش  هوفی

راه پسرتو   یبه حالت اگه بخوا یگفتم: واا  یآروم سمتش رفتم وبالحن آروم آروم
 یبمون ب آ  یر ز یکنم،م یکار  یادامه بد

 .رفتم یرونزدم و  ب یسرشو تکون داد. پوزخند یدوکش  یکالفه ا  پووففف

 :بوق جواب داد ینرابرت زنگ زدم؛ با اول به

 یادشارون داره م ی،خوب شد زنگ زد-

 یاد بذار ب-

 یادکه ن  یکن  یخواستم زنگ بزنم کار یم ی؟اتفاقامطمئن -رابرت
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 م شه من قراره برم بزار به اسم اون تمو یستمهم ن-

 ...فعالیعوض کرد یاساس یلینظرتو خ یشه ولبا -رابرت

. یگاربرداشتمس یهرومبل  یدمخونه و باکفش پر یدمبود. که رس۹ یکنزد ساعت
  .زدم یگار به س یاومد. پوک  یرونازاتاق خواب آلود ب یحافر

 :شد  یکتر از اتاق اومد که نزد صداش

  یی؟کجا  یوااانا-

 :یدمکش  یقیعم نفس

  یبینیکنار منو م  یبزن رو صورتت موهاتو از -

 :آروم اومد سمتم و روبروم نشست. لب زد  آروم

 یواانا-

 هوم؟ -

  کنه  یگفت: دلم درد م  ناراحت

  مگه دکترم! به من چه؟-

 یکنهدرد م یلیمهربون باش خ یکمنکن،  یتگفت: اذ  دلخور 

 دکتر  یمپاشو بر-

  خوام ینههه نم-
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رو شونم که انگشت اشارمو شو بزاره خواست سر  یکه نشسته بود؛ م  همونطوری
 :و مانعش شدم یشونیشگذاشتم رو پ

  یدرد بکش یدبا یاداز دستم برنم یکار  یگهپس د-

 کنار زد و سرشو گذاشت: نامرد   دستمو

*** 

؛ از رو مبل  شدم  یراییگذاشتم و وارد پذ  یز فنجون قهوه رو، رو م یمگوش  یصدا با
 !برداشتمش. شارون

 یی؟: کجادادم جواب

  ...فرودگاهمینه خبر ینه زنگ  -شارون

 یشه؟ بلند م یک -

 شب8اوممم... -شارون

 باشه فعال -

بگه و قطع کردم .پوزخندم عمق گرفت. دوباره پرتش کردم   یزینکردم تا چ معطل
 . یدمدور خودم زدم.رومبل دراز کش یرو مبل و چرخ 

اجبار بود،   یه ینو ا یوفتهقراره اتفاق ب یکردمکه فکرش و م  یزیبودم چ مطمئن
 یو صدا  ینافتاد زم  یگاریس  یر و بردارم که ز  یم...دستم و دراز کردم تاگوشیمتوزندگ

 نکردم؛ یکرد. توجه  یجادا یبد
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  یشتر بود، ب یکمنزد یشتر خب هرچقدر ب ی ذاشتم امشب و تنها بمونه، ول یم نباید 
 .یدد یم  یبآس

 !بد نبود یمکه توش بود  یجهنم یندور شدن از ا یکملمس کردم.  اسمشو

 جلو درم، آماده شو یگهد یقهده دق-

  :متعجب شد یکم صداش

 آمادم یا یقهدق5خب...-

و روشن   یگارمس یمشدم و کت چرمم و از رو کاناپه چنگ زدم. با فندک مشک بلند
 یو، تو دستم م یموتجلو در بودم ر یگهد یقه. درست ده دقرفتم یرونکردم و ب

 .که توش بود  ی ه واحدچرخوندم و زل زده بودم به پنجر 

و با نوک   ینبه موهام زدم. نخ و انداختم رو زم یدادم و چنگ  ینمو  به ماش تکیه
بااخم نگاهم کرد.درو باز   یبردم ... مرد  یبمخاموشش کردم. دستامو  تو ج  یامکتون

 .کرد و  داخل ساختمون شد

 یشد، ول  فاصله گرفتم. برق واحدش خاموش ینابرومو باال انداختم و از ماش تای
 .نگذشته دوباره روشن شد یهچند ثان

حرف   یحاباال رفتم. داشت با فر ییربط نبود... پله هارو دوتا ینگاهش ب  پس
 !یزد؟م

 ود آوردم که خودم خبر ندارم؟ به وج یبازم چه مشکل -فریحا

به سرتا پاش انداختم و سمت  ینگاه  یحا فر یرو به رو یستادمجلوتر و وا رفتم
 .مرده برگشتم
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 :تکون دادم مور س

 امر؟

*** 

 فریحا

 .یدمکش  ینداشتم نازمو بکشه، تو سکوتم درد م انتظار 

  یانه قلبش که مثله خودش وحش  یکرده بود؛ صدا  یتمعدم به دل و کمرمم سرا  درد
 :آرامشم بود یبعج ینشتو س یدتپ یم

 !یخوب شد-

 زدم: اره  لب

  !رفت یم یادمدردامم  یششپ یشهبهتر شده بودم؛ هم یکم

 :از دورش باز کردم تموسد

 ی؟اول صبح  یکجا رفته بود-

. تا  یدمنامنظم شدن فهم یهومنظمش که  یاز نفس ها ینو کردم جا خورد، ا  حس
 :بگه زبون باز کردم یشگیشوهم یبخواد حرفا

 یدونمام نداره ... اره م یبه من ربط -

عدم مرتب شدم. درد م یکمو  یدمبه موهام کش یدست  یس،شدم و رفتم سرو بلند
 .خوردم یو م  یاون کوفت  یشبد  یدخودم بود نبا یر شد؛ تقصدوباره شروع 

 :یستادمرش وارو دلم گذاشتم و خودمو بهش رسوندم و باال س دستمو،
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 برم؟  یا یمرسون  یبخورم م یدمعدم خونس، با یقرصا-

  ی شد و گفت: قرص معده م  یده. ابروهاش تو هم کشیستادشد و روبه روم وا  بلند 
 تو؟  یخور

 .یشهم ییدهکردم دلم سا  یچنگ زدم. حس م زوشواب

 یااز اون زهره مار  یسالگ ۱۸که من از  یدونیم  ی؟پرس  یم  ینگفتم: اصول د  باحرص 
 ...ینهوضعم ا یخوردن 

گند زدم! آب دهنمو قورت دادم؛ آروم گفت: نگو    یدونستمساکت شدم.فقط م یهو
 ی؟؟من دست زد یل به وسا یشبکه د

 :ندادم که داد زد جواب

 یستممم؟؟؟ با تو ن-

 : اره...خوردمیدمگز  لبمو

  ی. چونم مجمع شد . چشمام و بستم؛ صورتم ازدرد  یدکوب  یشونیشو به پ  پیشونیم
 .چشمام بودم یدنو هرلحظه منتظر بار  یدلرز

 .بودن؟؟! ولم کرد و سمت اتاق رفت یشکل یندونستم همه رابطه ها ا نمی

حرف  ی... ب یدملمو برداشتم و پوش. با بغض مانتو و شا یدمرو گردنم کش دستی
 .یمشد ینسوار ماش

  یاده و نگه داشت. درو باز کردم و پ ینبود، که ماش یرونبه  ب  یر تو طول مس نگاهم
  .نگاهش کردم یگهبار د یه برم تو برگشتم و  ینکهشدم. قبل از ا
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 یدی،فهم یکنم! کاش م  یم یخودم سکوتتـــ را معن"

زمستان را هم   یــــــــــــــــــردت... روـاه سـنگـــ  ین... همگــــــــــاهی
 !  كم مي كنـــــــــد

 !کدوم کتاب خونده بودم؟! چقدر قشنگ بود  تو

شد، تو   یدهکه رو آسفالت کش  ینشماش یکایالست یساختمون که شدم صدا وارد
و   یکنه حالمم ولم م ین تو ا یدمد یم یوقت  یشد،. حال زارم زارتر میچیدگوشم پ

 !!یرهم

 ی زنگ خورد. ب  یمتو اتاق خواب پرت کردم. گوش یلموتو خونه گذاشتم و وسا پامو
 :بود یانحوصله جواب دادم؛ شا

 بله؟ -

  !یدم؟شن یچوندیخانم محترم؟ دوجلسه پ ییکجا  -شایان

 یسحالم خوش ن  یانشا-

 :گرفت  یرنگ نگران  صداش

 یی؟چته؟کجا-

 :آب باال انداختم یو ب  قرصم

 یکمکنه    یم یتمعدم اذ-

 حاال؟  ییبابا کجا یاِ  -شایان

 خونه -
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 ی؟؟خوا یمهمون نم -شایان

  .حرف بزنم یکیکنم و با   یداشتم که خودم و خال یاجاحت یول یاد،بگم ن خواستم

 هنوز؟  یادته یاآدرس و بفرستم -

 دستت درد نکنه -کرد و گفت  یخنده ا تک

 ...فعالینمتب یم-

نگه  یشمو که پ یوانا یها یشرتاز ت ییک و  ینو به موهام بستم و شلوار ج حولم
 !داشتم، تنم کردم. آروم بودم. نه... آروم شده بودم یم

 :لبم به خنده باز شد یدنش که به صدا دراومد؛ خودم و رسوندم و با د  زنگ

  یخوش اومد-

تعارف خودش و انداخت تو خونه پرسشگر گفتم:  یپاکت تو بغلم گذاشت. ب  دوتا
 !یهچ یناا

 خرت و پرت  یکممبل انداخت: د و، رو  و درآور  کتش

  یاجاحت یناخندم گرفت. واقعا به ا یپس،ماست،آدامسکردم. شکالت،چ بازشون
  !داشتم

  یمرس-

 :زد لبخندی

 ...یمدت آورد  ینسرخودت تو ا ییچه بال ینمبب ینبش یاب یحافر-

 :نشستم و شکالت و باز کردم یشداشت؟! رو مبل روبه رو  بال؟؟؟حق
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 ی؟؟ پرس یچمه، چرا باز هردفعه م یون یدخودت که م-

 :نگاهم کرد خیره

 یوان؟ ا یاروباز اون -

 :و با دستام پوشوندم صورتم

روزا بدتر    ینباز، انگار تموم شده بود که شروع شه... حالم بده؛ ا  یگیجور م  یههه!  -
اگه دوسم داره    یفهمم،نم  یکنه؛مبهم باهام برخورد م  یگه؛بهم نم  یزیه؛ چاز قبل شد

 یگه؟ بهم نم یشوزندگ یز همه چچرا 

 که دوست داره؟   یدیتو از زبونش شن یحااا،فر یحااا،گفت: فر  یو حرص عصبی

 :کردم  اخم

اگه   یاره،رو به زبون نم یزاچ ینآشنام؛ اون ا یتششناسمش، با شخص یمن م-
 ذاشت کنارش باشم  یهمه مدت نم ینبهم نداشت ا یعالقه ا

 :نگفت که ادامه دادم چیزی

که فقط کنارم باشه، آرامشم باشه که بتونم آرامشش بشم،   یمراض یحت  احمق منه
 ... یول

 :داد به کاناپه تکیه

 ی؟؟؟؟؟ چ  یول-

 بترسم یشهکه باعث م  یبینمازش م یکار  یه... هردفعه یول-

 ؟  ترسیی: ازش میدازم پرس یبیعج سوال
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 .دوختم یز و به م نگاهم

 ... دوسش دارمیول-

 :یدکش  هوفی

  کنارتم  یشهمن هم یحاه؛ فردتو عذاب ندتوروخدا، خو-

 :باال گرفتم سرمو

 سرتو درد آوردم؟؟ -

 :کرد  یمصنوع  اخم

 ماشاله یمهمون نواز یلیمفقط...خ یر آبغوره نگ-

 یپاشم برم، انگار قرار دار یگه! من دیوان.ارفت.. یبرهو یز رو م یم. گوشخندیدم
 .داد یطعنه م یحواسم بود؛ حرفش بو

 ...بود یوانا_

 :شد دبلن

 یبد یحبه من توض یسالزم ن-

 :یستادمدر وا ی. جلویدتکون دادم. کتشو برداشت و پوش سرمو

 بازم شرمنده -

 دشمنت...خدافظ-

 :کردم  زمزمه
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 خدافظ -

 یشرتبا ت ی،مشک  ین ج یه.  یدمکش  یقیبستم وبه اتاق برگشتم. نفس عم درو
 .یدمدرآوردم و پوش یاسپرت  یمشک 

و رژم زدم.  یملبستم. ر یاز باال دم اسبعد شونه زدن رو شونم و ب یختمو ر موهام
کوتاه   ِی زنگ دراومد. مانتو مشک  یبه خودم زدم. صدا ینهتو آ  یخب آمادم لبخند

 . یدمو شالمو رو سرم کش  یدملشمو پوش

 هال و خاموش کردم و درو باز کردم:اومدم برق

 .شد و خونه روشن   یز و دستمو بردم سمت پر یدمکش  ینفس حرص یدنشد با

 شده؟  یزیبله چ-

 :و گفت یدکش  یششبه ته ر دستی

 یبر  یسرو صدا بزار ینشده ب  یدهکش  یتبهتره تا اوضاع به شکا-

 .پوزخند بزنم یوانخواست مثله ا یدلم م خیلی

  به وجود آوردم، که خودم خبر ندارم؟ یبازم چه مشکل-

مرده   ی. نفسم رفت. روبه رویومدکه داشت سمتمون م یوانرفت رو ا نگاهم
  .یستادوا

 امر؟  -ایوان

  .یدمد یکتشو فقط م  پشت

 ی؟ هست  یحرص گفت: شما ک  با
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 ی؟ هست  یتو ک  یستمن یمن کس -ایوان

  .زد یتو دهنم م لبمق

 :داد جواب

 خانم؟  ینبا ا  یددار یمن مسئول ساختمونم، چه نسبت -

 :یدمحرفشون پر وسط 

 یساالن اصال وقتش ن ی؛ فتوح  یآقا-

  .یستادوا ینشبه س ینهرفت جلوتر و س ایوان

 !ی؟خب! ُعقدشو داشت  -ایوان

  .کنم  یکار دونستم چ ی. نمکردم  ینگاهش م یحالت زار با

 یفمهوظ یدم؛من فقط اخطار م ید؛درست حرف بزن -فتوحی

 !ی؟ به ک  -ایوان

به  ی،خانم...خانم سرمد یحابه من انداخت و گفت: فر یتر رفت و نگاه  عقب
 !یستبه تکرار ن یازین هارو گفته باشم ینظرم گفتن

 !ی؟خواهش کرد یا ی؛سرش و برگردوند طرفم و با پوزخند گفت: اخطار داد ایوان

 :تو رو بهش کردم یدمشوگرفتم و کش دستش

 دونم، حرف آخرمم زده بودم...شب خوش یبله م-

 .دادم به در بسته شده یهو تک یشونیمو پ یدمکوب  درو
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 یماازد یحرف م یمداشت-

  :کردم  م و نگاهشبلند کرد سرمو

 ی؟ چه حرف -

 :و کج کرد سرش

 !خواهش کرد یاکه اخطار داد بهت، -

 یگی؟م یکنه؟ چ   یم یگفتم: چه فرق   گیج

 :به چشمام زل زد یسانت  یهاومد و تو فاصله  نزدیکم

 فرق و برم نشون بدم؟  یخوا یم-

 :چشماش بودم خیره

 !یهن چدونم دردشو ینم یول  یرم،نه...خودم بهش گفته بودم که نم-

 کنم  یگفت: خودم حلش م  آروم

 یم و باز کرد: بر در 

  .تکون دادم سرمو

از  یخوب  یزایشدم، چون چ یخوشحال م یدنبا یادکنه؛ ز  یگفت حلش م  وقتی
 !! یدرس  یکنه به فکرم نم  یتونستکه م  ییکارا

و برداشتم و، رو دوشم انداختم. هوا خنک بود... سوار   یفم. کیدمبه شالم کش  دستی
  .و، روشن کرد ینماش یم؛شد
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 بود  یشمپ یانشا-

 :بهم انداخت ینگاه  یمو گرفت و ن گازش

 خوش گذشت؟ -

 نموند  یلیهوم... خ-

 من اومدم رفت -

 :دادم یهتک یشهبه ش آرنجمو

 یی جورا یهاره، -

 ...یارو یه؟اینازک-

 :شده برگشتم گیج

 ؟  یک -

 :بعد جواب داد یقهدق چند

 جناب مسئول ساختمون-

 :گفتم  باتردید

 ...یشهم یچند ماه  یه-

 :بود یز ترس برانگ یکم لحنش

 !یفهممومن االن م-

 مهم باشه یکردم،رفت...راستش فکر نم یادمگفتم:   تند
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 :ترمز زد رو

  بره یادم یزاچ یلیباشه، منم ممکنه خ-

 یینداد: بپر پا ادامه

 :نگاهش کردم خیره

 االن؟  یهمنظورت چ-

روم خم  گذاشت. سرشو چرخوند سمتم و     وباال داد، و دستشو رو فرمون  ابروهاش
  :شد

 یدیم فکر کنم رس-

 یکن... بامن ... خوب باش  یشدم. شمرده گفتم: سع یلسمتش متما بیشتر 

 :باال انداخت ابرو

 !! هوم؟یزنیحرف و م ینکه ا  یدید ن یه! انگار رفتارم و با بقیستم؟ن-

 :تکون دادم سرمو

 یستم؛ن یهچون من بق ینم،ب یم-

 یستیسبه نبل محاتو قا یول-

 .باال انداختم  یا شونه

 ی خوب شناخت -
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جذاب بود! آب  یادی. خوشگل نبود؛ زنفس بکشم یتونستم درست حساب  نمی
 :دهنمو قورت دادم. واسه فرار کردن گفتم

 ...یگهد یمش یادهپ-

  .و، درو بست  یینزد و رفت پا یشخندیگونم داغ شد. ن  یهاز ثان یکسر  تو

  .تمرو گونم گذاش دستمو،

باره؟! نفس   ینباشم که انگار اول یتو شوک بودم... و هربار قرار بود جور هنوز 
 .تا از تپش قلبم کم کنه یدمکش  یقیعم

باشم؛ حرصم گرفته بود   یکردم؛ نکه خجالت   یشدم. نگاهش نم  یادهباز کردم و پ  درو
 .یمو زد و باهم راه افتاد یموت! ر

. رو  یمراس بود یدتو د  یشتر ما ب یولشناختن،  یم یگرو همد ینجاهمه ا تقریبا
 .سمتمون خم شد. فرزام از اون سمت بار یمبلند نشست یهپا یها یصندل

 کجا؟  ینجابه به زوج جذاب شما کجا ا  -فرزام

 .زدم لبخندی

 !سر قبرت  یمکجا؛ قرار بود بر  ینجاما کجا و ا  یگی،با پوزخند گفت: اره راست م  ایوان

 .و کنترل کردم خندم

 حاال؟  یدخور یم یچ  یخی... ب یااش قاط داراداد -فرزام

 یدنی نوش -ایوان

 :انداختم یو مانتومو درآوردم و، رو دسته صندل  شال
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  منم-

 مطمئن؟  -فرزام

به صفحش انداخت  ینگاهشو روم حس کردم. تلفنش زنگ خورد. نگاه  سنگینی
آهنگ، بلند گفتم: خر  یو بخاطر صدا یدم و بلند شد. زود سمت فرزام چرخ

 ...یشهمعدم داغون م یبیاری؛شن

 :نگاهم کرد سوالی

 یخودت سفارش داد-

 یهفکر کنه؛ آب کاف ینطوریخوام اون ا یم یاره ول-

 یهتک یز پلک زدم. آرنجم و به م ییدتا یاشاره کرد. چندبار، برا  یواننگاهش به ا با
 .نگاهش کردم یدادم و سوال

 یه؟ چ -ایوان

 وشدمط کنجکا؟؟فقوقت ینبود ا یمهم یز چ یگم؛! میچیه-

 .یدجا سر کش یهو   یوانبهم انداخت و ل ینگاه  نیم

 رابرت  -ایوان

 !یهکرد راک  یفکر م  یوانآب جلوم انداختم که ا  یوانبه ل  یکردم و نگاه   یز ر  چشمامو

 یاداز دوستت خوشم نم -

 :زد نیشخندی

 یادخوشم نم یلیامنم از خ-
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 .رفت یآهنگ کم کم باال م یروش بود و صدا نگاهم

 ی؟ : چه جالب من چ یدمکش  یواندستمو رو ل فک

و، با حرص تا نصفه   یوانزد و شونه باال انداخت. چشمام گرد شد و ل نیشخندی
 !داره یطعم زهرمار یحس کردم واقع یخوردم، ول

 :باز و بسته کردم چشمامو

 که  یسیآخه آدم ن-

 !نبود یملب شروع کردم به چرند گفتن... پس مهم نبود !فکر بد زیر 

  ی ها  یبودن؛ رو صندل  یلم داده بودم که چهارتا پسر، سه تاشون کال خالکوب   یز م  رو
 .نشستن یمکنار

زل زده بود   یوانشفرستادم و صورتمو چرخوندم سمتش به ل یرون نفسمو ب کالفه
 .شده بود یدهجلوش چ یا  یخال یها یوانو ل

  یکردچرا اثر نم-

 .آهنگ گم بود یکه تو صدا  یدمشن یم ییها زمزمه

  بود؟ یآب -

 نه بابا اسگول -

 یه؟بوداا!!خانم چشات آب آبی

 :تعجب برگشتم با

 ید؟؟؟ هاااا بامن-
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 یه اره اه زمرد-

  .باال انداختم برو

 فرزاد یشمفرهاده...اونم محمد...کنار ینگفت: من حسامم...ا  یلحن خودمون  با

 :جمع کردم لبامو

 یفهجاتم ضع ی... حفظ اوپس

 شام نخوردمشب  -حسام

 .خنده زدم یر ز  بلند

 !ید من یندهدوست دختِر آ  یهشما چقد شب  یدعه! ببخش - فرهاد

 .ادامه دادم یدنمنم به خند یدن،حرف همشون خند ینا با

 پاشو گمشو  -حسام

 :باخنده بلند شد و اومد سمت من فرهاد

 ازکدوم طرفه؟  یمخانم مستق-

  .اشاره کردم  یستانگشت به پ با

 ...کردو رفت  تعظیم

 .انداختمتش سم ینگاه  نیم

  .تونست داشته باشه یبود که م یحالت   ینسردتر چشماش

 !حاال نوبت من نبود شونه باال بندازم؟؟؟ -
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 یم؟حسام گفتم: بزن روبه

  آخ چشم فدات -حسام

 :کردم  یوانگرفت ...روبه ا  اوقم

 !یهچه پسر باحال-

تو ظاهرش به وجود   یقشنگ  یبترک یشخرما یبا موها یشقهوه ا یچشما فقط 
  یزرو م یدمو خوردم وکوب یوانل یهرده بود. بقآو

 !یشدم که حسام گفت: خانم بود بلند

 :یدمکش  لپشو

 یبانمک  یاد؛ازت خوشم م-

 .رو گونش زدم یشدم. و بوسه ا یوانا نزدیک

  صاحاب داشت -محمد

 خفه  -حسام

 .ندادم  یتحرفاشون اهم به

  :یدشک  یاز دور گردنش باز کرد و دستمو محکم سمت صندل دستامو

 ...بپوش-

 یممنقبض ادامه داد: بر یداد. با فک  یبد یچرخوند سمتم که صدا سرشو

 :کردم، از لحنش نترسم  سعی
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 کجااااا تازه اول شبه که!هوووم؟ -

و باپاش هول داد تا برگرده سره جاش منتظر به چشمام زل زد.   یشد و صندل  بلند
 یدمشون با اخم دست انداختم سمت مانتو و شالم و پوش

 !یفتک  -امسح

 !یکردم یکار اونجا چ کیفم

 عه! بده -

 .و نگاهم و بهش دوختم گرفتمش

 :من سردم شده بود؟؟؟ آب دهنمو قورت دادم یا سرد بود  هوا

 هوا چقد خوبههه نه؟-

بهم نداد و سوار شد. منم پشت سرش سوار شدم. دکمه استارت و زد. پاشو    یجواب 
 .گذاشت رو گاز و همزمان ترمزو گرفت

 .کردم  ینگاهش مجب تع با

 یکنی؟م یکار چ-

از   یادیبا سرعت ز  ینبهم زد. پاشو از رو ترمز برداشت که ماش  یو پوزخند  برگشت
در   یجلو یگهد یقهجاش کنده شد.  نگاهش و ازم گرفت و به جاده زل زد. چنددق

  .خونه رو ترمز زد

 .شد و درسمت منو باز کرد یادهبسته بودم. حس کردم پ چشمامو

 یحا فر مد:او صداش
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ازش   یخدافظ  یدارم،خواستم بفهمه ب یندادم وخودمو به خواب زدم. نم جوابی
 ینگذشته بود که صدا  یشتر ب  یهو که رو پام بود و برداشت و چندثان  یفمتلخ بود. ک

 .اومد یدامکل

 !داشت یو بعدش تو بغلش بودم؛ چه ضربان قلب باحال یچیدپ ینیمب یر ز عطرش

  .ه حس کردم کمرم خورد شدد کبر  یکم کم خوابم م  داشت

 آخخ -

 یکار گفتم: چ  یشدم. حرص یر خ یمو ن و باز کردم. دستمو گذاشتم رو کاناپه چشمام
 کمرم له شد   ی؟روان  یکنیم

  !عه-

  .گرد شد  چشمام

 !گفت  یم ینودونست!! نگاهش که ا  یاز قبل م یونه! انگار همه چ یارفتم؟؟   لو

 :دهنمو قورت دادم آب

 !یکرد  همل یزد یگیم یچ -

کنم   ییرو جنا یو،خوام ادامه سنار یآروم گفت: م یبرداشت  وبالحن یگهقدم د یه
 !یه؟نظرت چ

نگاه  یقآن نگاهم به در اتاق خورد. به چشماش عم یهکردم. تو   یو نگاه م پایین
 .فرستادم  یرونو نفسم و ب  یدمتو اتاق درو محکم بهم کوب  ییدمکردم. بلند شدم و دو 

 :زدم داد
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 ...خوام لباسامو عوض کنم یم-

  .اتاق باز شد در 

برداشتم و پرت کردم اون سمت دوتا از انگشتاشو گذاشت    یعرو تخت و سر  لباسای
 .یدرو کتفم و دستشو روش کش

 !یه؟چ ینا-

 :نگاهش کردم یجتنم بود با شلوار ستش؛ برگشتم و گ  یتنه مشک  یمن یه

 ی؟ چ -

 یگی؟م ویگذاشتم رو کتفم و با تعجب گفتم: چ  دستمو

 !هوم یگمم یوچ  ینیتا بب یارم،جاش دربتونم کتفتو از  یم-

 .یزدکتفم حرف م  یرو یدافتاد راجب خورش دوهزاریم

  !آها -

 :باال انداخت ابرو

 یارم؟ درب-

   .کردم و چپ نگاهش کردم  یز ر چشمامو

 یش که باعث شد دوماه پ  یلیکه از کتابخونه برداشته بودم، افتادم و دل  یکتاب   یاد
برداشتم و دستشو گرفتم    یبا جلد صورت   یکنار تختم کتاب   یز و بزنم. از م  یکوب خال  اون

 :و بردمش تو سالن

 ین بش-
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 . رو کاناپه پرت کرد؛ کنارش نشستم خودشو،

 سرمو گذاشتم رو شونش و کتاب و باز کردم؛-

 :با زبون تر کردم لبمو

پر  یمش! تقوه استنکرد یزندگ  یچکه ه  یدجهان تازه فهم یاندو روز مانده به پا-
 ...بود یشده بود، و تنها دو روز خط نخورده باق 

گفت؛ خدا سکوت    یراهنزد خدا رفت؛ داد زد و بد و ب  یشد؛ آشفته و عصبان   پریشان
را بر هم   ینزد و جارو جنجال راه انداخت...خدا سکوت کرد! آسمان و زم  یغکرد! ج

 !، خدا سکوت کرد یچیدسان پفرشته و ان ی.  خدا سکوت کرد! به پرو پایختر

خدا سکوتش را شکست و   یست؛گفت...خدا سکوت کرد! دلش گرفت و گر  کفر 
و جارو جنجال از دست   یراههم رفت، تمام روز را به بدو ب یگر روز د یکگفت'اما 

 ی کن' البه ال  یروز را زندگ  یک ینو الاقل، ا یاست ب یباق  یگر روز د یکتنها  ی؛داد
  روز، چه کار یک.باز..رو یکهق هقش گفت'اما با 

 توان کرد؟ می

 'یستهرا تجربه کند؛ هزار سال ز یستن روز ز یکگفت'آن کس که لذت   خدا

 یروز زندگ  یک و گفت'حاال برو و  یخترا در دستانش ر یروز زندگ  یکسهم  آنگاه
 'کن

  ی اما م ید؛درخش یدستانش م ینگاه کرد، که در گود یمات و مبهوب به زندگ  او
انگشتانش   یاز البه ال یزندگ  یدترس یراه برود...م یدترس یند؛ م حرکت ک یدترس

 .یزدبر
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  ی ا  یدهچه فا  یزندگ   ینندارم نگه داشتن ا  ییفردا  یبا خود گفت'وقت   یستاد؛ا  قدری
 دارد؟

 .یدپاش یشرا به سرو رو یکرد. زندگ   ییدنوقت شروع به دو  آن

 ید وجد آمد که د...چنان به ییدرا بو یو زندگ  یدرا نوش زندگی

بگذارد...او   یدخورش  یتواند پا رو  یتواند بال بزند، م  یبدود؛ م  یا تواند تا ته دن  می
  یاورد را بدست ن  یرا مالک نشد...مقام  ینیبنا نکرد...زم  یروز آسمان خراش  یکدرآن  

 ...اما

سرش را باال    ید؛چمن خواب  یرو  یدکش  یروز دست بر پوست درخت   یکدرهمان    اما،
 !شناختند سالم کرد یکه اورا نم  ییه آنهاب و  یدگرفت و ابرهارا د

کرد و    یروز آشت  یکآنها که دوستش نداشتند از ته دل دعا کرد. او درهمان  برای
. عاشق شد و عبور کرد و تمام یدو سبک شد.   لذت برد و سرشار شد و بخش  ید خند
 ...شد

 .کرد  یروز زندگ  یک درهمان  او

که هزار   یامروز او درگذشت...کسوشتند'خدا ن  یمآن روز فرشته ها در تقو ایفرد
 'یستسال ز

زدم و کتاب و بستم.  دستم شل شد و کتاب  یلبخند یدم؛و با دست مال چشمم
 .بهش انداختم ینگاه  یم. صورتم و کج کردم و نکنارم افتاد

  یدبود برام! فلسفه خورش یداستان جالب-

 ...ود به خود روهم افتادنشد وخ  ینسنگ پلکام
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*** 

  نایوا

 !که سکوت کرد  ییروز! و خدا یک

  ی زندگ  یروز طور یکداستان تضاد داشت. تو  ینمن باا یشد.  زندگ  یر درگ ذهنم
کنم، تا   یم یمن... سال هاست دارم زندگ  یکرده، ول  یکرد که انگارهزار سال زندگ 

 .برسم یروز زندگ   یکبه اون 

  :صدا دار شد.  تازه نگاهم به چهره غرق خوابش رفت پوزخندم

  یرقابل آرامش غ ینتونم...تا به هدفم نرسم ا ی نم یول یی،آرامش تو ید شا-
 استفادست

  .رو تخت گذاشتمش آروم

 .زدم یقشرو شق یبردم سمت موهاشو، کنارشون زدم. خم شدم و بوسه ا  دستمو

*** 

 یدمکرده بود: بس کن فهم  یمدست به شارون زل زده بودم. حرفاش عصب  سیگاربه

 :دحرفاش مسلط بو  رو

  یموقت تلف کن یدنبا یگهد یوان،ا-

 تو ندارم  یحتایبه نص یازیمن ن-

  :نافذش یآب  یزل زدم به چشما یستاد،و روبه روم وا اومد

  تونی؟یم یک -
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 :یدمتو موهام کش  دستمو

 ی؟شت جاسوس خبر دا یاز ماجرا-

 ی؟رنگ ترس تو نگاهش نشست: چه جاسوس یکممتعجب شد و  قیافش

 :متمسخر نگاهش کرد با

  یکیشونکه    یمکردستان و دخل چند نفرو آورد  یمبه رابرت رفت  یروز که زنگ زد  اون
 ...گفت

گذاشت. با   یز . دستشو رو میرمبگ یرنظر خواستم حالت هاشو ز یکردم؛ م  مکث
 :براندازش کردم ینگاه 

 یهباند جاسوس یهزن بوده و البته خودشم تو  یهجاسوس  گفت،

 دروغ نگفته؟ یمطمئن-

  .یستادمپنجره وا یدور زدم وجلو یزو و م دمز  پوزخندی

 !یهفوت کردم و گفتم: تو روس یگارموس دود

 سمتش: جالبه، نه؟  برگشتم

 یگرد  یحتما برم یگهگفت: پس، د  مطمئن

  کردن  یندارم ...بسه کم یادز یلاالن دل-

 یراز اون دختر فاصله بگ-

 باال انداختم: کدوم؟ ابرو
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 ...چشم سبزه-

 .یدمکف دستامو بهم کوبتش رفتم؛  آروم  سم باقدمای

 از کالغات چندتاام واسه من استخدام کن؛ کارشون حرف نداره -

 .دور گردنش افتاده بود روسریش

روز به عنوان  یهاگه  ی؛بش یوارد مسائل احساس یدکارو بکنم...تو نبا  ینمجبورم ا-
که   یفهم  یشونن؛ م  یم  یاه نقطه ضعفت ازش استفاده کنن، همه مونو به خاک س

 !ینارو؟ا

 مگه ؟هوم؟  یهست  یاالن چ -

 .کننی م  یچه غلط   ینیمتا بب  یم،کن  یکنار و نگاه م  یمچندسال ساکت و آروم نشست-

 ی؟نقطه ضعف ندار یا یاالن برنده ا یکن  یفکر م-

 :رو صورتش خم شدم  یفاصله چندسانت  تو

 .کنم  یم یزمبه ه یل هنوز گروه زندست خاکسترو تبد یننخوام برگردم، تا بب یم-

 بسوزن یزمه ینقراره باا یلیاگفتم: و...خ  یشخندن با

  یرتماس بگ یداشت  یچنگ زد:کار یز از م کیفشو

 .ترسناک بود یادیظاهر من، ز یو خونسرد یهوییش حالت  تغییر 

 یمونی؟کجا م-

 :زد یخودیو لبخند ب برگشت
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  توهتل ینقراره زود برگردم؛ واس هم-

 پنجره  یبرداشتم. برگشتم جلو یز از رو م یبطر رفت؛ ینکهتکون دادم، بعد ا سرمو
 .یدمشو سرکش

به   یدمهاش همه جا پخش شد. دستامو کش  یکهشکست و تپرتش کردم؛   ینزم  رو
  یفرو م یمم ظاهر ی زدم. حاال داشت اون خونسرد کناریمیز به م  یموهام و لگد

  یا عقل  یدوراه  ینشد. مونده بودم ب یآشکار م یواقع یوان و اون ا یخت؛ر
 .از دست خودمم خسته بودم یقلب...حت 

 :یدمکش  یرونب  یبمو از ج  یمگوش  یکمشده    یتونست خوبم کنه؛ حت   یم  یز چ  یه  فقط 

 مسابقه جور کن یهرابرت -

دونم تابرسم  یکرد. نم  یترم م یموندنم تو اونجا عصب یرون،کردم و زدم ب  قطع
بوکس   یسهت کسم یدم،که رس  ینرفتم.  هم ییال یاچندتا یدمکش  یگار چندتا س

زدن   ینا یگهفکر کردم؛ دستام د یفکر کردم؛ زدم و به نامرد یندمو به آ رفتم. زدم
 :شدن بازوم برگشتم یدهنداشتن. باکش

 مسابقه جور کن؟ یمگه نگفت  ی،کن  یم یکار چ-

 ؟  یک -

 :ساعتش نگاه کرد به

 11شب ساعت-

 چنده؟  االن

 :به سرو وضعم انداخت نگاهی
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 ته نکن خودتو از االن خس...6-

 .بوکس برگشتم یسهو تکون دادم و دوباره سمت ک سرم

 بس کن  یوانا-

 تحکم گفتم: دخالت نکن  با

گذشته بود که    یگهدونم چقدرد یکردم به زدن مغزم روبه انفجار بود. نم  شروع
 .یدمدست کش

کردم   یکردم.  احساس م  یآب و، رو سرو صورتم خال  یو بطر  ینگ گوشه ر  نشستم
 .که هرگز قرار نبود دربرابرش زانو خم کنم  ی؛ کوه رو دوشم کوه هست

 ی؟کن  یکار چ یخوا یم-

  دونم یگفتم: نم  ار ناچ

 .پشت دستم زل زدم یدرآوردم. به زخما دستکشامو

 یول  یری،گ  یانتقام  م  یاری؟توازخودتمسر خودت م  یدار  ییگفت: چه بال  ینگران   با
 یوانا یسن یناا یاقتتل

 یستن یاز خوب  یتو جهنم خبر-

 :یدکش  هوفی

 یرمبهت بفهمونم؛ فعال من م یچجور دونمی نم یگهد-

  حواست به شارون باشه-

  :یدکش  یرونب  یشوبرد و فندک نقره ا یبشتو ج دستشو
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 ی؟اعتماد کن  یدبا یگهتونگفته خودم مواظبش بودم...به من که د-

 خودمم اعتماد ندارم یهمن به سا-

 :فندکش ور رفت با

 ازت...فعال یستن بعید

  ین ا یه،هدفم چ دونستمی بار بدون دستکش !! خودمم نم ینا  یشدم؛ ول بلند 
 ...گرفتم  یداشتم ازخودم انتقام م یدکرد، به قول رابرت شا   یضربات آرومم نم

 یلی کردم خ  یچیدراومدم. زخمام و باند پ یقهسمت حموم باشگاه بعد ده دق رفتم
    یرونشده بودن. شب قرارمون بود ...ازاتاق اومدم ب یقعم

 یتر بپوش  یبهتر بود، رسم یوانمتعجب گفت: ا  یدنمدبا  رابرت

 :بهش انداختم یو نگاه  یدمو رو چشمم کش انگشتم

 یه؟ جلسه مسخره واسه چ ینا ی،بهت... منو اصال نشناخت  کنمیشک م یگاه -

 دونمیمنم نم ی،شارون گفت بر-

  برداشتم: من رفتم یز و از رو م یموت. رکشیدمپوفی

 :تکون داد سری

 بینمتی باشگاه م-

  .ساختمون ترمز کردم یرو روبه
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حد براشون   یندونستم در ا یبودن. نم یستادهوا یگاردچندتا باد یدر ورود جلوی
دستشو   یدنمبا د  یگارد. رفتم سمت در بادیدمکوب  ینوشدم و در ماش  یادهترسناکم!! پ

  .رو باتون گذاشت

  :زدم و جلو رفتم نیشخندی

 !یحانش کنچطوره امت-

 .نگاهم به باتونش اشاره کردم با

 .نگفت یزیانداخت و چ یر ز سرشو

کنارم قرار گرفت. سرم و    یو رفتم داخل دکمه آسانسورو فشار دادم که کس  برگشتم
 :چرخوندم

  الزم بود؟  یگاردباد ینهمها-

 اره  یت،گفت: واسه امن  یدبا تاک شارون

رو  ۱۸خل که دکمه طبقه دا یادست بزودتر ازش داخل رفتم. خوا یدکه رس  آسانسور 
 شلوارم فرو کردم یبدستامو تو ج فشار دادم

  یرون آسانسور  ب یستادنزده نگاهم کرد. درا بسته شدن و حرکت کرد. با وا بهت
که دور تا دور   یگاردایی. چندتا از رابطا بودن و بادیستادمرفتم. وسط سالن وا

 .خودشون گذاشته بودن

خند سر جام نشستم. بعد چنددقه شارون با  م و با پوز و به چپ خم کرد گردنم
 .درهم نشست یا یافهق

 !مثل خفه بودن یبود. قانون  یادشونهنوز  ینبود قوان خوب
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 یشد؟ چ یمتتصم یوانخب ا-

 ! درسته؟یوان! عااا ایگفت   یچ -

  .دهنشو قورت داد آب

  یادنم یادمسوال بپرس که  گفتمی و من ک -

 .چرخوند یگهسمت د سرشو

 ی؟گفتم مان   یاز بچه ها گفتم: ک  یکیو رو به  یز رو م یدمکوب  وتمدس

 یدنگفت -مانی

 شد جواب ینا-

گاهش   یهپشتش و دستامو، رو تک یستادمدادم. وا یچرخ  یشدم و به صندل  بلند
 ی تا اون موقع حرکت اضاف  ید؛گردم؛ حواستون و جمع کن  یبرم یگذاشتم: به زود

 ...ینمبب یاز کس

  :کردم  یکش یوار اب عکس رو ددرست وسط ق در آوردم و کلتمو

 !سرنوشتش یشهم ینا-

 ی هرکار یتون  ینم یهست  یبس کن؛ چون مهره اصل یوان،خب ا  یلی خ -شارون
   یبکن

 !کنم درسته  یدارم م یول-

 یای؟م یحداقل بگو ک  -شارون

 تا آخر هفته -
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  خب  یلیخ -شارون

 ینجلتون واسه امدت عچند  ینا ین؟سوال مسخره صدا کرده بود ینمنو واسه ا-
 !بود؟

 کنار؟   یمو بزار یزیخون ر یستبهتر ن یم،د یرشوه م یسبه پل یمهنوزم دار -رهام

همه آدم    ینبودن ا  یلدم، جناب رهام من هنوز دل  یم  یصخوب و بد و من تشخ-
 کنم  ینمدرک  ینجاو ا

 الزم بود باشن  یرانن،ما تو ا یباشه اونا رابطا یهرچ  -شارون

 !شارون -

 بله؟  -نشارو

خب باالخره   ی،کن  یف و جاسوسشو براشون تعر یرانیداستان مرگ رابط ا چطوره
  قدم رنجه کردن اومدن ینجاتاا

  ! لطفایوانا -شارون

. یدمو کش یشرتم سو یپبردم پشتم و اسلحمو سره جاش گذاشتم. ز دستمو
 ...شدم ینو سوار ماش  یرونهمشون زدم. اومدم ببه  یشخندین

تا مسابقه مونده بود.  یقهدق یهتونستم! خودم و رسوندم باشگاه  یآخر هفته م تا
ازدستم  یزخماکار یندونستم باوجود ا  یوارد شدم و آماده شدم. نم یازدر پشت 

 !! یانه یادبرم

 یشد،چ یدونمپراز قطرات خون بود. نم ینگشدم؛ زدم وخوردم؛ کف ر ینگر وارد
 ...بغض دار یباچشمااومد جلو چشمم  یحافر یافهلحظه ق  یه یبرا یول
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 .یامتا به خودم ب یدطول کش یقهچنددق ینگ شد. افتادم رو ر یاهیجا غرق س همه

به  یکردمباهر عدد حس م یشمرد، ول ی. داور باال سرم میدکش  یصوت م گوشم
 .چشمام بسته شد ...یشمتر م یکمرگم نزد

...3 

...4 

...5 

 .... پنج مهرهیشترشدداهابباز شد؛ عددپنج برام آشنا بود.  بلند شدم ص چشمام

خوردم و به    یا  یگه...من بودم مشت دکرد. اون حکم  یحکم م  یکیشونفقط    ولی
 .شدم یعقب پرت شدم. من مهره سوخته نم

سمتش برداشتم. من اون مهره ُبرد بودم. شروع کردم به مشت زدن، دردام   قدمی
زدم رو نبضش    یم  و  یاگه مشت بعد  ین،و فراموش کردم. زدم و، زدم. افتاد رو زم

 !...ناک َاوتیکردتموم م

  .پنج بودم...نزدم ینسرش نگه داشته بودم.من مهره ُبرد ا یو باال مشتم

ان برنده باال گرفته شد. خودم و بازور به رختکن  روش بلند شدم. دستم به عنو از 
  .با عجله خودش و داخل پرت کرد یرسوندم. در باز شد و کس

 رسونمت یبلندشو م یازداری؛به دکتر ن نیوابا هول گفت: ا  رابرت

 یس الزم ن-
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  ی به خودت بنداز؛ جا ینهنگاه تو آ  یه میری،یم یدار یوونهنگاهم کرد: د نگران
 رو صورتت نمونده  یسالم

  :سمتم و دستکشامو درآورد اومد

 روشون نمونده   یپوست و گوشت  یگهد ین،انگشتاتو بب-

  :سمتم پرت کرد لباسامو

  بارم که شده حرف گوش کن یه یم،بپوش بر-

 و سمتش  گرفتم: برسونم خونه  ریموت

 ...باشه بپوشیزد: روان  داد

رابرت پشت سرم اومد.  یرونزور لباسامو عوض کردم. کولم و برداشتم و رفتم ب با
 :به کولم اشاره کرد

 ؟  یجمع کرد-

 برگردم  یستبه ساختمون انداختم: اره قرار ن ینگاه و برگشتم

  برگرد یرابرت نشست پشت فرمون که گفتم: منو رسوند .  یمشد سوار 

 :وار تکون دادم یدتهد دستمو

 یحامخصوصا...فر یاد،ب یبگ  یبه حالت اگه به کس یوا-

 :نگاهم کرد سرزنشگر 

 کنم به آدم بودنت  یاوقات شک م  یگاه -
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  یرش زدم. دندونامو از درد روهم فشار دادم و چشمامو بستم. تصو پوزخندی
شده بودن که  تو قلبم فرو   یمه و همه خنجرآروم بودنش ه نگاهش لبخندش

 ...نرفت یم

*** 

 فریحا

 .ازش نداشتم یشد که خبر یم یشب چند

کرده بود   یاهو س یگنگ   یرو یمونداشته باشم. زندگ یچه حال یددونستم با نمی
 یرونب یفماز ک یمو.سانس باشگاهم و شب برداشتم. روزا معموال خواب بودم. گوش

 .عکسش باز شد یدمو قفلشو که کش یدمکش

  .یدمرو صورتش کش انگشتمو

 یه؟ک-

جذابه    یلیزدم که گفت: خ  یجودو بود. لبخند  یاز بچه ها  یکیبرگشتم عقب    شوکه
 ی؟؟ دختر...دوسش دار

 یمهگفت زندگ  یشهو تصور کردم: م چشماش

 یایدبهم م-

 یعمق گرفت: مرس لبخندم

 یشبستم و پ یوجه استم. موهامو گو در کمدمو ب یفو برگردوندم تو ک گوشی
دست و   یبود که ضربه ها یجور هنر رزم یکردم؛یهرفتم. ورزش ساوات کار م یهبق

 .یدادنم یادپا رو بهمون  
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 سخت دراشتباهم یدمفهم یجلو بزنم، ول یوانبود که از ا ینا یزمانگ اوایل

 یبالخره م  یمبود که به دستکش نقره ا  یدوار بهم ام  یمداشتم و مرب  یدسف  دستکش
 .رسم

تونستم ... سختم   ینم  یفکن رو حر  یادهگفت ضربات و پ  یمرب بار    یناول  یبرا  وقتی
وقت   یچزننت؛ ه یم یاگه نزن  یدم،دوتا از طرف خوردم فهم یکی یوقت  یبود؛ ول

 !!ینههم یانرفت؛ دن یادماون روزو 

عرق صورتم  و با حوله     یدمو سر کش  یتنم کردم و وارد سالن شدم آب معدن   لباسامو
 .گرفتمو  

 : اومد جلو  شایان

 !؟ یخسته شد-

 ی؟...خوب یشهذهنم آزاد م یول یکم؛-

  یابرسونمتاره ...ب-

  یرمنه بابا خودم م-

رو اسلشش    یپاش کرد و دست   یاشوچپوندم تو کولم و رو شونم انداختم .کتون  حولمو
 :یدکش

 کنه با تو   یم یکار چ یواناووف...ا یگهد یاب یحافر-

 .دهنش؛ دلم گرفتبه  شدم خیره

 :پکر شدم، تعجب کرد یافهق از 
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 یشد؟ چ-

 یچیانداختم: ه یینپا سرمو

 خب؟ -

 زنه  یزنگم نم یهنگاهش کردم:   کالفه

 خداااا یا-

 دارم یاجاحت یرو یاده...به پیامم یبر پیاده

 :و سمت در گرفت دستش

  بفرما-

بود، که با   ین. نگاهم به زمیماومد یرونو از سالن ب یمکرد یخدافظ  یمنش با
 :صداش حواسم جمع شد

 ی؟ر یکتابخونه نم-

 یسگفتم: چند روز حالش ن  یآروم یصدا با

 باال؟  یاممنم ب یا یر یخب بفرما م-

بود که فقط فکر و  یواری.  چهار دیدپوک یدلم م ییبه ساختمون افتاد. تنها نگاهم
 ...از آرامش نبود یخبر نداخت، یبه جونم م یالخ

صداش دراومد، تعجب کردم. به ساعت  یمرفتم بخوابم که گوش یکم کم م  داشتم
 !!یقهدق۴۵و۱۲انداختم ینگاه 
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اسمش چشمام گرد شد. لرزش دستمو کنترل  یدنو با د یانداختم رو گوش خودمو
 .یدمکردم و اتصال و کش

 رابرتم یحاسالم فر-

رد. نکنه  بهم هجوم آو  یبد ِی موج نگران  یهو باشه!  یوانکردم. انتظار داشتم ا  اخم
 شده بود؟ یشطور یوانا

 شده؟ یزیسالم بله شناختم...چ-

 داره یاجبهت احت یوانا ینشده، ول یزیآروم باش فقط، چ -رابرت

 :فشرده شد  قلبم

 ...شد یش...وان طورایوا

 ی نم یششممن هنوز پ یتنها باشه، ول خواد یفقط م ینجاا یا نه، خوبه، ب -رابرت
  یاخودت ب  ردهنک یرونمخوام تنهاش بزارم تا ب

 یوفتمگفتم: باشه باشه ...االن راه م  هول

 تو اتاق   ییدمکردم و دو  قطع

 .یدمپوش یو رسوندم به کمد و لباسامو  هول هولک  خودم

بفرستن برام ، شالمو مرتب  ینزنگ زدم تا ماش یابونسر خ یآژانس شبانه روز  به
از اضطراب به خودم   یدم به خودم اومدم؛  د یقهدق یهکردم و کفشامو پام کردم. 

 .لرزم یم

 یشگیشهم یایبا همون کله شق یوانها یسن یزیچ هیسس؛
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ساختمون منتظرم بود، سوار شدم و آدرس    یجلو  ین؛ ماشرفتم  ییناز پله ها پا  آروم
 .تو قفل ننداخته در باز شد یدودادم... کل

  ی؟اومد یاز صورتش گرفتم که گفت: با ک  نگاهمو

 :دادم عقب هولش

 اربرو کن -

 :یداز پشت کش دستمو

 کجا؟   یساوا-

 :یدمتوپ عصبی

 کجاس؟  یوانا-

  رفته حموم-

 من رفتمنگاهش کردم که گفت: حواست به خودت باشه ... ینهبه س دست

لب گفتم. پامو تو اتاق خواب گذاشتم  یر ز یدافظ خ  یدم؛که زدو نفهم  یحرف  منظور 
  که درحموم باز شد؛

 کردم؟؟  یفکر م یخوندمش! من به چ  یمروز  یهبود که بالخره  یا نوشته

 برگرد -

 .همان دستامو رو صورتم گذاشتم یدنمکش  یغهمانا و ج برگشتنم

 نترس-
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 .یستادموا یشرفتم و، تو دوسانت ویقدم باق  چند

 .به گوشه صورتش و از نظر گذروندم  گوشه

 ؟ ی؟سرخودت آورد ییبهت گفتم: چ...چه بال با

 یی خون روش خودنما  یکه لکه ها  یدیباند سف  نیدفرو کرد تو موهاش با د  دستشو
  .کرد؛ فورا دستشو گرفتم و با دقت نگاهش کردم  یم

 :یدلرز یم صدام

 یادخون م-

 :بود یبصداش عج تن

 یسن مهم

 :منفجر شدم دیگه

  ین ا ی؟؟به خودت نگاه کرد ینه آخه ؟تو آ  ی؟؟ تو چرا انقدر خودخواه  یسمهم ن -
 هاا  یری؟؟؟بم یاخو یم یواس خودت ساخت  یهچه حال

 .رو تخت پرت کرد خودشو

 کرد: خدا لعنتت کنه رابرت   زمزمه

 ...من چقدر دوس  یدونهکه اونم به فکر من افتاده ... الاقل اون م  یچقد داغون   یینب-

 :و خوردم. به زور بغضمو قورت دادم حرفم

  یمارستانب یمپاشو بر-
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 نه؟  یا یرمبم یزار یگفت: م  عصبی

 :زدم داد

 پاشو یگمحاال من م ی،تو گفت  ی هرچ  سهب  یگنه د-

 .یدمدستاشو گرفتم و کش مچ

 یستااگفت: وا  یضغ با

 یای؟م-

 :یدکش  هوفی

 خب  یلیخ-

دونستم از درده،    یچنگ زدم و سمتش گرفتم. اخماش توهم بود؛ م  یز از رو م  کتشو
 یموتکردم! ر یانگار درد معنا براش  نداشت؛  درک نم یاره به روش نم یول

 تم و رفتم سمتشداشبر  ینشوماش

 .رو دوشش انداخته بود کتشو،

  یرم؟بغلتو بگ یر ... ز یاب-

 .شده بودم  یرشخ یدابد  یدبار لباش کش اومد،و من مثله ند یناول برای

 خودم یامگفت: حله... م  بامکث

 ... قدمش شدم و پشت ِرل نشستم و روندم هم

بروهاشو  تش و داشت ابود به صور  یدهمال  یشآرا یلوکه هزارک  یبه پرستار بااخم
گذاشته بود و   مشت شده اشو رو زانوش  یدستا  یوانکردم. ا  یزد نگاه م  یم  یهبخ
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، اعصابم خورد   یوانپرستار به ا  یکیداده بود. از نزد یهتک یصندل یهسرشو به پشت
 !!! شد یم

 :کندم  که نگاهش بهم افتاد  یلبمو م پوست

 َنَکن -

 .مشغول کارش شدبا تعجب برگشت سمتم و دوباره   پرستار 

  حرص گفتم: چشاتو ببند تو  با

 .شد یدتر شد اخمش

  خانم آدمه هاا یگهد یواشگفتم:   بلند

 .گفت و دم و دستگاهشو جمع کردو از کنارم رد شد  یرلبز ایشی

 .سمتش و کنارش نشستم رفتم

 :یدمبو کش ینش،و درست رو س یشرتششدم رو ت خم

 و لباست نشسته عطرش رفته ر  یشتاوووف، دو دقه پ-

 چرت و پرت نگو -

 .فوت کردم یحرص نفسمو

  .رفت تو اتاق خواب، دنبالش رفتم یمتو، مستق یمتو قفل چرخوندم و رفت کلیدو

 فردا صبح برگرد خونت-

 تونم ولت کنم ی: نمیدمگز  لبمو
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  ین مونم، به ا  ی...من خونه نمیبه خودش انداخت و گفت: بهتره بر  ینهتو آ   نگاهی
 اوضاع عادت دارم

فتم تو هال و، رو مبل اشکامو گرفتم و، درو بستم. ر  ی. جلویدتخت دراز کش ور 
 .یومدصبح خواب به چشمام ن یده!!! تا سپینجوری؟؟؟ا  ینشستم.  تا ک 

داده بودن؛  یمارستانکه تو ب  ییزدم و نگاهش کردم؛ مسکنا یهچار چوب در تک به
ابرو   بهش رو زخم کنار خودم و رسوندم  یآن  یمتصم یهکاره خودشو کرده بود. تو 

 .یدمشرو بوس

 گفتم: خدافظ   زیرلب

 .شدم یوانبدون ا یا یگهو وارد جهنم د  یرونخونه زدم ب از 

*** 

 یحا؟ فر-

 رفتم: جانم؟ یزشمقنعم وسمت م یر دادم ز موهامو

 :یدکش  یو به سمت  نگاهش

 یگرده؟م یخانم دنبال چ  ینبب-

گفتم.   یلوتر و آروم سالمرفتم جکرد.    ینگاهم م  افتاد، که  یپوش  یکبه زن ش  نگاهم
 .ترسناک بود یکم یشمدل کج بسته بود. نگاه آب یشوقدبلند بود و روسر

 .تو دستش جابه جا کرد و اومد سمتم کیفشو

 :لبخند جواب داد با
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 گردم  یکتاب م  یهسالم...دنبال -

. سمت ندم  یتبود که اهم یر ذهنم اونقدر درگ یداشت، ول ییلحجه آشنا صداش
 ترجمه؟؟  یا ی؟ایرانیرو قفسه ها گفتم: چجور کتاب  یفتم و با نگاه سالن ر 

توهم    یدکرد. شا  ینگاهم م  یبیجور عج  یهنداد که نگاهمو روش برگردوندم.    جواب
 !!زده بودم

 گفتم؟؟  یچ  یدید شن-

 خواهر خاموش -

 :باال انداختم ابرو

 یشهوقته منتشر نم یلیخ-

 یدونم م-

 یزیتر از چ یچیدهپ یلیکرد؛ ماجرا خ  یدکشخو یلیشدم که گفت: خواهر را شوکه
 سال یستکردن؛ بعد ب  یبود که اونا فکر م

 :کنارم و ادامه داد  اومد

 ساده نبوده  یخودکش یهماجرا  یدنسال، فهم یستبعد ب-

 :زدم لب

 ید؟ هست یک -

 .شدم ینگاهش داشتم ذوب م زیر 

 یستمن یمن کس-
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 .رتم جمع شدبه قفسه و صو  که کتفم خورد  یدمشد بغل گوشم خودم و کنار کش  خم

 یرن؛م یم ینطوریدونه هرروز چندنفر ا یم یآغشته به هشدار گفت: ک  یلحن با
  یراز ممنوعه ها فاصله بگ  یشههم  یول  یم،ما تو سرنوشت دخالت ندار  ینهاعتقادم ا

 یه؟فهمم قصدت چ ینم-

 :کش اومد  لبش

 کنن  یم روز نابودت یهقلبت و ِبَکن و دور بنداز، وگرنه با همون -

 .به شماره افتاد  نفسم

 :و، رو چشماش زد یشآفتاب عینک

 یگمم یچ  یفهم یم  یاخطار بود؛ به زود-

من، هماهنگ شد.  یوندرم یکی ینفس ها یکفشش، باصدا  یپاشنه ها صدای
 .بود گرفتم یستادهکه وا  یینگاه مبهوتم و از جا

*** 

 ایوان

خونه نباشه، بازور بلند    یم کسبود  یدوار تونستم تکون بخورم. ام  یبودم. نم  خسته
 .خونه غرق سکوت بود یرایی؛شدم و رفتم سمت پذ

 یتوجه یرو دستم شدم. لعنت  یباندا یسیو بردارم که متوجه خ یگارمس خواستم
 .بهش زدم یقیبرداشتم. پوک عم یگارونکردم وس
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سوخت   یذره ذره م ینکردم. زل زدم بهش که چجور ییاعتنا ی سوخت، ول گلوم
 یه؟ خم شدم سمتش وجواب دادم: چ یم. بازنگ گوشیشدر مو خاکست

 ی؟ خوب  -رابرت

 یدستم بهت برسه مرد-

 !که نگرانته؟  یشتو فرستادم پ یچرا، چون کس -رابرت

   ببند-

دادم. واسه ُبرد،   یهمبل تک  ی پرت کردم. سرمو به پشت  یز روم یو،کردم و گوش  قطع
 .یشنُبرد من م یروز قربان  یهاونام  یشدم، ول یقربان 

چطور که  یرم؛گ  یو م یشون. زندگیرمگ  یتکشون بخاطرحال االنم انتقام م ازتک
که برام کابوس    ییمن آدم انتقامم...انتقام روزا یشه،من داره ازم گرفته م یهزندگ

شمارشو گرفتم. و برداشتم و  یمگوش  یآن   یمتصم  یه .  سکوت بسه. تویرمگ  یبود رو م
 :کردم  یم مومت یو چهمه  یممقبل از عوض شدن تصم یدبا

 ...رابرت-

    شده؟ یچ  -رابرت

 :یدمکش  یقیعم نفس

    یربگ یط واس فردا بل-

    !یکن  یکه نم   یشوخ  -رابرت

   دارم؟ یشوخ به نظرت، من باهات -
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    کنم  یم یفش... باش ردیخیالشد...ب یهویی  یلیآخه خ -رابرت

 منتظرم؛ فعال -

     باش؛ فعال -رابرت

 .کردم  قطع

زنگ   یمشده بود؛ که دوباره گوش  یک... دود پشت دود... هواتاریگارس  پشت  سیگار 
 :یچیدخورد. صداش پ

 جورش کردم یظهر با بدبخت ۲حله؛ فردا ساعت -

 باشه -

 یرن کندم و ب  یچیمو باق  یهبخ   ینه،آ   یجلو  یستادمو رفتم سمت حموم وا  بلندشدم
  .چشمم اومد یازش چکه کرد و تا رو  ی. قطره خون یدمکش

 ...میرییخودت م یزن قاتل نکشن ببز بزن

رو گوشام گذاشتم. خم شدم و محکم به گوشام فشار آوردم، تا صداش قطع    دستامو
 .شه

 :و بستم، داد زدم چشمام

 بسههههههه-

  .یدمکوب  یینهتو آ  توالت و برداشتم و محکم یز رو م دکور 

 بسهههههههههه-
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و آخرش به قهقهه   ، زدم یشکسته لبخند ینهزدم؛ زل زدم به آ  ینفس م نفس
 . شد یلتبد

و تا ته   یشونیم. گذاشتمش رو پیدمکش  یرونمو، رو ب ینو از کشو ماش شدم خم
  یدمشکش

 یدکردم. با  یم ییر تغ یدکرده بود؛ منم با  ییر ام تغ یاقهنموند. ق ییو زدم تا مو زدم
  ی کردم و پشت سرم  یم ینامرد یدبهشگرفتم.با  یم یدهناد یزوچ یهواسه ُبرد، 

 .رسم یو ته جهنم م یدارم  به ته پوچ  یگهذاشتمش...حاالد

 !یاهتو اتاق لباسامو عوض کردم. سرتا پا س برگشتم

کالهم و رو سرم   ینرفتم سمت ماش یزدم. همون طور که م یرونب ازخونه
 .تو قفل چرخوندم یدوگذاشتم.نشستم و حرکت کردم. کل

 .کتاب تو دستش رو مبل نشسته بود  بایه

 .نشستم ییشبگم، رو مبل رو به رو یستم چ دون یشت سمتم؛ نمرگب باتعجب

 :کرد  یز ر چشماشو

    شده؟ یزیچ یوانا-

  .انداخته بودم یینپا سرمو

  یچ نداشتم. ه یحس ینوقت همچ یچسخت بود! ه یلیبود گفتنش؛ خ سخت
 :وقت انقدر حس ناچاربودن نداشتم

    م و بدهنخوا، فقط رک و راست جواب یلپرسم؛ دل یازت سوال م-
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  یمترسون یم یدار-

 :باز کردم لب

  ...یروز خبر مرگم وبشنو یهاگه -

 :زدم به چشماش زل

 ی؟کن  یم یکار چ-

 :پرت کرد یز نگاهم کرد.کتاب و، رو م شوکه

 !یگی؟م یچ  یفهم یم-

 جواب منو بده -

 :مشت کرد و چشماشو بست دستاشو

تو  یسروز بفهمم که قرار ن یه...اما اگ...اگه یهسواال چ یندونم قصدت از ا ینم-
و مطمئن باش،   یفروشمم  یاشخوش  یبه همه    یارو دن  ینمنم ا  یگهد  ی،باش  یادن  ینا
 یرمم یم

 .تونست خودشو کنترل کنه  یخوب  م یول  ید،لرز یچونش م-

 :شد ینفسمام رفته رفته نامنظم تر م یین، انداختم پا سرمو

  یسوال بعد-

 بس کن یوان: اباعجزگفت

 ...از رو اجباری؟روز ترکت کنم چ  یه...اگه یدسوال بع-



 

 
101

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 ی؟ترکم کن یخوا یم-

 یگهد یز فقط جواب بده نه چ-

 !شد یو خورد م سوختی که بخاطر من ذره ذره م  یتونستم نگاه کنم به آدم نمی

 یبخوا  یاما اگه به اسم اجبار حت   یاد؛نم  یوانگفت: اجبار، کنار اسم ا  یلرزون   یصدا  با
 یادبالها سرم م یلیاونوقت خ ی؛کن  ولم

من بلند شد. تو  داشتم.   هم زمان با  ینی. احساس سنگیستادمبلند شدم و وا  بازور 
  .به چشماش زل زدم  یفاصله چندسانت 

من  یر داشتم. تقص یو سخت دختر غم وترس داشتم؛ فقط رنج  ینفقط واسه ا من
 .شه یمبود که اجازه دادم وارد زندگ

 ! حق و نداشت ینمثل من ا آدمی

! اگه برنگشتم مرده یابرم زندم  یدونم وقت  یکنم، نم  ی...دارم ترکت میرمدارم م-
برگشتنمه... سخته،  یلنفر دل یهاگه برگشتم شده ده سال بعد، فقط  یُمردم، ول

...شده   یمزندگ  یاالن شده معن  ینداشت،  ول  یاجباره...آره واس من اجبار معن  یول
 باختم  یاُبرد  یهمعن

 من؟ یهدر عوض باخت زندگ ی؟بردنتن چ س م: پگفتآروم 

 :یدمدستامو به صورتم کش کالفه

  ی بازم، ول   یتاخودمو ببازم...من خودمو م  یرمنه بردم درعوض باختنه خودم؛دارم م-
 دفعه ین...انتقام حاله االنمو...حاله االنتو...اگیرمیبرم...انتقاممو م یاهدافم و م

 حکم کرده یماجبار تو زندگ
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 :ستش؛ لباشو روهم فشار داد و لب زدتو د گرفت  یقمو

 یبر یبذار یطور ینا یتون  ی...نمیزجربد جوریین منو ا یتون  ینم _

 :دادزد

 منم باخودت ببر ری،یکجا م  یسمهم ن یامباهات م یفهی؟؟منمم یتون  ینم-

 :حرف هارو داشتم ین ا توقع

 ی کنم، نم  یم یسککنم؛ دارم ر  یم یخودم شرطبند ی...من دارم رو زندگ یشهنم-
 خودم بکنم یتورم حروم خواسته ها یتونم زندگ 

 :نگاهم کرد ناباور 

 !!تونم داشته باشم ینم  یتو زندگ  یمن ب  یفهم یچرا...چرا نم-

کرد. با   یم ینیروقلبم سنگ یزیچ یهپشت کردم. حالم اصال نرمال نبود... بهش
  :بغض گفت

 یتون  یسال بعد م۱۰..نداره.وجود  یمن یگهد یرون ب یدر بذار یناالن پاتو از ا -
 .برووو یاالنه خودم و، بروو ...  یکن   یداسنگ قبرم و پ

نگم؛   یزیتو خودم و چ  یزمبر  یگهتونستم د  ینسرد باشم؛ نمخو  یگهتونستم د  نمی
 !آروم باشم

 :و داد زدم برگشتم
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... شده یشده شرطبند یمزندگ یفهم ینم یگم؟چرام یچ  یفهم یچرا نم یحاااافر-
  یمونیشعمر فقط پش یه که   یاد؛سرت ب ییبال خوامینم یفهم  ی چرا نم ی؛مهره باز

 حداقل تو نکن  یار؛بهم فشار ن یگهد یکیبرام بمونه...چرا؟...حداقل تو 

 :زد داد

  ید با ی؟؟چرا؟؟تو مگه ک  یهچ ی؟ شرطبند یهاا؟ چه مهره ا ی؟ کدوم زندگ  یزندگ -
فرض    ی...منو چ یسن  یگفت هک  یناییماجرا فقط ا  یقتدونم حق  یدرکت کنم، چون م

 !اخه؟ یکن  یم

 .کم آورد  نفس

وقت   یچه  یاز زبون خودم، ول  یدمشا  یو بفهم  یقتحق  یگراناززبون د  یدروز شا  یه-
 دادم بهت نگم ی م یح... ترجوقتیچنبود که خودم خواسته باشمش ه یزیچ

  :راه برگشتم ینسمت در  ب رفتم

 مرگ برام آسون تره  یاونطور نفس بشم، یبدون تو، تا ب  یرمم یسخته ول -

دادم به در و دستم و، رو قلبم مشت کردم.ئنفس  یه.تکیدمو درو کوب یرونب اومدم
که چشمم افتاد    ینمو باز کردم. خواستم بش  یندر ماش  یرونو رفتم ب  یدمکش  یقیعم

 .و جلو رفتم یدمبه همون مرده درو کوب

  :رو شونش که برگشت. با تمسخر گفتم زدم

 ول ساختمونناب مسئبه به ج -

 .به کارش نداشته باشم  یبودم که  کار  یون ابروهاش نشست. سگ تر از ا  ینب  اخمی

 !بله؟ -
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.  خم  یدمشکوب  یوار گرفتم وبه د  یقشو از  یوفته. نذاشتم بصورتش رفتم توباسر 
 :شدم سمت گوشش

 ...یاداگه ب یاد،ن یشپ یمشکل 5واسه واحد -

 :باز شده بود.ادامه دادم ینیشخون از بول کردم.ئ یقشوفاصله گرفتم و   ازش

 خودت حدس بزن یشوبق-

  .رو هم فشار دادم دندونامو

ازش نبود. کالهمو درآوردم و پرت کردم  یبه پنجره خونش انداختم. خبر نگاهی
 .بغل و سوار شدم یرو صندل

**** 

 فریحا

 .در بود. به خودم اومدم  یخبودم وچشمام م یستاده و واج وا هاج

 یگهشده بودم ... د یدار بود که حاال ازش ب یرینیبوس شبود...کا یینیرش توهم
  !لحظه لحظه خاطره هامونو روسرم حس کردم مرد! آوار شدن یحافر

 .افتادم  ینآوارو نداشتن؛ رو زانو زم ینا یر ز  یستادنتوان ا پاهام

  منو  یشهکه مثله هم  یکردم واس مرد  یه کردم به حال و روزم؛ گر  یهته دل گر از 
 . هقم بلند شد؛ دستمو محکم گاز گرفتم تا صدام خفه شه. هق یدند

 ینسرم اومده بود. سرمو گذاشتم رو زم یدم،ترس یکه ازش م  یزیاون چ بالخره
 .سرد وتو خودم جمع شدم. چشمام خود به خود بسته شد
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*** 

تو رگ   یژنیاز آب بود. راه نفسم بسته شد.اکس  یادیحجم ز  یکردتاچشم کار م  فضا
 .ومد یم یینود. حرارت بدنم رفته رفته پا بم نمونده ها

زدم، اما به پاهام طناب وصل   ینداشت.  دست و پا م  یدهکردم؛ فا  یتقال م  یچ   هر 
 .بودم یا یگهد یایحدو مرز، انگار تو دن یب  یکیهتار یهبود. وحشت کرده بودم. 

 داشت. کم کم داشت یبی! چقدر حس ترس و غرینبه زم یوجه شبه یچه بی
 .گرفتم  ی...کم کم داشتم با فضا ُانس میکیشومد از تار یخوشم م

 .کردم  یمشو داشت؟؟؟ باتمام وجود خودمو تسل  یدنمقصد بلع یکیتار این

 یزدم. انگار تازه م یکه بهم خورد چشمامو باز کردم. نفس نفس م یتلنگر با
 .تونستم نفس بکشم

 ینکرد؛ چند ساعت بود رو زم  یستادم. بدنم درد مهام فر  یهو با ولع به ر  اکسیژن
 .بودم یرهبلند شدن نداشتم به سقف خ یبودم !مهم بود؟ نا یدهخواب

 یم یوونهداشتم د یچیدپ یهنوز جلو چشمام بود. حرفامون تو سرم م چشماش
  .زدم  یرونو از خونه ب  یدم؛ کندم و لباسامو پوش  ینشدم رسما... به زور خودمو از زم

 ینگاه م یافمرفتم. مردم با تعجب به ق یفقط م م،یر دونستم کجا دارم م نمی
 .شدم یتفاوت از کنارشون رد م یکردن. ب 

 "یکنی؟؟؟م یکار چ یروز خبر مرگمو بشنو یهاگه  "

 .انگار از کار افتاده بود قلبم
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قلبم و کند و باخودش   یواننههه ا  مردم؟؟؟ینکنه داشتم م  ید؟؟؟؟تپ  یچرا نم  پس
 ! پوچه...آره پوچهیهخال هینقلبم تو س یجا یگهدبرد. 

 .و رو گوشم گذاشتم یرونب یدمشرفت. کش یبرهمانتوم و یبتو ج گوشیم

 یی؟کجا  یحاافر-

که تو   یوانا یتو صدا یانشا یگفتنا  یحافر یشدم. صدا یرد م یابوناز خ داشتم
  .شد یقاط  یچیدپ یگوشم م

 "رو اجبار ی؟از روز ترکت کنم چ  یهاگه "

به خودم بجنبم، انگار روح از   یاماره کرد و تا بکارم و پرشته اف ینبوق ماش صدای
 .خوردم ینبدنم دررفت و محکم زم

مرده من دارم رو  یا برم زندم  یوقت  یدونمکنم نم  ی... دارم ترکت م یرمدارم م"
 " یکنمم یشرظبند  خودمیزندگ 

 ...محض شد یکیوارد تار دنیام

*** 

 .مباز کرد یععطرش همه جا بود! پلکامو سر بوی

 .برگشتن یاتاق تار بود چندبار پلک زدم تا رنگا به حالت عاد فضای

 یحا فر-

 :جون لب زدم بی

  بود؟ ینجا...ایوانا-
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 :نگاهم کرد یجگ  شایان

 یحاافر ی..منو سکته داد. ی؟چ -

 .شد یده اتفاقات مثله پتک رو سرم کوب ی همه

 :یدمرو صورتم کش یدو،و ازش گرفتم و ملحفه سف روم

 یان؟ ؟؟!!خدام باهام لج کرده شامن هنوز چرا زندم-

 :رو از روم کنار زد ملحفه

 یارمسرت م ییبال یهکه   ین،جلو ماش  ینگو که از قصد خودتو انداخت  یشده؟ چ-

 :نالیدم

  چشمام و باز کنم یگهدوس نداشتم د یننداختم ... ول-

 :گه که پرستار اومدب یزیچ خواست

 یزم؟ عز یچطور -

 :ندادم که گفت جوابی

خوب  یم؛کرد  یچیشداشت؛ باند پ یکزخم کوچ یهسرومت تموم شده، سرتم  -
  یکه آوردتت تشکر کن  یاز کس یدبا یشاله،ا یشیم

 !ینحال گفتم: راننده ماش بی

 یدمو ند یمن که کس -شایان

 .آوردت رفت ینکهبعد ا ینرمال نبودن، ول یادیز -پرستار
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  .تکون دادم سرمو

  !خواستم ینم یمردم. من ناج  یذاشت م یکاش م  یگه؟کرد د  یم یفرق  چه

 .رفت  یرونبروم زد و ب یلبخند پرستار 

 :گفتم  سریع

 فعال...ببرم خونه  یاننپرس ازم شا یزیچ -

 یمتموم کنم بر یصتوترخ یبرم کارا  یسا،باشه وا-

 باشه -

تا بغضمواز   یدمکش  یکردم. تند تند نفس م  یم نگاه یابونبه خ یشهبغض از ش با
 :نداشت یقصد ینهمچ یلببره، و ینب

 یشه رفت...واسه هم-

 :ترحم داشت یهته ما یه صداش

 رفت؟  یک -

 برگرده  یگهچن سال د یدحال خودم نبودم: گفت شا تو

 یحا؟ فر یگیم یچ -

 :زدم یکج   لبخند

 ...گفتم منم ببره-



 

 
109

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

و دستمو رو چشمام    یدم کش  یکردن که ببارن! آه   یکیسمجم دست به    یها  اشک
 :گذاشتم

 دروغ بود  یه یشرد...زندگازم فرار ک-

 یحا؟ فر-

: تموم شد؛ من و تو،  یدمداشت. خند یموج نگران  یشسمتش، نگاه مشک برگشتم
 توهمام چال کرد 

 االن؟ یکنم خوب ش  یکارتچ-

 تونست ها؟مگه قلبش از سنگ بود؟  یبود! نبود؟چجور یگ حرف قشن -

 خونه  یمشو بر یادهپ-

جلومون   یفتوح  یم؛شد ساختمون  که وارد  ینهم یم،شد یادهتکون دادم. پ سرمو
 .دراومد. اصال حوصلشو نداشتم

صدا از کنارمون رد شد.تو جام خشک شده   یانداخت؛ و ب  یینسرشو پا یدنمد با
 !!نگه و بره  یزیبود چ یببودم. عج

 یگه د یاب-

به صورتم نگاه کردم.  تا گوشه  ینهآ  یبه خودم اومدم... جلو یانشا یصدا با
 :شده بود. برگشتم سمتش یدهکش   یدیباند سف یشونیمپ

 بخوابم یرممن م -

 :به کاناپه انداخت نگاهی
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 ذارم شرمنده  یمن تنهات نم-

 :زدم یکج   لبخند

 یارمرو کاناپه بخواب، پتو م-

 دست درس-

  ین از کمد درآوردم و بهش دادم. درو قفل کردم و، رو زم  ییتکون دادم  و پتو  سرمو
 .نشستم

 عاشقت شم؟ یچرا گذاشت  یلم کناز اول و یخواست  یتو که م-

 

*** 

 ایوان

 :آروم گفت رابرت

 ی؟ خوب  -

 :زدم به صورتش  زل

 شارون کجاست؟ -

 یشبرد یباخودت م یا یری،چرا م یگفت   یکاش بهش م-

 برنگشته؟ -

 !یشترحالیشهکرد از من ب  یم فکر 
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 صددرصد االن حالش بده -

 .برگردوندم یزو شدم و م بلند

 :زدم داد

 فه شووو خفه شوووو رابرت خ-

 :گفت  عصبی

 یحداقل م ی،کرد یولش م ینجوریا ید نبا یداد بزن، ول ی خوا یهرچقدر م -
 یامروز و کنارش باش یتونست 

 :گرفتم و  تو صورتش داد زدم  یقشو

روز زودتر   یهخوشحالم که تو اون وضع ولش کردم اومدم؟ یلیخ یکن یفکر م-
  یهتمومش کردم تا بفهمم هدفم چ

 کجا؟؟  یدونمنم یرفتم، ول یباسرعت م  یرونم بول کردم و زد یقشو

شروع کردم    یادهزدم کنار و پ  یوان . خدا لعنتت کنه ایدممحکم رو فرمون کوب  دستمو
 .به راه رفتن

. سرمو، رو به آسمون  یستمرعد برق باعث شد وا یبردم.  صدا یبمتو ج دستامو
 .گرفتم. چند قطره بارون رو صورتم افتاد

 ین مافتاده بود رو ز   یدختر   یابونسرمو چرخوندم سمت خ  ییز برخورد چ  یصدا  با
تر رفتم.  یکزد. نزد یصداش م یشو بود و بانگران  یادهکه رانندش پ  ینیو ماش

 !یزد؟قلبم...م
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خون باز شده بود. دستامو قاب صورتش   یشونیشسمتش خم شدم  از پ دوییدم
 :کردم

 یحاافر-

 یحااااااازدم: فر داد

 .کردم  بغلش

 یایدب ین،ماش یاومد جلو یهوییواقعا شرمندم  ین؟منشون هست آقا آشنا-
  یمارستانبرسونتمون ب

 .تر بود یینپا یابونچند تا خ ماشینم

. سرشو گرفتم تو بغلم و دستمو گذاشتم یمشد  ینشکردم و سوار ماش  نگاهشعصبی 
 .یزدم یفرو نبضش ضع

 یدم گوشش گفتم: به گفتت زود عمل کرد آروم

شدم و  یادهبگه پ یزیچ ینکهنگه داشت. قبل ا یمارستانب یو بعد جل  یقهدق چند
   .یومددوباره تو  بغلم گرفتمش. دنبالمون م

  یدمهاشو م ینهمن تمام هز-

  .مخم بود رو

 :تو چشماش زل زدم یو جد برگشتم

 بزن به چاک  یوردمبدترشو سرت ن یدختر آورد ینکه سر ا  ییوبال ینتا خودم هم-

 .نگاهم کرد متعجب
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به   یستار اومدن و با برنکارد بردنش بخش اورژانس دستمو عصبچند تاپر   شتمبرگ
  !یشد. نمتونستم بمونم  ی. نمیدمموهام کش

 :پرستار اومد سمتم یه

 ید؟ باهاشون دار یآقا چه نسبت -

 یچیه-

 :تعجب نگاهم کرد با

 یست؟ دست شما ن گوشیشون

 :کردم  زمزمه

 نه -

م سمت در رفتم. دستم رو در بود؛ باز نکردم. روآ   یبه در اورژانس بود. با قدما  نگاهم
به  یاده. پیدمرو سرم کش یشرتمو،کاله سو  یرونتونستم... برگشتم و رفتم ب ینم

 .خونه برگشتم

 :درآوردم یموتو قفل چرخوندم وگوش کلیدو

 !ی؟که دار   یابشوجلو در، رد یار ب ینموماش یر ام-

 دارم، باشهاره  -امیر

 کردم و رفتم داخل  قطع

 :رو مبل نشسته بود و سرش تو لپ تاب بود تبر را

 !ی؟کرد  یخال یحرصتو سر کدوم بدبخت -
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  زده بهش ینماش-

 :تعجب سرشو بلند کرد با

 خوبه؟ -

  یشهخوب م-

 لب گفت یر " زیو روان  یدکش  پوفی

 .خودمو، رو تخت پرت کردم. چشمامو بستم-

*** 

  .آخرو به خونه انداختم نگاه

 .رفتم  یرونم و ببرداشت یکموکوچ  یدست  ساک

زنگ خورد؛    یمبغل و گازشو گرفتم سمت فرودگاه گوش  یو پرت کردم رو صندل  ساک
 .رابرت بود

  یوان؟ ا یی: کجارابرت

  رسم یدارم م-

 ساعت مونده تا پرواز یمخب؛ عجله کن ن یلی: خرابرت

  یامگفتم که دارم م-

! یا  یگه ازهروقت د  یشتر بودم؛ ب  ی . عصبکنارم پرتش کردم  یکردم و، رو صندل   قطع
 !یوجودمو گرفته بود؛ مثل خفگ  یخونسرد رفته بود. حس بد یواناون ا
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 .شدم. بعداز برداشتن ساک سوار آسانسور شدم  یادهو پ  ینگو بردم تو پارک  ماشین

 .یدمرابرت و شارون و د یآسانسور که باز شد،  باتک نگاه  در 

  اومد یکمونباالخره شماره  -شارون

  ی حرفاشونو نداشتم. ازشون فاصله گرفتم و رو صندل  یدنه شنزد. حوصل لبخندی
 .رفت یتنشستم. نگاهم سمت جمع

همش توهم    ی. بلند شدم؛ چند قدم برداشتم، ولیدمد  یحاروآن حس کردم فر  تویه
 .و باحرص فوت کردممحض بود. بااعالم شماره پرواز نفسم

 شده؟  یزی...چیاب یوانا -رابرت

 یامنه دارم م-

 .یمشد یموزینگرفتن چمدون ها سوار ل  یل... بعد از تحویمشد امیهواپ سوار 

خوام   یم یکارادونست چ یکرد.  اونم م  یترس نگاهم م یو کم یبا نگران  رابرت
 .دادیخون ومرگ م یکه داشتمم ازم گرفته شد، همه جا واسم بو  یبکنم. نفس

  .یمشد یادهها... پ یلی.واسه نابود کردن خیریمبودم به کشور انتقام گ اومده

  یالی و یمشک  یرفت. زل زدم به نما یلحظه ام از صورت شارون کنار نم  یه  لبخند
   روبه روم

 :یستادبغلم وا شارون

 بگم عوضش کنن یخوشت اومد؟اگه دوسش ندار-

  کنه  ینم یبرام فرق -
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بودن.    یستاده بود که به صف با سگ قالده به دست وا  یگارداییپراز باد  یم؛رفت  داخل
 :شد یقم عمپوزخند

 کرده بودم  یالفقط بهت سفارش و ؟منیهواس چ یگاردهمه باد ینا-

 یادیخطرات ز ینجاا یتو واس هممون مهم یول یاد،دونم خوشت نم یم -شارون
  کنه؛ بودنشون بهتره  یم یدتتهد

 :به صورتش زل زدم کالفه

 جواب من نبود...بفرس برن ینا-

 برات نداشته باشن یمزاحمت  یدمالزمه بودنشون؛ قول م یوانا-

   :کردم  یز زل زدم به چشماش، چشمامو ر یسانت  یه توفاصله

مطمئن   یول  یگارد،جاسوس تا باد  یها؟؟بهتره اسمشونو بذار  یفرض کرد  یمنو چ -
  شد؟ یتحال یاری؛از کارم سر درب یتون  ینم یگارداتمباد ینباش باا

 ...جاسوس چ یوانا-

 :یگاردارد شدم ورفتم سمت باد ازکنارش

 یرون همه ب -

 :به هم انداختن و بعدش راه افتادن سمت در  بلند گفتم ینگاه  باتعجب

 یسین وا -

 .اشاره کردم یکیشونسمتشون به   رگشتمب

 تو -
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 :داد جواب

 بله؟  -

 ینجا ا یاب-

 !ی؟کن  یکار چ خوایی : مشارون

کردم و سمتش    یمونده رو ط  ی.  چند قدم باق یستادسمتم و، رو به روم وا اومد
 .دمخم ش

رو از دستش گرفتم.   یزدم و قالده سگ مشک   یشخندیرنگ ترس گرفت. ن  نگاهش
 .سمت در و، درو باز کردم  یدمقالده شو کش

 :داشت. قالده شو ول کردم وسمتش خم شدم  یمشک   یوندکوراس  یرونمثل ب  داخلم

  ِژرمن-

بهم  یکار  ی. براش ناآشنا بودم، ولیدپام خواب یباز کردم. پارس کردو جلو قالدشو
  .نداشت

 .کنن  یپاره م یکهآن ت یههارو تو  یبهسگا غر ینا-

 ین تو خونه زدم تا مطمئن شم کارمون به شنود و دورب یکنارش رد شدم و چرخ   از 
و   یال . شارون برگشت سمت ویستادمپنجره وا ینبود. جلو یزیچ ی ول یده،نکش

 .چشمش به من افتاد 

. ژرمن اومد  و، رو مبل نشستم  مدیکش  یقینفس عم  یرون تکون داد و رفت ب  سرشو
 .نداشتم براش اسم انتخاب کنم یم؛ عالقه اسمتم. اسم نداشت
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. دوباره  یدمبه سرش کش یبرداشتم و دست  یگاریاسم نژادش بهتر بود.  س همون
  .و بلند شدم. دنبالم اومد  یدمکش  یشروع کرد به پارس کردن پوف 

 .پارس کرد یناراحت  ا درو ببندم با برگشتم داخل ت یروناومد ب ی، وقت  یرونب رفتم

 تو  یارمتم یباش یپسر خوب -

 .یدمبستم و، رومبل دراز کش درو

*** 

 فریحا

 !ی؟نداشت  یناروهه ! نگوکه انتظار ا-

 :سوزوند یزبونش تا ناکجا بادم و م زخم

 طعنه نزن یس؛حالم خوش ن  یانشا-

 :پام زانو زد جلو

خودتو ذره ذره   یا یکنی،تو تموم معشق مسخر  ینامروز ا ینهم یا یحا،فر ینبب-
 باهاش...هاا؟ یکنینابود م

 :برگردوندم رومو

 تموم کنم آخه؟ یچجور -

 یحامنو...فر ینبب-

 :طرفش چرخوندم سرمو
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 زنن   یوجودم دارن اونو صدا م  ی.من هنوزم ذره ذره سلوال..یانتونم شا  ی بخدا نم-

 یشه نم یهزاربار باخودم گفتم، گفتم احمق نباش، ول یشبد از 

 :گفت  پوفی

  ... تمومش کن توروخدا -

 که ولت کرد، رفت؟   یبذار یعشق کس یو پا یتعمر و جوون یخوا یم-

دادم به   یهبود! سرمو تک  یکامال منطق   یبعج  یاز منطق عشقم دور بود. ول  حرفش
  .فشار آوردم ینممبل و دستمو، رو قلبم گذاشتم، محکم  به قفسه س

 کنه؟؟ یقلبت درد م-

 !!کردم: قلبم   زمزمه

 ...خونش یبر یمنو م یانگفتم: شا  یتو جام نشستم. با لحن غم آلود صاف

 :مخالفت کنه گفتم ینکها قبل

 جمع کنم یلموخوام وسا ی بار، م ینآخر یبرا-

 !یشد  اووف تازه مرخص-

 :تکون داد ینگاهم التماسش کردم. سرتاسف  با

  پاشو-

  ...تو قفل چرخوندم کلیدو
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سر  ینخودمو به اتاقش رسوندم، درو بستم و، رو زم یممستقد؛ بو یکجا تار همه
 !!دلش اومد؟ یخوردم. چطور

 .زد یبدرونم نه صدای

 "بسه یحافر"

 یگشد  یلنگاه کردم ادکلن و چند تا از وسا  یز . به میستادموا  ینهآ   یشدم و جلو  بلند
 :شد یدهبنتونستم در کو یبودن. ادکلن و برداشتم و آوردم باال که پرتش کنم، ول

  یکنی؟م یکار درو باز کن چ یحافر-

 :ندادم اهمیت

 تنهام بذار -

مگه   یدم؟؟؟کش  یعذاب م یدمن چرا با یوردم؟سر خودم م ییداشتم چه بال من
 .خواستم؟؟ نه نبودم. پس عذابشم حق من نبود ییوجدا ینمن بودم که ا

کردم.   یکر مبهش ف یبود. اشتباه محض بود اگه از االن به بعد حت  یانبا شا حق
 .نبود یمحال یول

زدم. برگشتم وبه قاب عکسش  یخودم پسش م یقبول کرده بود، ول ینارو ا عقلم
 :زل زدم

 یکن  یم  یلتبد  یمنو به چه موجود  یدار  ینگا کن؛  ببخوب ن  یوان،خوب نگا کن ا-
خودمو ازم   یدماجازه نم یدم بهت اجازه نم یگهد یالمتو خ ی پا بذار یحق ندار

  یستم روز وا یه  ینکه...ایدام یه کنم فقط به   یم یوز زندم و زندگ امر  اگه یری،بگ
 خوره یجلوت بگم، حالم ازت بهم م
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 :بهم انداخت و گفت ینگاه  شایان

  یه؟چ ینا -

 !!به دستم انداختم. ادکلنش تو دستم بود یکرد. نگاه   یدستم اشاره م به

 رفت  یادم-

 :رو گردنش گذاشت دستشو

 یامشب م یرمم و باشگاه کار دارم نداره...فقط من ت یبع-

 به کارات برس خوادینم-

 :پولشواز رو کنسول برداشت کیف

 یرم؟ بگ یشام چ -

انصاف   یول یرم،خواستم بگم توام برو؛ بزار به درد خودم بم ی! مکردی ولم نم چرا
 .نبود

 برو -

 :تکون داد دستی

 فعال  -

 ...رو کاناپه خشک شد یمابست. نگاهم مستق درو

  :با حرفاش رو مخم بود  شایان
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کارام   یخوان، ازم خواست برم، ول  یم  یروزده بود؛ تو کافش ناز دوستام زنگ  یکی-
 ی؟ مشغول ش یبر  یهنظرت چ ه؛یادز

 :از پنجره گرفتم و نگاهش کردم نگاهمو

 ی؟ چ  -

 :کرد و گفت  سرفه

 گفتم کافه -

 یری؟چرا خودت نم-

 :و همونطور گفت یختسس ر یچشساندو رو

 وقت ندارم  یاده،باشگاه ز یراکه کاگفتم   -

 :زدم پوزخندی

 !منم خرم -

  .نگام کرد چپ

 :یدمکش  هوفی

  یرمکتابخونه نم  یگهد-

 سر بزن یه منتظرت باشن؛ فردا  یگمپس م-

 :شدم کالفه

 خوام؛ کار کنم یمن نم یانشا-
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 :پر گفت بادهن

 خرج داره  ی! زندگ یزهر یهوم ... پس پول از آسمون برات م -

. ساکت شدم. همه سال به مامان زنگ بزنم ینل قصد نداشتم بعد ار پوخاط به
 .کردم  یسکوت م یشتر روزا ب ینا

خواست چشمم به کوچه   ینذاشته بودم. دلم نم یرونروز بود از خونه پامو ب چند
شده    یحوصله، آدم یتفاوت و ب  یآدم ب  یهشده بودم به  یل. تبد یوفتهب یابون و خ

 .یدگنج  ینم تممیالتو تخ یبودم که حت 

 یدونستم اونم م ی. میدمترس یقبل م یشتراز ب ییذاشت.از تنها یتنهام نم شایان
 .نداشتم یقصد ینهمچ ی. ولیارمسر خودم ب ییبال  یهترسه 

 یکرد، ول  یم یدمکرد شا  ینم یتمعدمو اذ یگهدوام، د یشدمشروب م وقتا گاهی
 !شد ینم یمو حال یدمفهم یمن نم

 :تم و نوشتمام گرفانگشت ینب خودکارو

 /نه یاشب ها را گذرانده ام  ینبدتر یندانم ا ینم

 /یستدا یکابوس کجا م  یندانم ا نمی

 /سوزم یمرده ام و در جهنم تو م یددانم شا نمی

  /کند  یم یست که بد زخم یدانم ها خنجر ینم این

 یشت. با آیدمرو سر کش یوانو برگه رو مچاله کردم. ل یز پرت کردم رو م خودکارو
 . خاموش شد یقلبم لحظه ا یشگرفتن گلوم، آت
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شدم   یادهپ  یتو کافه بود.از تاکس  یمروز کار  ین. امروز اولیدمحوصله پوش  یب   لباسامو
به کار من نداشتن.  یکدومشونم کار  یچنداشتم و ه  یکار  یو رفتم داخل با کس 

 :انداختم و گفتم یادداشتبه  ینگاه 

 ۲یزسفارش م -

 .و گرفت و رفت سینی

 .کردم  یسفارش هارو مرتب م یادداشتبود و  یینپا سرم

 ید؟ ببخش-

 :باال آوردم سرمو

 بله؟ -

  !قفل چشماش شد. زمان متوقف شده بود  نگاهم

 ید؟؟ د یِمنوتونو م-

 .کردم چشمام پر شده. انگار قدرت تکلممو از دست داده بودم  یم حس

 :گفت  متعجب

 یدی؟؟ نم -

دوباره نگاهش کنم   ینکه. بدون ایدمکش  یقعم  انداختم و تند تند نفس  یینپا  سرمو
 !ید؟؟ لرز ی.  دستام چرا ممنو رو سمتش گرفتم 

 .دونم چقدر رفتم ینم یرونب ییدمچنگ زدم و دو یفموبندم و درآوردم. ک پیش

 !. انقدر شباهتیستادموا یابوننفس کم آورده بودم، کنار خ یگهکه د  اونجا
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  یوونه د یدار یحافر یباشن! چشماش...وا یهشد دوتا آدم انقدر بهم شب یم چطور 
 ...شدم یادهساختمون پ یگرفتم و جلو  ی!؟ تاکسیشیم

درآوردم  و درو باز کردم.  قفلش همون بود! رفتم تو،    یدموبه در انداختم. کل  نگاهی
 .بود یکهمه جا تار

  :افتاد. چشمامو بستم ینجلوم، رو زم یفمشل شدو ک دستم

 یکرد  ییک منم مثله خودت عاشق تار-

  ی سست راه افتادم سمت اتاقش، آروم گوشه  یدهنمو قورت دادم و با قدما آب
 .ردم. سرمو تو بالشت فرو بیدمتخت دراز کش

کشه   یچقدر طول م  یارم؛چشماش مثله تو باشه کم م  یشهر که کس  یهرجا  هربار،
 "از دست دادم. مخصوصا به "عشق یتا فراموشت کنم؟هوم؟ اعتقادم و به همه چ 

شدم . اولش  یره. به شماره خیدمو باال کش یسکیو یشهزنگ خورد.  ش یمگوش
  .تعجب کردم

 .سالم کرد یبه روس یمرد یدمو کش اتصال

  یدمفهم یبعد احوالپرس یگه؛م ی چ  یدمفهم یبود؛ راحت م یمزبان مادر چون
 خونه مامانه  یدار سرا

 مامانم چطوره؟ -

 :جواب داد یطوالن  یمکث  با

 یبرسون  یخاکسپارودتو واسه زنگ زدم خ یزم،عز-
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 :سکسکه افتادم به

 مرده؟  -

 :داد جواب

 متاسفم -

سالم بود، که تو  ۱۵که از مادرم به خاطر داشتم؛   یریتصو  ینبستم. آخر چشمامو
 .داد یفرودگاه برام دست تکون م

 ...ییشطال یسبزش...موها چشمای

 .هنوز رو گوشم بود گوشی

 ...یول تت یندوست داشت واسه بار آخر بب یلیخ-

 :جمله یه

 یددفنش نکن یدمتا نرس-

روبه روم   یرهخ یقهزنگ در اومد. چند دق یانداختم. صدا یز و، رو م گوشی
 :اومد تو یانشدم...مامانم بود! بلند شدم و بعد باز کردن، کنار رفتم که شا

  یدی؟جواب نم یتوچرا گوش-

 .نگاهش کردم خیره

  یرونده بکه از کافه، خانم بدون خبر ز   یروزمد-

 آورد و دستشو جلوم تکون داد: الوووو  یکو نزد صورتش
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 یه؟دهنمو قورت دادم: چ آب

 چته االن؟ -

 :باال انداختم  ابروهامو

 مامانم مرده-

 یی؟زد: چ داد

  ...برمیدبا-

 ...گفت: غم آخر  متاثر 

 :اشارمو،رو لبم گذاشتم انگشت

 ... نگویسسه-

 .گرفتم  یط بل یهروس یساعت ،برا یکتریننزد برای

کردم؛    یخدافظ  یانگذاشته بودم . صبح پرواز داشتم.از شا  یز روم و آماده پاسپورتم
 .مخالفت کردم یول یاد،اصرار داشت تا فرودگاه ب

  ی ناراحت م یدنبا یاداز دست دادم پس ز یرانکه اونو همون موقع که اومدم ا  من
 .احساساتم هنوز حس عذاب وجدان شعله ور بود یبودم. ته تها

به    ی. نگاه کلیدمدونستم.لباسامو پوش  ینبودم براش، م  یوقت اوالد خوب   یچه  نم
 .رفتم که نگاهم رو کمد موند. درشو باز کردم یاتاقم انداختم؛ داشتم م

جا دادم؛ و در کمدو   یفمو ادکلن و تو ک یشرتو ادکلنش ت یشرت عکس ،ت جعبه
 .شدم  یماچمدونا سوار هواپ یلد تحوبستم. بع
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 :گفتم  زیرلب

 خداحافظ شهر عذاب -

 .روشن کردم یموروهم فشار دادم.ئچمدونامو گرفتم و گوش چشمامو

معلوم   یبود ول یبود. هوا آفتاب  یتیپرجمع یباو تقر یشرفتهپترزبوک شهر پ سن
 .یرهبارون بگ  یکرد ک   ینم

 .دنبالم یادزنگ زدم که ب یدار انداختم. به سرا یفمکندم و تو ک  شالمو

 ی بابا و خانواده   یتا از دوستا۴نبودن؛  یادیز یآدماتون، قبرس یمرفت مستقیم
 .درآوردم و سر کردم از دور نظاره گر مراسم شدم یمو... شال مشکیدارسرا

 .ترک کرد یارودن  یشههم یبرا یسادگ   ینروش و به هم یختنسرد ر یها خاک

 آسون تر بود...نبود؟ یلیخ مردن

اشون تکون دادم. همه که سرمو بر گفتن.   یم یتو  تسل جلو  یومدنم یکی یکی
 خاک برداشتم. خدافظ مامان...خدافظ یرفتن نشستم رو خاک و مشت 

شده بود.    یتو وجودم خال ییجا یهو تو مشتم فشار دادم و بلند شدم.  خاک
 .داشت یراییکه هنوز گ  یآب  یبا چشما. یدرس یبه نظرم یمرد مهربون  یدار سرا

  یونش کرده بود و دکوراس  ییر تغ یشه چ. همبود یخونمون شدم. خونه بزرگ  وارد
 .مشتمو باز نکردم یحس شده بود ول یمدرن بود. رو مبل نشستم، دستم ب 

 :اومد سمتم و گفت سرایدر 

 اومده یلوک یحافر -
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 باشه -

  یح انحصار وراثت توض یروبه روم نشست و درباره کارها یکت و شلوار پوش   مرد
 .گفتم متعجب شده بود  ینم یزیچ  ینکهداد، که اصال گوش نکردم از ا یم

کردم.   یامضا م  یدبه اسمم مونده و با  ینخونه و چند تا زم  ینکه ا  یدمفهم  آخرش
 .حرف رفتم سمتش و چند تا کاغذوامضا کردم یب 

 تمومه؟ -

 تکون داد  سرشو

  بازم یگمم یته ... تسلبل - 

ردم؛ خو سر  ینهنوز جاش بود.کنار تخت رو زم یماتاقمو باز کردم. تخت صورت در 
 ینبود که از ا  یدونم چه آرامش  یو نم  یختر  یمشتمو باال گرفتم. خاک ذره ذره م

 ...شدیم یقکار به وجودم داشت تزر

 یومدبود که خودمو عادت داده بودم. آب و هواش و دوست داشتم. بدمم نم  دوروز 
 .بمونم ینجاا

. یدمو پوش  یمشکسرتا پا م  یگشتم اونجا ؟ غروب که شد لباسا  یبرم  ید با  یچ   واسه
 .برداشتم و رو مچ و گردنم زدم یزوموهامو از باال بستم و ادکلن رو م

 .کرد  یو دوست داشتم؛ حالمو خوب م بوش

 یلی شدم که از نماش خ  یوارد کلوپ  یمهارو گشتم و مستق  یابونخ  یکم...  یرونب  زدم
 :گذاشتم  یز روم یفمونشستم و ک یبلند یهپا ی. رو صندلیومدخوشم م

 صوص مخ یه-
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 . یارهنگاهم کرد و برگشت تا سفارشو ب یرهخ یرهخ  یچشم آب  ی پسره

 .بردن  ینگاهشون کردم. حوصلمو سر م  یکمچرخوندم سمت رقصنده ها و    خودمو

 بفرما-

  .یدمشحرکت  باال کش یه و ازش گرفتم و با لبخند تو  لیوان

 .زد یزدم، داشت مخ م پوزخندی

 :چشماش زل زدم و لبم کش اومد تو

 ی بود یعضا یلیخ-

 و طرفش گرفتم یواننگاهم کرد که ل سوالی

 :شد طرفم  خم

 ی؟مطمئن -

 .کردم  اخم

 :گفت  ییپررو با

 نشو  یباشه عصب -

 .چسبوندم یز توجه سرمو،روم یکنارم نشست. ب   یکیکردم   حس

زد. سرمو باال آوردم و نگاهش کردم.     یبا خودش داشت حرف م  یلب به فارس  زیر 
گرد و    یو صورت  یقهوه ا  ییروشن، چشما یی بود، با موها یرینیدختر بانمک و ش

 ...یدسف
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 سالم-

 :مکث گفت یقهدفعه اون متعجب نگاهم کرد. بعد چند دق این

 ی؟؟ بلد یتو فارس  یشه؛اووه خدا، باورم نم -

 :کش اومد. دستشو طرفم گرفت. به دستش نگاه کردم و گفتم  لبم

 خوشحال شدم  -

 من ِامام و تو؟ -

 :ستشو  آروم فشردمردم ود جلو ب دستمو

 یحا فر-

 :زده گفت هیجان

 ی؟ تنها اومد -

  اره ... تنها_

 :یدو سمتم کش خودش

 یرس یبه نظر نم یکم؟خوب یمحرف بزن یخوا یم-

 :یدمکش  آهی

 واس اونه  یدتازه مامانم مرده... شا-

 تونم درکت کنم یمتاسفم؛ م-

 !یددلم گفتم شا تو
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 ه؟ ن یبهعج یکمکردن   یهدف زندگ  یب -

 :کرد  یخنده ا تک

 بخواد یشاز زندگ یزیچ یه یدآدم با یرممکنه؛غ یهدف  یب  یهدف مهمه، ول-

 :زدم لب

 !ها  یرممکنغ -

  یرهنم یشپ مایلطبق م یزندگ -

 یخیالب-

 :مکث گفت یکم  بعد

 ی؟کن  یکار م -

 :زد! بهش نگاه کردم و جواب دادم یحرف م زیاد

 شم یخواستم مرب  یم  یشنه...چند ماه پ- 

 مهمه ینا ی؛ا یزهتکون داد: باانگ یرس

 :تمسخر لب زدم با

 هوم  -

 تونم راحت حرف بزنم باهات؟  یم-

 نگاهش کردم: بگو خیره

 :شد  یکتر گردوند و نزد  یاطرافش نگاه  به
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 ییآدما ینهمچ یهکه   یکنمکار م  ییکار بدم؛ جا  یشنهادخوام بهت پ یراستش م-
  ... توش باشن یدبا

 !ه هاگفتم: افسرد  یهکنا  با

 :خم کرد طرفم و درگوشم گفت سرشو

 ...یارهدرت ب یمهدف  یتونه از ب  ینداره؛ تازه م یمعن یتو جمع ما افسردگ  یایب-

 :نگرفتم منظورشو

 ی؟چجور-

 :گرفت جلوم  کارتی

بمونه واسه بعد، من   ییاتشراجبش، جز یدمم یحتوض یشتر تو قبول کن؛ من ب-
 یگهساعت د یهپرواز دارم 

  .روش بود یشماره ا مم گرفتجلو چش کارتشو

  یمفردا زنگ بزن بهم قرار بذار-

 :وضعم کارت و گرفتم  ینخسته بودم از ا یداشتم، ول یدترد یکم

  زنم یباشه؛ زنگ م-

 .محو شد یدم" از دیزد و بعد گفتن با لبخندی

اومدم. باد که به   یرون و ب یدم. ابروهامو تو هم کشیشدم ینداشت سنگ سرم
 ... برگشتم یادهبهتر شدم و پ میکصورتم خورد 

*** 
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 ایوان

 .گذاشتم  یز رو مبل و پاهامو رو م نشستم

 .سمتم و خودشو، تو بغلم پرت کرد ییدنفر باسرعت دو یه بازشد و در 

 چه خبرته دختر؟ -

 ِاما بس کن-

 دلم تنگ شده بود  یهخب چ-

 :خودم دورش کردم از 

 پترزبورک خوش گذشت؟سن -

 اره بدک نبود-

 خب؛ پاشو اونور  یلیخدادم: تکون  سری

 جمع کرد: نموخوام لباشو

 جمع شد: لوس صورتم

 :و گذاشت رو شونم سرش

 ی ولم نکن  یگه رو ندارم؛ قول بده د  یکه جزتو کس  یدونیدوست دارم، م  یلی خ  یوانا-

 :تفاوت گفتم بی

 یستن یچاره ا یم،و ندار یمابه جز هم کس -

 ی؟و مجبور یدوسم ندار  یعنیعه! -
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 یگاربکشمخوام س یپاشو م-

   ی؟شد ینجوری توچرا آخه ا-

  !ی؟چشماش زوم شدم: چجور تو

  ی موقع ها حت  یپاکت، بعض یهساعت شبانه روز ۲۴گرد کرد و گفت: تو  چشماشو
 یم یدنیقبل نوش یشتراز ب یلیخ ی؛خواب  یشب ها نم ی؛کش  یم یگار دوپاکت س

سر خودت  ییسگ چه بال ینو ا یکه خونسرد بود  یدرحال یشد ی...عصبیورخ
 یاری؟م یدار

 سرت تو کار خودت باشه-

 .شد ازاولشم لوس بود یزونآو لباش

 ی بد یلیخ-

 .و سمت اتاقش رفت بلندشد

 !!یعوض یکه گفت شرح حال من بود. عوض شده بودم وکم  یزهاییچ همه

شارون خودم   یگاردایبعداز اخراج باد   یاطبه دست رفتم سمت ح  یگار و س  بلندشدم
مواظب ِاما باشن و  ینکهاستخدام کرده بودم. اونم فقط واسه ا یگارددوتا باد

 .و اخراج کردم یشقبل یگاردایباد

کرد.   یاز خاطراتمو زنده م  یلیکه واسم خ  یگرفتم باالو زل زدم به آسمون ابر  سرمو
پام   یطرف استخر اومد و جلوآوردم. باسرعت از اون  یینژرمن سرمو پا یباصدا
 .یدخواب

 :یدمکش  گردنشیر ز شدم و دستمو خم
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 شب خوش گذشت؟ -

 .بلند شدم  یمزنگ گوش یکرد. باصدا  پارس

 شنوم یم-

  حواست که هست؟  یدار یتامشب مامور  -شارون

 ی؟ که زنگ زد  یهربطش به توچ یاره ول-

 ی؟کن  یم ینجوریاچرا  یوانا -شارون

 !یندار یکار-

 یم؟ حرف بزن یامب یخوا یم -شارون

 !یکنیفکر م یخودت چ -

 شد: خدافظ  یصبع صداش

. ژرمنم پشت سرم اومد.هم زمان شدمیآماده م یدبا  یالکردم وبرگشتم تو و  قطع
زد و برگشت تو اتاقش و، درو    یغژرمن ج  یدنو با د  یرونبا ما ِاما از اتاقش اومد ب

 .کردقفل

 .پارس کردو با سرعت سمت اتاقش رفت ژرمن

 زدم: ژرمن صوتی

 .بود  یمرو زندگ  یسکو ر  یتمامور  یناول  ینم. اتو اتاق رفت  یشم،شد و اومد پ  آروم
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رو سرم و کلت و پنجه بوکس و  یدمو کش یشرتمعوض کردم. کاله سو لباسامو
شلوارم که مخصوص سالح سرد بودن،   یرو تو بدنم و بندا یگهد یچندتا چاقو

 .کردم  یجاساز

 :یداشدفرستادم ؛که سروکله ِاما پ یرون حرکت کردم.  ژرمن و ب یالدر و سمت

 یری؟م یدار-

 بینیینم-

 :نگاهم کرد حرصی

  مواظب خودت باش مونمیخب، منتظرت م یلیخ-

 بخواب یسالزم ن-

 !یگه نکن د یتاذ-

که درو باز کردم با رابرت روبه رو    ینو رفتم سمت در، هم یدمکش  یکالفه ا  پوفف
 تکون داد و گفت: چهارتا از بچه ها جلودرن یشدم. سر

 یرما مگفتم که تنه  یسالزم ن-

 :گفت  حرصی

 ی؟ شد یر الاقل جان! مگه ازجونت س -

. یومدژرمن همچنان دنبالم م یناز کنارش رد شدم و رفتم سمت ماش سیربودم
  یارشپرت کردم: بدو ب ینرو، روزم یو باز کردم و کاغذ مچاله ا ینپنجره ماش
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  ه ی پشت  یدن؛دکمه اتومات درو زدم و گازشو گرفتم.  بعداز رسکه رفت؛   همین
  ی نم  یدهد  یمحافظ   یالو  یجلو  روبه روم انداختم.  یالیبه و  یونگاه   یستادموا  یوار د

 .شد

  یکروفون بکنه. م  یکردن زن مبهم روس  یداتو پ  یادیتونست کمک ز  یم  یعوض  این
 وجلو دهنم گرفتم: رابرت  یککوچ

 صداتو دارم بگو -رابرت

   یسکس ن   یچه یالجلو و-

دادن صددر صد  یبترت یگم امشب مهمون بهت ب رفته بود یادماره  -رابرت
 طرف افتادن کارت آسون تره  یهمحافظاش مست 

 باش-

اومد.  خواستم بزنمش که    یرونب  یکه درش باز شد و محافظ   یالرفتم سمت و  آروم
رفتم داخل،   یاطخورده ازکنارش رد شدم و بااحت  یلیشد؛ معلوم بود خ  ینپخش زم

 .رابرت درست گفته بود همشون مست بودن

رفتم داخل ماسکم و  یزنم؛ بدون توجه به کس یارم قدم متوپارک د  ینکها مثله
 .. پنجه بوکسام آماده حمله بودیدمروصورتم کش

واسه زدن نبود.  یوضعشون کس  ینباا یگذره ول  یکردم امشب خوش م  یم فکر 
آروم برگشت و زد    یلی باال سرش و زدم رو شونش خ  یستادمرفتم جلو وا   یدمش،د
 !!گروه و باش  یسهه رئه...خند یرهز

 بزنم لهت کنم، ببرمت؟ یا یای،مثل آدم بامن م-
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رو شونم  نشست. برگشتم وچندتا محافظ  یخنده ، رو مخم بود. دست  یره زد ز باز 
 .وضعشون بهتر بود یانگار یناا یدم؛و د

پنهون موند. مشتمو بلند کردم...  ماسکم یر زدم که ز یکردم و پوزخندکج   گردنمو
 .یدطول کش یقهط ده دقن فقارشوک

مشت رو نبض گردنش   یهخواست؛ دوباره بخنده که  یسشونسمت رئ برگشتم
 :کردم  یخال

 !یخند ینم یگهد-

زدم و انداختمش رو دوشم و حرکت کردم. تا آدماش به  یا یگه د پوزخنده
مصرف کرده بودن  یدنیبدتراز نوش یزیزدم. صددرصد چ یرونخودشون بجنبن ب

 .رو سست کرده بوداونا حد  ینکه درا

 .چند تا بوق زدم که در باز شد یدم رس ینکه از ا بعد

 :از محافظارو صدا کردم یکی

  مکارش دار   یرونب  یادبه شارون بگو ب-

 چشم -

 :شد یداسرو کلش پ یقهچند دق بعد

 طول بکشه  یشتر کردم ب  یفکر م یچقدر زود اومد یوانا-

 :باال انداختم ابرو
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واسه زدن  یچکسکه ه  یبود یختهر یچ  یدنیاشونه تو نوشخودتو نزن به اون را-
 نبود؟ اصال بهم خوش نگذشت

 !و گفت: خب مجبور بودم  یدو جلو کش ژاکتش

که واسش   یامبر ب یتمامور یه تونم ازپس  ینم یفکرکرد ی؟چرا مجبور بود-
   یدیمآموزش د

 ی؟ چ خودت  یول یومدی من نگرانتم...مطمئنم از پسشون برم یوانگفت: ا تند
 ...یبزن  یبممکن بود به خودتم آس

 :جلو صورتش گرفتم دستمو

  ی م ینم،گند گرفت ماش  یبو یرونبکشه ب ینوتنه لش ا یادبگو ب یکی بس کن؛ به -
 یکن  یم یبارت باشه بدون اطالع من کار ینخوام برم؛ ودرضمن آخر

 یاناز محافظا گفت ب یکی. برگشت وبه یدکش  یقنفس عم یه بست و  چشماشو
 یال سوار شدم و گازشو گرفتم سمت و یند ازبرداشتنش از ماشش. بع ببرن

  یدنم راست تو اتاقم  رفتم. ژرمنم با د  یه  یدمرس  ینکه د ا... بعی! چه شب مزخرف هه
 .یستادموا  یوار د ی. رو به رویومدبا سرعت دنبالم م

. چند قدم اومدم عقب و به یدمرو عکسش کش یقرمزو برداشتم و ضربدر ماژیک
 .انداختم ینگاه  شاهکارم

 !اومد: تمام یباز شد.  رابرت با خوشحال در 

 .و آماده حمله بود  ید خرناسه کش ژرمن
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 یکه سگ ها آدم و ت ینا یدمبه عقب برداشت و گفت: اوه اوه...شن یقدم رابرت
 !کنن  یپاره م

 شک نکن -

  .به روش نشستم رو

 :عوض شد  یافشق یدنمد با

  رابرت نه-

بلند شدم. برگشتم سمت   یعبزنه سر  یسمبخواد ل  ینکهااز    قبل  یرونو آورد ب  زبونش
  .کرد  ینگاه م یوارمرابرت که با دقت به نقشه رو د

 ی؟بر یشنقشه پ ینطبق ا یخوا یگفت: واقعا م  یدترد با

 !یدی؟که نظرم م  یشبخون یاصال تونست -

 :و خاروند  موهاش

 یش،گذاشت  یکارآش ینبه ا یتو جا یوقت  یدم؛فهم یزیچ یهاز عکساش  ینه ول-
 یشبخون یتون  یودت فقط مو خ  یهمعلومه رمز

 !ی باهوش شد-

 یادته؟  یلیامو یبابا-

 :تکون دادم سری

 یه؟ اره، چ-

 :گذاشت  یقششکل اسلحه رو شق دستشو
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  بنگ بنگ -

 یه؟ کاره ک-

 :فکر رفت تو

  یمکه ما دنبالش  یهصددرصد کار همون-

 ی لعنت -

 :یدکش  یقشبه  دستی

  به شارون باشه یشتر ب .حواستفقط.. یرممن دارم م-

 یتو کلش خال یر ت یه بخواد جلو دارم بشه  یماالن فقط نقشم برام مهمه، اگه کس-
  کنم  یم

 فعال  ی،کن  یم یکاره خوب -

 یاصل  یرو تخت و به نقشه زل زدم. عکس همه رابطا بودن فقط مهره ها  نشستم
 .شد یاسم م به عکس و یلتبد  یعالمت سوال بود، که به زود  یهعکسشون  یجا

 کنم  ی: نابودتون م یدمزدم و دراز کش نیشخندی

*** 

  فریحا

 یفموپام کردم و ک یامو. کتونیدمپوش یمومشک یندارو شلوار ج ینآست پیراهن
 .کردن  یم یتماذ یادیلختم ز یبرداشتم. موها
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خودمو   یدانداختم. با  ینگاه دوباره ا  یمگوش  یگوشم زدمشون و به آدرس تو  پشت
 ...مسکورسوندم  یم

  یی بود. با لبخند گفت: جا  یدر نگاهم به ِتزار خورد. دوسش داشتم. مرد خوب   جلوی
 ی؟بر یخوا یم

 مسکو، کار دارم-

 :یدمقدمه پرس بی

 ی؟تنها بر یخوا یم-

 :طرفه انداختم یه کیفمو

 برام؟  یکن  یم یداشناسم، راننده پ یجارو نم یچه-

پشت سر هم بودن. سمت چپ  یادیز ینایبود که ماش یمعطوف جاده ا نگاهم
 .یشهم یدهآخرش به کجا کش یدیفهم یبود، که نم ییانتها یجنگل ب 

کلمه ام حرف نزده   یک  یر بود و تو طول مس یبود. راننده جد یز ترس برانگ یکم
  .بود یمخف  یته استکان  ینکع یر ز یشمآب یبود. چشما

از کردم، د. داشبورد و ببهش مطمئن بو   یکرده بود، ول  یداشجا پدونم ِتزار از ک  نمی
 .زد یبرق م یدنینوش یشهش

 :دراز کردم که صداش اومد دستمو

 دست نزن-



 

 
144

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

شدم. سمت   یاده... درو باز کردم و پیدمو باال زدم و نگاهمو به روبه رو کش   داشبورد
 :خم شدم یشهش

 زنم یشمارت و دارم زنگ م-

 خوش گفت: روز   نگاهم کنه ینکهرو چشمام برگردوندم. بدون ا  یموآفتاب عینک

 .بود  یک. آدرس نزدیدمکش  یرونب  یموو گوش  ینمج  یپشت   یببردم سمت ج  دستمو

مزون   یترینو یبود که در حال رفت و آمد بودن. جلو یرو پر مردم بلوند پیاده
 .یستادملباس عروس وا

 .زدم ی هام!! لبخند تلخ  یبچگ  یپرنسس لباس

باال   یابونسمت خرد شد. کرد و   ی.  عذرخواه یدممحکم خورد بهم عقب کش یکی
 .شده بود یدهچ یچرم یایکافه صندل  یراه افتادم. جلو

  .دور شناختمش، آروم جلو رفتم از 

 :درآوردم ینکموروش نشستم و ع روبه

 ! سالمیه -

  ی؟گفت: راحت اومد  پرانرژی

 شنوم یانداختم و گفتم: اره ... خب م ینگاه  یش تور یلباس آب  به

 :خم شد یز م رو

ندارن،  یاونام با ما کار یم؛ندار یکار یس...با پلیستن یروه قانون گروهمون گ-
 واضح گفتم که؟؟
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 :کردم که ادامه داد  سکوت

و چندتا قانون ساده ست و   ینی بب ید دوره با یه  یعضو بش ینکها یبرا-
 تمااااام...خب؟؟؟

. لبمو با زبون تر  یدمد یبود که ازحرفاش تو خودم م یزاییچ یجانو ه کنجکاوی
 :مکرد

خوامم خودمو به لجن    ی از دست دادن ندارم و نم یبرا یزیکه من چ  یدون  یم-
  یه؟که منظورم چ  یفهم یبکشم، م

 :تکون داد سرشو

 یاگه درست کارتو انجام بد ینی،ب ینم یصدمه ا-

 .فکرام گم شدم تو

 باتوعه  یینها یمتصم-

هش کنم؛ گفتم: گان ینکه به مردم درحال رفت و آمد نگاه کردم و بدون ا یهثان چند
 شروع کنم؟؟  یک 

 یامروز، فردا، هروقت آماده شد-

 من خونم اونجاس-

 :جمع کرد لباشو

 یداشته باش  یدنبا یخونه ا یگهد-

 :فکر کردم یکم
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 !یچ   یلموسا-

 یاریب یبر یتون  یم-

 :چونم گذاشتم یر ز دستمو

 ...پس-

  یارنت، ب فرستم دنبالت که یم ینقطع کرد و گفت: پس، فردا خودم ماش حرفمو
 امشب برو خونت 

خواستم  یخودم م یدونستم، ول یم ینکهکردم؟ با ا  یداشتم م  یاحمقانه ا کار 
 خودم؟؟؟  یا یمکردم؛ زندگ  یلج م یداشتم! با ک  یخوب  یاحمق باشم!! زندگ 

 :کرد  ینگاهم م  ینغمگ ِتزار 

 خانم؟  یدر یکجا م-

 :و گوشه پارکت گذاشتم چمدونم

 دوستم یشپ یرمم-

  یشه؟م یچ  ینجاپس ا-

 :به روش زدم لبخندی

  یدشما هست-

 :خم کرد سرشو

 ...خانم بعد
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 حرف منه  یگم؛من م-

سوءاستفاده گر  یئآدما یشمنگرانتون م ی،گفت: توام مثله دختر خودم مهربون
  دختر تنها یهشمام  یادن؛ز

  :کردم  یبهم دست بده نگاهش م یحالت  ینکه ا بدون

 ... دست شما امانت ینجاا-

 یادهبرج ترمز کرد وِاما ازش پ  یجلو  ینیشدم. ماش  یادهو پ  یینپا   یدمو کش  چمدونم
موندم؛    یشد. اونجا م  یتا دوره تموم م  یدکه طبق قراربا  یمشد  یشد. وارد ساختمون 

 یحاکنم؛ فر  یم یگفت: خب خب، دخترا معرف   یبه روس یرینشبا لحجه ش

 :سمت من برگشت  و

  یدبش  دخترا خودتون باهم آشنا  یناما یحافر-

 .گفتم  یا باشه

 یزیاومد سمت ِاما و درگوشش چ یومدکه از مدلشون خوشم نم  ییاز پسرا یکی
 .گفت

کاراتون و به    ینجان،به بعد ا ینازش جدا شد و گفت: دخترا لورل و ِهنگ از ا ِاما
 ی لش رنگ   یداشته باشن. لباسا  یگاردنقش باد  یومدبهشون نم   یدبگ  یدتون  یاونا م

 !زده شده بود  یغ ت که با  ییو موها

 .شد یزونشون آو یافهق همه

 ...یگهد یرمگفت: من م  ِاما
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 :یدکشدختر مو بلوند اومد سمتم و دستمو یه

 چشم خوشگله ینیمبب یاب-

بودن و   کردن خودشونو، همه شون از مسکو   یاسماشونو گفتن و معرف  یکی  یکی
 :مثله من دو رگه بودن. صدامو صاف کردم یاشونبعض

  یرانیمادرم روسه و پدرم  ا  ام،حیمنم فر-

تو، سبز تعجب   یول یمبودگفت: همه ما چشم آب یزاکه به گمونم اسمش ل  دختری
 کمترن  ینجاکنم چشم سبزا ا  یم

 یدونم اره م-

 یدمم یادتمن قانونامون و  یباخنده گفت: خب، حاال که تو تازه کار لیزا

لورل و با  یرد شدن  اهروگرفت. دسته چمدونو دنبال خودم کشوندم. از ر   دستمو
 .زدن  یداشتن باهم حرف م یککه تو فاصله نزد  یدماز دخترا د یکی

حواسم معطوف اتاق   یزال یگرفتم و خودمو تو اتاق انداختم. با صدا  یعسر نگاهمو
 :شد

 اون تخت تو -

 :کرد برام  ینم فرقی

 باشه -

رو   یروو، رو تخت نشستم. رفت سمت کمدو لباساشو ز یو گذاشتم کنار چمدون
 :از بر بود شروع کرد یاو حفظ کرده  یزیکرد. انگار چ
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 یکن، حفظ کن  یقانونه سع  چندتا

  یارندخلتو م یننتخط قرمز بکش، اگه بب یس( دور پلیک  قانون

 یمر  ی( فعال کلوپ نمدو

 یآماده و تو دسترس باش یدبا یشه( همسوم

  یمالقات احترام بزار ی( به قراراچهار

 اون بخواد ینکهمگرا ی؛باشدرارتباط   یدنبا سییبا ر یم( مستقپنج

 یگهفهمن و بعدش د یوگرنه م یگیم یقتشوحق یپرسنازت م یسوال ی( وقت شش
 یشه بد م

  باشه ی از دستورات مطلقن، مجازاتش مرگه حاال هرچ  هفتسرپیچی

 عنوان و قانون آخر  یچبه ه یم،ندار یت( شکاهشت 

جلو راهت    یراه برگشت   ی؛زار  یروه مپا تو گ  یگفت: وقت   یخاص  یتو با جد  برگشت
انتخاب با  یای،از گروه درب یتونیطرفه  فقط با مرگت م یهجاده  یهمثله  یس؛ن

 خودته

 !نه  یا  یدمترس ینهخواست بب ی. میمبود یره هم خ یچشما تو

  توام یا یوونهو گفت: د یدزدم که خند لبخندی

 !یگفت عقل ندار  یبهتر بود م شاید

  یمدبه جمعمون خوش او-
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واسه  یزیاشتباه نکردم. من که چ یممتو تصم یدم. فهمیومدقانوناش خوشم م از 
ازش استفاده   یجور  ینجون داشتم که اونم قصد داشتم ا  یهازدست دادن نداشتم.  

 .مصمم بودم یگهکنم، د

اومدم. آباژور   یینشدم و از تخت پا یز خ یمچشمامو باز کردم...  گرمم بود. ن یهو
 .کردم  روشن یزو،بغل م

 .بود یدهخواب لیزا

بود. از سالن رد شدم و   یکدرست کردم و در اتاقو باز کردم. همه جا تار تیشرتمو
هول زده   ییپا یصدا یدنو خوردم. با شن یختمر یآب  یوانتو آشپزخونه رفتم. ل

 .رگشتمب

  .دهنمو قورت دادم آب

 :باز بود  یراهنشپ یها دکمه

 بده من  یوانمل یه-

 :ختمباال اندا ابرو

 ی؟خودت چالغ -

 .و نشست یدعقب کش یو صندل خندید 

 .کنم اسمش لورل بود  فکر 

 ی؟دار  یکار چ ینجاا یی،حرفا ینگفت: بچه تر از ا  یبم یو با صدا آروم

 یهمنم مثله بق-
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 یندار  یعاقبت خوش-

 زدم: االنشم ندارم  یکج   لبخند

 شد و اومد سمتم بلند

 نشون ندادم یاز موهامو تو دستش گرفت. واکنش یا تیکه

 یفی؟؟ح یدون  یو گفت: م یدکش  نفسی

 .، و درو قفل کردمو خودمو تو اتاق انداختم یدمکش  کنار 

  یاب-

تو فکش که دراز   یدمگرفته بودم و منتظر حرکت  اشتباهش بودم. با پام کوب  گارد
 .کش افتاد

 :ِاما اومد صدای

 تو  یاب-

 خودم اشاره کردم و گفتم: من؟؟ به

 یششکردم و رفتم پمحکم تر  موهامو  یاسب دم

کردم با   یکه فکرشو م  یزیگفت: دختر تو از اون چ  یجانمشت به بازوم زد. با ه  با
  کردم  ی...عجب کشف یتراستعداد

 :زد داد

، من از    یدجد  یگرفته واسه ورود عضوا  یبترت  یمهمون   یه...فردا  یددخترا جمع ش-
 یدن و آماده کنآنجال ...خودتو یحا،فر یزا،شما چند نفر مد نظرمه ل
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 کرده گفتم: دوره تموم شد؟   تعجب

 :زد بشکنی

 شک نکن  ینه،منم ا ی شما...حرفه یبرا  یهاره به نظرم کاف-

  ی ربع یهدوش  یه... یزابا دستم گرفتم و رفتم تو اتاق مشترکم با ل یشونیموپ عرق
 .اومدم یرونو ب یچیدمگرفتم. حوله رو دورم پ

 .یدمشد؛ حوله رو محکم چسب درباز 

 ی باز گفت: اوخ، سار یشتو جاش مکث کردو با ن هنگ

  :نگاهش کردم. سرتا پامو اسکن کرد یمبرزخ یچشما با

 یا لخوشگ-

 یفرستادم: عوض  یرونبگم رفت. نفسم و کالفه ب یزیو چ یامبه خودم ب تا

 جمع کن مکانمون عوض شده  -لیزا

 خب  یلیو رو تخت نشستم: خ یچیدمرو دور موهام پ  حوله

 .عکس توجهمو جلب کرد یهکردم رو تخت که   یخال یفموک  وسایل

قرار شد. تو  ی. قلبم ب یستادبود؟! عکسو که برگردوندم زمان برام وا یچ  این
 ی! لعنت یدارنچشماش زل زدم. آب دهنمو قورت دادم. خاطراتتم دست از سرم برنم

  یه  یدنولباسامو از کمد تو چمدونم جمع کردم. بعد پوش یفکردم تو ک پرتش
 یرون قرمز رفتم ب یسرهم

 یارم خوشگله چمدونت و بده ب -لورل
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 خواد یگفتم: نم  عصبی

 تعارف کردم یاوک  -لورل

 لورل یمببر  یینخودشو تا پا ید با ینو ا -ِهنگ 

 بابا  ید بر -لیزا

 .یمآسانسور شد سوار 

  یادخواد ب یزمزمه وار گفت: آنجال نم لیزا

 :تند باال آوردم سرمو

 ی؟ چ -

 نهفرار کخواد  یزد: م لب

  .گرد شد  چشمام

 کشنش؟  یگفتم: م  ناباور 

سکوت رو لبش گذاشت. دستام عرق کرده بود. به آنجال زل زدم   یبه معنا  دستشو
 .کرد  یتو چشماش نگاهمون م یبیبا غم عج

  ین هنگ نشست تو ماش یماز در که رد شد یچمدونارو گذاشت تو ون مشک  لورل
 .یومدو لورل پشتمون م

 یدکم کنبچه ها کم -آنجال

  برنگرد  یمحکم فشار دادم: برو؛ فقط رفت  دستشو
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  .پرشده بود یشآب چشمای

  یدزود باش  -لورل

 .ییدکوچه دو  یبیول کرد و با سرعت سمت سراش دستمو

شده  یچ  یدفهم ینکهشد. لورل بعد ا یادهپ ین. ِهنگ زودتر از ماشیدکش  یغج لیزا
 ینر اومد زماومد بدوعه دنبالش که پامو گذاشتم جلوش و با س

لب داد. هنگ دنبال آنجال رفت. لورل بلند شد، از ترس    یر ز  ی. فوش بد یدمگز  بمول
. یشنقدم عقب رفتم. دستشو برد سمت موهام و حس کردم دارن کنده م یه

 .صورتم جمع شد و چشمامو، روهم فشار دادم

 ی؟خورد یچه گوه  -لورل

 یولم کن، به من چه تو کور-

 یییییآ  کرد.  یشتر دستشو ب فشار 

 نکرده یاون که کار -لیزا

  ینمحکم ول کرد که باصورت خوردم به سقف ماش سرمو

  .نگاه کردم  یزاشد. به ل یدهسوخت. دستم کش یشونیم راست پ  طرف

 یکهخط کوچ  یه یسن یزیچ -لیزا

 گذاشتم گوشه ابروم   انگشتمو

 یمکرد  یکمکش م  ید...کشن بایکآنجالرو م-

 یمتونستم کن ینم یکار  -لیزا
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 .شد یدهو داد آنجال نگاهم طرفشون کش یغج باصدای

دستش   یبود. هنگ با باتون تو یبه درد اومد. از گوشه صورتش خون جار قلبم
 یوردشکشون کشون م

 هرزه   -لورل

 یم؟کن  یکارشاووف چ -ِهنگ 

بودم. لورل رفت سمتش و   یستاده زد. خشک شده وا یم یغ کرد و ج  یم گریه
 .شد یم یده، صداش خفه شنشت تو دهنش نشست جلوش دستشو گرفت و گذا

زدم. حالم خوب   ی. نفس نفس مینمگذاشت. برگشتم تا ادامشو نبرو سرش    زانوشو
بود که دوباره کشون کشون بردنش تو برج    یننبود. اصال خوب نبودم! نگاهم رو زم

رفتم زبون باز کردم:   یلتحل یشده بود.  با ته مونده انرژ یدهکش  ینرد خون رو زم
 رد؟مُ 

  نه...شانس آورد چون هنوز عضو نشده -لیزا

 .یمحرف سوار ون شد یلورل و هنگ اومدن ب  یقهچند دق بعد

مشغول اتو    یکی.  یکردنتک تک دخترارو آماده م  یشگراجا شلوغ شده بود.آرا  همه
بل بشو بود و من  ینکردن لنگه کفشش توا  یدا مشغول پ یکیکردن لباس بود، 

 .نشسته بودم یو صندلله ر حوص یبودم که ب  ینشونب

 تو؟ یشیآماده نم -لیزا

  :یدفکر کنم نفهم یلب گفتم ول یر ز نچی

 ندارم یزوده کار خاص-
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 کنم  یم یشتاز لباسارو بردار خودم آرا یکیپاشو   -لیزا

 کنم  یشآرا خوامینم یمرس-

آخه؟!! بلند شدم   یرفتم عروس ی. مگه داشتم مگرد شده نگاهم کرد  ییچشما با
و   یومدکه تارو ناف م  یتنه مشک  یمبا ن ی شلوار ساده مشک  یهگال رفتم. وسمت ر 

  .یستادموا ینهآ  یبرداشتم. جلو یفک  یه

کش بستمشون. به چشمام از تو    یهو با  یدمو شونه زدم و محکم باال کش موهام
رو انتخاب کردم و رو لبام   یا یرهگونم رژ لب ت  یبه خال رو یدمزل زدم و رس ینهآ 

 .یدمکش

دستم  خودمو یف. دستبند ظر یوفتیموقتش بود راه ب یباتقر یه،سمت بق برگشتم
از  یحرف  یزا. لیدم... از اون روز تا االن لورل و هنگ و ندیششونانداختم و رفتم پ

 !!!شدن انگار ی زود فراموش م یلیزد. آدماخ یآنجال نم

دوبلکس  بزرگ و  ... سالنیمشد یاده پ ینا. از ماشیمبر یمعرف  یبود به مهمون  قرار 
تو   یاهکرد رنگ س یخورد و تا چشم کار م یم یبیعج یبود. از گوشه پله ها 

 .کرد  یم ییخودنما  یونشدکوراس

 ی؟. آروم گفت: آماده ایستادموا کنارلیزا

 ؟ یشده گفتم: واس چ  گیج

با خوردن  یم؛امضا کن ینوجور ا یه یدو با یمش یعضو باند م یگه د ی،به طور رسم-
 ...یدنینوش

 :جمع کرد و ادامه داد چهرشو
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 یوونه ح  یه که توش خون -

 :کردم  یز ر چشمامو

 یییی؟؟ چ-

 .نگاهمون کردن  یرهدادم چندنفر خ با

 قانونه  یششششه -لیزا

 !بود؟  یچ  یگهد یوونح یهخون؟؟ خون  ینداشتم، ول یمشکل یدنینوش با

  حله-

 ی عاقل یادخوبه خوشم م -لیزا

 .یومداصال خوشم نم یاباز یسرئ یند؟؟؟ از اتصور کرده بو یزیچ یهخودشو  اینم

*** 

  ایوان

و کاله قرمزمو، رو سرم گذاشتم. چند تا پرونده   یدم پوش یوشلوار مشک  یشرتت یه
 .رو چک کردم

  یاتقه به در خورد: ب چند

 !یگاردادر برگشتم؛ باد سمت

 ین؟کن  یم یچه غلط  ینجاا ینمن یمگه عضوا یه؟شماچ-

 یمشگفتن به شما بگمورد بود شماره دو   یه-
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 بود؟  یزود زرتو بزن...اسمت چ -

 گفت: من ِهنگ  مطیع

 :اشاره کرد یشبغل به

  لورل  -ِهنگ 

 :زدم پوزخندی

 یه؟ خب چ-

 ...که  یرفتاز اعضا که دخترم هست داشت در م یکی -هنگ 

 :وسط حرفش یدمپر عصبی

  !!ربطش به من؟-

 :تر رفتم نزدیک

 !!!!هااایحرف بزن  یباک  یدبا پرتا چرتو  ین درباره ا یستن یتتو هنوز حال-

 ...یچرا آقا ول -هنگ 

  دادم که چند قدم رفت عقب هولش

مسخره  ینواسه ا یمن بگو، من وقت  یشپ یایکه گفته ب  یمبه اون یرونگمشو ب-
 ندارم  یاباز

 . رفتن  یرونو ب یینانداختن پا سرشونو
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انداختم. کم کم  نییبه پا  ی. از باال نگاه یدمو درو کوب یرونسرشون رفتم ب پشت
 .شد یداشت شلوغ م

 یزد.  بعد از رفتنشون نگاه  یدوتا احمق داشت حرف مکه با اون   یدمو د شارون
 .رفت یوریکوو  یلبه من انداخت وسمت آه

  ی که بغلم بود؛ و داخلش چندتا صندل  یبزرگ  یا یشه برگشت سمت اتاق ش نگاهم
 .گذاشته بودن

 :از پله ها باال اومدرابرت زدم.  یشخندیروشن کردم و ن سیگارمو

 !ینجا؟ا یگهم یچ  یشهش ینا-

 ضد گلوله مخصوص پنج مهره -رابرت

 !شده یر کنه از جونش س  یکخواد به ما شل یکه م  یماون یه؟حتماکار کدوم احمق-

 وضعه  ینهرسال هم -رابرت

 :کردم  یز ر چشمامو

 ضد گلوله؟  یگفت -

 اره چطور؟ -

  .کردم  یکدراوردم و بهش شل اسلحمو

بودن   یین که طبقه پا  ییترک خورد. نگاه همه کسا یروش نذاشت فقط کم ریثا
حرومش    یر ت  یهخواد    یدلش م  یسمتم برگشت. اسلحمو آوردم باال و بلند گفتم: ک 

 کنم؟؟
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 با تعجب سمت پله ها  یوریکوو  یلبرگشتن سر کارشون و شارون و آه بادیگاردا
 ...خمنکنن برن رو م تا هوس داشتم. یگران به ترسوندن د یاومدن. عالقه خاص

  یواله یگمم ی،روان  یگمنم یگهد -رابرت

 :زدم پوزخندی

 یبره؟منو به فکر فرو م یگهد ینجا...ایدونیم-

 ی؟چه فکر -رابرت

 !مرد خوب؟ یهمردن مثل  یا یواله یهکردن مثل   یکدوم بدتره؟زندگ -

  دوتاشم بده -رابرت

هم   یلو آه یوریکوون و ه شار مسخر  یمکعب  یشهزد و رفت داخل اون ش لبخندی
  .اومدن

 ی؟از دور لبخند زنان اومد سمتم: بهتر شارون

 !نباشم-

 یباش  یدوارمام -شارون

  زد و رفت داخل لبخندی

 !به جون طعمه هات یعقاب باز ترسو انداخت  یهخان...مثل  یوانا -آهیل

 هنوز؟  یزنده ا-

 به جونم  یوفتادهبا پنجه بوکس ن ی اره هنوز کس -آهیل
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 .کالمش آشکار بود  تیکه

 مواظب باش یشتر پس ب-

 :مقابلم قرار گرفت  یوریکواز اون  بعد

 یخوشحالم برگشت -یوریکو

 یسدر راه ن ینباش چون اتفاق خوشحال کننده ا  یادیز-

 :زد یباال انداخت و لبخند ابرو

 یشناسم...طرفم و ممیدونم

اه کردم. دستامو م نگخود یهخال ید شد. برگشتم و به جازد و از کنارم ر  چشمکی
  .خودم نشستم یو رفتم داخل و رو صندل یبمبردم تو ج

 .بغل گوشم خم شد رابرت

 !ی؟کن  یفاضالب حس نم  یبو -رابرت

 چرا..چهارتا نمونش بغلمه -

نگاهمون   یزد و صاف سر جاش نشست. شارون با کنجکاو ییدندون نما لبخند
 :و فشار دادم ینمآست یکرد. دکمه تو  یم

  روع کنِاما ش-

 یاوک  -ِاما

بود و   یستادهوا یز بود، کنار م یریعضو گ یفشقانون شروع شد.  ِاما که وظ اجرای
  ی خون به خوردشون م یدنِی و ِاما نوش یومدنم یدجد یگر بود. عضوا نظاره 
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  یچی والغر بودم و ه یفپسر ضع یهکه   یپرت شد. به روز ذهنم به گذشتهداد.
   .نبود یمحال

. ینمب  یو آموزش م  یشم دارم بزرگ م  یو به دست ک   یمچه منجالبدونستم تو    نمی
 .کنن  یبزرگ م  یواله  یهخودشون دارن    ینبود با دستا  یشحال  یچکسکه ه  یزمان 

 بخورش-

 :از جلو صورتم کنار زدم موهامو

 ی؟ چ  یبرا-

 ! یاجازه نداد سوال بپرس یکس-

 زد: بخور داد

و خون خورد. از خونه زدم   یدنیساله نوش15پسر بچه  یه... حالم بد شد. خوردم
 یافتادم. معدم م ینپس کوچه رسوندم. رو زم یهو خودم و با زور به  یرونب

 .دادم یوار مو به د یهو تک یدمسوخت. دراز کش

رو گردنشون    یککوچ  یشد. از خالکوب   یداشب همونجا موندم. سرو کله چندنفر پ  تا
دونستم    یبودن. خوب م  دهز   یخودشون و به ناشناس  یگروهن، ول  یعضوا  یدمفهم

 .فرستادتشون یک 

 تو بچه؟ها؟  یکن  یم یچه غلط  ینجانکرش گفت: ا یصدا با

 ... تو شکمم فرو رفت. فرار کردن ییسمتم تا به خودم بجنبم چاقو اومدن

 یابون شد. با زور خودمو از کوچه، وسط خ  یخون   یقهدق  یکدر عرض    یبرف   ینزم  کل
 .زدن از پنجره فرار کردم یهبعد از بخ نیمارستارسوندم ب یرمردیرسوندم. پ
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 ینقطه ا یه یکه تو مغزم فرو کرده بودن و انجام بدم . ول  یزاییخواستم چ نمی
 "به اسم اجبار یهست تو زندگ 

شدم. چنددست لباس برداشتم و تو اتاق پرو رفتم. شلوغ بود و   یمغازه ا وارد
 .حواسش به من نبود یکس

چشمم به  یر ز یها یزل زدم. از کبود ینهو به آ  یرونب یدمکش  یموخون یها لباس
 .یدمشکمم رس یرو یها یهبخ

و   یو سرد! برنده باش ی. سخت باشیرحم باش یب  ید گرفتم با  یادروز بود که  اون
بازنده ترسو که همه بتونن ازش سواستفاده کنن. اون روز تو نگاهم   یه؛ نه  یقو

 !نشست. رنگ انتقام یا یگهرنگ د

 ی تو جواب داد و هوارش فقط سکوت کردم. حت    یالو برگشتم وکردم  عوض    لباسامو
سرم اومد. خودمو رسوندم به اتاقم ، تا صبح خواب به چشمم  یینگفتم چه بال

 .یومدن

 یایمختلف به ذهن و دن یهجوم فکرا یگههام و از طرف د یهسوزش بخ یطرف  از 
  .رفت یم رژه مبچگانم همه رو پس زدم فقط چند جمله تو ذهنم تا االن مدا

 یموبچگ  یایکه دن  ییکه همه ازش بترسن و انتقام از کسا  یواله  یهشدن به    یلتبد
 ...کردن  یاهو س یکتار

.  بلند شدم و برگشتم تو  یدمکش  یحواسم و جمع شد. پوف  یمزنگ گوش باصدای
 اتاقم

 :یدمو کش اتصال
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 یوان؟ا ییکجا  -جان

 یومدی؟ امروز، چرا ن یمدار یریعضو گ-

 یدمکش  یحرف م یالِاد یارو ینم ازااشتد -جان

 !یه؟کدوم خر  یالِاد-

 یش!خودت آوردیست؟ن یادت یتتمامور -جان

 شد؟  یگرتدست یزیمخب... چ-

 نه بابا مرد -جان

 احمق یشباال بردم: چرا کشت صدامو

 شکنجه سکته کرد ینخرفت بااول یر من نکشتم؛ پ -جان

  بعدا  یامسر م هیخودم  یم،بکش یدنقشه جد یه ید...بایگند زد-

    کنم؟  یکارشباشه چ -جان

    !ببر بندازش جلو سگا ... من چه بدونم-

  کنم؛ خدافظ   یم یشکار  یهباشه  -جان

 ...یرونرفت ب یکه داشت م  یکردم و برگشتم داخل چشمم افتاد به دختر  قطع

برام آشنا بود. برگشتم سمت شارون، رنگ   یبعج یول یدم،ند یافشوق بااینکه
  عوض شده بودنگاهش 

  !زد یرابرتم مشکوک م و
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 یشده؟ باال انداختم و نشستم: چ ابرو

  یمبر یلذت م یمدار یچیه -آهیل

 یدم؟ از تو پرس-

 یخیال ب -رابرت

. یدمکش  یروناز پاکت ب  یگارمو زدم و س  یشخندینگاهشو با حرص گرفت.  ن  آهیل
 .اومد یشمونپ یگاردش همراه بادِاما 

 تمومه  -ِاما

  بود یکارت عال  یشهممثل ه -شارون

  خوشحالم -ِاما

  یمخب بر - یوریکو

  تموم شد یمهمون  -آهیل

بلند شد و  یلمو بلند شد. پشت بندش آه یدتو دستشو سر کش یدنینوش یوریکو
 .باهم رفتن

 !پلکن  یباهم م یلیدونفر خ ینا -شارون

 حواسم هست بهشون  -رابرت

 منم یباز یدونفعال تو م-

 !ل و فرستادممن ِهنگ و لور -شارون
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 :سردمو بهش دوختم نگاه

 منم جواب الزمو دادم-

  شده یر دستو پا گ یادیدختره ز ی مربوط به ِاماست، ول یناا یدونمم -شارون

 !یه؟...نظرت چیچیپ یبه پرو پام م یکنم دار  یحس م-

 کنم؟  یکار  ینهمچ  ید من چرا با -شارون

 ه من مهم جلوه نده واسو  یتانقدر مسائل کم اهم یبکن یخوا  یباشه؛ اگه نم-

 .حرص بلند شد با

 یکنهگنداتو جمع م  یک   ینمخوام بب یبکن ...م یدوست دار یهرکار -شارون

  یشه به خودم مربوط م یگهد ینجاششدم و روبه روش قرار گرفتم: آهااااا ا بلند 
 زنم یچقدر گند م تیسدرضمن برام مهم ن

 باشه ینطور هم   یدوارمام -شارون

  چشمام و رفتد به زل ز  یعصب چندثانیه

 !یشد؟ چ -ِاما

  یین ِاما برو پا -رابرت

 به من دستور نده ها  -ِاما

 هر دو خفه -

  .شده بود یخال  یالو یین،پا رفتم
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 :رابرت از کنارم اومد ی.  صدایدمدستمو، رو سرش کش یشماومد پ ژرمن

 گرفتهاز بچه ها حمله کرده پاشو گاز  یکینصفه شب به  -

 نوش جونش -

 یشیم یپسر خوب  یپسر...کم کم دار ینزل زدم: آفر  یاهشس یچشما تو

 ی؟خوب  یگیم ینبا خنده گفت: تو به ا رابرت

 ینه؟ از ا یر مگه غ-

 باال انداخت: معلومه که نه ابرو

 ...زدم نیشخندی

*** 

  فریحا

شد.   یدهخسته شده بودم. نگاهم رو ناخونام کش  یگهکردم، د  یبه آدما نگاه م  کالفه
بودم. اونوقت داشتم به برق ناخونام   یاییزدم. تو جمع ماف ید زدن؛ لبخن یبرق م

 .تمانداخ  ییشل شد و به اطراف نگاه گذرا یشمزدم !! ن یلبخند م

  ی تا صندل۵شده بود و فقط  یزاینخاص د یلیکه خ یرو قسمت  ید چرخ نگاهم
شناختم که   ینشونبه جمعشون نگاه کردم. ِامارو ب  یقداشت. کنجکاو شدم و دق

 .مرد نشسته بود یهبغل دست  یمیصم یلیخ

دقت کردم.  یشتر دونستم که دوست پسر داره!!!! صورت پسره که برگشت ب نمی
 ...یدشتراش ی...موهایششته ر
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کما چجور    یددون  یها  کردم. چشماش...آخ چشماش م  یاز صندل  یکی بند    دستمو
اعضا   که مغزت درجا حکم و فرستاده و  یدرحال یدننفس کش یتقال برا یه؟؟حالت

 !!ناچارن به اطالعت 

بود. با همون    یوانشباهت نبود خودش بود. ا  یگهودمو رو پا نگه داشتم،  دزور خ  به
سر من  ییمن ... من همون بودم؟ چه بال یپوزخنداش باهمون طرز نشستن ول

 تو  یآورد

و زخمش و ببندم   یارمتونستم درش ب یکرد. کاش م  یم ینیسنگ ینمتو س قلبم
  .ردونمبعد سرجاش برگ

روشن تر از  یتزدم. سرمو باال آوردم.  واقع یا یو نگاه کردم و پوزخند عصب زمین
 یده داشت به رخم کش  یمحس شده بودم ... پوچ  یکردم. ب   یبود که فکرشو م  یزیچ
 .شدیم

  .رد شدم جمعیتینچنگ زدمو از ب یمودست کیف

کرده    یعذرخواه  ینکهبدون ا یکلی،مرد ه یهم به رفتن محکم خورد یرونب موقع
  باشه

 .نگاهم کرد باتحکم

 گفتم: بکش کنار  باخشم

 ...کنار رفت  آروم

  ی وقت  ی...اول تعجب کرد ولیالراننده گشتم و بهش گفتم برم گردونه و  دنبال
  .سوار شد یدد یتموجد
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رمان  یمبود؟؟ مگه زندگ یابود؟ماف ینا یشسکسکه افتاده بودم. چرا؟؟؟؟ زندگ به
  !سرم اومد یکردم،  ول  یمن تو رمانام باور نم یزاروچ ینبود! ا

خواست؟؟  یاز جون من م یچ  یر تقد یه؟تا روس یران. از ایدادداشت رد م مغزم
 !کرد  یچرا خالصم نم

 کرد  یمآور یادنفهمم و   کردم؛  یم یکه سع  یزاییدرونم اون چ صدای

 "زده یدتوق یکه واسه چ   یچون بفهم"

 "یگسد یکیداده االن با  یتبفهم باز یگهد"

 " دروغ بود یهسال باهم بودنتونم ۲بفهم که اون "

 بستــــــــــه

 خفههه شووو  بستــــــه

 ...خوام بشنوم بسته یگذاشتم رو گوشام نم  دستامو

   .غذارو باز نکرده تو سطل زباله انداختم ظرف

 یحا؟ با بهت گفت: چته فر لیزا

 : به تو چه آخه یدمتوپ عصبی

 یدم واس اون پرس یشد یبغ یمون تو مه یشبکرد: د  اخم

 یگه نپرس د-

!! یستکنارم ن  یمزدم. مشکلم باخودم بود نه با اونا چه خوب که کس  یحرف م  تند
 ...روندمش یچون مطمئنا از خودم م
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ِاما ذهنمو   یو کم کم مزه کردم. صدا  ویسکییوانرو مبل هال پرت کردم و ل  خودمو،
 :کرد  یخط خط 

 من اومدم دختراا -ِاما

 ینمشخواست بب  یدلم نم یگه، د یدمکش  هوفی

 .خوردم  که خودش حرف زد یا یگهتوجه  قلوپ د یکنارم نشست. ب   درست

خوام  یم یگهد یکیکردن بدنش به   یسع یلیدارم...خ یتمامور  یهواست  -ِاما
 یکنهم یکار چ  یدمکشف جد  ینمبب

 !بود! درد بود زجر 

 .دنکر   یم یفبودن که حال داغونم و توص یکلمات   تنها

 یه؟تکون دادم: چه کار سرمو

  گذاشت  یز رو م یا برگه

...خوب بخونش؛ شب از نصفه نگذشته وارد عمل  ینجاسهمه مشخصات ا -ِاما
 یشیم

 چشماش زل زدم. از من سر تر نبود!! بود؟؟؟  به

 یزچ یهفقط  -ِاما

 ی؟ زدم: چ  لب

ت و قبل ار ک  یکن بتون   یسع ینهمنظورم ا یم؟طرف یکه با چه جماعت   یدون  یم -ِاما
 ی بشه تموم کن یکبهت نزد ینکها
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 .رو دوشش انداخت  یفشوگرد شد.  بلند شد و ک  چشمام

  دارم یمانبهت ا ی؛خب ... موفق باش -ِاما

از دور نگاهمون   یزابود ؟؟؟!! ل  یدهلبام به پوزخند باز شد. کارم به کجا کش  ناخواسته
 کرد.  سرمو براش تکون دادم: ها؟   یم

برام آشنا    یادیز  ینهدرست کردم. دختر تو آ   یامورو برگشت. چت  باال انداخت   شونه
  !!داشت. خوشحال بود یمعصوم یافهبود.  ق

  ی باز بود، ول  یلیکه خ  یدمپوش یباز یقه یاز پشت جمع کردم. تاپ مشک  موهامو
تنم بود وتو تنم درست کردم. رژ قرمزم و  یپکه ک  یمهم نبود. دامن کوتاه مشک 

رو به گردنم بستم. درواقع  گردنبند صالحشون بود.   یید طالزدم و درآخر گردنبن 
 .مکرد  یمبهش شنود وصل بود. سرنگ و تو لباسم قا

 ینکه نفهمم اگه کوچکتراونقدر احمق نبودم  ی؟کن یخوا ی م یکار زدم: چ لب
همه عقلشونو مثله من   یکمتر بود، ول  یهمردم سنم از بق  یم  یدند  یازم م  ییخطا

 !قورت نداده بودن

و   یدمکش یقینفس عم یستادکه وا یندستم گرفتم... ماش یکیکوچ یست د کیف
دور  یتمشدم که هدف توش بود. از شخص یکلوپوارد  یلکسر یلیشدم. خ یادهپ

 .... تو ذهنم اطالعاتشو دوره کردم یبود ول

 (ساله۳۲الکساندر)

  وسط دوتا  یدم بودم. نامحسوس اطراف و گشتم که د یدهعکس ازش د یه فقط 
 .کنه  یته و داره شراب کوفت مدختر نشس
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نداشت! رفتم  یخاص یت. جذابیدمکش یشونیمرو پ یو دست  یدمکش هوفی
 .برداشتم و تو دستم چرخوندم  یالسینشستم. گ  یشونمبل روبه رو  یسمتشون و رو

مو که باال آوردم  باهام چشم تو بودم؛ نگاه  یوانل  یرهنبود من مدهوش کنم. خ  قرار 
باال    یالسموزدم و گ  یشد...لبخند  یرماز دور دخترا برداشت  و خ  چشم شد. دستشو

 .قلوپ خوردم  یهبردم و 

 یانداختم و اغواگرانه نگاهش کردم. حالم داشت از خودم بهم م  یگمد  یرو پا  پامو
 .یدسر کش  یوانشوزد و ل یصیخورد. لبخند حر

فت و دنبال  منوال گذشت  که بلند  شد و اومد  سمتم دستمو گر  ینربع به هم یه
 .یدمکش   یرونخودش به ب

 یم؟ر ی... کجا میواااشزد:  یتو دهنم م قلبم

 خووووب یجا یه  -الکساندر

  ی هتل معروف   یو گازشو گرفت. روبه رو  یمشد  ینیداد. سوار ماش  یگند الکل م  بوی
 !ییگونم و سرمو طرفش خم کردم: خوش اشتهارو ترمز زد. دستمو گذاشتم رو  

 !یادوام بدت مو گفت: ت  یدخند بلند

 یم؟؟؟ خوش بگذرون یکم یهزدم که گفت: نظرت چ یکج   لبخند

 :یدمدونم بلند خند یخواستم استرسم و کم کنم نم یم یاحرصم بود  از 

 ...یادبدم نم-

چسبوند به صورتم لرزش بدنم و کنترل کردم. آب   یشونیشوخم کرد روم و پ  سرشو
 :دهنمو قورت دادم
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 تو یمخب... بر-

 یو گفت: اوک  یدکش  یقیعم نفس

وبه نگهبان داد. دستشو گذاشت رو کمرم واز رسپشن رد  یموتو ر یمشد پیاده
که  یکرد سمت اتاق  یتم. لبخند به لب داشتم. هدایم. سوار آسانسور شدیمشد

  .و در باز شد یدودش بود. کارت و کشمتعلق به خ یانگار

 یشهو جلوتر رفتم. شانداختم رو مبل    یفمورفت. ک  یدرآورد و سمت کمد  پیراهنشو 
گرفت سمتم که  با عشوه  گرفتم،    یوانارواز ل   یکیاز کمد درآورد.  یوان با دوتا ل  یسکی و
 .فقط نظاره گر بودم یول

 اونور؟  یمو گفت: بر یدو سر کش لیوان

 .سمت تخت بود منظورش

 :کردم  یسرفه ا تک

 یمبر-

و از دستم گرفت    نیوا. لیستادجلو افتادم و سمت تختش رفتم. رو به روم وا  خودم
 .کنار تخت گذاشت  یز خودش رو م یوانو با ل

 خوشگله   یلیگفت: چشمات خ  یلبخند چندش با

 :سست عنصر! چندبار پلک زدم مرتیکه

 دونم  یهوم م-

 .رو کمرم نشست و به خودش فشارم داد دستش
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 یلیرفتم. خ  یم  یلرو گردنم خم کرد. بدنم مور مور شد و از درون داشتم تحل  سرشو،
 .نشد ینباشم ؛ ول یعضا کردمیم یسع

 ...لرز کردم ناخودآگاه

 مگه بار اولته؟ -الکساندر

 مشت کردم: هه... نه دستمو

 :تکون داد یپس چ  یبه معنا سرشو

 سردته؟ -

 :به کار افتاد مغزم

 ی؟ بند یپنجره رو م یزه،اره...چ-

 یاماالن م یسا وا  -الکساندر

وبه گونه هام   یرونردم بفسمو فوت ک دور شد؛ ن یدماز د یتکون دادم. وقت  سرمو
 .یدمدست کش

 !!تونستم به خودم بدم ینم یمشه؛ آروم باش فقط دلگرم یزیچ یسقرار ن فریحا

 .اومد یقهچند دق بعد

 یم؟لذت گفت: خب کجا بود با

 :دورگردنش انداختم یانهناش دستامو

 ی؟به اتفاق باور دار-
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لحظه  یهچشماش  یرهت یزد. آب  یرو دستام گذاشت. چشماش برق م دستاشو
 :جنگل داد؛ محصور شدم یجاشو به سبز

 تونم ازت دور باشم یبالخره...من نم ینیمقرار بود همو بب یدونست  یم-

 ازم؟ یگفته دور  یگفت: ک و  یدرو گونم کش انگشتشو

مردم.  ینبود که بخاطرش م یاون آغوش ینا یول ینش،چسبوند رو س سرمو
  .. حسم و از دست داده بودمیشدم نییلختم باال پا یدستش رو بازو

 یدیم یخوب  یگوشم گفت: بو  زیر 

  ینهب یکه عاشقشه رو نم  یو،کس کس  یچگفتم: ه  آروم

  یاتشو و درست پشت گردنش محتو یرونب یدمسرنگ و از لباسم کش یاطاحت با
 .کردم  یخال

 !!!یدنلرز دستم

 :ید رو گردنش گذاشت و نال دستشو

 !یکرد  یکار چ...چ-

 یسعشق نقطه ضعف ن یس؛ن ینجوریا یول یفن،عاشق ضع یآدمابگن  بزار 

 .افتاده بود روم کنار رفتم که رو تخت پرت شد سنگینیش

  ی_تو...عوضالکساندر

 کنن  یمزارم عوض یتر شد: نم یقعم لبخندم

 .یدمگرفتم. دستمو رو گردنم کش  یهوش شد ... بزور نفس  یروهم افتاد و ب   پلکاش
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فرستادم. کار من تموم بود. با اومدن  یامکدم و پآور در  یموگوش  یفمسمت ک رفتم
 .در اتاق و آروم باز کردم. اومدن تو و الکساندر و جمع کردن یامکجواب پ

 ...جمع شد قیافم

نداشتم!  یحس خاص یچاز حالم بگم؟؟؟ ه یالکه اومده بودم برگشتم و  ینیماش با
وندم به اتاقم و چراغا خاموش بود و احتماال همه خواب بودن ...خودم و رس

روم مونده. با وسواس   یکهتن اون مرت یکردم بو  یحموم رفتم. حس م یممستق
 .اومدم  یرونب  یچخودم و شستم و حوله پ

رفتم سمت  یو، ول کردم و داشتم م یسمخ ی. موهایدمپوش یراحت  یها لباس
 !!!ر اتاق به صدا دراومد؛ تعجب کردم. همه که خواب بودنسشوار که د

. شوکه شدن  یدمکش  یینرو پا یرهرسوندم.  قفل و باز  کردم و دستگ در  به خودمو
 ...که  یماومده بود؟!!!! زوم صورت هم بود یکمم بود. واسه چ 

*** 

  ایوان

 :دراتاق و باز کردو خودشو داخل پرت کرد رابرت

 یه؟ چه وضع ینا یوان،ا یکن  یم یکار چ-

 :بهش انداختم ینگاه  نیم

 ی؟کن   یکارمیچ ینجاتوا-

 :و برداشت و گفت  یشرتشسو هالک
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 یشد یوونهِاما بهم زنگ زد گفت د-

 نداره بزن به چاک  یربط  یبه کس-

 نه؟؟  یحافر یتزد: مامور نیشخندی

 یاااار: اسم اونو نیدمکوب  یوار و به د یدنینوش شیشه

 !االن چته؟ یترکش کرد ی...مگه تو نبودیوونهد یهبه  یشد یلتبد -رابرت

وگازشو گرفتم. بعد   ینسوندم به ماشمش کنارو خودمو ر از چارچوب در زد عصبی
نگه داشتم.   یدجد  یعضوا  یالیو  یکردن  جلو  یها رانندگ   یوونهد  یناز دوساعت ع
 .شدم یادهو پ  یاطرفتم داخل ح

 ین؟داشت یسالم اقا امر -لورل

 مونه؟ یم یحااینجافربه اسم  یدختر-

 بله  -لورل

 ...هد کبو یگرهکردم سمت در، دستم رو دست  حرکت

 آقا  -لورل

 یه؟ چ یگهد-

 داخل نره یشماره دو گفتن کس -لورل

نشستم   ینپشت که افتاد زم یچوندمباال رفت، برگشتم سمتش دستشو پ ابروهام
 .فشار دادم یشتر روش و دستشو ب

 .آخش بلند شد صدای
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 شارون ؟  یا یریگ  ی: تو از من دستور میدمتوپ عصبی

 :جان اومد صدای

 ی؟کن  یم یکار چ یوانا -جان

 :ول کردم و بلند شدم دستشو

 گمشو از جلو چشم -

 .جمع شده ازمون دور شد یا  یافه شد و با ق بلند

 شده؟  یزیچ -جان

 !به همه جواب پس بدم ید ظاهرا با-

 معلومه که نه  -جان

 :از خدمتکارا رو صدا زدم یکیزدم و رفتم داخل  نیشخندی

 ینجا ا یاب-

 بله؟ -

 کجاست؟  یحااتاق فر-

 :باال رو نشون دادطبقه  نگاهش با

 طبقه باال سمت راست اتاق دوم آقا -

. یدمشن یبیعج یبود که از داخل صداها یگرهپله ها باال رفتم.دستم رو دست از 
 .تر کردم  یکخودمو به در نزد
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 !بودن؟ یاییکدوم عوض  یگهد  یناا یادم یکیش کن االن باش تموم زود

 یان تو رگام جرم حس کردم خون صحنه رو به رو یدنباضرب بازکردم. با د درو
 ...نداره

 :ول کردن و سمتم برگشتن یحارو فر سریع

 ...یآقا ا-

کردم تو دهنش...دوتاشونو تاسرحد    یمشت خال یهادامه حرفشو بگه و  نذاشتم
 .زدم یمرگ داشتم م

افتاد.  نشستم و به صورتش مشت زدم. دستم  ینبه شکمش رو زم یا باضربه
 .شد یدهکش

 !بود فریحا

 یشوننکن کشت یوانا-

 .و بلند شدم یدمباحرص کش دستمو

 :درآوردم گوشیمو

 طبقه باال زووود  یانب یگارددوتا باد-

 فرستم یچشم آقا االن م-

 .کردم و بهشون زل زدم  قطع

با زور کنترل کرده بودم تا بهشون حمله نکنم. چشمامو بستم و تند تند   خودمو
 .یدمنفس کش
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 ....بله آق -جان

 .مون افتاد چشماش گرد شده وضع که ب  چشمش

  ید؟کن  یم یچه غلط  ینجاخبره، شما دوتا ا ینجاچها -جان

کنن...   یم یچه  غلط  ینجادوتا ا ینااز تو بپرسم  یدسمت جان: من با برگشتم
 حواستون کجاست هاااان؟

 .صدام دست خودم نبود کنترل

 ...یوانا -جان

 کنم  یکار دونم چ یتونم خوب م یهبا بق  یدو ببر یدوتا عوض  یندهنتو فعال ا ببند

به لورل و هنگ اشاره کرد که اومدن و بردنشون. خودشم باهاشون رفت.   جان
اومده   یچ   ی. برگشتم سمتش و تو چشماش زل زدم. برایدمگرفتم و درو کوب  ینفس
 !بودم

 یگشتم تا بگم  ول  یم ی! دنبال تک کلمه ایکن  یم یکار چ ینجابودم بگم ا اومده
  .دهکه حافظش پاک ش  یستمس یهبود.  مثل  یذهنم خال

بودم که  یآرامبخش سست شده باشه؛  مثل کس یه یقکه با تزر  یوالییه یه مثل
سوال   یه  یتونستم معن یهنوز ندارتش!  حاال م یانگار یشده، ول یداگمشدش پ

و خوب درک کنم. چطور تونستم ولش کنم! چطور تونستم چشمامو روش ببندم و 
 !!!ینمشنب

*** 

  فریحا
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. یناز کجا درو هول داد که پرت شدم زم  یکی   یهو    یدونم بودم که نم  یگارد باد  خیره
بامن    ی مطمئنا جاسوس و بدلشون بودن! ول  ی ول  یال،و  یگاردایباد  یه دوتا بودن. شب

 داشتن؟ یکار چ

 :گاه کردم وبلند شدم  یهتک دستمو

 ید؟؟؟ خوا  یاز جونم م یچ -

 یششش ه-

  ین تر از ا یکر غول پ یسمتم، ول یومدکه داشت م  یون رو چونه ا یدممشت کوب با
 .شدم یجوجه محسوب م یششونحرفا بود.  من پ

 :یچوندپاش که از پشت دستمو گرفت ومحکم پ یال یدمپام کوب با

 تقال نکن  یوونح-

 :یدمکش  یغج عصبی

 اسمته...آشغال یوونح-

 .رو تخت و دستشو  پشت گردنم گذاشت کوبیدم

 ه رو بدووو بده اصلح  -یگاردباد-

 !!بستم... رسما قبول کرده بودم بکشنم؟ چشمامو

 .کرد  یکو تحر یمآخرشون کنجکاو حرف

 "دختره وحشت داره؟ ینا یهشارون از چ"

 بود؟  یک   شارون
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 یادم  یکیزود باش تمومش کن االن  -بادیگارد

ولم که کردن با تعجب   ید د یدر اومد. صورتم اونطرف و نم یرهدستگ صدای
 !م طرفش خشک شده بود ... نجاتم دادبرگشتم. نگاه

بود.  دوست نداشتم بخاطر من   یواننفر ا یه نفر نبودن و اون  یه  یفدوتا حر اون
 ؟ تا االن نشده؟؟ یدون  یقاتل بشه. از کجا م

 :یدمو رسوندم بهش و دستشو از پشت کش خودم

 کن...ولش یشوننکن کشت یوانا-

کردم که بعداز مدت ها اسمشو صدا    یفکر م  ینو من هنوز داشتم به ا  یدکش  عقب
 !! قدم عقب تر رفتم. قلبم یهزدم. هنگ بودم. برگشت سمتم، 

 زدم: سالم یکج   لبخند

 :چند قدم جلو اومد کالفه

 یکنی؟ فرار م-

عقب    یگهقدم د  یهکرد.    یتو ذهنم بود. بغضم داشت  کم کم خفم م  یسوال  عالمت
 :رفتم

 ...جلو یان-

 :شد یقمخندش عو پوز  یرونفوت کرد ب نفسشو

 !نه؟  یترس یم-

 :از گوشه چشمام رون شد یاشک سمج  قطره
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 بترسم؟  یدچرا با-

 یقلبت و خفه کن یصدا یخوا یگفت: چون م  ییآشنا  یبا تن صدا-

. رفتم جلو و تو چشماش زل  یومدگذاشته بود برام واقعا؟ نفسم به زور درم  قلبی
 .ز همون بودچشماش هنو یم،زدم. عشق بود! نفرت بود! تف به زندگ

 :زدم لب

 ی؟شناس یمنو  م ینی؟ب یم یچ -

 :جلوتر وخم شد رو صورتم اومد

 شناسم ینم یول ینمب یم-

 :زدم لبخندی

تجربه   ینخوشحالم اول اصا ی،که روشنم کرد  یمرس یدون  یم شناسی؛ی نم یگمد-
من   ینتوام عذاب وجدان نداشته باش؛ بب یگهمضخرفم و باتو داشتم خب...د

 کردم  ایدخودمو پ

 .عقلم قالب شد یسوخت، ول یداشت م قلبم

 :رو هم فشار داد لباشو

 یکه بود  ییجا یگرد  یو برم یشیاز گروه خارج م-

 ...سمت در رفت

 :یدمکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو

 !کنم  ینکاروا یدچرا با-
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 یگمگفت: چون من م  طلبکار 

 !گرد شد: جدا  چشمام

 :زد یقمانگشت سبابش رو شقو با  فم. اومد طر یدباز شده رو دوباره کوب در 

 ی؟فهم یم کشتنتیداشتن م-

 :صورتش و از نظر گذروندم که ادامه داد ینگاه مرده ا با

 یشهنم یهرکس یبشانسه که نص یه ینا ی؛بر یمجبور یری؛م-

 !زدم: چقدر خوش شانسم من نیشخندی

 ...فقط  یمندار یحرف   یگهد یدتعشق جد یشپ یبهتره بر گرد-

 :گونم گذاشتمو  ر  دستمو

  یادفقط از کارت خوشم م-

نبودم  یا ینهشناختمش! ک ی...مبود یوان. اینمداشتم عکس العمالشو بب دوست
 .بهش گفته بودم یالمحرفا رو هزار بار تو خ ینا یول

 :بود یبهبرام غر حرفاش

 ینب  یستیتو انگار متوجه ن  یخوبه! ول  یگی،م  ینوکه ا  یهست   یکس  ین...اولیدونیم-
  یهست  ییماآد چه

 :وار جلو صورتم تکون داد  یدتهد دستشو

فقط شکنجه  یست؛راه مرگ ن  ینته ا ینجاکن و برو از ا  شانس دادم استفاده یه-
 !پس برو  یکرد  یوقت فکرش و نم یچکه ه  یادبه سرت م ییست بالها
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 !خواستم بفهمم ینم یدمشا یگهم یچ  فهمیدمنمی

 ی؟ توام شکنجه شد ؟یشکنجه هارو، قبال تحمل کردم...توچ -

 :زد پوزخندی

 ی؟اونم تحمل کرد ی؟چ  یشکنجه جسم-

 :یدغر یهو یاروان مثله

 ی؟ و جسم یهردوش باهم...روح  یا-

 :بهش دوختم یمووحش چشمای

  ید من با یبگ  یهرچ  یکن  یچرا فکر م یگه، نداره د یسرمن داد نزن...به تو ربط -
 انجام بدم؟

*** 

  فریحا

 یسع  یشدکه م  ییتا جا  یول  یکردم،رموتجربه مت عمحال  ینحال بهم زن تر  داشتم
  یسهامتحان بود مقا یکشیدن؛و با سوگند سر م یوانکردم خونسرد ظاهر بشم. ل

 ! بود یجالب یچند چند بودن با ترس و شجاعت باز

گروه داشتن   یکه احتماال کله گنده ها  یی. جاانداختم یسرم نگاه کوتاه  ی باال به
 .کردن  ینظاره مون م
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و دستم گرفتم و مثله  یوان. لاه کردمبه ِاما نگ یدگلوم چنگ انداختم.  نوبتم رس  به
از  یاز حد حال بهم زن  یادز یبا گرم یدنیطعم نوش یدمشبعد سوگند سرکش یهبق

 .رفت یینگلوم پا

. یدمهام کش یه خنک و به ر ی... هوایرونب ییدمو دو یز رو م یدمشضرب کوب یه
 .کردم نجس شدم  یتونستم اوق زدم. حس م یو هرچقدر م یستادموا یکنار

 یم یهرکار یگهرفته بود که د یادمجلومو گرفت.  یکه نگهبان   یرونبرم ب خواستم
  اومد  یزامنتظر موندم تا ل یرونتونستم  انجام بدم. همون ب یخواستم و، نم

که برامون گذاشته بودن؛    یگارداییاز باد  یکی  ازمن نداشت  یحالش دست کم  اونم
 یت . بدجور اذ. دستمو رو معدم گذاشتمیمشد  ینسوار ماش  یالر بود برسونتمون و قرا
 .کرد  یم

  یدمکش  یینرو پا  یشهدهنمو بازور قورت دادم. ش آب

و داشتم که محکم بغلم  یخواست کس یخورد تو صورتم، سردم شد. دلم م باد
حد   ینرانبود. د یمتو زندگ یکس ینهمچ یکنه، بگه "نگا منکه هنوز نمردم" ول

 !بدبخت بودم

و   یرهنمکردم و پ  یمدوش رفتم. دوش و تنظ یر خودمو رسوندم به اتاق و ز یکسره 
  .کردم  یشتر ازتنم درآوردم. آب سردو ب

... دستمو بند  یرمحالت تهوع بگ یشدخاطره هام باعث م یادبه لرزه افتاد.  بدنم
داغون از  یلبا حاربع  یهمعدم و باال آوردم. بعد حدود  یاتکردم و محتو  یوار د

 .حموم دراومدم



 

 
187

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

گشتم که نگاهم خورد   یم  یرهندنبال پ یدمکش  یرون ب یسمت کمد و اسلش رفتم
 .یدمشو پوش یرونب یدمشاراده چشمام پر شد.  کش یب  یمشک  یشرتت  یهبه 

خشک کنم نشستم رو تخت و   یام موهامو ببند ینکه. بدون ایدمباال کش دماغمو
 .یدمپتو خز یر ز

  قرص بدم بهت؟  یگه،د دوم شتم -لیزا

  گفتم: نه  یومدکه از ته چاه درم  ییصدا با

 !یول یایخوب به نظر نم -لیزا

 !شد یم یخوب  یجا یاچقدر داغونن؟؟ دن یدآدما فهم  یافهاز ق شدی م واقعا

 ...فقط سردمهیشمخوب م-

 ی؟کرد  ی: چرا؟ سردیدشد بگم خفه شه... پرس یم کاش

  با آب سرد دوش گرفتم-

 ...حتما یسرما خورد -لیزا

 یوانخمار شدم و باز کردم. ل  ی رو پهلوم چشما  یدست   یرو هم افتاد. باتکونا  چشمام
 :دستش بود یآب و ورق قرص

 بخور بعد بخواب  ینوا-

 .انداختمشدم و قرصو با آب  یز خ نیم

  یشیتا فردا خوب م-

 .شدم یهوشو رو بالشت پرت کردم و دوباره ب سرم
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*** 

و   یعصب یزال یه بودم.  نگاهم به پنجره بود و از حرفاتازه سرپا شدروز بود که  دو
 .کالفه بودم

 نرفته  یادم یشون مهمون یکیهنوز اون  یهچه کوفت یگهبالماسکه د یمهمون -

 یسا رئ یهمه اعضا هستن حت  ییهِاما گفت واسه آشنا -

 .یدکش  یبود و بادقت خط چشم م یستادهوا یز م جلوی

 ی؟ ک -

 امشب  سمتم و گفت: برگشت

 یم؟بر یقراره فقط مهمون   ی: تا ک یدمکش  هوفی

  تازه اوالشه-

داشت تنم کردم. موهامو    ینو آست  یومدکه تا رو زانوم م  یا  یزهمدل پائ  یدسف  لباس
 .کردم و بستم  از پشت جمع 

با  یدموو نقاب سف یدمبه مژه هام کش یملمر یدم؛به لبام کش یغیقرمز ج رژلب
و مثله مدال مشغول    یمشد  یادهپ   یناز ماش  سر مکانکردم.    یمدقت رو چشمام تنظ

رو نروم بودن. درکه باز شد دود زد تو  یکفشم بدجور  ی. پاشنه هایمراه رفتن شد
 .روشن مونده بود نور بود و فقط  وسط با رقص  یکصورتم همه جا تار 

برگشتم طرفش و زل    ید؛کش  یکه صوت   یمشد  یرد م  یبغل پسر کت و شلوار پوش  از 
  !! یزدآشنا م یبچشماش عج یچشماش... سبز زدم به
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 ...دادم یه بار تک یز سالن رفتم وبه م ی یگهد سمت

*** 

  ایوان

 :پنگ و، تو دستم چرخوندم ینگپ توپ

 !خب؟-

  کارخونه  یهتو  یمشانداخت -جان

 امشب ینهم یمخوا  یم یدنقشه جد-

 باشه هستم -جان

 بازن  یبرنده ها نم  یکتبرزد:  یبه توپ زدم. دست  یراکت تو دستم ضربه ا با

 ...یدکش  سوتی

شارون گفته از   یه؟دختره چ  ینا  ی...ماجرایگذاشتم که گفت: راست   یز و، رو م  راکت
 کارو کردن  یندستش خالص شن لورل و هنگ هم هم

 !هام رفت باال: هوم ابرو

 !انگار؟ یستبرات مهم ن -جان

  یشهموضوع ها به من مربوط نم یننه خودم گفتم ا_

  رحم تر شده ین داد: شارون از خودتم ب کوت سری

 من رفتم یخیخورن...ب یجور آدما به دردم م ینا یقادق-
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 منتظرتن  یرونگفتم که جمع شن، ب  یگارداام...به بادینمتب  یباشه شب م -جان

  ی .  همه کت و شلوار مشک جمع شده بودن   یگاردا.    بادیستادموا  یورود  یسکو  رو
   .بودن یدهپوش

 یبا لباس شخصو امشب همتون    ینم،مضحک نب  یلباسا  ینبا ا  یواالن کس  یناز هم-
  ینشوننظر داشته باش یر ز یدو با ینینش یم یدجد یکنار عضوا  یعیو به طور طب

 یگروهمون رو به من اطالع م یکشنریخطا و کلمه خارج از د ینکوچکتر
 !از روش مورد عالقم استفاده کنم یاشد؟ یتون...حالیند

  .دنن داتکو سرشونو

 ...رفتم. سوار شدم و حرکت کردم ینمزدم و سمت ماش نیشخندی

*** 

 اجازه دادم؟ -

 ی؟ گفت: چ   باتعجب

 تو؟  یاجازه دادم که اومد -

 خب توام  یلی کج کرد: خ  سرشو

   ی؟به گونم زد که صورتم جمع شد: آماده ا یا بوسه

 :یدبه لباسش کش  دستی

  اره خوشگل شدم؟-

   هوم-
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 !یشگیشهم یرابود و رفتا  ِاما

   یه؟هوم چ-

   کم حرف بزن  یعنی: یمگرفتم و سمت در رفت  دستشو

    تر راه برو چه خبرته یواش یوانا-

 سمت در یدمشنکردم و کش توجهی

   یوانواسا ا-

 .رو چشمام گذاشت یا یسمتش که نقاب مشک  برگشتم

   ؟ یهواس چ ینا-

 :شد حرصی

 بال ماسکست یهمهمون خب

    برو تو یا...بیهچ یامزخرف باز ینا-

و نداشتم. دوتا محافظ  یچیشلوغ بود حوصله ه یلی. خیمشد یوارد مهمون  باهم
 .نداشتم بهشون بگم برن گم شن  ینوحوصله ا  یکردن حت   یپشت سرمون حرکت م

 :نشست  یشمرومبل که ِاما هم پ نشستم

     به من؟ یبچسب یخوا یتوتا آخر م-

 یگه: خب آره دخندید 

 .روشنش کردم یملبم و بافندک مشک  شتم روو گذا سیگارم
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ما بودن فقط سر تکون    ییروبه رو  یکه رو مبال  یل، رابرت وآه  یوریکو شارون،    واسه
 .دادم

زنن؛    یو حرف م  یستادنگوشه وا  یهرابرت و شارون    یدمبود که د  یمهمون   وسطای
و روشن   یکرفونمتعجب داشت. دستمو نامحسوس رسوندم به گوشم وم یجا

  .کردم

 . اره خودش بود -رابرت

   ی؟مطمئن -شارون

   دوست داشت یلیخ  یوانمبودمش؛ ا یدهاره چندبار د -رابرت

 ینیهب یشقابل پ یر اتفاقات بعدش غ ینتشاگه بب -شارون

 !ی؟دختر حساس ینتو چرا انقدر رو ا -رابرت

  یه؟چرا!...اسمش چ یدون  یرف مفت نزن خودت مح  -شارون

          یحافر -رابرت

 دونستم؟؟؟  ینم  بود و من  ینجاا یحابلند شدم. چطور ممکن بود... فر شوکه

 یومدگروه شده بود! دستامو مشت کردم تا خودم و کنترل کنم. رابرت داشت م  عضو
 .پشت سرش حرکت کردم  یرونسمتم که بهش اشاره کردم بره ب

 :یستادمروبه روش وا یاطح تو

 ؟  ینجاستا یحافر-

 .لب گفت یر ز یلعنت نگاهش عوض شد و  رنگ
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   یواربه د یدمشگرفتم و کوب  یقشوانداخت.   یینپا سرشو

 با توام -

    زد: اره  لب

   نه؟  یدعضوجد-

 .تکون داد سرشو

 ی؟ از طرف ک -

  : ِامایدکش  هوفی

 االن بدونم؟ یدشده گفتم: من با یدفک کل با

 اطالع نداشتم یدمشروهم فشار داد: باور کن منم االن د لباشو

  یدمفهم یم یدمن نده؛ اون روز با یلرفتم: دروغ تحو ه در کور   از 

   .یدمول کردم و بهش پشت کردم. دستامو کالفه رو صورتم کش یقشو

    ی؟کن  یکار چ یخوا یم-

 گمشو جلو چشمم نباشفعال -

  ی نبود. م یحااز فر یخبر یشدم. همه جارو نگاه کردم ول یالبعد وارد و  چنددقیقه
 .باشه لایخ  یاتوهم  یهخواستم 

  .شد یدهاز پشت کش دستم

    گردم  یدوساعته دنبالت م یوانا ییکجا  -ِاما
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    من نشو یزونآو-

  یهوآخه چت شد  یچ   یعنی-

 !بود یخودچرا انقدر ب یچ  همه

 ...جهت نپرس...دفعه آخرت باشه یب  یخودوانقدر سوال ب-

قه باال  جمع شدن طب یساخواستم بگم رئ یانداخت و گفت: فقط م یینپا سرشو
  ظر توانمنت

   خب-

    یام؟منم ب یشهم-

   حوصله گفتم: توکجا؟ بی

   دارم یشنهادپ یه -ِاما

   یچمن نپ  یفقط به دست وپا-

 :و نشستم یدمکردم. در اتاق و کوب  حرکت

 !خب؟-

  یم؟و بدزد یالپسر ِاد یهنظرت چ -شارون

  نداره یت دخال پدرش یکردم پسرش تو کارا  یقکه من تحق  ییتا جا یول - یوریکو

  فقط ظاهر ماجراست ینا -آهیل

 .دادم یکه راه انداخته بودن گوش م  یبه بحث  توسکوت
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 !یوان؟ا یگی م یتو چ  -شارون

  شده؛ کشته شده؛ زنده به گور شده یدههمه آدم دزد ینا-

 روش  ینم: ایدمکوب  یز رو م دستمو،

  ینه اکاره عاقالباهاشون   یریداره درگ یادیز یمحافظا یم؟بفرست یوک  یول -جان
  یستن

 یمفرست  یدختر م  یه  یشگیهم  یلهمتفکر به خودش گرفت و گفت: ح  ی حالت   یوریکو
 ...تا

 یدیدفکر کنم فهم  یشوزد: بق لبخندی

 ...یهفکره خوب  -شارون

و اگه    یدونه نم  از گروه   یادیز  یزه باشه که چ  ید با  ید جد   یعضوا  یناز هم  یکی  -آهیل
 یشهنمگند زد برامون دردسر 

 ...به نظر من فر -اِام

   بره یدبا یمیقد  یازاعضا یکی -رابرت

  اره موافقم -شارون

   ...فر یول -ِاما

 ...باشه یکه حرفه ا  یمکن  یداپ  یکیو یدبا -رابرت

رابرت  یدونستم که چرا ه  یم ینمکنه و ا  یخواد معرف  یم یودونستم ِاما ک می
 .پره  یوسط حرفش م
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  .روبه انفجار بود سرم

    یانه؟حرفم و بزنم  یبند ی نتو مرت دهراب -ِاما

نظر  یکه بخوا  یستین یگاهیدرضمن توجا ی،زن  یحرف م یدار یبفهم باک  -رابرت
   یبد

 ...من -ِاما

 .کرد  یجادا یبد یکه صدا   یز رو م یدمدستامو محکم کوب کف

  یددوتاتونم خفه ش-

بهتره اونو  آوردم که به نظرم  یدعضو جد  یه  یشمن چندوقت پ یوانا ینبب -ِاما
  اعضا باهوشتره یهنسبت به بق  یمبفرست

   ِاما؟ یگیم یوک  -آهیل

    یحافر -ِاما

  فقط تونستم دستامو مشت کنم یداشتم داد بزنم...ول دوست

   یمبهتره بهش اعتماد کن یدهو انجام م یریِاما چندساله کاره عضو گ - یوریکو

   یمکن  یسکر میتون یباتجربه ترن ما نم یمیقد  یعضوا یول  -شارون

      موافقم -رابرت

  ...یول  یشددونم چ نمی

  یدبفرست یحاروهمون فر -
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 ...یا یول -رابرت

 بشنوم  یزیخوام چ ینم یگهد-

 :سمت ِاما و ادامه دادم برگشتم

 نره یشبه حالت اگه مامورت خوب پ یوا-

 .رنگ ترس گرفت نگاهش

 ید بر یدتون یگفتم: م  یهبه بق رو

 :اشاره کردم یگاردااز باد یکیبه  یومد؛مماام پشت سرم کردم سمت در اِ   حرکت

   یالِامارو برسون و-

   چشم -بادیگارد

   یوان؟ا یریکجام  -ِاما

 : برو غریدم

رو فرمون...خدا  یدمچند بار محکم کوب ینرفت حرکت کردن سمت ماش بعداینکه
 ...گرسنه  یگرگا  ینفرستادمش ب یخودم داشتم م یلعنت کنه... با دستا

 .باز شد و رابرت سوار شد ینمماش ر د

 !یکنی؟م یکار معلوم هست چ یچه-

 :زل زده بودم ینقطه کور به

 نه -
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 واقعا  ینتاسف گفت: آفر با

 !یگه؟م یشارون چ -

 یگه؟ م یچ -

 :چشماشو بستم کالفه

 !یه؟چ یحااون مشکلش بافر-

 خواد که دور نگهش داره...فعال یمطمئن باش فقط بخاطر تو نم یدونم ول ینم-

 .شد که گازشو گرفتم پیاده

*** 

 فریحا

 یطمح یهخوام باهات تو  ینم یحت  ی،دون  یشد: م یم یینباال پا ینمس قفسه
 یکن  یباشم؛ حالمو بد م

 .گلوم چنگ انداختم و رومو برگردوندم  به

مشت چرت   یه.  یستکسم ن  یچ. بگو اون دختره هیبگو برام مهم  ی،بگو لعنت   بگو،
 گفت؟  یم یچ و پرت بود! اگه نکه پس 

 :باال برد دستاشو

همو   یشتر قراره ب ینداره، بمون و زجر بکش، فقط اگه بمون  یباشه؛ به من ربط -
  ینیمبب

 :و درو باز کرد  برگشت



 

 
199

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  استفادش کن یاون شانست هنوز هست؛ هروقت خواست  ی،ول-

  ی لرز   یوار به د  یزیشدن چ  یدهکوب  یو رفت. چند لحظه نگذشت که صدا  ید کوب  درو
 .ختنم اندابه جو

 ی: عوضیدم. دستمو رو چشمام کش یباش یککه تو عذابم شر  یرمنم  نمیرم

لرزونم  در و قفل کردم و پشت در سر خوردم. سرمو رو زانوم گذاشتم.  یدستا با
  .یدمسوخت. دستمو محکم تر روشون کش یچشمام م

  اون؟ هه! بازم  یا شدم  یطلبکار م یدو طاقت آوردم!  من با یسرد ینا چطور 
 ...رفت

 یدن؛ ساکت بود. زجر کش مدت اونم مثله خودم ینکرد. ا  یم یتمداشت اذ قلبم
 .خود جهنمه یکه دوسش دار  یکس  یشپ

 ید با  یکی.  یوردکم م  ید با  یکیباتالق دوست داشتن ها و دوست نداشتن ها    ینا  تو
 .رفت. اشکامو مهار کردم یم

. مدام صحنه  یومدچشمام ن  . تا خود صبح خواب به یدمشدم و روتخت دراز کش  بلند 
 یم. فراموش نکرده بودم!!! آفتاب از پنجره مستقیدچرخ یتو سرم م اون روز  یها

  .بودم یره. رو تخت نشسته بودم و بالشت تو بغلم به در خیدتاب یتو صورتم م

اومدم   یرون ب یالشدن در اومد. از فکرو خ یدهکوب  ینگذشت که صدا یقهدق چند
 .کردم. نگاهم رو ِاما خشک شدوبلند شدم و درو باز  

که...؟؟؟! برگشتم سرجام، اومد   ینمب  یو م  یکس  یعذاب نکشم وقت   یچجور  خدایا،
 یحا؟فر یو کنارم نشست: خوب 



 

 
200

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  یم، کرد  ینتام ینجاهمه رو ا یتماجرارو...ما امن یدمشن تکون دادم که گفت: سرمو
 سیاشتباه اصال قابل بخشش ن ینا

 !درد منم فقط جونم بود کاش،

 یگهد یسگفتم: مهم ن  آروم

 یدهبه موقع رس یسرئ یدمو باز کرد: شن کیفش

 !زد یحرف م یواناز ا رئیس؟؟؟

 .کردم  یبود که فکرشو م یزیفشار دادم. اوضاع بدتر از چ پیشونیمو

 یگاردارواره...اون منو نجات داد، منم بارد -

کنه   یباور نم مارو نشناسه یتند بوده...کس یکرد: اخالقش از بچگ   یز ر چشماشو
 یمخواهر برادر

سرم   ییبال یهقطعا  یدحجم از شوک با ینکرده چشمامو بهش دوختم. ا  هنگ
 نه؟  یورد؛م

 ی؟گفت   ی...چ یچ -

 کرده گفت: برادرمه  تعجب

 .یدمبه صورتم کش دستی

دونم ...  یکنه االن؟" نم  یام م یدونستم. "مگه فرق  ینم یشاز زندگ یچیه من
 !دونستم ینم یچیه
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خواستم خودمو   یاز سرپا موندن. م  یگهبودم؛ خسته بودم د  یم عصب خود  دست  از 
 .بود یر د یلیتونستم. خ ینم یگهد یول ی،جور یهگم و گور کنم 

 زدم: برادرته  لب

 .کف دستام صورتمو پوشوندم  با

 ...یدپر کش یشپذهنم به دوسال  دقیقا

*** 

گرم   یلیاش خستد ی کردم؛ دستمو گرفت. سردم شد، ول  یاطراف و نگاه م معذب
  .رخش زل زدم. جذاب بود یمبود. به ن

  یی رفت. چه بال یم یلی و یلیزدم؛  قلبم ق ی . لبخندیومدبهش م یلیخ یشش ر ته
  .بودم یدهمثلش و ند یبود. آدم یرینیبود حس ش  ینمهم ا  یومد؟داشت، سرم م

   یونوراسبرق و زد. خونش دک  یز تو، کفشامو درآوردم.  پر  یمواحد و باز کرد و رفت  در 
گوشه هال رفت.  کولمو دستم گرفتم و جلو تر   یِک داشت. سمت سالن بار یاسپرت 
 .رفتم

 یال یگاریشد. لباساشو عوض کرده بود و س یداکاناپه نشستم که سرو کلش پ  رو
 .یرونفوت کرد ب یگارشوانگشتاش بود. رو به روم نشست و دود س

 گفتم: خب؟  سوالی

 !جواب داد: خب یالخ بی

 کن چخبره  یمتو حرف بزن حال یجم،جمع کردم: من هنوز گ لبامو
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 ی؟ باال انداخت: از چ  ابرو

کردم، گفتم: خب،   ی و پفکمو درآوردم . همونطور که بازش م یدمکولمو کش  زیپ
 یدم پرس ی دونستم ازتو نم یم

 ی؟بدون  یخوا یم یچ -

لت  تو دهنم انداختم و تو هموت حا ینگاه کردم. پفک  یشبه چهره خواستن متفکر 
 یه؟ پفک بخورم! ما اصال کارمون باهم چ ینم،بش ینجاا  یآوردیمگفتم: قطعا ن

 :برداشت یز م از رو  یگاروس پاکت

 یزنیچقدر حرف م-

 :کردم  اخم

نپرسم؛ اصا تو  یزیخودمو گرفتم چ یجلو یلیزنم؟؟ واقعا تا االن خ یمن حرف م-
 یده شزحمت  ک  تو جوب،  یختیبار جزوهامو ر  ینآخر  یادمه  ی؟هوم؟چرا انقد خشک 

 ینکهبودم نوشته بودم مثل ا

 :تو دهنم گذاشتم یا یگهپفک د-

 یارمآخه...سردرنم یشهمگه آدم گاو م ی،نکرد یممعذرت خواه یه-

کرد. چندبار پلک زدم. بلند شد و اومد سمتم دستشو    یباال رفته نگاهم م  ییابروها  با
 .گاه بدنش کرد  یهگذاشت رو دسته مبل و تک

 تکرار کن یگهبار د یهگفت:   ید و جدصورتم خم ش رو

 ی؟خور یدهنمو قورت دادم.  پفکمو گرفتم سمتش:م آب
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 !تکرار-

 !نبود یجالب یبود که اصال شوخ  یبود؛ اگه شوخ  یبیعج یجور 

 نگفتم که یزیمن... چ-

 :تکون داد سرشو

 !یبدون  یخوا یم یخب حاال سواالت؟! چ -

 برو اونورتر بپرسم یکممظلوم کردم:  نگاهمو

 :دش یخم شد؛ نفساش تو صورتم پخش م بیشتر 

 راحتم-

 !نگاهش و بهم انتقال داده بود که از درون لرز کردم یحبس کردم. سرما نفسمو

  یه؟اسمت چ  ی؟تند تند گفتم: ک   یهو  یشم،تونم نفس بکشم دارم خفه م  ینم  دیدم
 چراا؟ یکنی؟م یتنها زندگ  ین؟خانوادت ک

 !یگه؟ باال انداخت و گفت: د ابرو

 ینا زدم: هم خندیبل

 :گفت  یچونمو بالحن آروم یر گذاشت ز  دستشو

 بود  یدهنپرس یخودازم انقدر سوال ب یکس  تاحاال،

 ... بود که تو ذهنم بودن همشون یی: سواال یدماس لبخندم

 ین...همیوانزد: ا پوزخندی
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  لب گفتم: گاوه همون یر و بلند شدم. ز یدمشد. کنار کش یزونآو لبام

 !ینهم یوانتر گفتم: ا  بلند

 .یدکش  یرونب یخچالاز   یا یشهتو آشپزخونه و ش رفت

 !ام باشه؟ یگهد  یزهمگه قرار بود چ-

 .بود یاسم جالب ایوان؟؟

 ...یباز شد بگم از پشت درخت اومد دهنم

 :زدم یهکانتر تک  به

 ی؟برادر ی،مامان و بابات ؟خواهر-

 :یدو غر یدکوب   یز رو، رو م شیشه

 خواهر  یه-

 : تموم شد!؟ مام و گفتزد به چش زل

 خداروشکر  یستم،بستم: کر ن چشمامو

 .تو هال و کولمو با حرص چنگ زدم برگشتم

 یرمازت!! با اخم گفتم: من دارم م  یادکنم که خوشم م  یکار ...چیجذاب عصب   ی  پسره 

 یدنینوش  یشهو ضدحال بخورم. نشست رو مبل و ش  یبودم بگه خوش اومد  منتظر 
 :یدو سر کش

 ی؟تم برگف-
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 :زدم یانداختم. لبخند مرموز یتو دستش نگاه  یدنینوش یشهش هب

 بمونم امکان داره بازم سوال بپرسم-

  ی؟زار یزد: شرطم م یشخندیبست و ن چشماشو

 ینکنارش اشاه کرد: بش  به

 !تو؟  یسیبلد ن یراییو بغل گرفتم و کنارش خودمو پرت کردم: پذ کولم

 یخت شال ر  یر کردم.  موهامو از زو دستشو پشتم گذاشت. باتعجب  نگاه    برگشت
 ی؛جم بخور یشماز پ یکرد: حق ندار یجد یافشوزد. ق یشخندی و ن یرونب

 !یدی؟فهم

 خوشرنگش شدم: چرا  یچشما خیره

  خوام  یم ینوداد عقب: چون من ا موهامو

  .یدکوب  یم ینمحرکت دستش رو موهام قلبم با شدت به قفسه س از 

 ...رم ینم _

 :سرجاش نشست صاف

 یندار یا یگهد ی رهچا-

 ...توهم رفت  یهوو ابروهاش   یدرو سر کش شیشه

*** 

 ی؟ خوب  یحافر-



 

 
206

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

پخش شده.  یشونیمکردم؛ دردش رو پ یشد. حس م یداشت منفجر م سرم
 ...چشمامو با درد بستم: سرم

 ی؟دار یگرنم-

 :به چپ و راست تکون دادم سرمو

 بده  یقرص یهنه...-

 یاماالن م یساتکون خورد: وا  تخت

!  یکرد  یکار فرو بردم تو بالش و چشمامو محکم روهم فشار دادم.  بامن چ مور س
 :ِاما اومد یکوتاه صدا  یقهبعد چند دق

  یحافر یاب-

 .مسکن و با آب قورت دادم یبلند کردم و بدون معطل سرمو

 یمرس-

 یش ی: بخواب؛ خوب میدبه روم پاچ لبخندی

 ...یدمنفهم یزیچ یگهروهم افتاد و د چشمام

مطلق باز شد؛ نگاهمو به پنجره دوختم؛شب شده بود! سرم  یاهیروبه س م،ماچش
جمع کردم و سمت کمد کرد.  پتورو کنار زدم و بلند شدم.  موهامو با کش    یدرد نم

 .درآوردم و شمارشو گرفتم یموگوش  یمدست یفرفتم. از تو ک

 ینه ها رو زمردن یروبه رو  یوار بالکن و باز کردم و پا تو تراس گذاشتم. کنار د در 
 !بوق... دو بوق...سه بوق... هوم یکنشستم. 



 

 
207

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 زدم: منم یخواب آلود بود. لبخند کم جون  صداش

 !صاف کرد و گفت: منم!چه آشنا صداشو

  یانشا یحام: فریدمرو صورتم کش دستی

 :داد زد یهوشد که  سکوت

  یچ ، هتو یچقد دربه در دنبالت بودم؟؟ کجا رفت  یدون  یاحمق م ی یحا؟دخترهفر-
 ی؟معلومه؟ خطتت و چرا عوض کرد

 فقط من حرف بزنم؟  یبزار یشهم-

 هوف...باشه بگو -شایان

  ینجاس...ایدمشزدم: د یخون و حس کردم. لبخند حرص یشور.  یدمگز  لبمو

 :یدمپشت سرم کوب یوار به د سرمو

همه   ینا یشه؟بعدگذشت بهش گفتم...گفت برو؛ باورت م یاز ذهنم م یهرچ -
 مونم؟؟ یزنده م یطور ینکنه ا  یت فکر مم گفت برو اونوقمدت فقط به

 :یدمکش  آهی

کنم   یفکر م ینبودم؟به ا یشزندگ یکنه؟من کجا  یچرا منو آدم حساب نم شایان
کردم؟ حاضربودم بازم   یم  یکار چ  یدون   یکردم؛ م  یم  یکار گفت چ  یبهم م  ینارواگه ا

کنه داره نجاتم    یر مکرد؟ فک  یکار اون چ یمردم، ول یاگه م یکنارش باشم، حت 
 !یدهم

 ی؟زن  یحرف م یوانراجب ا ینگو که دار -شایان
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 :ربطش گفتم یتوجه به حرف ب  بی

 ی رفتار کرد که خودش م یاون جور یمن حق داشتم انتخاب کنم، حق داشتم، ول-
  خواست

 یحا؟فر ییکجا  -شایان

 من... هنوزم دوسش دارم-

  حرفات فهمم از  ینم یچیکنه، ه  یمخم کار نم -شایان

 داره؟  یخوام عمرم و تلف کنم، مشکل یزدم: حق با تو بود؛ من م یکج   لبخند

 یحرف م یزنم؛ به خودت اومد یتو...من بعدا بهت زنگ م یسیخوب ن -شایان
  یمزن

 ...: باشهیدمگوشه ابروم کش  انگشتمو

*** 

 ایوان

 هیرممکنکنم، اصال غ  یم یکار  ینمن همچ یتو چطور فکر کرد یوانا -شارون

 زدم: بسه  داد

 :و پاشون بسته بودو رو زانو نشسته بودنکه دست  یگارداییسمت باد رفتم

کنم   یم یکار  یکشمتون، ول  یفرستاده، مگرنه نم یشمارو ک  ینگ  یاالن م ینهم-
 یدکارو بکن   ینخودتون ا

 .بود یینپا دوتاشونمسر 
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  !خب یلیخ ید؛بگ  یدپس قصد ندار-

 :بود ی. لحنم امریومدبه حساب م  داار یگسمت جان که سردسته باد برگشتم

  یکن  یکارشونچ یدبا یدون  یخودت خوب م-

 تخت  یالتخ -جان

  چک کن یناروقبلش دورب یدر بودن...ول یکه جلو  یگارداییباد ینهمچن-

 یاوک  -جان

 .برگشتم  یکه از پشت دستم و گرفت. عصب  ینمسمت ماش رفتم

دختره   یه باشه اون  یم، هرچمادرشن یا پدر  ی،آدما یدشا یوانگفت: ا بااخم
  به ارث برده ینشاز والد یادیتنهاست و مال ز

 :باال انداختم ابرو

کنم   یکار  ینکهقبل ا  یمهم بوده، ول  یلیازمن که کامل تره،  پس برات خ  اطالعاتت
  خوام مطمئن شم یم

 یکن  یچرا حرفم و، باور نم یوانگفت: ا  کالفه

 یگیدروغ م یگفتم: چون دار  یالخ بی

فهمم چرا، انقدر از  یادامه دادم: باالخره م یبا لحن آروم یشفاصله چند سانت وت
 یترس یدختر ساده م یه
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 ینزدم. رنگ نگاهش عوض شد. برگشتم و سوار ماش  یفاصله گرفتم و پوزخند  ازش
آروم شدن   یکم   یبرا  یه اومده بودم روس  یکه از وقت   ییشدم و خودم رسوندم به جا 

 ...یومدمم

بود. از هر  یقطع یممزل زدم.چشمامو بستم؛ تصم یاو به در  یستادموا پرتگاه لبه
 ...شده از راه زجروعذاب یکردم تا از گروه خارج بشه، حت   یاستفاده م یراه 

. برگشتم یدمو نوک کفشمو روش کش ینپرت کردم رو زم یگارموگرفتم و س  نفسی
 .خونه و سراغ ِاما رفتم

  کارت دارم   ین؛بش یاب-

 .نشست کنارم

 ی؟گفت   یراجب خودمون چ   یحابه فر-

  یچیتو دستش چرخوند: ه گوشیشو

  حتما؟-

 بگم؟ یزی، مگه قرار بود چتعجب نگاهم کرد: اره  با

 ی؟ چطور باهاش آشنا  شد نه ...-

  ی؟پرس یم ی: واس چ یدپرس کنجکاو

  جواب منو بده-

 :فکر رفت تو
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 یکم... یوعصب یومدم ینغمگ یلیخروز که رفته بودم کلوپ اونجا بود؛ به نظر  یه-
  گفت که مادرشو تازه از دست داده  یم؛حرف زد

  ی؟چ -

 :تکرار کرد حرفشو 

 گفت، تازه مادرش فوت کرده-

 . خدا لعنتت کنه یوان،محکم بستم.  خدالعنتت کنه ا چشمامو

 شده؟  یزیچ یوانا-

  بگو یشوگفتم: نه بق  عصبی

خواد   یهست و م ی، که چه کاراصال براش مهم نبود یدادم؛ انگار یشنهادپ بهش
مدت تماس گرفت و عضو شد   یهکارتم و دادم بهش بعد   یاد؛سرش ب ییچه بال
  ین...هم

 یه؟اومده روس  یک   نگفت

 :جمع کرد لباشو

  یستمن یمیباهاش صم یادخب نه... ز-

  باشه برو -:  یدمکش  یرونب یبماز ج گوشیمو

 یشده؟ چ یبگ  یخوا ینم-

 ...و رفت تو اتاقش اسم رابرت و لمس کردم یدکش  ینگاهش کردم که پوف  عصبی

 !هوم؟ -رابرت
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 قراره فردا بره رو هوا  یکی

  :متعجب شد صداش

 !نگفته یزی! الکساندر که هنوز چی؟_ک رابرت

 به اون ماجرا نداره  یربط -

 ینگو که واسه خوش گذرون   -رابرت-

  نه مهمه-

 !ی؟ خب ک  -رابرت

 دو  یاز ستونا یکی-

 !! حالت خوبه؟ یوانا یگیم ی معلوم هست چ  یچ!؟؟ هی؟چ ت: گف  یبلند یصدا با

 ...کوک کوکم، واسه فردا من، جان، تو و-

 یحاگذاشتم: فر  یز دادم به مبل و پاهامو، رو م تکیه

 !یوانفهممت ا یواقعا براووو...نم -رابرت

 ندارم یمتوقع ینهمچ-

فکر ... اون االن   گذاشتم رو لبمو رفتم تو  یگارموپرتش کردم .س یز کردم و روم  قطع
 !من یکس و نداشت، حت   یچه

تاک ساعت که سکوت    یکت  ی. باصدایرندادم خودشم از خودش بگ  یاجازه نم  پس
 .شکست نگاهمو، رو عقربش ثابت نگه داشتم یخونه رو م
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  یم برگشت. خالرو به رو یهخال یوار نصفه شب بود. نگاهم دوباره  به د۳ ساعت
 یوار د ینوذهن منم مثل ا یاگه زندگ من  ذهن یالیخ یپراز خطا یبود، ول

 .بود یدوخالیسف

شد، اگه از  یخوب م یلی. خیسماز سر بنو یوتونستم همه چ یوقت م اون
 !نباشه یتو ذهنم و انتقامم خبر یاهِ س یرهایتصو

بسته بودم. عالقه   یاطگرفتم. ژرمن و گوشه ح  یرفتم. نفس یاط شدم و تو ح بلند
 .ستم باشهواخ یم ی، ولبهش نداشتم یا

کردم و داخل رفتم. لباسامو عوض کردم. دستکش   یتا باشگاه رو ط  یاطح مسیر 
 ین خورن. اول یبودن که به دردم م ییباشگاه همونا یزات. تجهیدمبوکسامو پوش

 .جابه جا شد یکه کم  یسهمشت و زدم به ک

 یشدم، حت  یخیالشنگذشته بود که ب یقهدق 20زدم و تندتر ضربه زدم. خندینیش
 .کرد  یآرومم نم ینما

 ...از خواب نبود یخبر یول یدم،گرفتم و به اتاقم برگشتم. رو تخت پر  دوش

 کو؟   یحافر -رابرت

 یادم-

 !یادخوب به نظر نم یافتق -جان

 کنه   یفرق م یافشق  یگه،د یانگار با روزا یگیجور م یه -رابرت

 ...هه-
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. هوا کم کم داشت یمدبو  یحاو منتظر فر  یاط ح  یرو کاناپه ها  یمنشسته بود  هرسه
 .شد یم یکتار

 یه؟ نقشه چ -جان

 !یمقراره نفله کن یوکه ک  یمدون یم یچ ما ه -رابرت

 یه که من تو دهن جفتتونم   ینه،به هردوشون انداختم: نقشه فعال ا ییگذرا  نگاه
 کنم  یمشت خال

 یزاد دست مر -رابرت

 .چشمامو بستم  کالفه

 یوان؟ ا -جان

   .بود یستادهر تر ازما وا باز کردم. چند قدم دو چشمامو

 .سمتم گرفت یرو به روم و فلش یستادشدم و رفتم سمتش وا بلند

 الکساندر؟  یه؟چ ینا-

 ین بببرو  یخوا یبه اون نداره؛ م ینه ربط  -جان

 .نگاهش کردم و فلش و ازش گرفتم . داخل رفتم که دنبالم اومد مشکوک

 یار لپ تاب و از باال ب-

اومد. روشنش کردم و فلش و بهش وصل  یینتابم پاسمت پله ها و با لپ  رفت
 .کردم

 یرونم من ب -جان
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 :یچیدکردم که صداش تو گوشام پ  یتکون دادم؛ پل  سرمو

 ...ینجاس...ادیدمش

. یدمو رو صورتم کشلپ تاب و بستم و بلند شدم. دستام یعصب  یقهچند دق بعد 
پخش   یهاش گوشه ا  یکههر کدوم از ت  یوار تو د  یدملپ تاب و برداشتم و محکم کوب

 .شد

و   یاط باز شدن در ح یصدا یرون و رفتم ب یدمواسه کنترل خودم کش یقیعم نفس
 .اومد ینماش یپشت بندش صدا

 یدششد. لورل بازوشو گرفت و سمت ما کش یادهپ یناز ماش فریحا

 بجنب  -لورل

 .محکم رو هم فشار دادم و رفتم و نشستم دندونامو

 !یکار  یمخف  -رابرت

  .ادمند جوابشو

 .یستادنما وا  یلورل بود که با فشار بازوشو گرفته بود.جلو یبه دستا نگاهم

 یبرگرد یتون  یخب، تو م -جان

سرشو تکون داد و باتونشو تو دستش چرخوند. نگاهم رو دست راستش ثابت    لورل
 .موند. با دور شدنش سرمو چرخوندم، زوم چشماش شدم

 !یردقه تاخ۱۰دم؛ بلند گفتم: نگاه کر  . ساعتمویدمخودم و جلو کش یکم  یصندل از 
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مشکل   ینعقب داد دستشو، رو بازوش گذاشت و گفت: ماش با حرص  موهاشو
 نداره  یربط  داشت بمن

 یزن  یحرف م یدار یحواست باشه باک  یکن  ینم یینربطش و، تو تع -جان

...موقع عمل ربطا  یخیال: بیدمبه جان انداخت. غر یالیخ یبا ب  یختهآم نگاه
 شه یمشخص م

 یوفتینبردم: راه ب یبمشدم، دستامو تو ج بلند

و دستشو رو قلبش   یدکش یخفه ا یغج  یحابا سرعت سمتمون اومد. فر  ژرمن
 .گذاشت

 !یهچ ین: افریحا

 .زدم و رو زانو نشستم، رو به روش که پارس کرد پوزخندی

  باش یپسرخوب -

 یگه؟ مثل تو د -رابرت

شدم. جان پشت و   ینم دررفت. سوار ماشتا با زانو بکوبم تو شکمش که  برگشتم
  .رابرت جلو نشست

 :و به پشت اشاره کردم یین رو دادم پا شیشه

 ین بش-

 .از اونور سرشو خم کرد رابرت

 یمت خور یبابا نم یاب -رابرت
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 .که سرفه کرد  یدمکوب  ینشرو قفسه س یمحکم مشت

 طلبت  یکی -رابرت

 یبامزه ا یلیبه رابرت گفت: خ  رو

 نچسب یها  یکهلب گفت: مرت یر ت... زز کرد و نشسسمت درو با رفت

 و گازشو گرفتم: داشبورد و باز کن زدم و استارت زدم  نیشخندی

 ی؟ واسه چ  -رابرت

 .دراز کرد و بازش کرد دستشو

 :گرد شده سمتم برگشتم  ییچشما با

 یواقعا عقلت و از دست داد -رابرت

 ...تو  یشزواسه جاسا یدر یدختر م ینمونه تو و ا یجان با من م-

 !تو؟ -رابرت

  چرخ و فلک-

 .خنده زد زیر 

 !یه بچه باز -رابرت

 یه اره بچه باز-

 یگذرهرابرت، خوش م یخیالب -جان

  اون وقت از کجا -رابرت
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 !تو چرخ و فلک؟ یانم یندون یم-

 ...زد ینم یکرد و حرف   یو نگاه م  یرونب فریحا

 پنهان گروهه  یاز هنر ها  یکی یگهاون د -جان

 !یختینلب گفت: جاسوسارو همه جا ر  یر ز رابرت

 یم یدهپارک بزرگ رو ترمز زدم. چرخ و فلک از دور د یجلو زده نشد  یحرف  دیگه
 .شد

 یوفتینراه ب-

 یمپوففف ماکه نگرفت -رابرت

 اول ینباشه کاب یادتکارتو بکن رابرت...-

 یه؟ صاحبش ک -رابرت

 خودمونه یاز بچه ها-

 رفت  یمدو با پول فرستا یشصاحب اصل -جان

 شما دونفر  ینخوب گروه شد -رابرت

 برو -

 :پشت  برگشت

 خوان مارو به کشتن بدن  یم یناا یحافر یین بپر پا -رابرت

 میرییبهش کرد و گفت: نترس تو نم ینگاه  فریحا



 

 
219

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 یحمس یسیع یاگفت:   یشدن؛ جان از پنجره با لحن مسخره ا پیاده

 یدم و نشونت م یحبزار برگردم مس -رابرت

زشو گرفتم و برگشتم. طبق گفته بخش جان اومد و جلو نشست.گاتنشون  از رف  بعد 
 .پارک بودن یکنزدتو رستوران  یابیرد

شد و داخل  یادهروسرش، پ یدکالهشو کشپارک کردم. جان یابونخ یگهد طرف 
 .رستوران رفت

 .و سوار شد  یروناومد ب یعنگذشته بود که سر یشتر ب یهثان چند

 اومدن روشن کن-

 یشخندی شدن. ن ینکه کنارش بود سوار ماش  یستوران، با دخترت ر سم برگشتم
و با دختره داخل محوطه   ینگو برد تو پارک  ینشزدم و دنبالشون حرکت کردم. ماش

 .پارک شدن

 زنگ بزن بگو برگردن-

 ...در اورد گوشیشو

 ی...اوک ینکن  یم یکار چ -جان

 یاننگاهش کردم که گفت: دارن م منتظر 

 .سوار شد ایح بعد فر یقهدق چند

 رابرت کو؟  -جان

 یدونمنم یومد؛ن و گفت: یدکش  یقیعم نفس
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 :تو گوشمو فعال کردم شنود

 آمادست؟

 بله  -ریک

 خوبه -

  .به چرخ و فلک زل زده بودم منتظر 

داخل رفتم.   شدم و    یاده و، روشن کردم و به دکمه انفجار بمب نگاه کردم. پ  گوشیم
  .زل زدم یک ینبه کاب. یستادمدرخت وا یر دوتراز چرخ و فلک ز 

ساعت که تو ساعت صفر قرار بود؛ عمر   یرفت. درست مثل عقربه ها   یباال م   آروم
 مو به درخت دادم. شروع کردم به شمردن یهو صفر کنه. تک یکی
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منفجر شد. لبخند   ینچرخ فلک کاب یرو لمس کردم. درست تو قسمت باال صفحه
 :رابرت اومد یت،  صدارو صورتم نشس یمحو

 تو چرخ و فلکه  یلیاام ایواان

 !یلیاتعجب برگشتم: ام  با

 .ییدمو سمت چرخ و فلک دو یرونفوت کردم ب  یو عصب نفسم

 یینه پا ینای: نگران نباش تو کابیومدپشت سرم م رابرتم

که با ترس بلند    یدمد یلیاروسوخت. ام یداشت م ینطوریهم  ییشباال قسمت
شده  یهوشب یا یگهشد. کنارش دختر د یسه متر م ینا زمشده بود. فاصلش ت

 .افتاد یناز باال رو زم  یآهن بزرگ  یکهبود.ت

  یع باعث شد، سر یسآمبوالنس و پل یر آژ یزدن و عقب رفتن.صدا یغج همه
 .باال بکشم ینخودمو از کاب

 .صدا زدم. برگشت سمتم  چهرش بهت زده شد امیلیارو

 سمتم یبپر  یدبا-

 ...کرد  یباز م یزیفتن چواسه گ  دهنشو

 زود باش یلیاام -رابرت
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گرفت. چند قدم  جلو    یلحظه ام از من نم یه پر از اشک شد. نگاهش و  چشماش
 .نبود یاومد؛ حالتاش عاد

. یوفتهن  یناز کمرش محکم گرفتم تا زم   یینمن پرت کرد پا  ییباال  یناز کاب  خودشو
نگه  یآتش  نشان  ینماش ن؛ییپا یدمبلندش کردم و دادمش به رابرت خودمم پر

 .گم شد  یعتجم یناز دور اشاره کردم که سرشو تکون داد و ب یکداشت. به ر

زد. خم شدم  یبود و صداش م یستادهشده بود.رابرت باال سرش وا یهوشب یلیاام
  .یومدبهوش ن یبه صورتش زدم، ول  یطرفش و ضربه آروم 

و سمت آمبوالنس   یینردن پابود رو آو ینکه تو کاب  یا یگهکردم. دختر د  بغلش
 .یمبلند ازشون دور شد ییبردنش. با قدما

با تعجب نگاهم   یحاخوابوندم. فر یپشت  ی رو، رو صندل یلیادرو باز کرد؛ ام رابرت
 .کرد. رابرت نشست و سرشو تو بغلش گرفت  یم

 .افتاد یحافر یبه پالتو نگاهم

 :و در سمتشو باز کردم رفتم

 یین پا یاب-

 .نگاهم کرد یشد. رو به روم قرار گرفت و سوال  یادهپو آروم گرد شد  چشماش

 یار بپالتو رو در -

 باال انداخت: بله؟ ابرو

 یارشدم روش و آروم  گفتم: پالتو...درش ب خم
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 یارمقدم عقب رفت: نم یه

خاموشش کرده  یبازدم و سرم و چرخوندم سمت چرخ و فلک که تقر نیشخندی
 .بودن

 ترکوندم نه؟  یاونجا مرو تو یدسر اشاره کردم: با با

 یااارزدم: درب داد

پالتو برد و   یانداخت. دستتشو سمت دکمه ها یینزد و سرشو پا یحرص لبخند
 . به دستش انداختم و ازش گرفتم یبازش کرد. سمتم گرفت؛ نگاه 

و  ینزدم. ماش ی. پوزخندیدشکش  یلیارابرت پرتش کردم. برداشت و، رو ام سمت
 .سوار شد که حرکت کردم یقهعد از چند دقدور زدم و سوار شدم. ب

*** 

  فریحا

 یی؟؟ تو-

 .تکون داد سرشو

 یلی تنش بود. صورت گرِد خ یپاشو از نظر گذروندم؛ تاپ و شلوارک راحت  سرتا
 .بورش گرفتم یزلید یداشت؛ چشم از موها یدیسف

 .یستادوا ینهبهم دوخت و دست به س یشوا یروزهف یها چشم

 :باال انداختم ابرو

 هوم؟؟  یلوس-
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  یمزن یتو حرف م یماومد: بر جلو

 اتاق و باز کردم و رفتم تو  در 

 .چشمام گرد شد یول یارم،بردم سمت پالتوم تا درش ب دستمو

 !!!!پالتوم کو؟-

 .تو و درو پشت سرش بست اومد

 یواا-

 !یشد؟چ -لوسی

 : پالتوم جا موند یدمکوب  یشونیمدستمو، رو پ کف

 خمار کرد: کجا؟ چشماشو

  فهمه ی..حاال م.اه -

 .زل زدم یننشستم و پکر به زم ینهآ  یروبه رو  یصندل روی

 فهمه؟ یم یوفهمه؟چ یم یک   -لوسی

 :باحالت زار بستم چشمامو

  ساکت باش یقهدو دق توروخدا

 ...یدمراحت بود!!پوست لبمو جو  یلی. خیدتخت دراز کش روی

 ؟ امروز  یکجا بود  -لوسی

 یشم... دارم قاتل م  یتمامور یهبه صورتم نگاه کردم:  ینه آ  تو
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 !جون -لوسی

  خودم بمب و گذاشتم یخم کردم و چشمامو بستم: با دستا سرمو

 یسیداد: تو مقصر ن یدبهم ام یکم یراشگ  صدای

 !!بودم یول-

 ی زد؛ من مثله دخترا  یدمو فهمم چرا ق  یخودم اومدم...راستش حاال م  یخودم با پا-
 اطرافش نبودم

 ی؟ : ک ید ودم و پرسکه منتظرش ب  سوالی

 :یدمکش  هوفی

 یشم؟؟؟ منم مثله تو م-

 یم؟ من مگه چه جور-

 یشهم یو بهش زل زدم. سرشو تکون داد و گفت: اره عاد برگشتم

 !بشم یآدم ینخواستم همچ یموندم. من واقعا م یرشخ یقهدق چند

  سوال بپرسم؟ یه-

 داشت؛ از فکرم خندم گرفت: بگو...بپرس یجذاب  صورت

 برن؟ یکارا م  یناسه اچرا تورو و-

 برن؟ ی: مگه فقط منو میدمو نفهم منظورش

 قصد جونت و کنن؟ یدشد: چرا با یز خ نیم
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 :یدکش  ینم مغزم

  !یلوس یگیم یچ -

فقط ظاهر    ینا  یباند قاچاق الکلن، ول  یه  ینا...ایبگم که بفهم  یجور  ینخب بزار ا0
 ماجراس

 .گذاشتم رو زانوم و به دهنش چشم دوختم  دستمو

 هارو دارن به نظرت نرماله؟؟؟  یآدم کش  ینا یداد: وقت  هاماد

  که نرمال نباشه؛ خب؟  یریمباال انداختم: گ یا شونه

 یتاییورمام یول ینجام،ساله که ا یهاز  یشتر : حداقل بیدو، رو لباش کش انگشتش
 و نرفتم  یکه تو رفت 

 :کرده بودم. آب دهنمو قورت دارم  هنگ

 منظورت و واضح بگو-

 ی؟دار یاصا چه ارتباط  یناتو با ا یری؟گ  یواقعا نم یحافر-

 ندارم  ینابه ا یربط  یچمن ه-

 ؟ی که اون شب اتاقت اومده بود چ   یسیرئ یو تو صورتم گردوند: ماجرا نگاهش

کدوم از   یچبزار منم بگم، من ه یه؛فهمم قصدت چ یازجام بلند داشتم: نم عصبی
نداره   یتیچون تازه واردم اهمشناسم؛ امشبم باهاشون بردنم  ی نم یساتونو رئ

 ینجونم...هم
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کشو، لباس خوابامو درآوردم؛ خودمو تو حموم انداختم. درو بستم و سرمو به    از 
 ...احساس من ی! آدمکش ب یهش چدونستم قصد یچسبوندم... من که م یوار د

 !!یقشنگ  یبزدم.  چه ترک یکج   لبخند

 !یحا.فر..به خودم نگاه کردم ینهعوض کردم و تو آ  لباسامو

 ...قات یه یکه عاشقش شد  یپسر جذاب  یکرد  یفکر م  یچزدم: ه لب

 .روهم فشار دادم چشمامو

  .شد یباورم نم یدمد یچشمامم م با

 یدی؟رفتم... برق و خاموش کرده بود: خواب یرونباز کردم و ب درو

 گفت: نه   آروم

 ی؟؟بامن کار داشت -

 تو صداش گفت: نه یخنده ا یهته ما با

 ی؟خواب  یم ینجاو خاروندم: اپمل گوشه

 ...یاگه نخوا-

 ی هرجور راحت -

 یره. نگاهم رفت سمتش با فاصله به سقف خیدمپتو، رو کنار زدم و دراز کش گوشه
  .بود یبیبود. دختر عج
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شه،  یمینکرده بودم که باهام صم یراحت نبود؛ منم کار یطور ینکس ا  یچه با
من   یشو پ یلوس ی خودش بود و وقت  یکه مشغول کارا  یزامل یومد بدمم نم یول
 .یومدکال سمتم نم  یدد یم

که روم نشست  بدنم منقبض   یو چشمامو بستم. با حس دست  یدمپهلو چرخ رو
 .شد

 :یدمکش  هوفی

 تونم بخوابم  ینم-

 پاشو -

 گرد شد و برگشتم: کجا؟؟  چشمام

 تو باغ یمبر-

 :کردم  یز ر چشمامو

 ...یگارداباد-

 ...گ  یچ: هتوپید

 شو بگه: خب خب  یهبق نذاشتم

 :برداشتم و روم انداختم یاومدم. از تو کمد شال یین... از رو تخت پاخندیدیم

 یشهم ی؟سردتخوا ینم یزیتو چ-

  یگهد یابه لباساش انداخت: نه ب نگاهی
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گرفت. مدام لبمو    ی. خندم م یمشد یر . آروم از پله ها سرازلب گفتم یر ز ی" اباشه
 .گزیدمیم

 یدن زمزمه کرد: خواب ی. لوسیمرفت یرونو ب یمردآروم باز ک درو

 :تکون دادم یولو بودن. سر تاسف  یرفت روشون که رو صندل نگاهم

 کنم؟   یدارشونب-

  گمشو  یاگرفت و گفت: ب  دستمو

 .یدیمرس یالپشت و به

 و دستامو باز کردم: هوووف  یدمکش  یقیعم نفس

 یهههوا عال -لوسی

و   یو دست لوس یدمکش  یخفه ا یغج ییاقدم یصدا یدنتکون دادم. با شن سرمو
 .یدمچسب

 !شدن یدار آب دهنشو  قورت داد: ب اونم

 مو نتونستم کنترل کنم: بدووووو  قهقهه

 ...ییدنبه دو یمشروع کرد یجلوتر و دور استخر خال رفتیم

  شما دوتا یهوو یسید وا-

 .باز کردم یالرورفتم و در و جلوتر 

بلند شد ...لبامو  یکیآخ و داد  یکه صدا  یدمکه اومد داخل درو محکم کوب  لوسی
 .روهم فشار دادم
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 شو؛ زود باش یددمن رفتم اتاقم توام ناپ -لوسی

 .توانم خودم و تو اتاق انداختم ینسمت پله ها و با آخر دوییدم

 ...یم اومد یروناتاق ب از 

 بچه ها یدگفت: خب بر  ِاما

 تکون دادم: فعال سرمو

از اول برام با   یوخواستم  همه چ یاز لوسم. بود یدهاز صحبتاشون نفهم چیزی
 ...بگه ییاتجز

سمت ون برگشتم تشکر کنم که باهاش    یمکرد که رفت  یم  یفطور داشت تعر  همین
 .چشم تو چشم شدم 

بود که   یو خوند. همون آدم  یزیبود که بشه از چشماش چ  یزیتر از اون چ  سنگ
 !شناختم یو م یوانا ین تو اتاق بود؟ من ا

 !آشنا بود  یلیخ  یافشکرده بود. ق  یر که با توپ پر اومد تو اتاق ذهنم و درگ  یزن   اون

 ...حرف زدنش و اون لحجش طرز 

فکرا بودم که با پوزخند   ینا یر بهش داشت؟ درگ یچه ربط  یواندرد گرفت. ا سرم
  یین شام پا یرفتم  تو اتاقم؛ برا یمو مستق یدیمرس یالنگاهشو ازم گرفت... به و

 .شب و به صبح رسوندم یر درگ یفکر  نرفتم و با

 ینآست یدسف یراهن. در کمد و باز کردم. پشدم یاده  مآم یدبا یگهبود؛ د وقتش
و پام کردم.   یمپاشنه دار مشک  ی.  کفشایدم برداشتم و پوش  یسه ربع و شلوار مشک 

 .برداشتم و انداختم یزورو  م ِی حلقه ا  یگوشواره ها
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 .بستم یپشت دم اسب درست کردم وموهامو  از  چتریامو

 ی. رژ قرمزیومدگرفته بودم بهم م  یادکه    یدیبه چشمام خورد؛ خط چشم جد  نگاهم
  .یدمرو لبام کش

 یفکردم. بعد برداشتن ک  یادکلن و برداشتم و رو گردنم خال ید چرخ یز رو م نگاهم
 .روبه روم دراومد یهو یاومدم. لوس  یروناز اتاق ب

 تکون داد:  شتبه چپ و راست  تنش بود. سرشو یکوتاه آب   لباس

 تو هوا تکون دادم: ها؟  دستامو

 باش فقط  یشم: تو پیدجنب یم دهنش

 .کردم.آدامسشو باد کرد  یز ر چشمامو

  ی . لورل با چشماش داشت قورتمون میمرفت  یینگرفت و باهم از پله ها پا  دستمو
 .داد

  یاد خوشم نم رویا ینبا حرص گفت: از ا یدر َون و باز کردم و نشستم. لوس کالفه
 یسوق دادم: چه تفاهم  یروننگاهم و به ب

 ...شدینم  یدهجز برج د  یزیشدو چ  یدناپد  یتششلوغ رفته رفته جمع  یها  خیابون

 یین پا یدبپر -لورل

 یگاردایباد  زدم.    یدستشو انداخت دورم لبخند   ی. لوسیمشد  یادهباز کردم و پ  درو
خل... ِاما و رابرت تو هال بودن. اسلحه به دست جلو راه افتادن و مارو بردن دا

 !یتر از قبل  یکبود و ش یطوس یون با دکوراس یالییو
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 گفتم: سالم  آروم

 ی ها -لوسی

  ید خوش اومد -ِاما

 یوفتیماالن راه م ینیدبش -رابرت

 .شدم یرهخ یز و به م یمنگاه انداختم. باهم رو مبل نشست یلوس به

*** 

  ایوان

بودن.    یستادهرفتم. همشون منتظر وا یینپاو گذاشتم رو چشمام و  یمدود عینک
  .یستادوا یشمرابرت اومد سمتم وپ 

  یومد بدش نم ینکهزدم؛ مثله ا ی! پوزخندیحابه همشون انداختم. فر ییگذرا  نگاه
 .بود یدهپوش ییلباسا ینکه همچ  یتاز مامور

  :گرفتم  نگاهمو

.من و رابرت  خوام بهتون بگم.. یرو م یموضوع  یه  یید جا ین حاال که همتون ا-
به عنوان مهمون اونجا حضور دارن که چون  یهبق یول یم،قراره وارد ش یانهمخف

از قبل هک شده و اسمتون ثبت شده، البته نه اسم   یشهدعوتنامه با دستگاه چک م
دوستن که  ی...ِاما و لوسیدرو بگ یتوناونجااسم واقع یست...پس الزم نیتونواقع

   یرنباهم م

 .یستاداومد و کنارمون وا ین شرابرت ما بااشاره
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    یدشما دوتا بر -

  :رفتنشون ادامه دادم بعداز 

   یحامونه جان و فر می

  :مجبور به گفتنش بودم یمشت شد، ول دستام

دقه ۷هممون فقط  یول ید،ش یم یزوج خوشبخت وارد مهمون  یهشما دوتا مثل -
  ینتحمل کن یگرو همد یثهدق۷پس یم،وقت دار

اومد. رفتن و سوار شدن. لبخند حرص   یا یگهد ینشه بود. مابهم دوخت نگاهشو
    ...زدم یدار

  ؟ یرابرت برگشتم:آماده ا سمت

   یمچه جووورم، بزن بر -

 .... قرار بود خوش بگذره یمو حرکت کرد یمشد ینسوار ماش باهم

اکثر نگهبانا سمت   یم،برسون  یخودمون و به کشت   یقبه اسکله قرار بود با قا  رسیدیم
 یکایمتوجه ما نشه.نزد  یبزرگ بود که کس  یبه حد  یبودن وکشت   یستادهکله وااس

 .و زدم ینکمکه کالهم و گذاشتم رو سرم و ع  یمبود یکشت 

بااشاره من   یومدن. دوتا از نگهبان ها داشتن میمشد یداخل کشت  یعسر خیلی
رو   ی. نوشته یمل رفتشدن. آروم داخ یهوشپشت گردنشون که ب یدیمباآرنج کوب

 .وجهمو جلب کرد در ت

   یمبرو وقت ندار یگ: تودیامخواستم ب یبود که م جایی
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 باشه  -رابرت

    حواست به زمان باشه-

 ...تکون دادو از در خارج شد. شروع کردم به گشتن سرشو

از   یبودم که پرونده ا  یختهمجبور بودم. همه جارو بهم ر  یبرد، ول  یم  یادیز  وقت
 .شد ینعکس پخش زم یدستم افتاد وکل

نابود    یشوزندگ  یناتونستم باا  یبود. م  ینجاکه داشتن مدارکش ا  یا  یکار  هرکثافت
 .نبود ینهدفم ا یکنم، ول

  .زانو زدم ینزم رو

کردم که چشمم افتاد بهش خودش بود. دستم مشت   یهارو تند تند نگاه م  عکس
 ...زنه یکردم نم  یوقت بود احساس م یلیکه خ  شد و نشست رو قلبم

 یکه شده بود کابوس  شب هام و صدا  یم به قفسه و زل زدم به عکسادد تکیه
 ...زن یهزجه 

 یوبعدش صدا  یاددود م  یشد ...احساس کردم بو  یم   یداپازل داشت پ  یها  تیکه
  .یدبه گوشم رس یر آژ

احساس  یبعج یفقط وقت مونده بود، ول یقهدق یهتو مچم چرخوندم.  وساعتم
 .چشم بردارمزاون عکس  تونستم ا یداشتم. نم ینیسنگ

 .ذهنم و خفه کنم یحک شده تو یتونستم صداها  نمی

 ی؟کن  یم یکار چ-
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 کشتمت  یم یشوقت پ یلیخ یدبا-

 یگی؟م یدار یمعلوم هست چ  یچبس کن؛ ه-

 یداره معلومه...تمومش کن-

  بار  بلکه ده ها بار  یهنه   یکشل صدای

گرفتن جون آدما    ید. شااون صدا تو سرم اکو شد، که متوجه تعدادش نشدم  شاید
 .بود یبراش ارزون 

 !باهاش داشتم؟ ی...حاال چه فرق من

 ییییباهااات نداارم منم مثل خودت کرد یفرق  یچ....من هیچییییییزدم ه داد
 یییییعوض

 .پرت کردم کنار و بلند شدم وعکس

  ین افتاد. رو دو زانوم رو زم ینرو زم یبد یکه باصدا  یدمشسه گرفتم و کشقف از 
 :یدمکش  یاپیپ ینفس هاتم. نشس

 ...یامم دارم

 .چندقدم باهات فاصله دارم فقط 

*** 

  فریحا
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گفت مثله   ی... وقت یوفتهکه نگاهم به اون چشم ها ن  یدمدزد یچشمام و م مدام
حرف   ین ا  یدن. شنخواستی. مردن مخواستیم  یدنزوج خوشبخت" دلم خند  یه

 .یوردحس هارو به وجود م ینا یدماز اون با

زمان چطور   یدمکردم. نفهم  یو نگاه م  یرونب  یم؛شد  ینشد! سوار ماش  ینم  ینا  از غیر 
 .یستاددورتر از اسکله وا  یکم یبزرگ  یکشت   یجلو ینگذشت. ماش

به گلوم چنگ انداختم. چشمامو بستم و نفس  یادر یشد سمت آب  یده کش  نگاهم
 .یدمکش  یقیعم

 یا جان اومد: ب صدای

 .ش کردمحس نگاه یباز کردم و ب  وچشمام

 چته؟  -جان

  ین؟تو ماش یدار یزیچ یرینی،ش یز چ یهخوبم ... -

 ی؟ مثال چ  -جان

  یا ماف یه از  ی شد. واقعا مسخره بود؛ چ  یده برد سمت کمرش، اسلحش د دستشو
  !خواستم آخه یم

  یمو فوت کردم: ولش کن بر نفسم

. جان دعوتنامه رو گرفت سمت  یمشد یشدم.  دست تو دست سوار کشت  پیاده
چک کردن سرشو با لبخند تکون    یقهدق۵بود. بعد    یستادهوا  یورود  یکه جلو  یردم

 .داد

 ...یرنگ روشن و مشغول خوش گذرون  یبودن با لباس ها یادیز جمعیت
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 یشی؟زده م یادر -جان

 یکمتکون دادم:  سرمو

 .خورد پرت کنم یم یکه کشت   ییکردم حواسمو از تکون ها  یم سعی

 میمراقب باش وقت ندار -جان

 دونم یدهنمو قورت دادم: م آب

 بخند یکمباز شد:   نیشش

 ی؟گفتم: به چ   یلبخند مسخره ا با

 به لب اطراف و نگاه کرد و گفت: به شوهرت  لبخند

 کش اومد: حتما   لبم

که رو  ینکیو سمتمون گرفت. نگاهم از لباس فرمش به ع ینیخدمت س پیش
حرکت هول سر   یهتو آب و  یوانشد.دستم و بردم سمت ل یدهچشماش بود؛ کش

 .یدمکش

  .یستهو جلوش نگه داشتم که وا دستم

 یبرداشتم: مرس یالسیو گ ینیو برگردوندم تو س لیوان

 .گرد نگاهم کرد  یچشما با

 !!زدم گند

  یدستشو انداخت دور کمرم لهجمو برگردوندم و به روس جان
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 : ممنونگفتم

 یشد یر سگوشم گفت: از جونت   یر دور شد جان آروم ز ینکها بعد

  .یدمگز  لبمو

  یاب یگهد یقهاونور دو دق یرمو نگه دار من م یالستگ  -جان

 ...تکون دادم که رفت سرمو

 کردم به شمردن  شروع

۱.  

۲. 

۳. 

۴... 

که رفت. صداش به خودم آوردتم:   ییآروم راه افتادم سمت همون جا یقدما با
 ینجام ا یاب یزمعز

 .یومدبه چشم م یشتر ب از صورتش بود که یتنها عضو یشآب چشمای

 یشد؟ لبخند رفتم سمتش و آروم گفتم: چ با

چندتا مرد  ینب یکه ِاما و لوس  یگوشم آورد. چشمم افتاد به سمت   یکنزد سرشو
 :. دستش رو کمرم نشست یدمکش  ینشسته بودن و هوف 

 و باز کن ییاتاق روبه رو-
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 .عوض کرد یگهد یوانل یهدستم و با  یتو لیوان

 انگشت روشه   : اثر ید وهام کشرانه رو منوازش وا دستشو

به اطراف انداختم. سمت اتاق ته   یقورت دادم.  سرمو تکون دادم؛ نگاه کل بغضمو 
 .راه افتادم  یکراهرو بار

شاهانش   یونو خودم و انداختم تو...چشم از دکوراس یدمکش  یینرو پا دستگیره
  .گرفتم

بود.تابلو رو بادقت   یم  میقا یفلپشت تابلو برج ا یابیطبق رد یدبا گاوصندوق
 .بود ینسنگ یکمدرآوردم.

  ی راحت  یباز شد. فس یکیت یبا صدا یز اثر  بعد آنال یو گرفتم سمت جا لیوان
  .. داخلش چند تا جعبه  با کاغذ و اسلحه بودیدمکش

. تابلورو  یدمکش  یپشوحواسم به در بود ؛ ز  یواز طرف   یفکردم تو ک  یو خال  همشون
 .شت در رسوندمدمو پجاش برگردوندم و خو

 .شد  یدهرفتم. دو قدم نرفته دستم از پشت کش یروندرو باز کردم و ب یال آروم

دستشو، رو گردنم گذاشت و   یامبودم. جان تا به خودم ب یدهو محکم چسب کیف
 .لباش رو لبام نشست 

 یچ ه یکرد؟ مخم ارور داده بود؛ که ب   یم یتو کتفش فرو کردم. چه غلط  ناخونامو
  !بودم یستادهوا یحرکت 

  گفت: تابلو نکن...درگوشم آروم یدعقب کش یچیدکه پ  یسوز یشآت یر آژ صدای

 .یدمکش  یروناز تو دستش محکم ب دستمو



 

 
240

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 ...آروم باشیحاآروم گفت: فر یول عصبی

  ین ا   ید؟کردم؟؟کدوم با  یدرک م  یدبا  یط؟؟بودم تو اون شرا  ی خونسرد م  چجوری
 !بود یباز یه

  یگه عالم د یه. هنوز تو یمشد یتجمع یاط ستش گرفت و ق سردم و تو د دستای
 .بودم یا

  یرونب ریمی تموم شد م-

 پوزخند نگاهش کردم: خفه شو با

بود.حس انزجار داشتم، نسبت به همه مخصوصا خودم.  یجور مضخرف  یه حالم
گرفتم. من  یخودمو م یجلو یلیرتش، خمشت بکوبم تو صو  یهخواستم  یم

و باز  یندستاش و برداشت در ماش ینماش یجلو یاد؟؟ب دمب یدبا یدرواقع از ک 
 .کردم و نشستم

 ...یحافر-

 ی؟دار یحس گفتم: دستمال کاغذ بی

شد جلو و از راننده جعبه رو گرفت و سمتم نگه داشت. بدون نگاه گرفتم و   خم
 .یدمش. آروم رو چشمام و صورتم کشیدمکش  یرونازش ب یدستمال

 ی خوب نقاب   یول  یومد،بدم م  یش. از آرایدمو لبام کشبرداشتم و محکم ر   یگهد  یکی
 .ساخت یاز آدم م

و فقط  یبودن. رابرت، ِاما، لوس. همه یمشد یادهپ یالو یو قورت دادم. جلو بغضم
 .زد  یخودش بود که تو ذوق م یخال یجا
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 نامرد نامرد

 هنوز؟؟  یرتمگ  یپ   ینقدر و من ا یالخ یتو اونقدر ب  چجوری

 یشدهکرد. چ  یو چک م یش.. ِاما کالفه مدام  گوشو بود.قدم ر  یاطتو ح رابرت
 بود؟؟؟ 

 :یدسوال منو پرس جان

  شده؟ یزیچ -جان

 یسن یخبر  یومدهخودش هنوز ن یس: رئیدبا استرس لبشو گز لوسی

 .بود که حرف بزنه یشده به رابرت نگاه کردم.نگاهم کاف  گیج

 یدکش  یم طول ینقدر ا یدرو هوا رفته، نبا  یوقته کشت  یلیخ -رابرت

  یوان بشه؛ اون ا یششد طور ی. نمیدمشن ینم یزیچ یگه... دیدصوت کش گوشم
 .بود

 !!که من دارم؟  یضیضدو نق یچه حسا  ینا لعنتی

 گرده  یلب گفتم: برم زیر 

  دونم یهووف نم -رابرت

 ی؟چ  یعنیگفتم:   بلندتر 

 .بودم یستادهوا ینبود تو چه جمع حواسم

. کرد  یبرام مهم نبود. رابرت فقط حالمو درک م یکرد، ول  یبا تعجب نگاهم م ِاما
  ...چشماش قرمز شد
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  یادبابا م یادم -رابرت

 ینجا؟ آشفته نگاهمون کرد: چخبره ا ِاما

 .کردن  یم یتبدجور پاهامو اذ کفشام

تا راه نفسم    یدمرو گلوم کش یگوشه انداختم. دست   یهشدم، درشون آوردم و  خم
 .باز شه

 کنم   یدبا  یچه غلط  ینمببفقط،  یدساکت ش -رابرت

 تو شما هوا سرده   یدبر -جان

 .بود یبه ِاما، من و لوس اشارش

 از تو نظر نخواست ی: کس یدبهش  توپ ِاما

 :داد زد یعصب رابرت

 یده نشون نم یزیچ یابشمو که نبرده بود؛ رد گوشیش

 !فهمیدمی تازه م ویش؟ معن بود؟؟؟  یبرم داشت... ترس چ  ترس

*** 

 ایوان

رسوندم. دوست داشتم داد بزنم   یال خودم و به و  یادهداغون پ  یکند و ذهن  باقدمای
بودن    یاطدرو باز کرد و داخل رفتم. همشون داخل ح  یگاردنابود کنم. باد  یووهمه چ

 .سمتمو بغلم کرد یدِاما دو یدنمباد

  .به خودش فشارم داد محکم
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قب...  چشمم روهم فشار دادم و از خودم جداش کردم؛ هولش دادم ع دندونامو
 .از کتف من بهش خورده بودافتاد به خون رو لباسش که 

به لباسش باتعجب دستمو نگاه کرد. چهرش جمع  یدنگاهمو دنبال کردو رس رد
 .شد یسصورتش خ یقهدق یه؛ درعرض شد

 سرت اومده؟  ییچه بال -ِاما

 ی؟: کجابودید حرکت کردم.  رابرت آروم پرس یهزدم و سمت بق نیشخندی

 :به کتفم انداخت یباحرص بستم و بازکردم. نگاه  وچشمام

   سوخته -رابرت

 .تکون دادم سرمو

 یرون؟ ب یومدیکه زوتر ن  یکرد  یم یکار چ -رابرت

 ید گفتم: برگرد  یگرفته ا  ینگم. باصدا یزیتا چ یدمکش   یتند نفس م تند

 شده ؟   یچ  یبگ  یخوا یاومدسمتم ومچ دستمو گرفت: نم یهبا گر ِاما

    ه بس کنزدم: نهه داد

 .یدمکش   یرونباحرص از دستش ب مچمو

 ...مدارک و یوانا -جان

  خم شد ینش،رو س یدمو مشتمو کوب  برگشتم

 زدم: گفتم حرف بزن؟ داد
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 !یآروم باش یشهم یوانا -رابرت

 :شد یبرگشتم. صدام هرلحظه بلندتر م  سمتش

 جا چالتون نکردمممم ینتا هم یرووونب یدنههه همتون گمش-

 .سرم توجهمو جلب کردپشت  از  یحافر داد صدای

 هااا؟؟  یسر خودت آورد ییچه بال -فریحا

 :یستادموا  یشقدم یه و تو  یدم. دور خودم چرخسر دادم یبلند قهقهه

  !یدی؟د ییجنا یلمف-

 :روهم فشار دادم دندونامو

 یارمب یکیرو سر   ییجنا یلمایاز اتفاقات ف یکیدوست دارم  خیلی

 !داوطلبه؟ یداد زدم:ک زدم به چشماش و  زل

 :یدلرز چونش

 به ما گذشت؟؟  یچ  یفهم یم  یچتو ... ه -فریحا

 ؟ی ترسناک  یلیخ یکن  یزد:فکر م داد

 بودن وحشتناکه  یوالخود ه یمضحکه، ول یلیدرآوردن خ یوالهاروه ی: اداغریدم

 نگاه به دستت بنداز  یه:یدبست و باز کرد. نگاهش و، رو زخمم کش چشماشو

شده   یر د یقدم بلند پر کردم. رابرت خودش و بهم رسوند، ول یهو با ینمونب فاصله
 .... صورتش جمع شدیدمبود. از موهاش گرفتم و به پشت کش
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 نکن  یکخونت تحر یقاتل و با بو  یه وقت  یچچسبوندم به گوشش: ه لبمو

 وقت  یچل کردم و داد زدم: هو  موهاشو

 :برگشتت در و کرد سم  یتمنزد.رابرت هدا  یبهت نگاهم کردو حرف  با

 یحا نبود فر  یوقت مناسب -رابرت

دادم.   خسته   ی. داشتم عقلم و ازدست میختمر  ی...داشتم فرو میدممحکم کوب  درو
 ... بودم ازخودم،از همه

برام درست کرده بودن دست وپابزنم و بدتر    یگرانکه د  یقرار بود تو لجن زار  تاکی
 .آخر بود ینفس ها یانگار یتوش فرو برم؟؟ول

 کشمتتتتت  ی:  م یدمکش  یبلند داد

صورتم جمع شد. رو مبل  نشستم.   یچیدکه تو کتفم پ  یزدم. با درد  ینفس م  نفس
  ...بود یقعم یلیخ یشسوختگ

 .با حرص ازش گرفتم چشمامو

و زل  یدمکش  یرونب یبماز ج لحظه آخر  برداشتم و کهیزدم.عکس یشآت سیگاری
 ... لجن زار ینزدم به چهره کارگردان ا

*** 

 فریحا

. اصال حواسم نبود؛  یدمکش  یبود!  به زور نفس م یدختره ک  ین و بستم. ا چشمام
 !!نه  یا یدمکش  یداشتم نفس م



 

 
246

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  یگه خواهرش بود؟ د  ینمانقدر براش مهم بود؟ نکنه ا  یعنیمنو انداخت روش؟  کت
 ...یعنیواقعا ... یگهد ینامکان نداشت؛ ا یچ 

لبمو محکم گاز گرفتم. دستمو بردم سمت  .یارمبه زبون ب یحت  ید،چرخ ینم زبونم
 !کرد  یموهام و کش موهامو باز کردم. سرم درد م

ماساژ دادم. برگشتم وبه پشت نگاه کردم. چشمام  یکمموهام و  یبردم ال دستمو
  رخش نگاه کردم یمو به ن یوانو با حرص بستم. صورتم و چرخوندم سمت ا

گرفتم و به جاده زل زدم. همو نگا یگه؟؟؟شناخت د یبود...منو نم بیشعوری
 .باال رفت یهوسرعتش 

 .شد یها رد م ینماش یناز ب یدهنمو قورت دادم. با سرعت سرسام آور آب

و  ینباز شد؛ ماش یالترمز کرد.  در و یبد یبا صدا یقهبستم. بعد چند دق چشمامو
 .یدشد و درو محکم کوب یادهداخل برد. پ

  .شدم یادهبا مکث درو باز کردم و پ بودم؟! کرده   یکار ...من چیدمکش  یقیعم نفس

 .عقب و باز کرد و دختره، رو بغل کرد.خون تو رگام منجمد شد در 

 ...یوردممن م -رابرت

  .راه افتاد  یالحرف سمت و بی

 تو فعال  یابرگشت: ب سمت من رابرت

 !یمشک  یبا نما  یالییو گرفتم و راه افتادم. و نگاهم
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  ی ها مشک  یچپ ید،سمت راست سف یپه ها کانا  بود. ی_مشک یدسف دکوراسیونشم
 .بودن

از خودش نبود. نگاهم  یخبر یخوابونده بود، ول یرنگ  یدرو، رو کاناپه سف دختره
 .شب بود۱۰رو ساعت رفت؛ 

جان و رابرت توجهم و جلب   یکردم و دورتر رو کاناپه نشستم. صدا  یز ر چشمامو
 ...کرد

 ...یادب یمبه ِاما بگ -جان

 ی؟ اس چ نه، و -رابرت

 ببره؟  یک   یحاروفر -جان

 ...سمتم انداخت. خودمو زدم به اون راه ینگاه  یمن رابرت

 حاال باشه  -رابرت

در بودن و نداشت. رابرتم    یکه جلو  ییاونا  یلباس ها  یبود، ول  یگاردانگار باد  جان
... اخم یکترهنز یوانتنش بود و معلوم بود، از همشون به ا  یدیاسپرت سف یرهنپ

  .دوختم یز مو به مکرده نگاه

ه دورتر شدن. دستمو دراز کردم سمتش و تکونش دادم.با ک  یومدقدماشون م  صدای
  !خورده انگار نه انگار یر توام...انگار ت یگهحرص و لج گفتم: پاشو د

 یبه سالن انداختم؛ کس ی. نگاه یستادمبرداشتم و باال سرش وا یزوآب رو م لیوان
مثله شوک زده ها   یهو شد.  یختهر ییشطال  یهاو خم کردم که رو مو یواننبود. ل

 .چشماشو باز کرد و بلند شد
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 کردم: سالم  یمو پشتم قا لیوان

 :یدکش  یسشخ یرو موها دستی

 من کجام؟ ید؟ک  شما

 دونم یشناخت! با تمسخر گفتم: نم ینم ینجاروا یعنیجمع کردم،  لبامو

  بده یار زحمت درب یب منم  یتعجب نگاهم کرد. با اشاره دست گفتم: اون پالتو با

تنش بود.آروم درش آورد و سمتم   یکه تو  ییگرد شدش و برد سمت پالتو  چشمای
 .گرفت

 نداشت یمزدم: قابل نیشخندی

 یگارش باعث شد روم و برگردونم. نخ س  ییپاها  یزد. برگشتم جام که صدا  لبخندی
 .رفت یرونبه من و دختره کرد و ب یتو دستش بود. نگاه 

 ...بود یلتکم یتمستم.  ظرفحرص چشمامو ب  با

 ی؟عه بهوش اومد  -جان

 یلیاسالم ام -رابرت

 چرا انقدر خوبه؟؟  یشناختش! همه چ  یبود! رابرتم م یلیااسمش ام پس

 بزنم حرف یوانخوام با ا یم -امیلیا

 .باال انداختم و بااخم نگاهش کردم ابرو

 !ی؟؟دلم گفتم؛ با چه َسَنم تو
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 یشه جواب داد: االن نم یلیاام به من نگاه کرد و روبه  رابرت

 غذارو آوردن یمبخور یزیچ  یه  یمبر یدپاش -جان

 یاید ب -رابرت

 بلند شد و با رابرت رفتن  امیلیا

 یای؟رو به من کرد و گفت: تو نم جان

 ید خورم و شما ندار یکه من م  ییغذا-

 مگه؟ یخوا یم یخم کرد: چرا؟چ  سرشو

 یشهنم یداجا پ یچزهرمار؛ ه-

 نوش جون  ی،: اوک و گفت خندید 

  یتکون دادم: مرس سرمو

دستام گرفتم. سرمو   ینو سرمو ب  ینزم  یدمآروم دور شد.  پامو محکم کوب  یقدما  با
 .که باال آوردم چشمام به نگاهش گره خورد

انقدر دور؟  یول یدیم،کش  یهوا نفس  م یهتو  یمانداختم. داشت یینسرمو پا تند
 !یمشناخت یو نم یمبود یدهندوقت همو   یچانقدر سرد؟ انگار که ه

سگ زشِت   باز شدو باز اون  یورود  نگذشته بود، که در   یادیآشنا!! زمان ز  ی  غریبه
  .یستادموا یز و پشت م یدماز جام پر یالتو و ییدترسناک دو

و مناسب    یت. موقعیدرو سرش کش  یرو کاناپه بلند شد و رفت سمت سگه دست   از 
 .تا دربرم یدمد
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  ینا که رابرت ا  ییو آروم چند قدم برداشتم سمت جا یرونب اومدم یز پشت م از 
 .رفتن

  .بهم دوخت.آب دهنمو قورت دادم یاهشوس یروش بود که چشما نگاهم

 جلو فقط  یالب گفتم: ن زیر 

که بلند شد؛ سمت    یوانباشه؛  پارس کرد و زبونشو درآورد. ا  یدهکه حرفامو شن  انگار 
  .یستادمو پشتش  وا  یوانا  مو رسوندم بهبا دو خودو  یدمکش  یغ من هجوم آورد. ج

 یوانا  یزد. دستمو گذاشتم رو بازوش و اونطرف و نگاه کردم. جلو  یتند تند م  قلبم
 .کرد  یپارس م

 خواد؟ یم  یاز جون من چ  ینجمع کردم: ا  صورتمو

 .یدکنار کش  یبدجنس با

 :بازوش چنگ انداختم به

 ببر اونور  اینو

 .یستادزدو کنار سگه وا نیشخندی

 :آورد سمتم داد زدم یورشکرد و   پارس

 مگه یضیمر-

 .دونستم ی. قصدش فقط آزار من بود؛ میستادمزدم و باز پشتش وا دور 

  اومدن تو سالن یلیامو جان و ام رابرت

 چه خبرتونه؟  -رابرت
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 :یدمکش  یکنار رفت و باز برگشت . نفس حرص  یکمو قورت دادم.  بغضم

 نکن  یتاذ یوانا-

 !؟یخت:چ باال اندا ابرو

ام    یهتا بق  ینستادمقدم به عقب برداشتم. وا  یه  یتکه زدم، با عصبان  یاز حرف   شوکه
 .دراومدم یالو از و یدمو دو یاناز شوک درب

 !یحا خاک تو سرت فر-

طور داشتم  ینبازم گند زدم. هم یناخواسته بود و از دهنم دررفته بود، ول ینکها با
 .خشن نگاهم کردن داار یگباد یالدر و یجلو یدمرفتم که رس یم

 رفتم؟؟؟؟  یدراومد.  کجا داشتم م آهم

 یحا؟ فر-

اشاره   یوانا  ینماش  یکنار  ینشد.  با دست به ماش  یک. نفس زنان بهم نزدبرگشتم
 :کرد

 برسونمت  ینبش-

 .فورد بود یها ینماش یهشب ینشتکون دادم و راه افتادم. مدل ماش سرمو

 .ختو راه اندا  یناستارت و زدو ماش نشستم،

 ی؟ خوب : ید پرس آروم

 یومد؟؟ ازش بدم م یراننبود که تو ا یرابرت همون کس-

 :چرخوندم یشهسمت ش رومو
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 یدنکه توش دوتا آدم بودن و االن مردن... د  ینیترکوندن کاب یمحساب کن اگه
 یش و پ  یاتفاق معمول  یهترشده برات و دنبال آزارته    یبهغر  یبه،که از صدتا غر  یکس

 یحت  یشمخوبم...بهترم مپا افتادس...اره 

 :گرفته شد  صداش

 یحق دار-

 شدم: خدافظ  یادهپ یالو ی... جلو یمنزد یحرف  دیگه

 .تکون داد وسرش

صدام    یکیکردم که    یرد شدم و به طبقه باال رفتم. داشتم در اتاقم و باز م  یورود  از 
 .چهرش واضح نبود یکی،کرد. تو تار

 یی؟؟؟ دم: توستافر   یرونب یاومد. نفسم و با آسودگ  جلوتو

*** 

  ایوان

سمتم  یلیارفت، تا برسونتش. ام  یرونرابرت اشاره کردم که سرشو تکون داد و ب به
  .اومد

دستمو از تو دستش   . برگشتم و یدکه دستم و کش  یرونو برگشتم برم ب  یدمکش  پوفی
  .یدمکش  یرونب

 .باال انداختم ابرو

 کنارتم؟  ینجام؛که ا  یستمهم ن  تی؟براحرف بزن   یخوا  ی گفت: نم  یلحن گله دار  با
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 ی؟هوم؟ زدم:  نه، مگه قرار بود برام مهم باش پوزخندی

 ما باهم -امیلیا

 .کرد  ینگاهمون م ینهدست به س جان

 یگهد یزهنه چ یم...دقت کن...بو..دیمتحکم گفتم: دوست بود با

 ..من یول -امیلیا

 کنم ازت  یقورت داد: خواهش م بغضشو

 :بردم باال صدامو

 ی؟کن  یم یوچ شخواه

 !یخیالزدم: ب نیشخندی

 .رو مبل توجهمو جلب کرد. رفتم و برداشتمش  یراه پالتو  ینسمت پله ها که ب  رفتم

 یرونب یید... ناباور سرشو تکون داد و دویلیاسمت ام برگشتم

 شه عاشقانهب ییجنا یلمکردم آخر ف  یفکر نم -جان

  زر نزن-

مبل دنبالم اومد. به جان اشاره کردم کنار  بود    یستادهکه تااون موقع ساکت وا  ژرمن
 که صداش کرد و برگشت سمت جان 

پله ها باال رفتم و خودمو، رو تخت پرت کردم. پالتوش و جلو چشمم گرفتم.  از 
  یک دشدم و بردمش نز  یز خ یمپرتش کردم رو تخت که بوش جلب توجه کرد. ن

  ...ینیمب
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و بلند    یردم گوشه او پرت ک پالتور   یضبط شدش عصب  یصدا یادآوریمن! با    عطر 
 یول ی،بپا کرد یجنگ روان  ی؟کن یم یکار ! چیحافر یکن یم یدار یکار شدم. چ

 ...یستمبازندش من ن

که خواسته بودم منتظر نشسته بودن. پشت به من    یی. همه کسایدمسالن رس به
 .کنار ِاما نشسته بود

نگاها  یستم. همه متعلق به من بود. نش بود که اونم یخال یز سره م یصندل یه
    ...یکیانداختم به جز  ییسمتم برگشت. به همه نگاه گذرا

    یوانا یمشنو یگفت: خب م  آهیل

 :پوزخند حرفمو شروع کردم یه با

اسم   یهبق  یشپ  یسن  یازیکه ن  یب...ازگروه رقیهست...داخل کشت   یمهمون   یه  فردا
 ینواسه هم  یادم  ینچ  از   یدار ...خریگمم  یگرفتن چ   یقبل  یعضوا  یگروه و بگم، ول

که خودمم حضور   کارم   یدارم برا یاز ن ینفر۵ یمت یه به  یشه؛برپا م یبزرگ  یمهمون 
ما نابود کردنه همشونه،   یفهکه وظ  شده یاز قبل مواد جاساز یدارم...داخل کشت 

 یدار داده شه...خر یلعصر مواد تحو۵داره براشون...قراره ساعت  یادیچون سود ز
 استظهراونج۳ازساعت 

 :کردم و ادامه دادم  یتو فکر رفته شون نگاه  ی یافهق به

از اعضا  یکیشک نکنه؛  یسدادنه مواده که پل یلفقط تحو یگرفتن مهمون   دلیل
راه بندازه و زنگ خطرو به   یسوز یشآت16:59راس ساعت  یکشت   یتوانبار یدبا

  ی و تا م  و جلب کنن یبرق یسو رئ یدار نظر  خر ید با ی...دونفر بعدیارهصدا درب
 ...تونن



 

 
255

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  یسشون بره اتاق رئ  یدبا  یکیشونمونه دونفر ...  ی:  مدهوش، میدمرو لبم کش  زبونمو 
اونو ساپورت کنه...راس ساعت  یدبا یمو مدارک داخل گاو صندق و برداره نفربعد

  یدا پ یواتش نشان  یسدقه سروکله پل17:3کارمون تموم شده باشه  یدبا17:2
 ... خارج17:2و یمش یم یدقه واردکشت 16:55... یشهم

نداره؛ جون هممون به خطر    یبخشش وجبران   یره،سربگ  یگفتم: اگه اشتباه   یدتاک  با
 یوفتهم

 :دادم یهتک یمصندل به

که به عهده    یگهنفر د۴مونه  یخوام ببرم  انتخاب کردم؛ م ی که م  یونفر اول من
  خودتونه

   ی؟انتخاب کرد یوک  -آهیل

 یرم؟م  یتمامور یمن با ک -

 .نگفت یزینشست رو لبش و چ دیلبخن

  دونم منم یبه رابرت انداختم که گفت: اره م نگاهی

و پرتش    یدمهست؟ هرچند باشه هم جواب نم  ی...خب؟ سوالیدون   یخوبه که م-
  یرونکنم ب  یم

 به حرف اومد: من هستم ِاما

 ی تکون دادم: خب بعد سری

 منم هستم -جان
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 ...یبعد دونفر 

خورد، هم  یم به درد یاعوض و واسه جلب توجه اون از اعضا که دختر بود یکی
 ...سکوت کرده بود یحانفرمونده بود.جالب بود؛ فر  یهقبول کرد. 

  یگه. ِاما رو کرد سمتش: جواب بده دیومدم یدبه اجبارم شده بود با ولی

 نگاهم کرد: باشه  یجعالم گ ینکه انگار تازه برگشته به ا  فریحا

 ستمزمزمه کرد: بگو منم ه ِاما

 :کرد  یسرفه ا تک

 ...هستممنم  -فریحا

 تونن برن  یم یهخب، حله بق خیلی

  یح به دست شروع کردم به توض یگار شدن سالن برگشتم سمتشون؛ س یخال بعد
 :دادن

و اما شماها، ِاما   یدبدون  یزیدربارش چ یس پس الزم ن یه،خودم شخص ماموریت
 بود؟  یچ  دونستم: اسمت یکه  اسمشو نم  یو.. برگشتم سمت دختر

  یلوس-

جلب توجه و مدهوش کردن اون احمقاست...رابرت آتش  یفشونوِاما وظ یلوس-
 یسوز

   .زد و سرشو تکون داد لبخندی

 ...و اما جان و-
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 .فوت کردم یگارومکث کردم.  زل زدم به چشماش و دود س یکم

ه  حواستون باشه ک  یارید؛ب یر گ یدبا یدکه تونست ی...گاوصندوق...هرمدرک یحافر-
  ید؛ خودتون حل کن یدبا ینجاشوپس ا یشهوچهره باز م رانگشتگاوصندوق بااث 

 که بگم  یستمن ن یتمامور یدونم، ول  یروششو م

 :پوزخند برگشتم سمت رابرت با

 کارت دارم  یالو بیا

  باش -رابرت

  :و ِاما اشاره کردم یحاوفر  یلوس به

 ...ینمتونب ی...فردا میرونسه تا ب شما

داد شارون  یشدن در و پشت بندش صدا  یدهکوب  یابود که صد  کامل نشده  حرفم
 .اومد

 .اسممو صدا زد یکنترل شده ا  یو با صدا عصبی

. تو چارچوب در ظاهر  یستادموا  ینهزدم و دست به س ی! پوزخندیدهخبرا رس پس
 .شد

که   یلی. دستش رفت باال واسه زدن سانداخت و سمتم اومد  یهبه بق ینگاه  یه
 .پشت گرفتدستشو از  جان

تکون دادم. به جان اشاره کردم که ولش   یهچ یزدم و سرمو به معنا نیشخندی
 :آورد یینبود. دستش و با حرص پا یخنده دار یتکرد. وضع
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 ی؟کش  یمن نقشه م یانواسه اطراف-

 چطور؟ -

 دونم کاره توعه  یو کار تو نبوده که خوب  م یدون  یگفت: نگو که نم  باحرص 

 !بود؛ خب؟ م: اره کاره منبازو بسته کرد چشمامو

 :ید گز  لبشو

راحتم  یلیخ یبکنم، ول یتونم کار ینم یدون  ینه؟ چون م ی راحت  یلیخ -شارون
 نباش

 ...برگشت؛ بهت زده بود و ابروهاش توهم یحارو فر نگاهم

 کنم  یبهت نم یکمک   یگهد -شارون

 یمدار یمهم تر یکارا  یخب حرفاتو زد-

 .رفت  یروناشو رو هم فشار داد و بسر به در اشاره کردم.  دندون با

 ینیب یبد م ی شب کابوسا -رابرت

  : خفهیدمکوب  یز خنده ، رو م یر جان زد ز با

 یرون؟چرخوندم سمتشون: شما سه تا مگه نگفتم ب ونگاهم

  یشد؟چ یگارداشدن و رفتن.  بعد از رفتنشون رو به جان گفتم: باد بلند

 حله  یگهان نباش دو روز دگر ن یفعال که دهنشونو باز نکردن، ول -جان
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تر    یعسر  یرهراحت شه که کار بمب چرخ و فلک درست بوده: د  یالمخواستم خ  می
  تمومش کن

  باشه -جان

  فعال  ینمت؛ب یم  یالشب تو و رابرت

 .شد یداشت سوار َون م یحافر یرونب رفتم

که چشمش افتاد به من پوزخندم آشکار بود.  نگاهمو گرفتم   یسمت لوس  برگشت
 .حرکت کردم...تازه اولش بود ینسمت ماش و

*** 

  فریحا

  .محکم رو گوشام گذاشتم دستامو

 "نکن یکخونت تحر یقاتل و با بو یهوقت  یچه"

 "یحانبود فر یوقت مناسب"

 "کشمتتتت  یم"

کنن. رو    یدارن تو مغزم فرو م یخم یهکردم   یرفت. حس م یم یجداشت گ سرم
 یکارت لب گفتم: مگه چ یر ر دادم. زت فشابالش یر تخت غلت خوردم و سرم و ز

 کردم؟

 .سوخت یاز قبل م  یشتر ب قلبم
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 یکیشون  یشکل، ول  یه صحنه ها خط انداخته بود رو احساساتم، هر کدوم به    تمام
 .بود یهاز بقتر  یقعم

 .یدکه چشماش اونقدر کور شده بود که منو ند  وقتی

نبود. چون  ی؛بر یشمپز ا یگفت حق ندار  یروز م یهکه   یکردمش...کس  ینم باور 
 .کنم  یمنم براش فرق نم یحت  یوان،ا ینا

 ید،کش  یخودشم داشت درد م ینکه! از ایارهسرم ب ییبال ینکه! نه از ایدمترس می
 خواستم؛ زور بود؟؟   یو نم یزندگ  ین....نبود؟! ایگهترسناک بود د. یدفهم ینم یول

 یهگر  ی: حق ندارمدیشدم و تو جام نشستم. پشت دستامو، رو چشمام کش بلند
  اشکاتو پاک کنه یو ندار یکس  ی،وقتیکن

 .تو چارچوب ظاهر شد یتقه به در خورد و بعد لوس چند

 تو؟  یامبهم افتاد و گفت: ب نگاهش

دادم و سرمو تکون دادم. آروم اومد جلو و در و پشت سرش  یهتاج تخت تک به
 :بست

 االن؟  یخوب شد-

آورد. رسما خشکم زده بود. سوالش   ینجااا  ت  یرفت منه مبهوت و چجور  ینم  یادم
 !بود یبعج یکمبرام 

 ...کنه  یخوبه؟؟! خوبم...اّما گذشتم بدجور درد م حالم

 کش اومد: هوم   لبم
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 پرسم ینم یزیچ-

  یاددوختم به نگاهش که زود گفت: پس بخواب چشماتم داره درم چشمامو

 .یدرو کش یگرهشو از در گرفت و دست تکیه

 کجا؟-

 نگاهم کرد:  اتاقم  یهانهر سفاند عاقل

 بستم: خب  چشمامو

 .دستم گرفتم یموکه رفت؛ گوش  بیرون

و لمس   یکرد. شماره ا  یداشت خوردم م یوانا یمنه ب  یناراده شده بودم. ا بی
 .رفت یکردم و با مکث رو گوشم گذاشتمش. حالش از جلو چشمم کنار نم

 کشه؟؟؟   یم ینجاه اآدم و ب یه یچ  یجنون بود، ول یهمش از رو  ینکها با

 یحاموصل شد: فر تماس

 ی؟دار ی: شناختم...کاریدبه گوشم رس یشرابرت با لحجه فارس صدای

  گرفتم: حالش چطوره؟  یبودم؛ نفس دودل

 ید؟کن  یم یکار چ یدهوووف شما دار -رابرت

 و کالفه بود. چشمام بسته شد: کدوممون؟  یعصب لحنش

دنده... االنم که اصال  یهتخص و  ؟یشناس یاخالقاشو که م یشهمثل هم -رابرت
   یمبمون یششکدوممون پ  یچمهارش کرد نذاشت ه یشهنم
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 !شناختمش یروز م یهمنم . آره زدم  یتلخ  لبخند

 ؟  یدنبود؛ چرا تنهاش گذاشت یزخمش سطح -

 !شده باشه یر از جونش س یفکر نکنم کس  -رابرت

 :دادم یکشش م   یشتر ب نباید

 برم ... ممنون یدبا من

 ید و برزخ خودتون نکن یدکه ساخت  یجهنم ینکن...ا  یداراهت و پ -رابرت

 یششدهنمو قورت دادم و آروم گفتم: رابرت ... برو پ آب

 یرگفت: برو بخاب توام...شب بخ  یدلگرم کننده ا یصدا با

سرو صدا خودم  یو ب  یمکیو قا یرونحرف  قطع کردم... پا برهنه از اتاق زدم ب بی
 .و  به باغ رسوندم

 یدرخت  از درون من خبر نداشت. کنار   یکس  یسرد بود؛ هوا سوز داشت، ول ینزم
 ...نشستم ینسر خوردم و رو زم

*** 

  ایوان

. دندونامو از یرمو بگ یزیشخونر یبرداشتم و گذاشتم رو زخمم تا جلو دستمالی
 .دادم. از سرشونم تا آرنجم سوخته بود یدرد روهم فشار م

و، رو مبل  یدمپوش یشرتیطاقت فرسا بود. با زور تباند محکم بستمش؛ دردش  با
  .باز شد یالامنشستم. هم زمان با نشستن من در و
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 یاد؟ن یچکسمگه نگفته بودم ه-

 :توجه جلو اومد یب  رابرت

  یشبست یجور ینو دکتر داشت که هم یضدعفون  یازبهدستت ن-

    یه؟بهش انداختم: کارت چ یسرد نگاه

    ی؟...تاک یتورو...ولمنم واس یدیمنو نم یتوجواب حرفا_

 یشپ ینجوریا یخوا یم یو تا ک  یتزندگ  یتنگفتم که ادامه داد: وضع چیزی
 ی؟ببر

  :نگاهم به در اشاره کردم با

 یرون رابرت گمشو ب-

  که بزارم و برم  یستمن یهشناسم؛ مثل بق  یمن تورو خوب م-

 .چشمامو بستم یزو،گذاشتم رو م  پاهامو

 ته اون دّره؟  یباخودت ببر یخوا  یم یحارمفر -رابرت

 یرونگفتم: گمشو...ب  شمرده

نبود   ینبود؟مگه همون  یتدختر تو زندگ ینمگه اول ی؟مگه دوسش نداشت  -رابرت
ولش   یبدون تو پا بزاره؟  پس االن واسه چ  یناجور یجا یچ ه یذاشت  یکه نم

 ا؟؟؟ نفرو ببوسه...ها یه یتمامور یهبه امون خدا که مجبورشه بخاطره   یکرد

 .رفتن یکم کم رو مخم رژه م  حرفاش

 .یدمبا دستم مال چشمامو
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االن که  یشش؟پ ینبودکه بعداز گرفتن انتقامت قرار بود برگرد یمگه همون -
  .......چیدیعذابش م یواسه چ  ی؟زن  یپسش م یواسه چ  یکته،نزد

 م: خفههه شوووو داد زد عصبی

   یته؟اره؟چراخفه شم، چون واقع -رابرت

  یده؟بوس یوگفتم: ک  یم و گرفته اروآ  باصدای

  : مجبوربودهیدرو موهاش کش دستی

 ی؟ ک -

    مگه برات مهمه؟-

  :یدمسمت خودم، توصورتش توپ یدمگرفتم و کش  یقشوشدم؛  بلند

   یییی؟ک-

واقعا   یانگار یگه،کنه د  یم یهرکار یتمامورگفت: جان بخاطر   یلحن طلبکار با
  ...هههیسبراش مهم ن یچیه

 .رفت  یرونو ب یدکش  یروناز دستم ب  یقشوزد و  دیپوزخن 

  ین نابود نشه و با من توا یشازخودم دورش کردم تا بخاطر انتقام من زندگ من
با دور شدنش فقط به فرو رفتنم تو باتالق سرعت   یلجن زارو باتالق فرو نره، ول

 .دادم

 ...یکس  یشدم اونم برسه به ته ب  باعث
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بود. چندتا نفس   ینجاخودش ا  ی... االن با پایچینرفت. ه  یشپ  یزیبرنامه چ  طبق
 .زدم یرونب یشرتمو با برداشتن سو یدمکش  یقعم

 یارو ب ینماعصاب داد زدم: ماش یاشاره کردم و ب  یگاردباد به

نگه داشت  و کنارم  یننگذشته بود که ماش یشتر ب یقهدق یه. ییددو ینگپارک سمت
 .شد یادهو پ

 شد؟؟  یتحال ینم؛نب ینجاکسو ا  یچه یختگردم ر  یبرم تا

 یادهزدم رو ترمز و پ یقهتکون داد. سوار شدم و گازشو گرفتم. بعد چند دق سرشو
 .شدم

 و داد زدم: جااااااان یاطوسط ح وایستادم

که پشت سرم   یبا سرعت پرت شد داخل استخر یزیبه در زل زدم، که چ منتظر 
 .بود و آب تو اطراف پخش شد

 !یهکدوم احمق  یگهد نیتر شدن... ا یکنزد یگاردابادرفتم.  یکتر و نزد برگشتم

*** 

  فریحا

 است دوست داشتن تو؟؟  یاجبار چه

 حکم برزخ؟؟  یناست ا یاجبار چه

 جهنم؟؟  یناست تحمل ا یاجبار چه
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 یه... دلم یقو یا یفهضع یدونم کار آدما یدوختم. نم یالوو به پشت بوم  نگاهم
 ...خواست یخواب راحت  م

دورم    یشههم  یبرا یقدّره عم  ینکه از ا  یخواست؛ خواب   یم   یالن ب طوخوا  یه  دلم
 .کنه. زانوهامو بغل کردم و سرمو روشون گذاشتم

 .یچیدپ یمدام تو گوشم م صداش

شدم    یوونهواقعا د  یدمچشمامو باز کردم. شا  یهو ها    یوونه نکن...نکن مثله د  صدام
 .و خبر ندارم!! عقل و فکرم مختل شده بود

رفت و صورتم جمع شد. مکث  یزیچ یرا افتادم. پام رو یالو  و سمتشدم  بلند
  .کردم

بود.   یده. شاخه و برگ درخت بهش چسبیدمپام کش یر شدم و کف دستمو  ز خم
  .و به راهم ادامه دادم. از پله ها باال رفتم ینستادموا

ر چقد ینجاد شدم... هوا خنک بود. نگاهم رفت سمت ماه، از اطبقه اتاق ها ر  از 
 .یستادمبود. لبم کش اومد. رفتم جلوتر و رو لبه وا یکدنز 

و نتونستم نگاه کنم؛ باد   ییناز درخت ها بود. پا یبه روبه رو خورد. انبوه  نگاهم
 .و گرفت یدمد  یزدو موهام رو صورتم پخش شد و جلو

 .خوردم و با شوک صورتم و برگردوندم ی دم؛ تکون ش یدم؛هول و شن ییقدما صدای

 ینجا؟ا یکن  یم ر یکاچ -جان

 جواب دادم: به تو چه؟  بامکث

 :منعطف شد لحنش
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 یشیم یمونپش یلیخ یبعدا فکر کن یس؛حالت خوب ن االن

  کنم؟  یکار خوام چ یگفتم: مگه م  باتعجب

 یین پا یاب-

 یااااا: نیدمکش  یغجلو که ج یومدم داشت

 یگهد یسخودت ن  یزندگ  -جان

  هااا؟ یهک  یباال انداختم:  پس زندگ  ابرو

 !!یه؟؟ جون من واسه ک یست؟من ن یگفت زندگ   می

خسته شدم؛ بابا منم آدمم، منم   یگه واقعا د  ی: ولیدمبغض  سرمو باال گرفتم و نال  با
  ی روزه دارم سع ینچند  یگهاحساسات دارم منم قلب دارم...بسه د یشم،ناراحت م

 ی؟؟؟؟ فهم یسخته... م یلیباشم، اما خ یکنم قو  یم

 ...یحا خب فر -جان

قدم به عقب پرت  یهبود. تعادلمو از دست دادم.  یمسمتش تو چند سانت برگشتم
 .شدم و اونجا به خودم اومدم که رو هوا بودم

تو دهنم بود. چشمام و محکم بستم.  یباکه قلبم تقر  یداشتم، درحال یسبک  حس
  .آب رفت تو دهنم وگوشام سوخت یادیکه حجم ز  یدنکش یطول

موقع   ینه، ول یاکردم   یکردم. اشتباه م  یم ح حسواض یلیقلبمو خ یها تپش
 .تو سرم اکو شد یوانا یافتادن صدا

 !مرگ هم آرزوست  یکم  یرم؛بهتر بود بم یدحرکت ازم سلب بود. شا قدرت
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 یبود؟؟؟ جور  یوانشدم. ا   یدهقفل کمرم شد و با خشونت به سمت باال کش  دستایی
 معدم رفته بود و باال آوردم تو که  ییتکونم داد که به سرفه افتادم و همه آب ها

 .زدم ینفس نفس م

  .از جلو صورتم کنار زدم موهامو

 ی؟کرد  ی: چه غلط ید تو صورتم توپ لورل

   .حرف بزنم رو شونش انداختم یامب تا

 یولم کن... هووو-

  .یدمانداختم تو موهاش و محکم کش دستمو

  یاری؟گفت منو ب  یگفتم: ک   بلند

پرتم کرد.حس کردم استخونام خورد شدن!   ینو رو زم پله استخر رفت باال از 
  .کردم قطعا صورتم داغون شده بود  یگاه نم  یهدستامو تک

نگاهم کرد. اومد   یرههم رو صورتش خشک شد... اونم خباال گرفتم که نگا سرمو
 .جلوتر و روبه روم، رو زانو نشست.  به سکسکه افتادم

ستم. گوشه ابروش زخم داشتو ونت ینم یول یرم،خواستم نگاهمو ازش بگ می
 !بود یچشماش قرمز بود. بازم دوست داشتن

تم از استخر گرفته چرخوند به باال سرم که پشت بوم بود. رد نگاهشو گرف نگاهشو
گفت: فکر کنم حرفامو با نگاهم بهت    یبیزوم چشمام شد. با لحن عج یقشد و دق

 !زدم

 ی؟ اومد یباز کردم: واسه چ ب ل یقهقفل کرده بود. به زور بعد چند دق زبونم
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 .یدمبلند شد که با شوک خودمو عقب کش دستش

 :آورد یینهمه کارام ناخوادگاه بود؛ دستشو پا  ی!  ولیدشا یدم؟؟ترس می

 حرفا باشه  ینشجاع تر ازا یدبا یینکه از چندمتر خودشو پرت کرده پا  یدختر-

 ...م بودهباعث ضعف یشهکه تو وجودش داشت هم  یسیدونست مغناط یم کاش

 :اشارمو سمت خودم گرفتم انگشت

 فهمه یکه نم  یکس  یدنفهم  یمتبه ق یسن یشحال یچیدختر ه ینا-

 .موهاش و سمت لورل رو کرد یبرد ال دستشو

 !جان؟ -ایوان

 ...ب یگماالن م -لورل

 .صداش که از پشت سر اومد  سمتش برگشت با

 ینجااما -جان

 !وضعشه؟ چهینو رو به جان گفت: اکرد و سمتم برگردوند؛ بهم اشاره  گاهش

 :زد داد

 !!هااااان؟؟  -ایوان

دوختم: از خودم   یش. نگاهمو به نگاه برزخیستادمزور رو پا وا. به یدلرز یم بدنم
 بپرس

  :کرد  نگاهمیشدم. جد یمونلحظه آخر پش ولی



 

 
270

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

دلت  ی! که هر کاریهگروه بچه باز ینا ی! فکر کردی؟حرف بزن  گفتیک  -ایوان
 ییمتعلق به ما  ییمال ما یستیتو مال خودت ن  ینجاا یکنخواست ب

 !ییییدیییی؟زد: فهم داد

 برم تو اتاقم؟  یدی: اره...اجازه میدممشت کردم و خند دستمو

 جان  -ایوان

 یرو بهم گفت: معلومه که نه مجازات دار جان

 یسرد بود. چ...چه مجازات  یلیکردم. خ  یکبهم نزد دستامو

  ممکنه باشه یزیهرچ ی؛کرد  یار ه اختکه ب  یمجازات کار -جان

 .یشدم یدلم داشت خال ته

 یمواسه مجازاتا حد و مرز ندار   ینجاماا -لورل

 .شدم یرشدهنمو قورت دادم و ناباور خ آب

  ی نگذشت که لوس   یقهنداشتم!! چند دق  یکه متعلق به خودم بودم، حق   یجون   واسه
. کم کم داشت هوا یختنر طایآشفته تو ح ی از دخترا با وضع یگهو چندتا د یزاو ل

 .یشدروشن م

 ی؟ با لباس خواب بودن؛ نگاهمو ازشون گرفتم: چ  همشون

 :کرد سمت جان و مخاطب قرارش داد  رو

 یمدار یمهمتر یکارا  -ایوان

 .افتاد داخل وجان دنبالش رفت راه
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 .دخترارو فرستاد تو و سمت من برگشت لورل

 باتون؟  یا یدعوتنامه دوست دار -لورل

 ی؟ها؟ چه مجازات  یه؟سمتش رفتم: مجازات چ عصبی

 .یدمکش  یالگرفت و سمت و  دستمو

 یفهم یبرو تو خوشگله... هر وقت خواستن م -لورل

  یرم: ولم کن خودم میدمکش  یروناز دستش ب دستمو

  ینکه خودمو به حموم رسوندم... بدون ا یمباال رفتم و مستق یکیها رو دوتا  پله
خودمو  ینتونستم جلو یگهآب د یر دوش رفتم. ز یر ز یارمدرب یسموخ یلباس ها

 .یدامونم و بر یهو گر یرمبگ

 یمیمجازات زندگ ینزدم: خودت بزرگتر لب

شکست! بعد مدت ها اشکمم باهاش برگشت. تلخ بود...دور بود حس  طلسمم
 یلیخ یخودم و برا یدقراره سخت تر بشه. با یکنم از امروز به بعد همه چ   یم
 یشد؟؟ م یول م،ردک  یآماده م یزاچ

 یم یکار داشتم چ یشنبود. من چند ساعت پ یکاف   یچیو داشتم؟؟ انگار ه توانش
 .کنم؛ انگار خودم نبودم  یکردم! تعجب م

*** 

  ایوان
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تا داخل رفت. متعجب نگاهم کرد؛ درو محکم  یستادمباز کردم و منتظر وا درو
 .یدمکوب

 !شده؟ یزیچ یوانا-

 !ی؟کن  یم   یدار یچه غلط  یتهدم: حالصورتش داد ز گرفتم و تو   یقشو

  کنم  یو م یخوا یکه ازم م  ییمن فقط کارا -جان

و نفسم و دادم  یدمول کردم و به عقب پرتش کردم. زبونم و، رو لبم کش یقشو
 .تا به خودم مسلط بشم یرونب

 کنم  یم ینزار که قرمزشو با خونت قاط  یرونپاتو از خط قرمزم ب-

  .رفتم یرونش و بزل زدم به چشما چندثانیه

 یرفت باال و لورل پشت سرش بود. صداها یافتاد که داشت م یحابه فر چشمم
 .یگنم یدونستم از کجان و چ  ینم یول یومد،م یبیعج

برداشتم  قرمزو  یکشروع شده بود. ماژ  یفیکث  یو گرفتم و راه افتادم... باز نگاهم
 .یدمرو عکسش کش یا یرهو دا

شده بودن...  یبهش انداختم. ماها طوالن  یقیدق قدم اومدم عقب و نگاه  چند
 ...بود! و ینفاصله من و انتقامم فقط هم

تو ذهنم   ی؛ و عالمت سوالشد یز که باعث سخت ترشدن همه چ  یحاییفر فریحا،
 .آوردم و کنار عکس شارون چسبوندم یرونبه وجود آورد. عکسش و از کشو ب

 .گذاشتم  یحا، رو عکس فرطه شوو نق  یدمرو عکس شارون کش  یسوال بزرگ   عالمت
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 بود؟  یک   یحابود؟! فر  یبود که شارون به خاطرش انقدر عصب  یدونفر چ  ینا رابطه

 !اشتباهاش د یخودش گذشته ا یابخاطر من بود  فقط 

 یلحظه ا ی. دودش و فوت کردم.  برازدم یشآت یبرداشتم و نخ  یگاروس پاکت
 .کردم؛ مبهم تر بود  یفکر م کهیزیدود کل نقشه رو گرفت. مبهم بود. از اون چ

چطور بعد چندسال پنهون شد!  ی؟شدم چ  یاگه دورتر م یکشتم تا برسم، ول  می
 ." وجود نداشتیا!!! یااطراف؟ یجاسوس ها

 .یدم تخت دراز کش رو

 یابه در خورد: ب چندتقه

 یا یختهبهم ر یلیشد: خ یکمدرو بست و نزد ِاما

 تعجب داره؟ -

 :نگاهم کرد یدیناام با

 داره؟  یهمه آدم چه معن ینا یه؟کشتنتو هدفت چ یوانا-

 مبهم حرف زدن دوست ندارم -

فهمه  یکس نم  یچکه ه  یبر یم ییجنا یتایبه مامور یحارو: چرا فریدکش  هوفی
 مرد؟  یکه مرد، واسه چ   یاون کس

  فهمن یم یگرانرو که بخوام د یزیمن هر چ-

 نگرانتم-

 یستی؟هوم؟ که ن  یکن   یم یکار : تو چیدمرو صورتم کش دستی
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   .دهنشو قورت داد آب

 پرازاشک شد: دنبال مامانم چشماش

  .کردنم  یبود واسه قاط  ی جمله کاف  یه همین

 یگه؟بار د یه رو به روش و فکشو گرفتم:  یستادمقدم بلند وا یه با

 یوان خم کردم جلو صورتش: اون مامانمونه ا وگوشم

  :کردم. به چشماش زل زدم  یشتر دستمو ب فشار 

 یرونگمشو ب-

 ...چرا-

درو محکم  یرون،ول کردم و از دستش گرفتم و درو باز کردم. هولش دادم ب فکشو
 .و قفل کردم یدمکوب

رو به باغ و باز کردم و تند تند نفس  یا یشه.  در شیدمبه صورتم کش مودست
 .یدمکش

 ...به در یدم. دستمو چند بار کوبیستتو بدنم ن یژنیکردم اکس  یم حس

فرد مبهم!  یه! یعکس خال یه ینقشه برگشت؛ زل زدم به مرکزش، جاو ر  نگاهم
 ...یمطمئنم خودت  ییدونم تو یم

  یشد یرو هم فشار دادم: پس مخف  دندونامو

  یگارو و برداشتم  دوتا ساتور مقابل هم بود. چندتقه به در خورد. دود س  یز رو م  دکور 
 .دادم یرونب
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 یارنش؟ سرشو آورد داخل و گفت: ب جان

تکون دادم.  درو بست؛ منتظر بهش زل زدم. اسلحمو برداشتم و تو دستم  وسرم
  .بهش دادم یچرخ 

 .. لورل هولش داد تو؛ بانگاهم بهش اشاره کردم برهدوباره باز شد در 

 .بست و رفت درو

 .. سرشو آورد باال و تو چشمام زل زدیدمکش  یقیزدم و نفس عم نیشخندی

 ینجایی؟چرا ا یدون  یم-

 یجور یندادم. هم یهتک یقمو سر اسلحمو به شق یرونو فوت کردم ب میگار س دود
 ...یدون  یکردم: معلومه که نم  یستیرکی. خنده هکرد  ینگاهم م

 !بود یگفتم: چه سوال مسخره ا  زیرلب

 :یزرو م یدمبا ضرب کوب اسلحمو

 رفته؛ کدوم؟  یادتاز ترس  یبگ  یخوا یم ی؟هوم؟یاکرد  یکار چ یادتهکه   یشبد-

 :با دست به خودش فشرد ژاکتشو

 یتو دار  ی...ولیول  یادنم  یادماز گذشته    یزیکنم وانمود کنم چ  یم  یدارم سع  خیلی
 یدیادامه م یطور ینهم

 :فوت کردم سمتش یگاروس دود

  کنم  یبار دوم تکرار نم یسوالمو برا-

 !محکم فشار دادم. نگاهم رو چشماش برگشت: جواب؟   یگاریو تو جا س نخ 
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  :و آروم  لب زد  یین پاانداخت  سرشو

  کارتو  یخوب بلد-

 یادمهدوخت به صورتم و ادامه داد:   چشماشو

 : وقت مجازاتهیستادمدور زدم و، رو به روش وا زومی

 :حرص روشو برگردوند با

 تونم بگم راحت باش ینم یزیمنم که چ یزنی؟خب؟م یکش  یموهامو م-

 ی بد  یدتاوان کارت و با یزاستچ ینما سخت تر ازا ینشستم: مجازاتا یز م گوشه

 یزرفت رو کلت روم نگاهش

از تو اجازه نگرفتم    ینکه؟فقط بخاطر ا  یرمبم  یخواستمکش اومد: چرا ؟ چون م  لبش
 قبلش؟ 

 .کرد  یبودم فرق م یرشکه من درگ  ییتو چشماش با حسا حس

 یال پشت و  یانگاهمو ازش گرفتم و بلند شدم درو باز کردم و برگشتم: ب زیادیه

به منظره رو به روم زدم.   یشخندیبردم. ن  یبمو دستامو تو ج  یستادمد. واوما  دنبالم
 .کنارم قرار گرفت

بهش انداختم. منتظر عکس العملش بودم؛  کالفه بود. رد نگاهمو گرفت    ینگاه   نیم
 .یدشده بودن رس یدهکه با فاصله ازهم چ  یا یشهش یها یو به بطر

 !یکن  یخوا یم یکار چ -فریحا

  یانداز یر ت-
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  .برداشتم یز از رو م یجلوتر و کلت مشک  رفتم

 .کردن  یبودن و نگاهمون م یستادهوا یو لورل گوشه ا   نگه

  یک. پشت سرهم به پنج تاش شلهارو هدف گرفتم یشهگلوله ُپرش کردم و ش  با
 .شدن ینکردم که شکستن و پخش زم

تکون خورد و باترس چند قدم عقب رفت. اسلحه رو سمتش گرفتم. ازجاش    تکونی
 .کرد  یبه چشمام نگاه م یرهنخورد؛ همچنان خ

 یرش.  به کلت اشاره کردم: بگیدمکش  پوفی

سست   یی با دست از رو صورتش کنار زد. آب دهنشو قورت داد و با قدما موهاشو
 .جلو اومد

 :لحه رو ازم گرفتزد! اس یم یدیباال آورد. به سف دستشو

 کنم؟  یکارشچ -فریحا

 کن  یک... شلیرهدف بگ-

 ی؟گرد شد: به ک   ماششچ

 .که عقب رفت  یدمکوب  یز رو م دستمو،

 داد زدم: خفههه  ی. چشمامو بستم و به روسیومدلورل و هنگ م  یز ر  یخنده    صدای

 !هست؟  یگفتم: رو به روت چ   یو چرخوندم تو چشماش با لحن عصب نگاهم

 یستملب زد: من ...بلد ن مضطرب

 .یشد تم مپخش صور  یدشترس یو پر کردم. نفس ها فاصلمون
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 کن  یکبدم ...شل یادتآوردم که -

 یکیمون و انگشتش و رو ماشه گذاشت. با حرص اشاره به نزد یدکش  یقیعم نفس
 .یزنهمنتظر نگاهش کردم. مطمئن بودم خطا م  ینهگفت: خب برو اونور دست به س

 یم  یککه شل  یمشخص بود. دستاشو باال آورد. لحظه ا  یهمه چ گرفتن اسلحه    از 
 رختکرد گفتم: د

به خودش  یقهبه درخت خورد. بعد چند دق یچیدواسلحه توگوشم پ یکشل صدای
 .اومدو  سمتم برگشت

 ...یشهبغض دارش نگاهم کرد: نم یچشما با

 یگه بار د یه-

  یی روبه رو یشهآوردش؛  به ش.محکم کلت و گرفت و باال یدکش  یا یحرص نفس
 .شد یرهخ

سردش که سفت اسلحه رو   یدستاو دستامو بردم جلو و گذاشتم رو  یدمکش  پوفی
 .گرفته بودن

 : دستاتو شل تر کنگفتماروم

 ...شل شد دستاش

 :گذاشتم رو شونش و به سر اسلحه زل زدم  چونمو

 یکن  یمسر اسلحه رو، رو هدف تنظ باید

 .یومدبه زور درم نفساش
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 زد: کردم لب

 نه -

  :سمت چپ بردم یکم  دستاشو

داشته باشه فشارش   یدستت حرکت   ینکهبدون ااالن درسته...دستتو بزار رو ماشه   -
 بده 

 .شد یکیبا لرزش بدنش  یکششل یرو فشار داد که صدا ماشه

 .زدم پوزخندی

 کنترل کن  یجانتوشد...دفعه بعد ه-

 .چسبوند ینمو کلت و، رو س برگشت

 گفت: تموم شد؟   عصبی

 :گذاشتم  یز و ازش گرفتم و رو م کلت

 .یکن  ینتمر یدبا یبش یاکه حرفه   یمعلومه که نه، تا وقت -

  کنارش رد شدم و بلند گفتم: واسه مجازاتت الزمه  از 

 .هنگ و لورل اشاره کردم؛ حواسشون بهش باشه به

سمت    رفتی.  به جان که داشت ماومدیاسلحه م   یکشل  یفوت کردم. صدا  نفسمو
 :که حرف و باز کردم  یشماشاره کردم؛ برگشت پ ینشماش

 وب بود خبرم کنشب امتحانش کن اگه کارش خ-
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  تکون داد: باشه سری

 ...وسوار شدم ینسمت ماش رفتم

*** 

  فریحا

کنم.   یراندازیو من ت یال تو باغ و یمشده بود با جان و لورل بر ینهفته کارم ا یه
 !استعداد دارم یدمفهم ی، ولکه ازش متنفر بودم  یکار

رو تو   یاره. کلت نقیادب یشپ یدادم چ  ینم یتاهم یگهکردم، د یفکر م کمتر 
 .که جلوم بود  یشدم به آدمک  یرهدست راستم گرفتم و با اعتماد به نفس خ 

 ۳.. ۲..۱دلم شمردم:  تو

کنم لورل با سرعت از جلو آدمک رد    یککه خواستم شل  ینرو ماشه بود. هم دستم
 .شد یکشد. کار از کار گذشته بود؛ شل

تامو افتاده بود. کف دسکل بدنم به لرزه   ین،و کلت رو پرت کردم زم یدمکش  جیغ
 .رو چشمام گذاشتم و رو زانو افتادم

 ین انگار قفل کرده بودم و تو ا یکرد، ول  یکه اسمم و صدا م  اومدیجان م صدای
رو بازوم نشست و به    ی؟" دست رفت "ُمرد  یواژه تو ذهنم رژه م  یه. فقط  نبودم  یادن

 .نمناکم و بهش دوختم یزور بلندم کرد. چشما 

 !ُمردم؟ یفکر کرد یبیب یاوخ  -لورل

 .یدمکش  یرونو بازومو از دستش ب  یدلرز چونم
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 کرد  یم یتتداشت اذ -جان

کلمه   یننامشون اکردن؟ تو لغت  یتدونستن از اذ یم یجماعت چ  ین!! ااذیت
 داشت؟ یاصال چه معن

 .ستبرگشت سمت جان و گفت: نگا هنوز شوکه لورل

خوابوندم تو صورتش   یمحکم یلیخونم و خورد. هجوم بردم سمتش و س خون
 .و با خشم نگاهم کرد. با پوزخند نگاهش کردم یلیس یدستشو گذاشت جا

قدم عقب   یه. چشمام بسته شد یدبا پشت دستش  تو دهنم کوب یامبه خودم ب تا
 : درد نداشت یدم بلند خند رفتم و دستامو باز کردم

. یدمخند یالوو ت یدمکرد. برگشتم و دو  یگرد شده نظارمون م  ییبا چشما جان
 .یدمبلندتر خند

ها باال  به هق هق شد. از پله  یلهام تبدجلب کرد. قهقهه یگاردارمتوجه باد صدام
هقامو هق  یرفتم. در اتاقمو باز کردم و رفتم تو خودمو رو تخت  پرت کردم  و صدا

 .با گاز گرفتن پتو خفه کردم

 یحا؟ فر-

 : هوم؟یدممال چشمامو

 ی؟گفت: خوب   نگران

 ی؟ خوب تو -

 تو باغ  هیشدچ یباال انداخت: نگفت  ابرو
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  ناخونمو به دندون گرفتم: خطا رفت گوشه

 !یخیالاوپس...ب-

 سوال بپرسم ازت؟ یهنگاه کردم:  یراشگ  یچشما به

کرد. از رو   یچونش زد. شکل عالمت سوال نگاهم م یر کاناپه ولو بود؛ دستشو ز  رو
 :ه جا گرفتمتخت بلند شدم و رفتم سمتش و کنارش رو کاناپ

 یدن؟م یاد یراندازیبه من ت یواسه چ   یناا یدون  یتو م-

 ی؟کرد. با حرص گفتم: لوس  یز ر چشماشو

 داره یادیز یلخب...دل-

 .!" تکون دادمینهم یبه معنا سرمو

 . ...یزنم، ول یم ییحدسا  یهخودم -

 شام یمگفت: گشنمه زود باش بپوش بر  باال انداخت و شونه

 .چک کردم یمو. گوشیدمکش  هوفی

 یه؟ چ ینا-

 !یهتعجب نگاهش کردم: گوش با

 !یکن  ینگو که ازش استفاده م-

 :روهم فشار دادم لبامو

 از دوستام زنگ زدم یکیبه  یشنه ... فقط چند هفته پ-
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  ساده؟  یا یاحمق  یادیتکون داد: تو ز یتاسف  سر 

  یگی؟م یگفتم: چ   عصبی

 ه؟ شیشنود م یامونگوش  یدونست  ینم  یعنیتاسف گفت:  با

 . ...یعنی -انداختم:  یبه صفحه گوش یکردم و نگاه دوباره ا  یز ر چشمامو

 یزنگ نزن به کس یگه د یعنی-

 نداره اتاقامونه  ینکه شنود و دورب  ییشد سمتم و ادامه داد: تنها جا خم

 .دهنمو قورت دادم آب

 کنم  یتحال  یدبا یزاچ یلیشد: پاشو حاال انگار خ بلند

 ...و بلند شدم یز و پرت کردم رو م گوشی

نشستم. چنگال و بردم سمت    یزیونتلو  یروبه رو   یهغذارو باز کردم و دور از بق  ظرف 
 یشش دهنم که لورل اشاره کرد برم پ

با تعجب  ینفهم... لوس عور یشبستم و رومو برگردوندم. ب یتبا عصبان چشمامو
 :نگاهم کرد

 داره یکارتلورل چ ین...ببی؟با ک -

کنم   یم یخال  یروگرد وسط هال پرت کردم: آخراون ت  یز مصرف و، رو م یکبار   ظرف
 تو مخش

  یدم توشون کش یو به پشت سرم اشاره کرد. کش موهامو باز کردم و دست  خندید 
 شدم: ها؟  یکشتا مرتب شه نزد



 

 
284

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 :زد یو با دست صاف کرد و لبخند مضخرف   یشرنگ پیرهن

 یا دنبالم ب -لورل

بود که  یلی طو ی. راهرویما رد شدسرش با مکث راه افتادم  از کنار پله ه پشت
  .یستادو باز کرد و کنار وا ی. در اتاق داشت یانگشت شمار یاتاق ها

آروم داخل شدم.  یشد. با قدما ی نم یدهد یزیتو اتاق چ یدمتعجب سرک کش با
نگاهم کرد و به لورل اشاره کرد که رفت و   یجد ییرابرت برگشت سمتم با چشما

   .درو پشت سرش بست

  کارت دارم  یناز در بسته شده گرفتم که صداش اومد: بش مونگاه

و نشستم. بدون مکث روبه روم   یرنگ  یاقهوه یحرف رفتم سمت مبل چرم بی
 :نشست

  سر اصل مطلب یرمم-

 .انداختم وباال ابر 

 یا گو  یگرفت   یادکه   یراندازیمت-

وف،  معر  یجا یه فرستیمتیسکوت منتظر شدم تا به حرف اومد: فردا صبح م تو
 ...درواقع ید،که با  یآدم

  گذشته  یاتشوقته از سن ح یلیخ  یسره کن یهشد: کارشو  یره چشمام خ تو

 یه کنم:   یلتحل یهتا حرفش و تجز یینسکوت شد. سرمو انداختم پا یقهدق چند
 سره کنم؟ 
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 ی؟ چ  یعنیباال آوردم:  سرمو

..ساپورت .یاروبا اطالعات  یدهم یل: کلتتو فردا لورل تحویدکش یقشبه  دستی
 یستن یترس یپس جا یشیم

  .شد و سمت در رفت بلند

 : بلند شدم زود

 !بود خودش شاهد نباشه  یفبود ح  ینمجازاتش ا  یومد؟ چرا خودش ن-

 ی برگرده گفت: موفق باش ینکه ا بدون

  خورهیحالم از همتون بهم م-

 ...رفت

زدم. به صورتم    پر کردم و ی و باز کردم و مشت  یرآببه صورتم نگاه کردم. ش ینه آ  تو
 .اومدم  یرونآب، با وسواس شستم و ب  یر به دستام زدم و گرفتمشون ز یعما

 یری؟: ملوسی

 اره -

  : مراقب خودت باشلوسی

 زدم: توام  لب

شده بود.  یدهکه تا ته کش  یشرتشرو سو  یدبازو بسته کرد.  نگاهم چرخ چشماشو
  .تنم بود  ینبا ج یکلوش قرمز خوش رنگ   یراهنپ

 ش زدم: فعال رو به لبخندی
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 ی: بالوسی

 :به در اشاره کرد  لورل

 یفت : خب راه بلورل

 .رفتم یغره ا چشم

 :تو دستم گذاشت یفیدادن ک یحتوض بعد

 : کلت توشه لورل

آژانس و باز کرد. رانندش حتما از خودشون بود! به موهام تو هوا   ینماش  یپشت   در 
 .دادم یتکون 

 ین: بشلورل

 ...راه افتاد ینماش  یقهو درو بست. بعد چند دق نشستم

شلوغ    یابوناباز خ  یرد شدم. عصر بود، ول   یابون نداختم تو سطل آشغال و از خا  کیفو
و   یابونخ یشهرو چراغا یداشت. نما یزدم. حس خوب  یهدف  قدم م یبود. ب 

 .کرد  یکننده م  یرهخ  یترینازرق و برق و

 یه ینب یکرد  یبود، درهر صورت حس م یهرچ  ینبود، ول یسه قابل مقا یرانا با
 .کرد  یم یزشحس متما ینو هم یری؛راه م یدار یبه مشت جماعت غر

  ید نقطه د ین. در کافه رو باز کردم و توش رفتم. تو دورتریدمکش یقیعم نفس
که   ییقدما ی. با صدایدمنشستم. گارسون اومد سمتم که گفتم فعال سفارش نم

  .شد با ترس سرمو بلند کردم یم یکنزد
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  ...یدمکش  یت راح نفس یدنشد با

 یشد؟ چ-

 ی؟ واسه خودم بود: لوس یکه کپ  یراهنشرفت سمت پ نگاهم

 :ساکت باش جلوم گرفت یبه معنا دستشو

 یتتاز مامور یتو فرار کرد  کننیاالن همه فکر م  -لوسی

   اومدم ینجاو تا ا یچوندمراننده رو پ-

 منتظرتن یرون: پس بلوسی

 ...لکنت گفتم: االن اگه برم با

 زنم  یو گولشون م یرمرو گردنش گذاشت: من جات م ودستش

 یتونستم لوس  یواقعًا نم یول افتی،یگفتم: تو دردسر م  ناراحت

 دونمی: ملوسی

 یمرس-

 گفت: شات آپ  یمضطرب  باخنده

  یبتون  یدوارمو بلند شد: ام یدکش  یقیکش اومد... نفس عم  لبم

  ی که تو اومد   ییمنم از جا  که اومدم برو   یشدم؛ خم شد سمت گوشم: از در پشت   بلند 
 یرمم
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و چنگ زدم  و بعد بغل کردنش سمت  یشرتگرفت سمتم  سو  یمشک  سویشرت
 .تنم کردم و کالهشو رو سرم گذاشتم یشرتودر رفتم. سو

 یوونهمثل د! چند ساعت  ینداشتم. لعنت   یمرد کردم. پول  یابوناروکافه دور شدم و خ  از 
 .کردم گم شدم  یس مرو متر کردم. کم کم داشتم ح یابوناها خ

 یدشدم. با یابوناونطرف خ یها ینماش یکشده بودن! نزد یاالن متوجه لوس تا
  .مردم یم یارسوندم به تزار  یخودم و م

 !!درانتظارمه یدونستم چه سرنوشت  یخودمم م یومد؛م خوشم

 ید: ببخشیدمکوب  یششبه ش شدم و چند تقه یدیسف ینماش نزدیک

  ییش موجعد حنا ی. نگاهم و از موهایدکش یینپا رو یشهخواب آلود ش راننده
 .گرفتم

 ید؟ ر یسن پترزبوک م-

 .نه تکون داد یخاروند و سرشو به معن موهاشو

 گفتم: جهنم  یفارس به

پام ترمز  یبا سرعت جلو یچرخوندم. َون  یشکنار  ینایچشمامو سمت ماش کالفه
 .ییدنشروع کردم به دو ی. بدون معطلیستادکرد. قلبم وا

برام  بوق زد.   ینیماش یابونزود نبود! از نفس افتادم. سر خ یکردن، ول  یم پیدام
 .کرد  یبود؛ جلب توجه نم یمعمول ینماش

 .کرده بود  یخفکر کنم در جلورو باز کردم و نشستم. دستام  یشتر که ب  ینا بدون
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و سرمو به   یدمکش  ی و از پنجره دوختم به ون که رد شد و رفت. نفس راحت  نگاهم
 .دادم یهتک یدلصن یپشت 

 ی؟کرد  یفرار م-

بود؛ حس کردم  یلحظه کاف  یکحرف و زد.  ینکه ا  یو چرخوندم سمت کس سرم
 .کردن  یرو سرم خال یآب جوش

. نگاهش به جلو بود ودست راستش و، رو فرمون گذاشته بود. برنگرد... یدلرز  ونمچ
 !توروخدا برنگرد

 !یدیترس-

 ...رفت یاهیکردم و چشمام س  ضعف

*** 

  وانیا

 تو دام؟ یخودت بنداز یرو بادستا یحافر یدار ی: تو سعرلوسی

 که خواستمو بکن  یو تو چشماش زل زدم: کار یز هارو پرت کردم رو م برگه

 برات؟ یه: سودش چرابرت

 یچیه-

 شد  ی: عالیدبه هم کوب دستاشو

رفتم. ژرمن با سرعت اومد سمتم پارس کرد و    یاطاز رفتنش بلند شدم و تو ح بعد
  .آورد  یرونبونشو بز 
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 ..  غلت زدیدمو دستمو، رو سرش کش نشستم

استخر ذهنم به اون شب  پرت شد.    یدندشدم و ازش فاصله گرفتم. با بلند 
 .خوب شده بود یراندازیشزدم. ت یشخندین

فرصت استفاده کنه. نگاهم امروز   ینتونه ازا یچقدر م ینمکردم تا بب  یصبر م باید
  .ساعت بعد برگشتم یه ساعت حدود  یه هاو عقرب رفت ر  یبار صدم م یبرا

 .کج کردم  یز راهم و سمت م یمزنگ گوش یصدا با

 یشد؟ چ-

 : حله رفت رابرت

 باشه یابشحواستون به رد-

 ی: اوک رابرت

زدم. با عجله سوار شدم و گازشو گرفتم   یرونب یموتمکردم و با برداشتن ر قطع
اومد.  یرونرستوران ب یپشت در  . از یارهکه قرار بود ازش سر درب  یابونیسمت خ

 .لباساشو عوض کرده بود.  پوزخندم عمق گرفت

که هنگ و لورل   یون  یدنگرفت. با د ی م یادو  یکم داشت روش باز کم پس
 .داخلش بودن بهشون اشاره کردم و گازشو گرفتم

سوار شد. نه!   یعبوق زدم. سر  ینشدنش به ماش  یک رو ترمز زدم. با نزد  یابونخ  سر 
 .هنوز آماتور بود کهنیمثل ا

گفتم: فرار  یبا لحن آروم یصندل یداد به پشت  یهزدم. سرشو تک نیشخندی
 کردی؟یم
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  :نبود نگاهش کنم ترسش آشکار بود. سمتم برگشت الزم

 یدی؟ ترس-

شده بود.  یهوش. سرمو چرخوندم سمتش، بیومدن یجواب  یگذشت، ول   چنددقیقه
  :برداشتم یموگرفتم. گوش. دنده رو عوض کردم و گازشو  یدمکش  یهوف 

 : بله؟ لورل

 خونه من  یاریدشب-

 ی اوک : لورل

آروم!    یزد ول  یکردم و پرتش کردم رو داشبورد. دستمو، رو نبضش گذاشتم؛ م  قطع
 !ترسناک بودم؟ یادیز

شدم. ون جلوتر از من پارک شده بود و   یاده بردم داخل و پ ینوماش یقهچنددق بعد
 .بودنستخر نشونده بسته کنار ا ی و بادست ها یلوس

  یوان استخر رابرت با ل  یگهن. طرف دداد  یم  یک و هنگ با باتون باال سرش کش  لورل
 .بهش انداختم ینگاه  یشهبود. برگشتم و از ش  یستادهتو دستش وا

 یحا باز کردم: فر ینوو در ماش یدمکش  پوفی

 یحااابه صورتش: فر زدم

رو  یریتاث یو شونم، ولپاش و بلندش کردم. انداختمش ر  یر انداختم ز دستمو
 .شدم یلوس یکنداشت. نزد یاریهوش
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بلند کرد و با نفرت نگاهم کرد. از گوشه ابروش و لبش خون باز شده بود.   سرشو
 :و داد زد یینلورل از پشت با سر باتون سرشو فشار داد پا

 !باال؟  یاریگفت سرت و ب  ی: ک لورل

رو از   یحازدم. فر یشخندینگفت. ن یزیو چ  یرون خون تو دهنشو تف کرد ب لوسی
  .گذاشتمش  یکنار لوس  ینو رو زم یینرو دوشم آوردم پا

 .یستادماستخر و رو به روشون کنار رابرت وا یگهسمت د رفتم

 : چشه؟ رابرت

 ی؟ ترسناک  یلیخ یکن  یگفت فکر م  یدختر م یهروز  یهبه ابروهام دادم:  چینی

 :زد لبخندی

 یحا؟ : فررابرت

 شده؟  یهوشبدوست دارم بدونم چرا -

 مونه یجواب نم ی: کارات ب رابرت

 .انداختم یگمد یرو پا یز فاصله گرفتم و رو کاناپه نشستم. پامو رو م ازش

  یاد؟به هوش ب یمون  یگفت: منتظر م  یدکش  یو سر م یوانشکه ل  یدرحال رابرت

 ؟ یسراغ دار یا یگهراه د-

 یکن  ینم یحا کدومشون و با فر  یچدونم ه یفقط...م یاده : راه که زرابرت

: منظره رو تماشا  ینیمسکوت گذاشتم رو ب  یو روشن کردم و دستمو به معن  سیگارم
 کن
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  شه یدار کنم ب  یداد زد: فکر نم لورل

 سر جات یسا: تو زر نزن وارابرت

 نداره  یقصد  ینبه نظر منم همچ-

آب و   یر برد ز یلحظه ا یلورل سرمو تکون دادم. بلندش کرد و سرشو برا واسه
  یرونباره داد ب یکاومد و نفسش و به  به هوش یحا. فریرونآورد ب

زد. لورل ولش   یاطراف و نگاه کرد تا نگاهش ثابت روم موند. نفس نفس م  شوکه
  .یدو پشت سرش د یکرد. سرشو برگردوند که لوس

نفرت سرشو برگردوند سمت هنگ و لورل که باال سرشون بودن. دستشو بند   با
که هنگ دستشو به شدت   یآروم رفت سمت لوس یا قدماکرد و بلند شد. ب  ینزم

 .یداز پشت کش

 :حالت زار گفت با

 ولم کن-

شدم و استخرو دور زدم. هنگ دستشو ول کرد و ازش فاصله گرفت. دستامو  بلند
 .یدهشو دزدنگا یبم،بردم تو ج

 :عالمت ترسش بود ینمسکسکه افتاده بود و ا به

 نداره یگناه   یبود؛ لوس: من نرفتم اونجا، کار خودم فریحا

  .یدماز انگشتامو، رو چشمام کش دوتا

 !یکن  ینم یینو تو تع   یگرانگناه د-
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 :بغض گفت با

 یدبا اون نداشته باش یکنم...کار  یخواهش م-

 .و تو چشماش دوختمشدم و نگاهم  یکنزد بهش

سخت در اشتباه بودم  یول یدی،ادامه م یکه دار  ییکجا  یدون  یکردم م  یفکر م-
  ینبود که مونده بود یتاز گروه حال  یچیه تو

  :نشستم یلوس  یکنارش رد شدم و رو دو زانو  رو به رو  از 

  نبود یتحال یزیتوام انگار چ-

 :ه صورتش جمع شدک  یدماز پشت گرفتم و کش موهاشو

دختر که از همه  یهشدن به  یکدور زدن من و نزد یکنم تا بفهم  یم یحاال کار-
 یچ  یعنیخبره  یب  یچ 

 .محکم ول کردم و بلند شدم موهاشو

 !یو چ  یهبره ک یادش یدکن  یکار-

 یدس فا یکارش ب  یدسمتشون که فهم ید به روش زدم. چند قدم دو نیشخندی
 :شد نگاه کرد یکه دور م  ینیو به ماش یستادسرجاش وا

 ید؟کن  یم یکارشچ -فریحا

 :گفت  ی بلند تر یگرفت و با صدا  یسمتم و جلوتر اومد. نفس برگشت

ها؟!   ینجاا یمرفتم؛ چرا دوباره آورد یبرو؟ منم داشتم م یگفت   یم یمگه تو نبود-
 !یفهم ی... م یروان  یضیمر یندار یتو ثبات اخالق  یدون  یاصاًل م
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 :زدم یشخندی. نیدکش  یکه م  یتند  یکم آورد و سکوت شد و نفسا  نفس

 یستینفر ن یناول یگنهمه م-

 :عالقم گفتم پشت کردم و با لحن خونسرد مورد بهش

 نوبت توعه -

 !نفر نبودم ینگفت: عه اول  زیرلب

از پاهاش گرفتم و رو شونم پرتش کردم. با سرعت   یهوییحرکت  یهو تو  برگشتم
 .حرکت کردم یالسمت و

  .کرد  یبا تعجب نگاهم م رابرت

 ی؟کن  یم یکار : چرابرت

 ی؟منو روان  یبر ی: کجا میدکش  یغج یهو

پس  یبکش یخوا یم یروان  یشتراز ب یزیچ یه..تو رو شونم: تو. یدمشت کوب با
! من یوقت نبود  یچه  یستی؛ه آدم نترسن چون ک  یازت م  یانتساکت نشم! اطراف

تو   یعوض شد، ول یزاچ یلیخ ینجااز اونجا تا ا یآدم نرمال یهکردم   یاحمق فکر م
 ...یستیکه آدم ن  یهمون 

 .بود یدلچسب ییک که باشگاهم بود. فضا غرق تار  یالو ینزم یر ز بردمش

 :داد زد بلند

 یدار یکیخونت خرابن مرض تار یهم المپا یشههم-

 :یدبغض نال با



 

 
296

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 یا خدا-

جمع و چشمامو بستم.  دستمو گذاشتم رو گوشم و صورتمو  یرو صندل  نشوندمش
 یبود رو مخم یشهکردم: هم

صل باشگاه و  یالیاز وسا  یکی  یلهاز دستاش و به م  یکیو برداشتم و زدم به    دستبند
 .کردم

  .نگاهش کردم ینهبه س دست

 !ی بگ  یشدقبال روت نم ی،گفت: عهههه خوب شد حرف دلت و زد  یغج با

 ... مگه من مثل توام یبلند کرد: دستمو چرا بست  دستشو

 .لحظه چشمامو زد یه یزدم و برق و روشن کردم. نورش برا پوزخندی

 یشتفرستم پ یاگه حوصلت سررفت ژرمن و م-

 !ی؟آورد یمنو واسه چ  یستن یکس  ینجام فشار داد: اوهر   دندوناشو

  یندی ناخوشا یکف پارکت که صدا  یدمآروم سمتش رفتم.  کفشام و کش یقدما با
  .یدگذاشتم. خودش رو عقب کش  یکرد. دستامو دو طرف صندل  یجادا

 .تر شده بودن یرهسبزش که ت یخم کردم و زل زدم به چشما سرمو

 موشگفتم: مرگ خا  یآروم بالحن

رفتم. درو قفل کردم.  یروننگفت. ازش فاصله گرفتم و ب یزیگاز گرفت و چ  لبشو
 :رابرت از پشت سرم اومد یصدا

 بمونه؟  ی: تا کِ رابرت
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 ...تکون دادم و به در بسته زل زدم یستمعلوم ن یبه معنا سرمو

*** 

  فریحا

 

  یکالفگ با  و    یرونکردم. نفسم و فوت کردم ب  ینگاه م  یواروساعت خشک شده د  نیم
  ... یلبوکس و تردم یسهف چرخوندم. کچشمامو به اطرا

خودشه،  یالیکه مچم درد گرفت. هوف مطمئن بودم وسا  یدممحکم کش دستمو
  یده فا یول یله،بلند شدم و دستبند و تکون دادم. محکم تر فشارش دادم به م

 .نداشت

 !بدبخت بودم آخه چقدر 

 کشمت  یس...مازم بتر  یداد یادم یراندازیزدم: ت داد

دونم چند   یدادم. نم  یهبرگشتم.  پاهامو جمع کردم و سرمو به زانوم تک  یصندل  رو
 ینجابه در نگاه کردم:  الو من آدمم منو ا یگذشت. سرمو باال آوردم و عصب  یقهدق

   ...ها یبست 

 :تو سرم انداختم صدامو

ب؟  بگوو خ فقط تو یگه،حرف نزنم د یدمقول م یمباهم حرف بزن ینبش یابابا ب-
  زل بزنم یوار حاضرم صدسال به د یابه درک ن ی؟شنو یمنو م یصدا

 !رو مخم شدم. نه من یرهبه پارکت خ متفکر 
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از در اومد با دقت نگاه کردم    ییدهنم خشک شد.  مجبورًا ساکت شدم که صدا  آب
 .اومد ییناومد و در باز شد. پله ها رو پا  یینپا یرهبه اون سمت... دستگ

 .بود تا محو نگاهش بشم یکاف   ینگاه  یمرو به روم وبهم زل زد. ن وایستاد

 ینجا؟ ا یژرمن و بکش یقصد دار یا یبستم تا ساکت ش یحتما دهنتم م یدبا-

 یه؟کردم و آروم گفتم: ژرمن ک  یز ر چشمامو

 :بوکس کنارش زد که تاب خورد یسهبه ک یآروم ضربه

 کنه  یپارت م یکهت یکن  یدارشکه اگه ب  یجونور یه-

 زدم: مثل تو؟  یشخندی. نیوردمخودم ن یبه رو یمنظورش و نگرفتم، ول ینکها با

 یشتر بوکس ب یسهدفعه محکم تر زد. ک ینآماده بودم. ا یهر عکس العمل واسه
 .تاب خورد

 ی؟دوست دار-

 :چونم یر گذاشتم ز  دستمو

 که  ییاز اونجا ی؛کرد  یبا پنجه بوکست همه رو داغون  م ییروزا  یه یادم یادم-
شکست   یهدوس داشتم  یجانه یهم بودم فکرکردم؛ همون شاهزاده سوار اسبنف

کنم...  فقط نگو که خون    یکم داشتم که همه رو به لطفت دارم تجربه  م  یعشق 
 !یمکم دار  ییصحنه جنا  نتو رابطمو  یکن  یو االن  خفم م  یرهگ  یچشماتو م  یجلو

چند بار سرشو تکون داد.  دییتا یزد. برا یو پوزخند صدادار یین انداخت پا  سرشو
 ... بوکس یسهبه ک یدتو چشمام زل زد.  مشتشو محکم کوب
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خالفکار،   یه  یتکارمجنا  یه من نه شاهزادم، نه سوار بر اسب!  زنیی خوب حرف م-
 یاد که به ذهنت ب  یزیهرچآدمکش و 

 :کرد دندوناشو روهم فشار داد  یز ر چشماشو

به مرور  یادازم برم یاتو هر لحظه یبدون هر کار ی،شناس یاالن که منو خوب م-
 !یو چ  یممن ک یکن  یدرک م یشتر ب

 .کشه  یزوزه م یشکردم از چشمام آت  یم حس

 ی؟کن  یم  یمحکم گاز گرفتم: االن خودت و معرف  لبمو

 .خورد بدجور رو اعصابم بود یکه تاب م  اییسهمشتاش و ک صدای

اصال هدفت از   ی؟رش چ که آخ  یکرد  یتزندگ یشده؟ منو قاط  یر د یکن  یفکر نم-
 !ها یه؟آزار من چ

 .یدبه سرش کش یو گرفت. دست زد و روش   پوزخندی

 !ریختیدلم گفتم کچل ب  تو

 بندم یدهنتو م یاگه ساکت نش  -ایوان

  .سرمو بلند کردم یزیآوردن چ یادانداختم. با به  یینپا سرمو

 دستمو باز کن یسبرم سرو یدمکث گفتم: با با

 واسه فرار  یهامقانهگفت: فکر اح  زیرلب

  شد و سمتم خم شد. دستشو برد سمت دستبند نگاهش و تو همون  یکنزد بهم
 .حالت روم برگردوند
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 کنم  یبه چشماش لب زدم: نترس فرار نم خیره

 یبکن یتون  یگفت: نم  مطمئن

باز کرده بودو گرفت    یلهکه از دور م  یورفتم و روم و برگردوندم. دستبند  ایغره چشم
. مچ دستمو با یدمهام و صورتم کشدست آزادم و بلند کردم و رو مو و بلند شد 

 .یمو سمت در راه افتاد یدمآروم مال یگمدست د

 !برام نمونده بود که داغونش کنم یگهد ینبود واقعا؟ اعصاب  یالشخ عین

   .تو دستم گرفتم رفت. نگاهم و از دستبند یرونو از در ب یمپله ها باال رفت از 

 نه؟  یشد ینطوریبوده که ا یارث  ینتون: خون مزخرف بدمیستاوا سرجام

 !نبود یگه؟نبودم. نامرد بود د یمونبار پش یناول یبهم بود. از حرفم برا پشتش

با سرعت چرخوند سمتم تا خودشو برسونه؛ برگشتم تو و تاخواستم درو   سرشو
 .در گذاشت یببندم پاشو ال

 .یارهسرم ب ییبال  یهکردم تا   یم یوونشحرفام د ینبا ا آخر 

 .به عقب پرت شدم یباهول داد که تقر یبا تموم زورم گرفته بودم؛ جور درو

 .کرد  یزدم م  که وحشت  یکردم ییخودنما یقرمز یچشماش رگه ها  تو

 .به عقب برداشتم یدهنمو قورت دادم و قدم آب

 ...من-

   .یدکوب  ینو برداشت و با شدت برگردوند و به زم یشکنار  یچوب  میز 
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 یزی. چخوردم  یوار بلند اومد جلو تا به د  ی نبود.  اونقدر با قدما  یشحال  یزیچ  ر انگا
  .یدکش  یرونب یبشاز ج

چشمام تار شد. نوکشو، رو گونم گذاشت و فشار داد. لبمو  یدست  یچاقو یدند با
 .یدمشن یشدن دندوناشو م ییدهسا یگاز گرفتم. صدا

 ...به قلبم زنه یم یشگفت: حرفات، صدات، نگاهت آت  یگرفته ا  یصدا با

گونمو سوزوند. نگاهش دوباره به   یکرد. قطره گرم یشتر ب یزشو قسمت ت فشار 
 .چشمام برگشت

که ازم فاصله گرفت    یدد یزیانگار چ یبود، ول یچجور یافمق یام دونم چشما نمی
  بودم یدهچسب یوار حرکت هنوز به د یمن ب  یو عقب رفت. کالفه نگاهم کرد، ول

... سر خوردم یدمقفل درو شن  یرفت و درو بست. صدا  یرونعت بسر   با  یحرف   بدون
 .چسبوندم یوار کنار در و سرم و به د

  یرم؟ بگ یبه شوخ  یونبود! چرا قصد داشتم همه چ یشوخ  یچینبود!  ه شوخی
 .جوابش آسون بود

 تونم ی. نمینمب یو اونجور که هست نم یوانا چون

 .دادمسوخت انگشتم و گذاشتم روش و فشار  گونم

بزرگ نشدم که از   -سرم گذاشتم. زمزمه کردم:  یر و دستمو ز یدمپهلو دراز کش به
  دست بکشم یدهکه آزارم م  یزیچ

 :گرم شد  چشمام

 دارم یدست از سرت برنم -
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  ی رو لبام نشست... با حس خشک شدن تموم عضله ها  یقیخواب لبخند عم   غرق
  .دست و کمرم چشمامو باز کردم

و بزور   یدمشمامو مالدستمو زخم کرده بود. چدم. دستبند دور دستم و بلند کر  مچ
 .روش چسبوندم یشونیمو در شدم و پ یکبلند شدم. نزد

 رو  ینجاکردم: باز کن ا  زمزمه

 یکلمه ا  یگهکرده بودم و حرف زده بودم که نا نداشتم د  یغج  یغ اونقد ج دیشب
  ی ِاما نفس راحت   یدند  . چند قدم عقب رفتم؛ در بازشد و بااومد   ییقدما  یبگم. صدا

 .یدمکش

  .نگاهم کرد.  آروم اومد سمتم و دستامو گرفت شوکه

 :به سرو وضعم انداخت نگاهی

 یدم خبرا رو شن -ِاما

که خواسته   یکاش کار  یا  یستیهاش کامل آشنا ن  یوونگیگفت: تو با د  یناراحت   با
 یکرد  یبود و م

   :با زبون لبمو تر کردم! یدمداشت که ند یوونگیزدم. هنوز بازم د یکج   لبخند

 ید؟کرد  یکار و چ یدونم...لوس یم-

 آورده؟  ینجاکنم چرا تورو ا  یبزنم فقط....درک نم یتونم بهت حرف  یمن نم -ِاما

  .تو چشمام بود یزیشک نگاهم کرد. دنبال کنکاش چ با

 ین؟شناخت یرو نم یگهاز قبل همد  یمطمئن-
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از گذشته بگم. دستمو باال  ییزنداشت من چ یلیدونست دل یِاما هم نم وقتی
  :گفتم  یآوردم و با حالت مسخره ا

 دونم  ینم-

  :دستبند اشاره کردم به

 یشهدستم داره داغون م یباز کن یتون  یم ینوا-

 :انداخت یمبه دست زخم  نگاهی

 یسا دقه وا یهتونم... ینه نم-

 .برگشت یقهها رفت باال و بعد چند دق ازپله

 ی داده باشه تا زنده بمون  یزیچ یروز کنم از د  یمسمتم گرفت: فکر ن نایلکسی

 .نشستم ینرو زم یوار و گوشه د یدمکش  هوفی

 ی خورم مرس ینم-

غذارو از توش درآورد و رو به روم نشست. بازش کرد و جلوم گذاشتش.  ظرف
 لج نکن  یگهگفت: بخور د  یشکمم دراومد. بالحن مصر یصدا

 یکردم داره م  یگلوم گذاشتم. حس مکردم؟ قطعا با خودم! دستم رو    یلج م  یک   با
 :سوزه. به غذا نگاه کردم

 تو؟ ینجاییدونه ا یم-

 یستو گفت: ن یدکش  آهی

   بگم؟ یزیچ یه: یدم و جلوم کش  ظرف
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 :قورتش دادم یدنو زدم به ساالد و با حرص بدون جو چنگال

 یم  یزندگ   یششپ  یدونم چجور  ینم  یست،بارش ن  یچیکه ه  یضهمر  یهبرادرت  -
 یکن

 :کردم  یو دوباره بردم سمت دهنم، به روبه رو نگاه م الچنگ

 ...باشه تا همه ازش بترسن یطور  ینمجبوره ا-

 مونم یم یششوقتا پ یزد: من فقط بعض یسمتش چرخوندم. لبخند سرمو

 خواد  ینم یششو پ یاخالقش بدتر شده کس-

 . ...ازش بترسه فقط گذشتش یبکنه کس یقصد نداره کار-

 :کرد  مکث

 !یخیال...بیگمبه تو م ینارو م چرا اوند ینم-

  .ظرف و بستم و کنجکاو نگاهش کردم در 

 ی؟ گذشتش چ -

 ستتلخ و آزاردهنده  یادیکرد: ز  بغض

بود؟ آب دهنمو قورت دادم تا آرامشم و حفظ کنم.صدامو   یدهبه فکر خودم نرس   چرا
 :صاف کردم

 شده؟  یطور  ینکه ا  یشده...تو گذشته چیعنی-

 ی؟ نگ  یبه کس یدیل مگفت: قو  یدترد با
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 به حرفام گوش بده  یدارم کس یاز : چون نیدچشماش کش یر ز دستشو

باشه؟ سرمو تکون دادم و خودم   یفرشته ا ینهمچ یوانممکن بود خواهر ا یعنی
 .جلوتر و تو چشماش زل زدم یدمو کش

 ...یمبچه بود یوقت -

 یاد،نم میاد یادتر بودم ز یکدهنشو قورت داد: پدرمون و کشتن؛ من کوچ آب
 کرد   یداپ یو روان   یکل روح ... از اون موقع بود که مشیول

 :گاز گرفتم. ناخوادآگاه بغضم گرفته بود  لبمو

 بکشنش؟ یدچرا با ی؟ک -

درباره   یدهوقت اجازه نم یچدونه ه یم یوانا یول ی،چرا و چجور یدممن نفهم-
 کال  یشهم یوونهقاتل پدرمون حرف بزنم د یامادرمون 

 :و فشار دادم یشونیمتر از قبل پ یج. گیدملبمو جو پوست

 ست؟مامانتون...زنده-

 :که پر شده بودن  یرچشماییز یدشدو دستشو کش بلند

  زنم یبرم اگه بتونم بازم بهت سر م ید با یگهمن د-

 زد: نگران نباش یزور لبخند

 !کرد  یم یفتعر یبه غر یه یبرا یدخب چرا با یبدونم، ول یشتر داشتم ب دوست

 ی مرس -زدم:  یدادم و لبخندون تک سرمو



 

 
306

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  یره خ یبه رنگ سرمه ا یو به سقف  یدمبرام تکون داد و رفت. دراز کش دستشو
 قاتل؟  یهشاهد قتل باباش بود و االن شده  یعنیشدم. 

 یه سرم خورد به  یهواه کالفه غلت زدم و غلت زدم.  یحافر یگیم یچ  ی؟چ  واسه
جلوم نگاه   یو به کمد مشک  سرمرو سفت و آخم بلند شد. دستم و گذاشتم  یز چ

 .کردم

 کنه  یمارستانتت ی...خدا لعنتت کنه خدا راه یشمم یوونهحالت زار گفتم: دارم د با

 یحت  یم زدم: با هم بر جیغ

 .یدمکه از صداش خودمم ترس  یدمکش  یبلند  یغو با دستام پوشوندم و ج صورتم

لگد    دم و چشم بستهپامو بلند کر   یده. عه چه حال میدمبه در کمد کوب  یمحکم  لگد
 .زدم که تکون خورد یا یگهد

 کنم  یزدم: باشگاهتو داغون م یمرموز لبخند

دور دور   یهو  یدمبهش وصل کرده باشن ازجام  پر یبرق  انرژ یهوکه   یکس  مثل
 .یدمخودم چرخ

انداختم. چقدر خوشگلن   یبوکسش رفت. برشونداشتم و نگاه   یبه دستکشا  نگاهم
 و با کفش نینداختمشون زمشد ا یفح

 یحرکت شوتشون کردم به گوشه  یهروشون و محکم فشار دادم.  در آخر با  رفتم
 ...یوارد

 یچوب   یمکتکه وسط اتاق بود و چندتا دمبل روش بود. ن  یبزرگ   یکمتسمت ن  رفتم
 .و سمت پله ها بردم یدمو کش
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 یجادا  یمضخرف   یبرداشتم و پرتشون کردم سمت در که با برخوردش صدا  دمبالرو
 !کرد  یم

  ی ول  یدم،کنم، پس رفتم سمت کمد درش و کش  یتونستم کار  یبوکس نم یسهک  با
بار سوم   ی. برایدممحکم تر کش یگرشوباز نشد  کف دستمو گذاشتم روش و دست

 :ینزم باز شد و رو به پشت با کله پرت شدم یهوکه   یدممحکم کش

م و با  د پرت شد رو پابزرگ از تو کم یا  یرهدا یز چ یه یامسرم... تا به خودم ب آخ
  .گوشخراش من مصادف شد  یغج

 .بود ینسنگ یلیکردم پام شکسته، خ  یپام حس م آییییی

 .دراومد اشکم

 زدم:  کمک یهگر  یر تر ز  بلند

 .شد یداشتم پام قطعا نصف م یاگه برم یو دراز کردم برش دارم، ول دستم

 . ...ایوا

 مگه دارم؟ یمکنم! کس  یو صدا م یباال رفت... ک  یمگر  صدای

*** 

 ایوان

 

شدم و رفتم سمتشون   یاده. پیدمو که بردم داخل رابرت و جان و از دور د ماشین
  :. رو کردم سمت جانمونده رو جلو اومدن یبلند شدن و چند قدم باق 
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 یشد؟ چ یگارداباد-

 ...دارن ازشون یم،زد  یدرباره اون حرف  م یماالن داشت ینزودتر گفت: هم رابرت
. 

 .رفتمفش حر  میون

 یدم؟ از تو پرس-

 !یا باال انداخت و گفت: اعصاب ندار ابرو

 ببند -

 .یدرو جان چرخ نگاهم

 زمان برد کارشون و بلدن یشتر کردم ب  یکه فکر م  یزی: از چجان

 !در هر صورت یبلد باش یدگفتم: توام کارتو با   یبلند و عصب  یصدا با

 .ها رفتم سمت کاناپهرد شدم و  ینشونزدم و از ب یتکون داد. پوزخند سرشو

 آالرم خطرت به صدا دراومده جان  یصدا-

 :با سر بهش اشاره کرد که داخل بره. خودش اومد و کنارم نشست رابرت

 ...یا یختهبهم ر یلی: خرابرت

 !یشهتکرار م یز دوتا کلمه نفرت انگ ینزدم: چقدر ا نیشخندی

 یکن  یفقط قبولش نم  ی: خودتم متوجهشرابرت

 یگیم یچ  یستناالن برام مهم -
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 .انداخت و سکوت کرد یینسرشو پا  ید؛کش  پوفی

 خفه شو -

 نگفتم یزیبا تعجب بلند کرد: منکه االن چ سرشو

  یدهم ...آزارمیکه بگ   یکرد  یم فکر  یبستم: داشت  چشمامو

  .یدمبه صورتم کش دستی

  یش یبستر یدبا یگهطعنه گفت: د با

 یحا فر-

 ی؟ سرش آورد ییبال یه: نگو که  رابرت

 یادته؟اون دّره مرگ و -

 :ابروهاش نشست  ینب ینظر گرفتم. اخم یر و ز چشماش

 چطور؟ -

 اونجا آماده باش یمر یفردا م-

 ینا یکه بهش زد  ی بعد اون همه زخم ی؟گفت: عقلتو از دست داد  یختهر بهم
 یه؟ دفعه هدفت چ

 درباره کارام نظرت و بپرسم، فقط آماده باش یستقرار ن-

 لطفا نکن یوان،: نکن ارابرت

 !یشد یاحساسات -
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 یدور یلیکه انگار ازش خ  یتیهحس انسان یستاحساسات ن -رابرت

 !یارهنفر نم یهانقدر بال سر  یانسان عاد یه...یقاتکون دادم: دق  سرمو

 .شدم که باهام بلند شد بلند

  ینیب یشقابل پ یر وحشت دارم غ  یشهکه از دهنت خارج م  ی: از هرکلمه ارابرت
 یشد

 ینمتب یم: فردا مفتگ  یالخ بی

 شه؟  یهقراره تنب یتا کِ  یقدم برداشتم که صداش باعث توقفم شد: لوس چند

 :یستادمو تو همون حالت وا برنگشتم

 یپرس  یسوال م یادز-

 ... رفتم ینسمت ماش یبلند یقدما با

 .اومد یرونباز شد و ِاما ب یالو بستم که در و یندر ماش یدن،محض رس به

 شد یگفتم: عال  زیرلب

 ی؟ واسه چ  یشد: زود اومد  نزدیکم

 شکنه ی: حرفات قلبم و م ِاما

 یستزدم: مهم ن پوزخندی

 به دندون گرفت: واقعا؟  لبشو

 .تکون دادم سرمو
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 !ی پروا و عصب یشد و  تو چشمام زل زد... ب  یکنزد بهم

 تو خونت؟  یاریتا حاال مجرم م یاز کِ -

  به عقب  یقدم یدهترسه.  گفت یباال انداختم. خودشم تازه متوجه شد چ  ابرو
 :برداشت. باخشونت نگاهش کردم

 من سرک نکش ینگفتم تو کارا-

 : چندبار گفتم؟یشدهرلحظه بلند ترم صدام

 یین؟ اون پا ی زدم: نگو که رفت  داد

 .برگشته بود ییپروا یبست و باز کرد. دوباره اون ب  چشماشو

 مزخرف تو نشه  یراکا  یگناه قربان   یدختر ب  یهداد زد: اره رفتم تا  متقابال

 !گناه  یب -

  بوده یمعن یکارات ب   یشهگناه، تو هم  ی: اره ب ِاما

 ادامه بده ینزدم: آفر نیشخندی

 ی ب  یه ی،روان  یه ی،که باعث شده بش  یهاون گذشته چ یدموقت نفهم یچ: هِاما
  احساس

 زدم: ِاما ببند دهنتو داد

 ذاریینم ی،زن  یو پس ممامان یشد؟همه سال بستم و چ ین: چرا ببندم چرا؟ ا ِاما
  سر بابا اومد ییبفهمم چه بال

 :یزدهمچنان داد م  یصورتش و پوشوندن، ول اشکاش



 

 
312

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 !جواب بده، چرا؟  یوان! چرا ایم؟شد یفگروه کث  ینچرا وارد ا-

 !گفت: بگو چرا؟   یهگرفت و با گر  یقمو

 :گم شد. ساکت شد و سمت در برگشت  یشگر  یتو صدا یحافر یغج صدای

 !بود یحافر یصدا..صدا-

 .رفتم یینبغلش رد شدم و درو باز کردم؛ پله هارو پا از 

از وزنه ها رو پاش افتاده   یکیصحنه رو به روم  متعجب سمتش برگشتم.    یدند  با
 .بود

کرد. با عجله رفتم جلو و سرشو   یم یاعصابم و خط خط  یشو گر یغج صدای
 :گرفتم

 آروم باش یسسسه-

 .زد یم یبه کبود یهگر  تش از درد وزد رنگ صور  یغاز درد ج دوباره

 عقل یب -

 ...بلندتر شد یشگر  یکه صداوزنه رو از رو پاش برداشتم یاط شدم و با احت خم

  .باال سرش نشست ِاما

  !آخه یسر خودت آورد یی: چه بالِاما

 :بلند کردم سرمو

  یمشخودمون ببر یمتون  یوضع نم ینزنگ بزن به آمبوالنس با ا-
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داد. دستامو قاب کردم دور   ی. پاش و تکون نمیرونب یددو تکون داد و  سرشو
  .صورتش تا ثابت نگهش دارم

 !ی؟کارو کرد  ینداد زدم: چرا ا یزدم تو چشماش و عصب زل

 ی؟فهم یکنه م  ی: پام درد م یدتوپ یتبا عصبان یاددرد ز از 

 :. زمزمه کردمیدمکش  یقیبستم و نفس عم چشمامو

 آروم آروم آروم -

 .پاش و سرش، بلندش کردم یر م زانداخت دستمو

تو و اون کمد  یر محکم گاز گرفت و با بغض گفت: پام شکست همش تقص لبشو
 کرده، قفلشم خراب بودمزخرفته، انگار گنج داره توش هزار قفله  

 :. با مشت رو شونم زدیختر یاشکاش م یجور همین

 آروم برو -

 کنم  یت ماالن فقط دارم تحمل یدم؛زدم: بعدا نشونت م پوزخندی

 یه گر  بود و  یستادهثابت ا  یرو باز کردم و داخل رفتم. گذاشتمش رو مبل، ول  یالو  در 
 .کرد  یم

 !کنه  یم یکار چ ینمو توهمون حالت موندم تا بب یدمکش  پوفی

  ی؟بر یبذار ینجاا یخوا یزدم تو صورتش که بااخم گفت: منو م زل

 یفتاده؟رو سرت ن یمطمئن-

 یت؟ وضع ینرم با ا ی: کجا دارم میدمتوپ عصبی
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 .دستش عقب برد یهدستاش که کنارم بود، اشاره کردم. با گر به

 یندستشو گذاشت رو سرش: سرمم خورد زم کف

 مشخصه -

 :یرون فاصله گرفتم و ِاما رو صدا زدم. باعجله از اتاق اومد ب ازش

  یرسه: االن مِاما

رو   یحافر یو به روبرداشتم. ِاما ر  یز و از رو م یگارمتکون دادم و پاکت س سرمو
  :نشست. صورتشو جمع کرد ینزم

 فکر کنم استخونت ترک خورده باشه  ی؟درد دار یلی: خِاما

کنم پام داره   یبه سکسکه شده بود. با بغض رو به ِاما گفت: حس م  یلتبد  گریش
 یشه کنده م

 یشیو گفت: آروم باش خوب م یدکش  یهوف  ِاما

 .شتمذاگ  یز پامو رو م یهو روشن کردم و  سیگارم

 قطعش کنن هوم؟  یدمشا-

 .یدمکش  یترس نگاهشو چرخوند روم؛ پوف  با

  یگارددر توجهمون و جلب کرد. اولش باد ینگذشته بود که صدا یشتر ب چنددقیقه
  یحا و پشت سرش چندنفر با امکانات اومدن داخل منتظر زل زدن به من که به فر

 :اشاره کردم

 اونجاست  یروان -
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  ی بلند یغ رفتن. از حرص ج یحامت فرگاهم کردن و سنزدم، با تعجب  نیشخندی
 .یدکش

 هوم؟  یایبه نظر خوب م-

 .لحظه بلندش کردن و گذاشتنش رو برانکارد همون

که تکون نخوره با آتل ثابت نگه داشتن. بلند شدم و دنبالشون    ینا یو برا پاش
 .راه افتادم

 یام؟: منم بِاما

 نه -

  ی نس حرکت کردم؛ جلوشت سر آمبوالخودم شدم. پ  ینو سوار ماش یدمکوب  درو
آمبوالنس و باز کردن و با دقت آوردنش   یشدم. درا  یادهپارک کردم و پ  یمارستانب

 .و داخل بردنش یینپا

 !انجام بدم تونستمیبود که م یکار  یندنبالشون راه افتادم. مسخره تر کالفه

 افتاد؟ یچه اتفاق  یقاسمتم اومد: دق دکتری

 یحافر  یه؛روس یامکه قرار بود ب  یکرد. زمان   یپرت م یران ا ها ذهنمو به صحنه این
 یچید که تو سرم پ  یتصادف کرده بود و من ولش کرده بودم. چشمامو بخاطر درد

 .بستم

 !آقا؟ -

 تو باشگاه وزنه افتاده رو پاش-
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 متعجب جمع کرد: چطور ممکنه؟ صورتشو

 ین زدم: ممکنشو برو بب نیشخندی

اتاق و  یرو به رو یها  یاق رفت. نشستم رو صندلباال انداخت و داخل ات ابرو
 .آرنجامو، رو زانوهام گذاشتم

 .گذشت  یم یساعت  یهشدم...  یرهخ ینزم به

 .یدمکش  یشونیمرو پ یشدم و دست  بلند

 .دکتر باعث توقفم شد ینرفته بودم که صدا  یسمت خروج  یشتر ب چندقدم

 :نگاهش کردم ینهو دست به س برگشتم

 تر؟دک یدیممکنا رو د-

 بله -

پا با   یدنبا یمدت طوالن  یه یم؛تکون داد: استخون پا ترک خورده گچ گرفت سرشو
 داشته باشه یمارتباط مستق ینزم

 یگی؟مرو چرا به من  یناگذاشتم: ا  یقمرو شق انگشتمو

 یستی؟ : همسرشون ندکتر

 .رو هم فشردم لبامو

اتاق سمت  کنم؛  یمشت تو دهنش خال  یه ینکهو قبل از ا یدمکش  یقیمع نفس
 .اومد یرونرفتم. همون لحظه در باز شد و پرستار ب

 ین بر ینتون یم-
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کند    یپاش زدم. با قدما  یتبه وضع  یشخندیتکون دادم و درو هول دادم. ن  سرمو
 .. سرشو سمتم گرفت؛ چشماش قرمز شده بودیستادمباال سرش وا

 کنم  یاالن که نگاه م یول یوونه،...دیروان  یگفت   یم-

 تره  یماز من وخ یکینظر گذروندم: وضع  ز ا سرتاپاشو

 ی؟کرد   یداداغون تر از خودتو پ یگفت: خوشحال  یحال یب  یصدا با

 بهتره ینکن یسهباال انداختم: خودتو با من مقا ابرو

 :یدرو موهاش و صورتش کش دستی

 !اره...فقط االن نه تا ابد  ینه،نباشه من االن فقط اوضام ا  یهرچ   ی؛اره ... حق دار- 

 یم بر یدبا  شوپا-

..مسخره .یامفرستاد: برو منم تا فردا م  یروننگاهم کرد و نفسشو ب  یههاندر سف  عاقل
 !منو یکرد

که   یا یندهو آ  کرد؛یم یم. گذشته و حال داشت روانیدمرو صورتم کش دستامو،
 !نه  یامطمئن نبودم وجود داره 

 بغل تخت اشاره کردم: بردار و پاشو  یعصاها به

گچ گرفتش و آروم   یگذاشت. پا  ینسالمش رو زم  یپا  یطوالن ندان  نه چ  یمکث   بعد
 .شد یزون با دستش جابه جا کرد و از تخت آو

کردم... روش   یزده و نگاهش م یهتک یوار داد. به د یفشار م یبه رو تخت  دستاشو
 !یستو سمتم گرفت: کفشام کو...ن
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ب دهنشو حرکت رو دستام بلندش کردم. آ  یهزدم. رفتم سمتش، تو  پوزخندی
 .کردم  یحس مقورت داد. تپش قلبشو 

 !. سرش آروم قرار داد: چرایمرفت یرونرو شونم گذاشت. از اتاق ب دستشو،

 نگاهش کردم: چون تهش جهنم بود یا ثانیه

 !یمشد؛ بغض کرده گفت: االن تو بهشتبسته  چشماش

  .بستش زل زدم یو به چشما یستادموا ینماش جلوی

  کابوس بود  یکاش همه چ روهم فشار داد:   لباشو

  ی و رفتم داخل، پاشو رو صندل یو باز کردم.  زانومو گذاشتم رو صندل یپشت  در 
 .کردم  یمتنظ

گرفته گفتم:   ییبغض دارش نگاه کردم.  باصدا یو باال سرش  به چشما برگشتم
 یشکابوسه...از نوع واقع

 .فاصلمون نبود  یشتر سانت ب چند

کرد.   یآشکار م  یزوبغض تو چشماش همه چ  یولبگه،    یزیکرد تا چ  یباز م  دهنشو
شد. حرف   یخونده م یبه زبون آوردن نبود، از نگاهمون بهم همه چ  یاجیاحت
 !ال بودکه به زبون آوردنش مح  ییها

*** 

 ی _روانویسنده
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بود شدند.   یو شرط بند یکلوپ که مخصوص باز  یپ یآ  یبه شانه وارد و  شانه
  یدنی ه باشد خزانه شان را لبالب از نوش؛ هرچشدند  یقائل م  یشانبرا  یاحترام خاص

 .کردند  یپر م

هارا عقب   یصندل یرفتن کارشان فراتر رفته بود.  با ژست خاص یرآبیاز ز گویی
 .و نشستند یدهکش

 ! یدکرد  یر د-

 یشزد. با حفظ لهجه روس یصی گذاشت و لبخند حر  یز م یدستش را رو  یوریکو
 :گفت

 یک تو گمرک مسکوعه ما یناب  ناساج یشه،معامله گرم م یامشب حساب -

نداشته اش  یشر یرو  ید؛ دست بو یجوگندم یساله با موها۴۰ یکه مرد  مایکل
 یمکن  یپس...شرط بند  یو گفت: معطل چ  یدکش

 .برد به حرف آمد یکه تا آن زمان داشت از جوش خوردن معامله لذت ب   آهیل

 یه؟چ یحتون: ترجآهیل

 ید بخوا یبه حرف آمد: هرچ  میشل

در هم  یششانس گندش ابروها یدنانداخت و از د یشبه کارت ها یه گان آهیل
  .شد یدهکش

 ...؟یا: دالر...دختر آهیل

  !یلآه یخیال: ببوریکو
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 که  یدیمنگاهش کرد و گفت: به توافق رس آهیل

حرکت کتش را درآورد که  یهزد و بلند شد. با  یلروبه آه یلبخند حرص  یوریکو
 یمب یسرش خورد و المپ تلو تلو خورد و فضا یباال یا یرهدستش به المپ دا

 .ساخت یزیانگ

 ینمتب یم یین: پایوریکو

ها داشت. طبق معمول قرار  یشرط بند ینکه در ا  یبه خاطر هوش سرشار آهیل
 !کند و...ببرد  یبود باز

 !برد از قانونشان بود؛ برد و باز هم جزئی

خوب بلد   یت فرستاد، ولو باز به شانسش لعن یدرا سر کش یدنینوش یحاو لیوان
 !زد یم یناش یادیز یفبود چطور ورق را برگرداند. حر

  ی بلوندش برد. مرد بد  یدستش را حرکت داد سمت دختر و سمت موها یوریکو
 .باخت یروس م یکلوپ ها خودش را به دختران چشم رنگ   یننبود؛ منتها در ا

  یین را پا یچمارپ یگر گرفته پله ها   یبا صورت  یلگذشت که آه  ینم یادیز مدت
 .شد یکشآمد. دختر را پس زد و نزد

 یشد؟ : چیدپرس هراسان

 .را نظاره کرد یوریکو یقبضه روح  یافهرا گرفت و با ق یشانیشعرق پ آهیل

 ...: ماآهیل

  .بود یکاف   یوریکوترساندن  یحرکت برا همین
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 حرف بزن یاال:  یوریکو

 شرط دخترا سرجاشن؟ : آهیل

 .فرستاد یرونب یدگ سوآ  ینفسش را از رو یوریکو

 : گورتو گم کن خب؟ یوریکو

 .گذاشت  یقششونه رف یو دستش را رو ید خند آهیل

 : حله؟ آهیل

  یک را گرفت و به  یلآه ی شود؛ آرام بازو یاوضاع دارد خراب تر م یدکه د  یوریکو
 .یدگوشه خلوت کش

 یشه؟م یبفهمه چ  یوانا یون د یم یدا؟جد  ی: احمق شدیوریکو

  .بود  یو شاک  یناراض یشدست ها یر و ز یواناکه از قدرت   آهیل

 یریم؟امضا و مهر بگ یواناز ا یدتاحاال با  یگفت: واسه کارامون از کِ   عصبی

 .یداش کوب ینهبامشت تخت س یوریکو

 یوانه با ا یبهتر از دشمن یو دوست  یدور یکم:  یوریکو

 !یمتعجب داد زد: چ  آهیل

نره که شارونم االن باهاش لجه    دتیا  یم؛حرف بزن   یا : عقلت سرجاش اومد بیوریکو
 مونه  ینم یگروه   یمماهم عقب بکش

 یهاطاعت احمقانه چ ینکنم؛ ا  ی: درکت نمآهیل
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  یتم کالفه به پسر زبون نفهم نگاه کرد: چون کارم و دوست دارم، از وضع  یوریکو
 گردم  یدنبال دردسرم نم یم،راض

 ی تو کارا ینقش یچاالنشم ما ه ینهم یت؟زد: کدوم وضع یپوزخند حرص آهیل
 یمو رابرت ندار یوانشارون و ا

 یدی؟همه دختر دورته چرا بحث و کش م ین: ایوریکو

  .یدکش   یشموها یرو یو دست  ید خند آهیل

از انتقامش و   یارم،سر درم یوانمن باالخره از کار اون ا یدختر، ول یخیاله: بآهیل
 هدفش 

 نداره  یگفت: به ما ربط   یدوار تهد یوریکو

 یست؟ مشکوک ن یالشبرده و یهعضو، واسه تنب یاز دخترا یکی مید: شنآهیل

 .نگاهش کرد ینهدست به س یوریکو

 : منظور؟ یوریکو

چند سال   ینکه تو ا  یدختره ... جنس یه ینکهاون دختر تازه کاره و اکه   -آهیل
 یدیمخان ند یواناطراف ا یدونشم

 ...ید: خب؟ شایوریکو

 یدست  یششود پ یباز م یز گفتن چه چ  یبرا یوریکودانست دهان  یکه م  آهیل
 .کرد

 و عالقه؟ یوانا یشه؟: خودت باورت مآهیل
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 .کالفه چشمانش را باز و بسته کرد  یوریکو

 بود االن؟ ین: بحث ایوریکو

 :دوخت یوریکوچشمان به رنگ شبش را به  آهیل

ندارم فردا   یکار  ینجاا یگه...من دیشهکه بهت م  ی: حله تو بمون و امر و نهآهیل
  گردم هند  یرمب

  ید نبج یروزها سرو گوشش م یندور باشد. ا ینجااز ا یلداد آه یم یحترج یوریکو
 .کرد  یهم بدترش م یوانبا ا یریو درگ

 .نبود یخوب  یتکدامشان وضع  یچه برای

 ی : موفق باشیوریکو

  یافت در  یالزم برا  یزد و از کنارش رد شد. قبل خروج کارها   یوریکوبه    یتنه ا  آهیل
پر   یقهبود، که بعد از چند دق یشبه فکر حساب بانک راهم انجام داد و  یازب یزهجا
 .شد یم

  .شد یرنگ  یمشک  یموزینصدا از کلوپ خارج شد وسوار ل  یب  یوریکو

  شارون یالیراننده گفت: و روبه

 ... راه افتاد ینسرش را تکان داد و ماش راننده

 :دوخت  یوریکورابه  ینشخشمگ ینگاه آب  شارون

 احمق  -شارون

 .یدرا سر کش یدنینوش یشهش یوریکو
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 یم؟ که ندار  یگردم ژاپن جلسه ا  یمنم برم - یوریکو

 احمقانشو تموم کنه؛ منتظرم کارم تموم شه یمنتظرم کارا  -شارون

 ی؟باال رفته گفت: چه کار  ییباابروها  یوریکو

 میندار یکار  ینجافعال ا یبرگرد یتون  یم یگم،م یهر وقت الزم شد بدون  -شارون

 :را تکان داد سرش

 منتظر خبرتم  - یوریکو

  یداشته باش یسفر خوب  -شارون

 .فرودگاه شد یراه   یوریکو یهم زدند و بعد از خداحافظ  یبه رو لبخندی

و دستش  یدبرگشت.  کالفه دور خودش چرخ یالبه و یوریکوبعد از بدرقه  شارون
  یگرکه د  ییگذاشت. به عاقبت کارها  یشموها یرا رو

داد.   یرا نشانش نم  یجالب  ی  یندهرا گرفت فکر کرد؛ گذشته اش آ   یش لوشد ج  نمی
 .بدترشود یز با وجود آن دختر قرار بود همه چ

بکشد و سد راهش را بردارد،    یبود تا نقشه قتل  یکاف   یبود که درنگ   یعصب  یقدر  به
 لب گفت: فعال نه...فعال نه  یر شد ز یاما نم

*** 

 ایوان

 یا خورد: ب . چند تقه به در از کمد برداشتم یدیسف تیشرت

 .و تن کردم که با رابرت رو به رو شدم تیشرت
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 کجاست؟  یحافر-

 برات مهمه؟ یلیزدم: خ یشخندیکردم و ن  یز ر چشمامو

 :نگاهم کرد تیز 

 اره خب نگران جونشم-

کار الزم بود    ینا  کنمی : دارم فکر میستادموا  ینه آ   ی بهش انداختم و جلو  ینگاه   نیم
 !نه یا

  یست ن  یتحال  یگهارزش شده که د  یبرات ب   ی. کشتن آدما به قدرکه نه..معلومه  -
 جلو روته؟  یک 

 یگی؟م یدار ینگاهش کردم: چ  ینهآ  از 

 !یگمدارم م یگرد کرد: چ   چشماشو

 :گفتم  یو بالحن تمسخر برگشتم

 مسخره رو گفتم یمهمون  ینمن ا-

 یزد: اوک  لبخندی

 ینجا؟ا ینشست  یواسه چ   یرونپاشو گمشو ب-

 :هاشو باال انداخت شونه

 من کجا برم؟ یستن یصاحب مهمون -

 یمو کتم و برداشتم: بر یدمکش  پوفی
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 .کنارش رد شدم؛ دنبالم اومد  از 

 یومدهن ی: فعال کسرابرت

 بهتر-

که    یاتاق بغل یکه جلو  یحاکه نگاهم رفت سمت ِاما و فر  یدمرو هوا پوش کتمو،
 .یمبودن. سمتشون رفت یستادهموند وا یتوش م یحافر

 .شد یکم کم داشت شلوغ م  ویال

 .یستادمِاما وا یرو به رو یحانگاه کردن به فر بدون

 یگهاتاق د یهبفرستم  یحاروخواستم فر ی: مِاما

 : اونوقت چرا؟ رابرت

 :شد یرهچشمام خ به

 باهاش ندارم؟  یمن حرف  یبه رابرت بگ  یشهم یوان: اِاما

 ینارنج  یدمو شن  ینجام: خودم ارابرت

من کجام  ی،نارنج  یگیم یبه ک  ی؟گفت: چ   یبلند یو باصدا کرد  گرد  چشماشو
 یه؟نارنج

  .بلند دور شد و دستشو، رو گوشش گذاشت یبا قدما یزیبدون گفتن چ رابرت

 رابرت  -ِاما

رخوندم روش  نگاهش نگاهم و چ ینیزدم و باحس سنگ یدنبالش، پوزخند دوید
 .کوتاه نگاهش کردم  یهچندثان
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 ینتو ذهنم نگاهمو گرفتم و ازش دور شدم.  ا  یشبد  یهاهجوم حرفا و صحنه    با
 .بهتر بود یطور

 .برگشت. رو مبل نشستم  یحافر   یشاز کنارم رد شد و پ  یقرمز و عصب  یا  یافهبا ق  ِاما

الزم بودن   یالیدرحال رفت و آمد واسه گذاشتن وسا یگاردارسم بودن. باد ید د تو
 .کنارم نشسته. رابرت شلوغ و پر سرو صدا بش یالکه باعث شده بود و

 جان کو؟ -

 : تو باغ بود رابرت

 یاد بگو ب-

 .بگه که جان خودش اومد. رابرت دستشو براش بلند کرد یزیچ خواست

 شده؟  یزی: چجان

 خوان؟  یم یچ  ینجاا یگاردهمه باد ینا-

 :یروناشاره کرد برن ب یگاردابگه به باد یزیچ ینکه ا بدون

 : فکر کنم بهتر شدجان

  .دادم یهتک یصندل یو سرمو به پشت  یدمکش  یقیعم نفس

 شلوغ نشه  یادباغ و دکور کنن تا داخل ز یگم: مجان

 نباشه یگفتم: اصال سمت اتاق من کس  عصبی

 باغ بذارن  یگهسمت د یگم: باشه مجان
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 شدن؟  یچ  یکوفت   یگاردایاداون ب-

 یحا؟ : فرجان

 !گرفتم: اره نگو که هنوز حرف نزدن  نفسی

صبر داشته  یگهد یکمخوام مطمئن شم، پس  یم یگفتن، ول  یزاییچ یه : نه جان
 باش

 رو هوا  یمر یهممون م یمطمئن ش یتا تو بخوا-

 :صداش زد؛ رو بهش سرش و تکون داد. نگاهش برگشت رو ما لورل

 گردم  ی: برمجان

  یکش اومد. بلند شدم و نزد  یرونرفتنش نگاهم سمت اتاقا رفت. ِاما از اتاق من ب  با
 .شدم

 ست ینهگز  ینرو فرستادم اتاق تو، درحال حاضر بهتر یحا: فرِاما

چند نفر دستم رو  یحالو خوش یغج یکنارش رد شدم و رفتم تو اتاق، با صدا  از 
 .موند و برگشتم یگرهدست

زدم   یخوردن؛ پوزخند  یم  یدنیداشتن نوش  یدهچندتا پسر و دختر که نرس  یدند  با
  .یستادمرو فشردم. تو چارچوب در وا یر و دستگ

 قفل کن-گفتم:   یتخت نشسته بود. سرشو چرخوند سمتم، بالحن جد رو

 :درو ببندم که صداش باعث توقفم شد خواستم

 خوابم، تو راحت باش یمسکن خوردم م یرونب یامبه گفتن نبود نم یاجیاحت-
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  :ابرومو باال انداختم یتا یهبه دندون گرفتم و  لبمو

 یست حوصله سر بر ن یبه گفتن حرفا یازیفقط درو قفل کن؛ ن-

 کنم  یو پتو رو باز کرد: نم یدکش  دراز 

 بود ینزم یر دلسوزه، مگرنه جات همون ز  یادیفشردم: ِاما زروهم  دندونامو

 یستمثل تو ن  یدونماره م-

 :یدمرو زبونم کش لبمو

 کنه  ینیب یشتونه پ ینم یکس  یگهد یشواخطار دادم؛ بق-

 .یدمو درو کوب یرونب برگشتم

از مهمون ها مواجه  یادیو پاتو سالن گذاشتم که با حجم ز یدمکش  یقیعم نفس
 .مجلس و گرم کرده بود یگهراک هم از طرف د یقیموس یشدم.رقص نور و صدا

ِاما با دقت   یگشونمشغول صحبت بودن و سمت د  یلیامبال رفتم. رابرت و ام  سمت
  .داد یبه حرفاشون گوش  م

بلند   یه پا یو، رو صندلون فاصله گرفتم رو به روشم ازش یلیابا ام ینکهاز ا قبل
و  یخوردم صندل یبود که م یوانل ینگذاشتم. سوم یز نشستم. آرنجامو روم
 .روم ثابت موند یلیابرگشتم. نگاه ام یهچرخوندم و سمت بق 

 یوان که لحظه آخر در اتاقم و بست؛ ل  یدست  یدن چرخوندم؛ با د یگهسمت د سرمو
 .سد راهم شد یلیانرفته بودم که ام یشتر د قدم بو بلند شدم. چن یدمکوب  یز و رو م

 :از کنارش رد شم که دستمو گرفت خواستم
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 یم؟حرف بزن یشه: مامیلیا

  .گم شده بود  یکتو موز صداش

 نه -

 .بلند خودم و به اتاق رسوندم یو با قدما  یدمکش  یروناز دستش ب دستمو

 !کرد  یم یکار چ روش یحابست. دست فر یخدرو باز کردم... خون تو رگام  سریع

سر   یکه گرفتمش؛ خنده بلند  یفتهگرفتم و بلندش کردم. خواست ب  یقشوپشت  از 
 .داد یگند م  یداد. دهنش بو

با زانوم به شکمش زدم که خم شد. صورتش  یتو دهنش  ضربه ا یدمکوب  مشتمو
 .از درد جمع شده بود

شلوارم  یف مخ یباز ج یکیشد. چاقو کوچ یدرونم آروم نم یوالیات هضرب بااین
  .تو شکمش فرو کردم یعحرکت سر یه و با  یدمکش  یرونب

 .شد ینو ولش کردم که پخش زم یدمکش  یرونچاقو رو ب  یوار به د کوبیدمش

چشماش بسته بود. دندونامو رو هم فشار دادم و روش  یزد، ول یلبخند م فریحا
 .یدمکش  یخم شدم.  چاقو، رو فرو کردم تو شونش و داد

 ...زدن یهام نبض م یقهو به خون دستم زل زدم.  شقردم کنار رو پرت ک چاقو،

درو بستن.   یعباز شد و رابرت و جان خودشون و پرت کردن داخل و سر در 
 .و من انداختن ینپسر غرق خون رو زمنگاه به  یههردوشون متعجب 

 .صدام کرد. جان نشست باال سرش و دستشو رو نبضش گذاشت بهت زده  رابرت
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 : تموم جان

 یمگرنه جنازشم محو م یفته،چشمم بهش ن ید،دور خودم زدم: جمعش کن چرخی
 کنم

 :شنود رو گوششو فشار داد جان

 یک لورل دونفرو بفرس اتاق -

 یحا: فریستادمتخت رفتم و باال سرش وا سمت

  .بود یستادهوا یگفت و گوشه ا  ینم یزیچ رابرت

 باز شدو دونفر اومدن داخل:  بله آقا؟  در 

 ینجا گم و گورش کن یه یرون،ب یندر رو به باغ ببر  یناز هم ینوا نیای: بجان

 .تکون دادن و سمت پسره رفتن سرشونو

چشماشو باز کرد. با تعجب نگاهم کرد و توجاش    یبهش انداختم؛ ال  یحالت   یب   نگاه
 .نشست

دستاشو   یدوکش  یخفه ا  یغ جلو روش ج  یمنظره    یدنرفت به رو به رو با د  نگاهش
 .شترو دهنش گذا

گچ   یحواس پا یگذاشت و بلند شد؛ ب   یناز پاهاشو رو زم یکیرو کنار زد و  پتو
که لحظه آخر تعادلشو از دست داد و به بازوم چنگ    ینگرفتشو گذاشت رو زم

 .انداخت، با دستام نگهش داشتم



 

 
332

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  یی خون روش خودنما یکه قرمز  یدمسف یشرتاز چشمام سر خورد رو ت نگاهش
تکون نخوردم. هولم داد عقب، کنار رفتم  یول  ینم،تخت س  یدکرد. دستاشو کوب  یم

  .افتاد ینتخت رو زم یینکه  پا

 ...ر داد و چشماشو بستروهم فشا لباشو

 !چشم من یدستاش صورتش و پوشوند؛ زمزمه کرد: جلو با

 :محکم گذاشت رو گوشاش دستاشو

 .یسه یسه-

که از چشماش   یشد حس بد یشد.  نم ینم یچند قدم ازش دور شدم، ول کالفه
 ین گذاشتن و کشون کشون رو زم  ی. جنازشو داخل کاور مشک یرم بگ  یدهگرفتم و ناد

 .کردن  ینگاه م یحااز در رو به باغ بردنش. رابرت و جان منتظر و نگران به فر 

  یلی کردن ُسربش و داره؛ خ  یدرست وسط قلبم قصد خال یکردم گلوله ا  یم حس
 !تلخ یلیتلخ بود...خ

  کردم. رو به روش رو زانو نشستم. نگاهش  یسلوالم حسش م  تک تک  که با  اونقدر 
 کرد؛  یاون سرب و خال

زد! جلو  یکرد. گذشتم حاال محکم تر بهم طعنه م  یشتو عمق وجودم خال درست
رنگ خاص   یهترس  یهضعف  یهو هروقت... و حاال  یشهچشمم زنده بودن، هم

 .نداخت یخودم م  یادنگاه من و  یهتو

نقطه، فقط تونستم نگاه کنم، به اون   ینجا بود.  درست تو هم  ینمفاجعه ه عمق
 ...شد کرد!  به جز ینم یفرد خاص کار یهرنگ خاص تو  
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 یگرهنگاهش رو دلم مهر زده بود.  دستم رو دست یشدم و رفتم سمت در داغ  بلند
 ...چطور، چرا، فقط  یدمخشک شد. نفهم

 که پرت شد  یدمستشو محکم کشقدم بلند برگشتم و رو به روش نشستم. د باچند
 !تونه نفس بکشه یکردم نم  یتو بغلم، حس م

شد.  ینم یکنم، ول یکردم ذهنمو خال  یم  یو تو مشتش گرفت. سع تیشرتم
 !سپرده شدن نداشتن یحرفا بودن، قصد به فراموش ینخاطرات سمج تر ازا

 .بلندش کردم باخودم

 ..؟؟کردن. حق داشتن، من و.  یمتعجب نگاهم  م هردوشون

بودن.  یگهد یایدن یهتو  یول یرون،اشاره کردم برن ب دار بود.  بهشون خنده
 .و گرفتم نگاهمی عصب

 .زد یم یدیبود. رنگ صورتش به سف یامشب بمب انفجار کاف  واسه

داد!   ینشون نم  یپاش و بلندش کردم. عکس العمل  یر شدم و دستمو انداختم ز  خم
  .تمبدون نگاه کردن بهشون سمت در باغ رف

گذاشتمش. نگاهم   ینو داخل ماش یدمدرو کش ینمسمت ماشبلند رفتم یقدما با
 . کرد  یم یمکارش عصب  ینبود. ا یا یگهد یکرد و حواس و ذهنش پرت جا  ینم

که   یمشک  ینو دور زدم که همون لحظه ماش ین! ماشیدبود،نبا یم یفضع نباید
 .توش بودن از کنارم رد شد و داخل رفت یگارداباد

 .رفت. چشماش بسته بود  ینگاهم سمتش م  یشدم و گازشو گرفتم.  هرازگاه   ار سو

 یش؟بر یگفت: کجا م  یم یزاییچ زیرلب
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 ...نکنیوان...اینمخوام بب یبغض ناله کرد: نم  با

 هیشنم یشهمامان...پاک نم-

حس کردم. گرفتمش جلو چشمم،   ی.  سوزشیدمدستمو محکم رو فرمون کوب کف
  ی برم یتانسان یایم!؟ انگار داشتم به دن ردشو حس کردشده بود! د یده بر یکِ 

  انگشتام که جلو چشمم بود؛ ی. از الگشتم

فرمون و چرخوندم و   یعبوق ممتددش... سر یبه چشمم خورد و بعد صدا نوری
به   یدیمو رد کردم. چقدر زود گذشت! چقدر زود رس یومدکه از روبه رو م  ینیماش

 !طرفه یب  یدمکوه دو طرفه شا   یه ی،جاده 

...ما، یاو تن من و  یسوخت! مثل زندگ  ی. میدمکش  یشونیشدستمو،رو پ پشت
 .سوخت یم

*** 

 نویسنده 

ب دارش و آروم باز کرد. گنگ  ت ی. چشمایدتاب یرو صورتش م یممستق خورشید
 !تنها ینبه اطراف نگاه کرد؛ همه جا غرق سکوت بود و در ماش

 ییکرد؟؟ جا  یچه م  ینجا. در افتر   ینم  یروناز ذهنش ب  یشبگنگ د  یها  صحنه
 .بود   یشکه جلو رو  یکوه ها و دّره ا   یانم

گذاشت. با   ینماش یرهدستگ یکرد و دستش را رو  یترا به عقب هدا موهایش
 ی...مگذاشتینم یشتنها یوانشود. ا یآه از نهادش بلند م یشپا یادآوری

 گذاشت؟
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 یوان؟ صدا زد: امش را بلند  بعد مکث نا  ی به جانش افتاد. دو دل بود، ول  یا  دلهره

را لمس   یو اسم یدکش   یرون را ب یشلوارش فرو برد. گوش یبرا درون ج دستش
 :کلمه  یککرد. در 

  کوهمنتظرم تو  -

بود. خودش   یر و قطع کرد. ذهنش در گ  یدبگو  ینداد، تا مخاطبش تک کلمه ا  اجازه
رگ   را به آرامش یشبنبود که د یکند! مگر او کس  یچه م ینجادانست ا یهم نم

 کرد؟   یقتزر یشها

شب گذشته بس  یآورده بود! مگر ماجرا ینجاآن آرامش را چرا اکنون به ا پس
در   یشو احساس را سال ها پ یتفرد انسان یننه! ا مجازات بود؟ ینبود که باز پ

 .گم کرده بود  یکودک 

قرمز   ینگرفته بود تا فراموشش هم بکند. رگه ها یادوقت  یچ هم اصال ه شاید
 یم   ییچشمانش خودنما  یدیبود، در سف  یتو عصبان  یخواب   ین از ب ن که نشاخو

 .کردند

  ی ول   یی،به جا  یدنکوب  یکرد، برا  یشد آنقدر که مشتشان م  یمدام ِسر م  دستانش
پرت کرد و کفشش را بر   ینزم یرا رو یگارششدند. ته مانده س یدوباره باز م

 .فشار داد یشرو

زخم کف   یشموها یند. زبرسانت مو داشتکه فقط چند   یدبر سرش کش دستی
 .یدنددستش را خراش

 .برگشتکه اسمش صدا زده شد...   یدرا پس کش دستش
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  ی اطراف را نگاه م یکه بانگران   یداشت؛ نگاه کرد به دختر ینبا ماش یادیز فاصله
 .یدد یکرد و اورا نم

رش نبود  ناک  یوانیحاال چون تنها بود و ا یبود، ول یده ترس را در نگاهش د بارها
  .یدترس یم یشتر ب ییگو

 !داشتند یبیبودند... چه سرنوشت عج ییهم غرق تنها یشدند و ب  ینم باهم

 ی داشت خونسرد باشد، ول   ینه چندان بلند به طرفش حرکت کرد. سع  یقدم ها  با
 ؟ شدیمگر م

  یادآور که   یا یوانگیکرد و باور داشت. د  یاش را خودش هم انکار نم دیوانگی
تلخ بود، که با هر قدم و هرلحظه  یشدور بودند. چقدر گذشته اش برا یگذشته ا

 افتاد؛ یم یادشبه 

  ی آن را نشان م یزیونتلو یکه همه کانال ها   یو تکرار یز نفرت انگ یلمی ف همانند 
کردن   یداپ  ی. هردو بر چشمان هم زل زدند. در پیستادا  یندهند. مقابل درب ماش

 !داشت  یاهیآن اعماق فقط س  ییگو  یبودند، ول  در اعماق چشمانشان  یتک کلمه ا

را خودش هم درک  یضیضدو نق ینفرستاد. ا یروننفسش را آسوده ب فریحا
 ینجاییم؟و گفت: چرا ا ید! لبش را گزکردینم

 .نداشت یجواب  ایوان

رو به   یقرار گرفته بود. سرش را سمت منظره  یجنون و خونسرد یانم یمرز در 
 .هم فشار داد  یرا رو  یش " داشت! لب هایان به "پا  دیایچرخاند. شباهت ز  یشرو

 !ی! و چه جواب قانع کننده ایرا تکان داد. عجب سوال سرش
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چشمانش   یکه جلو  ی مرد را کشف کند، اما حواسش نبود؛ کس ینکرد ا  یم سعی
داشته باشد،   یشتریتوقع ب ید از ناشناخته هاست. نبا یمجموعه ا بیند یهر روز م

 !یشا یشهحس درون قلب ش ینت ااشد یبیدرد عج یول

 !صدا سکوت کرد ید... ب بو یر ته مس کنجکاو

برگشت.  رابرت و پشت بندش   یوانا یجاده خاک  یبر رو ینیترمز ماش یصدا با
 .شدند یادهجان از سمت راننده پ

هم   یکرد. تک قدم یوجود ِاما را درک نم یدو را داشت، ول ینانتظار ا ایوان
  ی رفت سمت  یدهنگران و ترس یگاه سمتش آمدند.  ِاما با ن برنداشت تا آن ها به

 .نشسته بود یحاکه فر

  .زد ینم یحرف   یو جان منتظر نگاهش کردند، ول رابرت

تو  یمکه اومد  ییگفت: از اونجا  یزیطنز آم یبه حرف آوردنش با لحن یبرا جان
 یستدر راه ن یخوب  یجهنم خبرا ینا

اشد. او بهتر از هرکس با هماند تا ساکت بداشت به جان بف  یگاهش سع با ن  رابرت
 .آشنا بود یواننگاه و سکوت ا

 ... از آن ها دور شد ایوان

 ی. برایستاد. به دنبالش رفت و کنارش ایدفهم یکار را خوب  م  ینا یمعن رابرت
 .کرد  یم یرا تداع  یانمنظره کلمه پا ینرابرت هم ا

 ترسناک تره  یتخونسرد: سکوت و رابرت

 ...کرد  یلب با خود زمزمه م یر ز ید که نشن  ییگو  ایوان
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 یری؟آرامشم از خودت بگ ینا یخوا یبود: م یر درونش درگ یصدا با

 .تا حواسش را جمع خود کند یستادمقابلش ا رابرت

 :تحکم لحن نامش را خواند با

 یوان ا -رابرت

   نه چندان بلند   یاو ثابت ماندند. با نگاه   ی رابرت بر رو  یچشمانش با صدا  مردمک
 .فرا خواند ناقوس مرگ را

 .شد یروز اش پ یظاهر یهجنون بر خونسرد باالخره

 زد: تمومش کن لب

کند. چشمان   یلسخت او را تحل یتا رابرت جمله کوتاه، ول ید طول کش یا ثانیه
 .سبز رنگش را گرد کرد

  !وانی: ا یدفقط توانست بگو ناباور 

 یوان نشست.  ِاما با نگاه ا شنیمصمم بود. از او فاصله گرفت و در ماش یوانا ولی
 .کنار رابرت رفت، تا از مسئله آگاه شود  یعاز پنجره فاصله گرفت و سر

 .به ِاما انداخت و کنارش زد یبه رابرت،  کالفه نگاه  یواناشاره سر ا با

 :یحاگچ گرفته فر  یرا باز کرد. زل زد به پا ینماش در 

 یین پا یا: برابرت

 :به رابرت دوختچشمان سبزش را متعجب   فریحا

 ی؟: کورفریحا
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بغلش را گرفت و از  یر سرش را چندبار تکان داد. دستانش جلو آمدند و ز رابرت
  .شد یدهکش  یرونب ینماش

کرد. لنگ   یرا درک نم یتشاّما موقع داشت، یشبرا یبیعج یِاما دلگرم حضور 
 .رفت یلنگان جلو م

به او نگاه   یوان. ایدند دیکش  یکه انتظارش را م   یزیچ یرا برگرداند، ول  سرش
 !مکان نبود یندرا یحاییفر یینکرد! گو

بود. رابرت را   یستادنقلبش در حال ا  یوحشتناک بود، ول  یبه اندازه کاف   مکانشان
 منو؟  یبر ی: کجا میدپرس یجنگه داشت و گ

آب دهانش را قورت داد. جان  یحانگاهش را گرفت و جان را صدا زد. فر رابرت
 !کور بودند  ینهاا ییگو  رفت ورا گ یگرشطرف د

 رفتند؟  یچرا به سمت پرتگاه م وگرنه

گر گرفته اش داد  باور نداشت. صورت    یرا که عقلش به آن هشدار م  یزیچ  قلبش
  .رحمش بازگرداند یرا به سمت ب 

انداخت. بدتر از کابوس    یین. نگاهش را به پا یستدو جان وادارش کردند که با  رابرت
 ینجا...ایدآورد یبود: منو...واس چ 

 : متاسفمرابرت

 !چه یبود؟  متاسف برا متاسف

 یخوا  یگفت: م  یبلند   یمحکم تر گرفتند. با صدا  یرا محکم پس زد، ول  دستانشان
 !ها؟   ی؟منو بکش
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 .یدلرز یم صدایش

...صدسالم فکر یشهشود. باورم نم یادهپ ینبود از ماش یدوار ته قلبش ام هنوز 
 شد یباورم نم کردمیم

 دونممممم ی... مییترسو  یه: تو ...تو یدکش  یادفربغض   با

 :بود  ینماش یرو نگاهش

اما از احساس   ترسییکه تو دستته نم  یاسلحه ا  یرهنته،پ  یکه رو  یخون ...تو از  تو
 ترسیی... میترسیمن م

داشته باشند،    ینقطه ضعف   یچه  یدها نبا  یکنباز  یباز  یندانست که در ا  یم  خوب
 .نکرده بود کر ف ینجایش اما هرگز به ا

در  انداخته بودند و یشبر گلو یدست  ییشد چرا؟ گو یگفت اما دلش پرتر م  می
 کردن را خوب بلد بود   یپسر باز ینحال خفه شدن بود. ا

ظاهرش ُبرد را زودتر اعالم    یشهاول را نداده بودند. هم  یمقام مهره    جهت به او  بی
توانست برنده   ینم یگر بار د ینا یول یرد،صورت بگ یاز آنکه باز یشکرد؛ پ  یم

 ...باشد. هردو دستش را بر فرمان حلقه کرد 

بود.   یدهکش  یدشد یجلو یا یشهش یبود. اشک پرده  یحاآن  طرف تر فر  کمی
 .سست بودند یشپاها

از آن را  یزیفرو رفته بود که چ یقیقابل درک نبود. در ُبهت عم یشبرا یز چ هیچ
 .شد یمتوجه نم

 "رحم یت "ب رف  یم نش رژهدر ذه یکلمه ا  تنها،
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شوکه بود که توان    یدر چرخش بود. به قدر   یوانرحم و ا  یدو ب   یانِاما ناباور م  نگاه
از  یکوتاه   یناله  یکرد فقط صدا  ینداشت. هربار که تالش م یگفتن تک کلمه ا
 .یدشن یم یشد که خودش هم آن را به سخت  یدهانش خارج م

با سر به رابرت کرد.   یجان اشاره ار گرفتند.  را محکم ت  یحافر  یو جان دستها  رابرت
صبر   ی. رابرت چشمانش را به معنایستن یکار شدن   یندانستند که ا یآنها هم م

  .کردن باز و بسته کرد 

 گرفت  یچشم از آنها نم  ایوان

داشت!؟ ترس درآن لحظه  یداناپ یچندسانت فاصله تا پرت شدن در اعماق  فقط 
 .بود یزیلمه ناچحالش ک یفتوص یبرا

کرد!   یو او را ترسو خطاب م زدیم یادنگاه آخرش را نداشت که چگونه فر طاقت
بار بلکه بارها... دستش را به  یک . نه یدفرمان کوب یهردو دستش را محکم بر رو

رابرت و جان   یکه دست ها  یشد. درست زمان  یادهپ یعدر رساند و سر یگرهدست
 .هول دادن او آماده بودند یبرا

 ین و آرامش همه شد. چون با ا  یکه نه باعث ترس، بلکه باعث راحت   یدشک  فریادی
در پس کوه ها اکو وار پخش شد:   یشکرد. صدا  یرا اعالم م یباز یان پا یادفر
 یسین وا

 .کرد  یم یانطغ یحادر نگاه فر یدیام یب  یدسه برگشتند. ام هر 

 ...او رساندبلند خود را به  یقدم ها با

 ید لرزچونه اش  یوانا یدند با
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 کنم  ی... پس خودم می؟تمومش کن یخوا ینم   یگه: بسته دفریحا

  یش حالت برا ینشده بود! ا یوانهرابرت و جان را پس زد اما موفق نشد. د دستان
 .نبود یبهغر

گونه شجاعتش    ینا یندبهتر بود پشت سرش را نب ید به عقب برداشت شا قدمی
 .شد ینم  یفتضع

آخر   یشد لحظه ها یم یجالب یه بود. منظره گره خورد  رحم یبه نگاه ب  نگاهش
 هم خوب بود! نبود؟ 

 تار شد یچشمانش لحظه ا سوی

  ترسوو-

 .جا خوش کرد یواندر کنج لب ا یمحو لبخند

گرفتن   یمتوجه آن نشده است. دستش را برا یمحو که حتم داشت کس آنقدر 
 یم فت.گر   یبار قدرت و اجبار را به کار نم ینبه سمتش گرفت. ا یحادست فر

 به خواست خودش یاید؛خواست خودش ب

به آن   یتوجه یوانا  یول یز،منظره نادر بود و تعجب برانگ ینا یگر سه نفر د برای
 .رنگ سبز بود یکها نداشت.  فقط نگاهش گره در 

 .گرفت  یچشمانش را از او نم فریحا

 :وار قهقهه زد یوانهد 

 ی؟بار آخر به حماقتم بخند  یخوا ی: مفریحا
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 .تر کرد یککتش را گرفت و خودش را نزد  یقهاش به هق هق بدل شد.  قهقهه

ها؟ به فکر کشتن    یتو چ   ی ول  ی،گفت: من دوست دارم عوض  یخش دار  یصدا  با
 ی؟من

 .جدا کرد یحااش را از چنگ فر  یقهبه عقب رفت.   یزد و قدم نیشخندی

تر به او  ودز  یوانرا داشت. ا یحافر یبر سد شدن رو به رو یسع یلحظه ا رابرت
 .به چشمانش زل زد  یمتر یلیشد و در فاصله م یکنزد

 :زمزمه کرد یشلب برا  یر حرص ز با

 ...از دست دادن داشته باشن...اون یبرا  یزیچ یدبا یمهره ها تاآخر باز -ایوان

 یی فرستاد: اون تو یرونکرد و نفسش را ب  مکثی

رفت   یش رژه مکه روشن بود و در ذهن  یزیکرد. چ  یحس نگاهش م یب  فریحا
 "کشت  یداشت او را م یوانبود: "ا  ینا

افتاد؛ کف دستانش را  ینتحمل نگه داشتن وزنش را نداشت.  ناگهان بر زم  پایش
 .ها به کف دستش فرو رفتند یزهداد. سنگ ر مانع قرار 

 یفقط سکوت م  یگر و سرش را باال گرفت. د   یدشد. لبش را گز  یم  یادتر ز  سوزشش
 .و فکر کند یزدهمه درد را درونش بر نیکه ا  یخواست. سکوت 

دانست درمقابل چه  یبه خودش هم اعتماد نداشت.  چون خوب م یحت  دیگر 
به رابرت فهماند که  ینگاه با تک یتشوضع  یدنبا د یواناراده است! ا یب  یکس

 .بروند
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راه افتادند. هنوزهم  یندور شدند و بعد از سوار شدن در ماش  یحاو فر یوانا از 
 .را پشت سر نگذاشته بودند یوانا یخالق و حرف هاشوک ا

 یرا رو یشهابا نگاه کردن به رو به رو  به سمت پرتگاه نشست و دست ایوان
 :کرد  نگاهیین به پا یحا،گذاشت؛ درست خالف جهت فر  یشزانو

 یشن ذارن شامل قانون نم یکه قانون م  ییاونا وقتیچ : هایوان

خون خشک شده بود و حاال  یککه مثل   یزخم بود. زخم یکجمله مقدمه  این
 .به آن خون خشک شده دست بزند یکس  یشبار پ یناول یخواست برا یم

 :گرفته تر شد  یشدرد داشته باشد! صدا یمجدد و حت  یزیمهم نبود خونر برایش

 نفرو کشتم یه یمسالگ14بار تو یناول ی: براایوان

ا باز کرد و به آن ها زل  از سر گرفته شد. دستانش ر  یزیتک جمله خونر باهمین
 .یدفهم یکار را  م  ینا ید. فقط خود معنز 

تا آن زمان را نابود    یشفرد زندگ  یکتریندست ها بود که نزد   ین با مشت هم  نچو
 !کرد

  ی م یشبار داشت از زندگ ین اول یبرا یوانکرد. ا  یخشک شده نگاهش  م فریحا
 !گفت؟

مرد   ین خواست ا یمفهمد. کرد ب  یم یحال بود ... سع ی رو یفقط خنجر حرفش
 را بفهمد؛ درک کند، 

  لباسش گذاشت یهم درمانش شود! دستانش را رو شاید

 ؟ی بغض گفت: ک  با
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  :رخش زل زد یمرا چرخاند و به ن سرش

 برادرم  -ایوان

روبه   یوانا ی یرهکرد. خ  یرا پودر م یشاستخوان ها یدیکلمه مانند اس  ینا زهر 
 .بود. زبانش قفل کرد یشرو

بود...  ینسنگ یادیقلبش ز یبرا یوانا یایتحمل دن ید؛چشمانش کش یرو دستی
 کرده بود؟   یکار گفت: مگه چ  یگرفته ا  یبا صدا

 یچیبه آسمان جواب داد: ه یرهزد و خ یصدا دار پوزخند

 یاندر م یی. هرچند گویدداد تا آخرش بگو یهترج یحامدت فر یسکوت طوالن  با
 :افتاده بود یر شعله ور گ یآتش

 ...نبودم یروان  یه : رابطمون خوب بود؛  از اولش نواای

 :زد و ادامه داد پوزخندی

  یگه همد  یبرق  یمو شد  یینها  یبه باز  یدیمتا رس  یمکرد  یهر دومونم بوکس کار م-
  ینالتو ف

 یمداشته باش ینرا با درد باز و بسته کرد: قرار شد شب قبل تمر چشمانش

 ...کرد  مکث

 .سالش بود13کشمش، فقط : دارو... باعث شد بایوان

شدن   یو عاد یمدت طوالن  یهصحنه رو پاک کردن که با گذشت  یطور فرداش
 کردم  یکار چ یدم،وضعم فهم
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 :کردلب با خود زمزمه یر تر شد ز یدهم شد یبر رو یش دندان ها فشار 

 جهان اضافه شد یقاتل به آمار قاتال یههمون موقع  -ایوان

خواست  یکه  م  یزن  یر ند. به خصوص تصودر ذهنش تاب خورد یریتصاو  دوباره
 ...کابوسش شود

*** 

 فریحا

 .بودمش یدهند  طوریین وقت ا یچ. نگاهم بهش بود، هیدکش  یم یر ت قلبم

بپرسم؛ مادرش، رو کرد، از خانوادش  ینکاراباهات ا یبپرسم ک  چرخیدی م زبونم
 ...نتونستم یپدرش ول

 یصر نبودگفتم: تو مق  یخشدار باصدای

شد.    یاون تو ذهنم پر رنگ م  به مادرش فقط اسم  یزاریو حس ب  حرف هاتموم    از 
 :یدمکش  یسمخ یموهام و چشم ها یرو یدست 

 ما...مامانت؟ بابات؟ -

 .رو گردنبندش گذاشت یشرتت یاز رو دستشو

 گرفت: بس کن   یبست و نفس چشماشو

 .شد بلند

 ی؟! از ک یکن  یروهم فشار دادم: فرار م لبامو

 وخت: از خودمبه چشمام دو نگاهشو  برگشت
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 :زدم یتکون دادم و لبخند مضحک  سرمو

 یفرار کن یتون  یاز من نم-

 بدم  یتونم تورو از خودم فرار یم  یزد: ول پوزخندی

ها   یزهفرستادم. نگاهم به سنگ ر  یروننفسم و ب یره؛بلد بود حال آدم و بگ خوب
 :بود

 ...من برگشتم؛ بذار بمونم ی؛تو رفت -

  :منگاهش کرد عمیق

 یکه رفت   یباشه تو بود یادت یول-

 :یددستشو به سرش کش کالفه

 ی؟کن  یفهممت چرا؟ چرا ازم فرار نم ینم_

 شدم و بهتر از فردا یروز من بدتر از د-

  یوونمزدم: چون د داد

 ... تونم یخودم و کنترل کردم: نم یود، ولدم مشکم ب اشکم

زد ودندوناشو رو   یشخندیم. ندستام گرفتم و فشار داد ینگرفتم و سرمو ب  نگاهمو
 .هم فشار داد

خوام نقطه ضعفم تو دست الشخورا   یمن نم  یبلند و گرفته گفت: ول یصدا با
 !ینو؟ا یفهم یم یفتهب



 

 
348

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

خواستم بلند شم. دستمو سمتش دراز کردم. نگاهم  ینقطه ضعفش بودم! م من
  .بهش بود؛ دستمو گرفت و زود بلند شدم

 .یدم. نگاهم و دزدیمبود یکنزد ییلمحکم فشار دادم؛ خ دستشو

تا صاف شن. با  یدمشده، دستمو رو موهام کش یاجنگل ینع یافمدونستم ق می
 .زدم یحیحرف آخرش لبخند مل یادآوری

  .دمش یحاهمون فر  بازم

 بفهمن؟ یچجور یهدونستم، پس بق یمن تا االن نم-

دل صاف و   یهبه رو به رو: بق یدبهم انداخت و دوباره نگاهش چرخ ینگاه  نیم
 تلنگرن  یهندارن؛ منتظر  یساده ا

 :گذاشتم  ینشانگشتمو وسط س  یبود ... کالفه و عصب یشرتشبه ت نگاهم

 یدم نم یتاهم-

 .نگاهش و حس کردم سنگینی

 ی؟ قاتل یه یستبرام مهم ن  یعنیحرفا   ینخش دارش اومد: ا صدای

 .دور پرتم کرد یجا یهبستم. حرفش  چشمامو

 مونه ینم ینطوری... اگفتم: تا آخرش   آروم

*** 

 .رابرت روم نشست یز قدم به عقب برداشتم. نگاه ترحم آم دو
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و به    یش. نگاه طوفانیدمزد. به خودم لرز  ی و رعدو برق تند  یختزهرشو ر  آسمون
 .چشمام دوخت

 .دهنمو قورت دادم. دستاش کنارش مشت شدن آب

 ی؟گفت: زندگ   یترسناک  یشد رو صورتم با لحن آروم، ول خم

 !ی؟: کدوم زندگ ید غر  ندتر لب

  .بسته شد چشمام

 وار گفتم: سر من داد نزن زمزمه

 ی؟ منو بکش یخوا ی: میدمرو صورتم کش یپوزخندش اومد. دست  صدای

 .سوزوند یدلم و م مظلومیتم

  !نبود؛ سکوت نکن  یخوب  یجا سکوتش

 !یبهم ظلم کن یاز سر دلسوز یخوا یم  ی: بذار تموم شه پس...تاک خندیدم 

سخره رسوندم. روبه   یآخر و بهش انداختم. با دوقدم بلند خودم و به لبه  هنگا
 .یستادجلو گذاشت و وا  یروش بودم. قدم

گفتن...مردم فقط   یشده گفتم: راست م   یرهزد. خ  یترس تو نگاهش موج  م  دیگه
  یرنم یبخاطر عشقشون م یلماتو ف

 .یدکش  یعصب نفس

اگه    یکنه ممکنه ببازه؛ ول  یو شروع م  یزبا  یه  ی گفت: آدم وقت   یدورگه ا  یصدا  با
 ستنکنه کال بازنده  یباز
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 یم؟زدم: فراموش کن نیشخندی

 یرپامحس کردم ز یهبستم و خودمو به دست باد سپردم. بعد چند ثان چشمامو
محکم   یکردم که دست   یو هوا خودمو حس  م  ین زد. رو زم  یشد.  قلبم تند م  یخال

 .مچم و گرفت

 :و باز کردم چشمام

  ذارم؟ یمن م -ایوان

  .نگاهش کردم شوکه

 یرمخوام بم یزدم: من... نم لب

 .جلوم نبود یوانیتار شد و به خودم که اومدم ا  چشمام

تخت نشستم. تپش قلبم تندتر  ی... رویدم کش  یبلند یغصخره پرت شدم و ج از 
 .شد

 و با دست پاک کردم. به نفس نفس افتادم؛ تو خودم مچاله  یشونیمپ یرو عرق
  ی و نم ی نامفهوم خوابم از جلو چشمم رد شد. اون صخره لعنت  یشدم. صحنه ها

 !تونستم فراموش کنم

در از جا پروندم. با ترس   یژ ق  یاتاق اومدم .... صدا  ینو تو ا  یمبرگشت  یوانبا ا   عصر 
  آب دهنمو قورت دادم؛

 یکتار اومدم. به پام توجه نکردم. سالن یرونعصام و از اتاق ب انداختم به دستمو
 .تر از اتاق بود



 

 
351

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 یقی.   نفس عمیدمکش  یینگذاشتم و آروم پا  یرهدستمو، رو دستگ  ید؛لرز  یم  دستام
  .گرفتم. درو پشت سرم بستم  یدهاتاقم ناد ینو خاطره تلخ ا یدمکش

 یر . دستمو گذاشتم زیدمشازش گرفتم. آروم جلو رفتم و رو تخت دراز ک نگاهمو
  .شدم یرهسرم و بهش خ

قرارم آروم شده بود. ناخودآگاه  یو قلب ب  شد  یم  یقبهم تزر یبیعج آرامش
 .زدم یلبخند

 یوار زل زده بود به د یکیصاف تو جاش نشست. تو تار یعباز کرد و سر چشماشو
 .زد ی... نفس نفس مییروبه رو

و تو مشتش گرفت. وحشت زده نشستم و به حرکاتش   یبست و رو تخت   چشماشو
 .یدلرز یمشت شدش م یو دستا  یخت،ر یروش م نگاه کردم. عرق از سر و

  .داغش گذاشتم یرو دستا دستمو،

 یوانبغض لب زدم: ا با

 .شدش گرفتم  ید! نگاهمو از فک کلیدنگاهش کردم. انگار صدامو نشن نگران

 آن دستامو دورش انداختم و بغلش کردم: تموم شد  یه تو

که    یدمکش  یقیس عماز دستامو گذاشتم رو مشتش و آروم بازش کردم. نف یکی
 .تنش مشامم پر کرد یبو

 .گرفت  یشخورده باشم؛ صورتم آت یلیس انگار 

 .یدمبهت کنار کش با
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  نیش یشوصورتم بود. چشماش هنوز بسته بود؛ کف دستمو، رو پ  یروبه رو  صورتش
 .گذاشتم

 !یسوز یم یزدم: دار لب

شو ول  داد. دودل دستا یه داد. سرشو به تاج تخت تک ینشون نم یالعمل عکس
 .اومدم یینتخت پا کردم و از 

 .چنگ زدم یورسوندم و گوش یشکنار  یز برداشتن عصام خودمو به  م بدون

 .بستش چرخوندم یرو چشما یگوش  یاهاسترس نگاهمو از صفحه س با

 و روشن کردم؛  ی. صفحه گوشیدرابرت به ذهنم رس یهو

سنسور که  شدم و انگشت اشاره دست راستشو گذاشتم رو  یکشداشت. نزد رمز 
 .وندمباز شد. دستشو آروم رو تخت برگرد

چشمام گرد شد. با حرص نگاهش کردم:   ین،رفتم تو قسمت مخاطب مستقیم
 شمارم نداره  یدونه...یروان 

 ...یرشاخ یرفتم تو تماس ها  ینداشت! به مغزم فشار آوردم. فور طبیمخا

  ی م مو روانم و بهبوقش اعصاب    یشماره رو گرفتم و، رو گوشم گذاشتم. صدا  اولین
 .یختر

 .رو صورتش افتاد یبردم سمت شب خواب و روشنش کردم که نور دستمو

 ی؟سرما خورد یوانحالت زار گفتم: ا با

 !خوابن یلباسا م  ین هوا با ا یناگاز گرفتم: تو   لبمو
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 !نداشت یاریهوش انگار 

  یشده؟: چیچیدتو گوشم پ یخواب آلود صدای

 ...یخیالامشب و ب یوانا اومدم دهنمو باز کنم گفت: تا

 رابرت -

  :جواب داد یمکث طوالن  با

 کنه؟  یم یکار دست تو چ یوانا ی: گوشرابرت

  یسدونم چش شده،  حالش خوب ن یاتاقش نم یاب-

 ...: اومدمرابرت

مشتشو   ی. گوشه پتو تویدمرو تخت انداختم. پتورو از روش کال کنار کش گوشیو،
 .به زور جدا کردم

  .ول زده بود و قرمز شده بودافتاد. تابه کتفش  نگاهم

  !یکرد  یکار صورتم جمع شد: چ یدم؛تو هم کش  ابروهامو

 .برداشتم و به زور چند قدم باهاش برداشتم و وارد حموم شدم عصامو

 کنم؟  یکار کنم؟ چ  یکار وار گفتم: چ زمزمه

 .کردم  یسشبا آب خنک خ  یدم؛کش  یرونو ب  یدو باز کردم؛ حوله سف  ییروشو  کشوی

کنارش نشستم رو تخت و   یشش،محکم از باال جمع کردم و برگشتم پ موهامو
 .عصارو کنارم گذاشتم
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تو  ییریو باز کردم و آروم رو کتفش گذاشتم. نگاهم به صورتش بود. تغر  حوله
  .شد و رابرت هول  سمتم اومد یده. در با شدت کوبیدمحالتش ند

 کن  یکار  یهنداره... یاریگفتم: هوش  یلرزون  یصدا با

 .شد نزدیکتر 

شلوارش   یباز ج یشولب گفت و گوش یر ز یکتفش لعنت   یدنرو برداشتم با د  حوله
  .درآورد

  یاریدب ید : دکترو برداررابرت

  .یدمگز  لبمو

 طول نکشه  یقهدق ۵دونم،   یمن نم یارید ب یداز رو تخت برش دار یدبر -رابرت

 ی؟کن  یم یکار چ ینجاشد: تو ا یرهکرد و به من خ  قطع

 !کردم: به تو چه   مخا

 یفبود اومدن تو اتاق، مرده ک  یگهمرد د  یهنگذشته بود که درو زدن و جان و    زیاد
  .دستش بود یزاتتجه

  .نشست یواندکتر بود! آروم بلند شدم که کنار ا یعنی

 .و رو تخت خوابوندن یوانتر و کمک کردن و ا یکو رابرت رفتن نزد جان

 .کردن  ینهعا کرد و شروع کرد به م   باز و  یفشکردم. ک  ینگاهشون م خیره

  گذره؟  یم ی: چقد از سوختگ دکتر

 هفته۳: یمرابرت هم زمان گفت با
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بهمون   ینگاه تاسف بار یش حالت آب یب  یبود با چشما یکه مرد جو گندم  دکتر 
 .کرد  یقو باالتراز ساعدش  تزر یدکش  یرونب یفشانداخت.  سرنگ و از ک

 ؟ یشه نم یدار چرا ب-

  .مش کردنگاه نگران

شده تب و نبض تندشم بخاطر    یدچار تشنج جزئ   یه؛سوختگ۳عفونت بخش  :  دکتر
 یت خر یسهل انگار ینقرار داده ا یر عصبش و به شدت تحت تاث یستمهمونه، س
 یردم یم یومدمم یرتر محضه د

و لحن حرف زدنش چشمام گرد شد.  حوله از دستم   یدمکه شن  یزاییشدم. ازچ  داغ
 .افتاد

 ؟ یمکن  یکار چ : االنرابرت

 یکنم م  یم ی...زخمشو ضد عفون یشهم یار کنم تا فردا هوش  ی: ِسُرم وصل مکترد
  یمارستانب یاریدشوگرنه ب یاریدب یینتا فردا تبشو پا یدکن  یبندم، سع

 دوش؟ یر ز  یمشگفتم: ببر  آروم

 کارو کن  ینبهم کرد: فردا ا نگاهی

  .تکون دادم سرمو

 الزم داره یح را ج یه: احتماال جاش بمونه، دکتر

کتفش سمت  یچی. ِسُرمو وصل کرد و بعد باندپ یدمرو صورتم کش یدست  کالفه
 :رابرت  برگشت 
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 : کارم تموم شددکتر

 ی : خوش اومدرابرت

  به رابرت نگاه کردم: ممنون دکتر عصبی

به   یدمکه درو بستن با عصام کوب  ینرفتن. هم یرونبه روم زد و با جان ب لبخندی
 رابرت یپا

 :یدمتوپ یباال انداخت. عصب ابرو

 یششیپ یشه تو که هم یدی؟همه وقت چطور نفهم ینتو ...آخه ا-

 :عنق نگاهم کرد بد

 جواب بدم؟  ید: شرمنده به تو بارابرت

 ی؟ ها؟ اگه من امشب نبودم چ  یشد چ  یم  یزیش...اگه چیبد   یدزدم: اره با داد

 :یدو گردنش کشر  دستی

 ... باشه ی: حق داررابرت

  یمن حق بد م بهخوا ینم-

 :فرستادم. به لباسام اشاره کرد  یرونب نفسمو

  توام؟  ینش یض: مررابرت

انداختم. معذب برگشتم و سمت تخت   یکه تنم بود نگاه   یو شرتک  یشرتت به
 .چنگ زدم و تو حموم رفتم ینرفتم. حوله رو از رو زم
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و، رو  رابرت رفته بود. کنارش نشستم و حوله ر  یول یرونشستن اومدم ب بعد
 .بعد رو گردن و دستاش گذاشتم یقهدق2گذاشتم.   یشونیشپ

و سرمو    ینرو زمافتادن. کنار تخت سر خوردم    یخود به خود داشتن روهم م  پلکام
 .رو تخت گذاشتم

 ...یچ  یشدم یزیتبستم: اگه چ چشمامو

*** 

 ایوان

 یلیاز بدنم لمس شده و خ  یکردم نصف   یبود. حس م  یچیدهتو بدنم پ  یدیشد  درد
 .درک کنم یطموچشمم و باز کردم تا شرا یهحالت موندم.  ینوقته تو ا

شدن دستم چشمامو باز کردم.  یده. بلند شدم که با کشیدمکش   یو پوف  بستمش
  .سرمو چرخوندم که با سوزن ِسُرم و خون رو تخت مواجه شدم

ته  نشس ینکه رو زم  یحافر یدنبا د یین،نکردم و برگشتم تا از تخت برم پا توجهی
 .ود و سرشو رو تخت گذاشته؛ سرجام متوقف شدمب

 !یداریب یاکردم تو خواب بودن   یدرک نم یول یچید،پ یتو سرم م  صداهایی

 "یسوزیم یدار"

 "شمارم نداره یدونه  یروان "

 "یاریدب یددکتر بردار یه یعسر"

 "گذره؟  یم یچقدر از سوختگ "
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چه  یدمفهم یداشتم مشده بود؛ تازه  یچیو سمت کتفم چرخوندم. باند پ سرم
 .به زخمش انداختم یافتاده. باند و آروم باز کردم و نگاه  یاتفاق 

زدم   یکه کتفم باعثش شده بود. پوزخند  ینه از درد از ضعف  یجمع شد، ول  صورتم
  .یدمو باند و محکم کش

  به اسم درد وجود نداره  یزیچ  یوانرو هم فشار دادم و زمزمه کردم: نه، ا  دندونامو

  اومدیکه از ته چاه درم  ییکرد. باصدا  یم مخمار نگاه  ییسمتش با چشما  برگشتم

 ی؟شد یدار ب ی: ک گفت

گذاشت. نگاهش که به چشمام خورد تند دستشو    یشونیمشد و دستشو، رو پ  بلند
 .یدم. باند و چسبوندم سر جاش و دستمو به ِسُرم کشیدکش

 یه. نگاهش و یدمکش  یرونو ب یدیشدم کنارش و از کشو کنار تخت باند سف خم
 .داد یسوق نم یا یگهد یلحظه ام به جا

بار دور   یهشد.     یِسُرمم گذاشتم که خونش قطع نم  یو باند و جا  یدمرو کوب  کشو،
 .رفتم یینو از تخت پا یچوندمشآرنجم پ

و سمت در   یدمپوش یشرتموبهش زل زدم. سو ینهاز کمد برداشتم و از آ  سویشرتی
 ی؟اومد: کجا به سالمت  رفتم.  صداش از پشت سرم

 .شدم یکشد و بهش نزد یقعم پوزخندم

 یبر یتونینم-

 .تکون دادم یچ   یبه معن سرمو
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 ...یشبد-

 یمارستانب یبعدش بر یری،دوش بگ یبر یدگفت: با  تند

 .یکن  یم یتر شدم: امر و نه یکدهنشو قورت داد. بهش نزد آب

 :یدشک  یرهنشرو پ دستشو

 یریخوام بم یفقط  نم ی،فکر کن یراونطو یتون  یدکتره، م یحرفا-

  ید؛کش  ینشدن بغضش م  یخال  یکه برا  ییکم کردم که نفسا  یمونو به قدر  فاصله
 .پخش صورتم شد

 خودت؟ یامن   یه؟ بغضت واسه چ-

 ! اصال برات مهمه؟یمرد یم یداشت  یشبد یفهم ی : تو نمیدتوپ عصبی

 یستگفتم: نه مهم ن  یخیالیب با

  ...گذشت  یهانانداخت. چند ث یینپا سرشو

 :گرفت و با سر به حموم اشاره کرد  دستمو

 کنه متاسفانه  ینم  یاری... پام  یسواسه تو ن-

 تمسخر گفتم: فکر کنم خودم باهاش آشنا باشم هوم؟  با

 :باال انداخت شونه

 !کنم  یکار  یهوگرنه من مجبورم  یکه آشنا باش  یدوارمام-

  .باز کردم و در آوردم و باند و  یشرتمزدم و سو  نیشخندی
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 ی. کامل بازش کردم و باند خون یدنگاهشو دزد  یعاز پشت بهم گره زد و سر  دستاشو
 .رو تخت پرت کردم

 ین؟ گرفتم: کدوم جهنم  یگارداروبرداشتم و شماره مخصوص باد  یز م  یو از رو  گوشیم

 آقا  یاطح-

 یناتاقم و جمع کن یاینب یگهد ی یقهده دق-

 چشم -

  .وم رفتمنگاهم رو زخمم سمت حم پرت کردم رو تخت و با گوشیو

 جمع کنن یانم یرونو برگشتم: برو ب یگرهگذاشتم رو دست  دستمو

 :یدتو هم کش ابروهاشو 

 کنم  یکار دونم چ یتو برو منم خودم م-

 تکون دادم: خوبه سری

که چشمم    یرونتوالت پرتش کردم. رفتم ب یز م و، رو ممو تو دست چرخوند حوله
 :افتاد یگاردابه باد

 ین شد د کن-

  کنار رفت و گفت: شرمنده آقا  یعشون سر یکی

  زود-

 :منتظر نگاهشون کردم که به کتفم اشاره کرد ینهبه س دست
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 یارم؟باند ب ینخوا یم-

 :کرد  یم ییبه کتفم انداختم؛ لکه خون رو حوله خودنما ینگاه  نیم

 نه -

 یا رفتن. پوف کالفه یرونرو تخت پهن کردن و هر سه شون ب یدیجد یتخت  رو
 .نگذشته بود که در باز شد یشتر ب  یه. چندثانیدمو، رو تخت دراز کش یدمکش

 .چرخوندم؛ درو پشت سرش بست و نگاهشو تو اتاق چرخوند سرمو

 ... آها تو کشو گذاشتن یشبباندو دگفت:   متفکر 

 .جابه جا کرد. اومد سمت کشو باند و درآورد عصاشو

 .نگهشون داشت یگشرو صورت شکالفه با دست د یختر موهاش

 یبد ی. نشست رو تخت که عصا با صدایستادبرداشت و صاف وا یسوختگ  پماد
  .افتاد ینزم

 یشمخالص م یناز شر ا یزد. با حرص لب زد: کِ  یبست و لبخند کج  چشماشو
 دستتو بده

 :روهم فشار دادم لبامو

 یرونب یکه گفتم بر  یادم یادم-

 !م؟وند یگفتم خودم م  یادنم یادتسماجت گفت:  با

 حرف خودم مهم تره-

 یاددستتو بده خون م ی؟حرف بزن  یجور ینهم یخوا یاالن م-
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 :فاصلمون اشاره کردم به

 جلو یادستمو قطع کنم بدم؟ خودت ب ینکنه توقع دار-

  ید؛ کش  یینخورد. گوشه حوله رو پا ینگاهم کرد. اومد جلوتر که تخت تکون  شوکه
 رو کتفم یدبه پنبه پماد زد و کش 

نبود! باند و باز کرد و، رو زخمم  گذاشت و بستش.  یمدرد حال یام اشتند حسی
لحظه تعادلشو   یهخورد و  یچاضافه رو جمع کرد. پاش پ یو باندا بلند شد و پنبه

 :از دست داد

  !یداغون نکن یکیم اون  یواش-

 کرد  یوان تخت ا یبگ  خواییام م یبستم: هرچند اگه بکن چشمامو

  ی!! درضمن به من ربط یسالم یلیر خودت باش، نکه خحرص گفت: تو به فک با
 دارن یتو بامن دشمن یالینداره وسا

 لب زمزمه کردم: مثل عقلم زیر 

 یمارستان؟؟ب یمباز اومد: بر صداش

 !زنگ خورد...جان یمدهن بازکنم که گوش خواستم

  شنومیم-

  یحارفته بودن اتاق فر یاعتراف کردن که به دستورک  یگارداباد -جان

 خب؟ -

  کنن  یفتاخودشون تعر یایبهتره ب -جان
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 ونجاما  یگهربع د  یهباشه -

 ...کردم  قطع

 یشد؟ چ -فریحا

 برم   یدبا-

  : کجا؟یدکش  هوفی

 ...یفهم یحاالبعدا م-

  ی زدم. عصب  یرونب  یدنشون شدم و از کمد چند دست لباس برداشتم؛ بعد از پوش  بلند 
 .رفتم ینسمت ماش

 آقا؟ -

 ؟ هیو کالفه گفتم: چ برگشتم

 یستنخانم ن من کرد: ِاما من

 ین؟ بود یشماها کدوم گور! پس یست که ن  یچ   یعنی-

فروشنده    ینشد، وقت   یخبر  یول  یستادیم،ساعت وا  یمپاساژ بودن رفتن اتاق پرو ن-
 درو باز کرد نبودن 

واسه   یستادیبعد وا  یدخترو نداشت   یه: عرضه مراقبت از  یدمتودهنش کوب   مشتمو
   ی؟زن  یمن زر م

  :یدمرو صورتم کش  یچند بار کالفه و عصب مودست

 دنبالش یریم یکن  یرو جمع م یژهو یگاردایاالن باد ینهم-
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 یمکن  یم یداشگفت: چشم آقا پ  مطیع

قدر تلخ   ینمن هم ی. زندگ یدمکوب  یناز جلو چشمم مشتمو، رو سقف ماش گمشو
 .یومدتم مکه بازور داشت سم  یحاباز کردم که چشمم افتاد به فر ینوبود. درماش

 یه؟رو هم فشار دادم تا منفجر نشم؛ رفتم سمتش، داد زدم: چ دندونامو

 ی؟زن  یداد م یشدهنگاهم کرد: چ باتعجب

 برو تو -

 یوان؟ ا-

 شده  یبچرخوندم: ِاما غ سرمو

 چرا؟ یچ...-

زنگ خورد؛ شماره   یمبرگشتم؛ گوش ینباز و بسته کردم.  سمت ماش چشمامو
  :ناشناس! جواب دادم

  نه؟ یا یعصب یلیخاالن -

 دونم خوب موقع زنگ نزدم  یم-

 :نگفتم که خودش ادامه داد یزیجمع کردم و چ صورتمو

  نه؟ یا یاهل معامله ا-

 ی؟ شماره رو درست گرفت  یمطمئن-

  یکن  ینم  یداشنگرد که پ یمنه الک  یشخواهرت پ-
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 خطا رفته  یرتمشت کردم: ت دستمو

حساب   یب   یگهاالن د  یدن،اندر رو دزدافرادت الکس  یشباشه چندوقت پ  یادتاگه  -
بهت،  یدمخواهرت و سالم م یمنه اگه برش گردون  یشهچون خواهرت پ یم،شد
  ....خو یاگه برش نگردون  یول

  !خواد یدل و جرأت م یلیخ ی؟کن  یم یدکه منو تهد  یهست  یک   یفکر کرد-

 :یذاشتم یر خندش رو مغزو اعصابم تاث صدای

 نداره  یآدم مبهم ترس معن  یهواسه -

مهم بعدش بود که به   ی مبهم بودن، ول یلیااز قبل گفتم: رو نقشه من خ خونسردتر 
 شدن یمونکردشون پش

 و بکن یگمکه م  ینداره کار یدهاالن فا یدتهد-

  خونسرد  یوانبودم اون ا شده

 دشمنت به هدف بخوره  یر اول_نزار ت قانون

  ... منتظرمیندار یحرف  ینکهمثل ا-

 .. شماره جان و گرفتمیدمن کوب ند بار رو فرموکردم و محکم چ  قطع

 ین؟واسه چ یگارداباد یوان؟چه خبر شده ا -جان

 هنوز نرفتن؟  یااون عوض ینمبب-

  ...ا ی: ولجان
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ام بگو   یهکن؛ به بق  یابیفرستم و رد یکه م  یمخفه شو زود بفرستشون شماره ا -
 باشن  ینجاا یعسر

 : پوفف باشه جان

 ...کردم  قطع

 یحااز فر یخبر یتونستم الکساندرو بدم. برگشتم، ول یکردم. نم  یم یکار  یه باید
 .نبود

 یم  ینرو زم  یزدم. پام و عصب  یشآت  یگاریو، رو مبل نشستم. س  یالسمت و  رفتم
 .یدمکوب

 .ساعت بعد همه جمع شدن نیم

 ؟ یوانا یشده: چشارون

گردم   یخوام بگم من امشب دوباره برم یحرفشو بزنه م یوانا ینکه: قبل اآهیل
  کنم  یدگیاونجا رس یبه کارا یدهند با 

 کجاست؟   یوریکو:  یدمحوصله پرس بی

 ین دوباره برگشت چ یبود، ول ینجاا یش: چند روز پرابرت

 ی؟ کِ -

  باشه یختهاونجا بهم ر یرفت؛ فکر کنم کارا یعجله ا یلی: امروز صبح...خرابرت

    یبگ  یخواست  یم یچ   یوانا ید؛ول کن یناروحاال ا: شارون

 یدن ِامارو دزد-
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 ی؟ گرد شده گفت: چ   باچشمای

 بهتره بگم دشمنامونه  یا: کار رقبا رابرت

هست که    یالامتو و  یم؛زنگ خورد...توگروه جاسوس دار  یمگوش  یدمفهم  ینکهبعد ا-
  رو سالم برگردونهتا ِاما   یمکنه؛ گفت الکساندرو بد   یم یپورتمنو بهشون ر یکارا

 ی؟کن  یکار چ یخوا ی: مشارون

 کنه  یم  یدکه منو تهد  یهبفهمم ک یدکنن؛ اول با  یابیدادم شمارشو رد-

 دستشون   یمالکساندرو بد  یمتون  ینم  یم،نقشه بکش  یه  یدکار با  ینبجز ا  ی: ولرابرت

  یه   یدیمنداشت، چون فهم  یفشار دادم: الکساندر برامون ارزش  یقمو رو شق  انگشتم
اگه واقعا آدم   یکارست، ول  چیو در کل ه ینجارسیدهکه با پول پدرش به ا  یهآدم
داره که  یزیاون چ یعنیپس   ین؟گرفتنش ِاما رو دزد یچرا برا یستن یمهم

  شدن یا یباز چینکردن و با گروه ما وارد هم  ی بزرگ  ین به ا یسکیر

زودتر از اونا وارد عمل  یدبا یم: حق باتوعه...االن ما با زمان درحال مجادله اآهیل
  یمبش

 : موافقم شارون

 .تو سکوت غرق فکر بود تبر را

 رابرت؟ -

 .بلند کرد سرشو

 ی؟ندار ینظر-
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 یماسکن کن یت  یبدنش و س ید: بارابرت

 ی؟چ  یباال انداختم: برا  ابرو

خواست به شکمش    یکردن، همش ازمون م  یکه داشتن شکنجش م  یشهفته پ-
    به حرفش نکرد یتوجه یکس  یول ید،کارش به التماسم کش  یحت  یم،ضربه نزن

  !باشه یقانع کننده ا  یلاسکن دل یت  یتونه واسه س ینم  ین: اونشار 

  یم؛کن  ینم یماکه ضرر یارزهبه امتحانش م ی: ولرابرت

 یوان؟ا یبگ  یزیچ یخوا ینم-

  ی؟چرا زودتر نگفت -

کرده   یر فکرم و درگ  یاز طرف   یباشه، ول  یمهم  یز کردم چ  ی: چون واقعا فکر نمرابرت
 مبهم ذهنم یسواال دیتو شد جواب کل یبود که حرفا

  خب، زودتر انجامش بده یلی:  خیدمرو زانوم کش دستمو

 یارم: باز دکترو برابرت

 ...که  یدون  ینه، م یدکتر قبل-

  ید دکتر جد  یهشدن،    یچرخوندم: االن آدما فروش  یلرو صورت شارون و آه  نگاهمو
 کن  یداپ

 : حتما رابرت

 :د سمتمزده نشد. بعداز رفتنشون رابرت رو کر  یحرف  دیگه

 که؟  یدونیم یستن؛ربط ن یب  یگاردامباد-
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 فعال تمرکزم رو الکساندره -

تو   یختممشت آشغال به درد نخوِر الشخور ر یهکنم   یحس م یشدم: گاه  بلند 
 حرف بکشن  یگروه که بعد از چند هفته فقط تونستن از چندتا عوض

 !ینن ب یو نم  یقبل یعصب یوانچون ا یدلبشو خاروند: شا گوشه

 .کردم  یز ر وچشمام

  یست حواست به اطرافت ن ی؟کرد  یگهد یزایچ یر درگ یادخودتو ز یکن  یحس نم-
 ...اتفاقا افتاده ینکه ا

 یکن یم یکار وسط چ ینزدم: پس تو ا ینششدم و مشتمو رو س یکنزد بهش
 رابرت؟ 

 کنم  ینم یکه خواست   یزاییبه جز چ یمن کار-

 !من؟! هوم یار دست یا ی...مهره باز یزدم: چون احمق  پوزخند

 :زدم یشخندینگفت. ن یزیابروهاش نشست و چ ینب اخمی

 یستادی؟وا یباز یکجا-

 .یدمو رفتم سمت اتاقم، درو کوب برگشتم

 :زد یغج  یدنمبود.  برگشت و با د یستادهوا ینهآ   یباحوله جلو فریحا

 یرون برو ب یوانا-

 ...چشمام گذاشتمنگاه کردن بهش خودم و، رو کاناپه  پرت کردم و دستمو، رو    بدون

*** 
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 فریحا

 !شد یم ی. باز روان یدمبودم. پوست لبمو جو  یستادهو واج وسط اتاق وا هاج

  یره ت  یقد  ینهکمد، کاناپه و آ   ،یمشک   یحالت زار اتاق و از نظر گذروندم.  رو تخت   با
 !وجود نداشت یا  یگهرنگ ... رنگ د

اه  صا سمت کمد ر پر شد. با ع یمها بودن. حس فضول یناتاق هم یلوسا تمام
 .لباساش گردوندم ینافتادم. درشو باز کردم و نگاهمو ب

  یشونیم ، رو کاناپه نشستم. انگشت اشارمو رو پِاما کمدو بستم و  یادآوریبا  کالفه
 !بود یچه جور زندگ  یگهد ینآوردم. ا یگذاشتم و فشار

  تعادل  ینجاما ی. آب و هواینمغرش آسمون باعث شد؛ صاف تو جام بش صدای
 .نداشت

شدم و به هوا نگاه کردم. تكليفش با خودش   یککه رو به باغ بود نزد  یپنجره ا  به
 ... باره، نمي باره یمعلوم نيست! م

' مثل 'من' ! مثله یوانميشه... درست مثله 'ا یطوفان  یشه،سرد م یشه،م گرم
 ! يه ناپايداريه مطلق ن،یموزندگ

شدن فصل انگار قرار اه با عوض شدم.  همر  یره بارون خ یزشبه ر ینه به س دست
 .وارد زمستون بشه یمونمبود؛ زندگ

بودم!  به قصد شستن دست و روم سمت حموم رفتم.   یبزرگتر یانطغ منتظر 
از جلو چشمم رد   یا  یهثان  یبرا  یلوس  یر رو چشمام ثابت موند. تصو   ینهنگاهم تو آ 

 .شد
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فراموشش کرده   یشهمگذاشتم. باورم ن  ییافتاد. کف دستامو، رو سنگ روشو عصام
 !!شده بودم یبودم! چه آدم

آب  یر شد. دستم به ش یچ  یدمنفهم یوار،زدم به د یهخودم بدم اومد؛ سرمو تک از 
  .شد یر خورد و آب دوش روم سراز

 .تر نشه  یس تا خ  یدمگچ گرفتم و عقب کش  ی. پایدمو به خودم لرز  یدمکش  ی'ا  هی

حوله    یه  یا  یقهدق۱۰دوش  درآوردم و بعد    نزنم! لباسامو    یخآب و باال بردم تا    درجه
لنگه پا   یهکرد.   ی. از نوک موهام آب چکه میچیدمبرداشتم و دور خودم پ یدسف

 !یندارم. لعنت  یافتاد لباس یادمو   یرونرفتم ب

برو   یوان. کالفه گفتم: ایدمکش  یغیاومد. ج یوانباز شد و پشت بندش ا یهو در 
 یرونب

  !تصاحب کرده بودم بودم که اتاقش و   ییپررو عجب

 .توجه خودشو، رو کاناپه انداخت و دستشو رو چشماش گذاشت بی

رفتم نه پشت سرش! دستمو گذاشتم رو حولم   یبودم؛ کنارش راه م  یششکه پ  االن
  .و محکم نگهش داشتم

شد و   یم یدهرو پارکت کش یسمخ یاومدم جلوتر، چشمم روش بود. کف پا آروم
 بود تا با سر پرت شدم رو تخت، یکاف شد بسوزه. غفلتم   یباعث م

تر بود و درست کردم و ملحفه تختو  ینکه نبودش سنگ  ینشستم و حوله ا صاف
 .یدمدم کشرو خو

  :کرد  یکه صداش اومد به ملحفه اشاره م  یدمکش  یراحت  نفس
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 چه وضعشه؟ -

 لباس ندارم-

 من بردار یاز لباسا-

 :نبود! سرمو تکون دادم یمبد فکر 

 بگم؟  یزیچ یه-

 .سرش برد یر ز دستشو،

 خواست خفت کنم  یکردم  ... دلم م  یم  یگه فکر د  یه  یدمتکه با ِاما د  یبار  یناول-

 . با مکث گفت: فکرات بچه گونست   یدمتو حالتش ند تغییری

 !دونستم می

  یدنبالش بگرد یر ینم  ینجایی؟چراچرا ا-

 ی؟کن  یداشپ یتون  ی: نمیدمپرس یبودم ول دودل

واسه   یهراه یبهکه تحت تعق  یسکوت کس یتونم، ول یت: متو هم رف  ابروهاش
 یبرق یپا ینشکست اول

 ...یوانا-

 یشو قطع کرد: ه حرفم

نبود. بدجور نگرانش بودم. تو   یزمان درست  ی بپرسم، ول یخواستم راجب لوس می
 .چقدر گذشت، سردم شد یدمسکوت بهش نگاه کردم. نفهم
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کنه که بر خالف   یکار  یهمنتظر بودم  .یومدم یروننم نم بارون هنوز از ب صدای
 .. چندبار پلک زدمیدمکش  ینیمب انتظارم بلند شد و سمتم اومد. دستمو رو نوک

گذاشت رو تخت و دستشو دورم انداخت. ضربان قلبم شدت گرفت؛ سرشو    زانوشو
  ...گردنم، چشمام بسته شد   یهفرو کرد تو گود

  ی: عوض نشدایوان

 !؟یدم: تب دارامو تو صورتش گردونرو لبام نشست. چشم لبخندی

 .گاز گرفتم تا نخندم  لبمو

 یشهخوب م ی،سکوت کن یقهد یه: اگه ایوان

 .بگم که در محکم باز شد یزیچ اومدم

اون حلقه دستشو ول نکرد. آب دهنمو قورت دادم. رابرت بود که  یشدم، ول هول
 .کالفه روشو گرفت  یدنمونبا د

 یوانحرص گفتم: ا با

 ...شد یینازم گرفت. تخت باال و پا قشو برا یچشما 

نبود!!  دستشو رو شونه   یآدم عاد یهواقعا، واقعا  یوانو محکم گرفتم. ا لحاف
 .رابرت گذاشت که رابرت برگشت

  ی؟با کجا اشتباه گرفت  ینجارو : اایوان

 بود یصداشو صاف کردو گفت: شرمنده کار واجب رابرت

 .نگاهشون کردم یدهکش  خجالت
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 االن یامو م: بر ایوان

 : منتظرم، معطل نکنرابرت

 یحافر یدترس  یدبرگشت سمتم و گفت: ازتو با  رابرت

دونستم  یبسته شدن دراومد. راستش تا االن خودمم نم یگر گرفت. صدا  صورتم
 !یمکه خجالت

 ینستا پنجره ام وا یباغ جلو ی: از خونه خارج نشو، حت ایوان

 ... نگاهش کردم: مراقب خودت باش گرفته

تونن  ی. البته مطمئن بودم، نمیادسرش ن ییشه و بال یدابودم ِاما زودتر پ وار یدام
 !؟یچ  یخواستن ازش، ول یم یزیچ یهو...  یارنب یوانسر خواهر ا ییبال

 .به پام و کله پا نشم از دورم برداشتمش یچهملحفه نپ ینکهشدم و واسه ا بلند

 ... و باز کردم و کمدش

 اندازه منه؟  یناا یهحرص گفتم: و چ با

 ...یدم در کمد کوب. سرمو، رو یدمکش  هوفی

 .و به خودم نگاه کردم یستادموا یقد  ینهآ  جلوی

  یده بهتر بود ومعلوم بود اصال پوش یهکرده بودم از بق  یداکه  پ  یمشک  یراحت  شلوار 
  !نبود یشل بود منتها چاره ا یکمنشده تو قسمت کمرم 
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زد    یکه تو تنم زار م  یدیسف  یشرت زدم. تراستمو تا قسمت گچ باال   یپا  یها  پاچه
انداختم.  ینگاه  یباتمو دو طرفشو رو قسمت کمرم بهم گره زده بودم. به کل ترک

 .شده بود یختهنم دار لختم دورم ر یموها

  یادبهم م یلیزدم: خ لبخندی

 یده . دوست نداشتم باز کشیدملباسام رو تخت دراز کش یخیالکج کردم... ب  دهنمو
از فکرو   یقهدق۲ یشده برا یخواستم حت  یفکر کنم. م یه لوسفکارم و ببشم تو ا

 .آزاد باشم یالخ

 .و غلت زدم یدمکش  یا یازهمگه؟ خم یدرس یبه کجا م دنیا

 ییآشنا یشدم و سرمو، روبه سقف گرفتم و دستامو رو شکمم گذاشتم.صدا صاف
  .تو گوشم زنگ خورد

 خودت باش خب؟ اقبمر  یحاماومد: بابا؟  فر یبچه گونه ا صدای

 .به پام تو هوا دادم یچطور با ناز موهامو به عقب دادم و تاب  یادم یادم

 .کرد  یاز دور نگاهمون م مامان

 خب ؟  ینر یشهنم-

مردم و   یمن نباشم ک  یه؟که کار بابا چ  یدون  یساکشو گرفت و زانو زد: م دسته
 نجات بده؟ 

از من و مامان دوست  یشتر و باونا ر  یول ی،شد: کاش...تو دکتر شد یزونآو لبام
 یدار
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  یشونیمو و پ یدبرق زد ... برق اشک بود! دستشو رو موهام کش یشمشک چشمای
  :یدبوس

 ...گردم  یزود برم-

  ...وقت برنگشت  یچه یگهد برنگشت؛

 یواناز ا  یخبر  ی. چند ساعت شده بود، ولیدمفروکش کردم و رو پهلو چرخ  بغضمو
 .تادرو پنجره اف یاهیس یهنبود! سا

شد.چشمامو بازو بسته کردم:  توهم  یدکه ناپد  ید نکش یکردم؛ طول  یز ر چشمامو
 زدم

اتاق خفه بود. خودم و رسوندم به پنجره و درشو باز کردم.  یبلند شدم؛ هوا  کالفه
 .یدمهام کش  یهخنک و با تموم وجود به ر یهوا

  یوارکنار دماشه اسلحه باعث شد زود عقب بکشم و پشت  و هم زمان    ییقدما  صدای
 .یستمپنجره وا

 !بود ی... پس ک  یدن پلک یطرف نم ینوقت ا یچه یگارداحبس کردم. باد نفسمو

 " ینستاپنجرم وا یباغ جلو یاز خونه خارج نشو، حت  "

خراب شده؟ آروم با دست پنجره رو هول   یندهنمو قورت دادم. چخبره تو ا آب
 یوان؟ا یشرفتم پ یم یددادم که بسته شد. با

به  یز چ یهرسوندم. کشو هارو تک تک باز کردم تا  یسخودم و به سرو ه پالنگ یه
 .کنم  یداپ یدرد بخور
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که    ینقره ا یممکن بود به درد بخوره... چشمم افتاد به چاقو دست  یاطاحت برای
  .شده بود روش نقش عقاب حک

بود،   یوونگید یکمبه ذهنم زد.  یمکث برداشتمش و تو اتاق برگشتم. فکر بدون
 .رومخم بود یول

راستم و دراز کردم؛ جلو روم چاقو، رو تو دستم گرفتم   یو پا  یننشستم رو زم  فوری
  یحافر یتون  یو بازش کردم. م

اعتماد به نفس نوک چاقو رو گذاشتم رو گچ و محکم به داخل فشارش دادم.  با
کامال فرو رفت تو گچ دوتا دستمو    یشد. وقت  یصورتم جمع م یشتر باهر فشار ب

 .یدماشتم رو چاقو و محکم روش کشگذ

 !!!بود یز داد. اونقدر ت یچاقو انگار پوستمو خراش م نوک

ود اونم کنده شد. پام انگار فلج شده بود؛  ب  یموند که به هر بدبخت   یینشپا   قسمت
 !کردم قدرت حرکت دادنش و ندارم  یحس م

کرد.   یم ییچاقو روش خودنما یبود و خط ها یدسف یدِ گچ گرفته پام سف  قسمت
 .گوشه انداختم  یهگچ و کندم و 

و ضعف نرم؛    ینمداغونم و نب  یپا  یشتر شلوارو باز کردم تا ب  یضعف داشتم. تا  حس
 .کردم و بلند شدم  یندستمو بند زم

 .یدرس یگذاشتم. خون کم کم بهش م  ینراستم و آروم رو زم پای

 !ییانداختم. کجا یاسترس به سمت پنجره نگاه  با
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درو    یرهدر رفتم. موهام و زدم پشت گوشم و دستگ  دستم و سمت گرفتم تو    چاقورو
 .یومداز سالن نم ییصدا یچ. هیدمکش

 ...پشت سرمه  یکه کفش ندارم؛ خواستم برگردم که حس کردم کس  ینا  رییادآو  با

شدم. طبقه باال بود!   یمقا  یواریو پشت د  یدنتو دهنم بود. شروع کردم به دو  قلبم
 .کردم  یم  یداپ ید جا بااونو  یواناگه شانس داشتم ا

  ی دو از پله ها باال رفتم. به نفس نفس افتادم و تک تک در اتاق هاروباز کردم، ول   با
ام به مشام    یخطر از چند فرسخ   یگفت فرار کنم. بو  ی. حسم بهم منبود   یکس  یچه
 .یدرس یم

 !ذاشت یتنها نم ینجامن و ا یوانشدم.  ا یر پله ها سراز از 

گشتم. به در    یرفتم و برم یم تا زهره ترک شدن ییبا هر صداراهرو رد شدم  از 
   .راه افتادم یاطو بازش کردم. سمت ح یدمرس  یخروج 

 .بدنم سر شد یومدن،اومد.  از سمت چپ داشتن م یچند نفر یقدما صدای

 یبهم م  یزاییچ  یشدم. به روس  یمقا  ینااز ماش  یکیو به کار انداختم و پشت    مخم
 .یدنخند یگفتن و م

 .... خنده؟! نهیستنن   یوانحاال مطمئن بودم افراد ا  یگن،م  یچ   ینمنکردم تا بب  دقت

تو  یشتر هوا رفته رفته ب یکردمو مشت کردم. سرد  یخ یگاز گرفتم و دستا  لبمو
  .کرد   یوجودم رخنه م

 .اومدم یرونب ینصداهاشون قطع شد. از پشت ماش یقهچند دق بعد
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بود   یالبا تعجب نگاه کردم؛ پشت و  .دمییو دو یومدنکه ازش م  یریمس کنجکاو
 .که درو باز کردم و داخل رفتم

 .کرد  یالمپ زرد رنگ فضارو روشن م یه یومد؛نم بارون ازهمه جا م بوی

سالن باعث شد؛ سکته کنم  و دستمو   یاز انتها  یشدن وحشتناک در  یدهکوب  صدای
 .رو قلبم گذاشتم

همش از استرس  یع شده بود، ول آروم آروم جلو رفتم. لرزش دستام شرو هووف 
 هوا بود؛  یاز سرما یشتر نبود. ب

 !!خواست با مشت و لگد  درو باز کنه  یبار م ینپشت در فکر کنم ا شخص

بودم. ناخوداگاه از دهنم  . تپش قلب گرفتهیستادموا یبزرگ  یدر فلز یرو روبه
 یوان؟ دراومد: ا

 :داد زد یو عصب  بلند

 ر کنراف ی؟کن  یم یکار چ ینجاا یحافر-

تر  یککردن به در نزد  یتتو قلبم شروع کرد به اذ یزیچ یه.  یدمکش  یراحت  نفس
 :شدم

 ینجا؟ ا ی؟چخبرهکن  یم یکار چ ینجاتو ا-

 :با پا به در زد یمحکم ضربه

 یست وقت ن: فقط فرار کن؛  ایوان

 :به دندون گرفتم و لب زدم لبمو
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 تا فرار کنم ینبش-

 :به قفل در انداختم نگاهی

 ین؟ا یشهم از ب یچجور-

  یتا برگرد  یاونجاست، ول  یموتش باشگاه ر  یبر  یدگفت: با  یکالفه و عصب   یصدا  با
 ترکه  یم یهمه چ 

 :رابرت بلند شد صدای

 قصدو ندارم  ینمن ا یول یری،بم یخوا یتو م یوان: ارابرت

 :شد  یکتر نزد صداش

 یم نشد یشتا متال یبرگرد یا یقهدق یه  ید دختر، فقط با یتون   یتو م یحا: فررابرت

 .یدمفهم ینم یدن،و از ترک منظورشون

 یامو پشت سرم و نگاه کردم: االن م برگشتم

رفتم و در باشگاه و هول   یینپا ینزم یر و تلف نکردم و سالن و باال رفتم. از ز وقت
 .یدمپر ییندادم. دوتا پله رو پا 

 ریموت؟

  بشکنه؟ زود باش   جا ینپام ا  یس به کمد افتاد و خشکم زد: هر دفعه که قرار ن  نگاهم

  .تونست باشه ینم  یا یگهد یجز کمد جا به

کردم و چنگ زدم   یداپ یموترو کردم. سه تا ر یروو باز کردم و طبقه هاشو ز درش
 .ییدمپله ها باال دوو از 
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  .یدمطلب یو با ولع م یژننفسام اکس ی شماره ها ینآخر با

 :یومد. نفسم درنمیستادمدر وا جلوی

 ...کدو...مشه؟...االن...کردمیداپ-

محکم هولم  یشد. چاقو از دستم سر خورد و افتاد.  دست  یدهبه عقب کش تیشرتم
 .خوردم. چشمام از درد بسته شد یوار داد که با کمر  به د

 یظی دوبرابرم بود. با لهجه غل یکلشبود و ه یدهکش  یصورتش دستمال مشک  رو
 ی؟بارب  یکن  یخواست  یم یکار گفت: چ

 :میدکش  یحرص نفس

 بابا یادبکش کنار بزار باد ب-

 .عقب پرت شد و خم شد. به یدمشکمش کوب یر تموم نشده بود که با پا ز حرفم

 !یشدزدم: ها چ  نیشخندی

هارش نگاهم کرد. لبخندم خشک شد. هجوم آورد   یآورد باال و با چشما سرشو
  .یدمسمتم که زود کنار کش

افتادن. دوتا دستامو گذاشتم دستم    ها از   یموتبلند شد. ر  یغمکه ج  یدموهام کش  از 
 یرو دستش که موهام و گرفته بود: ول کن عوض

 یحا شد: فر یدهکوب  در 

دادم. برگشتم   یشد. با دندونام لبم و فشار م  یده مثله مته تو سرم کوب  یوانا  صدای
 .یدمو با مشتام تو شکمش کوب
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رو داختم چنگ انکنه. با ناخونام  یزد که حس کردم داره مسخرم م یا قهقهه
 .صورتش که دستمالش افتاد

 ی؟کن  یم یکار مونده چ یقهدق۷: رابرت

  کنم  یم ی: دارم خاله بازیدمحرص داد کش با

ها بود؛ خواستم با پا بکشمش سمت   یموتچنگ بازوم شد. حواسم به ر دستاش
 .خودم که مشتش رو صورتم فرود اومد

و م دل و رودم اومد تبه شکمم که حس کرد  یدرفت. با زانوش کوب  یاهیس  چشمام
  .شدم ینحلقم، ولم که کرد رو صورت پخش زم

 یاز هنجرم خارج نشد. صدا ییصدا ینکوچک تر   یول ی،چ  یاشدت درد بود  از 
 .شد یپلکام باز نم یو سرم بود، ولو رابرت ت یوانا

 :یدتو صداش داد کش یلرزش محسوس با

 جواب بده یحاحالت خوبه؟...فر یحافر-

  :یدکش  یداشت نعره م یباون در افتاده... تقرلگد به جبود با  معلوم

 ی فقط دستم بهت برسه عوض -ایوان

 .یدمد یو گرفتم باال، کفشاش و م سرم

 !یدرس  یدور به نظر م  یلیخ  یبود، ول  یکنزد  یلیخ  یموتدراز کردم سمت ر  دستمو

ه  دکم  یمو دستم به دوتاش خورد. با ته مونده انرژ یدمزور خودمو جلوتر کش به
 .باز نشد یو فشار دادم، ول یلاو



 

 
383

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  حتما یکیهزدم: اون  لب

 .گذاشت رو مچم، درد رگم و با تموم وجود حس کردم  کفششو

 .نم در رفتاز ده یا ناله

و با سرعت چنگ زدم. با   یموتمونده بود باال آوردم و ر یرمدستمو که ز  یکی  اون
  :یدپاش محکم به پهلوم کوب

 آخخخ -

دکمشو  فشار دادم. محکم تر به پهلوم    یره؛و ازم بگ  یموتر  کهن یشد روم قبل از ا  خم
 نه؟  یادر باز شد  یدم. نا نداشتم حرکت کنم؛ تو خودم مچاله شدم. نفهمیدکوب

 ...یدمشن یاطرافم و  هنوز م یصداها ی و بستم، ول چشمام

*** 

 ایوان

 

بلند   یدمادکتر با ق یرونب یدمشد؛ دو یدهکوب   یوار و محکم باز کردم که به د در 
 .برگشتم و به رابرت اشاره کردم کهیرونرفت ب یداشت م

 .پرت شد ینمکرد تو پاش که  رو ز   یخال یر ت یه ید؛کش  یرونب اسلحشو

تونست با   یبود که م یدهد یزهاییکامال به ضررمون بود. چ ینجااز ا خروجش
 .بزنه ینبه زم یقهگفتنش همه مونو در عرض چنددق
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کرد که   یشده بود با شوک تا اون لحظه نگاهم م یر درگ یحاکه با فر  یعوض اون
برگشت و   یاومد وبدون معطل یروننگاه من روش ثابت موند از شوک ب یوقت 

 .یدنشروع کرد به دو

 یریو هدف گ  یستادم. وایدمکش  یرونتلف کردن وقت کلتمو از پشت کمرم ب  بدون
 .کردم

به  یکرد. وقت   یو عوض م یرشمس یهگرفتم. تو هر ثان  ینفس ؛ید دو یم زیگزاگی
 .عوض شد یرشکنم دوباره مس  یکتا شل یچپ رفت؛ راست و هدف گرفتم، ول

 یقدمش به سمت راست گلوله ا ینکردم. با اول  یریفرز بود! دوباره هدف گ خیلی
 .کرده بودم  یکاز اسلحه خارج شد؛ درست به سرش شل

رگشتم و نفس زنان  خون دورش و گرفت... ب یهثان یهو در عرضه  ینرو زم افتاد
 .دوختم یحام و به فرنگاه

 .زد یم یدید به سفاز در  صورتش

بگه. ساعت   یزیبود که بخواد چ یحال تر از اون  یب  یزد، ول یصداش م رابرت
 !یقهدق۳نگاه کردم  یمومچ

نگاهش کردم. خم شدم و  یسمتشون و رابرت و کنار زدم. با نگران  دویدم
 :گوشش زمزمه کردمکنار 

 نک  تحمل-

بلند شروع کردم به    یبغلش کردم که صورتش جمع شد.  بلند شدم و با قدما  آروم
  :یومد. رابرتم پشت سرمون میدندو
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 هست یرانداز حواست به اطراف باشه تک ت-

 :زد ینفس م نفس

 ی: اوک رابرت

خودشم پشت    یرونرابرت زودتر جلو اومد و درو باز کرد. رفتم ب  یدیم،به در رس  وقتی
تو بدنم حس کردم. دندونامو رو هم فشار دادم؛  رابرت متوجه   یوزشسرم اومد. س

بدنم داغ بود که   یبه قدر  ی کرده بودن، ول  یکشده بود که با صدا خفه کن بهم شل
 .ندم یصمنشا درد و تشخ

بلند شد. تابه خودمون  یالانفجار و یصدا که یمدور نشده بود یشتر قدم ب چند
 ...ینرو زم یمپرت شد یمبجنب

. دستامو محکم یدکش یروم افتاد. گوشام صوت م یحاوفر ینخورد به زم سرم
 .شد  یقطع نم یروشون فشار دادم و چشامو بستم و باز کردم، ول

با زور از    یحابهتراز من نبود. فر  یتشونو رابرت وضع  یحامرگ بود. فر  یسمفون   مثل
 .و به رابرت دوخت یدشروم بلند شد و نگاه ترس

 .شد یشتر که سوزش ب  یدمکش  یقینفس عم اومد سمتمون،  رابرت

صوت گوشام  یاطراف واضح تر... صدا یشد و صداها یم یشتر هر لحظه ب درد
 .شد یکمتر م

تم و حاال از درد کم کم دوخ یشغرق دود و آت یالی بلند کردم. نگاهمو به و سرمو
 .شد یمداشت تار  یهمه چ 

 :یدمشن یمبهم  م یلی رابرت و خ صدای
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  ی...نه لعنت یواانا یواانا-

. به  یدمشدن چشمام د یاهبود که قبل از س یزیچ ینآخر یحاغرق اشک فر چهره
 !یع... انقدر سریراحت  ینهم

  یاه پرده س  یونشد. م  یداشت نابود م  یشده بودم؛ قلبم باخته بود. همه چ   ضعیف
 .نقش بست ینگاهم، خونه ا

پخش شد. با   یشوسمورد عالقه ر   یاز اهنگ ها  یکیگرامافون و روشن کرد و    زنی
مثل    ینارنج   یآروم اومد سمتم و کنارم نشست.  با اون لباس قرمز و موها  یقدما

 .بود یطانش

 .رفت یداغ تو قلبم فرو م یها یخکرد. صداش مثل س  یآهنگ زمزمه م با

 :یدبلند گرامافون به گوشم رس یصدا یونآرومش م لحن

 یست حاال پدرت ن-

 :گفت  یو م  یتبودم! در هر حال داشت واقع  یفمن ضع  یدمرحم بود؛ شا  یب   چقدر 

 یزم عز یریرو به عهده بگ ییها یتمسئول یدبا-

 .بود یز برام نفرت انگ یافش ش چقدر قدوختم تو چشما نگاهمو

مورد   یوانا  یبش  یدتو سکوت و صامت! با  یصورتش و برانداز کردم، ول  یاجزا  تمام
 رحم، انتقام جو، قاتل، یب  ی،عالقه من قو

 ی سازندم م یهچهارتا پا یها یهاز پا یکی یخواد، ول یکه اون م  یم اون ... شدشدم
 .بودن بود یو اون قو  یدلغز
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  ی خواد بشم قراره چشم ببنده رو همه، حت   یکه م  یکه اون   ید. اون روز نفهمنفهمید
 ...یرد یلیبود. خ یر د یلیخ یول ید،خودش، سالها بعد فهم

 ...یاهتو صفحه س یاهینقطه س شد. مثل یباون غ یو فراهم کردم، ول موعد

*** 

 فریحا

 ی. صدایمرفت یرونب یال که از و ینچشمامو با زور باز نگه داشته بودم. هم الی
پرت شدم.   یوانرو ا  یهبه چ  یبفهمم چ   ینکهاومد و بدون ا  یالاز داخل و   یوحشتناک 

 .شد یصوت تو گوشم قطع  نم یصدا

برت دم. نگاهم بهش بود.  حرف راکرد؛ به زور از روش بلند ش  یم یتاذ یلیخ پام
 !نبود یخوب  یزایلک انداخته بود؛ چ  یشرتمو تکه ر   یو خون 

 .. چشماش بسته شدیختنر یار اخت یب  اشکام

 یوان...ایواناسترس صداش زدم: ا با

 ی و از رو صورتم کنار زدم و بلندتر از قبل صداش زدم. تکونش دادم، ول موهام
 .نکرد یحرکت 

 .بلندم کرد بازوهامو گرفت و یکی

 یحاطرف فر  ینا یا: برابرت

 شه؟  ینم یدار بغض گفتم: رابرت چش شده؟ چرا ب با

 .کرد  یرهشد چشمامو خ  یبلند م یالکه از طرف و   یها و دود شعله
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 : صبر کن رابرت

گرفتم و به رابرت زل زدم.  خم شد روش و با دقت    یشآت یاز شعله ها نگاهمو
شت.  پهلوش رفت و پر خون شده برگبدنش و نگاه کرد. دستش رو  یهمه جا

 .خون رو دستش خشک شدنگاهم به 

 . ...ی: شغاالرابرت

 .شده نگاهش کردم خشک

  : نترسرابرت

تونستم چشم   یخشک شده بود. نم یوانرو به روم و ادامه داد. نگاهم رو ا اومد
 .یرمبگ

 :گذاشت رو بازوهام و محکم تکونم داد  دستاشو

 یحاا : فررابرت

 روش ردوندمو برگ نگاهم

 یموقت ندار یابه خودت ب -رابرت

 یم؟کن  یکار بستم: چ چشمامو

 یگمبعد م یمدور ش  ینجااز ا -رابرت

 ...پاش فرود اومدم: آخه جلوی

بغلشو گرفت    یر . رابرت زیدمامون نداد. دستاشو محکم گرفتم و دستشو بوس  اشکم
 .بود یناز خون رو زم یو به زور بلندش کرد. رد بزرگ 
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. چشمامو با  یچیدعطرش تو مشامم پ  یگرفتم. بو   یگشوو دست دشدم    بلند  فوری
 .حالت زار بستم

 یم : وقت نداررابرت

باال  یمو سر راست داشت یابونمهم نبود...بود! خ یگهد یکرد، ول  یدرد م پهلوهام
 .شد یم یدهکش  ین. پاهاش رو زمیمرفت یم

و جامون  شد ت باعث یسو پل یآتش نشان  یر آژ یرو به شکستن بود. صدا کمرم
 :ید. رابرت نگاهشو گردوند سمت صدا و داد کشیمقف شمتو

  یکوچه بغل-

  ی مجبورم کرد. خودمون و تو کوچه ا یو نگرفتم که باقدماش به همراه  منظورش
 .نشوند یوار و آروم کنار د یوانکردم. ا  یداخلوت پ

  :یختر یو کالفه عقب رفت. عرق از سر و روش م یدرو موهاش کش دستی

 : گندت بزنن تبر را

صورتش با هوا تضاد  ینشستم و دستمو، رو صورتش گذاشتم.  دما یوانا کنار 
 !داشت

  ی؟کن  یم یکار به دندون گرفتم: چ لبمو

  خون و نتونستم پاک کنم ی: لعنت رابرت

 .نداد و چند قدم دور شد جوابمو

 یرهم یداره م ی؟کن  یم یدار  ی: چه غلط یدمداد کش یباشدم و تقر بلند
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کس   یچبودم که مهار کردنم؛ کار ه یاالن اون وحش یصدام بود، ول یقاط  مبغض
 .نبود. نگاهم بهش بود از سمت راست صورتش خون باز شده بود

 خفه شو یقه: دو درابرت

 خودت خفه شو-

 :ید کش  یرونب یشوو گوش یبشدستشو برد سمت ج کالفه

 ... یالو یخودتو برسون کوچه پشت   ی: هر جا هست رابرت

 .کردم  ینظارش م وت سک تو

 عجله کن یسخوب ن یوانندارم جان حال ا  یحوقت توض -رابرت

  یشاز پ یکردن کار  یهو دستشو تو دستم گرفتم. گر ینروش نشستم رو زم روبه
 .یدمبرد. دستمو محکم رو چشمام کش ینم

 یخوب ش یدبا یدی؟فهم یشیزدم: م لب

 .دونم چقدر گذشت؛ نگاهم رو دستامون قفل بود نمی

 یدجان اومد: عجله کن ایدص

 .باال آوردم. رابرت جلو اومد و بلندم کرد سرمو

 جان یر بغلشو بگ یر : زرابرت

کردنش. در عقب و باز   یناشو بلند کرد و رابرت به کمکش رفت؛ سوار م  یوانا  جان
 .کردم و نشستم سرش رو شونم نشست 
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 یکردم. ب   یمتکون بخورم نگاهش کردم.  ضربان قلبم و کندتر حس  ینکها بدون
 ... طاقت تر از قبل نگاهش کردم

 یم؟رس یرابرت ... چرا نم-

 !چته یم : تازه راه افتادجان

  ...: کم موندهرابرت

 .سمت کمک راننده نشسته بود جان

 :مخاطبش رابرت بود  یبهم انداخت، ول یو نگاه  برگشت

 یه؟: کار کجان

  تونه باشه؟ یم ی: ک رابرت

  یم؟ر یم یمو نگاه کردم: کجا دارعجب راه جلو ر تو جاده با ت یمبود افتاده

بکوبم. من  یشهخواست سرشون و تو ش یدلم م ی؟انداخت  یر منو گ یاک  ینب خدایا
 .کردن! سرعتش و باال برد  یو آدم حساب نم

واسه همه ما   یوانجلو نگاهم کرد و گفت: جون ا ینهباز کردم که رابرت از آ  دهن
  یدم گذره اشتباهه، قول م یم یا یگهد یز چ تیکمهمه ... اگه تو اون مغز کوچ

  نشه یزیشچ

 تجربه کرده  ینارو: بدتر از اجان
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  ینگذشت که به جاده خاک   یادنگفتم. ز  یزی. لبامو، روهم فشار دادم و چیدلرز  چونم
در   یبوق زد که در باز شد. لورل و ِهنگ جلو ترمز کرد  یدر بزرگ  یو جلو یچیدپ

 .بودن یستادهوا

  یمارستانب یمشببر یدگرفته! با  یتونخگفتم: شو  حالت زار  با

رل برانکارد و آورد و رابرت در سمت منو باز کرد.  دستمو شد با دادش لو  یادهپ  رابرت
  گفتم: به من دست نزن  یبلند یباتقر یگرفت که با صدا

و باز کرد. با کمک جان و لورل رو برانکارد   یوانازم دور شد و در سمت ا کالفه
 .شدم یاده. پخوابوندنش 

و   یواندادن. لورل و جان ا یخودشون و نشون م یرهت یمه داشت و ابرها هوا
و دستمو  یستادموا یجیرفتم که باحالت گ یبردن. داشتم دنبالشون م یالداخل و

 .رو سرم گذاشتم

 .نگهم داشت یشم دست  ینپخش زم  ینکهرفت. قبل از ا یم یجگ  سرم

 یسااا : وارابرت

شده بود. کاش   روش طرح  یانداختم که حاال خون قرمز  یدمسف  یشرتبه ت  نگاهی
 .خورم یم یر من ت

 خ...خوبم ولم کن-

 : مشخصه رابرت

انداخته   یهمحض سا  یکیپلکامو باز کردم. تو اتاق تار  یشد... آروم ال  ینسنگ  پلکام
 .شدنه یکردم عضالتم درحال متالش  یبود. با ترس نشستم . حس م
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 یدادم؛ چسب یصوارد فضا شد. رابرت و تشخ ینور اتاق باز شد و همراهش در 
 .و اتاق روشن شد یدکش  یوار زده بود. دستشو رو د یشونیشپ یرو

 چشمم و زد: چطوره؟  نور 

 یدمم یتخودم گوشمال یوانقبل ا ی: چقدر تو شل و ولرابرت

 ینش؟ اخم زل زدم بهش: کجا برد با

 خوبه  اتیشیئم حاما عال یومده: گلوله رو درآوردن، هنوز بهوش نرابرت

 ینمش خوام بب یم-

پات  ی،کامال داغون شد یدار یاج: فعال نچ... تو خودت به استراحت احترابرت
 یکی چون ف یشهبرسه اونجا خورد م

  یرونگذاشتم:  برو ب  یشونیمرو پ دستمو

  .یدمتوهم کش  ابروهامو

  : باشهرابرت

 یشمجونتون م یبشه بال  یزیشاشارم و سمتش گرفتم:  چ انگشت

توجه برگشتم رو تخت و سرم و، رو   یزد. ب  یشخندیزومش و گرفت و ن نگاه
 .بالشت گذاشتم

 یدی: بخواب لرابرت

نگران جونش باشم؟   یدبا  یو در اتاق بسته شد. سردرگم بودم. من تا کِ   یرونب  رفت
  !یمکن  یو زندگ 
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 ...فرق داشت یلیاالن اوضاع خ یکرد، ول  ینم یبرام فرق   یشچند ماه پ شاید

*** 

 ایوان

 یدونم تو شوک  یم_

 نداشت؟ یکابوس تموم  ین انداخت. چرا ا یگشد یپا یرو پاشو

 یخودتو آماده کن یدبا یول-

 یبش یباز یهزد: قراره وارد  لبخندی

شد. چشمامو به   یشد. صداش تو سرم اکو وار پخش م  یلبه قهقهه تبد لبخندش
 باره باز کردم، یک

 .از کردمستم و ب بود! ب یکبود. بازم تار یکتار یول

. صورتم جمع شد؛   یدکش  یر که پهلوم ت  یدمکش  یقیتار شفاف شد. نفس عم تصویر 
  .به مغزم هجوم آوردن یشاتفاقات چندساعت پ 

 !بود ینهدفت ا ی؟بزن  ینمشم تا خودت به زم یقو  یخواست  یم پس

نفرت    یشهر  یبه قدر  یکردن با روح و روان آدما هدفت بود! ول  یبردن از باز  لذت
 !یمفرق دار یه یمثل خودت، ول یکیم نفوذ کرده که بشم تو قلب

نشون   یومن خود واقعم یول ی،شد یمقا یبندتزدم. تو پشت چهره فر پوزخندی
  .دادم

 .زنم یم یشتکه ازت دارم ذره ذره آت  ینقطه ضعف  با
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 !کشمیم یشروانتو جسمتو به آت روحتو

قراره  یما یگهد یزده کارا یر که بهم ت  یزدم. مطمئن بودم کس یستیرکیه لبخند
باشه   یناون قرار بود رو زم یاهم به حالم نداشتم یواه  یدنداشتم. ام یبکنه  ترس

 !من یا

 .بهش انداختم ینگاه  یم. نیختدر افکارم بهم ر یصدا با

 !نه؟ یسرم گذاشتم: عادت کرد یر رنگ رو به روم، دستمو ز  یره ت یوار زدم به د زل

 ی؟ بست: خوب  درو

 یشمبهتر نم ینکه ازا  یینب یم-

 .و جلوتر اومد یدکش  یعصب نفس

 !مشخصه ی؛: نه خوب یستادتخت وا کنار 

 و گفتم ینمنم هم-

 برگردوندم روش: چته؟ نگاهمو

 یسن یچیم... ه یچیگاز گرفت: چمه!! ه  لبشو

 !خواد دنبال ِاما بگرده ینم یتو صداش آشکار بود گفت: انگار کس که  یبهت  با

 یشهم یداش: پبادرد بستم چشمامو

 !یچجور-

ام نشده فقط   یدهدزد یحت  یم؛ فرستادم: گم نشده که دنبالش بگرد یرونو ب نفسم
 نرسه  یبیبردنش که بهش آس
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 ...! اون وقت توروینه؟نب یبکرد: بردنش که آس  زمزمه

 .قطع کرد حرفشو 

 :زدم یتکون دادم و پوزخند سرمو

 رابرت کجاست؟ -

 ی؟پرس یگفت: از من چرا م  یبا لحن تند یهو

 که ازش بپرسم  ینمب ینم  یوا یگه اطراف چشم چرخوندم: کسه د تو

 ...یا یگهد یزهحاال هرچ یا  یو به چشماش زل زدم: تو شوک  یدم توهم کش اخمامو

 !درست بگو چت شده یاامحرکات مسخرتو تموم کن؛  ینکردم: ا  مکثی

 :نگاهم کرد و لباشو روهم فشار داد  یدیرنگ نگاه جد  با

منو از خودت  یداشته باش ی به نظرم تو بخواب تا بعدا انرژ یس،ن میچیگفتم ه-
  باشه؟ یدورتر کن

دم.  پتورو کنار زدم و بلند ش  ی. عصبیدو درو کوب  یرونتند رفت ب  یو با قدما  برگشت
 .کردم  ینم ییاعتنا یکرد، ول  یپهلوم درد م

 .یستادمبرم سمت سالن که صداشون توجهمو جلب کرد و همونجا وا خواستم

 !یومد؟ : بهوش نرابرت

 :رابرت دوباره به حرف اومد یحامدت فر یسکوت طوالن  با

 الل؟  یا ی: کررابرت
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 ندم  یاروگرفتم جواب بعض  یادگفت:   یتعصبان با

 ماست االن؟ : با جان

 یقا: دقفریحا

 یخیال: برابرت

 : واقعا ؟ جان

به  یختهر یتو مدت کوتاه  یهمه چ  ینه،هم یبا تمسخر گفت: اره رو که بد رابرت
 شناسن  یکه چشم دارن؛ منبعشم همه م  ییهمه کور شدن کورا یانگار یهم، ول

 :اومدم  یرونب یوار بلند از پشت د یرو هم فشار دادم. با قدما دندونامو

  به حال باند کن یمفکر یه ی؛کن  یاخبارو خوب دنبال م-

 :. ادامه دادمیستادبلند شد و وا جان

 نه؟  یسیرئ  یه فقط و  یستیمن ن یار بهت گفتم دست-

 :یدمکوب  ینشبگه که دستمو رو س یزیچ خواست

و  یبذار بهش اضافه کنم که مشکل من به خودم مربوطه، تو که چشم دار ینما-
 نه؟  یم؛ندار  یواسه حمل و قاچاق مشکل ینیبب یفکر کنم بتون  تییسکورم ن

 ...تو وکرد. به خودم اشاره کردم: مشکل من با خودم و گذشته خودمه، اگه   اخم

 :جان اشاره کردم به

 یی بود که فکر کردم کسا یناحمقه بغل دستتو دخالت دادم، فقط به خاطر ا ینا-
 جلو روت یسنوا ینکه هستن هنوز که هولت بدن جلو نه ا
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ابروهام پرنگ تر    ین.  دستامو مشت کردم و اخم بیستادموا  یشسانت  یهفاصله    تو
 شد: هوم؟ 

 یم تا االنشم نبود یم،باش یمخواست یاگه نم یت گف  که  یکرد: من و اون احمق   زمزمه

 یهامروز با شمار ثانکه   یبفهم ینوخوام ا یگفت: فقط م  یبلند یحرص و صدا با
  یها زنده موند

به سرم  یرفت. دست  یرونو دنبالش ب یدکش یگرد کرد و رفت. جان پوف  عقب
 .و رو مبل نشستم یدمکش

  .انوهام و خم شدمامو گذاشتم رو ز گرفته بود. دست  یینکردم؛ سرشو پا  نگاهش

 .ضرب گرفته بود یندستام گرفتم؛ چشمام و بستم. پام رو زم ینب سرمو

 نه؟ یمگفتم: عوض  یگرفته ا  یصدا با

 :گذاشتن دستاش رو زانوم چشمامو باز کردم  با

 یباش یزاچ یلیخ یدشا یه... واسه بق یدونمنم-

 ی؟ هست  یوسط چه جهنم یدون  یزدم: م پوزخندی

 واسه از دست دادن ندارم یزیانداخت: من چ  یینزد و سرشو پا دیخنلب

  ...یدار-

همه  یمثل ما، دار یکی یشیم یدار ینی،ب ینم یگهتوام د یحق با رابرته،  حت -
چرا! چون چشم بسته سوختن    یدون   یچشمات بسته ست م  یول  ی،فهم  یم  یزوچ

 ...ت دارهبا چشم باز ترس داره وحش  یراحت تره، دردش کم تره،  ول
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 .به عقب برداشت یقدمشد و   بلند

  یشه؟؟عوض م یزیاگه بدونم چ یگفت: حت   یخشدار یصدا با

 ...گشتم  یندارم؛ داشتمم برنم یراه برگشت -

  .نگفتم یزی. زل زدم بهش و چیدکش  یقشرو شق دستشو

 :کوب اشاره کردم  یوار گذشت... به د  یقهدق چند

 خاموش کن-

شد. کنارم   یکمشون؛ خونه تارخاموش کردن ه رفت و بعد از  یوارکوبد سمت
  .برگشتم و تو چشماش زل زدم  ید؛ترس ینشست. جالب بود که ازم نم

درست بغل    یجالب  یتمنفساش ر  یافتاده بود. صدا  یراییاز پنجره وسط پذ  یکم  نور 
 .کرد  یم یجادگوشم ا

  ی که چشماش و بست. چقدر بخاطر من عذاب  م  یدمدستمو، رو گونش کش  پشت
 !یدشک

 !بود یآروم از صورتش کنار زدم. واسمون، بودن کنار هم عذاب خوب  موهاشو

 یقهنکردم. بعدچند دق یحرکت  یبستم ول یزل زدم به چشما یسانت  یهفاصله  تو
 ...موهاش بردم و بغلش کردم ینصورتم و ب

*** 

شکنجه   یدستگاه ها یه تر شب یش! بیپزشک  یزاتتجه یرنگ باکل یداتاق سف یه
 .بودن
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که باهاش   ییگاه بدنم بکنم که چشمم افتاد به باندا یهتا تک یدمو کش دستام
 .لب گفتم یر ز یدستامو به تخت بسته بودن. لعنت 

به انگشتام وصل بود که حتم  یرهمثل گ یمدر آورده بودن و چند تا س تیشرتمو
 .برقه یانداشتم جر

. دور تا دور اتاق  دیومن یادم یزیچ یول یشده،چ یارمبستم تا به خاطر ب چشمامو
 .بودم یمکعب مربع یهبود. داخل  یشهش

 یدمدر داشت. با باز شدنش، صاف خواب  یه اتاق بزرگتر بود که فقط    یه داخل    مکعب
 .بکنم یود؛ گوش بدم تا حرکت فعال بهتر ب یدو چشامو بستم. شا

 یکیه تر شد. در مکعب باز شد. حاال تو نزد یکو نزد یکنزد ییپا یقدما صدای
 .کردم  یشون مم حسخود

زد:   یحرف م یسیاومد که به زبون انگل یمرد یهام و منظم کردم. صدا نفس
 یهوشهب

 !شد یم یدار ب یدبود: تا االن با  یستادهاومد که انگار دورتر وا یا یگهمرد د صدای

 یمکن  یتمومش م یجور ینگفت:  پس هم   قبلیه

 شدنش یدار گفت بعد از ب  یبود: ول یسوم شخص

کارمون سخت تر و    یادبه هوش ب  یه؟ک  ینا  یدون   یکه تو نم  ینامثل    گفت:  دومیه
 یشه خطرناک تر م

 بهشون بگم یرمم یار باشه پاد زهرو ب-
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چندتا دستگاه اومد و بعدش    یشدم. صدا  یمشت کردم و آماده هر حرکت   دستامو
 .شدن یم یککه بهم نزد  یشتریب یقدما یصدا

 یرون ب یسید وا-

 اشو باز کن: دستباشن یگاردزدم باد یم حدس

 .دستامو باز کرد یکیشون! یاعوض ید خودتون و کند  گور 

رو صورتم تا  حدس زدم خم شده باشه  یومد؛م یکنفساش که از نزد باصدای
 !مرده رو خوب بلد بودم یهکردن مثل   ینقش باز یول یهوشم،مطمئن شه ب

ز کردن به تخت بند کردم و هم زمان با با یگمو. دست دیدکش  یدستم پنبه ا رو
  .پرت شد ینبه سرش زدم که رو زم یچشمام ضربه محکم

  ید؛ کارتش و به سنسور در کش  یدهترس  یبود با چهره ا   یستادهکه عقب تر وا   دکتری
 .یختنداخل ر یگاردباد یادیدر باز شد و تعداد ز

به   یحرفه ا یلیبه دستم زد و خ یاز پشت دستبند یکیشونخواستم بلند شم  تا
  .یدمنگاهش کردم و با پام به شکمش کوب یکرد. عصبتخت وصلش   یلهم

به سرم زد.   یربه ااومد سمتم ض  یکیشونزدم...    یشدن و م  یم  یکمکه نزد  اونایی
 .شد یرد و بدل م ینشونب یزاییچ ینیبه زبون چ

 یکیشونته خطه...    ینجاندارم و ا  یخبر کنن راه فرار  یکمک   یرویدونستم اگه ن  می
که اسلحه   یدمآرنج رو دستش کوبجلو صورتم گرفت.  با  اومد سمتم و اسلحه شو

 .از دستش افتاد
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اومدن سمتم خم  یادیشون. تعداد زیچیدشکستن استخونش تو گوشم پ صدای
 .یدشدم اسلحه رو بردارم که با زانو به صورتم کوب

حرکت خم شدم و اسلحه  یهخودم و کنترل کردم و با  یشدم،  ول یجگ  یا لحظه
با تموم شدن گلوله هاش   یکردم، ول  یکدونم به چند نفرشون شل   یمرو برداشتم. ن
 .پرت کرد یکیشونمت سر  اسلحه رو س

 .کرد  یها خون چکه م یشهش از 

 یزیمحکم تر از اون چ  یول  یدم،تختو کش  یلهو تلف نکردم و با تموم قدرت م  وقت
 .بود که کنده بشه

. برگشتم... یدمشون کوبنفرشون اومدن سمتم که دوباره برگشتم و با سر به چند
 نبود  یا یگهچاره د

و درد   یتاز عصبان ی. دادیختر یشستمو شکوندم؛ عرق از سرو روم م انگشت
 تونستم حرکت بدم؛  یآوردم؛  انگشتمو نم یرون. دستمو از دستنبد بیدمکش

 .کردم  یکشدم و اسلحه شو ازش گرفتم. شل یر دوباره درگ یکیشون با

که متوجه   ییدمدو یرون از مکعب ب یعش شد. سرقرمز همه جا پخ یر آژ صدای
 .بودن، رمز در شدم یکارت 

. دوباره  یدمکش  یروندکتر کارتش و ب یبو بعد گشتن چند تاشون از ج برگشتم
 .رفتم سمت در و، رو سنسورش گرفتم؛ باز شد

بودن. شروع کردم   یا  یشهش  یبزرگ   یپنجره ها  یگشبود که سمت د  یلیطو  سالن
مونده  یباق  یر فر جلو راهم سبز شدن؛ خواستم با دوتا تره چند نکه دوبا  یدنبه دو
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  یناز پشت سرشون اومد و همشون رو زم یک شل یکنم که صدا  یکبهشون شل
 .پرت شد

بلند کردم که با افراد خودم رو به رو شدم. با شک نگاهمو، رو رابرت  سرمو
 !ید؟چرخوندم. از کجا فهم

 :هشو گرفت و داد زدکه نگاکردم    یمچنان داشتم با شک نگاهش  هم

 یادداره م یکمک   یروین یاب-

 .شد یقطع نم یر آژ یرفتم سمتشون، صدا یتند یقدما با

  یرونش و باز کردم و برگشتم و به ساختمون زل زدم. ب یندر ماش یرون،ب دویدیم
 یداشت!! با اومدن صدا یزاتداخلش اون همه تجه یبه متروکه بود، ول یهشب
 .یدمو کوبسوار شدم و در  یکشل

 .... صبح شده بودیدنبه آسفالت رس یها دور زدن و از راه خاک  ماشین

 بغل پشت و نگاه کردم: دنبالمونن  ینهآ  از 

 یکروفونشو. رابرت نفس زنان میدمکش  یرونب یاسلحه ا یصندل یر شدم و از ز خم
 یدکن   یک روشن کرد: شل

 یستوب نحالت خ یوان،ا ینکه دستمو گرفت: بش  یدمکش  یینرو پا پنجره

 یکرد  یدامپ یکه چجور  یبدهکار یحتوض یهزدم: تو  یوحشتناک  پوزخند

بردم.  به  یروننگاهش عوض شد. برعکس نشستم و سر اسلحه رو ب رنگ
 .چپ شد ینکردم که ماش  یکشل یکاشونالست
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درست    یکوپتر هل  یکردن. صدا  یم  یکسمتمون شل  یننفرشون از سانروف ماش  چند
 ی. تو جاده کنار ساحل با سرعت حرکت میرمباال بگ باال سرمون باعث شد سرمو 

 .جان بغلمون قرار گرفت ین. ماشیمکرد

 :و داد زد یدکش   یینشو پا شیشه

خوان سمتشون نارنجک پرت کنن؛ چاره   یپشتشونن م ینامون: دوتا از ماشجان
 ازشون  یددور ش یعسر یم؛ندار یا یگهد

  .برگشتم ینزدم و تو ماش یحرص لبخند

 یکی. یومدنبغلمون م یگهد ینایکرد. جان و دوتا از ماش  یشتر و ب عتشسر  رابرت
 ما برخورد کرد  ینایاز ماش یکیبه  یشونمشک یاز ونا

  .شدن یدههر دوشون به کوه کوب که

  یکه صدا  یمده بود...  صدمتر ازشون دور شیدنپشت و نگاه کردم که ترک ینهآ  از 
 پرت کرده بودنن نارنجک که سمتشو  ییها یننارنجک بلند شد.ماش یدنترک

 سرمون قرار گرفتن: تموم شد؟  پشت

باال سرمون اومد:    یکوپتر هل  یدنترک  یباال گرفت و فشارش داد. صدا  یدکمه ا  رابرت
 االن تموم شد  -رابرت

 شدست  یکه مشخصه نقشه از قبل طراح   ینطور چه خبره؟ ا  ینجازدم: ا داد

 بهت یگمم یم: بزا دورتر شرابرت

 نبودن نه؟  یساونا پل یروز ت دبردم: رابر و باالتر  صدام
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  نه؛ همشون جاسوس بودن-

بدن   یهعل  یبود و نتونستم پاک کنم؛ باهاش پادزهر  یختهر  ینکه ازت رو زم  خونی
 یکرد  یتموم نشده؛ خودت تموم م یقشخودت ساختن که تزر

 یدی؟رو از کجا فهم ینا: همه ایدمتو هم کش  ابروهامو

: جان هنگ و فرستاد دنبالشون اوناام احمق نبودن  ود ب یرونبه ب  ینهاز آ  حواسش
  یک شل یاببا اسلحه بهشون رد ینکنن واسه هم یتا نفهمن دارن دنبالشون م

 ینجا اوضاع از چه قراره و ا یدیمفهم یم یمداشت ینجاکه اومدن ا  یدیمکردن؛ فهم
 ه صبح متوجه نبودت شد یکاینزد یحاکجاست، تا که فر

 ن که خودم متوجه نشدم؟؟؟ ردب یشد...من و چجور جالب

  یق رفت و گفت: دکتر معالجت جاسوس بود؛ بهت دارو تزر یکه انتظار م  حرفی
 کرده

 خنده داره -

 و گفتم یتواقع یهمه -

 :دادمو تو مشتم فشار  انگشتم

 فهمم  یزود م یا یر د یدروغم گفته باش_

ت: ِاما ت گفسکو  یقهزدم به رو به رو که نگاهشو سمتم چرخوند. بعد از چند دق   زل
 برگشته

 .زدم یا یگهد پوزخند
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 ی؟بگ  یزیچ یخوا ینم-

 یشه؟ نم یداپ ینتو ماش یکوفت   یه-

 پشته بپوشش یشرتمپشت اشاره کرد: سو به

 .رو ترمز زد یالو یجلو  یدمشپوش ینکهشدم و برداشتم،هم خم

سمتم، پشت سرش ِاما  ییدو آشفته دو یدهترس یا یافهبا ق یحاشدم که فر پیاده
 .زدم ی. نگاهم و چرخوندم رو انگشتم و پوزخندیومدم داشت

 دکتر خبر کنم؟ یخوا یکنارم قرار گرفت: م  رابرت

 از اون جاسوساش یدونهبهش انداختم: آره  یزیتمسخر آم نگاه

و دور زد وگازش و  یننگفت و برگشت سمت ماش یزیچ یحاشدن فر یکنزد با
 ...گرفت

*** 

 فریحا

 یوونه د ینبودش. ع یدهدهن باز کرده و بلع ینار زمازش نبود  انگ یصبح خبر از 
 .دمش یو باز بلند م یوفتادممبل م یرو یهزدم. دو ثان یها سالن و قدم م

. یومدرفت و م  یروم م  یازمن نداشت گاه   یمتعجب ِامام که حالش دست کم  نگاه
 یشمم یوونه...دیشمم یوونهزمزمه وار گفتم: د

 یم؟باغ منتظر بمون یمبر -ِاما
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هوا سوز داشت. معلوم بود قراره بارون بباره؛    یرونب  یمتکون دادم و باهم رفت  موسر 
 .یدمباال کش یشرتموسو یپز

  ی راحت   یها  یصندل  ی که تو کمد اتاق بود برداشته بودم. رو  ییو از لباسا  سویشرت
جز  ید دون یتون م ینجا؟همهچه خبره ا یدون  ی. نگاهم روش بود: توام میمنشست

 !من

 :به نگاهم دوخت یشو ه اقهو چشمای

 عوض شده یزاچ یلیمن نبودم انگار خ یاز وقت  -ِاما

  .یدمرو چشمام کش  دستی

 ....یوانتو با ا -ِاما

  یراناز ا-

 یشه زد: باورم نم لب

گر گرفتم. دستمو انداختم و زود    یشبد یادآوری. با یدمو گوشه لبم کش انگشتم
 .یدنفس کشبلند شدم. چند قدم دور شدم و شروع کردم به ن

 یستن یبرادر من آدم نرمال -ِاما

 .برگشتم

 ...برادر تو قلب منه-
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 یوانترمز شد. ا یبد یاومد که با صدا ینماش یکایالست یباز شد و صدا یالو در 
. از سرتا پاشو نگاه  یستادموا یشسمتش تو دو قدم ییدمقرار دو یشد. ب  یادهپ

 کردم؛

 !بود سالم

. شونم ییدمدو یالو قورت دادم با نگاه آخر راه برگشت و گرفتم و سمت  بغضمو
 .سوخت ی. نوک دماغم مینستادموا یخورد به ِاما، ول

و سرمو به در   ینو انداختم تو اتاق و درو قفل کردم. سر خوردم رو زم خودم
 .شد یدهنگذشته بود که درکوب یاد. زچسبوندم

 یحا اومد: فر یشخسته و عصب  صدای

  .خوردم و دستمو رو قلبم گذاشتم نیتکو

 ینجاها شده بود گفتم: آدم نشسته ا  یکه به بغض و ترس قاط   یبیعج  یتن صدا  با

 ی؟باز کن، چرا درو قفل کرد -ایوان

 راحتم یجور ینا-

  کنم  یکه م  یدون  یشکونم؛  م یمگرنه م: باز کن ید به در کوب دوباره

 :دور تر شد صداش

 : منتظرمایوان

 !بود یلمگه فشکست؟ م می

 :یدمکش  داد
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 چرا؟  یگی؟چرا زور م-

 یبهتره باز کن  یده،: تا کار به اونجا نکشایوان

 یمبر ینجا از ا یاکردم: ب  ناله

 .حرفارو بگم ینتونم ا یدونستم جلو روش  نم می

 کردم: کجا؟  یو تصور م پوزخندش

 که نخوان هر روز بکشنت   ییمشت کردم: جا یلرزونم و عصب  دستای

 ینه برم وضعم هم یادن  ین هرجام -ایوان

 جام بلند شدم ودرو باز کردم از 

من نگران   یشهباشه ! قراره هم یجور ینبه چشماش گره خورد: قراره هم نگاهم
 !ینکن یجونت باشم و کار

 .گرفت  یحرفام  تک به تک از ته قلبم نشات م همه

تا همه  یتحمل کن ید: گفتم بایدکش  یقیو تو اطراف چرخوند و نفس عم نگاهش
به تحملش، منم  یپس مجبور ی،موند یول یه،خطرناک یهپاک کنم؛  گفتم باز یوچ

 مجبورم

 :یستادکنارم رد شد و وسط اتاق وا  از 

 و تموم کن یبحث تکرار این

  .در برداشتم و برگشتم یجام خشک شده بودم. دستم و از رو تو
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مجبورت   یی؟چ ...چرا مجبوریسن یگفتم: جون تو واسه من بحث تکرار  عصبی
 آخه؟؟   یجهنم و ول نکن ینکنه ا  یم

  ی و رو کرد. پوف   یر و سرد نگاهم کرد.  کنار تخت نشست. خم شد و کشو رو ز  جدی
 .چشماشو بست ید؛کش

 .یدمپرس یبار بود م یناول ینکهنداشت! با ا یسوالم جواب   ینزد؟ ا ینم حرفی

  .کردم  یبه حرکاتش نگاه  م یشصتشو گرفت. عصب انگشت

استخون انگشتش صورتم جمع شد.  یصدا یدنرکت فشارش داد، با شنح یه با
 .ابروهاش نشست ینب یداد و اخم یدندوناشو روهم فشار م

 ده؟  یپس زدم: انگشتت چرا صدا م  بغضمو

 : شکست یدکش  پوفی

 !بلند گفتم: شکست ناخودآگاه

  .و بهش رسوندم و خم شدم رو دستش که موهام رو صورتم پخش شد خودم

 کرد؟  یدرد نم ی؟آدم ی،شکست! تو مطمئن یچجور-

  .اون حالت نگاهمو باال آوردم تو

 یحا نگرانم نشو فر-

 گفت: نشو   سمتم و با تحکم خم شد بیشتر 

  .یدلرز چونم
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دور کنن؛ با وجود همه خط قرمزا  به حرف    یو از کار  یبچه ا  یه، بود با تنب  ینا  مثل
   .شه  یشتر ه بسا عالقش هم بکس گوش نکنه و جذب انجام اون کار بشه و چ  یچه

 مشکل خودمه یگهشدم بغل گوشش و لب زدم: اون د  خم

 .تو شوک رفتم یهویشبه روم زد؛ رو تخت پرتم کرد. با حرکت  پوزخندی

 :دهنمو قورت دادم. تو بغلش گرفت آب

 من احساس ضعف کنم یشهباعث م ی،زن  یکه ازش حرف م  ی: مشکلایوان

از جنون نجاتم  یگذاشتم تا فاصله ا  ینشمو رو سقلبم باال گرفت. کف دستا تپش
 .بده

دوست    یکس  یوقت   ی،دونس  یشد: م  ینم  یا  یگه د  یاز چشماش معطوف جا  نگاهم
 ی؟فهم ینم یزارمچ ینجور ا  یشه؟داره نگرانت م

 باال انداخت و گفت: نه  ابرو

 با حرص بستم: ولم کن چشمامو

 !!شدم یم . کاش تا ابد حبسیامب یروننداشتم از بغلش ب دوست

. کنارش  یددستاشو از دورم باز کرد و طاق باز خواب  یانداخت و بدون حرف   ینگاه   نیم
 !!افتادم و سرمو، رو بالشت گذاشتم. گرم بود

اومدم و از اتاق  یینحرکت از رو تخت پا  یه. با یدمکش  یینو پا  یشرتمسو زیپ
 .یدمکش  یقیگذاشتم و نفس عم  یاطزدم. پامو به ح یرونب

  .داد. چشمامو بستم و جلوتر رفتم یم و تکون مموها باد
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زدم. در  ی.  لبخندیامرعدو برق و بعدش نم نم بارون باعث شد به خودم ب صدای
 .یدمشد. لبخند زدم  و دور خودم چرخ یشتر شدتش ب یقهعرض دو دق

بود. حس آزاد بودن،  سبک شدن، رها بودن، واقعا بهش  یوصف  یرقابلغ حس
 .داشتم یاجاحت

 .نشستم و خودمو بغل کردم یالو یورود یکوس رو

شدن. سردم  یم یسبودم که چطور خ یرهها خ یزهو سنگ ر  ینزم یکف خاک   به
 .شد

  یوانتو اتاق رفتم. ا  یممستق  یال،. بلند شدم و برگشتم ویدلرز  یخودبه خود م   چونم
  بود؛ یدهخواب

. رفتم تو  یدمشک  یرونب ی اسک  یقه یرهنپانچ و شلوار و  پ یهکمد شدم و   نزدیک
 .یدمشونحموم و پوش

به صورت سرخم افتاد:    ینه. نگاهم تو آ یچیدمرو برداشتم و موهامو دورش پ حوله
 کاش سرما نخورم

  .حموم و بستم و روم و سمتش برگردوندم در 

تخت و روش   هنوز گوشه لبش بود. جلوتر رفتم. پتو مچاله شده گوشه پوزخندی
 .یدمکش

بدون تو  یشه؛نم یفهم یتم. زمزمه وار گفتم: چرا نمکنارش رو تخت نشس  آروم
 ... یشهنم

 یری؟؟گ  یاگه من برم جلوم و نم ی؛مکث گفتم: تو چ  با
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رفتم.   یرون و هول از اتاق ب  یدمتو راه خشک شد. عقب کش  یو باال آوردم، ول   دستم
 .دستامو، رو صورتم گذاشتم

 !یحافر یکن  یم چیکار 

 یحا؟ فر-

 :کرد  یشده نگاهم م یز ر ییچشما برگشتم. ِاما با ترسیده

  شده ی: لپات چرا اونجورِاما

و با ِمن ِمن گفتم: بارون    یدمخنده زد. دستمو رو حوله دور موهام کش  یر بعدش ز  و
 یادم

 آشپزخونه  یا: گشنمه بِاما

و دنبالش راه رفتم. آشپزخونه   یرونه افتاد. نفسم و فوت کردم بسالن را سمت
نگاهش    ینهدادم به کانتر و دست به س یهبود. تک  یلتکم یشبود و همه چ یبزرگ 

 :کردم

 یغذا حالمونو خوب م یهبهتر از  یچ  یم؛نخورد یزیو چ یم: همه مون خسته اِاما
 کنه؟

 :سرشو باز کرد یباال ینتکاب   در 

 یس؟ گشنت ن:  ِاما

 ی؟کن  یدرست م یچرا...چ -

 ی : ِپلِمنِاما
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 ها؟ -

 نکن خوشمزس به صورتم کرد و گفت: اسمشو نگا   نگاهی

 .گذاشت  یز و آب و... رو م آرد

 کنم؟  یکار من چ-

 خرد کن یار درب یخچال: قارچ و از ِاما

 ...درآوردم و مشغول خرد کردنش شدم یخچالتکون دادم.  قارچ و  از  سرمو

 گذاشتم: تموم شد؟   یز نفر رو م۳واسه بشقاب

 .به کمرش زد و سرشو تکون داد دستشو

 صداش کنم یرمم-

بود؛    یدهدر اومدم سمت اتاق رفتم. هنوز خواب بود. رو پهلو خواب آشپزخونه از 
 .پاش بود یال یگشبود و نصف د یزوننصف پتو از تخت آو 

 .رو تخت نشستم یگشد سمت

گوشش بردم و فوت   یکشد. لبامو نزد یم یینپا. تخت باال یدمو جلو کش خودم
 یوااانکردم: ا

 :باز نگاهم کرد یمهن یچشما با

 ؟ : هومایوان

 یادصدا م یرونزدم: از ب یطانیدلم لبخند ش تو
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 قبل از تو صدنفر بودن که بخوان خبرم کنن یومدگفت: اگه صدا م  یبم یصدا با

 یگم؟من دروغ م یعنیروهم فشار دادم تا نخندم.  لبامو

 :ابروشو باال انداخت یتا یه

 : شک ندارم ایوان

 یمدهنمو کج کردم:  غذا آمادس پاشو بر باحرص 

 خورم  ینم :ایوان

 یخور  ینگفتم م  یم؛بردم: گفتم پاشو بر  یکش گذاشتم رو گونم و سرمو نزد  انگشتمو
 !نه یا

 یام: عه!  برو مایوان

 نتظرماره... م-

 :زد یمحو لبخند

  خوام لباس عوض کنم ی: مایوان

 :کرد  یز ر چشماشو

 بهم؟ یزن  یزل م یجور یناون موقعم هم-

 گرد شد:  برو تو حموم بپوش   چشمام

 :خودش بلندم کرد با

 : باشه ایوان
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  یپ از کمد برداشت. برگشت و به چشمام زل زد. ز یشد و شلوار و هود بلند 
  .حرکت درش آورد یهو با  یدکش  یینو پا  یشرتشسو

 آشپرخونه... تو لفتش نده  یرمرو گردنم گذاشتم: پس من م دستمو،

 گرد کردم: باشه؟  عقب

 :زد پوزخندی

 !حاال یبود -

 زدم: راحت باش یکم رنگ   لبخند

 !خودم ناراحت بودم درواقع

 !و تو آشپرخونه انداختم و حوله دور موهامو باز کردم: اووف چرا گرمه  خودم

  یدیپوش یاد: خب زِاما

و نشستم.   یدمو عقب کش  یو خودمو فوت کردم.  صندل  یدمکش   یینلباسمو پا  یقه
 :و درشو با ژست باز کرد یز قابلمه رو گذاشت وسط م

 ِاماسرآشپز  ین شما و ا ینا : وِاما

و به ِاما دوخت.   یشتو چارچوب ظاهر شد. نگاه عصب  یوان.  ایدمحرکتش خند  به
 .و نشست یدو کش یبرداشت؛ صندل یا یشهش یخچالاز 

  یشه شدن ش  یده. نگاهش همچنان رو ِاما بود. با کوبیدو باز کرد و سر کش  یبطر  در 
 .نگاهشو باال آورد خوردم. ِاما با ترس یتکون  یز رو م یدنینوش

 !گفت: خوش گذشت؟  یشخندن با
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 !یعنیوقتش بود بپرسه! حق داشت  شاید

که انگار با خواسته خودم رفته   یرفتار کن  یجور  یحق ندار  یکنم، ول  ی: درکت مِاما
 بودم

 :گذاشت  یز زد؛ دستاشو رو م یستیرکیکردم. لبخند ه  ینگاهشون م گیج

 : کجاست؟ایوان

 دونم ی: نممااِ 

  یارمشونخوام برم ب یمونده م یقبل یالو لباسام تو و المیوسا-

! کارت یموقعه ا یو ب  یخودگذاشتم. چه حرف ب یز و آرنجمو رو م یدمگز لبمو
 ...یوان،گوشیماونجا بود. عطر ا یممشناسا

  .هم زوم بودن یتو چشما   یدن؛ که انگار حرفمو نشن  جوری

 !یدون  ی: که نمایوان

 .یدکوب  یز . دستشو محکم رو میدکش  یقیزد. نفس عم  یشد و دور خودش چرخ   بلند

 گفت: گفتم کجاست؟  یبلند یصدا با

 ی؟کن   یدونم چرا باور نم ینم یگمم یوان: اِاما

 .یدمبازوش گرفت و بلندش کرد. لبمو گز از 

 ییی؟؟؟ ِاما چ یدلقکا !! چ  یااحمقا  یم؟چ یه: من شبایوان

 :باالتر برد صداشو
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فهمم  یکه باالخره م  یستمن یتو و اون عوض یبازشب  یمه: من عروسک خایوان
  شده یمقا یتو کدوم سوراخ موش 

 :و ول کرد و هولش داد بازوش

جاسوسش،   یدمهم خونش و هم جنسش و شا  یادخوشمم نم  ی: باشه نگو، ولایوان
  تو خونه من باشه

  یرون ب یدنینوش یشهو بعد برداشتن شآخر زد  یر کردم که ت  یشوک نگاهش م با
 .افتاد ینم دار نگاهم کرد و رو صندل یی ِاما با چشما رفت.

به   یطور ینِاما رو از خودش ا یورد؟؟؟حال درم ین و به ا یوانکه ا  یبود اون  کی
 روند؟؟  یم یخاطر ک 

 .بلند شدم و کنارش رفتم. نشستم و دستاشو گرفتم کالفه

 !کرد؟  یرونم: بِاما

 نه بگم. ناخواسته بغض کرده بودم:   یدونستم چ  نمی

 : خودش گفتِاما

 ازش؟ یکن  یم یو مخف  یزی: چیدمپرس یدروون شد. باترد اشکاش

 .نگفت یزیمکث نگاهم کرد و چ با

 گردم خونه خودم   ی: من برمِاما

 خواد  ینم ینودونم، ا یبمون من مامشب و -

  :کف دستاشو رو چشماش گذاشت  یدمکنار کش  دستمو
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 یش؟؟ شناس یاز من بهتر  م یکن  ی: فکر مِاما

 یستن یدهکه نشون م  یگفتم: مطمئنم اون   یناناطم با

 :زد و بلند شد نیشخندی

 دنبالت  یام: فردا مِاما

 ی؟چ  یبلند شدم: برا  باهاش

 عوض شه حال و هوامون یم: برِاما

 باشه -

  .شد یدهدست نخورده کش یو بشقابا یز به م نگاهم

 : فعال ِاما

 :تکون دادم سری

 خدافظ  -

گذاشتم و عقب   یرفت. کف دستامو، رو صندل  یرونخونه بزد و از آشپز   یتلخ   لبخند
  .و نشستم  یدمشکش

 .یچیدپ یالزنگ تلفن تو و یو چشمامو بستم... صدا یز گذاشتم روم  سرمو

رو کاناپه اومدم؟    یو بلند شدم. من ک   یدمپلکامو باز کردم. دستمو، رو گردنم کش  الی
 .و برداشتم  یز صدا رو دنبال کردم و تلفن بغل پر

 :گفتم  یروس به
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 بله؟  -

 سالم...ِامام -

 :یدمکش  یا خمیازه

 یرصبح بخ  -

 !ی :  نگو خواب بودِاما

 :یدمرو موهام کش دستی

 اره  -

 دنبالت یامشو، م:  بپر آماده ِاما

  .تا ته باز شد چشمام

 ی؟: صدامو دارِاما

 :گفتم  خوشحال

 یا زود ب -

  یس م و خودمو به سروو ذوق داشتم. قطع کرد یرونمدت ها قرار بود برم ب بعد
نبود. دست و رومو شستم و موهامو با   یوان از ا  یخبر یشهاتاق رسوندم. مثل هم

 .حوصله بافتم

 :انداختم ینهتو آ  یدوباره ا نگاه

 ن ... خوب نشد -
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 بستم. خووبه  ی موهام و باز کردم  و از باال دم اسب بافت

  ی کمد واسه هرک   ین. ا یدمبرداشتم و پوش  یشمیو کاپشن کوتاه    ینکمد شلوار ج  از 
 .من بود یز بود؛ همه لباساش متناسب با سا

ازش   یدکوفتم شد. مگه با  یشبد یروان  یوانزدم که با به خاطر آوردن ا لبخندی
 .نبود یبهباال انداختم . ِاما که غر یاگرفتم؟ معلومه که نه! شونه   یاجازه م

شدم ِاما بعد چند   ینشو پام کردم. اندازم بود! سوار ما یکنار جاکفش  یبوتا نیم
  .حرف زدن با لورل اومد و نشست یقهدق

 یمم: بزن برِاما

 یرمنخوردم دارم ضعف م یچیفقط من ه-

 :گرفت  ینبغل ماش ینهاز آ  نگاهشو

 خرم یم یزیچ یه-

 :شدم یره خ یرونب به

 ...باشه  -

 :رو ترمز زد یابونخ کنار 

 بخرم؟  ی: چ ِاما

 :فکر کردم یکم

 قهوه  -

 فقط؟ -ِاما
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 :و از پشت چنگ زد یفشتکون دادم؛ ک رموس

 ی؟دار یلعضوا وسا یالیتو و یگفت   یم یراست  -ِاما

 اونجاس یمچسبوندم: اره همه چ یصندل  یبه پشت  سرمو

 یارنجمع کنن ب یلتوفرسم وسا یتونم ببرمت اونجا، م ینم -ِاما

 کنه   ینم یفرق -

 یامخوبه پس...االن م -ِاما

 ...بست درو

راف خورد حواسم پرت دور و اطراف بود که در سمت راننده  اط  یبه شلوغ  نگاهم
 :بازشد

 ....چ زود او-

به چشماش بود. زبونم   یدود  ینکار پوش که عمرد کت و شلو  یهخورد به    چشمم
تو کمرم فرو رفت. و   یقفل شد. در پشتم باز شد تا خواستم برگردم سر اسلحه ا

 بعد صداش اومد و گفت: جلوت و نگاه کن

 ...روشن کردو  ماشین

 شما؟  یدهست ی...ک یکن  یم یکار چ-

 گفت: ساکت باش  یختیر یب  یبا صدا مرده
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زد.   ی. از شدت استرس قلبم تو دهنم میچیدپ یباالتر تو کوچه خلوت  یابونخ چند
وجه، پشت سرتم نگاه نکن؛ خوب گوش   یچباش و به ه یدوباره گفت: دختر عاقل

 کن فقط

 .یدکتر  یو منگ بودم سرم داشت؛ م گیج

 :از پشت سرم اومد یزن  صدای

  ی مرداب، ول ینو ات یذاشتی از اول پا م یدنبا یه،خطرناک یجا ینجادختر جون...ا-
 یخودت انتخاب کرد

 .کامال مشخص و واضح بود  یشلهجه روس یزد، ول یحرف م فارسی

 ید؟؟ هست یزدم: شما ک  لب

اونا    یوام قاط خوام ت  یخوام نجاتت بدم؛ نم  یزنم؛ م  یمن حرف م  ینجاا  یسسه-
 یران فرستمت ا یسرو صدا م یب  ی،کن  یکه بامن همکار  یته دره...درصورت  یبر

  .آوردم یاز حرفاش سردر نم هیچی

 نه؟؟؟؟  یا یخوا یو م یتآزاد یه؟نظرت چ-

 ؟؟؟؟ یچه آزاد-

 :خودم اومدم به

 ید؟ خوا یاز من م ی... چ  یچ -

 :کرد  یا سرفه
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بده، درعوض تا آخر عمرت تو  یلمونو تحو یوانکمک کن و ا  یستن یکار سخت -
 کن  یآرامش زندگ 

گفت نصف جون خودم بود.   یکه م  یلرزونم و به زور کنترل کردم. اون کس  دستای
 !؟ یوانا یب  آرامش 

 ی؟؟دار یکارشچ-

 دخالت نکن یشتر ب یم؛دار ییحسابا یه تسو یهتر اومد: ما باهم  یکنزد صداش

 کنم؟  یکمک م  بهتون  ید: چرا فکر کردیدمکش  یقیعم نفس

 یباش یچهمهره باز یهقراره   یدون  یچون م یدشا-

  یسمرده پشت رل اومد: پنج رئ صدای

 ...یوانا -زن

  ...شد یدهبر نفسم

  یهما کاف یو رابرت برا -زن

 .داد. زبونم قفل شده بود  ینم  یفرمان   یچ!! مغزم هیختنر  یواسم برنامه م  داشتن

و الزم  ی....خوب فکراتو کن من هرچ باش یندتنکن به فکر آ  یفخودت و ح -زن
 ... یبگ  یدو دفعه بعد با یینها یمبهت گفتم؛ تصم یبود؛ بدون 

 :مکث ادامه داد با

آدمارو مجبور کنم،  یزبون خوشم بود، وگرنه بلدم چه جور  ینکنم ا  یتبذار حال- 
 پس عاقالنه رفتار کن
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 کنم  یشده نابودت مکه   ببره از راه دورم ییقرار شخص بعد  بو یناگه از ا -مرد

 .فرستادم یرونآروم نفسامو ب آروم

 یبر ینجااز ا یتون  یم یمما رفت ینکهبعدا -مرد

 .حالت خودم نبودم. چشمامو بستم؛ تو شوک بودم تو

 ینتنها تو ماش  یدمربع که به خودم اومدم د   یهکردن فقط بعد    یکار چ  یدم؛نفهم  دیگه
 ِاما یاازنگ بزنم...و  ینداشتم به کس یمنشستم. گوش

 

*** 

 ایوان

  یارمو درم یمکه بهشون مشکوک  ییاز کسا یستل یهدارم  -رابرت

 یرون ب یزیمهمه رو بر  یدزدم: پس با پوزخندی

 !بجز خودت ی،به همه شک دار ینهاز پشت لپ تاپ باال آورد: مشکلت ا سرشو

 نرفته!؟ یادتامشب و که -

 حواسم هستنه  -رابرت

کردم. با زنگ    یمگوشه لبمو تنظ  یگار بل گذاشتم. سم  ینگفتم و سرمو رو پشت   چیزی
 .برش داشتم یز بلند شدم و از رو م یمگوش

 .به چارجوبش دادم یموو تک یستادمپنجره وا جلوی
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 "ِاما

 :یچیدلرزونش تو گوشم پ یزدم. خواستم دهن باز کنم که صدا نیشخندی

  یحا....فریوانا -ِاما

 یحا؟ فر یچ -

 بود و نه خودش ینبرگشتم؛ نه ماش بخرم یزیشدم؛ چ یادهپ -ِاما

  االن؟ ییشدن: کجا یبه موهام زدم که تازه داشتن بلند م یچنگ  عصبی

  (..)یابونخ -ِاما

 .کردم  قطع

 یشده؟ چ -رابرت

 کن  یابیرد یعو سر یکه به ِاما داد  ینیماش-

تند    ینگذشته بود؛ آدرس و بهم داد. با قدم ها یشتر ب یقهتکون داد چند دق سرشو
 .رسوندم و سوار شدم؛ با سرعت روندم ینبه ماش خودمو

با چند متر فاصله پارک کردم و   یناز خونه رابرت دور نبودن؛ پشت ماش خیلی
 .شدم یادهپ یعصب

سمت آسمون که قطرات درشت بارون رو صورتم نشست و در  یدم و کش نگاهم
 .چرخوندم  ینشد. نگاهم و دور تا دور ماش یسباسام خل یهعرض چند ثان

. بلند  یستدرکار ن ی و با دقت نگاه کردم تا مطمئن باشم بمب یرششدم و ز مخ
 .شدم و نفسمو فوت کردم
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بهش زل زدم. چشماشو بسته بود و انگار  یشهشاگرد رفتم. از پشت ش سمت
 .حواسش به اطرافش نبود

 .زد یغو باز کردم، باترس برگشت سمتم و ج یندر ماش سریع

 .بهم دوخت یدشوشم. نگاه ترستامنفجر ن یدمکش  یم یقعم نفس

 ی؟؟هااا؟؟ کن  ینجاچیکارمیا-

 ...نگاهم کرد: سرمن داد نزن خیره

 .شد و دور و اطرافش و نگاه کرد پیاده

 :یدممشت کردم و درو کوب دستمو

 ی؟؟ خبر اومد یب  یواسه چ  ی؟؟کرد  یم یکار چ ینجانکن بگو ا یمن و روان -

  تو؟؟ یبدون  یوهمه چ  یدمگه با-

  بدونم  یدهم فشار دادم: اره...بارو دندونامو

 :و پشت سرشو نگاه کرد. بادستش به داروخونه اشاره کرد برگشت

 ی؟؟ بدون   یدبا ینمداشتم؛ ا یکاره شخص-

 .سوار شد. به ِاما زنگ زدم ین،سمت ماش یدمگرفتم وکش  دستشو

  ی؟کرد  یداشپ -ِاما

 بردار ینتوماش یابونسره خ یااره... ب-
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و   یشه داده بود به ش یهده وقطع کردم و سوار شدم. سرشو تکب  یندادم جواب  اجازه
 .ییدجو  یناخوناشو م یعصب

 ...یبد یلمدورغ تحو ینکه نه ا یراستشو بگ  یدکنم؛ با  یم یتخونه حال یمبر-

  من راستشو گفتم ینکن، ول  ی؛باور کن خوایینم-

 یشهتکون دادم و زمزمه کردم: مشخص م سرمو

پارک کردم که  و ینباز شد. ماش یالبوق زدم که در ونگفت... چند تا  یزیچ دیگه
 .شد یادهپ یعسر

خواست بکوبه که با پام مانع شدم   یرو م یالتونه در بره در و یکرد م  ی! فکر مهه
 .یدمدر دستش و محکم کش  یو پشت سرش  سمت اتاق رفتم. جلو

  :و محکم بهم خورد برگشت

   چه خبرته؟؟ -فریحا

درو قفل کردم. رنگ نگاهش عوض شد وآب دهنشو دادم سمت اتاق و  هولش
  .قورت داد

  شنوم یم-

 ی که بشنو  یستن یزیچ -فریحا

 رفتار کنم؟  یهکه باتوام مثله بق  یخوا یگفتم: نم  آروم

  کمه  ینمبهت گفت: هم با

  پس بگووو-
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 ی؟کن  یچرا باورم نم  یستن یچیه یگمزد: م داد

 ی؟کرد  یم یکار ونجا چکنم؛ ا  یبار آخر تکرار م یبستم: برا چشمامو

  یگمنم -فریحا

  یگیزدم: م داد

 :در بلند شد  یبگه که صدا یزیچ خواست

  چه خبرتونه؟ یوانا -ِاما

 دخالت نکن -

  داداشت اشتباه گروگان گرفته -فریحا

  :سمتش و بازوشو محکم فشار دادم رفتم

  ببندم؟ یا یبند یم-

  .نگفت و چشماشو باحرص بست چیزی

  ز کن دروبا یوانا -ِاما

  کشم  یازت حرف م  یگهجور د  یهمگرنه    ی؛ بگ   یدتو گوشش گفتم: باالخره که با  آروم

 ی؟کن  یم یدتهد -فریحا

نگفتم. ولش کردم و درو باز کردم. ِاما پرت شد سمتم، هولش دادم کنارو   چیزی
   .رو مبل نشستم  یوعصب

 :زنگ خورد یمضرب گرفتم. گوش ینرو زم پامو
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 شد؟  یداپ -رابرت

 چخبر بوده؟ ینیکه اون اطراف وصله بب  یناییبا دورب  یتون  یره؛ ما-

 یم  یبعدشم مشخصه کاره ک   یانه،هست    یندورب  یهو بفرستم ببن  یکی  یدبا   -رابرت
   تونست باشه؟

  یبهبهش نرسونده عج یبیآس ینکه ا یول-

 طعمه   یهکنه به   یلشخواد تبد  یچون م-

 ی مه چ رفتن؛ گند زدن به ه یم  یرونب یدنبا -رابرت

 فوت کردم: منتظرم نفسمو

 یاوک  -رابرت

 :که سرمو بلند کردم با ِاما چشم تو چشم شدم  ینکردم. هم  قطع

 ینکش  ینقشه م خوب-

 ی؟زن  یحرف م یدرباره چ  -ِاما

  یرون ب  یبکش  یحاروفر   یکه باهاش هماهنگ کرده بود  یکج کردم: درباره کس  سرمو
  بکنه یشوتا کثافت کار

 :گرد شد  چشماش

و مهم   یحااابا فر  یی؟کنم؛ اونم باک  یکار  ینچطور ممکنه همچ  یوان؟من ا  گییم  یچ -
 تر از اون توو؟؟ 

 ی؟گرفت   یاد یالوگارود ینا ینزدم: با تمر نیشخندی
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 :گفتم  یبلند یسمت در... با صدا ییدبهت سرشو تکون داد و دو با

 دوره ورش نپلک -

چند بار کالفه رو سرم  رفت. دستمو    یرونبرنگشت و ب   یگرفت، ول  یو نفس  وایستاد
 .یدمکش

  بار گفت: برم باال  ینچندم یبرا رابرت

  .یدپرس یسره داشت؛ سوال م یه یمکه اومده بود  ینگاهش کردم از وقت  عصبی

  بزنم دندوناتو خورد کنم ینجا،ا یسانه وا-

 :. به جان اشاره کردم که اومدیدخودشو باال کش یوار نگفت و از د چیزی

  رست تورو بف یهبق یومدیمن یگهربع د  یهست باشه اگه تا حوا یسا،وا ینجاا-

  باشه -جان

بود   یادکه چون ارتفاع ز  یین پا یدمرفتم. آروم پر یوار باال و، رو د یدمو کش خودم
 ...به عمارت روبه رومون یمشد.  ازپشت درخت ها زل زد یجادصدا ا

 یکارکنیم؟ چ -رابرت

 !رابرت-

 سمتم: هوم؟  برگشت

 یه؟م دندوناتو خورد کنم؛ نظرت چهوس کرد یبعج-

  تو دل خطر یمخب حق دارم بپرسم؛ اومد -رابرت
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 یادبه سرمون ب یمعلوم نبود؛ چ  یدیمجنب یم  یر د یگهروز د یهاگه -

 یاریمبهتر بود چند نفرو با خودمون ب  یول دونم،یم -رابرت

 یوفتنزن؛ راه ب ی: حرف اضاف یدمکش  هوفی

  یبودکه درخت ها ین عمارت ا ین ا یه. خوبیماز پشت درخت ها حرکت کرد آروم
 .داشت و واسه پنهون شدن خوب بود یادیز

شد. قبال نقشه کل عمارت و، رو ازبر کرده   یبود که واردش م یعمارت در پشت
 .داخل چندتا خدمتکار درحال رفت و آمد بودن یمبودم. رفت

و    یط ود که شرافقط چندتا آباژور روشن ب  طبقه باال،  یمخلوت شد حرکت کرد  وقتی
 .کرد  یبه نفع ما م

 .یموقت داشت یگهد یقهدق 9. 2:06به ساعتم کردم؛  نگاهی

رابرت  یقه یان،که سمتمون م  یگارداییباد یدنباال چندتا اتاق خواب بود. باد طبقه
 ...یدیمکش  یقیداخل اتاق و درو آروم بستم. نفس عم یدمو گرفتم و کش

 .بود یدهخواب دختر بچه رو تخت  یهبچه بود،  اتاق

  دخترشه؟ یعنیرابرت از بغل گوشم اومد:  صدای

  نداره یگفتم: به ما ربط   کالفه

 .نبود یباز کردم؛ کس درو

ادم. داشت. با سر اشاره کرد که سرمو تکون د یسمت اتاق آخر که در مشک  رفتم
  .درو آروم باز کرد



 

 
433

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 .رفتم؛ رابرت پشت سرم اومد ودرو بست داخل

 !یدهخواب هه چه راحت  -رابرت

 :زد یشونیشسمتش و نشست باال سرش چند ضربه به پ رفت

 یست؟ن یتق تق کس-

  .کرد  یو با تحکم صدا کردم که خنده آروم اسمش

چشماشو باز کرد؛ اول با تعجب به رابرت نگاه کرد بعد با ترس بلند شد و   آروم
 :نشست

 یدی؟ نترس بابا مگه غول د -رابرت

 :کرد ادامه داد  یم یکه با سر اسلحش باز  یحال در 

رو به روشدن و   یمجرات مستق یول ی،پلک  یدوره برمون م ینکه به ا یم شک کرد-
 یمخودمون اومد  ی؛ندار

 دارم یگاردداخل، من اون همه باد یایدب یدر تونستگفت: چطو  بابهت

  !چون به درد نخورن  یراحت، بهتره عوضشون کن یلیخ -رابرت

 .و به هم قفلشون کردم  سمتش و دستامو بردم پشت سرم رفتم

  یااون دن یریم یگهد یقهچون چند دق ی،ندار یازین یگهالبته د-

 گذاشتم: بنگ بنگ    یقمشکل اسلحه کنار شق دستمو

 یحس نکن یدرد  یدمقول م -رابرت
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 یده ترس  یبلند شدو اسلحه شو از کمرش درآورد؛ گرفت سمت سرش، به قدر  رابرت
 ...کرد  یکبزنه و شل یت اجازه نداد؛ حرف تونست تکون بخوره. رابر  یبود که نم

  ی شد. پوزخند ینم یدهشن ییصدا یناسلحه صداخفه کن وصل بود؛ واسه هم رو
  .زدم

 یشونیشچه قشنگ زدم وسط پ ین... ببینههههها -رابرت

 یروقت بگ  یحوصله نگاهش کردم : واسه فردا از دندونپزشک  بی

 .زدم یترسناک  لبخند

 م راحتمخود ینه با دندونا -رابرت

 یم پس بر-

به   یشه منوو رابرت هم یت. مامور2:13ساعت و نگاه کردم   یرون،ب یماومد آروم
 .شد یموقع تموم م

  :. جان برگشت سمتمونیمها شد  ینو سوار ماش یرونب  یماز عمارت زد آروم

 تمومه؟  -جان

 به شونش زد و گفت: تمومه  رابرت

  مباهاتون حرف بزن  یددرباره اون جاسوسا با -جان

  کدوم؟-

  ...بودن یحارفتهکه اتاق فر  ییهمونا  -جان

 خب؟ -
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 !رفته بود؟  یادم چطور 

  نکنم یکنم بتونم تا آخر حرفاشونو گوش بدم و کار  یخودت بگو چون فکر نم-

 کالفه گفت: کار شارون بوده   جان

 .زدم و سرمو تکون دادم نیشخندی

کرد به دست و   یر مکارو کرد؛ فک  یندوست دخترت بوده ا یدفهم یوقت  -رابرت
  ی؟کن  یکار چ یخوا ی...حاال میچهپ یبالت م

 یگست د یزهچ یهدفمون فعال ه-

  تکون داد. برگشتم سمت راننده: حرکت کن سرشو

 .زدم یقدم م  یاطتو ح یالو رسیدم

 .از سر راه برداشته شد ید تهد یهبود. حداقل  یکار درست   یاون عوض کشتن

 ین؟ن کردروش ینارورابرت زنگ زدم: دورب به

 روشن شد  یرونب یمکه از عمارت اومد  یناره هم -رابرت

 ... گرفتم  یو  به آسمون زل زدم؛ نفس یبمکردم و دستامو بردم داخل ج  قطع

*** 

 فریحا

جلوم  یدیبا بوتام به سف یهوا لگد یپوش شده بود. ب  یدسف ینبود. زم یبرف  هوا
 ...زدم که پخش شد
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 یهو از سرم برداشتم.  یمفتم. کاله قرمز مخملو آروم داخل ر  یدمرو کش یساکل  در 
 .زود به خودم مسلط شدم یلیخ ینجااومده بودم ا یچ  یرفت برا  یادم یقهدق

کرد.   یم یرهبودن که نگاهم و خ یزهایی! چیحمس یبو صل یچوب  یها صندلی
 ...چند قدم جلو رفتم

 دخترم؟-

 !!!ودنب یکس  یرو قلبم گذاشتم. سرمو چرخوندم اطراف، ول دستمو،

  س...سالم-

 !تونست باشه یم یساکل  پدر 

 یاومدخوش  -پدر

 یید؟؟ : کجایدمخودم چرخ دور 

 .مخصوص بود یگاهجا  یهها  یمکتن گوشه

 .یستادموا  یگاهجا یشدم و رو به رو نزدیکتر 

  ینبش-

 یشد و حاال  م یدهکرد. سرمو تکون دادم. پرده کنار کش یاشاره م یصندل به
 .ینم تونستم چهرشو بب

که دور   یبیبود. صل یدسف ییو موها یجو گندم  یمسن چشم سبز با صورت  ردم
 .خوردی کرده بود به چشم م  یزونگردنش آو

 س...سالم-
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 .لب زمزمه کرد یر ز یزیسالم کنم فقط!! چ ینجالب گفتم. اومده بودم ا یر ز لعنتی

 :کردم  یو با دست مچاله مانداختم. گوشه کاپشنم یینکردم و سرمو پا  بغض

زجش هنوز تو گوشمه،  یکرد...صدا  ی...مدام اسممو صدا میدمابامو تو خوابم دب-
خواستم بگم  یشد؛ م یدناپد یسرت اومده، ول ییخواستم بگم چه بال یم

 ...و دوسش دارم یدمشبخش

 :دهنمو قورت دادم تا بغضمم باهاش فروکش کنه آب

نذاشتم، جز اون و رو خودم  ینی...اسم دیحیمادرم مس یپدرم مسلمون بود، ول-
 دونم ینم یزیمچ که تو کتابا خوندم  یزاییچ

  .گرفتم  نفسی

 اون تو جهنمه؟؟؟؟  ید،خوام براش دعا کن یم-

 .کرد  یقنفسام استرس و کم کم تزر صدای

به جهنم نداره دخترم،  یاعتقاد یگهد یساگفت: کل   یشلهجه آرامش بخش روس با
 یتهدوستدار بشر یست،ن یبره خداوند قاض یسوال م یر و ز یچون عشق اله

 :ید و بوس صلیبش

 اسطورس یهنداره...داستان آدم و حوام  یمکس  یتقصد محکوم اون

 از روح تنهاست یا یهشد: جهنم تنها کنا یخالص یر آخرش ت حرف

 فهمم  یبهت گفتم: منظورتون و نم با

 .شد  یلتبد یطانیمهربونش به لبخند ش لبخند
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 .شد  یم  ییناز شدت ترس تند تند باال پا  نمیعقب قفسه س  ییدمو دو  یدمجام پر  از 

 ... نام پدر پسر و به

...نه... حس برگشتن روح به بدنم مثله حس پرت شدن از پرتگاه بود. چشمامو  نه
 !شد یباز کردم و دستمو، رو قلبم گذاشتم. داشت از جاش کنده م

صورتم  به یقمکنار شق  یبودم و موها یختهاز رو خودم کنار زدم. عرق سرد ر  پتو،رو
 .روند یحکم م یکیبود. تو خونه تار یدهچسب

 .سالن و روشن کردم یجام بلند شدم و همه  المپا از 

 ینفس راحت  یگارداباد یدننگاه کردم. با د یشدر واحد شدم و از چشم نزدیک
 00:00. نگاهم افتاد به ساعت: یدمکش

 نشه  یزیشچ یابستم. خدا چشمامو

و بارها به صورتم  یسشش کم شده بود. رفتم تو سرو از تپ ینا آروم بود، ول  قلبم
 .یرهتونست به خودش بگ  یبود که م  یرنگ   ینروح تر  ی. رنگ صورتم ب یدمآب پاچ

رنگ نشستم. پاهامو جمع کردم و پتو رو    یدر اومدم و رو کاناپه طوس یسسرو از 
 .یدمدوباره رو خودم کش

 .فکر کنم یگهش د! دوست نداشتم بهکردمیمن یداواسه خوابم پ تعبیری

 ...بهش توجه نکردم و دوباره پلکامو روهم گذاشتم  یشکمم دراومده بود، ول  صدای

 .یداستخونام به گوشم رس یشد و صدا یخال یرمپهلو به پهلو شم که ز اومدم

  زدم: اوف آخخخ  غر 
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خاموش  یزمان حواسم به چراغاشده بود و باز کردم. هم یچیدهکه دورم پ  پتویی
 .جمع شد

 .رفته بود که اتومات بود  یادم  یدم؛کش  یشونیمرو پ  یخاموشش کردم!!! دست   یک   من

سم اسب  یهشب ینفسمو حبس کردم. صدا گاه   یشدم یدهرو پارکت کش کفشایی
 !بود

پتو هنوز رو شونه   حال قبضه روح شدن بودم. چشمامو بستم و آروم بلند شدم.  در 
برداشتم و آروم   یزوگلدون کنار مفکر   یهام بود. نگاهمو چرخوندم به اطراف  و ب 

 .شدم یمقا یوار پشت د

 ...دو...سیککردم   زمزمه

شد و باعث شد چشمام    یختهروم ر  یهمزمان آب   رفتم و گلدون و باال آوردم؛  بیرون
 .و ببندم

 ...افتاد و شکست ی بد یبا صدا گلدون

 !یی انقدر ترسو-

رفته بود    یادم:  یدمکش  زدم و کف دستمو، رو صورتم  یمعرضگ  یبه ب   یمصنوع   لبخند
 ...ت

لوچ شده   ییاومدم حرفمو کامل کنم نگاهم به اون سگ زشت افتاد که با چشما تا
 :قدم عقب رفتم.  نگاهمو دوختم بهش یهکرد.   ینگاهم م

 ی؟ اومد یر چرا د-

 :برد یبشکرد و دستاشو تو جول   قالدشو
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 یدی؟چرا نخواب -ایوان

  .یستادمبه روش وارو  یاهو دور از اون سگ س یدمکش  دستشو

 :فرستادم  یرونب نفسمو

 ی؟پرسم ... کجا بود یم ینپرسم، ول یزیکه چ  یدیسوال و با سوال جواب م-

 !کرد: کجا بودم  زمزمه

رفت کنارش بالحن   یمعطل ی. سگه ام ب یستادپنجره وا یو جلوفاصله گرفت  ازم
 یو جمع کن یتگفت: بهتره خرابکار  ییناآشنا

  ینه شم. دست به س یننکنه به پام و پخش زم یر دم تا گاز دورم جمع کر  پتورو 
 چسبه به تو؟؟؟  یطلبکار گفتم: اون سگه چرا م

 ماله منه  -ایوان

 !نه یا ینجاچخبره ا یگینکن...م یوونمد یوان: ایدمکش  یحرص نفس

 .شد یم یداشت طوالن  سکوتش

 ...فقط  یچیه -ایوان

 ومه تم یهمه چ  یبترس یستالزم ن یگه: دیدکش  یقیعم نفس

 .شد یته دلم خال یا یقهدق یسست شد و برا پاهام

 ی...کردیکار...چیچ -

 !!من قابل هضم نبود یگفت تمومه!! کلمش، چرا برا  می
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 :و زل زد به چشمام برگشت

 تمومش کنم؟!هوم؟ یا یکن  یسواالتو تموم م-

 :انداختم یینلبمو کندم و سرمو پا پوست

رو ذهن   یزن  یم ییدمهر تا ینکهرم؛  از اآرومه متنف  یجلومه، ول یهمه چ  ینکه از ا-
 یکن  یم یمکم کم روان  یخرابمم متنفرم دار

  :باال آوردم سرمو

 تموم شد تموم کنم یازت بترسم بگ  یستمن یهمن بق ی...ولباشه

زد و رو مبل نشست. سگه   یپوزخند  یشهبهش دوختم. مثل هم   یدخشم آلو  نگاه
  یه به مبل تک ینهآورد. دست به س یرونرفت و رو مبل نشست. زبونشو ب  یعسر
 .داد

 :گذاشت  یز رو م پاشو

برو و از   یایی،ماف یباندا  ینبرو خودتو بنداز ب یاگه آرامش و دوست ندار -ایوان
سواالرو بپرس از   یناالن برو، هم ینخطرناکتر از ما ...هم یاول شروع کن،  باندا 

  که تو باند بودن  ییاونا

 ه وجود ندار  یگهکه االن د  باندی

از اونام، مثل اونا تظاهر   یمنم جزو یوفتاده؛ن یکنن؛ انگار اتفاق   یوانمود م جوری
  وجود نداشته یچی...هیچیکنم ه  یم

  .شدم یجور یهچشماش برق زد و از برقش  یکی تو تارکردم   حس
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بتونم تحمل کنم و  یلیخ یدمچون بهت قول نم یرون،از ذهنت بنداز ب یوهمه چ-
 .خب!؟ترسو بهت ثابت نکنم..

به من ترس    یخوا  ی تو همون دّره م  یآن پرتم کرد  یهکردم:    یزیتمسخر آم  خنده
 ین خوبه آفر ی؟؟و ثابت کن

 ین. کنار ستون رو زمییدمکردم صدام نلرزه. پوست لبمو جو یم یسع خیلی
  !!نشستم. به درک که تموم شد

پنجره   نیاز هم یااز کمرت اسلحتم درآر بزن  یلب گفتم: راحت باش، خواست  زیر 
 یین پرتم کن پا

  .مشت شدمو، رو زانوم گذاشتم دستای

 !!یگهبودم د یانقدر نامرد بود درحقم!!! من ک  چرا

آن دستم و گرفت و   یه  یدمسمتم، فقط فهم یادبلند شده و داره مکردم  حس
 ...مبلبرگشت رو 

  یگلوله خال  یهخواستم    یزل زد بهم و با حرص گفت: من اگه م  یسانت   یهفاصله    تو
 یرفت   یکه م  ییکارو کرده بودم؛ مخصوصا وقتا  ینا  یشوقت پ  یلیکنم تو مغزت خ

 رو ِنروم 

 .کردم  ینگاهش م یبدون زدن پلک  متعجب

  و یینسوق داد به پا نگاهشو

 :گرفت  نفسی

 یو بس کن یخوام حرفمو قبول کن  یحاال فقط م -ایوان
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  یکی فتاده بود. رد بارروش ا  یکه خط نسبتا بزرگ   یشونیشنگاهم خورد به پ  یهثان  یه
از خون روش خشک شده بود.دستشو رو سرم گذاشت و سرمو، رو شونش فشار  

 .داد

مثله خوره به جونم افتاده   یزیچ یه یتونستم بپرسم، ول یچشامو بستم. نم آروم
   .بود

 خستم یگفت: به اندازه کاف   آروم

 حالم: پس خوشبیرملرزش چونمو بگ یدادم تا جلو  یروهم فشار م لبامو

 .یومدجلو نم یکرد، ول  یبه سگش افتاد که خصمانه نگاهم م نگاهم

 انقدر ترسناکه؟ ینگفتم: چرا ا  یحالت زار با

من   یکن  یاونوقت ادعا م  یترس  یو با تمسخر گفت: از سگ م  یدکش  یقیعم  نفس
 ترس ندارم؟ 

 !یگهبشناسمش مثله تو، ازش نترسم د  ید کش اومد: شا  لبم

 :د سمتمکرد و خم ش  یز ر چشماشو

 !؟یشناس یمنو کامل  م یمطمئن-

نامه  یانپا یهمثله  یکار دار  یکملباسش:  یقهاز چشماش سوق دادم به  نگاهمو
  یمجهول

 کنم  یکه درسم خوبه پاست م  ییاز اونجا یباال آوردم:  ول نگاهمو

 یستمن یمن مجهوالت آموزش یباال انداخت: ول  ابرو
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   یسینسرمو تکون دادم:  باخنده

 یبلند شدم و دستمو رو گردنم گذاشتم: پاشو برو بخاب...خسته ا معذب

 :دوباره برگشت یزنگ گوش با  یکردم. بلند شد، ول  یانو کش دار ب یا خسته

 یه؟ چ-

-.... 

 ی؟ چ -

-.... 

 :زد یمضحک  لبخند

 یه؟ بچه چ-

.... 

 از کجا دراومد؟-

 .یومدم  ینجامطرف تا ا یخنده  یاز گوشش فاصله داد. صدا گوشیو

-.... 

 بکن  یکاریشنداره خودت  یبه من ربط -

 یهکردم که   یکرد و راه افتاد سمت اتاق داشتم به تلفن مشکوکش فکر م  قطع
 !یاز جلوم رد شد. آب دهنمو قورت دادم. لعنت  یاهجسم س

 یری؟پشتش راه افتادم: کجا م آروم
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  لحظه برگشت و سمتم  پارس کرد که دندوناش به  یهرفت سمت اتاق،    یم  داشت
 .گذاشته شد  یشنما

 !!به خودم گرفتم و اخم کردم: ها چته ینترس قیافه

 !!بود  ییتو اتاق، ابرو باال انداختم. عجب سگ پررو دویید

بود و ساق   یدهرو تخت دراز کش یواناون سگه! ا یامن بود  یجا یااتاق  ینا تو
 .و بودول  ینرو زم  یوانتخت بغل ا  ییندستاشو رو چشماش گذاشته بود. سگه ام پا

کرده بود.   یجادا  یخوفناک   یزد و هم رنگ   یشب برق م  یاهیتو س  یاهشس  چشمای
 .بود یاتاق بزرگ 

رنگ رسوندم و نشستم.  پاهامو تو خودم  یدسف یبه مبل تک نفره راحت  خودمو
نفساش اکو وار تو  یجمع کردم و دستامو بغل زدم. نگاهمو بهش  دوختم. صدا

 .شد یاتاق پخش م

و چشمامو روهم   یدمکش  یکرده بود.  آه   یر گلوم گ  یبکردو تو ساندازه گ بغضی
 .یچیدزنگ تو گوشم پ یفشار دادم...  صدا

  .هوا باز کردم یب  چشمامو

  ی ا یازههنوز خواب بود. خم یوانبودم فقط! ا یده بود و دو ساعت خواب ۸ تساع
 .زدم یرونو آروم از اتاق ب یدمکش

 .کنسول به خودم خورد  ینهتو آ  نگاهم

 یو از باال بستم. صدا یچیدمشونو بعد مرتب شدن پ یدمتو موهام کش ستید
 .زنگ در دوباره اومد
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 .یدمرو کش یرهدر نگاه کردم. دستگ یبود؟؟!  از چشم یک   یعنی

و کاله و  یندستشو گذاشت رو زم یبهم انداخت. ساک مشک  یتو و نگاه  اومد
 .کاپشنشو درآورد

 شدم؟  یی؟؟ نکنه آدم فضا یهکردم که گفت: چ  ی حرف نگاهش م بی

 یرون؟؟ بستم: کوالک شده ب درو

 یومدبرف م یشبد یخیهآره...همه جا -

  ینو زم  یبرف   ی. هواید تو پوستم گنج  یه بچه ها ذوق . مثلیدتو موهاش کش  دستی
  !!یخی

 کو؟   یوانا -رابرت

  :یدمکش  یرهنم پ یقهبه  دستی

 ...تو اتا یدهخواب-

  .کردم و با تعجب اطراف و نگاه کردم  بچه اومد. چشمامو گرد یهگر  صدای

 ساک و باز کن -رابرت

 ییی؟بلند داد زدم: چ تقریبا

  یه . یدمساک و کش یپنشستم و ز یدوخت. فور ینو به ساک رو زم چشماش
 .زد یم یصورتش به قرمز یهکه از شدت گر  یبچه تپل بود در حال

بغلم گرفتمش. و تو  یرونب یدمششده بود کش یچیدهکه توش پ  ییبا پتو فوری
 :بهش یدمتوپ یعصب
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 خفه شه؟؟؟؟؟  یتو، بچه رو تو ساک انداخت  یضیمر-

 :رفت تو سالن یالخ بی

 یشمن نجاتش دادم وگرنه تا االن جزغاله شده بود تو آت -رابرت

  یآب  یقطع شده بود. با چشما یشخونم و خورد. آروم تکونش دادم. گر خون
 .ردک  یکه دورش قرمز شده بود نگاهم م   یدرشت 

 !دهنم در رفت: چه نازه از 

 با حرص گفت: نق نقوعه رابرت

 .کرد  ینگاهم  م یرهکاناپه تو سالن نشستم و باال آوردمش. خ  یکردم. رو  اخم

 یه؟؟بچه ک  ینو چرخوندم سمت رابرت: ا روم

سرش گذاشته بود. حق به جانب شد:  بچه  یر کاناپه ولو شده بود و ساعدشو ز  رو
  یوانها ی

 یست؟؟ ن یهشگفت: شب  یتو با جد شد یز خ نیم

  یر رو مبل و برداشتم و محکم پرت کردم سمتش که تو سرش خورد. زد ز کوسن
 یگوشخراش  یسرش گذاشت. نق نق بچه شروع شد و با صدا  یر خنده و کوسن و  ز

 .کرد  یم  یهگر

 االن؟؟؟  ینخواد ا یم یجمع کردم: چ  وصورتم

  .یستادمرو مبل و باال سرش وا گذاشتمش

 یوردم تو نم یشپ دونستمیم -برترا
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 یششش کنارش زانو زدم: ه  ینو رو زم یدمکش  یهوف 

 .کرد  یم  یهحنجرش بودم.  با اون شدت که اون گر نگران

 بچه؟ ساکت باش خب یخوا یم یچ -

 زدم: راااابررت یغ. جیدمکش  یقموکنار شق  موهای

  .شده تو چارچوب در ظاهر شد یدکل  ییبا دندونا ایوان

 .کنارش اومد و شروع کرد به پارس کردن  دونستمیمشو هنوز نمکه اس  سگه

 داد زد: خفه شووو ژرمن بلند

 .آورد یرونپارسش قطع شد و زبونش و ب صدای

 :رابرت رفت  سمت

 نداره؟  یبه من ربط  یار ن ینجاجونور رو ا ینمگه نگفتم ا -ایوان

 ...یدمک یدادش اون بچم ساکت شده بودو انگشتشو م یبا صدا عجیب

 یر کردم. متح  ینگاهش م یرهخ یرهباشم؛ خ یده د یبیغر یبکه موجود عج  انگار 
 ساکت شد یوانگفتم: ا

سمتم انداخت. رابرت ساکت بود. نشست رو مبل، ژرمنم روپاش  ینگاه  نیم
  .نشست

 :جمع شده گفت یصورت  با

 !ی؟که نگهش دار  خواینمی
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 .و تو دستم گرفتم یکشحرف نشستم کنارش و دست کوچ بی

 یادبهتون م یلیم!!!! خیدبزرگش کن  یلمامثله ف یدنکنه قصد دار  -برترا

 .روش بود یباخم شد سمتش، تقر یوان. اخم کردم. ایدحرفش خند به

دستمو    ین هم  یمحکم گذاشت رو دهنش و گفت: دفعه بعد که زر مفت بزن   دستشو
 کنم تو حلقت  یم

 .یدمکش  یاش،  پوف برداشت و ازش فاصله گرفت. ژرمن دوباره نشست رو پ   دستشو

 پات چطوره؟  یراست  -رابرت

 خوب  -ایوان

 :نگاهشون کردم باتعجب

 یشده؟؟ چ پات

 ...یت  -رابرت

 :یدوسط حرفش پر ایوان

 یچیه -ایوان

 .فهمیدمی!!! بالخره که میچیه-

 .اخم نگاهمو گرفتم با

بردش سمت  یاومدم پس بکشم که انگشتمو محکم گرفت. داشت م دستمو
و کالفه نگاهش  یدمبلند شد. لبمو گز  یغش.  جیدمتمو کشدس یدهنش که فور

 :کردم. بغلش کردم و با خودم بلندش کردم
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 خواد؟ یم یچ  ینبفهمم ا  یداالن من از کجا با-

 !!نگه داشتن واقعا سخت و دردسر بود بچه

 از رابرت بپرس با تجربست  -ایوان

بخواد  یزیمبمونه، چ ینجاا یستجونور قرار ن ینادامه داد: ا یزیآم یدلحن تهد با
 وابسته خودت نکن یشو الک  یخیالپس کال ب یبهش بد  یزارممن نم

مامو  حس کردم. با چندش چش یرهنمرو پ یسیچسبوندم رو شونم که خ سرشو
 :و نگاه کردم یوانباال رفته ا ییبستم و با ابروها

 تو سگ داشتم خوب بود؟؟؟  ینع یشمچرا اونوقت؟؟ بازمن به بچه ها وابسته م -

 !داشت یچه ربط  اصال

 :کرد  یز ر چشماشو

 !جونور داره؟  ینبه ا یزده به سرت؟ سگ چه ربط  -ایوان

  من پاشم برم یشهم یاوضاع داره خطر -رابرت

 :مچ دستشو گرفت  یوانکه خواست بلند شه ا  همین

 !عجله؟ ینکجا باا  -ایوان

 ینجاا ینمبش یستم،ن یکار ب -رابرت

 ریینمخودتم ای یبر یجونور و م ینا یا -ایوان

 !بچه رو به جونتون نندازم ینا یسمروبه جفتشون گفتم: اصال مطمئن ن باحرص 
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  کنم بخوره  یداپ  یزیچ   یهتر و انداختمش تو بغل رابرت: نگهش دار برم    یک نزد  رفتم

 :. داد زدمیوانخودش و ا ینو گذاشتش ب یدو کش  یرهنشپ یقه

 دارییبرش م یکه اونطور  یستاون آدمه سوسک ن-

آن   یه. یدمرو صورتم کش یو دست  یدمکش  یدونستم قرمز شدم. هوف  یحرص م از 
  .شد یدهو دختر بچه کش یواننگاهم رو ا

 .زد ینم یوان،پلکما یزده بود تو چشما  زل

 !ی؟کن  ینگاه م یه؟چیوچ -ایوان

جمع شد.   یوان. صورت ایدمذوق زده باز کرد که آب دهنش روون شد. خند  دهنشو
  .گذاشت  یبششد و دستاشو تو ج بلند یعسر یلیخ

  یخچال رفتم تو آشپزخونه و در    یمعطل  یزد. ب   یهتک  یشهپنجره و به ش  یکنزد  رفت
  :شد یدهکش  یر ش یشهو باز کردم. نگاهم به ش

 ! یگهد خورهیم یر ش-

رفتم. ژرمن تو خونه آواره وار   یرونگرفتم دستمو و ب یوانل  یهبا  یروش شیشه
  !د در هر صورتبو یی. سگه پررو چرخیدیم

  یداپ یدیجد یشوق و حال و هوا یهکردم با اومدن اون بچه به خونه   یم حس
   .کردم. رو کاناپه نشستم

 .دستم نگاه کرد یها یلنگاهش و باال گرفت و به وسا رابرت

 .تکون دادم  یهچ یبه معنا سرمو
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 !بغلش؟  یذاشت  یچندتا دوناتم م یه یخواس یم -رابرت

  :نگاهش کردم گیج

 !یگیم یفهمم چ  ینم-

 .داد یهکاناپه تک  یبا تاسف تکون داد و به پشت  سرشو

 !!یوان با ل -رابرت

 :خاروندم پیشونیمو

 !!ی؟؟ پس با چ -

 .زد یرو از دستم چنگ  م یشهش بچه

گذاشتم: بفرما   یز و رو م  یوانل  یروش  یشه. از جام بلند شدم و ش یدمکش  یقیعم  نفس
  اصال؟؟بچه کجان  ینپدر ا دونم مادر  ی...من نمیربگ یر ش یشهش

 مردن یدشا یدونمگفت: نم  یوانحوصله و داغون تر از ا یب  رابرت

 ...رابرت -ایوان

 وات؟  -رابرت

 کن  یداپرورشگاه پ  یه -ایوان

 پرورشگاه؟؟  یدشد یگفتم: م  باتعجب

 ی؟دار یفکر بهتر -رابرت

 دونم از پرورشگاه بهتره ی...نمیخانواده ا یهدهنمو قورت دادم:  آب
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 یابونتو کوچه خ  یوفتیمراه ب  یخوا  ینکنه م  کنه؛یم  کاروینپرورشگاهم هم  -رابرت
 داره؟ یتیکار چه عواقب و مسئول  ینا یدون  یخواد؟ م یکه بچه م  یدنبال کس

 :رو گردنم گذاشتم دستمو

  یشهکه از همه متنفر م  یشهبزرگ م یجور دونمیفقط م-

سمت اتاق رفتم. رو تخت خوابوندمش   روهم فشار دادم.  بچه رو برداشتم و  لبامو
 ی ندار یشدم.بچه! توام سرنوشت جالب یرهو به سقف خ یدمو کنارش دراز کش

 :فرستادم یرونآه مانند ب نفسمو

 که خدا انقدر ترسناکه راجبمون   یمکن  یم یکار دونم چ نمی

خوشبخت    یدوارم. امکشیدیس مبرگردوندم.  چشماش بسته بود و آروم نف  سرمو
 یدوارمفقط ام...یباش

  یور و مرتب کردم و بعد برداشتن حولم سمت حموم رفتم. بعد دوش پل پتوش
 .یدمو شلوار کتانم و پوش یدسف

برداشتم و رو    یزوبا سشوار خشک کردم و  از پشت بافتمشون. ادکلن رو م  موهامو
 .سردش مشامم و پر کرد یمچ و گردنم زدم. بو 

داشتم. کشو رو   یاجاحت ییر تغ یه. به یدچرخ یمدام رو صورتم م ینهتو آ  نگاهم
  .بود که خودم گذاشته بودم یش. چند قلم لوازم آرایدمکش

  یره عقب رفتم و باز به صورتم خ یکمو...  یدمدرآوردم و رو لبام کش یگریو لب ج رژ 
 !م. خوب شده بودمشد
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بچه نبود. تو هال دنبالش گشتم. رابرت    ی رو تخت ول  یدمنگاهم و کش  یرون ب  رفتم
 .زد یحرف م یلش کرده بود و داشت با گوشبغ

 .طبقه باال حتما باال رفته بود ینبود. نگاهم افتاد به پله ها ایوان

 .برگشت یبعد قطع کردن گوش رابرت

 یمما رفت -رابرت

 رفتم: کجا؟ نزدیکتر 

 خالص شم ینسر به بچه اشاره کرد: از شّر ا با

 .کردنگاهش کردم. دستامو باز کردم؛ تو بغلم ولش   چپ

 یاممنم م-

 یخاله باز یرمنم -رابرت

 یامگفتم: م  یتجد با

 بگو اول یوان: به ایدرو گردنش کش دستشو

 ...خوادینم-

 دونه، گفتم بهش ینگاهم کرد.  زود گفتم: چون م خیره

 :باال انداخت ابرو

 کار دارم  یوفتخوب پس راه ب -رابرت
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گفته بودم   ی. دروغ پله ها بود   . نگاهم مدام سمتیدمبرداشتم و پوش  یز از آو  پالتومو
 .که خودم هنوز تو کفش بودم! بچه رو تو بغلم فشار دادم

بودن که قالده بهشون وصل   یوحشتناک ترسناک  یسگا یگاردادر کنار باد جلوی
 .کردم  یپشت رابرت حرکت م  یاطبودمشون!! با احت  یدهبود. تا حاال ند 

و حواسش بود سر نخورم و  ومدیبار رابرت پشتم م ین. ایمساختمون در اومد  از 
  .شم ینپخش زم

و راه افتاد... تو بغلم بهش زل زدم چشماش بسته بود. چقدر   یمشد  ینشماش  سوار 
 !!!!خوابیدیم

 درسته؟ ینگفت  یوانبه ا -رابرت

  گردیمیلبمو کندم: زود برم پوست

 خندید؟؟؟ یم یکش اومد. به چ   لبش

 ...یتموم شد؛گفت ول یگفت همه چ   یوان: ایدمپرس یبودم ول دودل

 یر انقدر ساده غ ی...همه چ یشهنم یناگفت: تو فکر نکن به ا  یاز شوخ  یعار بالحن
 ممکنه

  یره خ یرونبه ب یشهو از ش  یدمکش  یجاده رد شد و سرعتش و باال برد. هوف  یجپ از 
 .ترمز کرد یسنگ  یبا نما یساختمون  یشدم. جلو

 .یادلن تا بتو سا یستمداخل، گفت وا یمو رفت یمشد پیاده

 یشتر گل انداختش. ب  یو لپ ها یدشدم به صورت سف یرهو خ یرو صندل نشستم
  از قبل متوجه شده بودم
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 ی! تصورشم خنده داربود . بوسه اشیمینم  یوقت پدرو مادر خوب   یچه  یوانو ا  من
 .به گونش زدم و تو بغل رابرت گذاشتمش

کردم. صورت   ینگاهش م... بغض کرده  ینه پدر   یسوخت؛ نه مادر  یمواسش  دلم
 .کردم  یروشنش و تا آخر عمرم فراموش نم یو چشما یدشتپل سف

بود  یقلب نقره ا یهآخر رابرت و صدا زدم و گردنبندم و از گردنم باز کردم.  ظهلح
 .که اسم خودم توش حک شده بود

بود. دوست   یدهتولدم خر  یبرا  یان. شابتونه بخونه  یکه هرکس  یا  یوهنه به ش  البته
 باشه، هروقت ک بزرگ شد  یششاشتم پد

داره!!! گردنبند و دور گردنش انداختم و قفلشو محکم  یادگاری یهفکر کنه  حداقل
  .به رفتنشون نگاه کردم ینهکردم. دست به س

 ... . چشمام و بازو بسته کردمیشهتارتر م یرشونکردم هرلحظه تصو  یم حس

*** 

 فریحا

 ینع  یترس  یهبودم. مدام    یر . باخودم درگگذشت  یاز اون روز مزخرف م  یروز  چند
 .تاداف  یخوره به جونم م

شده بود و   یر د یگهد یگفتم، ول یم یواناز اول به ا  ید! بایومدن؟ دوباره م اگه
 .نداشت یا یدهگفتنش فا

 یزده بود... ماگ قهوه رو سمت لبم بردم؛ صدا یرونخونه نبود اول صبح ب ایوان
  .اومد ییقدما
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  .مباال آورد سرمو

 :و جلوم گذاشت یچمدون  لورل

 ِاما فرستاده -لورل

 باشه -

 .زد؛ حواسم و جمع کرد یرابرت که با لورل حرف م یو رفت.  صدا برگشت

 .یمبود ینوقت بود؛ باهم سرسنگ یلی گذاشتم و بلند شدم. خ  یز و، رو م ماگ

 .دادم و منتظر شدم حرفاشون تموم شه  یهچارچوب در تک به

 لپ تاپمو بردارم یرملحه ها باشه؛ من محواست به اس -رابرت

 یشگی؟اتاق هم -لورل

 !بود یزیشلوارش فرو کرد. انگار دنبال چ یبدستشو تو ج رابرت

  آره جاشون و نشون بده -رابرت

 :.. صداش کردم با مکث برگشتبا دو رفت.  لورل

 ؟ هوم -رابرت

 یدی؟بپرسم جواب م یزیچ یه: یدمپرس ینیمقدمه چ بدون

 :انداخت ابروباال 

 باشه  یتا چ  -رابرت

  :یدمکش  هوفی
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 کنه؟  یم یجور  ینچرا با ِاما ا یوانا-

 ی؟بپرس یدبا یواناز ا ینوا یکن  یفکر نم -رابرت

 یگهکلمه گفتم: نم  یهو تو  واقعیت

 یگهاره نم  -: رابرتخندید 

 :یدکش  یش رو هود یتر و دست . چند قدم اومد جلو یدملبمو جو پوست

 که هم خونشونه   یهاونم کس  یس،ن  یشتر نفر ب  یهمشکالتشون سر  و    یهِاما ناتن  -رابرت

 !!یهشدم؛ ناتن یرشنا باور خ  ییچشما با

 قدر بدون  ینهم -رابرت

شوک دراومدم و سرمو تکون دادم. نگاهشو گرفت و طبقه باال رفت؛ سرم درد   از 
 .کرد  یم

  سمت اتاق، رو تخت انداختمش و  یدمشبه چمدونم افتاد. رفتم جلو کش چشمم
 .رو بود یمباز کردم. گوش یپشوز

بستم   یپشوو ز یدمکش  یکردم.  نفس راحت   یداکردم و ادکلن و پ  یینباال پا  لباسامو
  .نداشتم ییتخت گذاشتمش.  حوصله جابه جا یر و ز

دورتر نرفتم که لورل    یزدم، ول  یآروم آروم قدم م  یاط،و تنم کردم و رفتم تو ح  پانچ
 .متوجهم بشه

 .ا رفتمدرخت ه ینشد. ب یمعلوم نم یدورشخ  یبود، ول غروب

 .رفت یم یکیهنوز به آسمون بود که روبه تار نگاهم
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 :لب آهنگ مورد عالقمو خوندم یر وار ز زمزمه

 داري كه داري/مام داشتيم غم

 …و نمي خوام، داشتيم منم

 /دارم بگم، ولي جاش ني دوس

 …پس  برو

 …روزي ما تورو كم داشتيم يه

 …مخودمون غم داشتي قد

 /آشتي یشده واسه  دير 

 ...پس برو

 !!دورت آدم كم شلوغه

 شمارم آدم كرد خدا

 یهبود که گر یشبا چه

 …بيدارم كرد جات

 :دادم یرونآه مانند ب نفسمو

 آخر سر، یرمم یروز م یه

 اونور تر، یچند سال یه

 !!نامردم ... نامردم یتوام فکر کن یشهم چی
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درست از پشت سرم شدم. تو جام  ییقدما یبود...  متوجه صدا یینپا سرم
 .برنگشتم یول یستادم،وا

 ... دهنمو قورت دادم آب

 یس بد ن-

 .نفس حبس شدم و آزاد کردم یدنش و با د چرخیدم

 یس؟ بد ن یچ -

 !!گرفت  ی.  بارون ک یدمد یو م یسشسرتا پا خ یبود. تازه لباسا یسخ صورتش

 :یدکوتاهش کش  یبه موها دستشو

  صدات-

 !اقعا کج کردم: و  سرمو

 .کرد  یبغل کردم، سرما داشت  به جونم نفوذ م دستامو

 یام؛م یا یقه: ده دقیومدم یرونب یالمعطوف رابرت کرد که داشت از و نگاهشو 
 آماده باش

بلند سمت رابرت رفت. با تعجب نگاهش کردم و پشت سرش سمت   یقدما با
 .یومدلحظه ام بند نم یه.  بارون  ییدمدو یالو

 یم؟ر یدم: کجا مز  داد

 بهم انداخت: بپوش؛ انقدر سوال نپرس  ینگاه  یمرفت ن یکه راه م  همونطور 
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کردم. مشغول حرف زدن با رابرت شد. با حرص خودمو تو اتاق انداختم.   اخم
  یه؟چ ینکردم: ا  یبه صورت قرمزم نگاه   ینهموهام و با حوله خشک کردم. تو آ 

 .و دوباره نگاه کردم یدمرو، رو صورتم کش حوله

و کاپشن هم رنگش    ی مشک    یرهنپ  یهبستم.  در کمدو باز کردم    یو باکالفگ   امچشم
 ...داشت درآوردم یکه توش کرک نارنج 

.  یدمپوشه؟؟ کاله کاپشنو سرم کش ینم یزیافتادم؛ خودش چ یسشخ یلباسا یاد
 !شکل دلقکا شده بودم؛ با اون صورت و دماغ قرمز یقادق

موهام و که جلو صورتم افتاده بود عقب دادم. ازشون نبود!!    یخبر   یول  یرون،ب  رفتم
 .یستادممنتظرش وا یتو راهرو ورود

به حال خوشم غلبه کرد. با خودم   یخواست ببرتم؟؟ ناخودآگاه ترس یم کجا
 " یوانها یخیالگفتم"ب

 .اومدن یینها پا  رابرت از پله  با

 یادم یگهسالح مخصوصتم هفته د -رابرت

سرشو   یوانکردم. ا  یگفت.  کنجکاو نگاهشون م   یزیچ  یهو    یوانشد در گوش ا  خم
 تکون داد که رابرت گفت: من رفتم فعال 

رابرت تکون دادم. دستامو تو  یبرا یسمتم و با سر به در اشاره کرد. دست  برگشت
 .کاپشن فرو کردم و نگاهش کردم. با سر به لباساش اشاره کردم  یبج

هر شد. کاپشنش و عوض کرده کوتاه آماده ظا  یقهتو اتاق و بعد چند دق برگشت
  :رو سرش بود یبود و کاله 
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 یا ب -ایوان

 .راه افتاد جلوتر 

 !تکون دادم: چقد جنتلمنه  سرمو

شد و سوار شد.  بارون بند اومده بود. منتظر   یپشج  یکت.  نزدحرفم خندم گرف  از 
 .یوفتهمن ب  یادتا  یستادموا

 :ید کش  یینسمت شاگرد و پا پنجره

 برم؟  یا یایم -ایوان

  .انداختم یینپا نگاهمو

   یمناز کن یمبار خواست یهزدم:  لب

 .که جلوتر رو ترمز زد  ییدمگازش و گرفت. دنبالش دو  یدمکه باال آوردم د  سرمو

 یشعورر حرص داد زدم: ب با

. سرمو یدمو فروکش کردم و درو باز کردم و نشستم. درو محکم بهم کوب حرصم
 نه؟ یسام گذاشتم: دست خودت نو دستامو رو گونه ه  یشهچسبوندم به ش

 .و روشنش کرد یدکش  یروناز پاکت ب سیگاری

 :زد بهش  یقیعم پوک

 !ی؟ چ  -ایوان

 یطعنه گفتم: که انقد ... انقد خوب  با
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 کنه؟  یم یتتاذ -ایوان

 یلی: هوم...خیدمکش  یقیعم نفس

 ی. فضایچیدگذشت که از جاده پ  یم یساعت  یمزده نشد. ن یحرف  یگهد یمبرس تا
  .یشهو نم  یست؛جوره مثله روزش ن یچبود. شب ساحل ه یک خوفنا

  یادهشد. با مکث پ یاده و پ ید کش  یرونب یا یشه و برد سمت داشبورد و ش دستش
 .جلوتر رو ماسه ها نشست یکمتو صورتم پخش شد.  یشدم.  باد سرد

زور خودم و بهش رسوندم  و کنارش افتادم. سرم و گذاشتم رو شونش و دستامو    به
 یوونه انوهام حلقه کردم:  ددور ز 

 :یدکش  یقیعم نفس

 ینجاا یامشبا م یادمه  یاز وقت  -ایوان

 : تو زمستونم؟ یدمبهم مال دستامو

 که اونطرش گذاشته بود: اره   یشهبردم سمت ش دستمو

 گرفت و مانع شد: کجا؟  دستمو

 : هوم؟ینمتا صورتشو بب یدمو کنار کش کالهم

  ی؟کن  یم ار یکرو عقب تر گذاشت که گفتم: چ شیشه

 یستواسه تو ن -ایوان

  چپ کردم: چرا مثال؟ چشمامو
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بهم  یشخندی. نیدشدم. درش و باز کرد و سر کش یرهخ یاسر جام و به در برگشتم
 :زد

 یجنبه شو ندار -ایوان

 یدی؟گفتم: اونوقت از کجا فهم  باغیض

 یخوام بخور یبفهمم؛ نم یسقرار ن -ایوان

 شار دادم: نخواستمشدم و کاپشنم و به خودم ف بلند

  ین که بلند شد و سمت ماش  یدم. دیدمکش  یافتادم جلوتر و پامو، رو ماسه ها م  راه
 .یدمضرب سر کش یهو  یو برداشتمش، بطر یشهرفت... رفتم سمت ش

 .یدتو گلوم پر یبطر یاتش محتوداد با

 یحااا فر -ایوان

 .و چند قدم بلند عقب رفتم ین انداختمش زم زود

رو ماسه    ی. به سخت ییدنم، به خودم اومدم و شروع کردم به دوسمت  یومدم  داشت
 .شد پاهامو نتونم حرکت بدم  یسردم باعث م  یها تعادلم و نگه داشته بودم. هوا

 .بود از تو گرمم کرده بود ینا خوبیش

 افتادم: آخخ  ینبا سر رو زم یهثان یهو تو   خندیدم

 :شدم سمتش یدهدستم گرفت و بلندم کرد. کش از 

 گفتم بهت؟  یچ  -نایوا

 !بود یخنده دار یت. موقعخندیدم
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 !بهم یگفت   یخنده گفتم: چ  وسط 

 :یدکش  پوفی

 قبول کن  ی؛جنبه شو ندار یگمم -ایوان

 کنم   یلب گفتم: قبول  نم یر ز نچی

  دادن یادم ینطوریباز کردم:  مامان بابام ا دستامو

 یاد طور که به تو روشن کرد. بغض کرده بلند گفتم: همون یکرد و دور شد. نخ   ولم
 ...دادن

 :فوت کرد دودشو

 دادن یادنکردن و  یبه من زندگ  -ایوان

 یشهدادن هم یاددادن... یادت یگهد یزایچ یلینکن، خ یانصاف  یرفتم: ب  جلوتر 
 یآدمارو از خودت دور کن

 یذارممن نم یول ی،عقب، برگشت: توام انتخابش کرد یدمکش  دستشو

 خشک شد؛  گلوم

 :دمیرو گلوم کش دستی

خودمونم امثال اونا  یخوا ی...نکنه میدموقت کنار هم ند یچمن خانوادم و ه-
 یم؟؟ بش

 :یومد م یرونهرحرفش بخار از دهنش ب با

 وجود نداره  یو حال  یندهآ  یتهگذشته هنوز رو زندگ  یهتا سا -ایوان
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 :یدمکوب  ینشتخت س دستامو

 ینبب یم،هم ینده وجود داره...ما آ -

کنم؛ هنوز برام تموم نشده؛ ادامه داره...تا   یم یتم زندگ من دارم تو گذش -ایوان
 ادامه داره یرمکه جلوشو نگ  یوقت 

 که تو چشماته   یگودال  ینترسم، ازا یواقعا م یگهترسم؛ د یگفتم: م  آروم

 .گرد کردم و دستمو، رو صورتم گذاشتم  عقب

 یا گفت: ب  یگرفته ا  یصدا با

مه وجودش و گرفته بود. حالمو  . نفرت هیدو درشو کوب ینافتاد سمت ماش راه
تونستم خودمو از غرق    یم  تونستم خودش و نجات بدم، نه   یکرد. نه م   یخراب م

 !شدن تو چشماش نجات بدم

 .سوخت یم معدم

مثله طلسم به جون  یزیچ یهو درو باز کردم و نشستم.   ینسمت ماش رفتم
 .کرد  یافتاده بود و حال خوبمون و خراب م یمونزندگ

 .یمبود یالو یدادم... چشمامو که باز کردم؛ روبه رو یهتک یصندل  یشت به پ سرمو

 یزیچ  یه کاپشن و از سرم درآوردم. دستمو گذاشتم رو دستش و تکونش دادم:    کاله
 .نه یاصورتم باز قرمزه  ینمخواستم بب یم  یس؟ها؟ن یافمتو ق

 :باال انداخت و با دقت نگاهم کرد. صورتش جمع شد  ابرو

 یزشت   لییاره خ -ایوان
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 .شد یادهبزنم و پ ینداد حرف  اجازه

  .خم شدم ینماش ینهگرد شد و سمت آ   چشمام

 ییحرص داد زدم: خودت زشت با

کدومش   یچدونستم ه یخوب م یب...بد ترکیسینبود که!! خوشگلم ن زشت
  !یستن

سمتش و جلوش    ییدمحرفامون تو ساحل افتادم؛ دو   یادشدم.    یادهباز کردم و پ  درو
 :یستادموا

 ... یول ی،ا یافهخوش ق یکم ینکهبا ا یدم رس یجهنت ینبه ا-

 یو بردم سمت چال گونش و فشار دادم: چقد نرم انگشتم

 داخل، یدمزد و درو باز کرد. دستم و گرفت و کش پوزخندی

 ... یاتاق راه افتاد: ول سمت

 خواستم بگم؟؟ یم  یبستم. چ  چشمامو

وقت بچه    یچ کنم ه  یم  یشنهادپ  ینهمکنه، واسه    یبزارن، سکته م  یشت بچه پ  یه-
 دار نشو

 .یستادوا ینهآ  یدرآورد و جلو یراهنشوو کالهشو درآورد. پ کاپشنو

 :کتفشو باز کرد  باند

 زده به سرت؟  -ایوان

 :سمتش رفتم
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 دوستانه بود یشنهادپ-

  :دادم ینبه کتفش خورد؛ به دماغم چ نگاهم

 بده من ببندمش-

  یکن  ینترش مداغو یزن  یم -ایوان

  .نگاه کردم زخمشو

 یاز خون دورش خشک شده بود. از کشو باند یکبود شده بود و رد کمرنگ   دورش
  :یدمبرداشت. ابروهامو توهم کش

 چند بار تاحاال بستمش؟؟  یدببخش یلیخ-

 ین و از دستش چنگ زدم: بش باند

سمت تخت، رفتم تو حموم و کاپشن و از تنم درآوردم و تو سبد انداختم.  رفت
 .اومدم یرون مو شستم و بعد برداشتن پماد بدستا

رو زانوهام  نشستم. لبامو روهم فشار دادم. پمادو به انگشتم زدم و آروم  کنارش
 .یدمرو کتفش کش

گوش کنه!!   بود که حرف یمموند. کس یشد، وگرنه جاش م یم  یحتما جراح  باید
 یچیدمش؛باندو گذاشتم و پ

 .یدرفتم و افتادم رو تخت،آروم دراز کشخواست بخندم. دلمو گ یدلم م ناخواسته

 !بدجور تو هم بود اخماش

 ی؟سرش آورد ییچه بال -ایوان
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 یشه؟ بود تو اون ش یباز گفتم: چ  یشن با

 یدی؟هنوز نفهم -ایوان

 :بهش انداختم ینگاه  نیم

 یباحال شد  یلی...خینمبب یگهجور د یهباعث شده تورو  ینه، ول-

 ی؟ چه با حال -ایوان

  یشد : بامزهگفتم

  :خنده زدم. با اخماش مواجه شدم و خندم و جمع کردم یر و ز یدمترک یهو

 نمونم به نظرم  ینجامن شب و ا-

 .اومدم و سمت در رفتم  یینکرد.  از تخت پا  یحرف نگاهم م بی

وگرنه به خاطر خودت  یارم،سرت ب ییبال یه ترسمیادم: مد یهچارچوب در تک به
  یگمم

 .و به آشپرخونه رفتم  یرونخودم و پرت کردم ب  یینم؛ش و بعکس العمل  ینکه از ا  قبل

 به خودم گفتم:  جمع کن خودتو  تهدیدوار 

تا مرز سکته   یدنش. برگشتم که با دیادخندم ن یگذاشتم رو دهنم تا صدا  دستمو
 :بود یستادهرفتم. کنار کانتر وا

 ی دار  دوست  یکه هرچ   یدیشنشونت بدم؟  انگار ند  یموروان  یرو  یخوا  یم  -ایوان
 یگیم

 گفتم مگه؟؟  یگفتم: چ   یتمظلوم با
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خانواده   تونی،ینظرم عوض شد به جز بچه تو نم  یاز پشت بهم گره زدم: ول  دستامو
 شه ی...نچ نمیداشته باش یما

  .سرمو تکون دادم ناراحت

 :کرد و آروم آروم اومد سمتم  یز زد. چشماشو ر یترسناک  لبخند

 ی؟ مطمئن -ایوان

 معدم یدم تو چشماش، دستمو رو دلم گذاشتم: آ شد. زل ز  یکنزد بهم

تو چشمام  یقرو تخت نشستم. کنارم نشست و عم ی. بدون حرف یماتاق شد وارد
  .زل زد

کارو    ینبستمش؛ چندبار ا یباز شه که م یومدم یشمنگاهش شدم. ن یتونیز محو
 !بود یتکرار کردم. صحنه جالب

 یه؟اسمش چ یدون  یم یارم؛سرت ب ییبال یهخوام  یم -ایوان

 :دهنمو قورت دادم. ابرو باال انداخت آب

 یانه؟ یدون  یم ی،نگفت  -ایوان

 :. نگاهمو، رو صورتش چرخوندمیدمگز  لبمو

 ی؟ ترسون  یبچه م-

 ...حال موت بودم در 

 نه انقدر سخته؟ یاگفتن آره   -ایوان

 یوانه: اسمش...اایوان
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 !یمن  ی: تو بالخندیدم 

 ...جمع کردم: بالرو دوس لبامو

 حالتو بپرونم؟  یخوا یم -یوانا

  ی که به طور واضح صداش و م  یبستم.. ضربان قلبم باال رفته بود؛ جور چشمامو
 .یدمشن

 ...شده بود. درحال جدال با عقل و قلبم بودم یبد وضعیت

به بدنم دادم. آروم چشمام و باز کردم. موهامو از رو صورتم کنار زدم   یو قوس  کش
 روم بود. ملحفه رو کنار زدم یدیسف یفه و به خودم نگاه کردم. ملح

 بود؟؟  رفته

ه پام شدم که ملحفه ب یز خ یمشدم. ن یکه نبود وگرنه از خجالت آب م  خداروشکر 
 .و تجربه کردم. چشمامو از درد بستم یکرد و سقوط وحشتناک   یر گ

 یقهزدم که به دق  یلبخند  یادآوریششدم. ناخواسته با    یرهاون حالت به سقف خ  تو
 .نرفت ینشد که از ب یلتبد  یبه بغض یدنکش

  یر و بلند شدم. خودم و تو حموم انداختم و ز یدمکش  یغیج یت حرص و عصبان با
 .یستادمدوش آب گرم وا

 .یچیدمو  موهامو دور حوله پ یدملش سبز با دامنش پوش یراهنپ یه

پرت   یسکه به تخت افتاد؛ ملحفش رو جمع کردم و مچاله شده تو سرو  نگاهم
 .معدم درحال سوراخ شدن بود یاز گشنگ کردم. 
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و باز   یخچالپا تو آشپزخونه گذاشتم. در  یرایی؛ و پذآروم باز کردم و رفتم ت  درو
 .آوردم یرونو ب یکو ک یوهکردم. آبم

 ینت و خوردم. بلند شدم و سمت کاب یشکالت  یکک  یز،و گذاشتمشون رو م نشستم
تو اتاق   یوه،آبم  یمسکن  با قلوپرو کردم. بعد خوردن    یرورفتم؛ جعبه قرص هارو ز

 .برگشتم؛ جو اتاق خفه بود

 :یقمگذاشتم رو شق  موانگشت

 بسه -

نبود! بلند شدم و از اتاق   ینجاا ی. به جز من که کسیومدم یالزنگ تلفن و صدای
 ...تلفن و برداشتم یرونزدم ب

 یحا؟ فر -ِاما

 سالم-

 ی؟کن  یم ی؟چیکار خوب  -ِاما

 کنم  ینگاه م یوار به درو د یسن یدیجد : سوالیدمرو گردنم کش دستی

 هوا بخور  یکم یرونب یااووم...ب -ِاما

 یسخونه ن یواندارن؛ ا ی شد: نم یزونآو لبام

 یاب یچبپ یساعته تونس یمن یالم،و  یکمن نزد -ِاما

  ینکه داشتم، فقط راه برم با ا یاجو کولم و دستم گرفتم. احت یختمدورم ر موهامو
  !نبود یخوب  ی یده ا یدشا
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خون و حس  یانقدر گاز گرفته بودم؛ شور زدم. لبم و یرونو پام کردم و ب کتونیام
 .یچونمبپ یدرو چه جور یجلو  یگاردایبودم؛ باد  ینتو فکرا کردم.  یم

 :شدم یخکوبصداش تو جام م با

 کجا؟-

   یرون. با مکث گفتم: بیدکش  یگارمیس برگشتم؛

  ی؟برا -ایوان

   :و فشار دادم یفمک  بند

 خوام راه برم  یم-

     یشهجلوتر: خطرناکه، نم اومد

   کوتاه گفت: برو  یقه. بعد چند دقیمشد یره هم خ یچشما به

 ...مکث برگشتم و سمت در راه افتادم یب  یال،سمت و برگشت

  .یدمچرخ یهدف م یپر گل و درخت بود. ب  یجاده خاک  یها کناره

نخواستم جلب  یولفرستادتش،  یدونستم ک  یپشتمه و م یکیکردم   یم حس
 .. ِاما رو شناختمیستادکنارم وا  ینیتوجه کنم. ماش

 زدم و در شاگردو باز کردم و سوار شدم: سالم لبخندی

 :تر از من سالم کرد یبود.  پرانرژ یدهپوش یبسته ا یقه یدسف پیراهن

 گردونمت  یتو شهر م -ِاما
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. انگار  یومدممم  جلو چش  یاط تو ح  یخیالشفوت کردم. مدام صورت ب  یرونو ب  نفسم
 !!نشده بود یزیکه چ

 یحاا؟ فر -ِاما

 چرخوندم سمتش:  هوم؟  سرمو

 ی؟ : خوب ید پرس آروم

 یستم بد ن-

 یچی معلومه توام ه یمبخور یزیچ یه  یم؛شو بر یادهو پارک کرد و گفت: پ ماشین
  مرده هاست ینع یافتق ی،نخورد

و   یمهم نشست یرو . روبهیمو زد و سمت رستوران راه افتاد یموت. ریمشد پیاده
 .باعث شد؛ نگاهش کنم یرش.  نگاه خیمسفارش داد

 !!بود یرهتعجب نگاهش کردم، به لباسام خ با

  شده؟ یزیچ-

 !لباسا اندازه توعه یننه" تکون داد: نه...ا یبه معنا سرشو

  :افتادم. ابرو باال انداختم یکی یاد

  ی؟ک -

 .یمموند یچهار نفره م یزمان   یه یالاز دوستامون؛ تو اون و یکی -ِاما

   یلیاو ام یوانمن و رابرت، ا-
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و چرا... توهم    یوانا  ی رابرت و با هم آورد، ول  اسم خودش و   ینکهنکردم از ا  تعجب
 ینطورزده بودم! که ا

 یهدختر خوب -ِاما

 ییدختر مو طال  یلیا؟؟همونچونم گذاشتم: ام یر ز دستمو

 اره  -ِاما

 اونه؟  یلباسا ینا : ایدممکث پرس با

  .تکون داد سرشو

 یوان؟ تو اتاق ا-

 اره  -ِاما

قبال اتاق   یعنیندارم که گفت:  یحال جالب یدخونم و خورد. انگار تازه فهم خون
 یش سال پ ۹یا۸یبابود؛ تقر یلیاام

مامانم عاشق  -ماجرا نداشتم. ِاما یننسبت به ا یانداختم. حس خوب  یینپا سرمو
 بود یلیاام

گفت!!   یبهم م  یدرنگ نگاهش عوض شد. انگار نبا  تفاوت بهش دوختم.  یب   نگاهمو
 .دست و پاشو گم کرده بود

  .یدمجو یتلبمو با عصبان  پوست

 یگهبخور د -ِاما

 .چرخوندم یچنگال و تو دستم م یداشتم. الک  یخودیب حس



 

 
476

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 یه؟ چه جور یوانرابطتتون با ا -ِاما

 .باال آوردم که حس کردم گردنم شکست یجور سرمو

 ی؟ دادم: چه رابطه ادهنمو قورت  آب

 :ید خند ریز 

 ینا باهات؟رفتاراش وا یهبود چه جور ینمنظورم ا -ِاما

 ...دهن باز کنه و برم توش ینخواست زم یم دلم

 ...باشم: خوبه یکردم عاد  یگرفتم و سع  نفسی

 .باال انداخت ابرو

 باشه یچ  یهگفتم: تا خوب از نظر بق  ریعس

 :بغل دستش انداخت یکجعبه کوچتو   یپولش و درآورد و پول یفو ک خندید 

 ؟ یم: برِاما

 .دست نخورده بود یبامن تقر بشقاب

شد   یپخش م  یمیآهنگ مال  یر ... تو کل مسیمبرداشتم و راه افتاد  یز از رو م  کولمو
 .یمنزد یکدوممون حرف   یچو ه

   نگه دار  ینجانمونده بود: ِاما ا یالتا و یادیز مسیر 

 :رو ترمز زد  جلوتر 

  یری؟م یادهراه و پ  همه ینا -ِاما
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  راه برم یکمخوام؛  یاره م-

  ی: مرسیدمتکون داد. رفتم جلوتر و گونشو بوس سرشو

 .زد یرینیش لبخند

و کولمو، رو شونم جابه جا کردم.  یدمکش  یقیشدم. نفس عم یادهباز کردم و پ درو
  .کرد  یبود. روح آدم و تازه م یقشنگ  یبغل جاده گلخونه ها 

به  یپشت سرم ترمز کرد.  تعجب کردم، ول ینیشت!! ماشدا یحس خوب  آزادی
 .راهم ادامه دادم که بوق زد

 .شدن دستم هم زمان شد  یدهبا کش برگشتنم؛

 ی؟کن  یم یکار آخخ چ-

شد. چشمامو با درد  یدهرو چشمام کش یدستمالو  یشدم رو صندل  پرت
 :داد زدم یعصب یبستم...لعنت 

 ید؟؟ دار یبرنم آخه چرا دست از سر من  ید؟ک  یگهد شما

 :اومد ییزن آشنا صدای

 ...یستیمن یدختر جون ما معطل کس-

 !!دخترجون

کرده که بد تاوانش    یآخر زده، تنها فرد مهممو ازم گرفته، کار اشتباه   یمبه س  یوانا-
 یرمگ  یو م

 :زدم ینفس م نفس
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 به من چه هاااا؟به من چه؟ -

 ی؟ گرفت   یمتوگفت: تصم  یسرد بالحن

 !!!از اضطراب بود یدمداشتم وشا یکیتار یایفوب  یدشا ید؛سر  یبهم نم اکسیژن

 ی؟کن  یکار چ یخوا ینهه...م-

 :رو گونم نشست و چونمو محکم فشار داد دستی

 ی؟گفت   یچ   یدمنشن-

 :مهم نبود یشکنم، باق  یداجهنم نجات پ ینخواستم از ا یم فقط 

  خوام یو م یمباشه...من آزاد-

 :درو شونم نشست و بعد صداش اوم  دستی

  یربگ ینو...اینآفر-

نبود. در باز شد و    یشباهت به گوش  یدستم گذاشت که ب   یزیدراز کردم. چ  دستمو
 .هولم  دادن

راه افتاد.   یمشک  یموزینو پارچه رو از رو چشمام کندم. ل یستادمرو پاهام وا بزور 
  انداختم یبه گوش ینگاه 

  ی دنبال چ   یوانا  یدم، ولکردم. قبول کرده بو  یکولم انداختمش؛ فعال روشنش نم  تو
 !!بود

و کنار زدم و    یگارد. بادیدموب. درو کییدمدو   یالبودم؟ سمت و  یکاره وسط چ  ینا  من
  .ییدمدو یالسمت و
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که    یسرفتم تو سرو یمنبود؛ مستق یگذاشتم سکوت مطلق بود. کس  یالکه تو و   پا
   ...یختبهم ر یستمامباز س

عطرش و بعد   یآشنا، بو ییقدما یبغلم گرفتم. صدا یلم دادم و بالشت  رومبل
 .خودش که رو به روم نشست

 یفیوبالتکل ینبود که  اون موقع نسبت بهش داشتم. من ا ی تنها حس عصبانیت
 !دوست نداشتم

 خودشون بودن؟؟  -ایوان

 .فشار دادم یقمرو شق دستمو

 ...یشبدهنمو قورت دادم: د آب

 .حرفم تو دهنم موند ادامه

 یشب؟؟؟ د -ایوان

 :زد یقرمز شد و پوزخند چشماش

 کنی؛یاستفاده م یفکر کن بعد دقت کن ازچه کلمات  ی،حرف بزن  یخوا یم ی وقت -
  آخر انفجار یها یهبه ثان یشمم یککه دارم نزد  یمخصوصا واسه من

 .و برگردوندمزدم و روم  یپوزخند متقابال

 یه؟دردت چ -ایوان

  کنار؟  یکش  یروهم فشار دادم: دردم؟؟ چه زود خودت و م لبامو

 :یدپشت گردنش کش دستی
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 یشب؟ کشم؛ تو چت شده از د  یو نم یدممن خودم و کنار نکش -ایوان

 !دونست؟  ینم یعنی

 :انداختم سرموپایین

 ی؟؟فهم یم یدی؛حس گناه بهم م یافتاد که تو با کارات دار ییاتفاقا یشبد-

 یم آدم  مگرنه من همون  یاونطور نشونش بد  کنییم  یسع  یگفت: نه تودار  کالفه
 ...که بودم

 یستمکردن بلد ن  یدونست: من مهربون  یمکث کرد. دردم و م کمی

 !!دارم من ییلب زمزمه کردم: چه توقع ها زیر 

 هدفتو مشخص کن تا منم باتوجه به اون باهات حرف برنم  -ایوان

 یگی؟بهم نم یوهمه چ چرا یبم؟بغض گفتم: من غر با

پنهون بودن  ی؛کنار من نبود  ینجان ااال ی،بود یبهچشماشو بست: اگه غر کالفه
 اونقدر جونت در خطره  ی،بدون  یشتر فعال بهتره، هرچقدر ب یزاچ یلیخ

 ...یسهس، تو...تو حالت خوب ن یزیتچ یهو بغض گفتم: تو  باحرص 

چون  یوونمزنه، من د یوقت جار نم یچه یضو مر یروان  یهنگاهم کرد:   خیره
 ندارم؛ حداقل االن نه یان ...من درمیننب یم  یشوباز یوونه همه د

 :یروننفسمو فوت کردم ب کالفه

 ذارم یمن دست رو دست نم یول-

 :داد یهبه مبل تک سرشو
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 یکارکنی؟؟ چ یخوا یم -ایوان

ذره    ینمتونم بب  ینم  یگه... دیگهاز من و تو و رابطمون جداس سختمه د  یباز  ینا-
 یسوزونتم داره م  یول  یه،واسه چ  یدونم حت   یکه نم  یتاوان   یم،د  یتاوان م  یمذره دار

 :آشنا نبود پراز حس تنفر بود یگهنگاهش د رنگ

    جداست؟ یکن  یواقعا فکر م -ایوان

کار باعث شده تا من    ینا یس،من جدا ن یتاگه ازهرلحاظ جدام باشه از شخص-
من با  یهباعث شدن زندگ یآدم عوض یسر یهداشته باشم،  یتیشخص ینهمچ

  شه؛  یکبرزخ نزد دارم به ته یکه برم  یهرقدم

  ی تاوان بدن  و من م یمنکه تو زندگ  ییمنو، کسا یاون آدما باعث شدن زندگ -
کنم؛ همونطور که بامن    یخوام باهاشون باز  یآدما رو ازسره راه بردارم، م  ینخوام ا

 ...کردن  یباز

کردن باهات   یکار که تو ذهنم اومد و به زبون آوردم: چ  یزیو چ  ید لرز یم چونم
    یوان؟ا

 یفهم یگفت: م  آروم

نگاهش کنم،  یکفاصله نزد ین. نه از ایرمخواستم کنارش باشم؛ دستاشو بگ می
 .ونستم از جام جم بخورمنت یول

 ...آخرم و بکنم اگه زنده موندم یگفت: منتظر باش؛ تاباز   یخشدار باصدای

باشم؛  یکنم آدم بهتر  یم ی : سعیدکش  یزد که رو اعصابم خط م یا یگه د پوزخند
 نرسونم یبآس یگهدتا
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  یتدارم با واقع ین،. از جام بلند شدم که گفت: بشیدکش  یداشت صوت م مغزم
 کنم  یروبه روت م

 یتی؟؟ چه واقع-

 :سمت پنجره رفت

 یگه بسته د  -ایوان

 نگاهش کردم: واقعاا بسه  آشفته

  یرون شکالت و ب  یحرص دستمو مشت کردم. کالفه رفتم سمت آشپزخونه و قوط   با
 .آوردم

و گذاشتم   یچند قاشق خوردم. در قوط   یدمنفهم  و نشستم.  یدمو عقب کش  لیصند
 .شدم یار هوش یومدم یرونکه از ب  ییچسبوندم...  باصداها یز رو م  یشونیمو،و پ

 .یدمرو چشمام کش یباز کردم... سرمو باال آوردم و دست  چشمامو

 ی ه صداک  یرونمن همه شون ساکت شدن. خواستم برم ب یدنتو هال، با د رفتم
 ی؟بود یحااومد: فر یزن 

 :من مخاطب بودم ینگاهشو چرخوند رو زنه، ول ایوان

 برو  -ایوان

نشستم:   یرفتم و رو مبل تک نفره ا  یکشونرفتم که نظرم عوض شد. نزد  یم  داشتم
 ینم؟ تونم بش یم

 .و بالخره شناختم! خودش بود یشو بهم دوخت. نگاه آب یشآب یچشما زنه
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 بمونگفت:   ینازک  یصدا با

 .یدکش  یقیچشماشو باز و بسته کرد و نفس عم  ایوان

 :تو صداش گفت یحرص آشکار با

 !به بحثمون؟ یگرد  یشارون برم-

 !!ینجاتا ا یرانبود؛ از ا یوانمن از ا ییکه دنبال جدا  ی! همون شارون

 !کردم تموم شد  یفکر م -شارون -

 یست؟ ن یا یگهد یزهچ یبا پوزخند گفت: مطمئن یوانا-

 :یدکش  یدشکت سف  یرو یداشت. شارون دست  یدحالت تهد شتر یب لحنش

 یم؟استفاده کن یشتر ب یحااز فر یهنظرت چ -شارون

 سمت من و گفت: هوم؟  برگشت

که   یدمفهم یم یواناز حالت نگاه ا ینونزنم؛ ا  ینگاهش کردم. بهتر بود حرف  گیج
 .بزنم تا گردنم و بشکنه یمنتظر بود من حرف 

 :دجواب شارون و دا گرفته

  نه -ایوان

  یی ابرو  یوانباز شد و بعد چند لحظه کوتاه رابرت جلو رومون ظاهر شد. ا  یورود  در 
 .باال انداخت. رابرت ساکت رو به روش نشست

 یدایی؟مخاطب به رابرت گفت: کم پ شارون
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جواب دادن به سوال شارون نگاهشو به من دوخت.  تعجب کرده بود!  بدون
 :گاهشو گرفتشارون رد ن

باهاش در ارتباط   یشتر رابرت؟ دوست دارم ب یهچ یحانظر تو درباره فر -نشارو
 یمباش

رفت سمت اسلحش، رابرت با   یشد. دستش م یخم یوانلحظه رو ا  یه نگاهم
 :گفت  یعو سر یداز جاش پر یوانسر اسلحه ا یدند

 باهات دارم؟ یکاره مهم  یرونب یایم یقهدق یهشارون  -رابرت

 .دهنمو قورت دادم آب

 ...فقطیم بلند شد: بر رونشا

 :سمت من و ادامه داد برگشت

 باهات حرف دارم  یاقبل رفتن ب  -شارون

 ازش گرفتم: باشه نگاهمو

 .یم و ما تنها شد رفتن

 :به روم زد  یترسناک  لبخند

 از جات تکون نخور -ایوان

 یزم کنم عزراه درمانت و کشف  خوامیشدم: م ینهبه س دست

 یمدار ییکارا  یه قبلش باهم  -ایوان

 یی؟چونم گذاشتم: چه کارا یر جمع کردم و دستمو ز پاهامو
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 .داد؛ رفت یکه کل باغ و نشون م  یشد و سمت پنجره ا بلند

 از شارون دور بمون -ایوان

 بشه یزیچ یس،حرف زدن قرارن یه: با یستکارم عاقالنه ن  یدمفهم یم-

 :یستادوا ینهو دست به س برگشت

با حرف زدن با ِاماام قرار نبود؛  ی؟که سوارش شد  وزینییماون ل یا ی؟ِاما چ  -ایوان
 ینارو؟ ا یفهم یکنن. م  یم یبتهر دفعه تعق یول بشه، یزیچ

 :زد داد

  یه صدوم ثان  یهفقط    ین،با سوار شدن به اون ماش  یتفاصله مرگ و زندگ  یفهم  یم-
 ست؟

 رو چشمام گذاشتم: ِاما خواهرته  دستمو،

خوان؛ من  یندارن، تورو م یاونا با من کار  دوختم بهش و بلند شدم:  چشمامو
 یستممهم ن

  .باال انداخت ابرو

 :مونو با چند قدم بلند پر کرد فاصله

که   یدون  یم ین؟ک  یدون  یخوان؟ م یکه منو چرا م  یدون  یواقعا؟ و تو م -ایوان
 خوام؟  یمنم اونارو م

باش هر  تو دستشون که مطمئن یا یچهباز یهتر گفت: تو فقط  یو عصب بامکث
 یشهکه بهت دادن تهش به قتل ختم م  یقول و قرار
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دونم؛ تو دنبال   ینم  یچی...من هدونمیباال گرفتم: اره نم  یمبه حالت تسل دستامو
که وسط انتقاماتون   ین صدنفرمثه همو  یشماونام دنبال توان، تهش منم م  ییاونا

 !!یگهد ینهنابود شده... تهش ا

  :گ زدچن یز و از رو م یموتو ر گوشی

بودن به تهش و   یدهبودن که رس ییوسط نابود شدن؛ کسا ین که ا  ییاونا -ایوان
  واسه از دست دادن نداشتن یچیه

 :قدم بلند سمت در برداشت و دوباره برگشت چند

  ین و باهاش حرف بزن، ته ا یرونترسم و جراتشو دارم؛ برو ب ینم یگیاگه م یول-
 مثل من یشدن به آدم یلتبد  یا مرگه  یاحرفام 

  .یدزد و درو کوب پوزخندی

 :داد زدم یوار تو د یدمبرداشتم و کوب یزوفکر گلدون کنار م بی

 ید همه تون مثله هم-

 ...ازتون یاد.  کنار مبل افتادم.  بدم ملرزیدیم دستام

*** 

 شارون 

 .از کنارم رد شد یوانبودم که ا  یرهرفتن رابرت خ به

 حواست و جمع کن -ایوان
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  ینکه نگفتم. فعال واسه ا یزیزد. ابرو باال انداختم و چ یشخندیو نچرخوند  سرشو
  .نشه و اوضاع آروم باشه، الزم بود یعصب

 .. دور زد و دور شد. سخت جون و نترس بودیدشد و درش و کوب ینشماش سوار 

روزاشو    ینآرامش و سکوت ا  یول  یاد،از دستش برم  یدونست؛ هرکار  یم  هرکسی
 !پشت پرده بود یا . حتما نقشهیدمفهم ینم

اجازه داده  یوان. چطور ایومد. برگشتم. داشت سمتم میدمموهام کش یال دستمو
 !ساده یلیبود و هم زمان خ یباییبود! دختر ز

تو اعماق چشماش  یترس بزرگ  یکرد خودش و شجاع نشون بده، ول  یم سعی
 .تونستم باهاش ارتباط برقرار کنم ینم یلیبود.خ

رو لبام   یدونه. لبخند یدرباره گذشتش نم یکامل یز چ نیوابود؛ ا یبعج برام
 .نشوندم. مقابلم قرار گرفت

دستمو تو  یمکرد. بدون قطع ارتباط چشم  یو حفظ کردم. منتظر نگاهم م لبخندم
 .بردم یفمک

 .که روش آدرس رستوران نوشته شده بود رو سمتش گرفتم  کارتی

 یمحرفا با هم دار یلیفردا شب منتظرتم...ما خ-

 :شد یرهکارت تو دستم خ  به

 !یمباهم داشته باش یمتون یم یما چه حرف  یشممتوجه نم یول یام،ب یگفت   -فریحا

 :و جلوتر بردم کارت
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 قرار سادست باشه؟ یهفقط  یست،ن یا یچیدهپ  یلیخ یز چ یرش؛بگ-

حرف ها   ینقبول کردنش مجبور به گفتن ا یبرا ینبود، ول یقرار ساده ا درواقع
 .بودم

 .گرفتازم ید ترد یبا کم و کارت

 اعتماد کنم؟ ید: بایدو داشتم رو پرسکه توقعش  سوالی

 .دربارم بهش نگفته یخوب  یداستانا یوانبودم ا مطمئن

  یستینه مجبور ن-

 .یدمرو بازوش کش دستمو،

 گفتم: فراموش نکن  یدتاک برای

 یقیس عمبهش زدم و راه افتادم. راننده درو برام باز کرد و سوار شدم. نف  چشمکی
 .... با اشارم به راننده راه افتادیاد. حداقل قرار بود بیدمکش

.  یدمبرداشتم و آروم رو پوستم کش یقرار گرفتم.  دستمال مرطوب  ینهآ  جلوی
پنجره رو مبل   عوض کردم. کنار  یریگوشواره هامو درآوردم.  لباسامو با لباس حر

 .گرفتم  ینشستم و نفس

 .یدم. دستمو رو اسمش کشو از کتابخونه برداشتم کتابم

 "یواناتمزرعه ح"

  یدنبا د  یخت،تمرکزم بهم ر  یمزدم... کلمه اول رو نخونده بودم که با زنگ گوش  ورق
  .اسم رو صفحه نفسام تند شد
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 شده؟  یزیاسترس جواب دادم. هول گفتم: چ با

 ینگفت: نه خانوم، نگران نباش  یمتبود که با مال یمنگران متوجه

فرستادم.   یرونباره ب  یکحبس شده بود و به    ینمکه تو س  یینفس ها  یمعظ  حجم
 .رو بست یکردم. فقط... انگار که در  یم یجهاحساس سرگ

 :رو کمتر کرد صداش

 روند درمان جواب بده  یتوضع  ینکنم باا  یفکر نم-

 کنم؟   یانقدر به شما پول پرداخت ممنپس یچ  یابروهام نشوندم: برا ینب اخمی

 یمتون یم یما گوش بدن، ما چه کار یبه حرفا یستنضر نحا یگفت: وقت   ناچار 
 یم؟بکن

 یینجواب قطع کردم.  بلند شدم و موهامو پشت گوشم سپردم. از پله ها پا بی
  .یدمآب سرکش یوانل یه برداشتم و با  یرفتم. قرص

دوباره به بدنم هجوم آورده بود.  نوک انگشتام کم کم داشت سرد و سر  استرس
بهم  یز و نشستم. دستامو، رو م یدمرو به زور کش یناهارخور یز م یشد. صندل یم

 .ل کردم و فشار دادمقف

لحظه آخر   یو برداشتم، ول  یمبهش بگم؟ گوش  یومسائل  ینخواستم همچ  یم  چطور 
 .بشه یر د ینکهگفتم؛ قبل از ا  یم  یدشدم. با یمونپش

چون اون   ردم،کینم  یتموم شه. جالب بود؛ منتظر بودم. کار  ی همه چ   ینکهاز ا  قبل
 .یدمد یو تو خودم  نم  یتوان و اراده قبل
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از بار رو دوشم   یکم تونستیحرف زدن باهاش م ینداشت، ول یدهفا یکار  هیچ
 .رو سبک کنه

 .و تخم مرغ هارو سرخ کردم یکنساز و روشن کردم؛ ب قهوه

برداشتم و  ی. تکه نون تست یختمر یدگذاشتم. قهوه رو تو فنجون سف  یز رو م منظم
 ...مشغول خوردن شدم 

و خدمتکار تو   یدتو قفل چرخ ید. کلو بلند شدم یدممونده قهوه مو سر کش ته
 .چارچوب در ظاهر شد

رفت سمت آشپزخونه،  رو   یعگفت که سرم و براش تکون دادم. سر  یریبخ صبح
 :مبل نشستم که سمتم اومد

 :تمصورتم گرف یتا براتون آماده کنم مجله ُمد رو جلو ینکرد  یم صبر 

 کن  یادآوریو به من  6نره در ضمن ساعت  یادتحقوقت تو اتاقم تو کشوعه، -

  لبخند گفت: چشم خانوم با

 به کارت برس -

زمان قصد گذشتن   یکردم، ول  یصفحات رو ورق زدم. تند تند ساعت و نگاه م  کالفه
 .نداشت

 :خدمتکار به خودم اومدم یصدا با

 خبرتون کنم  ین، گفت6خانوم ساعت -



 

 
491

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

. بلند شدم و از پله ها باال رفتم. کمدم گرفتم و سرمو تکون دادم  یماز گوش مونگاه
  .برداشتم یو شلوار طوس یراهنو باز کردم. پ

 یبرداشتم. بعد از عوض کردنشون، کنار تخت نشستم و بوتا یممخزدار طوس پالتو
  .یستادموا ینه. مقابل آ یدمپوش یپاشنه دار مشک 

و با زدن رژ   یشماز جعبه جواهرات برداشتم.  آرا کییکوچ  یا  یرهدا یها گوشواره
 .رسوندم  یانبه پا یلب صورت 

از اتاق  یفمبه دستم انداختم؛ موهام و آزادانه ول کردم و با برداشتن ک انگشترمم
 .و کنار گوشم گرفتم یمخارج شدم. گوش

 بله خانوم؟ -

 یارو ب ینگفتم: ماش  یشگیمو با لحن خشک هم آروم

 چشم -

 یه؟: رستوران اوکیدمکش  میفبه ک دستی

 ین گفت:  بله، نگران نباش  یناناطم با

 یننداشتم. سوار ماش یشده بود؛ حس خوب  یکرفتم. هوا تار یینکردم و پا  قطع
 ...شدم

بودم.  یدهبرج نگه داشت. از حد معمول زودتر رس یکوتاه جلو  یقهاز چند دق بعد 
 .نگاهم و تو اطراف چرخوندم

 .پشت سرم اومدن یگارداامار اسانسور شم که بادشدم و خواستم سو پیاده
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 ین باش یرونب یست؛به شما ن یازین-

 یا یشهش یفشردم. از نما۳۴رفتن. دکمه طبقه  یرونو تکون دادن و ب سرشون
  .آسانسور به شهر نگاه کردم

تو   یوقت بود دوست نداشتم به زندگ  یلی شهر بودم و خ ینوقت بود تو ا خیلی
  .رفتم یرونآسانسور ب یستادنبا وا شهر ادامه بدم. ینا

که به سفارش خودم درست کنار پنجره   یزیکرد. به سمت م  یممقابلم تعظ  گارسونی
 .کرد  ییمبزرگ رو به شهر بود راهنما

وارد رستوران   یخوام کس یرزرو شدست، نم یزاو رو بهش گفتم: همه م نشستم
 شه

 :گفت  یروس یظ لهجه غل با

 ین؟دار یلم یچ   ید،ما اعتماد کنبه  یدتون یخانوم، م حتما

 مونم یمنتظر م-

دوختم.   یرون و نگاهم و به ب  یدمکش  یقیکرد و ازم دور شد. نفس عم   یمتعظ  دوباره
 .بود؛ منتظر بودم یا یقهچند دق

 .جلو روم نگاهش کردم  ینشستن شخص با

 بگو  ی؛بگ  یخوا یم یهرچ  -فریحا

 :چشماش نگاه کردم به

 یستاونقدرا هم اسون ن-
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 یای؟که گذاشت ب  یبهکردم: عج  یمکث 

 سر اصل مطلب؟  یبر یشهگفت: به خودم مربوطه، م  یعصب یلحن با

 !ی؟چ  یعنی ینبه اطراف کرد: ا یا اشاره

ذاشت  یکردم. مگرنه شدت استرس نم  یشروع م ییجا یهاز  یدزدم. با لبخندی
 .بگم یتک کلمه ا

 :کردم  یسرفه ا تک

 یادها خوشت نم  یبهو از غر یشیم یعصبان  یعسر ی،درست مثل پدرت -

 .نشه یمدرون یتا متوجه حسا یرونزل زدم ب یلبخند ظاهر با

 ی؟شناس یگفت: پدرم!! تو پدر منو از کجام  یگرفته ا  یبهت و تن صدا با

 :بحث و عوض کردم یشتریزمان ب یدنخر واسه

 یم حرف بزن  یجور  یندوست ندارم؛ ا  یباالخره مهمون مخصوصم  ی؟خور  یم  یچ -

  :کزش رو کلمه "پدر" بودتمر  ولی

 !ی؟هست  یتو ک -

 کنم  یرو برداشتم و بازش کردم: پس واسه هردومون انتخاب م منو،

 غذا بخورم ینجاا یومدمو باالتر برد: من ن صداش

 هوم؟ یم؛بعد حرف بزن  یمدعوتت کردم اول غذا بخور ین من واسه ا یول-

 .گرفت و معطوف منظره پشت پنجره کرد  نگاهشو
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 خب  یلی: خزدم لبخندی

 یلیخ  یدکه با  یداستان   یفشروع کردم به تعر  یمدت   یطوالن   یگرفتم، با مکث   نفسی
 .گفتم  یم یشوقت پ

نداشت و از   ی من عضو گروه بودم؛ گروه راه خروج   یم؛ رستوران آشنا شد ین هم تو
 یرم؛ بگ  یعصب  یماریباعث شده بود ب  یناخواستم از دستش بدم؛ همه ا   ینم  یمطرف

کارو نداشتم؛ بعد از مدت ها باردار شدم...   ینمن اجازه ا  یست، ولخوا  یبچه م  اون
  بعداز باردار شدنم عوض شد

واسه فرار   یتر از من، دنبال بهونه ا یتا آروم باشم: عصب یدمرو گلوم کش دستمو،
 بود؛

  ی م  یبشباز غ  یزد، ول  یبهمون سر م  یآوردم...هرازگاه   یابچه مو به دن  یبه سخت -
 کنه  یم یداره نامرد یدمنگذشته بود که فهم تر یشزد؛ چند سال ب

 معشوقش بارداره  یدم؛نگذشته بود که فهم یادیزدم: مدت ز  یتلخ  لبخند

 :یدمچشمام کش یر برداشتم و ز یز از رو م دستمالی

 ی اون بچه...اون دختر تو بود-

 زد: دروغه  یگذاشت. پوزخند   ینشرو قفسه س دستشو

  یا یده ند االن فا هرچ ی؛تم بگم تا بدون تو انگشتم فشردم: فقط خواس ناخونمو 
 کنه   یثابت م یوهست که همه چ "DNA"دنا یشاتمدرک از آزما یسر یهنداره، 

 :و نگاه کردم یممچ ساعت
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 یواندست ا یدهتا االن رس-

 :یستادمپنجره وا یشدم و رو به رو  بلند

 یدار یبرادر ناتن یهاالن -

 :خندش توجهمو جلب کرد صدای

 کنم؟  یباور م ید؛ فکر کردنبو یجالب یشوخ -

 :به خس خس افتاده بود ینم. سیدمکش  یقیعم نفس

 ...من-

 :شد یم یشتر صدام هر لحظه ب لرزش

 ...پدرتو-

 زدم: شوهرمو...کشتم پوزخندی

 ی م یدیاز صورتش محو شد. رنگ صورتش به سف یهخنده در عرض چند ثان آثار 
 .کرد و بلند شد  یز زد. دستش و بند م

 دوخت به چشمام،  ولرزونش  نگاه

 یزیافتادن چ یو دوباره سمت پنجره برگشتم. با صدا یرونو فوت کردم ب  نفسم
  ینم پنجره جلو روم باعث شد نفس تو س یختنفرو ر یخواستم برگردم که صدا

 !!از ترس نبود ینا یحبس شه، ول

 .بود ینمدرست رو قفسه س یو سوزش دردناک  یداغ  از 
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  یش شدم. از بلند یرهخ یین بود. با ترس به پا غرق خون  یراهنمخم کردم. پ سرمو
 .شدم ینرفت و چند قدم عقب رفتم و پخش زم یجسرم گ

 ینیدوختم به سقف و چشمام رو هم افتاد... احساس آرامش داشتم. سنگ  ونگاهم
 ...رو دوشم نبود یشگیهم

*** 

 فریحا

تش و سکو  یط مح  یکینفسام بود. تار  منظم  یکردم صدا  یکه حس م  یزیچ  اولین
 .باهام ُانس داشت

باز کردم. به نفس نفس افتاده  یعچشمامو سر یتمموقع یادآوریبود... با  خوب
 .بودم

. بلند شدم؛ نگاهم  به کلت تو دستم که افتاد؛ کردیم ینیرو دستم سنگ یزیچ یه
  .یدکش  یر سرم ت

 .به اطرافم نگاه کردم یجیزد. با گ یتند ملحظه هنگ کردم. قلبم تند  یه

... یدچسب ینتو اون وضع پاهام به زم یدنش قدم جلوتر رفتم  با دشدم؛ دو  بلند 
 ! بود؛ نه! قلبم نه ینمتو س یختنقلبم درحال فرو ر

  .بودم. دستامو محکم رو گوشام فشار دادم یختندرحال فرو ر خودم

 "معشوقش بارداره یدمفهم"

 " ی،اون دختر تو بود"
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 "یدار یبرادر ناتن یه"

 "و...کشتمپدرتو...شوهرم"

 یاسلحه تو دستم بود! دستمو با دودل  یزانوهام فرود اومدم. من قاتل نبودم! ول   رو
 .شکمش و تکونش دادمگذاشتم رو

!  نفسم حبس شد. نگاهم و از لباس غرق  یدکش  یخورد! نفس ... نم ینم تکون
   .خونش گرفتم

م؛  چشمام  کرد. نگاهمو به صورتش دوختم. به سکسکه افتاده بود  یکار نم  مغزم
 ...سوخت یم

.... یدمخورد!!! خند ی.  تکون نمیدمگذاشتم و خودمو عقب کش  ینرو زم دستامو
 .یدمبلندتر خند

 .ید لرز یم یرو دهنم گذاشتم. دستام به طور وحشتناک  دستمو،

بهشون   ییها یشهدستامو باال آوردم. خورده ش    یچید؛تو کف دستام پ سوزشی
  .بود یدهچسب

  یلیکرد؛ هوا خ  ینم  یتماذ  یول  سوخت،یم  یکمشد.    یم  یر سراز  کم کم داشت  خون
 ...سرد بود

 .پام سرمو آروم باال آوردم یجلو  ییکفشا  یدند با

مهابا  یتونست نجاتم بده. خم شد سمتم و جلوم نشست. ب  یفقط م خودش،
 .خودم و تو آغوشش پرت کردم
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برامون   یا  یقهد دقبرام آروم بود.  کاش زمان چن  یشداشت...  قلب طوفان  آرامش
 .شد یمتوقف م

 یسرو کمرم فشار داد: کار تو ن دستشو

 ی؟ کن  یباور م یوانفشار دادم: من نکردم...ا ینشبه س سرمو

 :خودش جدام کرد و تو چشمام زل زد  از 

 یتو نکرد -ایوان

 .بهم زد یمحکمش تلنگر لحن

 :جان برگشت سمت

 ید جمع کن یساتا قبل اومدن پل -ایوان

 .کرد  یه نگاهمون مکالف  رابرت

 .کنارش زد  یورود  یاز جلو یبزنه که کس یمنتظر نگاهش کرد تا حرف  ایوان

 !خواد یم  یچ  ینجاا یعوض ین: اید لب غر زیر 

 :جلوتر اومد  آهیل

 !خبر بده؟ یبه من کس یدچرا نبا -آهیل

نگاهشو بهم دوخت.آب   یع افتاد.  سر  ینسمت ما که نگاهش به اسلحه رو زم   اومد
 .و مشت کردملرزونم  یرت دادم و دستادهنمو قو

حس   یکه هستم نباشم. ب   ییت اونجاخواس  ینبود. فقط دلم م  یفقابل توص  حالم
 .نگاهم و ازش گرفتم
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 یم؟جون لب زدم: بر بی

چشماشو با  یواندار گذاشتش. ا یپز یلکسرفت سمت اسلحه و داخل نا آهیل
 .زد. دستمو گرفت و بلندم کرد یشخندیحرص بست و ن

 کردم  یبود، زودتر از تو نابودش م  یمهم یزهگفت: اگه چ  یلبه آه ور 

  زدو گفت: آخ آخ آخ یلبخند مسخره ا آهیل

 :خودشو ناراحت نشون داد یشیطور نما به

  یوفته هست، ب  یدار و خر  یکآدمکش و قاتل و شر  یتا هرچ   یهمدرک کاف  یه  -آهیل
 یچاره دختره ب یندنبال ا

و مشتشو تو  برد سمتش  یورش یوانا یامدم بشوک حرفاش رفتم. تا به خو تو
 .شد و خون تو دهنشو توف کرد یز خ یمن ین،.  پرت شد رو زمیددهنش کوب

نبود! رابرت   یناز شارون و خون رو زم یخبر یگهبلند شد. د یس پل یر آژ صدای
 :در ظاهر شد و داد زد یجلو

 یم بر یدبا -رابرت

سمت   یم. رفتیوفتمکرد؛ راه ب قورت دادم. اومد سمتم و با دست اشاره بغضمو 
شد همه   یم  ی.  چشمامو بستم...چ یم. سوار آسانسور شدیومدرابرت، پشت سرم م

 !خواب بود یچ 

... رابرت یمبرج بود یداد. باال یموهامو تکون م یآسانسور باز شد. باد تند در 
 .ییدپورت دو  یسمت هل

 .ده بود؛ قدرت حرکت نداشتمسست ش  یگهد پاهام
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 ی؟دونست  یزدم: م لب

  :گذاشت رو کمرم و به جلو  هولم داد  دستشو

 نه  -ایوان

و درو باز کرد. مچ دستمو گرفت   یستادنشست. رابرت کنارش وا  ینرو زم  هلیکوپتر 
 .سوار شد یوانپشت سرم ا وکمکم کرد؛ سوار شم

رو به رومون نشست.  یلتوشه!! آه یزدم ک  یجلومون بود؛ حدس م یمشک  کاور 
و سمت   یدکش یروناز کمرش ب یعو سر یوانرابرت، اسلحه ارو  ید نگاهم چرخ

 .گذاشت  یگشد

 یاردرن  یشتر گندشو ب  -رابرت

. انگشتم و گذاشتم یدنکردم بهم چسب  یتونستم باز کنم. حس م  یدستامو نم  کف
  .زل زدم ییندادم. به پا یهگوشه لبم و دستمو به پنجره تک

داد!  ی خون م ی؛ بهتر بود. بوکه داخل وجود داشت  یکیشهر از تار یکتار آسمون
 .شدم یم یکوپتر بار بود سوار هل  یناول

و نگاهمو باز   یدماراده خند یچقدر مهم بود؟! ب  ینناخواسته کش اومد؛ االن ا لبم
 .دوختم یینبه پا

 بارش بوده ینشده، فکر کنم اول یوونه د -آهیل

 ...برگشتم

 :لش دادگذاشته بود و به عقب هو  یوانا ینهدستشو، رو س رابرت
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 یرمبتونم جلوشو بگ یادز یدمقول نم یل،آه یگه خفه شو د -رابرت

 .و بلند اسممو صدا کرد یجد ایوان

 :خوش حالتش دوختم یانداختم و چشمامو به چشما یلبه رابرت و آه  نگاهی

 افتادم فقط یزیچ یه یاد

 ...زد ینرمال یر غ لبخند

 یگهد یدم. نفهمیمشد ینار ماشبا رابرت سو یمشد یادهپ یکوپتر از هل ینکهاز ا بعد
 .نداشتم ی.... هوش درست و حساب یالو یدیمرس یچجور

 تو کارت دارم  یاروبه رابرت گفت: ب ایوان

 باشه  -رابرت

در   یکفشامو جلو  یال،سمت و  یمشدم. راه افتاد  یادهپ  ینشد و از ماش  یدهکش  بازوم
  .گوشه پرت کردم  یه

لباسا برم  ینخواستم با ا یانداختم.  نم هام و کتمم درآوردم و  کنارشون  گوشواره
 !!تو، دست خودم نبود 

 ی: تا روان ید شد هردوتا بازومو گرفت و تو صورتم توپ  یدهاز پشت محکم کش  دستم
 نشدم، بس کن

 زدم: باشه  لبخندی

شده کف سالن  یختهر ی؛ چشمم به عکسا و کاغذهاداخل و از هال گذشتم رفتم
 .خورد
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از عکسا    یکیو زانوهام نشستم و دست لرزونمو بردم سمت  ر   یرایی،رفتم تو پذ  آروم
 ... برش گردوندم

 خانواده بودن. بابام بود، زنش بود، پسرش بود، یه

 .عکس و برداشتم یکیزدم و اون  یکج   لبخند

 .شد یر از گونم سراز یم؛ قطره اشک بود، پسرش بود، چشمامو بست بابام

 !!بار نیدوم یسوخت. برا یمنم بود!!! قلبم م بابای

 یم همه بچگ  یکردم؟ ول  یم   یهدستم و رو چشمام گذاشتم، احمق بودم که گر  پشت
 !شب از دست داده بودم! همه عشقم و به بابام یهو تو 

از عکس هارو تو دستم مچاله کردم. به زور بلند شدم    یکینمونده بود!    یزیچ  دیگه
 ...و خودمو به اتاق رسوندم

*** 

 ایوان

 یم   یکار چ  ینجاا  یعوض  ینانداختم و کالفه سمتش برگشتم: ا  میرو مبل کنار  کتمو،
 کنه رابرت؟ 

از دستش  یچکاریگفت: منم مثل تو خبر نداشتم، نگران نباش ه   یآروم بالحن
 یادبرنم

 ...مبل نشستم رو

 ی؟ بهش بگ  یخوا ینم -رابرت
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 :رو زانوم گذاشتم دستمو،

 !نه؟ک  یگفتنمون اوضاع رو بهتر  م  یتوضع  ینبه نظرت تو ا-

 : قطعا نهیدکش  هوفی

 پس خفه شو -

 :یدمال چشماشو

 یختسانقدر بهم ر ینبخاطر هم یده،فهم یحافر-

بود.  ینتلق یهفقط  یننداشت، ا یاز مرگ شارون و اسلحه تو دستش ترس درواقع
  یوقت فکر نم یچسازه. ه  یم یندشو که آ   یه و گذشته ا یترسش از اون برادر ناتن

  !بودن یشه و خواهر اون روان  یر بخواد درگ یطور ینکردم؛ ا

 یگم؟م یچ  یفهم یم-

 ...خواد که آت یچشمام گفت: به نظرت م زوم

 یست زارم؛ ممکن ن یاگه بخواد من نم یباال آوردم: حرفشم نزن، حت  دستمو

 یختپوف امشبم نقشه بهم ر یاد؛کشه تا به خودش ب  یمدت طول م یه -رابرت

  حذف شه  یستن قرار  یاسادگ ینزدم: به ا یعصب پوزخند

 یم؟کن  یکار دونم...فردا شب و چ یم -رابرت

 یمر یگفتم: م  قاطع

 زنگ خطر  یعنی ینجاا یلرسه؛ بودن آه یبه مشامم نم یخوب  یبوها -رابرت
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 در خطره  یحاتکون دادم: جون فر سرمو

  یک تونن بهش نزد یتوعه، کنار تو نم  یشکه پ  ینه تا وقت  ی: ول یدکش  یا خمیازه
 شن

 .شدم کالفه

 ، کنارش باشمتونم  ینم  یشهکه هم  یدون  یم-

 محافظ  یبا کل یمخونه باش یه به فکر  یدبا -رابرت

 زنم؟ یکه از کدوما حرف م  یدون  یزد: م لبخندی

 !آدم خوار یزدم: سگا  نیشخندی

 یستن یچاره ا -رابرت

 یشه نم-

 :باال داد ابرو

 ی؟سراغ دار یراه بهتر -رابرت

  یستی، نگاهم کرد: نمونش...فردا شب ن ینهس داد و دست به  یهتک یز گوشه م  به
 ...زمانه واسه ینبهتر

  کن  یفشلب گفتم: رد  یر ز  ی. بلند شدم و لعنت یدگلوش کش  یر شکل چاقو ز   دستشو

 ...اون با من فقط  -رابرت

 :یدکش  یرونب یبشحرفش و قطع کرد و از ج یشزنگ گوش با
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 ...جان؟... اره قرار سرجاشه یهچ -رابرت

 :دبلندتر ش  صداش

 ساعت نگذشته  یمن ی از کجا؟ لعنت  -رابرت

 اره؟  یلآه  - گفت: رابرت  عصبی

 ...کردم  یز . چشمامو ریدرو صورتش کش دستشو

 ...باشه -رابرت

 :زد داد

 ین اره برگرد  ین؛نکن  یزنم فعال کار  ی!!گرگ صفتا  باشه، زنگ مینیییی؟؟مطم  -رابرت

 ...کرد و آروم نگاهم کرد  قطع

 یشی؟؟ نم  یبگو که روان  -رابرت

 .انداختم یگمد  یدادم به مبل و پامو رو پا یهتک بیخیال

 یه،چ یزنمحدس م-

 یحانبه همه گفته اونام دنبال فر یلآه-

 هست  ینمبدتر از ا یبا تاسف تکون داد: اره، ول سرشو

 .بهم قفل کردم دستامو

 آروم باشه؟  -رابرت

 :کرد  مکثی
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که   ییر قرار بودن با اوناامشب س ینهم یوریکوو  یلقرار فردا شب...آه -رابرت
 یه، تاجر روس ینبزرگتر یممعامله دار

 که به من مربوطه رو بگو   یابرومو باال انداختم: قسمت  یتا یه

  یپول کلفت  یحادادن، فر یلو در مقابل تحو یدنشارون و فهم  یه و اونام قض  -رابرت
 یدنبه اون دوتا جونور م

کردم   یفک  یبه دست زدن: وااازدم و بلند شدم و شروع کردم  یستیرکیه لبخند
 بود یعال

 ی؟کن  یم یکار چ -رابرت

 یمر ینگاهش کردم: م جدی

 ...اما -رابرت

 :و سرد نگاهش کردم تیز 

  ییجا   یه  ی قبل  ینه از خونه ها  ی،کن  یجور م  یخونه مخف   یهاالن    ینبا نقشه...هم-
اون   ی ها نگهبان، الزم شد کل خونه ینداره؛ و سگا یتامن یالدور از شهر و برج، و

 نتونه به اون طبقه بره  یطبقه رو اجاره کن تا کس

 :تکون داد که گفتم سرشو

 باش نقشه رو بگم ینجاکارت تموم شد، ا-

 گردم  یباشه، زود برم  -رابرت

  :سمت در و دستشو بلند کرد رفت
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 فعال  -رابرت

  ومده ین یرونبه اطراف انداختم. هنوز از اتاق ب یرفتم. نگاه  یرون باز کردم و ب درو
 .روشن بود  یمهن یراییبود. پذ

.  گذاشتمش یدمبرداشتم و سر کش یخچالاز  یآب  یآشپزخونه رفتم و بطر سمت
  .بود یستادهوا یمو برگشتم . تو فاصله چند سانت یز رو م

 :گرفتم. لباشو روهم فشار داد  نفسی

و آره...حق  یزنم به همه چ  یاز دردسرات، ناخواسته گند م یکیدونم شدم  یم-
 باتو بود 

 .شد یغم آلودشو دوخت به چشمام؛ سکوتمون طوالن  نگاه

 دهنشو قورت داد: تنهام نزار  آب

فشردم که  یقمو نشستم.  دستمو، رو شق یدمو کش یتو آشپزخونه، صندل رفتم
و دستمو روش گذاشتم و  یینپا یدمکش یراهنموپ یقه... یچیدتو کتفم پ یددر 

 .برگردوندم

 !چشمم گرفتمش: خون جلو

  ی شد. حال یم یتبرام تثب یشتر آب گرفتم. حاال ب یر ش یر زدم. دستمو ز پوزخندی
 !وجود نداره

از گذشته، ما تو گذشته   یجزو  یشهگذره م  یکه م  یا  یهتو گذشتس، هرثان  یچ   همه
 .یمکرد  یم یزندگ 

 .یمشد یم یکشد. ما به اون نزد  یو اونم ازما دور نم  یمرفت یگذشته م  سمت
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 .و بستم. سرمو چرخوندم یر م جمع شد و شرابرت حواس  یصدا با

 ی سگارم فردا م یست؛ن یطبقه رو اجاره کردم، مشکل یه یتمام خونه ها  -رابرت
 دوساعت راهه  یباتقر یاده،ز ینجافاصله شم از ا یم؛فرست

  خوبه-

 :کنارش رد شدم  از 

 یامم ینبش-

  .یستادمباز کردم و تو چارچوب در وا درو

 یز بود.  دستمو، رو پر  یینوهاش جمع کرده بود؛ سرش پانشسته بود و زان  ینزم  رو
  :یدمکش

 ی بر یدواسه فردا حاضر شو، با-

. بلند شد و رو تخت دراز یدمکش  یرونب  یراهنیم. پمو گرفتم و سمت کمد رفت  تکیه
 :یدکش

 کجا؟ ... برم؟-

 :و تن کردم و سمت در رفتم پیراهن

 یگه خونه د یه-

 یرمنم یی.جاگفت: من..تخت نشست و آروم   رو

 ی بر ید.  برگشتم و گوشه تخت نشستم: بایدمکش  هوفی

 .شد بلند
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 ... باتویرمم یایتو ب -فریحا

 یامتونم ب  یشدم: نم یرهبه رو به روم خ  کالفه

 :داد یهتاج تخت تک به

 یرم منم نم -فریحا

 :دستشو گرفت سمتم کف

 کنه  یدرد م یلیخ -فریحا

  یشه ش  یکهکه چند ت  یشبه کف دست خوننبود. گاهمو دوختم    یحالتاش عاد  تغییر 
 .داخلش بود

 .یدپس کش یعدستشو سر. یدمکش  یرونبکنه ب یحرکت  ینکهبزرگ و قبل ازا شیشه

 !یکن  یم یکار حرص گفت: چ با

مچش حرکت کرد... بلند شدم و  یاز خون تا رو یدستشو فوت کرد.  رد کف
  :بردم یبمدستامو تو ج

 یریفردا م  یست؛ن یا یگهراه د-

 کن  یشدستش اشاره کردم: ضدعفون به

 ...یراییپذ برگشتم

. از چندتا پله رو  یدچندبار به کف دستش کوب   یورفت. گوش  یور م  یشبا گوش  رابرت
 :رفتم  یینپا یراییبه پذ

 یه؟ چ-
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 کنه  یکار نم  ینافتاد زم -رابرت

خورد. خم شدم و برداشتم.   یعسل  یز م  یرو   یرو مبل که نگاهم به کوله پشت   نشستم
 .یختر یز از داخلش رو م یلوسا یباز کردم و سرو تهش کردم که کل یپشوز

 یه؟ واسه ک -رابرت

 یحا فر-

رو صفحه  یامیافتاد. روشنش کردم که پ یکنار زدم که چشمم به گوش  وسایالشو
 .ظاهر شد

 "ینمتبب یدبا"

 یشد؟ رفت گفت: چ یور م یشهمونطور که با گوش رابرت

 فهمیی م یسوخته رو ول کن یاون گوش-

 بودم  یدهبا بغض گفت: تازه خر یشیحالت نما به

کردم و داخل برنامه   یودرآوردم.  شمارش و س یبماز ج یموو گوش یدمکش  پوفی
 .یوردن یدبه جز صفحه سف یزیچ یکردم، ول  یابیشرد

 یور بر ینکها یخب بپرس ازش، به جا -رابرت

 دونم یم  یست،سمتش حواله کردم: الزم ن یا نه

 ی کارت حافظش درآوردم.  جلو یر از ز یزیر  یابکردم و ردو باز  یگوش پشت
 .چشمش گرفتم

 :گرد شد  چشماش
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 ی؟نکرد یپس چرا کار -رابرت

 یه به من؛ نقشه مسخره ا  یدناستفاده کردن واسه رس  یشدونم، از سادگ  یچون م-

 .زدم پوزخندی

 یکردن، ول یم تونستن،یاگه م شناسن،یمارو م یاونا که همه مکانا -رابرت
 تونن یمن

 .پام انداختم و فشارش دادم که شکست یر و ز یابرد یز پرت کردم رو م گوشیو

 یشدن؟ چ یساپل-

 یستن ی با کارگاه ِفرانک حرف زدم مشکل -رابرت

 یانهمخف  یدبا  یحاروجنازه فر   ییع گرفتم: خوب گوش کن، فردا صبح بعداز تش  نفسی
 یادباهامون م یحاامفر یم؛بفرست

 :تعجب نگاهم کرد با

 خطرناکه -برترا

اگه  ی شن، ول یکبهش نزد توننی گناه نم  یب  یا فهمن که گناهکار  یم ینطورینه ا-
 انداختنش یر واسه گ یشنتر م  یصحر یمشنبر

 :تکون داد که ادامه دادم سرشو

معامله رو بدون    یم،ر  یو سر قرار م  شیمیخودمونم وارد نقشه م  یحابعداز رفتن فر-
 یمش یم یکه گفتن راض  یمتیو به هر ق یدیمانجام م یدردسر ینکوچکتر

 :زد لبخندی
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و تاجرا به اون دوتا کله شق   یمبه همشون نشون داد یحاروچون قبلش فر -رابرت
 ینکارشون نداره ا یچون ارزش و سود یدن،نم یپول

 هست یدیام یتکون دادم: جا  سرمو

 ی؟ به چ  -رابرت

 مغزت -

  .نگاهم کرد یزدم که جد نیشخندی

 یسروقت نقشه اصل ریمیبعدشم م-

 :تا حد ممکن باز کرد چشماشو

 یگی؟ م یجد -رابرت

مرد چاق و   یکیشون یو افراد شخص ینابا ماش یول یبیم،مدته تحت تعق یه اره، -
 الغر و معتاد، یکیاون   ینکی،ُمسن و ع

 چقد باحال  -رابرت

 یه، از پاهاش مصنوع یکیچهارتا انگشتش و از دست داده و  یزدم: بعد پوزخندی
 یبعد از قتل عام خانوادش کال از اونجا م یبوده، ول یکاآمرFBA عضو یشال پس5

 یاییماف یشهو م  یرونزنه ب

 :بستم چشمامو

تصادف دخترشو از دست  یتو ی نفر اول شده، ول یو چندبار یه نفر بعد راننده رال-
 شده ینماش یخیالداده و کال ب
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 :یدزده رابرت به گوشم رس یجانمتعجب و ه صدای

 کنه؟   یم یبتعق ماروی پس با چ  -ترابر 

 !دوچرخه -

 :کرد  یا خنده

 200 یخود تو سرعتت باال   یشه؟مگه م -رابرت

 یه فشردم: قهرمان دوچرخه سوار یقمرو شق دستمو

 یخفن یچه آدما -رابرت

متوجه کدوم   یچه  یکنن، ول   یم  یبخفن، شمارو تعق  یآدما  ینتمسخر گفتم: هم  با
 ید نشد

 یدی؟ا فهم: تو از کجیدتعلل پرس بی

 :نگاهش کردم مرموز 

 رابرت -

 :انداخت  یینپا سرش

 یست ن یدبع یچیاز تو ه -رابرت

 ...آدم سه نقطه یهکنن، همشون از طرف   یم یبکه مارو تعق  ییآدما ینا-

 م گرفت  -رابرت
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 ی م یزونمسکو آو یابونایسرمونو تو خ یگه دو روز د یمادامه بد طوریین اگه هم-
 کنن

 :ردکج کرد و نگاهم ک  سرشو

 !یمقراره بر یخب، فقط نگو که دونفر یلیخ -رابرت

  .دور خودش زد ینگاهش کردم که بلند شد و چرخ  یلبخند مرموز با

 نه امکان نداره -رابرت

 ...ممکنه...بعدش-

 :نشست دوباره

 بعدش؟  -رابرت

 یمکن  ی: باند و مختل میدمکش  یقیعم نفس

 .نگاهم کرد. معلوم بود شوکه شده یرهخ یقهدق چند

آدمو حذف کنم که  ی سر یهمن تو باند بودم تا  یشه؛نگو، نظرم عوض نم یچیه-
 ی سر  یهنداره، فقط    یا  یدهباند فا  ینبودن ا  یگهبعدش د  یشه؛حذف م  یمداره آخر

 یهکاف  یگهد یول یشن،وسط کشته م ینآدم ا

 :داد یلمتحو یعاقالنه و جد  جواب

  حق باتوعه -رابرت

 .بهش زدم یش کردم. پوک رو لبم گذاشتم و روشن سیگاری

  یرمم یگهمن د -رابرت
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 :زد  یشد و چشمک  بلند

 یان واسه پا ینمت،ب یفردا م -رابرت

 :لب زمزمه کردم یر بلند سمت در رفت. ز یتکون دادم که با قدما سرمو

 !پایان

*** 

 فریحا

.  انگار که من نبودم چند  یدمکش  یقیآب نگه داشتم.  نفس عم یر ش یر ز دستامو
  !شدم  یدار جنازه ب  یهنار ک  یشساعت پ

  .تو چشمام زل زدم ینهآ  از 

 "یمرستبف یانهمخف ید با یحارو جنازه فر ییعفردا صبح بعد تش"

 .من بود یتر از فکرا یفکر جون من بود؟ مسئله جد به

 ی.   لباسایچیدمدورشون پ  یو از دستم درآوردم و باند  یدشد د  یکه م  ییها  شیشه
 .یدم دراز کشو تنم کردم و رو تخت  یمراحت

 !!بابا بود  یهمچاله شده رو باز کردم و جلو چشمام گرفتمش. چقدر شب عکس

دادم؛ قطعا عقلم   یادامه م  یاالمفکر و خ  ینرو تخت نشستم. اگه تا صبح به ا  کالفه
 .دادم یو از دست م
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بود؟؟ گذشته ها   یوانحق با ا یعنیدادم.  یه تک  یشه پنجره شدم و به ش نزدیک
اصال  یگهکه د یا یوونهشدم؛  د یم یوونهد یداش کردن؟؟یبود مهارو نا یندهآ 

  !یکهداد، گذشته چقدر تار ینم یتاهم

که   ینقطه ا یهشه به  یلتبد یکه زندگ   یی جا یوونگی،کشونم به ته د  یو م خودم
 ...غرق شه یوانمزارم ا ی... نمشمیمارو تو خودش گم کنه. تو گذشتم غرق نم

 .زنن  یکه بهم پوزخند  م  یه مشکالت هم ینب کنمیراست م کمر 

 !!نشه یلکه عقلم ضا  ییکه بتونم؛ تا جا  ییتا جا البته

 یمو سمت کمد رفتم. شلوار و کت چرم مشک  یدمصبح بود.  چشمامو مال یدما  دم
 .یدمو پوش  یدمکش  یرونو ب

جمع کردم و با کش بستم... راه افتادم سمت سالن، دنبالش نگاهم و همه    موهامو
  .باز کردم یالروو در و  یدمو باال کشکتم  یپندم.  زجا گردو

 یگاروشدم و خودمو جلوش انداختم. س یک زدم.  از پشت نزد یلبخند یدنشد با
 یهچ ینبه نخ درحال سوختن گفتم: ا یو با نگاه  یدمکش  یرونانگشتاش ب یناز ب
 ی؟؟ترکش کن یتون  ینم

 .تونستم بخونم ینم یزینگاهش چ از 

 فرستادم: آسونه پس  یرونب  یو پوک زدم. دودش و به سخت   گوشه لبم  گذاشتمش

 .شلوارش فرو کرد  یبو تو ج دستاش

 ینبنداز زم -ایوان

 .یدروش کش یبود!! با پاش ضربدر ی. گلومو سوزونده بود. چه کوفت انداختمش
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 :ینو گرفت سمت ماش ریموت

 ین بش -ایوان

  ی چشم شدم. پوزخند چشم تو  یلبا آه  یدیمکه رس  ین. همیمشد  یادهپ  یساکل  جلوی
 .زد و نگاهشو گرفت

به سمت   ی. نگاه یمبود  یستادهوا  یساکل  یرونب  ینشروع نشده بود؛ واسه هم  مراسم
 ...چپ انداختم که سرتاسر قبر بود

  یا برن. از ترس بود  یبه سر م یخبر یوقته تو ب  یلیبودن که خ ییکسا  یر ز اون
 .شدم و دستشو محکم گرفتم یکتر ! نزددونمی نم ی؟چ 

 :برگشت

  قدمم اونور تر نرو  یه یحت  -ایوان

 رو توعه  یمشک   ینکایاون ع   یر تو جمع چرخوند: امروز همه چشمشون از ز  نگاهشو

 :زدم یمضخرف  لبخند

 یمترسون یم یدار-

   .سمتمون اومدن یگارداد و چند تا از با رابرت

  یدی؟رس یچرا خبر نداد  -رابرت

  ی؟جمع کرد یواسه چ   یناروا -ایوان

   یشهآروم گفت: الزم م رابرت

  جنگ ؟؟  یا یتمامور یتر گفت: مگه اومد یعصب ایوان
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  یدشا -رابرت

پارک   یموزینل یهو  یاشاره کرد. کنجکاو برگشتم؛ چند تا ون مشک  یسر به سمت  با
 .شدن یادهازش پ یگاردباد یشد. کل

بود شد. دستم که تو دستش    یادهازش پ یبود که زن مو نارنج   یموزینبه ل  حواسم
 .یشهو محکم فشار داد. حس کردم، داره قطع م

  .نگفتم یزیچ یرو هم فشار دادم، ول دندونامو

            آرووم یوانآروم باش ا -رابرت

 یه؟از درد محکم گاز گرفتم:  اون ک لبمو

 :زد یو بلند یستیرکیه لبخند

 مادرم -ایوان

سخت   یکمکلمه   ین. چشمام گرد شد. مادرش؟؟؟ هضم ایدکش  ینفس م تندتند
 ...یوانبود؛ اونم از زبون ا

ونشستن...   یارفت سمت صندل  یگارداشو ازچشمش برداشت و با باد  ینکشع  زنه
 .نگاهمون کرد یشتریکرد وبادقت ب  یز ما شد. چشماشو ر یخنگاه زنه م

 یول فهمیدم،یتندش م یدستش که تو دستم بود و نفسا یو از رگا عصبیتش
 .کردم  ینگاهش م یبانگران خودش انگار خبر نداشت! 

کردم ذهنم و فعال از فکر کردن به مادرش منصرف   یدر حال ارور دادن بود. سع  مخم
  .کنم
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مشغول دعا خوندن شد.... بعداز تموم شدن مراسم   یساشروع شد. پدرکل مراسم
 .و صدا کرد یوانا  یکیکه   ینسمت ماش یمرفت یم یمداشت

 .و برگشت  یدکش  یرونو از دستم ب دستش

      اون دوست منم بود یگمم یتوحش گفت: تسلر  یب  یبا صدا  یمو نارنج  زن

 بهتره بگم قاتل یادوست نه، دشمن  -ایوان

منتظر نقشه   یی،حرفا ین زد و گفت: باهوش تر از ا یزد که زنه لبخند پوزخندی
 ینیش یدونم ساکت نم یم یدتم،جد یها

   یتنابود یآخر باش، باز یهمنتظر باز -ایوان

 !!زن بود ینبه ا یهشب یلیِاما خ  ینارنج  وهایم

   ینابودم کن یبتون  یستی،ن یدرحد-

اسلحشو در آوردم و گرفت   ی. زن مو نارنج یدنکش یهبرگشت که به ثان ایوان
 .یددستمو کش یکی قدم به جلو برداشتم که  یهسمتش، 

.  اسلحه هاشون و درآوردن و سمت هم گرفتن یگارداباد یباهاش همه  زمانهم
 کردم بدنم سر شده،   یحس م

 یبودم که با اسلحه شروع م   یاییباند ماف  یلفظ   یاز جنگ ها  یکیشاهد    درلحظه
 !!مادر و پسر ینشد... ب

 ین تونم، مغزتو بپاچم رو زم یم یر ت یه االن با ینهم-

 :شد و برگشت  یقعم یوانا پوزخند
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گروه    هی  یسرئ  یکه بخوا  یستیبزار با کلمات خودت باهات حرف بزنم، درحدش ن-
   یبزرگ و بکش

  .از الک قرمز ناخوناش گرفتم نگاهمو

  یستمکان مقدسه و جاش ن یه ینجاا یین،پا یارید...اسلحه هاتونو بینیمب یم-

  یارخوب و درن یآدما یپس ادا یشه،نم یتحرفا حال ین توا -ایوان

    حرف نه عمل منتظرتم-

ها شدن و رفتن. کنترلش و از دست   یننگفت که با افرادش سوار ماش  یزیچ  ایوان
 . ترک خورد یشهکه ش   ینماش یشهبه ش ید داد  و مشتشو کوب

     خوادیکه م  یزیههمون چ ینآروم باش،  ا یوانا -رابرت

    خفه شو -ایوان

 .شد که تازه نگاهش به منه مبهوت افتاد ینماش سوار 

  یحااازد: فر داد

 .از گذاشتو دور زدم ونشستم که پاشو رو گ ماشین

 ...لب زدم: اون زنه همون آروم

   یاآناستاز-

 :بلندترشد صداش

  یش؟حاال کرد، حاال شناخت  یکه تورو دعوت به همکار  یو کس یهمون مادر ناتن-
 یه؟منظورم از جهنم چ کنی،یبود؟ حاال درک م یمنظورم کدوم باز یدیفهم
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احساسم بود.   یکدنز  یی جا یه  یقیبا درد بستم. درد جسم نبود! درد عم چشمامو
 یدیم؟؟؟ به کجا رس

  یه؟؟ ! چه بازیریهچه تقد  یگهد  ینپاره کنن؛ ا  یکه ت  یگروکه همد  ینمنتظر فرصت  رسما
کشه...   یم  یی ال  یابونخ  داره تو   ی پا رو گاز گذاشته بود و حواسش نبود با چه سرعت 

 گفتم: آروم برو   یگرفته ا  یبا صدا

 یرونبه ب   یشهداشتم از ش  یبورد نگه نمرو ترمز که دستامو، رو داش  یدشدت کوب  با
 .شدم یپرت م

 :رو فرمون گذاشته بود. با ترس دستمو گذاشتم رو شونش و تکونش دادم سرشو

 یوان؟ ا-

 .کرد  یم ییخودنما یقرمز یبلند کرد. تو چشماش رگه ها سرشو

 برون  نیتو بش -ایوان

 ی؟ خوب -

و بعد نشستنش  یشدلشد. خودم و کشوندم رو صن یادهبگه پ یزیچ ینکه ا بدون
 .روندم یم ینماش یو راه انداختم. بدون گواه  ینماش

داده بود و چشماشو بسته بود.    یهتک  یشهسمتش نگاه چرخوندم. آرنجشو به ش  به
حق نشسته؟؟؟؟؟   یهمه ظلم بعد بازهم خدا جا  ینوسط؟! ا ینگناهکار بود ا  یک 

 !!!ینه؟حق جاش بش ی،حق بلند ش  یاز جا یگهد یشدم یچ  یاخدا

تو اتاق بود. منم تو سالن قدم رو بودم.   یوان.  ایمبود یدهشد رس یم یساعت  دو
 !!!فردا قرار بود برم



 

 
522

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 .کنه  یم یهباز شد و ِاما سمتم اومد. محکم بغلم کرد و حس کردم داره گر یالو در 

 ِاما؟ ی؟رو شونه هاش گذاشتم: خوب  دستمو،

 گفت: چرا؟   یهگر  با

 چرا  یبا بغض گفتم: چ منم پر شد.  یچشما ناخواسته

 کنه  یاز خودش دورم م یوانما یکنارم باشه، نوازشم کنه؟حت   یست ن یچرا کس -ِاما

 یشهو اشکامو پس زدم: درست م یدمکش  هوفی

  ی؟خت: توام تو دردسر افتادقرمزش و بهم دو  یجدا شد و چشما  ازم

 .دادم یلشتحو یکج و کوله ا  لبخند

 یحامراقب خودت باش فر -ِاما

 !نگران بود یادیز لحنش

 !ید؟د یبهم هشدار م یکه ه   ید نامرد ینقدر ا-

رو    یغم آلودش و ازم گرفت و رفت تو هال و خودشو رو کاناپه انداخت. دست   نگاه
  :یدمصورتم کش

 نرفته؟ یادتاتاقت و که -

  یرشب بخ-

بود . کنارش رو تخت  یده. رفتم تو اتاق، طاق باز خوابلب گفت یر ز یریبخ شب
 یداری؟بهش زل زدم: بنشستم و 
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 جواب داد: فکر کنم بامکث

 !رو چونم گذاشتم: چند روزه؟  دستمو

 کم  یلیشد. با مکث گفت: خ سکوت

 ی؟مون  یم ینجاپس زدم: تو ا   بغضمو

 یامصبح م  یکنزد -ایوان

 !ی؟گفتم: مطمئن  باتردید

  . با یوفتهب  یگهاتفاق د  یهدونستم قراره    ی. میستدرکار ن  یدروغ   یگهدونستم د  می
نبود که منتظر  یشتر ب یلرزه ا یشکردم و انگار اوضامون پ  یتموم وجود حسش م

 .یمبود  یم یدبا یشاصل

 !یملعنت یشد رو افکار ذهن یمهر حرفش

 نه  -ایوان

 که برم؟   یزن  یفرستادم: گولم م  یرونب نفسمو

 نه  -ایوان

 .یدم. رومو برگردوندم و پشت بهش دراز کشیدمتحمل نکردم دراز کش دیگه

 ... ترسمیم-گرفتم   تاشودس

 دهنمو قورت دادم آب

داشتم. چشمامو بستم و کم کم   یاز بهش بد ن  ینداشتم، ول  یدرست و حساب   اوضاع
 ...روحم و به دست خواب سپردم
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*** 

 ایوان

  یساختمون جلو رومون نشون م ی. نمایمو سرمون و باال برد یمهم قرار گرفت کنار 
 .یماه افتادهم ر . شونه به شونه یهداد؛ چطور مکان

خاموش  یروشن بود که اونم هرازگاه  یقرمز یف. نور ضعیمآسانسور رفت سمت
  .شد یم

  :نگاهشو گرفت  رابرت

 !ییهچجور جا یگهد ینجاا یحمس یسیع  یا -رابرت

طبقه چهارم    یم؛از پله ها باال بر  یمداد  یحزدم و نگاهمو بهش دوختم. ترج   پوزخندی
 .که قابل هضم نبود  یدمد یم یزهایی. چیمشدیبود. از هر طبقه که رد م

  یدیدم داخل سالن و راهروها بود.  باالخره رس یکرد  یکه فکرش و م  یزیچ هر 
 !کرکننده   یکموز یطبقه چهارم،  درش بسته بود و صدا

شد و البته   یشتر ب یکموز یبهم انداخت و درو باز کرد. صدا ینگاه کالفه ا رابرت
  .بهتر بود تر  یینوضعش نسبت به طبقات پا

 یدنی انواع نوش  ی!  با انزجار روم و گرفتم.  بویفآدم کث  یسر  یهمبل ها پر بود از    رو
  .همه جا پخش بود

و تعصب    یرتاز غ  ییشد؛ بو  یباعث م  یرانیش. رگ ایدکش  یقشبه شق  یدست   رابرت
حس    ین وقت بود ا  یلی من خ  یبودن، ول  یرانیبرده باشه. مخصوصا که اکثر دخترا ا

 .فه کرده بودمهارو خ
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  طرف  ینازا  یین: بفرمایستادبا لباس خدمه اومد و جلو رومون وا دختری

 یوریکو و    یلکردن. آه  یکرد نگاه کردم. همشون به ما نگاه م  یکه اشاره م  یسمت   به
 .و دوتا تاجر معروف

 .یمنشست یراحت  یسمتشون و رو مبل ها یمبلند رفت یقدما با

زد   یکه تا اون لحظه داشت باهاش حرف م  یجرنشسته بود، تا یتاجرا مرد کنار 
 :شروع کرد به حرف زدن یسکوت کرد و اون مرد به روس

 من مترجم هستم-

نشسته   یخیالدوختم که ب یوریکوو  یلابرومو باال انداختم و نگاهمو به آه  یتا یه
مخصوصا   یومد؛به نظر م  یهم عصب  یزدن. حالت چهرشون کم  ینم  یبودن و حرف 

  !یلآه

 :نقشه برآب شده بود. دوباره به اون مرد زل زدم ننقششو

 حرف بزنه؟  یروس  تونهیخودش نم-

 .عرب و روس متاسفانه نه دو رگه هستن.. -مترجم

 :زدم. سرمو تکون دادم نیشخندی

 خواین؟ی م یخب چ -

 :تاجر حرف منو تکرار کرد. تاجر جوابش و داد یبرا یعرب  به

 یدنیُتن از انواع نوش10 یگنم-
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که تااون لحظه ساکت بود گفت:   یزدم. رابرت   ینهدادم به مبل و دست به س  تکیمو
 یوروعه پولش به 

 !یورو -آهیل

 یمکرد  یما تا االن به دالر حساب م - یوریکو

 به بعد  ین نه ازا یتا االن! ول-

 یمتو سرم  یخواست از چشمام بخونه چ  یم یکرد.  انگار  یز چشماشو ر آهیل
که انگار نقشه   یمداد  ینشون م  یطور  یم، فقط داشتتو سرم نبود  یزیچ  یگذره، ول

 .نبود یکه خبر  یدرحال یمدار یا

زد. در آخر برگشت   یبود که مترجم با اون دونفر داشت حرف م یا چنددقیقه
 ...جواب آخر یسمتمون برا

 کننی قبول م-

. یمزدم.  چندتا برگه جلورومون گذاشت.  هممون امضاش کرد یستیرکیه لبخند
 :گفتم  یم کارمحک یبرا

 ین نکن  یشدن، پس فکر غلط  یدهقبال خر شهر  ینا یهمه آدما-

اونا دوبله کرد. نگاهشونوو دوختن به من و سرشونو تکون دادن. بلند    یبرا  مترجم
  .یمشد

 یعبردم. رابرت سر یبممن دستامو داخل ج یگرفت، ولتاجر دستشو سمتم مرد
  .برد یشمن پ یدستش و به جا

 ینبد  یلامشب تحو ینو مخاطب قرار دادم: هم ر  یوریکو و  آهیل
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 حاضره  -آهیل

  دونمیمخصوص خودم و زدم: م لبخند

  .نگاهش عوض شد رنگ

 نرفت  یشخوب پ یول  ین،باالخره از قبل هماهنگ کرد -رابرت

 .که بلند شده بود دوباره سره جاش نشست  یوریکوو  یدکش  یقشبه   یدست  آهیل

نگاه   یل.  خم شدم و همونطور که به آهیدمسر کشبرداشتم و  یز از رو م یآب  لیوان
 ...یدمشکوب  یز کردم؛ رو م  یم

 :یمشد ینو سوار ماش یمرفت یابونخ  یگهسمت د دوتایی

 یکرد  یخراب م یداشت  -رابرت

 نه -

و روشن کردم و دور زدم.  حدود   ینبهم انداخت. ماش  نگاهییمبست و ن  کمربندشو 
 .گذشت  یساعت از راه  م یه

. تو جاده شدیو خونه ها و نور اطراف کمتر و کمتر م شدیمیهر دور مکم از ش  کم
که مارو   یدوباره دور زدم تو جاده اصل  یر کردن مس  یط   ی. بعد از کمیچیدمپ  یخاک 

  .رسوند یم یمخواست یکه م  ییبه جا

پارک کردم. لپ    ینواز کارخونه متروکه، ماش  یادیبود. تو فاصله ز   یشگرگ و م  هوا
 .برداشتم تاپ و از پشت

  .اسلحشو درآورد و مشغول پر کردنش شد رابرتم
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 :آوردم دوربینارو 

 ینجارو ا-

 چرخوند رو صفحه و گفت: اوه اوه چه خبره  نگاهشو

 غول تشن و کشت آخه؟   مهینها  یشهم  ین به اسلحه تو دستش انداخت: باا  نگاهی
! 

 .ردمهمه سالن هارو چک ک  برداشت ینپشت اسلحه بزرگ تر مجهز به دورب از 

 !!بود تا کارخونه  یمارستانت یه یهشب یشتر ب-

رو هک کردم. لپ تاپو خاموش کردم و   ینااز مرور کردن شماره راهرو ها دورب بعد
  .یمآورد یرونگاوصندق چندتا گالن ب. از یمشد یادهپ

  یم تا حمل گالنا راحت باشه. راه افتاد یماسلحه هارو به گردنمون انداخته بود بند
 .یمو از روش حرکت کرد یمباال رفت یوار از د سمت کارخونه

 یهمرگمون حتم یوفتیماگه ب -رابرت

 : زر نزن، تمرکز کنتوپیدم

 یدبع   یمبر  یستن  ینشماره سالن نگاه کردم: ا  یدند  یو برا. سقفیمتونل شد  وارد

  ی آهن  یاز پله ها  یطوالن   یرهمس  یهکردن    ی. خودش بود. بعدازط یمجلوتر رفت  کمی
 .یمشد یرزمینکه وارد ز  یمرفت یینپا

  شده بود  یکهبدن ت  یصحنه رو به روم چشمامو با حرص بستم. پراز اعضا  یدند  با

 .داشت یوحشتناک  یگرفتم واقعا بو   ینیمب  یجلو یمشک  پارچه
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 خوره  یبهم محالم داره  -رابرت

 دونستم  یبستم: نم چشمامو

 دونست یکدوممون نم  یچگفت: ه  متاثر 

 .زدم پوزخندی

 یمکن  یفقط بهشون لطف م ینجامردن، ما بانابود کردن ا یگهنا داو -رابرت

 اره شروع کن-

 :تو دستشو همه جا پخش کرد. با انگشت اشارم به باال اشاره کردم بنزین

 باال  یمبر-

. اول رابرت باال رفت؛  یمرو بازکرد یچهو در یمباال رفت یآهن یاز پله ها دوباره
 .خشکش زده یدمدنبالش رفتم که د

  یکلشون بود که ه یگارداییکرد. پراز باد  ینگاه م به که   یو چرخوندم سمت  همنگا
 .سه برابر ما بود.  اسلحه هاشونو سمتمون گرفته بودن

  یکلشون ه ینکه باا  یشنم ینفر40...ییدگاومون زا  -آروم در گوشم گفت:  رابرت
  یردوبرابرشو درنظر بگ

 یگفتم: لعنت   باحرص 

 یومد قسمت نم ینا یسناخونده، ک یمهمونا -رابرت

 ...دوستان عز ید صاف کردو رو بهشون گفت: ببن صداشو
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نداره  یدهکرد: حرف فا  یکبه پشت سرش شل یکیشونتموم نشده بود که  حرفش
 شروع کن

 که حرفم بفهمن  یستنآدم ن ینااصال ا -رابرت

برداشت.  با پرت کردنش رو    یکینامحسوس برد پشت سرش و بمب کوچ  دستشو
 .یمفرار کن تونستیمیم ی طور ینگرفت ا  یارو دود مهمه ج ینزم

 م:  بنداز زد داد

فندکم و از   یعهمه جارو گرفت. همون لحظه سر یظیکه دود غل  ینکرد رو زم  پرت
  یه در عرضه چند ثان یش آت ینیبنز ینکه با برخوردش با زم  یینانداختم پا یچهدر

 .کوتاه شعله گرفت

 ...کردن  یم زییراندابا پام بستم. ت یعرو سر دریچه

. کردیمیباخوردن هر گلوله بازم دردش و حس م  ی ضد گلوله تنمون بود، ول  جلیقه
 .ییدنبه دو یمشروع کرد

کرد. هردومون نفس نفس   یراه خروج و سخت م  یداکردنبود که پ  یچمارپ  یه  مثل
 .یمزد یم

 یمرابرت راه و اشتباه اومد-

  بدوو فقط  یمبدبخت شد دونم،یم -رابرت

قرار  یچهدر یهنگاهم  به سقف رفت. توهر دومتر که   یمکرد  یشتر و ب نسرعتمو
ته   یدیمرس یم یمداشت. اسمش و صدا زدم و به سقف اشاره کردم. کم کم داشت
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شو   یزون دوم آو  یچهمونده بود: از در یچهراهرو که بن بست بود، فقط سه تا در
 یامم یآخر یچهوخودت و بکش باال منم از در

  .تکون داد سرشو

که   یقمخورده بود به جل یر چند تا ت یودونم. نمیومدهمچنان م یراندازیت صدای
 .کردم  یدردشو حس م ینطور ا

 .یددوم رابرت خودشو باال کش یچهدر از 

ازپشت به پام خورد.   یریکردم که ت  یزونآو  یچهکردم وخودمو از در  یشتر و ب  سرعتم
 .پاهامو جمع کردم یعسر

 .و تنگ بود یککوچ  یلیراهرو ها داشت و خاز اون  یتر یچیدهبدتر و پ کاناالیی

 .شروع کردم به حرکت  دکمه توگوشمو فشار دادم یز خ سینه

 یوان؟ ا ییکجا  -رابرت

  دونمیخودمم نم-

 سرتو نگاه کن  یشدم...باال یز چ یه من متوجه  -رابرت

  و کردمکه گفت   کاری

  خب روش عدد هست-

  االن واسه تو چنده؟ -رابرت

  یک-

  ینجاستراه خروج ا 6کانال   یاادامه بده و ب -رتراب
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  اومدم-

پامو    تونستمینم  یشروع کردم به حرکت.... خسته شده بودم. حت   یز خ  ینهس  دوباره
 ...کردم داخل قبرم  یببندم. حس م

فقط پاهاشو    یم،همو ببن  یافهق  یمتونست  ی شدم؛ نم  یکبهش نزد  یکم.  یدمو د  رابرت
 .یدمد یم

  ی؟یتو یوانا -رابرت

 نه روحمه -

 ینجاا یشمدارم خفه م -رابرت

 یماز درد رو هم فشردم: نه من عال دندونامو

  یشهباز نم یکنمم یهرکار یهست، ول یچهدر یه -رابرت

 رابرت یبدم تا باز کن یزیچ یه تونمیاگه دستم برسه به کولم م-

  کن  یسع -

آوردم.  رو کانال ُسر  . پنجه بوکسمو در یدمدستمو بردم عقب و کولمو باال کش بازور 
 :دادم سمتش

 یخوره به درد م ینبب-

  بکنم یتونمم یکار من چ ینآخه باا -رابرت

  گفتم: رابرت زود باش خفه شدم  باحرص 
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رفت. نفس کم آورده بودم.   یبود که داشت باهاش ور م یشتر ساعت ب نیم
 .یدرس یبهمون نم یژنیاکس

  باااز شد  -داد زد: رابرت یهو

 ...زود باش صبرم سراومد یزن  یم چه خبرته داد-

 یه شب یشتر .  بیدمرفتم و پر یز خ ینه.  دنبالش سیدکش  یرونخودشو ب یسخت  به
 :نگاه کردم به رابرت اشاره کردم یتموو درآوردم و موقعخرابه بود. تبلتم

  یادنبالم ب-

  یرخوردی؟تو ت  ینمواسا ب -رابرت

  یموقت ندار یخیالاره ب-

  الاقل  یمشد ببندبان  یهبا   یاب -رابرت

  زود باش کنییم یهرکار-

همه جارو گرفته بود. با چراغ قوه   یکیدرآورد محکم بستش.  تار یباند ازکولش
 .یمشروع به حرکت کرد

اومد که داد زد:  یکیشون یکه صدا  یدیمرس ینماش یکساعت بعد نزد یه حدود
  یناونجاان بر

. گازشو  یمسوار شد یع سر. یومدم یرونازش ب  یظیصدا برگشتم. دود غل سمت
 .گرفتم
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  یدنبالمون اومدن که مجبور شدم از کوچه ها ییجا یهکردن. تا   یم تیراندازی
 .باالخره گممون کردن یمختلف برم، ول

 راند آخر   یبرا یمر یم -رابرت

 یگاردای . بادیمشد یادهو پ یمعوض کرد ینو توماشونزدم.  لباسام پوزخندی
  .بودن یستادهرو به رومون وا یقهمخصوص اسلحه به دست و با جل

. هرچند یختم.  آخرشم رو سرو روم ریدمبرداشتم و سر کش یناز ماش یآب  بطری
 .بود یشهدرونم شعله ور تراز هم یشات یهوا سرد بود، ول

هر دومون پر از  یقهشو در آورد. صورتش از درد جمع شده بود. جل  یقهجل رابرت
برامون آورد و هردومون   یا یگهد یقهجل یگارددرآوردم. باد گلوله بود. منم  یجا

  .یدیمپوش

 .کردم  یمبدنم  حس یهمه جا دردو

 .و پر کرد  ینمونبود با نگاهم فاصله ب یستادهچند قدم دورتر وا جان

 اوضاع؟ -

 یهاوک -جان

 همه سوار شن -

خالف جهت ما رفتن تا   یا یگهد ینبا ماش یگه. جان و چندنفر دنشستیم
 یقه . روحشم خبر نداشت که تا چند دقیمباشه راه افتاد  ینجاع احواسشون به اوضا

 .یرهقراره بم یگهد
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کردن تونسته بودم ردشو بزنم و    یم یبمونکه تعق  ییکسا  یقاز طر یشروز پ چند
 .محو کنم ینشو از رو زم یهرفتم سا یحاال داشتم م

 یجلو  داییگار ... بادیم شد  یادهطرف نگه داشت. پ  یه   یبد  یو با صدا  ینماش  هرکی
 .در خونش متعجب شده بودن

و  یدنبر یکردن. درو با اره ا  یکما بهشون شل یگاردایباد یاز هرگونه حرکت  قبل
 .بازش کردن

 .سمتمون حمله ور شدن  یگارداشداخل... باد ریختیم

  یک سمتشون شل ی. هرازگاه یستادموا ی شروع شد!!  پشت درخت  تیراندازی
  .و چندمتر دورتر از من بود نگاهم کرد یوار ت دزدم؛ رابرت که پش ی. سوت کردمیم

  ی لحظه ا   یکر کننده اسلحه ها برا  یداخل اشاره کردم که سرشو تکون داد. صدا  به
 . شد یقطع نم

 .حرکت کردم وار یکناره د  از 

 ی که م  یکردم و بعدش به هرک   یکسمت در به چند نفرشون شل یدنمرس یر مس تو
 .شدن یقبل من دست به کار م یگهد گارداییباد یارابرت  یاکنم   یکخواستم شل

 .همراهم اومدن یگاردکردم و بازش کردم چندتا باد   یکدر شل به

 .تلف کنم ینجاخواستم وقتم و ا ی... نمیراندازیبه ت یمشروع کرد دوباره

پله ها ظاهر شد. نگاهش   یباال  یاپشت مبل خواستم برم سمت پله ها که آناستاز  از 
 !یو طوفان  یکردم؛ طوالن 

  !یومدم  یین آروم از پله ها پا  یلیدستش نبود و خ  یچی. هیدمکش  ینفس م  تندتند
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خونه برام   ینزد. چقدر ا یاومدم که نگاهش بهم افتاد. لبخند یرون پشت مبل ب از 
 .بود یز نفرت انگ

 :از آدماش روم هدف گرفت که دستشو بلند کرد یکی

 ینکن  یکبهش شل یناون پسرمه، حق ندار -آناستازیا

شد؛   یدهلب زمزمه کردم. نگاهم سمت اتاق کار کش یر "پسرم" و چندبار ز لمهک
 .شده بودپخش  یدرست وسط قلبم درد

 .ضربان قلب باهم هماهنگ شده بودن یهنفس،  یه

 شد ی. دستام کم کم داشت سر میرمنگاهمو از اون در بگ تونستمنمی

 یدوست داشت  یشتر پدرتو ب  یشههم -آناستازیا

 .افتاد ینِسر شد و اسلحه از دستم رو زم یشتر ب دستام

 ازمن تورو دوست داشت  یشتر طور، ب ین اونم هم -آناستازیا

  ی م  یندرشت عرق از صورتم رو زم یگذاشتم رو قلبم و خم شدم. دونه ها  دستمو
 .افتاد

 :کردم  زمزمه

اون قاتله پدرته،  یست،االن وقتش ن یبه خودت مسلط باش  ید... نه! بایوانا نه
 حاال  ینتمومش کن؛ هم یری؛انتقام بگ یاومد

 .کردم  یلب زمزمه م یر ز یناروا همه

 .بود یطانخندش تو سرم پخش شد.  درست مثل ش ایصد
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 !یمنو بکش یاومد یبامن ندار یقاتل قاتل قاتل توام فرق  -آناستازیا

و ضعف و تو صورتم بکوبه. خودش  یرهدونست چطور توانم و ازم بگ یم انگار 
 د.  همه نقاط ضعف و قوتم دستش بودآموزش داده بو

 .کردم  یحس م یشتر من باز داشتم ضعفم و ب و

 یادته؟  یتوام برادرتو کشت  -آناستازیا

 .کشیدیبه گلوم خنجر م  صداش

و   یمونخوب زندگ یآدما یمدوست داشت، منو تو مثل هم یلی اونم خ -آناستازیا
بازم دوست    یقاتل  یه   نکهیو االنم با وجود ا  یوانهمه دوست داشتن ا  یم؛حذف کرد

 دارن

کردم. تک به   یتو بدنم حس نم یژنی. اکسیوفتمرو زانوهام گذاشتم تا ن دستامو
 .یدلرز یتک نقاط بدنم م

صاف  یمشد. با ته مونده انرژ یکیخندش  یبا صدا یشهشکستن ش صدای
 .کرد  یخون ازش چکه م .  دستش رو بازوش بود ویستادموا

 یبینیم -آناستازیا

 :زد قهقه

 یانتخاب نکرد یمنابود یبرا یترسم راه حل خوب  یمن از مرگ نم -آناستازیا

 .شد یهربار نم یبگم، ول یزیکردم چ  یباز م دهن
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هام کردم که هر لحظه تنگ تر   یهو وارد ر یژنبستم و با تمام وجوداکس چشمامو
بار باعث شکسته شدن  ینا یبه پنجره خورد، ول یا یگهد یر . تشدنیتنگ تر م

 .شد یز رو م یا یشهدکور ش

دستمو   یو با سخت   یستادمچنگ زدم. صاف وا  ینزور خم شدم و به اسلحه رو زم  با
  .صاف کردم و اسلحه رو سمتش گرفتم

 .ش دوباره به هوا رفت قهقه

 ی؟ هست  ی معطل چ  -آناستازیا

 نابود شد  یتگفتم: کارخونه آدم کش  یمته مونده انرژ با

 ی،که باهام کرد  یینداخت: دربرابر کارا یم چنگ مبه گلو یزیزد چ یآروم لبخند
 بود  یچه

 :شد یهر لحظه گرفته تر م صدام

 خونم و بکشنمهم یکرد  یکار-

 ی...منم کشت یفرستادم. بابامو کشت  یم یروناز گلوم ب یبه سخت  نفسمو

 :کج کردم  سرمو

 ی؟ دونست  یم-

 یم یکادار به شلاز درونم منو و یرویینبود. انگار ن یمونیپش ینگاهش ذره ا تو
 :شدم یدفعه تند شد. روان  ینکرد. نفسام ا

 یکرد  یباهام باز-
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رو اسلحه فشردم. انگشتم و، رو ماشه گذاشتم. همونطور بدون حرکت   دستمو
سرمو  یعسر یسمت اون در رفت، ول یلحظه ا یکرد. نگاهم برا ینگاهم م

 .چرخوندم

 .خورد ینشرو فشار دادم. درست وسط قفسه س ماشه

 .یوفتادخودشو نگه داشت و ن یحبس شد، ول سشنف

 .دونم چندتا گلوله حرومش کردم یکردم. دوباره و دوباره... نم  یکشل دوباره

تو دستم نبود  یحواسم جمع اطراف شد که اسلحه ا یگذشت! فقط وقت   چندقیقه
 .زد یداد و صدام م یو رابرت تکونم م

بود وغرق خون با   ینپخش زم حبس شدم و آزاد کردم.  رابرت و کنار زدم. نفس
  .زدم  یآروم رفتم باال سرش و پوزخند یقدما

  ی ها م یوونه د ینبلند درست مثل خودش! ع یشد به قهقه ا یلتبد پوزخندم
 !بودم یوونه. نه خود دیدمندخ

 .ام قطع شد. رابرت اومد سمتم و بازور هولم داد قهقه

 :زد داد

 یواااانا رسنیم  یسااالن پل -رابرت

   .بردنم یروناومدن سمتم و ب یگهد فر چندن

به   یدنکشته شده بود.  دوباره شروع کردم به خند  یغرق خون و آدما یاطح کل
 ...یدمکه نخند  ییتمام سالها یهتالف
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*** 

 :اومد یفرد ناشناس یتو چشمم گرفته شد و بعدش خاموش شد. صدا نوری

 یناومد خبرم کن یشپ یمشکل-

  جواب داد و گفت: باشه دکتردادم.  یصرابرت و تشخ  صدای

 .کردم. رابرت باال سرم بود  گذاشتم رو سرم و چشمامو باز   دستمو

 :گفت  عصبی

 یروااان  یبش یحتما بستر یدبا -رابرت

  یچی رفت. بلند شدم. لباسام و عوض کردم. پام باند پ  یرونبا حرص باز کرد و ب  درو
 .خورده بود یهشده بود. گوشه ابروم بخ

تونستم  یزخم شده بودن؟!! نم یک  ینابود. ا یکیچسب کوچ یشونیممپ گوشه
 درست راه برم؛ 

  .زور لنگ زدنم و کنترل کردم. رابرت با ژرمن اومد با

 شدم؟ یهوشمن چرا ب-

 به نظرت چرااا؟؟؟  -رابرت

 ...چقدر خون ازت رفته؟و بعدش کشتن اون یدون  یم-

 .حرفشو قطع کرد ادامه

 !!یرنظ یب  یهانرژ یه ی،ش درون آرام یهآروم،   یلیبودم، خ آروم
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*** 

 نویسنده 

داد.   یانگشتاش فشار م  ینو ب  یرنگ   یبود. سنگ ها  ینقطه مبهم  یرهخ  یکیتار  تو
 .کرد  یفکر م  یو پوچ  یچیحال به ه ینذهنش مشغول بود؛ در ع

 .با ضرب باز شد... گردنش و به چپ و راست تکون داد در 

 :زد تو چشم طرفش زلیکمال گستاخ   با

 ببرم نه؟  یاداز  یقهدق منحوست و دو یافهق اریز نمی

 تونم فراموش کنم یبره تو رو نم یادم یمادامه داد: البته هرک یهکنا  با

 .بود یماریشنگاهش کرد. نگران اوت کردن ب یده ترس ژاله

بهم   ینبود!! خبر بد  یشحال  یزهاچ  ینا  یبراش داشت، ول   یبود که حق پدر  مردی
 :اال پرت کرد و دوباره گرفتسنگ هارو، رو به ب  یدهرس

 خب؟ -

 خانم و کشتن -ژاله

 :اش رو متعجب به ژاله دوخت قیافه

 کدوم خانم؟ -

 مردن...مادرتون خانم  -ژاله

 !!پدرمادرم یکردم ب   ی: فکر میدو گوشه ابروش کش انگشتش
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 :گفت  یمتاز تمسخر بود. ژاله با مال یعار لحنش

 ی؟ خوب -

 جرعت کرده؟ ی؟کیک -

 دختر بوده...عضو باند  یهکار   یگنگفت: م  من من کنان ژاله

 !!یبا تعجب تکون داد:  عجب جرات  سرشو

 :پنجره متوقف شد. با مکث روبه ژاله گفت یو دور زد و  جلو صندلی

 غم آخرت باشه -

 ینا ینکرده، ول یوقت براش مادر یچه یکدونستن که شارون از نزد یم همه
 نبود...بود؟ یعیطب یادواکنش ز

 یستاوا یاله بره داد زد: هوژ   ینکها قبل

 بله؟  -ژاله

 ینمشخودم بب یخوام با چشما  یم ید،آماده کن هواپیمامو

 آقا؟؟  یوک  : یدپرس یجگ  ژاله

 ...و  به ژاله دوخت: مادرمو یشنافذ مشک چشمای

 تا شب آمادس -ژاله

 یدمم یحترج: شبانه سفرو یدرو گردنش کش دستشو،

 کنم  یهوارو چک  م یتوضع -ژاله
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  ...تکون داد. ژاله رفت سرشو

سر    یبه صورتش ضربه زد. ُمرد قهقهه ا  یدر پ  ی پ  یطوفان   یو هوا   یدرو کش  پنجره
 .داد

 .کار رو تکرار کرد  ینبار ا ین. چندیداش کوب یقهدستاش رو محکم به شق کف

 یاشکه به دن  ینسبت به مادر یتونست حس ینم  ینکهاز ا یومدبه درد م قلبش
 ...بود داشته باشه یختهرو به پاش ر یشآورده و تمام زندگ

 !با اسم "مادر" نداشت یبه کس یشد. حس یکه نم زوری

*** 

 فریحا

 .. دندونامو روهم فشار دادم و دستمو، رو شکمم گذاشتمیدکش  یر هوا ت یب  دلم

 ...تو فکر رفتم

 یحااا؟ فر -رابرت

  .باال آوردم سرمو

  یدیم! رسییکجا  -رابرت

 دافظ به برج دوختم: خ نگاهمو

 یین بپر پا یامشم گفت: منم م یادهپ ینکهاز ا قبل

 ...اعصاب روبه رو بشم یب  یوانشدم. آماده بودم با  ا  یادهباز کردم و پ درو
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  یره خ  ینو بعد زدن طبقه مورد نظر تو سکوت به زم  یمشد  یا  یشه آسانسور ش  سوار 
 . شدم

 ی؟ پکر -رابرت

 ...زدم: نه یپر انرژ لبخند

 .خندید

 !خنده تعجب نداشت یم یاسه چ دونستم و می

درو برامون باز   یدنموندر با د یجلو یگاردو باد یماومد یرون. بیستادوا آسانسور 
 .کرد

 ی تا سگ ترسناک گرفتم: مرس۳از  نگاهمو

 :ید. اومدم بازم تکرار کنم که رابرت دستمو کشیدکه حرفم و نشن  انگار 

 خودتو خسته نکن یدنجواب نم ینا ا -رابرت

 !!خالق جلل

 خب خدافظ  -رابرت

و درو بست.  انگار من بچه بودم و قرار بود تو برج گم  یدکردم. خند  یز ر چشمامو
 !اومده بود دنبالم  ینجاشم که تا ا

 ...شل شد یشمشد! ن یرو من ترسناک م یا انقدر ترسناک بود؟  یوانا یعنی

  ی زد؛ وقت خوب  ی. با تلفن داشت حرف میومداز هال م یوانحرف زدن ا صدای
 .بود
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  یدنشون و بدون درآوردن پالتوم خودمو تو هال انداختم. با د یدمکش  یقیعم نفس
  .یستادمخشک شده تو جام وا

  یده شد. تا حاال ند یدهکه روبه روش نشسته بود کش  یرو پسر یواناز  ا نگاهم
 .شدم یزشبودمش. مشغول آنال 

  یکم شم و کتان تنش بود. موها یبا کت چرم مشکل یدار طوس یقه  یرهنپ یه
 یپام خوشت  یلیخ  یم! از حق نگذریمشک   یداشت؛ با دوگو  یشته رنامرتب بود و  

 !یکامال شرق   یبود با چهره 

. یدشبود؟ نگاهشو بهم دوخته بود بدون عوض کردن نقطه د یرانیا یعنی
 !ناخودآگاه منم بهش زل زدم. چشماش چقدر گرم بود

 :نگاهمو ازش گرفتم یعکردم و سر  یا سرفه

 سالم-

خواد بره. خودمو کنار  یچشماشو بست و از جاش بلند شد.  فکر کردم م سرهپ
 .که رد شه دستامو گرفت و محکم فشارم داد  یدمکش

 .نشون بدم یتونستم عکس العمل یشوک رفته بودم و نم تو

 .کرد؟ بغض کرده بودم  ینم یچرا کار یوان. ایدلرز بدنم

 .ولم نکرد   یجابه جا شد، ول  کمی.  . به عقب هولش دادمیادمونده بود اشکم درب  کم

 کردم  یداتکرد: پ  زمزمه

 ولم کن گفتم:  یگرفته ا  یصدا با
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  بار محکم تر هولش دادم این

 .نفس نفس افتاده بودم به

 !آتش -ایوان

 ! چه خبر بود؟ همین؟آتش

 .چند قدم عقب رفت آتش

  :ید انداخت و خند یینو پا سرش

 یوان؟ ا -آتش

بلند رفت سمتش و از بازوش گرفت و   ی. با قدماداد یلشتحو یشخندین ایوان
 .یدشسمت در کش

 :زده برگشتم و از دهنم در رفت هول

 چه خبره؟ -

 .درو گرفت و سمتم برگشت یرون،بگه هولش داد ب  یزیآتش چ ینکهازا قبل

 !ی؟طرف   یبا ک  یتهحال -ایوان

 چشماش کردم: نه یرهخ نگاهمو

 .دهنش گرفت یاشارشو جلو  انگشت

 ...خب؟یاطالع ثانو تا -ایوان

 :نگاهش کردم  یو عصب یجگ  کالفه،
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 بود  یحدالقل بگو ک -

. به انگشتش ید. حالم واقعا بد بود. اخماشو توهم کشیدمرو چشمام کش دستمو،
 :اشاره کرد

 ی؟فهم ینم  ینما یمعن -ایوان

بود. وگرنه    یضرگفتم. نرمال نبود. حتما م  یرلبز  یو درو بست. لعنت   یرونب  برگشت
 !شدمی قانع نمکه... 

 .دادم یبه کف دستام فشار م ناخونامو

کردم.  نفس   یبودن که رسما  تو نفسام حسش  م ییو حرص حسا عصبانیت
  .یدمکش  یقیعم

لحظه... به من گفت  یهکتم و درآوردم و رومبل انداختم.   یشم؛دارم خفه م دیدم
 !!!!یگهخفه شم د

 .و چشمامو بستم  یرونم بسمت پنچره و تا آخر بازش کردم. سرمو برد رفتم

سر خوردم  ینمبل شدم و پشتش رو زم یک درونم کم شده بود. نزد یشاز آت یکم
 ...و نشستم

قطعا   یدونستم االنم رنگ به رو ندارم، ول یرفته بود.  م یادمو درد دلم  وضعیت
 !بود...نبود؟ یعیطب

 .با ضرب باز شد در 

 :گفت  یبلند یداص با
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 !زد یبت باز کجا غ یحافر-

 !!!لب گفتم: که خفه شم یر ندادم و ز جوابشو

 یکن  یبه جرم خودت اضافه م یباشه...فقط دار -ایوان

 .فضارو پر کرد یگار س یفندک و بعدش بو صدای

 یمشکوک از خودت نشون بد یرفتارا یخوا یم یتا ک  ینیمخوام بب یم -ایوان

 . شنوم یدونست صداشو م می

 یمحرف بزن یدد؛ باحکم سکوتت تموم ش یرون،ب یاب -ایوان

 تشکر کنم؟؟  یگاز گرفتم و با حرص گفتم: چطور  لبمو

 یدمدستت م یکار  یه یرونب یامکه ب  یمازت عصب یگرفتم: تا حد   نفسی

 حسو دارم  ینمکث گفت: هم با

 ی؟ گرد شد: طلبکارم هست   چشمام

 باشه؟ یناز ا یر بود غ مگه قرار  -ایوان

هرچقدر فکر   یهست، ول  یا  یه قض  یهدونم    یرو چشمام گذاشتم: باشه...م  دستامو
 یادکنم  با عقلم جور درنم  یم

خونسرد نگاهش    یلیکردم؛ توام خ  یداتپ  یگهاومده م  یارو تر و با حرص گفتم:    بلند 
 هااا؟  یه چ یناا یمعن ی؛کرد

فت: عادت دارم رو در رو حرف  که فقط مخصوص حرص دادن من بود گ  بالحنی
 بزنم
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. سرمو تکون دادم که یستادمه روش با فاصله  وامکث از جام بلند شدم و روب با
 .بگه

 .رفت تو حلقم و به سرفه افتادم یمفوت کرد سمتم دودش مستق یگاروس دود

 تر از من یروان  یه،روان  یهآتش -

 :رو کاناپه انداخت دستشو

 اشتباه گرفته  یگهد یکیتورو با  یماریشبه خاطر ب-

 به نفع ماست ییجورا  یهباال انداخت:  ابرو

 :جلو صورتم تکون دادم دستمو

از دستش  یمنو اشتباه گرفته ! که هرکار یروان   یه ینکهبه نفع ما باشه؟ ا یدچرا با-
 یاد؟برم

 یریم؛ازش بگ یدبشه با یر د  ینکهفلش دستشه که قبل ازا  یه -ایوان

 !یکارو بکن   ینا یدتو با -

 :فشار داد یز کنار م  یگارومونده س ته

 راچ یبپرس  یتون  یم -ایوان

 :نکردم یبود. واسه بار اول کنجکاو یدهپر یمکنجکاو  حس

 گشنمه من-

.  ینمبهش انداختم تا عکس العملش و بب  ینگاه   یچشم  یر کاناپه ولو شدم و ز  روی
 :سرمو تکون دادم
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 یم؟کن  یکار چ-

 :یدکش  یقبست وچندبار نفس عم چشماشو

  یهخوبه...نه عال -ایوان

  ید اشتم به فرستادنت االن مطمئن شدم؛ بادرصد شک د  یهلب زمزمه کرد: اگه    زیر 
 بفرستمت

بودم  یدهد یوونهو د یعمرم انقدر روان  یو اند ۲۰زدم. تو طول  یدنبه نشن خودمو
 .شده بود یبرام عاد یباتقر یگهکه د

 !یهعال یشگشنمه... چ  گمیلجاجت گفتم: م با

  :و چشمامو بستم یدمرفتم. دستمو، رو شکمم کش یضعف م داشتم

 !رفته یادت  ییمغذا یاوعده ه-

 !یشه؟کردن تو به من مربوط م  یر چشمش و باز کرد: س  یهگذاشت و    یز پاشو رو م  یه

 یشه؟؟ مربوط م یگفتم: پس به ک   متفکر 

  .ذوق سمتش برگشتم با

 یسن یچیه یخچالمتو   یرون؟ب یمگفتم: بر  یلحن مظلوم با

 یازشون استفاده کن یتون  یگفت: هست، تو  نم  باتمسخر 

 !کردم  یخودمم اعتراف م یکی ینبه ا داشت حق

 .برداشت یز و از رو م یشو گوششد   بلند
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 .بهم جمع شد حواسش

 یوقت دار یقهدق 5! ی؟بر یخوا  یمگه نم -ایوان

 :انداخت یشبه ساعت مچ نگاهی

 ...شروع شد یکسه، دو،  -ایوان

 .یدمکردم و زود پالتوم و از رومبل برداشتم و پوش  یلتحل  یهو تجز حرفش

تو سرم بود که  ینقطه ابهام یگارد. نبود اون سگ ها و بادیم اومد یرونبرج ب از 
 .شدم یخیالشب

 ی؟تعجب به موتور نگاه کردم: موتور داشت  با

 :پرت کرد تو بغلم نشست و روشنش کردکاسکت و   کاله

 ین بش -ایوان

 یاز صورتم کنار زدم. کاله کاسکتو روسرم گذاشتم و درستش کردم.  هوا باد  موهامو
 .یومدخوشم نم یادو سرد بود. از موتور ز 

شدم و دستامو دور کمرش انداختم. هرچقدر    یکتر هوا! نزد  ینتو شب و ا   مخصوصا
 .شد یگذشت سرعتش سرسام آور م  یم

واسه   یداز چشمامو باز کردم.  شا  یکی  یال   یقهبستم و بعد گذشت چند دق  چشمامو
 :ل گوشش داد زدم!  بغینواسه من ته آدرنال یبود، ول یاون عاد

 کردم  یقبول م  یگفت   یم ی،غذا نخر خواستییم-

 :رفت  ییال ییجلو ینماش ینب از 
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 کنم؟  یادتجا پ ینباشه هم -ایوان

  .خندم خشک شد  یدنشو به چپ چرخ یهوییخنده با سرعت  یر ز زدم

  :تو دستم سفت فشار دادم کتشو

 آروم برو...جاده مال توعه -

 :یدبه گوشم رس صداش

 ی؟ قراره کال حرف بزن  یمستا بر -

سرمو بلند کردم.    یزیچ یادآوریبا   گذاشتم رو شونش چشمامو باز کردم  سرمو
 :دادم یهچونمو به سر شونش تک

 ادکلنت کجاست؟؟  یدونیم-

 :یدکش  پوفی

 !ی؟ چه ادکلن -ایوان

 یساالن ن یکه ماله تو بود، ول  یگفتم: اون   بلندتر 

 :کرد  یرمغافلگ. اومدم دوباره بگم که یدنبه دندون گرفتم. فکر کردم نش لبمو

 شد  یداباالخره دزدش پ -ایوان

  !لو دادم-

 :زد داد

  یبدجور-
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 :و کاله کاسکتو از سرم برداشتم یینپا  یدمترمز کرد. پر یرستوران ساحل  جلوی

 یم؟؟؟ غذا بخور ینجاا یایمسرما ب  ین عاقالنه ست تو ا-

 یمخب ما عقل ندار یعیه:  البته طبخندیدم 

  یموت اسکتو، رو موتور انداخت و بعد برداشتن رکاسکت و سمتش گرفتم. ک  الهک
 .یمدستمو گرفت و تو رفت

که دورتا دور رستوران و احاطه کرده   ییها یشهبود با ش یر دلگ یکمداخلش  فضای
 .شده بودن یدهپشت هم چ یبرنگ که به ترت یدسف یزیبا روم یزهاییبودن. م

لب   یها  یبه صندل  یشهنگاهم از ش.  یمرفت  یزیم  یکدبه دور و اطراف نز   ینگاه   با
 .ساحل افتاد

 یرون؟ب یمزود گفتم: بر ینیمبش ینکهاز ا قبل

 :یبرد سمت صندل دستشو

 سرده  -ایوان

 یمگفتم: بر  یبا لحن کشدار یرون،ب یدمشدستشو گرفتم و کش زود

 ی م  سرد صورتمو ینکرد و باهام اومد. با ذوق روبه روش نشستم. هوا مخالفتی
 !!خوب بود یسوزوند، ول

 .یدمنفس کش یق. عمیدرس یبه مشام م یانم در بوی

  یه شدم. نگاهم و چرخوندم  یرهخ یاچونم و به در یر سفارش دستم و زدم ز بعد
 .لحظه چشمم به رابرت و ِاما خورد
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هنوز متوجه ما نشده   یسمتمون، ول یومدن! داشتن مکردنی م یکار چ ینجاا اینا
 .بودن

 .چرخوندم یواننگاهمو، رو ا تعجب با

  یگش تو دست د ییآب جو یوانو ل یشکنار  یدستشو انداخته بود رو صندل یه
 .داشت

 :نشستم صاف

 یوان؟ ا-

 !هوم-

 .بودن با نگاهم به پشت سرش اشاره کردم. سرشو چرخوند  یدهبهمون رس تقریبا

 .دیرو سر کش  یوانتفاوت ل یباال انداخت. برگشت و ب  ییابرو  یدنشوند با

  :اومد جلو رابرت

 ینجانا یاک  ینبب-

 .کرد  ینگاه م یوانبه جفتشون انداختم. ِاما خشک شده به صورت ا نگاهی

 سالم-

 :گفتم  یزنهنم  یحرف  یشکیه دیدم

  یگهد ینیدبش-

و نشست.   یدو کش  یوانکنار ا  یصندل  یدکنارمن نشست. ِاماام با ترددور زد و    رابرت
 .بود یجّو بد
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اونا    یوسط فقط من و رابرت  منتظر عکس العمال  ین زد نه ِاما! ا  یحرف م  یوانا  نه
 .یمبود

گذشت که گارسون سفارش مارو آورد. رابرتم واسه خودش و ِاما سفارش   ینم  خیلی
 .داد

  .زل زده بود یابدون نگاه به بشقاب جلوش به در ایوان

گاهم و  ن یمبهش زدم. هرازگاه یسالمونم و برداشتم و گاز یچتعارف ساندو بی
 .چرخوندم یم  ینشونب

 ید؟کرد  یم یکار چ ینجاآب خوردم و رو بهشون گفتم: ا قلوپی

 :وسط  ید خواست دهن باز کنه که رابرت پر ِاما

   شام یماومد  -رابرت

  :دوختم یوانزدم  نگاهمو به ا  یچمبه ساندو  یا یگهتکون دادم. گاز د سرمو

 یه؟ آتش ک یراست -

 :تو دستش چرخوند   یگاروس سمتم انداخت.  پاکت ینگاه  نیم

 به وقتش  -ایوان

 :دستم دور دهنمو پاک کردم با

 یشش؟ مگه برم پ یوونماونوقت من د-

 :سمت رابرت برگشتم

 واقعا؟؟   یهروان-
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 ...سرت آورد  ییمنم که اگه بال یوونهد -ایوان

  .حرفشوو قطع کرد ادامه

 جلو روت نشسته برسه که   یآدم یکنم به پا  یالبته فکر نم یهاره واقعا روان -رابرت

 یهابرو باال انداخت. آب دهنمو قورت دادم که  یوانا یو برداشت و برا لیوانش
 .یدتو گلوم پر یزیچ

و انداختم تو بشقاب حس   یچسرفه افتادم و دستمو، رو دهنم گذاشتم.  ساندو به
 .بهم دست داد یخفگ 

 .انداختم  یز و رو م  پالتومو باز کردم و درش آوردم   یهوا گرم شد؟ دکمه ها  یهو  چرا

 ...یینپا یدمشو کش  یورمپل یقهفت سمت ر  دستم

:  ید و غر یز رو م یدکرد.  دستشو کوب  یمتعجب و رابرت با دهن باز نگاهم م ِاما
 یحاافر

 .یدمجام پر تو

 یه؟؟؟ شده گفتم: چ هول

 :تو اطراف چرخوند  نگاهشو

 یه حرکاتت چ ینا یلفهمم دل یبپوش...زود بعدا م -ایوان

 :دمکر   اخم

 یه؟داشته باشم! منظورت چ یلیدل یدچرا با-

 :چندبار تکون داد سرشو
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 یشهمشخص م -ایوان

 :و برداشتم ساندویچم

 یپوشماالن گرممه بعدا م-

 :برداشت و پرت کرد روم پالتورو

 !االن -ایوان

 !هوا گرمته؟ یندختر؟ توا یشد یوونهگفت: د  یجد رابرت

 ی؟ تب نکرد -ِاما

 دونمیجوابشون و تو همون حالت دادم: نمکردم.   ینگاهش م حرصی

دکمه هاشو نبستم.  یول یدم،و از لج کالهشم سرم کش یدمشحرص پوش با
 :کرد و مشکوک نگاهم کرد  یز چشماشو ر

 !خب؟ یبر یددکتر...با یریفردا م -ایوان

 الزم نکرده من خوبم -

 واسه پات یخوا یتو خودتم دکتر م -رابرت

 ...کردم  یز ر چشمامو

 خواد ینم یست،بارم که ن یناول -ایوان

 .درست بود حدسم

 خورده؟  یر شدم و گفتم: ت یک به رابرت نزد آروم



 

 
558

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

  :کنه  یبود داره خندش و کنترل م معلوم

 !یدیتا االن نفهم یبهعج -رابرت

کردم. زل زدم   یو تو تک تک سلوالم حس م یتبهش رفتم. عصبان یغره ا چشم
 :ستمنش ینهبهش و دست به س

 !خب؟ یبر یددکتر...با یریفردا م-

 :به دندون گرفت و سرش و رو به آسمون بلند کرد یینیشو پا لب

 خوبه  -ایوان

 .قبل شد یوانکه دوباره همون ا  یدنکش  یهآورد. به ثان یینلبخند سرش و پا با

 :خم شد رومیز 

 !یریم -ایوان

 .تونستم جمع کنم یلبخندش هنوز لبخندمو نم محو

 !یریم-

 یرینه تو م -ایوان

 یلیاواسمون...اووو ام ید خواد فعل صرف کن یخب حاال نم یلیبابا...خ یا -ابرتر 

بود.  ِاما بلند شد و   یستادهکه کنار ِاما وا  یلیاسمت ام یدحرفش سرمون چرخ با
 .بغلش کرد

 !شد یکرد. عال  یر گ  ییرو دختر مو طال نگاهم
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 .ینمکه نب  یدمپالتوم و جلوتر کش کاله

 یمشد امشب همه کنار هم ناراحت گفت: چه خوب ِاما

گفت.   یزیِامارو بغل کرد و در گوشش چ یلیاعقب دادم. ام یکمبا دست  کالهو
 ی؟و گفت: خوب   یوانبرگشت سمت ا

 ی عال-

  .کنار ِاما نشست  یز سر م یبهم زد. اومد سمت رابرت و بعد روبوس یکج   لبخند

ازم گرفت؛    چشماش زل زدم.  نگاهشو  یتونینشستم جام و به منظره ز  یعاد  خیلی
 :که اول با ِاما رو به رو شد   یلیاشد سمت ام یلمتما

 !یهنوز نرفت  -ایوان

 :زد یمحو لبخند

 ینجاما یمدت طوالن  یهنه  -امیلیا

 یوار گفتم: طوالاان  زمزمه

 یمتنفر ینجاکردم از ا  یفکر م -ایوان

 خودمو دارم یلدالمن  -امیلیا

گذاشت به سرفه افتاد.   یز و، روم  یوانل  یلیابا حرف ام  یدکش  یسر م   یوانیکه ل  رابرت
 ...یلتبا لبخند گفت: نگو که دل

سکوتش    یلبگه ساکت شد. دل  یزیچ  ینکهاشاره کرد. قبل از ا  یوانکرد و به ا  مکث
 .گره خورد  یوانکه نگاهم به نگاه ا  یدمو نفهم
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  ی رو از جلو  یشهش  یوانداد. ا  یدونستم عذابم م  یو نم  یدمفهم  یکه نم  یزاییچ  این
 .نگفت یزیداد و چ یلش تحو یبرت برداشت. رابرت لبخندرا

  .یدمکش  یو ِاما مشغول صحبت شدن. پوف  امیلیا

  .شد. اخم کرده نگاهش کردم یپخش م یکالم و آروم  یب  موزیک

 ی؟خور یزدش اشاره کردم:  نم یخ  یچبشقاب و ساندو به

 :بهم اخم کرد تقابالم

 نه  -ایوان

 به درک -

  .شد! منم تعادل نداشتم یگم ممر  یهگاز گرفتم.   لبمو

 !یدمنشن -ایوان

 .باال انداختم.  برگشتم سمت رابرت یا شونه

به  یشد! نگاه  یامشبم خراب شد. باورم نم یدم؛کش  ی.  هوف یدملبمو جو پوست
 .انداختم یلیاام یلباسا

  .یدمرو صورتم کش یتنش بود. دست  یتونیو کاپشن ز یمشک  کاله

 .درونم کم نکرد یشاز آت یول  یدم،ضرب سر کش یه آب جلومو برداشتم و لیوان

 یحاافر -ِاما

  بلند کردم:  هوم؟ سرمو
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 ما  یشپ ینبش یاب -ِاما

 جا خوبه  ینزدم:  هم  یکج   لبخند

 اره ولش کن  -رابرت

 !لب گفتم: به توچه آخه زیر 

 :کرد  یمصلحت  سرفه

 شد باالخره؟  ی خب دکتر چ  -رابرت

 :رابرت مخاطبش بود  ی ام، ولنگاه کردم. زل زد به چشم یوانا به

 یره...میچیه -ایوان

 :کنجکاو نگاهش کرد  امیلیا

 !افتاده؟ یاتفاق  -امیلیا

 .نگاهم بهش فهموندم با

 !عمرا-

 ...کردم:  ن  یسرفه ا تک

  کنه  یباال داغ م یرهبدنش م یشده، دما  یضفکر کنم مر -ِاما

 :خنده یر زد ز یپق  رابرت

 ینه؟مگه اگزوز ماش -رابرت

 ...تو حال خودش نبود. دوباره داغ شده بودم یبه پاش، ول یدمم کوبکفش  با
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 !یم؟ بر یا یریم -ایوان

  .یدمفهم یو نم یوانا یر گ  یلوسط دل این

 .و وحشت داشتم یدمترس یم یزاییچ یهاز  خودمم

 یس سرو یرممن م-

شدم و راه افتادم سمت داخل رستوران، نگاهم به تابلوها بود. رفتم داخل،   بلند 
 .آب و باز کردم و دستام و شستم ر یش

 .باز شد یس.  در سرویدمرو موهام  کش یپالتومو درآوردم و دست  کاله

 :خودم مرور کردم. با یدمکنارم د  یلیاروام یهنکردم که بعد چند ثان توجه

 !یستن یم! پس مشکلیستیمدشمن ن ما

 :گفت  یگرفته ا  یبهم نگاه کرد. با صدا ینهو باز کرد و از آ  شیرآب

 ... ینا یهاز ک-

 !!ی؟خواد بگه: دکتر یم یچ  فهمیدم

 یی جورا یه -امیلیا

 دونم  یشدم: نم یرهبه چشمام خ ینهباال انداختم و تو آ  ابرو

 ...یول کنم،یمن اشتباه م یداحتماله شا یهفقط  ینا -امیلیا

 :یدم کردم. خند  یسرفه ا تک

 !یچ  یگهد-
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 :زد یکج   لبخند

 تر باشه  یموضوع جد یدشا یبش  یزیتو  یدباحتما  یاحتماله، ول یهگفتم -

و بردم سمت گردنم برگشتم و با لحن  یسمبستم و باز کردم. دست خ چشمامو
 :گفتم  یجد

 ی؟ چرا اونجا نگفت -

 :باال انداخت  یا شونه

 بگم یهجلو بق یراحت نباش  یددونم...گفتم شا ینم -امیلیا

 .تکون دادم. دستاشو خشک کرد و رفت سرمو

 .شلوارم و چند قدم رفتم جلو و برگشتم یبم تو جبرد دستامو

 ...یلماستکه فقط واسه ف  یناندارم. ا  یجمه ندارم، سرگحالت تهوع ک  یحا،فر   وایستا

 !یگلوم چنگ انداختم. لعنت   به

انداختم درو باز کردم .  ینهنگاه آخرو تو آ  ینکهو برداشتم و بعد ا یمدست کیف
 .و شدمباهاش روبه ر  یبرگشتم که تو چندسانت 

 یونمدرم یکی یگذاشتم. نفسا  ینشتعادلم و حفظ کنم رو س ینکهواسه ا دستامو
 .داد یداشت لوم م

 .. لبامو روهم فشار دادمیدمدر چسب به

 .شد یاسترس قلبم داشت کنده م از 

 یومدمداشتم م-
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 !یگفت: طولش داد  یدورگه ا یصدا با

وض کرد. دستم شل پلک زدم. دستش رو گونم نشست. نگاهش حالم و ع چندبار 
 .افتاد یفمشد و ک

*** 

با ِاما برگشته  ینیکشد از کل یم یق حبس کرده بودم.  چند ساعت تو اتا خودمو
 .یمبود

 یقیدستام فشار دادم.  نفس عم ین. سرمو ب شدیآماده م یگهروز د یک جوابش
 .یدمکش

 یرون ب یاتقه به در خورد: ب چند

 .نم رگ به رگ شدباال آوردم که حس کردم گرد یجور سرمو

 !بگه؟ خواستیم یچ -

  .لب گفتم یر ز یبه صورتم انداختم. لعنت   ینهتو آ  یبه دندون گرفتم.  نگاه  لبمو

 .و چرخوندم و درو باز کردم یداز روح کم نداشتم!  کل چیزی

  .کرد  ینگام م یزده بود و با ژست بامزه ا یهمبل کنار در تک به

 :از نظر گذروندمکرد و سرشو کج کرد و    یز ر چشماشو

 !یساکت شد -ایوان

 هاتو ندارم  یهحرص نگاهمو گرفتم: اصال حال کنا با

 افتاده؟  یاتفاق  یهپس -
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 کردم. دستمو رو گردنم گذاشتم: نه  یز بار من چشمامو ر این

 .باد کردم لپمو

 شل شد: آهااا چند روزه سربه سرت نذاشتم دلت تنگ شده؟آره؟  نیشم

  :زد یمزم پوزخند یلحن ب  به

 !نه؟  یا یاریفلشو ب یششپ یریم -ایوان

 :صداش آروم و خشن شد تن

 یکن  یمنو راحت تر تحمل م یرفتارا یبرگشت   یمطمئنم وقت  -ایوان

عصبم   یاز رگ ها یکی کردم به   یکه حس م  یبود. جور یانتو سرم درجر دردی
   !یشهم یدهبر  یمتصله و با حرکت 

 یعنی؟  یرماگه بگم نه، نم-

  .جمع کردم لبامو

 یرینه نم – ایوان

گرفت و سمت هال رفت. خودمو رسوندم به هال و رو کاناپه پرت شدم.    تکیشو
 :گرفتم  یانداختم. نفس نییسرمو پا

 یرمم-

 :نشست و آرنجشو رو پاش گذاشت کنارم

و حسش    یماریشب   ینرو، قرار نبود تورو بفرستم، ول  یدیدرصدم ترس  یهاگه    -ایوان
 شهبه تو باعث شد نظرمون عوض 
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 کارو تموم کنم   یبدون کشتن کس خوامیبارم که شده م یهزد:  نیشخندی

 !چپ نگاهش کردم:  واقعا  چپ

 !یضیکال مر  یسی،ن یدلم گفتم تو روان  تو

  یروان  یهاز  ترسمی باره نم ینزدم: اول لبخندی

 :به چشمام زل زد یق گرفت و عم  نفسی

 ترسمیبار م یناول یمن برا یول -ایوان

چند صدبرابر   یواناز زبون ا  یدنشبود. شن یم خشک شد. کلمه گنگ رو لب لبخند
 !بود یبعج

 چرا؟ -

 ...: تویدو رو لبش کش زبونش

 .زمزمه کرد یخیالیلب ب یر نداد. ز ادامه

 ی؟ رخش دوختم: من چ  یمکنجکاوم و به ن  چشمای

 !نداشتم ینوگفتن ا  انتظار 

 یرو مخ  یلیخ -ایوان

  .کردم  یعالمت تعجب نگاهش  م شکل

 یضو پرت کردم تو صورتش و بلند شدم: مر کوسن
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زدم. زمزمه وار گفتم:   یرون .  از هال بیدرو موهاش کش  یو بغل گرفت و دست   کوسن
 یماریتو ب

 :دوباره برگشتم. طلبکار نگاهش کردم یزیچ یادآوری با

 کنم؟   یکار چ یدبا-

که خودمم تعجب کرده بودم و    یو صدام خش دار شده بود. جور یعصب لحنم
 ...شم ینبود تا پخش زم یکاف   یدرنگ 

 :ابروشو باال انداخت ینگاهم کرد و تا  خیره

 !یدیبالخره مغز کوچولوت کار کرد و پرس  -ایوان

 نکن  یزنمت، منو عصب ی: مینمج یببردم سمت ج دستمو

 :سرش گذاشت یر ز یرو پشت  دستاشو،

 جلو  یاباشه ب ی،منم دار یاگه توان واکنشا -ایوان

  یریگ  یمنو دست کم م یلیرفتم جلو: خ آروم یقدما با

 .کرد  یم نگاهم

  .گذاشتم رو کاناپه  و مشتمو، رو شکمش فرود آوردم  زانومو

  .فرصت کنم کنار بکشم مچ دستمو محکم گرفت تا

 :جمع کرد یشیبه حالت نما صورتشو

  بود یضربه محکم -ایوان
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و گرفت و از باال رو  حرکت بلند شدو از پشت بازوم یه . با یدمتو هم کش ابروهامو 
 .کاناپه فرود اومدم

 یدل رحم یادیسرم نگه داشت: ز یباال مشتشو

 مهربونم یلیدونم خ یآوردم: م یرونب  زبونمو

 :شد یم یینباال و پا  ینمبه مشتش قفل شد.  قفسه س نگاهم

 !یستانصاف ن ی؟چ  یگهد-

 :و بستم چشمام

 یه نامرد یول-

بهت گفتم اگه توان   یتقاصشو پس بد  یداب  ی،مشت بهم زد  یهتفاوت گفت: تو    بی
 جلو  یاب یواکشنم و دار

 :زدم یمرموز نیشخند

 اون مشت نبود، نوازش بود-

 یگمنگاهش کردم:  راس م یرهخ خیره

 :زد پوزخندی

 کنم  یخب منم به روش خودم نوازشت م -ایوان

 صورتش چرخوندم: باشه  یاجزا یننگاهمو ب یطانیفکر ش با

 !تعجب گفتم: دستت با
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 :پاهاش دستامو قفل کرد با

 !دستم؟ -ایوان

 دستم یی دهنم در رفت: آ  از 

 :تکون دادم سرمو

  ولم کن_

 :یستاداز روم کنار رفت و بلند شد. پشت بهم وا یدوکش  پوفی

   ی،کن  یداشون پ  یداتاقن، با  یههمشون تو    یار،،  تمام مدارک و بتا ببرتت   یادفردا م-
اشتباه    یه  یاره،سرت ب  یجبران   یرقابلغ  یالهاحاده ممکنه ب  یماریشحواست باشه ب

  یهکاف

 گفت: مواظب باش  یعصب بامکث

 :تا حرفاشو بفهمم ید طول کش یقهو چند دق نشستم

 ی؟ چجور مدارک -

 !آدم اقرار نبود یوانا ینداشتم، ول یرو گونم گذاشتم. ترس دستمو،

 ؟؟سازییغول م یکه تو ذهنم دار  یهچ یماریش: اصال بیدممقدمه پرس بی

 :رو گردنش گذاشت دستی

  ی حک شده و چند تا پوشه که مربوط به اعضا E که روش حرف  یفلش مشک  یه
 گروهه   یگهد

  :و ادامه داد برگشت
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 ینبهتره فقط مراقب باش هم یدرضمن، هرچقدر کمتر دربارش بدون -

  .کنه!!؟ آب دهنمو قورت دادم  یدقرار بود تاک چقدر 

 :بهم گره زدم دستامو

 وجود نداره؟خودمم فقط؟ یپشت صحنه ا-

 یشه؟ م یزدم: اگه نتونستم؟چ  یکج   لبخند

 .کنجکاو بودم بدونم  خیلی

 یشمخودم وارد عمل م -ایوان

*** 

 .بود یستادهتو راهرو وا آتش

 ینمت خوام تند تند بب یگفت: فاصله ننداز؛ م  یوانبه ا رو

 .اختبه آتش اند یو نگاه معنا دار  یدانگشت اشارشو کنار ابروش کش ایوان

 یم؟ بر -آتش

کوتاهمو تنم کردم. دکمه هاشو بستم   یدخودم اومدم.  رفتم سمت اتاق، پالتو سف  به
 .یدمسرم کش یدیمو کاله سف

 ی م یوانرفتم.  نگاهم دنبال ا یرونتوش ب یمو برداشتم بعد انداختن گوش کیفم
 .رفت و من پشتش یاون جلو م یم؛نبود. از واحد دراومد یگشت، ول

 :یارمباعث شد سرمو باال ب یرشخ ی. نگاه هایمور شدآسانس سوار 
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 کردن؟  یتتاذ -آتش

 !اشتباه گرفته یدونستم منو با ک  ینم ینگاهم و ازش گرفتم. من حت  نامحسوس

 !برام مونده بود مگه  یمرفت بپرسم؟ حواس یادم چطور 

 ِال؟  -آتش

 .به مردمک چشمش نگاه کردم یجباال آوردم. گ سرمو

 :کردنگاهم   ینهبه س دست

 کنی؟؟؟ ینگام م یِال منم، چرا اونجور -آتش

  !!!یپسر چشم مشک  یهست  یواقعا ک  تو

 بله؟ -

 یمزد یکه باهم ساعت ها قدم م  یجنگله...جنگلچشمات مثله -

 یحرف   یر . تو طول مسیستادسرهم چندبار پلک زدم. همون موقع آسانسور وا  پشت
  .ندم یسوت نکنه و  یچمو خودم و به خواب زدم تا سوال پ  یمنزد

 .بود  یچ   یبرا  یوانهمه اصرار ا  ینا  یدمفهم  ی. نمیدرس  یبه نظر نم  یآدم بد  آتش

 یدسف  یبا نما  یتونست باشه! آپارتمان تو برج   ینم  یلدل  یدونستم ب   یم  ینما  ولی
 .و اسپرت ید_سفیطوس  یونشبود و دکوراس

کرد.  یم یدبودم که ترسم و تشد یدهپنجره ام ند یه یحت  یرایی،اتاق و پذ تو
 .رفتم تو اتاق و درو بستم یممستق
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 یراهنپ  یهخوابم که  که بد نبود!  لباسامو با لباس    ینجاش. تا ایدمکش  یقیعم  نفس
 .بود ی و شلوار ساتن مشک 

  یه کردم و کمر شنلو محکم گره زدم. درو باز کردم که تو چارچوب ظاهرشد.   عوض 
 .با گرمکن تنش بود یمشک  یشرتت

  .کردم  یرش بست. لرزش دستامو کنترل متو و درو پشت س اومد

  :رفت سمت تخت و روش افتاد و

 .کرد  یکنج لبش نگاهم م   یشد. با لبخند  یز خ نیم

 یاد؟خوابت نم -آتش

 .گوشه تخت نشستم  یدو با ترد یدمرو موهام کش دستی

 :یدکش  یقیعم نفس

 !ینک  یها باهام برخورد م  یبه... مثله غر یشمم یتِال راحت باش ... اذ -آتش

 .خودمو باد زدم یرهنمپ یقهنگاهش کردم. با  مبهوت

 .سمت خودش و چشماشو بست یدکش  دستمو

 .کرد  یکردم؛ شک م  یسکوت م یشتر شوک فقط نظاره گر بودم. اگه ب تو

 آتش...من-

. لبمو کشیدیم یر افتادم مدام و قلبم ت یم یوانا یادبا حرکاتش  یبود، ول بیخود
 :یدمگز

 امنهجام  یگهکنار تو د-
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 !!فرستادم.  چقدر سخت بود  یرونو ب نفسم

 چقدر دنبالت گشتم؟ یدون  یم -آتش

 .شد یم  یدهنامنظمم به وضوح شن ینفسا صدای

  ین بوت و حس کردم و ا یوقت  یشناسمت، ول ینم  ینمتبب کردمی فکر م -آتش
 یگفتم خودت   یدملحن صداتو با گوشام شن

  ی تر از قبل آه  یجزنه. گ یمکردم با خودش داره حرف   یکم داشتم حس م  کم
  ینمتکردم باز بب  یمنم فکر نم. سکوتم و شکستم و گفتم: یدمکش

 ی...تو مال منکنمی وقت ولت نم  یچگفت: ه  آروم

 یاددهنمو قورت دادم: خوابم م آب

 .یدمدزد  یتو صورتم زل زد . نگاهمو م  یقهبلند کردو چند دق سرشو

 ییچه بال  یگه بود د  یچه حس مضخرف   نی. ایدمکه پتورو، رو خودم کش  یدکش  دراز 
 یومد؟داشت سر من م

  .بردم. برگشتم و بهش نگاه کردم یادشدم و زمان و از  یمافکار ذهن درگیر 

 ...روش نبود ییبسته بود؟ پتو چشماش

بود خودش بود و   ینا یشنفسمو آزاد کردم. خوب یرونبلند شدم و رفتم ب آروم
 .نداشت یگاردیخودم باد

  .بود یم یمهم یز چ یدانب یدیمکه خواب  یبود! تو اون اتاق خوب ن شایدم

 موند، یاتاق فقط م یه
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شدم که صداش تو  یاتاق م یکنزد یاطکنار آشپزخونه بود. کنجکاو و با احت  که
 .کرد  یخکوبمجام م

 !راجب من بهت گفتن؟  یچ  -آتش

 .از صورتم بود یکنزد یلیزدم. تو فاصله خ یغو از ترس ج برگشتم

 ی؟زد: چ...چ  یدهنم متو  قلبم

 :سرم گذاشت ی. دستش و باالیدمپشت سرم چسب یوار د به

 ...راجب من بهت گفتن یهرچ  -آتش

 گفت: درست گفتن  یو ترسناک  یز شد تو صورتم و با لحن تمسخرآم خم

 :. دستمو ناخودآگاه رو قلبم گذاشتمیدخند بلند

 من اومدم آب بخورم-

 ی؟اخم کرد: چرا به خودم نگفت  سریع

 یچو...چون خواب بود: یدلرز یم امصد

 برات  یارم_برو مآتش

دادم به در بسته  یهسمت اتاق. درو قفل کردم و تک ییدمتکون دادم و دو سرمو
دادم "زنگ    یامزنگ بزنم.  شماره رندشو لمس کردم و  پ  یوانخواستم به ا  یشده. م

 "بزن

 :وردبه در خ یقه ادونم! ت یکلمه بودم که دلمو قرص کنه، نم  یهفقط دنبال  شاید

 خوابیدی؟
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 یندادم که آروم گفت: خوب بخاب  جوابی

 .یدماتصال و کش یمعطل  یرفت. ب   یبرهتو دستم و یتو بغلم گرفتم. گوش زانوهامو

 !ی؟خوب  -ایوان

 ی دادم. چشمامو بستم. لعنت  یهو تو دستم جابه جا کردم و سرمو به در تک گوشی
 !!بود  یچه آرامش ینا

 .قطع کنه یدمرسشد ت  یطوالن  سکوتم

 ...یلب زدم: نگفت  آروم

 !اشتباه گرفته؟ یمنو با ک  یفرستادم: چرا نگفت   یرونکالفه ب  نفسمو

 شد یگفت: سخت م  یخشدار باصدای

 تونم بفهممت یوقت نم  یچشد! ه ی: سخت م یدمگز  لبمو

 : کجاست؟ید پرس آروم

 ی؟ ک -

 :آتش زود گفتم یادآوری با

 ...درو قفل کردمیرونب-

 ...یدشک  یحرص نفس

 خوبه بخواب -ایوان

 :و آروم ماساژ دادم گردنم
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 خب، امشب کم مونده بود لو برم  یلیباشه خ-

  یزهت یلیخ -ایوان

کنم کنار اومدن  یگفتم: فکر نم یگرفته ا یکنم با صدا یدشنداشتم ناام قصد
 باهاش از سرو کله زدن باتو سخت تر باشه

 یسرئ یآغشته به خنده گفتم: خوب بخواب  باصدایی

با بهت از گوشم  یبوق گوش یصدا یدناز جانبش بودم که با شن یجواب  منتظر 
 !جداش کردم. تو ذوق زدن تخصصش بود 

 .یدمبه صورتم کش یبه در چشمامو باز کردم...  دست  یزیشدن چ یدهکوب  یصدا با

 :هوش از سرم بپره یآتش باعث شد لحظه ا فریاد

 ِال؟  -آتش

  ین و از رو زم یر تکون خوردم و بلند شدم. گوشدر خوابم برده بود! به زو جلوی
 انداختمش. درو باز کردم که پرت شد داخل یفبرداشتم و تو ک

شده گفت:  یدچشماشو بست و با فک کل محکم گرفت و فشار داد. بازومو
 ی؟درو...چرا...قفل کرده بود

  !از کجا نشات گرفته بود یمدونم آرامش اول صبح نمی

  یرصبح بخ-

 :سمتم پرت شد.  نگاهمو گرفتم یشیز کرد. انگار گوله آتبا چشماشو

 ی؟بود یدهتا االن خواب -آتش
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 .تکون دادم سرمو

 :گرفت و سرمو باال آورد  چونمو

 زنم به من نگاه کن، فقط  یمن باهات حرف  م یوقت  -آتش

 .کرد  یاعصابم و خورد م رسما

  خوام یمعذرت م-

گفتم. خودشم   یشد که ناخوآگاه آخ   ادیباره اونقدر ز  یکدستش رو بازوم به    فشار 
 .یدمتعجب بود. نگاهش به بازوم  افتاد و زود دستشو پس کش 

 خوام یمعذرت م -آتش

  .حس نگاهش کردم بی

 !دلم گفتم هنوز اولشه انگار تو

 و لباسامو عوض کنم یرمدوش بگ  یرمم -آتش

 :تکون دادم سرمو

 کنم  یباشه منم صبحونه درس م-

 ستت درد نکنهزد و گفت: د  لبخندی

 کنم  یگفتم: خواهش م  مبهوت

سه  ینآست یور و پل ینو دست و صورتم و شستم . لباسامو با ج یستو سرو رفتم
 .عوض کردم  یربع
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 .رفتم سراغ اتاق یادکه راحت شد حاال حاالها نم  یالمحموم سر زدم... خ به

 !قفل بود یدرکمال ناباور ی. چندبار امتحان کردم، ولیدمرو کش دستگیره

 .ساز و روشن کردم یدستمو گاز گرفتم.  رفتم تو آشپزخونه و چا حرصی

 !کردم  یم یکار چ یدشدم. حاال با یرهخ یحوصله به نقطه ا یو ب  یدمچ میزو

و   یدمبود. لبمو گز یزونبهش آو یادیز یدایکنار کنسول افتاد. کل  یز به آو نگاهم
 رفتم سمتش

آخر فقط مونده بود. برگشتم و  یدر شدم ... دوتا یکبرداشتم و نزد کلیدهارو
 .به پشت سرم انداختم ینگاه 

برگردوندم جاش و رفتم داخل و درو    یداروچرخوندم که در باز شد. با ذوق کل  کلیدو
  .بستم

کتابخونه و    ی... رفتم سمت کشوهایزکمد و کتابخونه و م  یهاتاق کار بود؛ با  شبیه
 !تک تک بازشون کردم...نبود

توش بود.  یو پاکت  یفندک و کلت مشک  یه... یدمو رو کشکش  یزوسمت م رفتم
  .پاکت و برداشتم و بازش کردم

  یدن فلش و برگردوندم. با د  یز افتاد رو م  یفلش نقره ا  یهکردم.    یو خال  محتویاتش
 .چشمام برق زدEاسم

  .عکسم تو پاکت بود. عکس و در آوردم یهمشتم نگهش داشتم.  تو

 .بود  یخانوادگ دقت بهش نگاه کردم؛ عکس  با
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 .دادم یصبراق توش تشخ  یآب   یو با چشما شارون

  ی کنارش رو پاهام نتونستم بمونم و، رو صندلشخص  یدنجوون بود!  با د چقدر 
 !من ی. اره بابا بود، بابایمد یافتادم. بابا؟! درست م

زل زده بودن. عکس و    ینساله بود . هرسه با لبخند به دورب۹ه  پسر بچ  یه  بینشون
 .یالدیم1996روش حک شده بود. مسکو|  یخیوندم. تاربرگرد

 .یدلرز یم دستام

 ...بچه  ینآشنا بود؛ ا یادیعکس برام ز این

 !! پسر شارون بود؟ پسر شارون و بابا! برادرمآتش

 .زدم یرونخودم اومدم و عکس و جاش برگردوندم  و از اتاق ب به

هاش هنوز نم داشت... تو آشپزخونه نذاشته بودم که جلوم ظاهر شد.  مو پامو
 .یدکش  یموهاش م یحوله رو رو

 ...گشنمه  یلیخ -آتش

 :زد بهم زل

 نگاه نکن یاونطور -آتش

 :اش باز اومدشدم. صد یرهخ یچا  یازش گرفتم و به استکانا یرموخ نگاهم

  با توام هاا -آتش

 ی؟ چ -

 :نگاهم کرد متعجب
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 یی؟کجا  -آتش

 .م و نشستمشد یز م یکجا دادم. نزد یبم و آروم تو ج فلش

 ینجامچونم: ا یر زدم ز دستمو

 :رو دور گردنش انداخت و نشست حوله

 خوبه، صبحونتو بخور -آتش

 ندارم یللب زدم: م آروم

 .بلند شد و سمت اتاق رفت. یدرو سر کش یوهآب م لیوان

 !تراس رفتم.  هوا هنوز گرفته بود تو

  .برگشتم یعدستم نشست. سر یرو دستی

 :شل، نگهم داشت تار شد و بدنم چشمام

 !عشقم -آتش

 .یدمنفهم یزیچ یگشد و د یاهجا س همه

 ی. در باز شد و پرستاریدباز کردم. نگاهم تو اتاق چرخ  یدیرو به سقف سف  چشمامو
 .با لباس فرم اومد

 یزم عز یبه هوش اومد -پرستار

 ضعف داشتم آروم گفتم: چم شده؟ هنوز 

 .زد و دفترچه شو نگاه کرد لبخندی



 

 
581

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 ینجا؟ منو آورد ا یو گفتم: ک  کردم  سرفه

 دوستت  -پرستار

 ی؟؟منظورش به آتش  بود! سرش و بلند کرد و گفت: ازدواج کرد حتما

 تعجب نگاهش کردم: هاا؟  با

 ید گفت: حامله البخن با

 .یزشدمخ یمجام ن تو

 یگمم یکتر بهم نگاه کرد: تبر پرانرژی

 .کردم  هنگ

 یچ...چ -

 .داخت تو اتاقبا ضرب باز شد و آتش خودشو  ان در 

 چخبره؟  -آتش

 ....حا یگمم یک بهتون تبر -پرستار

 زدم: خفه شوووو جیغ

کردم.    اون از بچه   یم هضم یحجم از شوک و چه جور ین. من ایدلرز یم بدنم
 !یمازدواج نکرد یها متنفره، ما حت 

 .یدمدارم عقلم و از دست م خدایا

 پرستار یرونبرو ب -آتش
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 ...یبگ  یگهد یکیو به  یاتچرند ینوار گفتم: اگه ا یددبره ته ینکهاز ا قبل

 !محکم گفت: ِال  یول یمتبامال آتش

 یهه؟گفتم: چ  تند

کنارم نشست و دستامو تو دستش   یرو صندل یرونبا اشاره آتش رفت ب پرستار 
 .گرفت

 .تار کرده بود یدمواز اشک د یبغض نگاهش کردم. هاله ا با

 !بابا بود  یهشب چقدر 

 کنی؟یم جوریین چرا ا -آتش

 شد؟ یداتفشار دادم: تو از کجا پ دستشو

 گفت: چطور؟  متعجب

 ییو صورتمو پوشوندم. دخترا یدمکش  یروندستامو از دستاش ب ... یهگر  یر ز زدم
 یشدن، ول  یعشقشون ذوق مرگ م  یشقراره مادر بشن پ  ینکها  یدنمثله من از شن

 من االن کجا بودم؟

 کردم؟  یم یکار دردسره چ یهبچه فقط   ینا ینکهدرد ا با

 یاگه نگ  کنمیو رو سرشون خراب م یمارستانب یرمِال چت شد...م -آتش

 .زور خودمو کنترل کردم و اشکامو پاک کردم به

... ضعف یسنکرد آتش ... من حالم خوب ن یکار  یچحالت زار گفتم: نه اون ه با
 کرده بودم، فقط 
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 :سرشو تکون داد کالفه

 کنم؛ اون کارو انجام بدم  یکار تو فقط بگو چ  -آتش

چند   یزار یِاما... م یشخوام برم پ ی... میهگر  یر به دندون گرفتم تا نزنم ز لبمو
 بمونم؟  یششروز پ

 .یدکالفه رو موهاش کش  دستشو

 یوان؟ خواهر ا -آتش

 خب، تو فقط خوب شو یلهنزدم که ادامه داد: خ حرفی

 .زدم یکم جون   لبخند

 یدمهام کش یهو به ر یز تم ی. هوایمرفت  رونیبغلمو گرفت و ب یر ز یصترخ بعد

 یگهد یمبهش نداشتم: بر یکردم حس خوب   ینم انکار 

 :به روبه رو بود نگاهش

 باور کنم؟ یخوا یِال م -آتش

 .دهنمو همراه با بغضم قورت دادم. به زور با خودش همراهم کرد آب

 ...رفت: آتش یم یابونداشت سمت خ مستقیم

 رد نداره گفت: د  یعیطب یر لحن غ با

 .بهش دوختم یدهو ناباور و ترس چشمام

 ی؟کن  ی...میکارزدم: چ داد
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رد  یر ها تک و توک از مس ینآن متوقف شد. ماش یهبار مقاومتم سلب شد؛  ینا 
 .شدن یم

 .داشت یشلوغ  یفضا  اطرافمون

 یم حرف بزن یمبرگرد یاگفتم: ب  باالتماس

 :رو صورتم گذاشت و به چشمام زل زد دستاشو

 یرم؟اگه االن من بم یکن  یم یکار چ -آتش

  .یدلرز چونم

 !...لطفایمبر-

دستور داره با اشاره من حرکت کنه سمتمون    ینجلو روتو نگاه کن...اون ماش  -آتش
 و بوممم

  :زدم یغدو قدم عقب رفتم وج ینش،تخت س یدمکوب  دستامو

  ی؟لعنت  یخوا یم یچ   ی؟ها؟خوا یم یچ -

 .گذاشت  یقشرو شق دستشو

 :بود گفت یدکه ازش بع  یحنبا ل آروم

 داد ... نزن-

 خواااام یتو باشم نم یشخوام پ  ی: من نمیوردمن یینصدامو پا تن

 .. به نفس نفس افتادمییدنبرگردوندم و خالف جهت شروع کردم به دو رومو
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وحشتناک ترمز هماهنگ شد.    یگذاشتم.  برگشتنم با صدا  ینمرو قفسه س  دستمو،
 ...پاهام بخورهبه فاصله داشت تا  یمتر یلیم

شد و هجوم آورد سمتم که عقب تر رفتم.  یادهپ ینعقبگرد کردم. از ماش شوکه
 .کنارم، لبمو گاز گرفتم  یبه نرده آهن یدمبازوهامو محکم گرفت و کوب

 غلط کردم ی؟بگوزر زد یروح زل زد بهم و گفت: چ  یب  ییچشما با

 :حرف بزنم که دستشو محکم گذاشت رو دهنم اومدم

  باشه خفه یسس،ه -آتش

 :شد سمت گوشم خم

دست  یوونم،من د یستم،دادم؛ من آتش سابق ن یم یدبهت هشدار با -آتش
 رو اون رگم  یگذاشت 

  .یدمکش  ی. تند تند نفس میدمگاز گرفتم و با پام محکم به پاش کوب  دستشو

 ی؟ هست  یک   ی:  فکر کردیدمچهره شو ند یول ید،کش  کنار 

  :و با خنده نگاهم کرد برگشت

 یا ب -آتش

 .که سمت چپ صورتم خورد نفسم رفت  یلی. با سیرونفوت کردم ب نفسمو

 .رو گونم گذاشتم و نگاهش کردم دستمو،

 ی؟ خوب  -آتش

 .شدم یدهکش  ینرو صورتم روون شدن. دستمو گرفت و سمت ماش اشکام
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  :یشونیشرو پ یدسوخت. دستشو کوب ی.  صورتم هنوز مید که درو کوب  نشستم

  اور کن دست خودم نبودِال ب  -آتش

. نادم یدمکه خودمو عقب کش  یدکردم. دستشو، رو موهام کش  یحس نگاهش م  بی
 گفت: دردت اومد؟

 .سمت پنجره گرفتم صورتمو

انداخته بود. قصد نداشت راحتم  یهمن سا یزمان رو زندگ  یظالمانه  شبیخون
 .بزاره

زاشت. کاش  یراحتم م یدکرد. شا یولم م  یدباختم بهش شا یم خودمو اگه
 !!!جاها رو پاک کنه یلیکردم خ  یکمکش م  کردم؛یم یداپ یموزندگ یسندهنو

  مونه  یم یوانبهش گفتم: خونه ا مخاطب

 ِاما؟؟  -آتش

 .زدم یعصب پوزخند

محکم روترمز    یدادم.  بعد مدت   یهتک  یشهرفته بودم؛ به ش  یلنتصدا انگار رو سا  بی
 .زد

 ...ازش دور باش خب؟ یادخوشم نم یوانا  هیکمرت ینمن از ا ینو گفت: بب برگشت

  کردم؟  یدور م یو از ک  ی. ک یدمخند یم یمدلم داشتم به بدبخت تو

که دستمو گرفت. انگشتشو رو گونم   شدمیم یادهبه برج انداختم. داشتم پ نگاهی
 :یدکش
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 یشه خوب م -آتش

  .اشکام رو صورتم خشک شده  کردمیزدم. حس م یکج   لبخند

 نشدم  ونیمبرو تا پش -آتش

 .... وارد ساختمون شدمشدم یادهنگاهش کنم پ ینکه ا بدون

تا به  یدمکش  یقیهق هقمو خفه کنم. نفس عم  یگذاشتم رو دهنم تا صدا  دستمو
 .لط بشمخودم مس

 !بود یبیغر یبرو شکمم گذاشتم.  حس عج دستمو،

  یه وجود    ! واسهیدجهنم...شا  ینبزارم پا بزاره تو ا  خوامیکه نم  یممن آدم بد   شاید
   بودم؟یخوشحال م یدبرادر هم با

 .یدمسمت آسانسور و دکمه رو فشار دادم. دستامو محکم رو چشمام کش دوییدم

  ینقدر چرا ا  ی! زندگ یکم آورده بودم دربرابر زندگ   یتوان مقابله نداشتم. بدجور  دیگه
 !رحم بود؟ یب 

دستمو، رو زنگ    ی! تپش قلبم باال گرفت. بادودلیمبهش فروخته بود  یتر  یزمه  چه
 ...گذاشتم

*** 

 ایوان

 یاز دستم رها شد. آب دهنمو قورت دادم و دست   یگار س  یلتر شل کردم که ف  انگشتامو
 .یدمبه گلوم کش
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کرده بود.حاال کم   یر بدنم و تسخ  تمام یجلو روم زل زدم. درد یساختمون ها به
 !یومددرم یچ  کم داشت گند همه

که همه اعضارو خبر کردم و بهشون اخطار   یوزپرت شد.  ر   یشبه چند روز پ  ذهنم
 .کار باشن  ینتموم شده و حق ندارن تو ا یدادم همه چ 

بهتر بود تا   یطور ین دنبالشونم تا دست از پا خطا نکنن. ا یهمثل ساکه گفتم
 .از مرکز اطالعات باندمون نداشته باشن یمونده رد یباق  یدشمنا

 یروع شد. منم ادامش دادم، فقط براش ایآناستاز یها یکارکه با کثافت  باندی
 !و پدرم یختمشکه خودم ر  یانتقام! انتقام خون برادر

تونستم    یکم از دست دادم. حاال راحت م  یکه هر دورو تو فاصله زمان   یبانپشت  دو
 .که از دست دادم  ییو کسا یختمکه ر  ییهاعتراف کنم اون درد، درد خونا

رو برداشتم. رو لبم گذاشتم و فندک و   نگزدم و خم شدم. پاکت قرمز ر  پوزخندی
 .زدم یرشز

 .سوخت یفوت کردم. زل زدم به سرش که داشت م یگاروغلظ س دود

پاکت قرمز رنگ شده   ینوقت بود دچار ا یلیخ یول ی؟!چطوری؟از ک  نمیومدیادم
 .بودم

 یو نم یچدپ یم  نمتو بد یکه هر ازگاه  یبود. به جز درد یحسم خال ذهنم،
 !منشاش از کجاست دونستم

قرار گرفتم. دکمه   یراییبزرگ پذ ینه آ  یعقب برداشتم و درست رو به رو یقدم نیم
  .در آوردم یراهنموهامو باز کردم و پ
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گناهکار بود بر  ینشونه ا ینم زل زدم به کتفم، ردش بود. قرارم نبود که بره! ا ینه آ  از 
 .کردم  یکار چ میومدیادم  یدبا یدمشد یبودنم. هر دفعه که م

کردم و تو    یتبه پشت هدا  یشدکه م  ییاز رو لبم برداشتم و دستم و تا جا  سیگارو
 یکتر زد نگهش داشتم. دستم و نزد  یم  یبه کبود  یگلوله که کم  یاز جا  یفاصله کم

 .بردم

بهم دست  یحس درد حس خوب  یابستم و روش فشارش دادم. به ج چشمامو
  !دمکر   یکار ؛ چکردم  یفراموش م یدداد. من نبا

 .بمونه یادمکردم تا   یردشو پررنگ تر م باید

خون روش و گرفته بود.   یدستمو برداشتم. کم یگار خنک تر شدن سر سحس با
زدم و  چنگیناز زم یراهنمو و بدون نگاه کردن به کتفم پ ینپرتش کردم رو زم

 ...یدمپوش

حرف    که مشغول  ی... جان ییدمپارک کردم و سمت ساختمون دو  یالوجلو و  ماشین
  :جلو اومد یدزدن با پسر کنارش بود تا منو د

 بردمشون تو اتاقت  -جان

 یادن یکس-

 ی از عضوا که هنوز مونده بودن نگاهم  م  یبعض  یال،تکون داد. رفتم داخل و  سرشو
 .کردن

  ی باال انداختم و با صدا ییشد. ابرو یزم تو نگاهشون حس مرنگ ترس ا هنوزم 
 ون سرکارت یدگفتم: بر  یگرفته ا
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 .باال رفتم  یکیو پراکنده شدن. پله هارو دوتا  یدن خودشون جنب به

بسته بود.  یاتاق و باز کردم که با دوتاشون روبه رو شدم. دستاشون به صندل در 
 .شده بود یسرو صورتشون خون 

  ید بگ  ید،حاال نوبت خودتونه زود باش  یدم؛شن  یلیازدم: داستانتون و از خ  نیشخندی
 !ید کرد  یچه غلط 

کردم. و برعکس گذاشتم رو به روشون و نشستم. دستامو بهم قفل  یدمو کش  لیصند
 :یدمغر

 ین بنال-

 .گرفتم. اسلحمو درآوردم و باال  یومدن صدایی

 خب اول کدومتون؟هوم؟ -

 یگم...آقا میگمبا درد گفت: م ترسیده

 ...ما یعنیانداخت که زود گفت: من... یشبه کنار نگاهی

  .نار لبش جمع شدبه خاطر زخم بزرگ ک صورتش

  شدیوجه رام نم  یچ به ه-

 .یشنکردم دندونام دارن خورد م  یم حس

 :زمزمه کردم آروم

 ...و
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قسم که   یحبه مس یمکرد یشب دست دراز یهبه زور گفت:  یحال یب  باصدای
 یم متوجه نشد

 ادامه داد: بعدش داد و هوار راه انداخت بغلیش

 :دهنشو قورت داد آب

 یم رو تموم کرددردسر شه کا ترسیدیم

 بدتر شد ی: ولگفتآرومتر 

افتاد. اسلحه رو گرفتم سمتشون و به جفت   یبد یبا صدا یشدم که صندل بلند 
 .کردم  یکن شلپاهاشو

 یست ن یه! اصال واسم قابل توجیدادشون بلند شد. قانون شکن صدای

 یشه تموم نم ینجاگفتم: کارت ا  یبیغر یو باتن صدا  یکیشونسمت  رفتم

که    یشخورده کنار  یر ت  یبه پا  یدمکوب  ین،ول دادم که پرت شد رو زمو ه  صندلیش
 .یدکش  یاز درد داد

 :زدم داد

 !ها گفتم؟یمن چ  یااااعوض-

 :تر ادامه دادم  بلند

 ینکن   یخدافظ  یاز زندگ -

 .گذاشتم تو کمرم که در باز شد. برگشتم  اسلحمو

 :کرد  یبا تعجب نگاهم م رابرت
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 !یباالخره کاره خودتو کرد  یاد؟مچه خبرته صدات تا باغ  -رابرت

 :غریدم

 رو جمع کردم ی،پنهون کن یداشت  یرو که سع یآره کثافت کار-

 بود؟آره؟  ی: دختره...لوسیدپرس یگرفته ا  یصدا باتن

 :باحرص بستم چشمامو

 خاکه یر ز یگهآره...االن د-

اومد تو   یعرفت. جان و صدا زدم که سر یرونو ب یینسرشو انداخت پا ناراحت
 اقات

 یرمرابرت و بگ یببخش نتونسم جلو -جان

 برس  ینا...به حساب ایسمهم ن-

 :کرده نگاهشون کرد  اخم

 بسپارش به من -جان

 .سر خورده ینرو زم یوار رابرت کنار د  یدمکه د  یرونب رفتم

 ی؟ نشست  یواسه چ -

 .نگفته بودبهم یزینکرد.  منم از دستش شکار بودم که چ نگاهم

 .یومددرم یشتر داد گند کار ب یاگه صبح جان خبر نم-

 یامبرو....خودم م -رابرت
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شدم... درو باز کردم و چند لحظه مکث کردم.  یر ه ها سراززدم و از پل  پوزخندی
 .بود یکیخونه غرق سکوت و تار

همه تنش خودمو، رو  ین. خسته از ایدمو درو کوب یدمکش  یرونو از قفل ب کارت
 .شد یحس م یشخال یمبل پرت کردم. جا

آرامش داشت. وجودش، نگاهش  یکرد، ول  مییمزد، عصب یکرد! غر م  یم الفمک
 ...و

که   ییرشته افکارم پاره شد و صاف تو جام نشستم. زل زدم به ِاما یکس  یصدا با
 .کنار پنجره رو مبل نشسته بود

که   یبدم. جمله ا یصشتشخ روش افتاده بود که تونستم  یرون از ب یفیضع نور 
 .مرور کردم تو ذهنم  یگهر دبا یهگفته بود و 

 "ی؟کرد   یکتو بهش شل"

 :دفعه بغض تو صداش آشکار بود ینتوجه بهش دوباره برگشتم سر جام. ا بی

تونستم   یبفهمم؛ حداقل م یهویی یطور ینا ینکهنه ا یگفت   یمحداقل بهم -ِاما
 ینمش بار آخر بب یبرا

و بلند   یدکش  یغمحض تموم شدن جملش چنان حمله ور شدم سمتش که ج به
به عقب برداشت. به پنجره بزرگ پشت سرش برخورد کرد و صورتش    یشد و قدم
 .جمع شد

 باال، یدمشدستمو حلقه کردم دور گلوش و کش یه

 !ی؟زد یبغل گوشش زمزمه کردم: چه زر یلحن خشن با
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 زور لب زد: خب...خب به

 .که رو گلوش بود  زد. دستش و گذاشت رو دستم یم یبه کبود صورتش

 .یدکش  یم یقو به سرفه افتاد. تند تند نفس عم ینرو زمکردم که خم شدم   ولش

 گذره؟   یم یدوره ورت چ  یتهحال یچتو ه-

 زدم: هاااا؟؟؟  داد

 ی. اشکاش رو دستاش مینگذاشت و سر خورد رو زم  ینشرو قفسه س  دستشو،
 .گرفت  یو رفته رفته شدت م یختر

 :زدم. داد زدم دور خودم  چرخی

 بلند شو -

 ...یکخواهش م  یوانا -مااِ 

تعادلشو حفظ کرد و سر پا  ی. به سخت یدمشبردم و باال کش یقشسمت  دستمو
  ..  چونش و گرفتم و باال آوردم. مجبور شد تو چشمام زل بزنهیستادوا

و انقدر مثل احمقا رفتار  یتا بفهم یگمممن  یگم،بود؟! من م یمادرت ک  یدون  یم-
 ینکن

 :دهشو قورت داد آب

که    یچرا بعد کشتن کسجلو روم  یوانا ینخوام بفهمم، ا یتا بدونم م بگو  -اِام
 خوام بدونم  یکنه! بگو... م  یرنگ نگاهشو ول نم بزرگش کرده باز انتقام

 :زد جیغ
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وقت    یچکه ه  یسره اون پسر  یی! بگو چه بالی؟هست   یتو ک   یوان؟بگوا  یمکمن  بگو
 !یشد؟ افتاد؟ بابا چ یهک  یدمنفهم

 :رو به روش کردم یتاز واقع یترحم بکنم با حجم بزرگ و تلخ  یذره ا هینکا بدون

  ی برادر تن یزن  یکه ازش حرف م  یاون پسر یمما ناتن یستم؛ن یتمن برادر واقع-
 ...یکه اون عوض  یمن بود؛ با روانگردان 

 :بلند ترشد  صدام

چه  ی!که نفهمینو؟ا یفهم یمادر باعث شد بکشمش م یگیکه بهش م  یکساون -
  ی کس  یول   ی،که هم خون خودتو کشت   یایبه خودت م  یو فقط وقت   یکن  یم  یط غل

 !یاره؟نم به روت 

 .کرد  ی. بهت زده نگاهم میومدبه زور باال م نفسش

جمع شد و دستمو، رو قلبم  زد. صورتم یپلکم نم یکرد، حت   یحرکت نم یا ذره
 :گذاشتم

 منه  یتو قاتل بابا یاون...کشته شد مادر تن یبابام به دستا-

 سوزه  یچنگ زدم که پاره شد. به قلبم اشاره کردم: م یقم به

 یا یقه. چند دقیدم. رفتم تو اتاق و درو کوبینمتا واکنشش و بب ینسادموا بیشتر 
 .بلندش و زجه هاش شروع شد یهگر  یگذشت که صدا

 ید؟ خواب یدرونم چرا نم یشراست رفتم تو حموم، آت یه

 یر وجودمو گرفته؟! ز یحاال بازم احساس بد یبعد کشتنش آروم بودم،  ول چرا
 .یومدبند ن یشبازم نفسم  از سرد یو آب سردو باز کردم، ول یستادمدوش وا
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  یدرونم آروم نشد!  سرم و باال گرفتم و  به قطرات آب زل زدم.  چرا تموم نم تب
 !شد

  ی گشت، ول   یبرم  یبهونه ا یهبه  ید با یگه. دیدمکوب  یم  ینبا ضرب رو زم پامو
 !یومدچرا نم

 !کردهینکم  یکشخطر تو فاصله نزد یدفهم ینم چرا

 یرون،چرا فرستادمش! نفسم و کالفه فوت کردم ب من

 یمدوش بودم و با افکار پوچم دست و پنجه نرم  یر دونم چند ساعت ز  ینم  دیشب
 .از ِاما نبود یاومدم اثر یرون ب یکردم که وقت 

زنگ در وسط راه خشک شد.  یدادراز کرده بودم با ص یمکه سمت گوش دستی
 .سمت در رفتم و بازش کردم یعسر

 .یدمکش  یباال انداختم و پوف  ابرو

 گفت: از پست اومدم   یرسم خیلی

 !دخلش به من-

  !یشهمتعجب م یکم  قیافش

 یاعصاب گفتم: اشتباه گرفت   ینگاه کردن به دستش  ب گرفت.  بدون   سمتم  یا  بسته

کرد درو تا    یخطاب م یحارو فر یلیاسم و فام درو ببندم که با صداش که  خواستم
 .میدکش  یرونکردم و بسته رو از دستش ب  یز ته باز کردم. چشمامو ر

 ید امضا کن یددوباره چند تقه به در زد: آقا با یدم؛کوب  درو
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 .توجه بهش رو مبل نشستم بی

شمم  نکرد؛ رفت. بسته رو باز کردم که چ  یافتدر  یجواب   یبه در زد وقت   یگهبار د  چند
 .افتاد یش آزما یبه برگه ها

 .زنگ در دوباره بلند شد صدای

 یاومدن. صدا  یرونخورد که از داخلش ب  ییزده نگاهم به عکس ها و برگه ها  بهت
 .بلند شدم و درو باز کردم یعزنگ در دوباره بلند شد. سر

  .به چشماش گره خورد نگاهم

  یه هوا  یو زخم کنار لبش. ب رو صورتش  یسر خورد رو رد انگشتا یدنکش یهثان به
 .که مشتش کردم و کنار رفتم  ونش بکشم رو گ  سمتش برداشتم. دستمو خواستمقدم 

  ینسادم که انگار تازه توجهش جلبشون شد. وا  ینو پرت کردم رو زم یشآزما برگه
 .بلند سمت آسانسور رفتم یو با قدما  ینمتا واکنشش و بب

کنم. دکمه رو پشت سرهم چند بار فشار   یم  دفعه مطمئن بودم شر آتش و کم  این
 .دادم

 :آسانسور انداخت یدور بازوم حلقه شد و خودش و جلو دستش

 ک...کجا؟؟-

 .بود ۱۴آسانسور که تو طبقه   ینگاه کردن بهش زل زدم به باال بدون

 !گرفته بود. از حرص و درد، از غم، آره غم  صدام

  !بار  ینآخر یدمبار و شا یناول برای
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 !بدونم؟ نبودمی! در حدیرا نگفت چچرا؟! -

 یدمگفت: اگه منظورت...به اون برگه هاس خودمم تازه فهم  یلرزون  یصدا با

آروم و گرفته   یدم! دستشو کشیو طوالن  یقو تو چشماش زل زدم.  عم برگشتم
 :زمزمه کردم

 مواظبش باش -

 !ینشد  یحرفم بود که نفس حبس شدش و آزاد کرد: عصب ینمنتظر هم انگار 

 :بغض ادامه داد با

 ...دونم یمن م یوانا-

  !ی؟دون  یم یخودم جداش کردم: چ  از 

 :جدا کرد نگاهشو

 !از بچه؟ یمتنفر یانکار کن یخوا یم-

 !گفتم: آتش زدت؟  یبردمش سمت در عصب یگرفتم و همونطور که م  دستشو

 !شده بود: منم زدمش یو خنده تو صوت صداش قاط  غم

و چند قدم    یرونبرگشتم ب. خودمیدمداخل کش   به حرفش زدم و دستشو  پوزخندی
  .سمت آسانسور برداشتم

 همون حالت گفتم: تا برگردم درم باز نکن؛ االنم برو تو درو قفل کن تو

 یری؟گفت: کجا م  تند
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 ینگاه   یمشدن نداشت!! ن  ی قصد خال  یلعنت   ین دوباره به آسانسور زل زدم. ا  منتظر 
 :ابرو باال انداختم ین،زم سمتش انداختم. رو زانو نشسته بود رو

 !یشد؟ چ-

  .بسته بود چشماش

 :گذاشترو چشماش   دستشو

 ...تو برو به کارت برسیرهم یجسرم گ-

لب زمزمه   یر . زیدمبود و با حرص کوب  یدهکه تازه رس  یو در آسانسور  یدمکش  پوفی
 :کردم

 یطلبت عوض یکی-

م و سمت اتاق خواب رفته رو برگشتم و دستشو گرفتم و بلندش کردم. درو بست  راه
 .کردم  یتشهدا

 بخواب-

 !بخوابم یوچ ی فشار داد: چ  دستمو

 یدنچقدر خون ازم کش یستر گفت: معلوم ن آروم

 :. پتورو،روش پرت کردمکردم رو تخت دراز بکشه  مجبورش

 کم غر بزن-

 !یبون شدخنده تو صورتش مشخص بود: مهر  آثار 

 ینتخت اشاره کرد: بش به
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 :نگاهش کردم یرهخبه کمر زدم و  دستمو

 !تو  یمنو بکش یخواست  ینبود، فقط م یزیتاز اولشم چ-

و به تاج تخت   یدتخت نشستم و آرنجامو، رو زانوم گذاشتم. خودشو باال کش کنار 
 :شد ینداد. صداش غمگ یهتک

 !دونه یاون انگار خودش نم یول یه،آتش ک یدمفهم-

 :کوتاه نگاهش کردم  یهثان چند

 !ی؟دکر   یدافلش...فلشو پ-

 !: کجاست پسیباشپتورو کنار زد و بلند شد. دستاشو برد تو ج هول

 جا گذاشتم ینبهت نگاهم کرد: هم با

 :جلو روش یستادمشدم. وا بلند

 !ی؟نگو که گم کرد-

 ...یستن-

 ینه؟ درش آورد و جلوم گرفت: ا یبشج از 

 :فرستادم.  از دستش گرفتم یرونو آسوده ب نفسم

 !نه؟ یاریب یر گ  یونست خودشه، مدارک گروه و نت-

 کردم؛ وقت نبود   یداو پ ینبه چپ و راست تکون داد: نه هم سرشو

 :تکون دادم سرمو
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 نکردن یدا فلش و پ ینا یقبال رابرت چند نفرو فرستاده جمع کردن، ول-

 بشه؟  یتهش قراره چ  یو رو تخت نشست: فکر کرد برگشت

 خوام با آتش حرف بزنم یدهنشو قورت داد: م آب

 !؟یسن یشاون حرف حال یدیزدم: و چطور نفهم پوزخند

 :یچیدتو هم پ دستاشو

 یادبازم م یشهنم یخیال...بیمبدونه من ک یدبا یول-

 ترسم  یترسم؛ از شما دوتا  م یبا دستاش پوشوند: م صورتشو

  یمن حرفم و زدم؛ خوددان -

 :فشردم یرهشدم و دستمو، رو دستگ بلند

 دم مثل االن خودم و کنترل کنم یقول نم یارهسرت ب ییدفعه بعد که بال  یول-

 یمنم دست کم ی! حق داشت، ولیدبار یم یباال آورد... از صداش خستگ  سرشو
 .ازش نداشتم

 یت وضع ینمن سالها بود تو ا یرو شده بود، ول یروز یگشچند ماه بود زند  اون
 :کردم. لباشو روهم فشار داد  یم یزندگ 

 و؟ ت یاباشم؟ خودم  ینگران ک   یدمن با-

 گرفتم: خودت  نفسی

 ی دلسترو برداشتم. صندل  یبطر  یخچالدور زدم و از    یزورفتم و درو بستم. م  بیرون
 .و نشستم یدمکش  یرونرو ب
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  یرون اومد. دست بردم و ب یبماز تو ج یمگوش یکه صدا یدمو سر کش بطری
 یدمشکش

 :یدمشماره ابرو باال انداختم و اتصال و کش بادیدن

 یفک کنم اشتب گرفت -

 نه درسته  -آهیل

 !خب؟-

 یایب یدبا یدمآدرس م یه -آهیل

 !یام؟ب یدزدم: خب چرا با یستیرکیه لبخند

 یایخوام ب یکه م  انجام بشه، بودن توام الزمه یددارم با یکاره مهم  -آهیل

سرد بودنش    یادیتو دستم زل زدم که به خاطر ز  ینشستم تو جام و به بطر  صاف
 .قطرات آب روش و مات کرده بود

 !!خونه یو گرما یرونب یداشت؛  با سرما یجالب تضاد

 !یشد؟ چ -آهیل

 آدرس!؟-

 فرستم یم -آهیل

 :داش بلند شدکه صقطع کنم خواستم

 یا تنها ب -آهیل
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  ییدی تونه احمق باشه که با کلماتش مهر تا  یکنم. چقدر م  یم  یز چشمامو ر  مشکوک
 !بزنه رو فکرام؟

 کنم  یخواستم لشکر کش یچون م ی،خوب شد گفت -

  .زل زدم یمسر داد که قطع کردم. به گوش یا خنده

آدرس   یدناس ام اس بلند شد. با د ینگذشته بود که صدا یشتر ب یقهدق چند
 .متعجب ابرو باال انداختم

 "(...)مترو ینزم یر ز"

 ینم کت ج یقهبه  یشده بود. دست  یکتار یبا به اطراف انداختم هوا تقر نگاهی
 .یدمکش

 !مشکوکه یز چ یهگفت آرومه! فقط   یشهم یباو تقر یسترو نمت یاز شلوغ  خبری

 یکی تو دستشه و  یگوش  یکیو  یستادنوا یکه هر کدوم طرف   یکم  یلیخ افراد
  یا و  یینهدادن و نگاهشون به پا یهتک یوار که به د  یگهروزنامه! به عالوه چند نفر د

 .گذاشتنکاله کاپ

 .فتمر  یینگذرونم و از پله ها پا  یاز نظر م روهمه

 یلی شد! خ یمربوط م یشاومده بودم. اونم به ده سال پ ینجابار ا یهفقط  قبال
 !یلآه یواسه کارا یمخف  یجور جا  یهکرده بود و   ییر تغ

از برگه به چشمم خورد که به شکل   ییو هول دادم و داخل رفتم. قفسه ها  یفلز  در 
 .جمع روهم شدن ینامنظم
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درست به راه   یگشتاقه، چون طرف د گفت مثل ا  یشهدارم. نم یجلو برم قدمی
 .عبور مترو راه داره

 یل؟ م و درو بستم: آهداخل رفت کامال

  .یستادمهمونجا وا یقه.  چند دقیومدن صدایی

داره، دستمو نامحسوس  یکه انگار خفه شده و اصوات نامفهوم  ییصدا یدنشن با
 .پشت کمرم بردم و رو اسلحم گذاشتم

که    ینمترو بودم. سرم و هم یلکنار ر  یرو سکو  یقاکردم و حاال دق  یقدم و ط  چند
 .به راست برگردوندم

 .با سرعت حرکت کرد مترو

داخل مترو بسته  یلهکه دست و پاش و دهنش به م  یزل زدم به رابرت  متعجب
 ...مترو حرکت کرد یول ییدم،شده بود. دنبالش دو 

اسلحه  یدکه خواستم برگردم سر   ین.  همیستادمزدم. سرجام وا ینفس م نفس
 .نشست  پشت گردنم

 !یشگیمزدم. کاره هم  پوزخند

دادن؟!   ینشون م  یعاد   یکه باال خودشون و شکل عابرا  ییو حاال همون آدما  رابرت
  .دور تا دورم و گرفته بودن

خوام برگردم که دستشو    یکه پشت سرم بود فکر کرد م  یباال آوردم که کس  دستامو
 .ر دادشاف  یشتر رو گلوم گذاشت و اسلحه رو ب

 ...زدم. شروع کردم به دست زدن یشخندیتصورش ن برخالف
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تو گوشم  یلآه یتا اسلحه مو حس نکنه. صدا یدمکمرم و جلو کش  نامحسوس
 :زنگ خورد

 تو دامم یافتاد -آهیل

 ی؟مطمئن-

 !ی؟بکن کارییتون  یم  یگفت: فکر کرد  باحرص 

 .سکوت کردم یهثان چند

 ...یامرگ  یا-

 !مرگ بازم   یانداره  وجود یا یگهراه د-

بکنه. با آرنج محکم رو   یحرکت برگشتم و چون شوکه شد؛ نتونست کار یه  تو
اطرافش هم زمان  یپرت شد. آدما یندستش زدم که اسلحه از دستش رو زم

 اسلحه گرفتن سمتم،

 . یدمکش  یرونمو از کمرم ب اسلحه

 .کردم  یر قبل اس  یقهمنم که اون و مثل چند دق حاال

 گلوله حرومته  یهمگرنه  یین،پا نیاربگو ب-

 یاست؟راحت ینبه هم  یهه فکر کرد -آهیل

به   یبند ی!  آدم بدل مکنی؟یم یکیدست به  یاآناستاز یگفتم: با آدما  باتمسخر 
 ی؟زن  یمترو اونم بدل رابرت؟! من و دور م

 !م از شوکهدون یخورد که م یفیخف تکون
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 ییدم دو یونستم اون رابرته مد یمن اگه م یدیکه نفهم یِد آخه چقدر احمق -
 بندازن یرشمثل تو بتونن گ ییحرفاس که احمقا یندنبالش، رابرتم زرنگ تر از ا

 :زد داد

 کشمت  یم -آهیل

 .فشار دادم یشتر رو ب اسلحه

 یین پا یاریناالن ب ینزدم: هم داد

رها کردن. باپاهاشون  یننگاه کردن و اسلحه هاشون و، رو زم بهم یقهدق چند
 ...ارو هول دادن سمت مناسلحه ه

 یرون ب یدگمش-

 کنم  یم  یتونخودم سالخ ینباخشم گفت: تکون بخور آهیل

  یروونتر از اون داد زدم: ب  بلند

من حق خطا   یشپ  یشناختن و کس  ینگاه کردن. همه خوب منو م  یگروهمد  کالفه
 یرون ب  یستن  یا  یگهراه د  یدند  یوقت   یشونمدونفرشون باال رفتن. بق  یکینداشت.  

 .رفتن

در انتظارشون نبود! اسلحه رو فشار دادم رو گردنش که  یخوب  یز چ یرونمب هرچند
 .سبز شد  و رابرت جلو رومون اومد  ییقدما یصدا

لش دادم سمت رابرت:  سمتم پرت کرد که گرفتمش و به دستاش زدم. هو  دستنبدی
 کن  یستشببر؛ سر به ن
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  یخفه شو جراتشو ندار -آهیل

 .زده به رابرت نگاه کرد زدم. بهت پوزخندی

 ییحرفا  ینتر از ا یاقتل یب  یول یم،افتادن، فرصت داد یر آدماتم اون باال گ -رابرت

رابرت زد که رابرت پرت شد عقب، به  ینیبا سر به ب یضربه ا یحرکت آن  یه تو
 .و برداره  ینرو زم یاز اسلحه ها یکیخواست  یپشت خم شد؛ م

بهش زدم   یباال. با سر ضربه ا  یدمشمش و کشبلند رفتم سمتش و گرفت  یقدما  با
 .شد که خم  یدمبا زانو به شکمش کوب یو پشت بندش ضربه ا

تم روش و به صورتش مشت افتاد. نشس یندرد صورتش و جمع کرد و، رو زم با
 .زدم

شد. رابرت بازوم رو   یهوشبه نبضش که ب یدمکوبسر با پشت کلت محکم آخر 
 .خون باز شده بود ینیشگرفت و بلندم کرد. از ب

 لجن  یکهمرت -رابرت

 برم؛ نزار سالم بمونه  ید باگرفتم: من  نفسی

جمعش کردن و سمت پله   ین. دو نفر اومدن و از رو زمیدکش  ینیشرو ب دستشو،
شده   یختهر ینکه ازش رو زم  یها حرکت کردن. نگاهم رفت سمت قطرات خون 

 .ه جاشو اسلحه مو برگردوندم سر  یدمکش  به سرم یبود. دست 

 ینقش ببو گالب   ی،بود  یفشحر  یی بازم خودت به تنها  یداد  یبه منم خبر نم   -رابرت
 ؛ خسارتم با توعه داغون شد ینیممب یمبگذر ینکردم قشنگ از ا   یباز

 :حوصله نگاهش کردم بی
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 رفتم! منیکن  یچقدر ِور ِور م-

 یستادیموا  بونیاو کنار خ  یمسمت پله ها که دنبالم اومد. باهم خارج شد  افتادم  راه
 .حرکت کردن یمشک  یکه ونا

 :رفت ینشسمت ماش رابرت

 !یای؟م -رابرت

 ....به نشونه نه تکون دادم که سوار شد و راه افتاد سرمو

*** 

 فریحا

 ... شما -ِاما

 واقعا؟  ینهقطع کردم: االن سوالت ا حرفشو 

 حاال؟  یگفت: مطمئن  شوکه

 واضح بود   یشامتو دستم گرفتم: جواب آزما سرمو

 .یدممبل نشست. رو تخت دراز کش یروم رو روبه

دلم احساس م  یتو یبیعج یگرما یرو شکمم گذاشتم. سردم شد، ول دستمو
 :یدگرفتش به گوشم رس  یصدا  یریناشتباه ش  یهاشتباهه،  یگه. ته دلم میکردم

 جفتتونه یبرا  یتلنگر یدشا -ِاما

 ی؟کن  یفکر م یطور ینزدم: ا یکردم. لبخند  ینگاهش و حس م یتو یبهعج غم
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 یشهباتو عوض م یوانا -ِاما

 کجا رفت؟   یبهش انداختم: راست  نگاهی

 :انداخت یشبه ساعت مچ نگاهی

 حتما باهمن یسترابرتم ن یدونم، ول ینم -ِاما

 !باال انداختم: چه آمارشم داره ابرویی

 ...یدمنگاهم کرد که خند یجیگ  با

بود. بعد  یرونونه راستم بتنم کردم که سرش یدسف یشرتت یهگرفتم و  دوش
  .سمت آشپزخونه رفتم ی شلوار راحت  یدنپوش

 : ِاما؟یختمنم دارم و دورم ر موهای

 :از اتاق اومد صداش

 تو اتاقم  -ِاما

 زدم: من گشنمهه داد

 یادزنگ زدم رستوران االن م -ِاما

 !یذوق گفتم: تو چقد خوب  با

 آره  -ِاما

در بلند شد: فک کنم آوردن    زنگ  یصدا .یدمکردم و سر کشپر   یآب  یوان. لخندیدم
 .شدم و درو باز کردم یکنزد
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 یشده؟ : چیدمرابرت تو اون وضع شوکه عقب کش یدند با

 یچی ه -رابرت

از اتاق و باهم روبه   یرونِاماام اومد ب ینم۵رفت. بعد  یستو، و سمت سرو اومد
 .رو شدن

 .شک شدبرد که تو راه خ یحواس دستشو سمت صورت رابرت م یب  ِاما

 بابا  یستن یزیچ -رابرت

  یومده؟ن یوانبه هردومون کرد و گفت: ا نگاهی

بودم. رابرت با  یستادهمن هنوز تو جام وا یول یرایی،گفتم. رفتن سمت پذ  ی" انه
 ... یوانو اون حال اومده بود؛ ا یدماغ خون 

ه در بودم. حواسم نبود ک یگذاشتم. روبه رو  یشونیمو دستمو، رو پ یدمکش  هوفی
  .یدمو جلوم د یوانا یهو

نگاهم کرد و بعد انداختن کارت در  یرهصورتش نگاه کردم. خ یبه اجزا باتعجب
  .کنسول سمت اتاق رفت. آب دهنمو قورت دادم  یرو

 یشش دادم فعال نرم پ یح... ترجیرفته بوده سراغ آتش؟ قبال مانع شدم، ول نکنه

 .و بغل زدمکاناپه نشستم و کوسن   یکردم سمت هال، رو  حرکت

 اومد؟  -ِاما

 .بار چندم زنگ در به صدا دراومد یتکون دادم. برا سرمو

 :کرد  یدست  یشبلند شم که ِاما پ خواستم
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 کنم  یمن باز م -ِاما

 ...رفت ِاما

 یه؟ ک  ینا -ابرتر 

 حواس گفتم: غذا بی

 .باال انداخت ابرویی

  خوشم اومد یه،نه آدم مهم -رابرت

اومد   یدکش  یسر  م یدنیونوش یشهکه ش  یدرحال یواننگاهش کردم که ا سوالی
 .تا ته باز بود. نگاهمو از ش گرفتم یراهنشپ یسمتمون و کنارم نشست. دکمه ها

 ی؟اومد  یچجور -رابرت

  .سمتش انداخت ینگاه  نیم

 با خر  -ایوان

 بوده؟  یواناتح یهکارتون با خر و بق  یانا گرد شده نگاهش کردم: اح  ییچشما با

 یز غذارو، رو م  یچند لحظه مکث کرد و پاکت ها  یوانا  یدنل و با داومد تو ها  ِاما
 .گوشه ابروشو خاروند  یوانگذاشت. ا

عطرش مشامم و پر کرد. نگاهم و ازش برگردوندم و به   یکه بو یدمکش نفسی
 .شدم.  لبخندم عمق گرفت یرهشکمم خ

 !بود یمتو دو قدم  خوشبختی

 :گفت  یوانمخاطب به ا رابرت
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 !شناسه یارو شناخته؟ آدمامونم مم یچطور فریحا

 .یدخند ِاما

 یمر  یلو م یبه راحت  یخرش که تو باش -ایوان

 .یدبهم انداخت و بلندتر خند ینم گذاشتم. ِاما نگاه خنده و دستمو رو ده  یر ز زدم

 برد یازم حساب م ین ا یهقبال   یر،بگ یلتحو -رابرت

 :گذاشت  یز رو، رو م یشهشد و ش خم

  !ی؟ هه ک  -ایوان

 !!ی؟من ک   عنمواق

  و جمع کردم: از شرتون راحت شدم  خندم

. یدمرو سمتم کش یاسپاگت  یاز ظرفا یکینشستم و  یز کنار م  ینزم یزانو رو رو
 !یومدشکمم کم کم داشت درم یصدا

و پارچ دلستر برگشتم. درش  یوانتو آشپرخونه و بعد برداشتن چنگال و ل دوییدم
 .ردمرو باز کردم و با ولع شروع به خوردن ک

تو گلوم، به سرفه افتادم. دستم و دراز  یدپر یزیچ یه  ینشونسنگ  یحس نگاها با
 .و با دلستر پرش کردم یوانکردم سمت ل

 !؟ یدکوفتم کرد  یهزدم: چ غر 

 .خوردم یواناز ل قلوپی
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  یین تونه بخوره، از گلوش پا  ینکه نم یدگفت: کوفتش نکن   یبا اخم مصنوع  رابرت
 یرهنم

هاش زده بود؛   که دستاشو به زانو  یبلند شدو درحال  یواناچپ نگاهش کردم.    چپ
 .یامباال تر ب یکم یدمترس یخم شد سمت گوشم ... م

 یبخور یدگفت: اندازه دو نفر با  آروم

 واسه تورم بخورم؟   ی؟خور یباال انداختم: چرا؟ تو نم ابرومو

 زد:  بخور یمحو لبخند

 .نه رفتسمت آشپزخو یشهو بعد از برداشتن ش یستادوا صاف

 یهافتاد و من چقدر خنگ بودم!!! ناخوداگاه سرخ شدم. دلستر و  یمدوهزار تازه
 .یدمضرب سر کش

 .و ِاماام تو سکوت مشغول خوردن بودن رابرت

از   یکیبلند نشسته بود و  یهپا یکنه. رو صندل  یم یکار چ ینملحظه برگشتم بب یه
درحال   یگاریخ سن  یگشمشت شده بود و تو انگشت دست د  یقشدستاش رو شق

 ...رفتن بودگ  یشآت

 .رابرت حواسم و پرت کرد ی. صدایدمکش  هوفی

 یدم بگو نشن یگهبار د  یه -رابرت

باز مونده بود. با اخم نگاهمو به جفتشون   یباو رابرت دهنش تقر یدخند ِاما
 .انداختم. چنگال و زدم به غذا و تو دهنم گذاشتم
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 یزیداشته بود خم شد و تو گوشش چکه ظرف غذاشو، رو پاش نگه   یدرحال ِاما
 .گفت

چنگال پشت    یجیبالفاصله نگاه متعجبش و به من دوخت و من با حالت گ  رابرت
 .بردم یچنگال به سمت غذا م

 !جون من؟  -رتراب

 تکون دادم: هاا؟ سرمو

  یشونیش که با ترس عقب رفتم. ِاما دستشو رو پ  یینپا  یدجهش از رو مبل پر  یه  با
  .یدخند یگذاشته بود و م

 تپلن؟  یکا؟جونور کوچ یناز ا -رابرت

به  یوانخجالت بکشم. توجه ا یارفتاراشو و موندم بخندم  یلفهمم دل یم تازه
 .کنه  یو بهمون نگاه م یشه سمت ما جلب م

 !گفتم: ِاما  باتهدید

 .به روش زدم و با دستام صورتمو پوشوندم یهاشو باال انداخت. لبخند شونه

 یدخجالت کش یآخ  -رابرت

 زهرمار  -ِاما

  ی نگاه م یونو به صفحه تلوز یمشده بود و همه دورهم تو هال نشسته بود شب
  عاشقانه یلمف یه. یمکرد

 ...بکشم  یازهخم یاشدم نگاهمو به سقف بدوزم  یمن مدام مجبور م که
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 باال کارت دارم یاب -ایوان

 .که بلندشدو سمت پله ها رفت  یدمشبلند کردم و د سرمو

و کوفتت نکنه، ول کن   یمراقب خودت باش، به نظرم تا اون اسپاگت  اوه -رابرت
 یسن

 .واسه فرار بود ی. بلند شدم و راه خوب یدمکش  هوفی

بزرگ روبه   یا یشهکنار استخر نشسته بود و از پنجره ش  یصندل  یباال، رو رفتم
 .بود یرهروش به آسمون خ

ورد و  برگشت. کنارش نشستم. تکون خ  یگهد یشدم و رو صندل یکشنزد آروم
 .گشتم  یتوچشماش دنبال حرف دلش  م

 یگهکه م  یزهاییوقت! چ یچدونم و بهتر باشه که نفهمم ه ینم یدکه شا  چیزهایی
 ...مونده و امکان نداره دوباره سر باز کنه ینیتو گذشته نفر

 یدست از ذهن خوان  یدفهمم با یو م یشمم یجپرتالطم و پراز حرفه! گ نگاهش
 .بردارم

 :مو قورت دادمدهن آب

   شده؟ یزیچ-

 یه؟ جوابت چ یروز.... ازت بخوام بامن ازدواج کن  یهاگه -

 .کردم  تعجب
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  یره نبود!! به چشماش خ یادقلبم ز یوندرم یکیضربان  یکردم؟! صدا  یم نباید
 .بودم

 :بار  قورت دادم ینچندم یدهنمو برا آب

 ی؟دون  یجوابم و نم ی؟یعنیکن  یم یشوخ -

 :خت و حس کردم گوشه لبش تکون خوردباالاندا ابروهاشو 

 !خوبه -

 :جمع کردم لبامو

 یم؟ رو هم ندار یخوبه که ما اسم-

 ...یدشا -ایوان

و حرص فوت کردم. از شوک حرفش کم کم دراومدم و به قلبم   یجانو پر ه نفسم
 .یارهدرن یجنبه باز یفهمونم ب  یم

 .ر بودبود و به خاطر آب استخ یینباال سردتراز پا  هوای

 یشیم یضمر یینپا یماشو برپ-

 :گرفت  نفسی

 یادخوابم نم یکه هستم به لطفت، ول  یضمر -ایوان

 یضی؟ چرا مر-

 :یشونیشسمتش رفتم و خودم و کنارش جا دادم. دستمو گذاشتم رو پ نگران
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 !ک  یتب ندار-

 ی؟ دونست  یم ی؛خنگ شد یاتازگ  -یوانبه لبخند کش اومد: ا یکم  لباش

 :نگاهش کردم موشکافانه

 نگم؟ چرا؟ خ-

 فردا مغزت بهترکارکرد یدبرو بخواب شا میگمیچ  یریگ  ی! نمیخیالب  -ایوان

 ینجاکردم: لطف کن بلند شو توام از ا  یمصنوع  اخم

 :چشمام زل زد تو

 !عجب -ایوان

 :شدم بهش یرهخ منم

 هست؟  یبله مشکل-

 یادهمشکل که ز -ایوان

 یملبخند گفتم: خب بگو حلش کن با

 ی؟درستش کن یتون  یدختر خنگ نشسته رو به روم... م یه  ،ینکها یکیش -ایوان

 :جمع کردم لبامو

  ینمش؟ب یکو؟ نم-

 زد: روبه رومه لبخندی

 :داد. خم شدم و تو گوشش داد زدم یبد قلقلکم م یطنتش حس



 

 
618

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

   ییییخنگ خودت-

 ...سمتم ییدونمو براش درآوردم بلند شد و دو.  از دور زبییدمشدم و با دو دو  بلند

کردم حاال دور استخر   یشتر . سرعتم و بیدم خند یاز مدت ها باز از ته دل  م بعد 
 :دوییدمیم

 !یدمحاال فهم یضیمر-

 :زد داد

جرمت   یسا پس وا یارم،سرت م ییچه بال یدون  یخودت خوب م یرمتبگ یحافر-
 نکن  یشتر و ب

 :زدم داد

 بهت گفتم یا؟صدبار ترسم عا یازت م یخان فکر کرد یوانا یآقا-

  ینشونت بدم، حال کن یخان  یوانا یه عه  -ایوان

 :. پکر گفتمیدمکش  یغاز ترس ج یدکه بهم رس  دستاش

 !بارم در برم من خب یهبزار  یدار یبابا چه سرعت عمل -

 :تا نفسام درست شه. برگردوندم  یدمکش  یقیعم نفس

 کنم؟ هوم؟   یکارتحاال چ -ایوان

 :چشماش نگاه کردمبه استخر اشاره کرد. با ترس به آب استخر و  باسر 

 نه
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 داره یمجازات  یه یکه...هرکار  یشهنم -ایوان

 یکن مجازاتتو عوض کن  یبار سع  یه  یوانو مظلوم شده به صورتش دوختم: ا  قیافم
 فقط؛ استخر نه سرده

 کنم  ی! من انتخاب مییچه مجرم پرو -ایوان

 نداره؟  یا یگه... راه دیگماحاال م-

 مثال؟  یچ  -ایوان

 ینبجز ا یگفتم: هرچ   متفکر 

 بهتره ینواسه تو ا -یوانباال انداخت: ا ابرو

 :بلد نبودم یا یگهد ترفند

 بندم  یتمومش کن، من چشمامو م خب

لحظه  یبودم که دست  یخه منتظر فرود اومدن به آب دستش به سر شونم زد ک با
بازش  یراهنبودم و دستام به گوشه پ یستادهآخر مچمو گرفت. رو پاهام به زور وا

 .چنگ شد

 :یدمکش  یرو نصف صورتم پخش شده بود. نفس راحت  موهام

 هنر به خرج بده القل یکمتو ... یلیخ-

 یهنرا ندار یلیپوزخند گفت: تو که ازخ با

 گمشدم   یمهبازو بسته کردم: بله آخه سرچشمه هنر شده ن چشمامو

 :تکون داد سرشو
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 یمبر یامتقابله...ب  یز چ یهاونکه   -ایوان

  آخه تو من هنوزم نتونستم کشفت کنم یهست  یرگرد شد: چه بش  چشمام

  باشه که ترسناک  ینیبب یزایینکن چون ممکنه چ یسع -ایوان

 :زد یمرموز لبخند

 ...سکوت و خلوتیکی...توتارینجانشونت ندادم ا یکیشونوتو تا برو

 :کردم  یز ر چشمامو

 یشه؟ م یدار که شبا ب  یوالسته  یهدرونت  یجد ینکنه جد-

 :گفت  یلحن آروم با

 یوالست ه یهبدتراز -

 شدم و با لحن خودش گفتم: مثله خودت خوشگله؟ یکتر نزد بهش

   ...کرد  یخودم گرد شد!! خنده کوتاه  چشمای

مورد عالقشه،   یدرنده هست که منتظره آهو یر ش یهکرد: درونم  یز ر چشماشو
 تاشکارش کنه

 :کردم  یینباال پا  سرمو

 اتاق، هوم؟ ادامشو تو راه بهم بگو تا   یه،جالب موضوع

 .گل کرده بود  شینطتم

 اتاق؟  -ایوان
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 :گاز گرفتم  لبمو

 خب  آره

 شکارت کنم؟ یترس ینم -ایوان

 :دستمو زدم به کمرم کردم  یمصلحت  سرفه

 من سردمه یدا،ببخش-

 :تکون خورد لبش

 تو یمگفتم که بر  -ایوان

 یم خب بر-

 ...یستادماتاق وا جلوی

 یید؟ فرما ی: م یمبودهال دور  از 

 :و چارچوب گذاشتر  دستشو

  با رابرت کار دارم یرمنه م -ایوان

 :بود که باز شد و پرت شدم تو یرهرو دستگ دستم

 باش...ه-

 سرش اشاره کرد: کجاست؟ به

 باال انداختم و با خنده  شونه

 یده: به من نرسگفتم
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 مشخصه  -ایوان

 !افتاد. اداشو درآوردم: مشخصه راه

 ...اومد صداش

 یدم شن -ایوان

 .یدمر اتاق و بستم و رفتم و، رو تخت پرخنده د با

 ...اومد خواب و از سرم پروند یرونکه از ب  یزنگ  یصدا یول یومد،خوابم م خیلی

رو صورتم،   یختر  یخود شدم. از گوشه دماغم خون م  یچشمام و بستم از خود ب   تا
 :داد زد یبلند یبا صدا

 فرو کن تو کلت  ینوا ی،تو مال من-

 .یدش کرد. با دو اومد جلو و موهامو ازپشت محکم کشتر   یزدم که جر  نیشخندی

زبونم قفل شده  یول یشن،موهام دارن دونه دونه جدا م یکردم تارها  یم حس
  .بود

 :کردم  یالتماسم بازش نمبه  یحت  دیگه،

 یاحمق  یه تو -

 .افتادم ینول کرد که با شدت رو زم موهامو

 یگه دت و دخو یتون  یجهنم توعه، نم ینجا: اگفتیخشن باصدای
 ی مرگ کن یکنم آرزو  یم یکار  یدن...هرروز با زجرکشیبدنجات

 :یدمد یو نم یافشهقم و خفه کردم. ق هق
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 ی؟ ک   یعوض  ی؟تو ک -

 !یبدون  یگفت: فکر نکنم دوست داشته باش  یلحن ترسناک  با

 یشد. صدا  یم  یدهاون بل بشو صدا کردن اسمم توسط بابا مثله مته به سرم کوب  تو
 !یدکش  یاز دور سوهان به روحم م یبچه ا ی یهگر

 ید... ساکتش کنیدزدم: ساکتش کن زجه

 ... چشمام تا ته باز شد  یغمج یصدا با

*** 

 ایوان

کرد    یم یپکه تند تند با لپ تاپ تا  ی! رابرت در حالیبهاز آتش نشده عج خبری
 :سرشو تکون داد

 ینهش یاون ساکت نم-

 :یدمبه صورتم کش دستمو

  بزنه یگند  یهقراره آتش  یگهزمه بده، حسم بهم مهرچقدر ال   یسبه پل-

  امروز با سرهنگ حرف زدم؛ حواسش جمعه -رابرت

 !یره؟گ  یم  یپول کم شدم:چرا نباشه یرهخ ینزم به

 .واسه جواب دادن رابرت نموند  یوقت  یم،زنگ گوش با

 و گفت: جانه  یمشد سمت گوش خم
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 یکردادم: بزن رو اسپ یهمبل تک به

 :یچیده صداش پک  یکر رو اسپ زد

 !خط؟ یا یر ش -جان

 قبل از من گفت: گرگ رابرت

 رابرت؟  یبا تعجب گفت: تو چرا جواب داد جان

 :دور شد یکم  صداش

 زنگ زدم یوانمن به ا -جان

 شنوم بگو  یم-

 ی اون دو نفر رفتن ته سگدون  -جان

 !یشد؟چ ی: خوبه لوسیدمو رو لبم کش زبونم

 یگفت بردنش داخل، ول   یلورل م یم،دولش کر  یمارستانب یکنزد یمشبرد -جان
 تو بخش گمناما خاک شده  یومد؛از دستشون برنم یدر هر حال کار

 :یدم بدتر شده بود غر یتمکه از شدت عصبان  یگرفته ا  یصدا با

 !یمارستان؟ب یکه بدن لت و پار شدشو برد  یکارو بکن  ینا  یتونست  ینم خودت

 ر شد کارمون راحت ت  ینطوریا یول یم،تونست یم -جان

زمزمه    یحارو کرد و اسم فر  یکه با چشم و ابرو به پشت سرم اشاره م  یدر حال  رابرت
 :کرد؛ گفت  یم
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 باشه بابا خدافظ -

 ی . سرشو از الینمتونستم پشتم و بب یکه رو به روم بود، م  یکرد. از پنجره ا  قطع
آورده و دستشو، رو دهنش گذاشته بود. به محض قطع کردن رفت داخل   یروندر ب
  .درو آروم بستو 

 یاددرم یشگر  یکالفه گفت: االن صدا  رتراب

 !مگه بچه ست؟-

  داشتن یمیصم یرابطه  ینه، ول -رابرت

 :فرستاد یرونکنج لبم نشست. نفسش و ب  پوزخندی

به   یرشونبا وجود اون همه دختر چرا گ یکنم اون دوتا عوض  یدرک نم -رابرت
  !!شون مرگهدونستن آخر کار  یم ینکهبود، با وجود ا  یلوس

 یزن  ی حرف م یلیبسه خ-

و ادامه کارشو انجام  یادتا به خودش ب ید طول کش یا یقهنگفت و چند دق چیزی
 ... بده

 .یدمسر کش یوانواومدم و ته مونده ل یرونفکر ب از 

 :کرد  یسرفه ا تک

بعدش   باره ینآخر یگهد ین ا ین،بره چ یبار یکشت   یه...فردا قراره یراست  -رابرت
  تموم شد یجد یمونه، انگار جد یستمون نمتو د یزیچ

 !خب خوبه -
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واسه صبح...ِاماام  دارم یط برم؛ بل یماخودمم قراره با هواپ یفه،رد یهمه چ  -رابرت
  یاداصرار داره ب

 یگی؟ چرا به من مبستم: خب  چشمامو

 یادب ینخوا یدگفتم شا  -رابرت

 یشهبه من مربوط نم-

 ه مربوط نشه بهتر ک ی! اوک یهست  یعجب آدم -رابرت

  خفه-

  ی خوب  ی! بوهایستسرجاش ن یزیکردم چ  یرو چشمام گذاشتم. حس م دستمو،
 .ید رس ینم به مشامم

 یمزندگ  یاهیایاز داخل س  یاهیانگار قرار بود. اتفاق س  ی وجود تموم شدن همه چ   با
 !درست نبود؛ سرجاش نبود یز چ یه. یادسرم ب

سرباز تو جبهه جنگ و تو چنگ   یهمثل  یقانبودم. من دق یگهتنش د یه آماده
 !شه تو مغز و قلبم ی خال یر ت یهدشمن بودم. هرآن ممکن بود 

آروم  یلاز دال یکی. مرگ، مثل نبودن یستن یواسه مرگ! مردن فقط جسم نه
 ...یهبودنت واسه ادامه زندگ

 .یدمترس یم من

آرامش واهمه   یهدادن اون سا! واسه از دست یدمترس یم یو هرچ  یچیه از 
  .شتمدا
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 .بلند شدم یع چشمام تا حد امکان باز شد و سر یغیج یصدا با

  :شوکه بلند شده بود و منو نگاه کرد رابرتم

 !بود؟ یحافر -رابرت

  ینش کوب و روشن کردم. قفسه س  یوار بلند خودمو به اتاق رسوندم. د یقدم ها با
  .یختر یسر و روش م شد و عرق از  یم  یینتند تند باال و پا

  ینه جلو آ    یدم؛پر  یکه با کابوس از خواب م  ییخودم افتادم. موقع ها  یاد  یا  لحظه
 ...یرهاتاق و بگ یدشدم تا نور خورش یم  یرهخ ینهو انقدر به قاتل تو آ  یمیستادموا

و سردرد و به خواب    یداریبعدش ب  یگهکه د  ییوضع بود تا جا  ینچند سال هم  تا
 .دادم یم یحترج

کنار تخت نشستم و دستاشو گرفتم تا به خودش خودم اومدم و سمتش رفتم.   به
 :یادب

 یحا؟ چته فر-

 :کرد  یاطراف و نگاه م  گیج

 بود؟ ینجا...ایکس-

 .ابرومو باال انداختم. رابرت تو چارچوب در ظاهر شد تای

 !ینجا؟ا یادتونه ب یم ی! ک یدی؟خواب ند یسر اشاره کردم بره: مطمئن با

 : اره...کابوس بود یدلرز چونش

 :یرونوت کردم بف نفسمو
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 یستن یزیبخواب چ-

 کرد: نرو   بغلم

 یرم: نمیدمنم دارش کش یرو موها دستمو،

 ی؟به کابوس اعتقاد دار -فریحا

  درموردش حرف نزن یگه! دیسه-

 روتخت و نگاهش کردم: چشماتو ببند  خوابوندمش

 خوام بخوابم یترسم، نم ی: میددهنشو قورت داد و دستشو به موهاش کش آب

 ینجام؟من ا یوقت  یحت -

 تکون داد: تو بمون سرشو

  :باز وبسته کردم چشمامو

 ...چشماتو ببند یرمگفتم که نم-

 ترسی؟ی: از مرگ میدکش  یقیتکون داد. پلکاش رو هم افتادن؛ نفس عم سرشو

 .نداشتم یکه براشون جواب   ییاز سواال خسته

 !درصد یه: فکر کن یدمانگشتامو رو چشمام کش نوک

 ترسمیم یلیمترسم... خ یمن م یول -فریحا

 یو اون از مرگ! حرفاشو قبول داشتم. حس  م یدمترس یاز رفتن آرامش م من
 .یانوسیماق یهدم تو کر 
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و اونا تو   یدهخونمون به مشام کوسه ها رس ی. بویدیمو درد کش یمشد زخمی
 ...یشنم یکدارن بهمون نزد یانوساق یکیتار

آوردن؟چرا   یسر لوس ییچه بال: یدتو صداش بالخره پرس یبغض مشهود با
 کشتنش؟

 ی؟ زد: چرابهم نگفت  یبه زور حرف م انگار 

 .اشکاش بودم یزشر آماده

که براش  یاز اتفاقات  یلیحال تا به االن خ ین باا یاز حد، ول یشبود! ب ضعیف
 .بود و تحمل کرده بود ینیب یشپ یرقابلغ

 !برات داشت؟ یا یده گفتنش چه فا-

 :اددهنشو دوباره فرو د آب

که تو دردسر انداختمش عذاب    ینچقدر به خاطر ا یدونیبخشم... م ینم خودمو
 !یدم؟کش  یوجدان م

کرد تموم بشه، گفتم: به خاطر تو    یم یکه با روانم باز   یبحث  ین زودتر ا ینکها برای
 بخواب  یر نمرده؛ بگ ی،کس  یا

 کرده بود؟   یکار گفت: فقط بگو چرا؟ مگه چ  ملتمس

شو  شده تو مغزش، سر  یگلوله خال  یهکردم: فکر کن ،  نگاهش   یرهخ چندثانیه
 !یه؟ شکنجه ش کردن، فرقش چ یدن،بر

 !. سواالتت تموم شد؟ یشنهمه شون به مرگ ختم م یچی،دادم: ه ادامه
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 .و صورتشو با دستاش پوشوند یدکش  یخفه ا جیغ

تجربه کرده   ینارو قاتل و خالفکار همه ا یهزدم، چون به عنوان  یحرف م راحت
 :بردم یبمم. بلند شدم و با فاصله از تخت دستامو به جبود

 بره  ینم یشاز پ یکار  یهبخواب، گر-

 .یدتو بالش فرو برد و پتورو، رو سرش کش سرشو

برداشتم. رو به رو پنجره    یگاریرو خاموش کردم. لباسامو عوض کردم و س  دیوارکوب
 .و روشنش کردم یستادموا

 !باشه یمن نبود که برام عاد یهزندگ شب، رنگ آرامش تو یاهیزدم به س زل

 یه بشه که زندگ یکوسه ها قراره طوفان   یدنقبل رس یانوسکردم اون اق  یم حس
 یهفشار دادم و، رو تخت دستمو تک یگاریتو جا س یگارمو... سیرههمه رو دربر بگ
 .گاه بدنم کردم

   .چهره غرق در خوابش زل زدم به

 ...منم غرق خواب شدم یقهق.  بعد چنددیدمدستمو، روگونش کش پشت

*** 

 فریحا

  ینباش ینجابسپر به من، تو بهتره ا-

 !کرده باشم...نه  یهگرفت. نکه گر  یسمخ ی و از چشما نگاهش
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 یسشد بسوزه و خود به خود خ یتو چشمم باعث م یبیسوزش عج یشبد از 
دونستم و  یکه م  یتاییکردم. قصد داشتم به آتش واقع  یم یشراض یدبشه. با

 .بگم

 !داشت بدونه... نداشت؟ حق

 و محکم گفت: حرفشم نزن مصمم

 توروخداا یوانبازوشو گرفتم و سمت خودم برگردوندمش: ا کالفه

 !حرفم و عوض کنم  یدیتاحاال د -ایوان

 ندارم یشزد: نترس کار پوزخندی

 کنم   یسکتونم ر ینم یشه،گفتم: نم  نچی

 !داشت ...اونم حقیگه.  حق داشت دیدبه صورتش کش یدست  عصبی

 .یومددوتا درم یرونب یدیکش  یم یکیشده بود که  یمثل دستمال کاغذ دردامون

 یرمنم یگم؟جاییم ی چ  یشنو یم -ایوان

 :ینزم یدمکوب  پامو

 ی؟بار گوش کن یه یشهم یچ   یدی؟چرا گوش نم-

  .باال انداخت ابروهاشو 

 یشه؟م یجمع کردم: چ  لبامو

کنم و بهش حمله کنم    یقاط  یهو ینکهفقط احتمال ا یچی،نگاهم کرد: ه ترسناک
  یرم... باشه میشهبدنم یشتره،ب
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 :کردم  یز ر چشمامو

 !ی؟مطمئن-

 :تو اتاق یدمگذاشت رو سرم و کش  دستشو

 برو آماده شو  یاب-

 چشم -

و   یکه غم عالم رو دلم نشست. لوس  یدمکش  یکرد و در اتاق و بست... نفس  اخم
 !رفت ینم یول ینداختم،م یروناز ذهنم ب یدبا

در حقش    یمعرفت   یب   یلیبرده بودم. خ  یادخودم شده بودم که اونو از    یر درگ  اونقدر 
 !یلیکرده بودم...خ

در دلم براش تنگ  چق  ید؛بخش ی افتادم. اونم قطعا منو نم یان شا یاد ناخودآگاه
 .شده بود

که داشتم به جمع سه نفرمون بود. و   یدیرو شکمم گذاشتم. تنها قوت و ام  دستمو
 .روبه رومونه که  یا یندهآ 

.  یدمو پوش  ینمو شلوار ج  یخواستم. تاپ مشک   ینم  یزیشد چ  ی آتشم حل م  مشکل
 . موهامو آزاد ول کردم

 !!!زدم. قشنگ بود یو تو دستم لمس کردم. لبخند کج  یفمظر  گردنبند

 .هال منتظرش بودم تو
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زنگ در حواسم و سمت   ی. صدایادن یینکردم پا  یباال بود و دعا دعا  م ایوان
 .آتش برد

 :یدمرو لبام نشوندم.  درو کش یدهنمو قورت دادم و لبخند مسخره ا  آب

  یخوش اومد-

  :یستاداخم جلوم وا با

 ذشت؟خب؟ خوش گ-

 !برادر من بود ینچشماش زل زدم. ا تو

 دلم برات تنگ شده بود  -آتش

 در وارد بشم؟  ینتونستم از ا یکار ساز بود! م  محبت

 مهمه یلیحرف بزنم؛ خ یییزاچ یهباهات راجب   ید با -

 :نگاهم کرد خیره

 تحمل ندارم یگهد یمبر -آتش

  تو یاتند باال آوردم: ن...ب سرمو

 :گرفت  دستمو

 خونه اونه ینجاا -آتش

 !یومدپله ها نگاه کردم...ن به

 کجا؟-
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 .کتم و شناخت و کمکم کرد بپوشم  یز رو آو از 

  یومد چرا نم یوان؟ اباال  ییدمدو یرفت و من چرا نم یم یشهمه کارا پ مبهوت
 پس؟ 

 :به زور نگهش داشتم  یرون،بست و هولم داد ب درو

 کجا؟-

 خووب یجا  یهگفت:   بالبخند

 یامنم-

  .شد که قفل کردم یجور طوفان  یه چشماش

   یا...بیزمعز یاب -آتش

  .یمآسانسور شد وارد

 .زد یقلبم نبض م یبه جا مغزم

 ین بش -آتش

 .سرد بود هوا

به خودم فشار دادم. دستمو سمت گردنم بردم، اما گردنبندم   و یدمکوتاه سف  کت
 !نبود یخوب  یوحس نکردم. نشونه 

که االن تو    یآروم نبود. همه آوانس داده بودن آتش ممنوعه ست. ممنوعه ا قلبم
 .کنارش بودم  ینماش

 .و باال برد یقیموس یدونستم از کجا شروع کنم. صدا نمی
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 :دمدراز کردم و خاموشش کر  دستمو

 جا نگه دار  یه یم،آتش وقتشه حرف بزن-

 یمرس یعوض کنه گفت: االن م یدشونقطه د ینکه ا بدون

 :باال بردم صدامو

 یگهنگه دار د یگمم-

 :سمتم و ابروهاشو باال انداخت برگشت

 ی؟سرمن داد زد  -آتش

 .کارام از دستم در رفته بود  کنترل

  گفتم: خب عجله دارم  آروم

  شنوم یشروع کن، م -آتش

 .شدم یره صاف کردم و به صورتش خ صدامو

 یستممن...دوست دخترت ن  ینکهزحمت شروع کردم: اول از همه ا به

و به چپ برگردوند و   ینباال رفت. آب دهنمو قورت دادم. ماش ینماش سرعت
 .محکم روترمز زد

 .خورد یشهشدت پرت شدم جلو و سرم محکم به ش با

 ی؟گفت   یبگو، چ  یگهدبار  هیگفت:   یترسناک   یآروم ول بالحن

 !بود یشکار ینایکه پر از ماش  یمتروکه ا یباال گرفتم. جا  سرمو
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 :یشونیمگذاشتم رو پ  دستمو

 فکر کن یمنطق  یاآتش ب-

 .نگاهم کرد یبیداد به فرمون و با حالت عج  یهتک دستشو

 !یستن یدونستم عاد یم خوب

 منو یبخدا تو اشتباه گرفت -

انتظار   یوونهد ینم تو نطق خفه شد. من چرا از اخنده که ادامه حرف یر زد ز بلند
 !بودن داشتم؟ یمنطق 

 !ی؟گفت   یم -آتش

عاشق   یوانممن با ا ی؛کن یکه تو فکر  م یستمن ی: من اون یین انداختم پا سرمو
 ...اونم... آتش تو

قفل بود.  یول یدم،رو کش یرهشدن در بهم سرمو تند باال آوردم.  دستگ یدهکوب  با
 :بهش زد یو تقه ا یشهاومد سمت ش

 از صداقتت خوشم اومد -آتش

 .. با ترس عقب رفتمیدکوب  یشهمشتش تو ش با

 کنم؟   یخوشبخت  یآرزو یانتظار دار -آتش

 بامن نه! با خودتون ید؛به چپ و راست تکون داد:  بد کرد سرشو

  :زور دهن باز کردم هب

 یبهت نگفتم...تو برادرم یوکن من هنوز همه چ  باز 
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 یگی؟ سگ دروغ م ینع یخفه شو چرا دار زد: یا قهقهه

  .دور شد ینماش از 

 باز شو  ی، : باز شو لعنت یشهتو ش یدمحرص کوب با

 .اسمش روش بود یدرست شدن اوضاع تو لحظه آخرو داشتم، ول توهم

 "توهم"

چشمامو خود به   یادینور ز یخوردن نور تو صورتم چشمامو زود برگردوندم، ول با
 .خود بست

  .کردم  ی. ترس و تا پوست و استخونم حس میدمترس ی.. مبود. یپج سوار 

   بود؟  یچ  قصدش

 :داد زد بلند

 یبگو....بگووو دوسم دار -آتش

مکث پاشو، رو گاز  یقهگرد شد. با سرعت دنده عقب گرفت و بعد دو دق  چشمام
 .کرد  یجادا یبد یفشار داد که صدا

... به خودم اومدم و  ومدیبار خدارو صدا زدم. با سرعت نور داشت م یناول برای
  .عقب پرت کردم یجسم مات بردم و، رو صندل

تو فضا    یشهخورد شدن ش  یکردم. صدا  یمبهم، سرمو تو دستام قا  ینابرخورد ماش  با
  .انگار کر شده بود یو بارها صداش کردم، ول یدمکش  یغی. جیچیدپ
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ده  جمع ش ینکردم .کاپوت ماش  یطرف صورتم و حس م یهشدن و سوختن  گرم
 .بود

 !!زدم: آتش داد

 من بهت اعتماد کردم یو از دست دادم: روان  کنترلم

 !داد؟ ینم یکه جواب   یدرس ینمبهش  صدام

 .شد یعقب گرفت... خون تو رگام منجمد شد. باورم نم دنده

زده   یغبکشه رسما!! اشک صورتم و پوشوند.  اونقدر ج ینخواست منو تو ماش می
 .یدمکوب  یشهشدن. با مشت تو ش یابود مداشتن ن یمصوت یبودم، تارها

نشکست. خم شدم از جلو قفل فرمون و بلند کردم.  یتا بشکنه، ول یدمکوب  اونقدر 
ها   یشه. مهم نبود شیختهاش روم ر  یزهکه شکست و خورده ر  یشهتو ش  یدمکوب

 .کنن  یم یمچقدر زخم

اون   یدواقع باکه تو وجودم بود افتادم. در   یبچه ا  یاددادم.    یخودمو نجات م  باید
 .دادم یو نجات  م

 یله شد... نفس نفس م  یبد  یبا صدا  ینانداختم.   ماش  یرونخودم و ب  یشهش  از 
 .زدم. دستمو، رو چشمام گذاشتم

 "مواظبش باش"

کردم که اگه تو    یفکر م  ین به ا  یداز ترس زهره ترک شم کم نبود!! نبا  ینکها  احتمال
 .بودم االن مرده بودم ینماش
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 یول ییدن،دو پاشو... نفس گرفتم و به زور بلند شدم. شروع کردم به ایحفر پاشو
 !از جاده نبود یاثر

 ...یشترشدو ترس من ب  یم  یک هوا داشت تار  حس شده بودن   یو صورتم ب   دستام

 .از پشت سرم تنم و لرزوند ینماش صدای

ولم  یرمدونستم تا نم یتوان ندارم. م یگهدونستم د یم یکردم، ول  یشتر ب سرعتمو
 .رسه  ینم یوانا یگهدونستم د ی. میکنهنم

 .شده... لبمو گاز گرفتم.  دستمو، رو شکمم گذاشتم یر دونستم د می

بود؛  واسه نجات  یدمام یهکه ما  ی. واسه بچه ایدلرز یواسه اون م یشتر ب دلم
 !شد  یم یشطور ید... نبایوانخودم و ا

رفتن و برگشتن روحم و   یقا،شد اون لحظه دق یچ  یدمرفت. نفهم یاهیس چشمام
 . به تنم حس کردم

 :یستادچشمام بسته شه آتش باال سرم وا ینکهخودم اومدم و قبل از ا به

 کردم: کثافت  زمزمه

 .یدمد یبه خودم م  یکنزد یلیو خ مرگ

کردم تا    یشده بود. شماره م ینسنگ ینم. قفسه سیومددرم یوندرم یکی نفسام
 ...مطلق همه جارو گرفت یکی رتو سرم خورد و تا یکه جرقه ا  ییجا

*** 

 ایوان
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 .دوباره برگشتم یچندبار رفتم سمت در، ول رفتم یتو اتاق قدم رو م کالفه

  ی که رابرت کرده بود نگاه   ییمنحرف کردن ذهنم لپ تاپ و برداشتم و به کارا  واسه
 .یومد نم ییبود و صدا یقعا یواراانداختم. د

 :کرد. زمزمه کردم  یم  یمعصب یشتر ب همین

  قراره حرف بزنن؛ آروم آروم-

 .و رو گوشم گذاشتم یرونب یدمشکش  یبماز ج یمزنگ گوش یصدا با

 یریاااخبر بگ یوقت زنگ نزن   یه -رابرت

 یدین؟ رس-

  داده شد یلو سالم تحو یحاره...محموله صح -رابرت

 ین؟ گرد  یبرم یک -

 ساخته  یشسفر به روح یم،ِاما اصرار داره چند روز بمون -رابرت

  خب-

 ینداره؛ اوک  یحتما بازم به تو ربط  -رابرت

  برم  یدبا-

 باشه فعال  -رابرت

 .کردم  قطع
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بلند شدم و با چند   ینمتونستم بش  ینم  یناز ا  یشتر دوباره سمت در رفت.  ب  نگاهم
 !...ههیراییقدم بلند رفتم تو پذ

 یبرج باشن. صدا  یو هنگ جلو نبود! از قبل جان و خبر کرده بودم که با لورل    کسی
 .اومد و بعدش جان ظاهر شد ییقدم ها

 :شد  یکمباز بود! چهرش درهم بود؛ نزد در 

 یوان ا -جان

 کو؟  یحا: فریدمتعلل پرس بی

 با آتش رفت  -جان

  یگارد حق نداره بدون باد  یحا! کجا؟مگه من نگفتم فریاز حماقتش گفتم: چ   عصبی
 دنبالش، نه؟ یو نفرستاد یاحمقم حتما کس یتو یرون،بره ب

 :انداخت  یینپا سرشو

 برن یکردم خودت گذاشته باش  ینه فکر م-

 :برد یبشداخل ج دستشو

 :فشار دادم  یقمافتاده بود ازش گرفتم و انگشتم و، رو شق  ینگردنبند رو زم  ینا  فقط 

 گمشو از جلو چشم -

مثله ناقوس مرگ تو سالن   یشگوش  یو درآوردم و بهش زنگ زدم. صدا گوشیم
 .پخش شد
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آسانسور  یلورل و هنگ روبه رو یرون،. رفتم ب یدمام کشبه موه یدست  کالفه
 :بودن.  برگشتن سمتم یستادهوا

 دنبالش  ینر یم-

  ی برگشتن عاقبت خوب  یوارانه جلوشون تکون دادم: دست خال یدتهد انگشتمو
 نداره 

محو شدن. گردنبندشو تو   یدمتکون دادن و با باز کردن در آسانسور از د سرشونو
  .دستم فشردم

 .به سرم زد  ی! فکری؟کرد  یکار چ یحا؟فر یکرد  چیکار 

 داخل و شماره رابرت و گرفتم: رابرت؟ برگشتم

 شده؟  یچ   یه؟چ -رابرت

 زود آدرس خونه آتش و بفرست -

 شده؟  یزیچ -رابرت

 ...رفت یکه م  ینزن زود باش آدرس خونش و هرجهنم یاضاف  حرف

 فرستم یگفت: باشه االن م  آروم

شدم. اول به آدرس خونش    یناومد. سوار ماش  یمگوش  یامکپ  یصدا  یقهچنددق  بعد
 .نشد یخبر یرفتم. چند تا بوق زدم، ول

تا  کشتارگاه بود   یهشب یشتر . بیدمپر یاطباال رفتم. آروم تو ح  یوار شدم و از د پیاده
  !خونه
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شو شکوندم؛ دستمو رد کردم  یشهدر شدم. ش یکگذاشتم رو اسلحم و نزد  دستمو
 .داخل و درو بازکردم

نصب کردم گوشه    یکیو شنود کوچ  یننبود...  دورب  یچکسه  ی جارو گشتم، ول  همه
 .ام بود یگهزدم. چندتا آدرس د یروندر و  ب

. با هر بار برخوردن ین اب شده بود رفته بود تو زم  یانگار  یهمشون سر زدم، ول  به
 !شد ونفسام مقطع تر یم یدتر سردردم شد یبه پوچ 

 یژنی بکنم و اکس  یحرکت   یچتونم؛ ه  یکه نم  یقل عمگودا  یهکردم افتادم تو  یم  حس
 .رسه یبهم نم

کرده بود زود    یر که ذهنمو درگ  ی. طوفان یدم زدم و دستمو رو فرمون کوب پوزخندی
 .یدکردم سررس  یکه فکرش و م  یقت تر از و

زنگ خورد...شماره  یم! گوشیومددرست درم یشممحس ش یشههم متاسفانه
  !ناشناس

 دادم: بله؟  جواب

 :زد یحرف م یرسم

 یرمگ  یتماس م یمارستانواتسون، از ب یسالم آقا-

  :کرد  یاصال کار نم مغزم

 ی؟ واسه چ -

 یشاتون جواب آزما-
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 خب؟ -

 ین؟ که فرمود  یبه آدرس یمبفرست یا یریدگ  یم یلخودتون تحو-

 به آدرس ینگفتم: بفرست  کالفه

 حتما خدانگهدارتون-

 .نگفتم و قطع کردم چیزی

 و بفرس یشماره اون عوض  رابرت زنگ زدم: به

 :کرد  مکث

 آتش؟  -رابرت

 اره زود باش -

 نه؟   یا یگیباالخره م یوان؟شده ا یگفت:چ   یو نگران  باتعجب

 :یدمرو فرمون کوب  دستمو

 یست....نیحافر-

 به اون داره  یخب چه ربط  -رابرت

 :روهم فشار دادم دندونامو

  بردتش یاون عوض-

 کنه  ینم یشنگران نباش، کار -رابرت

 ها؟  یسخونش ن ی نداره واسه چ  یششو رابرت اگه کار هخف
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 یشهم یدارسونم، پ یباشه آروم باش ...خودم و تافردا م -رابرت

 چون قراره بکشمش یدوارم،...امیدوارمزدم: ام داد

 شد،  بهم بگو یآروم باش خبر -رابرت

 فعال -

  .برج ترمز کردم یجلو یعصب  ی،کردم و پرتش کردم رو صندل  قطع

 :جلو اومد   یدنمبود. با د یستادهبرج وا یوجل  لورل

 یست ن یخبر -لورل

  .رو شونش که از سر راهم کنار بره زدم

 .تو قفل چرخوندم یدواومدم.  کل  یرونآسانسور شدم و با اعالم طبقه ب سوار 

 .رو مبل نشسته بود و پشتش به من بود امیلیا

 !داشتم بهش یاز اومده بود؛ ن ی! وقت خوب هه

 ی؟کن  یم یچه غلط  ینجابردم: توا و  باال صدام

 .وترس بلند شد و برگشت باتعجب

 ...من...م-

 یستممنم چهارپا ن یول یست،ن ینجاِاما ا یو اصال خبر ندار ینیِاماروبب یاره اومد-
 یرون که باور کنم؛ گمشو ب

  .رفت یرونلرزون ب یحرف و با قدما ینکردم که ب  نگاهش
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 !شده بودم یوال. هیدمکوب  یوار و د و محکم ت یو صندل یدمکش  یبلند داد

خاموش بود! زنگ   یکه رابرت فرستاده بود تماس گرفتم، ول  یبار باشماره ا چند
  .کرد  یم یکه باهامون همکار  یسیزدم به پل

که دادم و    یپاره کردن. ازش خواستم شماره ا یکهت یفشروع کرد به تعر اولش
 .کنه  یابیرد

  .نوز منتظر بودمفرسته و ه  یم یگهد ینتا چند م گفت

زنگ خورد؛  یمزل زده بودم.  خونه غرق سکوت بود.  گوش م ییرو به رو یوار د به
 ...سرهنگ بود

دورتر از  یلیکه فرستاده بود رسوندم. خ  یشنیشدم و خودمو  به لوک ینماش سوار 
 .بود یالو

 .و تو جاده گذاشتم. اطراف و نگاه کردم ینو ماش رسیدم

  .و روشن کردم یمبود. چراغ گوش یه خاک جاد یه  یجاده اصل پایین

مچاله  ینماش یهاطراف و نگاه کردم که چشمم افتاد به  یینرفتم پا یبیسراش از 
 .یدهکه رو به روش بود و معلوم بود؛ بهش کوب  ینیشده و ماش

برش داشتم و   ی،گوش  یهگرفتم. چشمم افتاد به   ینتر و نور و تو ماش یکنزد رفتم
 .بستمه رفتم. چشمامو با حرص مچاله شد ینسمت ماش

  !شد یم یخون   یدمرده باشه با یقرار بود توش آدم اگه

افتاد.  دنبالش کردم که رفته   ینکه چشمم  به رد خون رو زم  ینگرفتم رو زم  نورو
 .شد یشد و بعد قطع م یختم م یخون  یشد و آخرش به رد پا یم یشتر رفته ب
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به  یباشه؟!  نگاه  یخون  ینزم ینباشه،  ول یزیچ ینممکن بود تو ماش چطور 
 !آتش بود یهگوش  ینا یعنیتو دستم انداختم. خاموش بود،  یگوش

 ینسخت بود. رفتم باال و سوار ماش یلیخ  یکردم خودم و کنترل کنم، ول  یم سعی
 ...راه افتادم یقه. بعد چنددقیدمشدم. سرمو، رو فرمون کوب

 !!یمارستانبود.  از ب یز رو م پاکتی

 .ینامه رو خوندم. هه! اختالل روان  و برداشتمش

 !؟یگفت روان   یبهم م یحانبود فر یخوددونستم. ب یو که خودم م این

 .روشن کردم یگاریو س  ینرو پرت کردم رو زم نامه

 .چشمم گرفتمش یدرآوردم و جلو یبم و از ج گردنبندش

ه  ک  یزیزارم، چ  ینم  ی جا گذاشت، ول  ینوخبر داشت که ا  یخودش ازهمه چ   انگاری
 ...از دستم گرفته بشه یمتعلق به منه به راحت 

*** 

 فریحا

 .یدرس یبه گوشم م یمبهم صداهای

عالئمش   یول  یفه،ضع  یکم  یست؛کم ن  یهوش  یدعا کن که هنوز زندس، دوهفته ب -
 خوبه 

 :یچیدشد و دوباره صداش پ سکوتی
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  یش ببر  یداگه بدتر بشه با  یکنم، ول  یقطع نشده، من مرتب چکش م  یزیش خونر-
 یمارستانب

  زد؟  یداشت راجب من حرف  م این

 !زندم  یشهبازو بسته شدن در اومد. چه وحشتناک، که هنوزم باورم نم صدای

دلم  یر و ز یچیددلم پ یتو یدیکه درد شد  یدنکش یهکرخت شده بود. به ثان  بدنم
 .منقبض شد

  .شد یر گفتم. اشکم ناخودآگاه سراز  آخی

 ...کردم  شدم. چشمام و باز  یکردم ته  یم حس

  یستاده سرم وا   یباال  یبود! مرد  یهنه فقط شب  یبود، ول  یمارستانب  یهاتاق که شب  یه
 :بازم شوکه گفت یچشما  یدنبود. با د

 اوه گاد-

تا کلمه از  تونم! به زور دو ینم یدمتخت بودم. خواستم دستامو تکون بدم که د رو
 :دهنم درآوردم

 دستام-

 یزمتونم باز کنم عز  ینم-

 :جون لب زدم یه...دوهفته؟؟ ب دوهفت گفت

 یوان ا-

   ی؟گفت: ک   متعجب
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شد. تازه   یاز تو سرم قطع نم  یناشدن ماش  یدهکوب  ی...صدایدکش  یصوت م  گوشام
 .کردم  یهاروهم داشتم کم کم حس م یشهدرد اون خورده ش

 ... دستامو باز کنیاا...عوضیعوض-

 :تکون داد یسر تاسف  مرد

 و خراب کرده  یتروح یتوضع ینو ا یسقط  داشت  یه یعیه،کامال طب-

بود؟! که نتونستم نگهش دارم!  یعیکامال طب  ی. چ یدشکمم نگاه کردم.چونم لرز به
 کشمش  یخودم م یکثاافت...با دستا

 ی؟درد دار-

  یرمم ی: دارم میدمکه ممکن بود هرلحظه خفم کنه نال  بابغضی

. یدنکش  یو به رخ مشدن و دردام  یم  یدار شدنم انگار تک تک سلوالمم ب  یار هوش  با
 .یدسرم کش ی به ِسُروم باال یدست 

 .تو خودم جمع کردم پاهامو

  کردم؟  یقتزر  یوتیکب یتا امروز چندتا آنت  یدونیم-

  .تو خودم جمع کردم یشتر . پاهامو بیدکش  یر ت دلم

 االن یشیمسکن زدم، خوب م-

نفسم   شد و سوزشش  یم  یده کش  یمقبل  یزخما   ی که به دستام بسته بود رو  زنجیری
 .یوردو بند م

  .یدممن شن یگفت، ول  یزیباخودش چ زیرلب
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 "...واسه بچه دار شدن نداشته باشه یشانس  یگهبوده... ممکنه د یبد یضربه "

بودم از دستم گرفته شد.   یدهکه شن  ییحرفا  یفرصت کالبدشکاف با ضرب باز شدو   در 
 .کرد  یساکتم م ازش تو دلم بود که خودبه خود  یترس یه

 خبره دکتر؟ چ -آتش

 ید بازم کن یگهدرد داره، م -دکتر

 .تفاوت اومد جلو و کنارم نشست یکردم  ب   یبغض نگاهش م با

 پس؟ یبه هوش اومد  -آتش

 یسوزی؟م یدار یمبکش یبستم و با تمسخر لب زدم: موفق نشد چشمامو

 !خفه داشت یکردن... اما هنوز نطفه ا  یم یداپ ینبه لطف مسکنا تسک زخمام

 .ه چشمامو باز کردمنزد ک حرفی

 قشنگ تر از جفتتون و کشتم یز چ یه یول  ی،تو نمرد -آتش

و داشتم از دست   یرمتر! قدرت مشاه  یقبار عم  ین. ا یدو بر  یدتو گلوم خط کش  تیغ
 !جاذبه برعکس شده بود  یددادم. شا یم

 :رفتم و جمع کردم یلتحل انرژی

  یم سوراخ موش قا ینا...تویترس یم یوانسگ از ا یندونم ع ینم یفکر کرد - 
 داره؟ یشدن چه حس

 ینبسته شد، اما خودمو نباختم. ا  تو دهنم که چشمام  یدپشت دست چنان کوب  با
 !بودن یچه یباتقر یگها ددرد
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 !کنه نزار ببرمش  یتند کار م یلیزبونت خ -آتش

 :ترش کرد یزدم که عصب نیشخندی

 ی؟ ترس یم یپس قبول دار-

 :ید، رو موهاش کشچندبار دستشو یشد و عصب بلند

 الل کن تا خفش نکردم  ینودکتر ا -آتش

  نه؟ یحرفامو بشنو یتحمل ندار-

 :و بهم دوخت یشآتش نگاه

مردنت و قبول کرده    یها دنبالت گشت، ول  یوونهد  ینع  یگیکه م  یوانیاون ا  -آتش
 راحت یالتگرده، خ  یدنبالت نم یکس  یگه... دیتو واسشون مرد

 .یدمام کشرو زخ یا  یگهخنجر د حرفاش

  کنم  ی: باور نمیدموار خند دیوونه

 .سمتم گرفت یسرنگ  دکتر 

 ی؟کنم عوض  یتورو باور م یحرفا یتوجه گفتم: فکر کرد بی

 .حس شد یسوزش دستم بدنم ب  با

 ...یدهکنه نجاتم م  یولم نم یوانکردم: ا  زمزمه

 !زخم زبون نزنم؟ یا کردن درد حس نکنم   یهوشم م یشدم. ب  یم یار کم هوش  کم
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م جمع  بشه پاهامو تو شکم یدهبودنم به رخم کش یکمتر درد دلم و ته  ینکها واسه
 !یوانکردم. آخ ا

  یزیوجود داشت! از آتش هر چ یباور کرده بود ُمردم؟ حتما جنازه قالب  چطور 
 ...دست به دست هم داده  بود تا زجرُکشم کنه ی! همه چ یومدبرم

داشتم؟!   یه کاراش فکر کنه چه فرق که به تخت بستنش تا ب  یروان   یضمر  یهبا    من
 !ازم بسازه؟ مثله خودش؟ یوونهد یهخواست  یم

تو   یقسقف بودم و عم  یرهرحم تر؟ خ  یقاتل ب   یه  یوانبسازه و از ا  یوونهد  یهمن    از 
 .افکارم غرق شدم

خورد! دوتا چاقو   یبا عنوان "برادرم"بهم م ی. حالم از کسیدباز شد...تنم لرز در 
  .کرد  یم یزشونتدستش بودو داشت 

 :نشست  یبست و، رو به روم رو صندل درو

   !یحامله بود -آتش

 .و نشکستم سکوتم

 :کرد  یقرمز نگاهم م ییچشما با

تونم،    ی اطرافم و نم  یآشنا  یآدما  یافه ( که قیشینوع سندرمه )ادراک پر  یه   -آتش
 ناختم اشتباه ش  ینکنم...تورم واسه ا  یبدم و فقط از نشونه ها استفاده م  یصتشخ

  یادکردم... ازت خوشم م  یداتخوب شد پ ی: ولخندید 

کردم.   یبا ترس نگاه م  یآدم روان  یهتونستم بگم و فقط به حرکات  ینم چیزی
 !از جنون نبود ینگاهش عار
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 یم؟کن  یباز -آتش

از چشماشو بست. با فرود اومدن چاقو درست کنار سرم   یکیرو باال آورد و  چاقو
 .یدمکش  یبلند یغج

زدم...  کل تنم  یلعنتش کردم.  نفس نفس م یغ با ج یگهنشدم و چندبار د یخال
 .یدلرز یم

  گفت: نترس  یوار یوانهد بالحن

بگم. اومد باال سرم و چاقو    یزیچ  یحت   یگهنا نداشتم د  یختن،ر  یصدا م  یب   اشکام
 :ک درآوردرو از تش 

  هنوز کارت دارم -آتش

آورد. نفسمو حبس کرده بودم. درواقع   یینگلوم پا  یر رو گونم و تا ز  یدرو کش  چاقو،
 ...قفل کرده بودم

 نه ینجانچ نچ....ا -آتش

 .چاقو رو گذاشت رو مچم و محکم فشار داد تیزی

 !نکن، توروخدا یادنکن...دردم م یییباز شد: آ  زبونم

 .کردم  یخون و، رو مچم حس م گرمی

  ی دم که قبال هرچ کر   یحس م  یفشارش داد! درد و جور  یشتر نکرد و ب  ینامرد  اونم
 .بودم مثلش نبود یدهدرد کش

 .اآلِن من بود یفتو تعر یزیناچ یدرد کلمه   یدشا اصال
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  یمکن  یپانسمان م -آتش

 دلم گفتم کدومش و؟  تو

 !گرفته بود  یشونباز ینوسامشد. س یم یینمحکم باال و پا ینمس قفسه

 :یدمبغض نال با

 کردم؟  یکارتمگه من چ-

 یبد کرد یلیخ ی،شد  یوانکه مال ا  ینمکث جواب داد: هم بی

 یگاز گرفتم... دستام آزاد شد. مچمو گرفتم و به زخمش نگاه کردم. سطح   لبمو
 کرده بود و پوست باز شده ام  یکه مچم و رنگ   یخون  یدننبود! با د

زهرآلود    یباهم بهم هجوم آوردن.  چشمامو بستم و هوا یجهتهوع و سرگ حالت
 .یدمهام کش یهاتاق و به ر

 ...کردم. واقعا نبود! نشستم  یحسش نم یگهرو شکمم گذاشتم. د ستمو،د

 انداخت روم و گفت: ببندش  یدیسف باند

 .یچیدمصدا باند و آروم پ یپشت دست اشکامو پاک کردم و ب  با

 .کرد  یو تار م  یدمخون د ینگاهم به قرمز  هربار 

 ی؟: عاشقش شدآتش

 !انگار کرد  یشکنجش و کامل م یوانا  یادآوریبا  هردفعه 

  !قورت دادم: به تو چه   بغضمو
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 ولت کرد؟   ینکهگفت: با ا  ناباور 

 .سمتش انداختم یبا درد بستم و نگاه مبهوت  چشمامو

  دونم یراجب اون  م یوزد: من همه چ یترسناک  پوزخند

شد. کنارم نشست که عقب رفتم. دستمو گرفت و بازور سمت   یینباال و پا تخت
  .تخت گذاشت ی و رو یدخودش کش

کرد؛ هرلحظه منتظر بودم که با   یانگشتام رد  م  ینبود! چاقو، رو از ب  یدهفا  یب   تقال
 .کنم  یاز انگشتام خداحافظ  یکی

 یدی...شکنجم میبستم: دار چشمامو

 :خندید 

 یدی؟از کجا فهم-

 یهو نه! من چرا  یروان  ینا یکرد، ول  یدل سنگم آب م یدکه بابود   یجور حالم
 زدم؟ یمغر  یوانبه ا یعمر الک 

من و خونسرد بودناش در برابر حرص  یایدعواها، بحثامون، لجباز یادآوری با
 !خان یوانگلوم ا  یتو یشد  یزدم. عجب بغض ی خوردنام لبخند تلخ 

 برم یازت نم یولم کن بزار برم...بخدا اسم-

 :ابروشو باال انداخت یتا یه

 ی؟بر یروندر ب یناز ا یزارمسالم م یفکر کرد-

 !اقعا؟بودم و سالم
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 یچید؛ که کنار انگشتم پ یروحم و هم جسمم و داغون کرده بود.  با سوزش هم
  .چشمامو باز کردم

 خطا رفت  -آتش

 .و تو مشتش گرفت چونم

 .ت حرف زددرس ینشد با ا ینفرت زل زدم تو چشماش، انگار نم با

  یض کاراش با حرفام عذابش بدم. مر  یداشتم از حاال به بعد منم به تالف  تصمیم
 !بود که بود... به درک

 اسم هم خون روت بزارم  یشهکه شرمم م  یآشغال یهخوره؛ تو  یحالم ازت بهم م-

 :خندید 

 نه بابا؟  -آتش

 یوار رفت که دستمو به د  یاهیاومدم.  چشمام س  یینپس زدم و از تخت پا  دستشو
 ..  رفتم سمت درو بازش کردمیستادمبند کردم و به زور  روپا وا

 !!نبود قفل

  نه برو یاعادت کردم بهت نرو... -آتش

 :تو صداش واضح بود. بانفرت جمالتم و ادا کردم تمسخر 

 !بمونم! داداش یدچرا با-

 بگو؟  یگهبار د یه:  یدخند بلند

 .گفتم  ی"ا هه
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 .یدمد یدادن بهش نم یحواسه توض یلیدل یگهکرد برادرمه، اما د  یباور نم هنوز 

 یچه خراب شده ا یگه د ینجااومدم. ا یرون پشت گوشم زدم و از اتاق ب موهامو
 .بود یخونه کلبه ا یهبود! شب

جلوم و   یعنیکرد.    یانعکاس م یرومخ  یاز خودش صدا یهپام هرثان یر ز چوب
 نگرفت که فرار کنم؟

متوقفم کرد. سمت راستم و  یپارس کردن سگ  یزدم دو قدم نرفته صدا یم لنگ
 .کرد  یش داشت نگاهم  موحشتناک یبا چشما یاهیبزرگ سنگاه کردم. سگ

 .ژرمن افتادم یادهوا  بی

  جلو یاقورت دادم: ن   بغضمو

  .درش بسته بود یدو خودمو رسوندم به اتاق، ول با

 :به در یدمدستام کوب. با کف یچیدساق پام پ یتو دردی

  آتش...باز کن-

 . یدبهم رس یاهشد. سگ س یاشکم خشک نم ی چشمه

    ...و چشمامو بستم یدمکش  جیغ

 یستاده وا  یمتو فاصله پنج سانت  یدمچشمام و باز کردم. چشمامو که باز کردم د  آروم
 ...ینتموم شده... به هق هق افتاده بودم. رو زانو افتادم زم یرشو زنج

*** 

 ایوان
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بوکس چسبوندم. دستکشامو   یسهبه عکس تو دستم انداختم. عکس و، رو ک  نگاهی
  .شروع کردم به مشت زدن یدم؛پوش

  ی . خستگ یومدنشستم. از خودم بدم م ینرو زم ی زدم و زدم که با خستگ  ر انقد
  ی شد چه معن یتو قلبم که تازه داشت پاک م یاهیتو سرم و س یصداها یشپ

 !داشت

*** 

بود. انگار قبول کرده بودم    یدنکش  یگار بوکس و س  یسهوزم مشت زدن به کهرر   کار 
نقطه ضعفم و تو دستش گرفته  کردم نشد؛ آتش    یباشم. هرکار  یدو منم نبا  یستن

  .چرخوند یبود و م

ساختم که   یواسه خودم  م  یو حس کنم. داشتم جهنم  ینمکه نتونم بب  یعسر  انقدر 
  ...همه رو توش بسوزونه

 ی؟بگ  یزیچ یخوا ینم یاد؛م یگهدوهفته دDNAجواب -رابرت

  یرونگفتم: برو ب  یخشدار باصدای

  یچ : هید دوند سمت خودش، تو صورتم توپاومد سمتم، از بازوم گرفت و برگر   عصبی
 یریگ  یم یصبح تا شب الل مون  ی،زن  ینم ی؟حرفکن  یم یدار یکار معلومه چ

که با تو داره   ینیب یم ینی؟ب ی" تو اصال ِاما رو میرون"برو بیکنیدهن باز م یموقت
مرده...واسه  یا زندس  ونیمد ی نم یست؟ن یحاحواست هست که فر یشه؟ نابود م

 هاا؟  یکن  ینم یکار  یچ 

 :یشدرفته رفته بلندتر م صداش
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 رسه؟ یبهت م یچ   یبوکس کوفت  یسهو مشت زدن به اون ک یدنکش  یگار از س-

 .پوزخند بود یه یشهمثل هم جوابش

بوکس برگشتم.  عکس مچاله شده   یسهو سمت ک  یدمکش  یروناز دستش ب  بازومو
 !ینیش؟ب یرو از روش کندم و صافش کردم. جلو چشمش گرفتمش: م

زدم و مشتمو بستم و عکسو تو   یشخندیداد.  ن یروننفسشو ب ی و عصب الفهک
 :دستم له کردم

  !ینیش؟ب یحاال م-

 ینیب یمعلومه  نم ینیش؛ب یجواب دادم: نه نم خودم

  بردم سمت گوشش و زمزمه کردم: له شد صورتمو

 .شناخت یو نم  یدجد یوانا ینا ی. کسزدم یرون. لباسامو عوض کردم و ببرگشتم

رو  یدمکش  یشده بود. دستمو م یدار ب یموحش یتر و خونسردتر از قبل خو مرموز 
 .که توش بودم  یگودال  یها یوارهد

بود.   یتهش خالص یول داشت، یشد. درد داشت. خون مردگ  یدستم زخم م کف
  .خواستم برم و نباشم یم

 .م برگشتمبرخورد در به ه  یبود؟! با صدا  یو مفهوم تعادل چ   ینداشتم؛ معن  تعادل

سرهنگ زنگ زد؛ آتش    ی،بر  یدگفت: با  یعزد سر  یکه نفس نفس م  یدر حال  رابرت
کنه    یرتتونه دستگ  ی سازه تا کامل نشده نم  یبا پول و رشوه، داره واست پرونده م

 یمتون  یم  یکار چ  ینمتا بب   ینجااز ا  یو دور ش  یبر  یدقبلش با  یره،و حکم دادگاه و بگ
 یمبکن
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  .دادم یهتک ر یوابه د ینهبه س دست

 :یدسمتم و دستمو گرفت و سمت در کش اومد

 یپرواز دار یگهساعت د یهجور کردم  یتبل یبا بدبخت -

 :دادم عقب هولش

 یشهر بزرگ برام فرق  ینتو ا یاباشم  یتو اون سلول چندمتر یرم،نم ییمن جا-
 ...اندازست یهنداره هر دوش واسه من 

 :شد یکمنزد دوباره

 یکه نم  یحاییواسه نجات فر یدیام چی ه یگهن خراب شده داو یاگه بر یوانا-
  مونه ینم یستن یاهست  یمدون

 :یدم. کالفه غریدمشتو مشتم جمع کردم و باال کش یقشو

  هست-

 :گذاشت رو دستام  دستشو

 یبر ید االن با یباشه هست، هست، ول-

اعالم  یراننقشه داشتم؟! تو فرودگاه منتظر بودم که پرواز به مقصد ا یاباختم  می
 .دادم یلشد. پاسپورتم و تحو 

  .واتسون! نگاهمو سمت دختر ِرسپشن سوق دادم آقای

  یدشما ممنوع الخروج-



 

 
661

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

گرفتم و راه افتادم سمت   یلپاسپورت و تحو یخیالیکردم...نه اصال ! باب  تعجب
 !خورد...آتش یاسم تو سرم زنگ م  یهجلوم و گرفتن، فقط  یساکه پل  یخروج 

فرستادنم  یم.  مستقیمشد یادهپ یطوالن  یر مس یند زدن. بعد ط دستام دستب به
 .بازداشتگاه

که خارج از شهر بودن از خالفکاراهم بدتر بودن.    ییمسکو به خصوص اونا  پلیسای
  یتی جروحت اهمبه جسدت و م  یکس  یشدی،م  یزخم  ی،کشت   یم  یا  یمرد  یاگه م

  .داد ینم

بود نشسته   یته بود. چندساعت فساد و گند کل شهرو گرف یبود که بو  ی سال چند
 !یفشو کث یاهس یکایبودم و زل زده بودم به سرام

 :شد سرمو بلند کردم یرابرت که با پول دادن از کنار افسر رد م یصدا با

پرونده هام در   ینکرد؟ ساده تر   یلپرونده رو انقدر زود تکم یاون چطور -رابرت
ت پرونده قتل و خالف  اونوقت اون چطور تونس یشن،عرض چند ساعت تموم نم

 !بده؟  یسپل یلو قاچاق تحو

 :زدم پوزخندی

 بودن  یمدارک جعل-

. چشماش تاحد امکان یگمدارم م یچ  یدو منگ نگاهم کرد و انگار تازه فهم گیج
 :باز شد

 از خونش!؟ یمآورده بود یر که گ  ییاونا  یعنی -برترا

  .دادم یهها تک یلهشدم و شونه مو  به م نزدیکش
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 !داده پس یسپل یلو تحو  یرک اصلمدا -رابرت

مو از   یهرفت. تک یرونهشدار افسر کنار نگهبان، رابرت ب ینگفتم که با صدا چیزی
 ییکسا  یبسته همونجا مکث کردم. با صدا  یبا چشما  یقهها نگرفتم و چند دق  یلهم

 .کردم  یز که با من تو بازداشت بودن گوشامو ت

  فکارهگفت خال  یبلند شد: مکس م ینکره اول صدای

 یمنم گوشا یزدن، ول یزمزمه وار حرف م یشتر بلند شد. ب یگشون د یکی صدای
 .داشتم یزیت

 !یپفرض کرده بچه خوشت  ییخودشو سامورا-

 :اومد  یسرفه ا صدای

 ید کم زر بزن  یسسه-

 ینتر شد: انگار ا یکخطاب کرده بود بلند تر و نزد ییکه منو سامورا  یاون  صدای
 !دفعه با من بود

راجبت،   یدمشن  یادز  یعه شا   ینجایی؟که ا  یکرد  یکار چ  یبگ   یخوا  یشگل نمبچه خو-
 !اشتباه گرفتن یوودیهال یلمایف یتایتورو با شخص یناا یادرستن؟! 

  یبم بود.  گردنم و کج کردم و دستامو تو ج یستادهازم وا یو فاصله کمت برگشتم؛
 .بردم

 یم  یلمکه انگار دارن ف  یکه تو سلول بودن طور  ییبازداشتگاه و کسا  یسو رئ  افسر 
 .کردن  یبا خنده نگاهمون م یننب

 یو خوب اومد ییگفتم: سامورا  یآروم یصدا با
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بود؛  تعادلشو    یهوییکه چون    یدمبندش پامو باال آوردم و پشت زانوش کوب  پشت
دادش   یکنار دندش که برگشت به پشت و صدا  یدماز دست داد و افتاد. با پام کوب

  .بلند شد

  .به موهاش چنگ زدمشدم و  خم

گفتم: جالبه اسمم به    یگرفته ا  یباال آوردم و از پشت کنار گوشش با صدا سرشو
 یم؟ک  یاستخوناتو له کنم تا بفهم یخوا یگوشت نخورده م

  .بگه یزیتونست چ یبود که نم  یداونقدر شد دردش

 :و داد زد یلهبه م یدولش کردم و بلند شدم.  با باتون کوب یافسر یصدا با

  یدبسه، خفه ش-

با ضربه    ی کرد بلند شه،  ول  یم  یبود. سع  ینکه رو زم  یچرخوندم سمت اون   سرمو
 .بود یر گ  ینحساس زانوش خورده بود حاال حاال زم یکه به جا  یا

 یفشغال کث-

 .به خنده کش اومد لبم

که تا االن با   ییاونا یافهشکستن استخوناش ق یکه صدا  یچوندمو پاشو پ نشستم
 .و جمع کرد یکردنون ملذت نگاهم

دفعه درو    ینهوش شد. ا  یچون از درد ب   ید طول نکش  یادبلند داد زدناش ز  صدای
 .باز کردن و اومدن سمتم، به دستام دستنبد زدن

به شکمم فرود آورد. دندونامو رو هم فشار دادم. زل  یبا باتون ضربه محکم افسر 
  جلو یااز کن و ببازداشگاه که اسمش مکس بود:  دستامو ب یسزدم به رئ
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  ید زد: انفراد زد و رو به سربازا دا نیشخندی

 یکیتار  ینداشتم به ا  یاز ن  ینور و پنجره ا  یچبود. بدون ه  یکتار   یجا  یهدفعه    این
 ...حد و مرز یو سکوت ب 

مثل همه شب ها و روزا!   یدم،پلکامو باز کردم. نخواب ینور به چشمم ال یدنتاب با
 .نفوذ کنه یاهیشت پلکامم سبستم تا پ یفقط چشمامو م

 :پخش شد یاکو وار صدای

 یدار یمالقات  یابیرونب-

تونستم،   ی.  از پشت سرم منگفتم و همراهش تو اتاق مالقات رفتم چیزی
 .بدم یصشتشخ

 ین زد و گفت: فقط ده دقه وقت دار  یز رو م  یلهجلو روش، دستنبندم و به م  نشستم

 :اش نشسترو لب  ی. پوزخندیمهم قفل بود یچشما تو

 ینجا؟گذره ا  یخوش م-

 .ظاهرم خونسرد بود یشههم مثله

 واسه حبس ابد  یایتوم یگهمدت د یه یول یم،من که موقت-

 :یدگوشه لبش کش  دستشو

  یکن  ینم  یینتع ینوا یگهتو د-

  ی و زمان، حت  یچشماش ثابت نگه داشتم:  قراره زندگ  یاهیچشمامو تو س  قرینه 
 کنم  یینمرگتم من تع یهثان



 

 
665

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 :به هم قفل کرد یز زد و دستاشو رو م ندیلبخ

 یرون،ب یارمتب یمنه بهتر بود ازم بخوا یتو دستا یت! زندگی قراره کن ییچه کارا-
 کرد  یشکار  یشهنم یکله شق   یول

 :انداختم یگمد یو پامو، رو پا یدادم به صندل تکیه

 خوره تو ذوقت  یخوشحال نباش، بعدا م یادمنگران خودت باش، ز-

 یریو صدام ادامه دادم: مراقب باش زودتر از موعد َنمت باتمسخری

جا براش    یهو    یگرانهم ترس و هم ترسوندن د  یماریشکرد. ب  ییر نگاهش تغ  رنگ
 .داشت

 یرسون  یخون خودت ضرر مبه هم  یتو دار-

 !بخوره وسط نقطه ضعفش یرمحرف بزنم تا ضربه ت یدونستم چطور یم خوب

 :ابروشو باال انداخت یتا یه

 یه؟ورت از هم خون کنظم-

 یکه دار یاون دختر ی؛دار یبد یتبا افسوس تکون دادم: واقعا وضع سرمو
 خواهرته یدیزجرش م

 از آسمون نازل شد بهت؟  یشه؟جدن! اوم...چطور م -آتش

 دستت یادمدرکش م یگهدوهفته د-

 :یزرو م یدزد و دستشو کوب نیشخندی

 بحث مسخره رو  ینجمع کن ا-
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کرده بود ول    یهو که بخاطرم گر یوقت کس یچمن ه ی: ولشد و آروم گفت بلند
 کردم  ینم

 :یدمشدم غر  یدکل  یدندونا ینحرص بلند شدم. از ب با

 شمارش معکوس شروع شد -

 :خودم اشاره کردم به

 ینداشته باش یدنمواسه د یبعدا چشم  یدقاتلت و خوب نگاه کن، شا-

 :باال برد دستاشو

 نگفتم یزیچآروم من که  -آتش

 سازم که به آدم بودنت شک کنن  یازت م یآدم-

 :یدمکوب  یز و، رو م یدمکش  دستمو

 باز کن  ینوا یاسرباز ب-

باز کرد و به دست خودش زد.  یله. دستبندم و از میدطول نکش یشتر ب یهثان چند
 .یمسمت در راه افتاد

 :کردم و برگشتم سمتش  مکث

برات دارم، منتظر باش،  که یزاییهحرف نبودن؛ برنامه ها وسوپرا یا  ید تهد یناا-
 تارمو از سرش کم نشده باشه   یه یدوارمدرضمن ام

  یدوارزدم و آروم زمزمه کردم: ام پوزخندی

 :صورتم گرفت یجلو یکه برگه ا  یرونبرم ب خواستم
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 یبگرد یلیدنبالم خ  یشمنم یراض -آتش

 :در گرفتزد و سمت   یشونیشاشارشو به پ انگشت

 منتظرتم  -آتش

به آدرس روش   یدرآوردم و نگاه  یبمسلول برگشتم. برگه رو از ج و به یرون ب رفتم
 .انداختم. خارج از شهر بود

پشت   یوار لب گفتم و چشمامو باحرص بستم. سرمو چندبار به د یر ز یا عوضی
 ...یدمسرم کوب

*** 

 فریحا

  .شد یدهفرستادم که حس کردم گلوم خراش  ییندهنمو پا آب

  :یومدم یا یگهمرد د ی. صدایگهم یچ  یدمفهم یزد.  نم یداد م آتش

 یکن  ینابودش م یدار یمارستانب یمشببر  یدبا-

 :آتش واضح شد صدای

 من دخالت نکن یو درست انجام بده و تو کارا یفتتو وظ -آتش

 !. بسته نبودمکرد  یشد.  دستامو کنارم حس م یدهمحکم کوب در 

 زدم: آب لب

ّر شده بود. نگاهم و دوختم به  وارد گلوم شد. بدنم س  یشد و حجم خنک   یسخ  لبم
 !کرد. لبم کش اومد  یکه با ترحم نگاهم م  یدبا روپوش سف ی،مرد جوون 
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 یرم؟م یدارم م یشده؟ چ-

 !دونستم یاون و نم یدم. خودم به زور شنیومدانگار از ته چاه درم صدام

و روش نشست. نگاهشو، رو خودم حس کردم.  یدو کنار تخت کش یچوب  صندلی
 .فل کرددستاشو بهم ق

 :یدمبمش و شن یمردم!  صدا یم نباید

 یکرد  یتو اون تصادف تموم  م یریبم یخواست  یاگه م یری،م ینم-

سرت   ییچه بال یدونم دکتر قبل  یبگم...نم یدونم چه جور یمکث گفت: نم با
  خوام رک و صادق باشم ی...میآورده ،  ول

 :دهنشو نامحسوس فرو داد آب

 یینه پا یلیخ یصاحب بچه بش  یندهدرآ  ینکهدرصد ا -دکتر

 .یختمحکم روهم فشار دادم. قلبم فرو ر چشمامو

 باهات داره؟  یچه مشکل -دکتر

 !بکشم یرونآوار ب یر نداشتم خودمو از ز نا

 یست؟گشنت ن  ی،نخورد یزیچچند هفتس به جز دارو  -دکتر

 :لب زدم آروم

 یگه؟و نفهمم د یچیکه ه  یکن  یقتزر یزیچ یه یتون  یم-

 ...قدماش دورتر شد یصدا یرون،مانند فرستاد ب آه نفسشو
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 :دادم ینشون نم یعکس العمل یکرد ول   ینگاهم م یرهچند ساعت خ آتش

 ی؟درد ندار یگیم یعنیتو دو روزه؟   یادآخه چرا صدات درنم-

حس شده    یبدنم ب   ی. زخم هایدمکش  یکمتر درد م  یگهسکوت گرفته بودم. د  روزه
 .یدکش  یم یر تقلبم  بدجور  یگاه   یبودن، ول

که جلوم بود    ییغذا ینیبود. نگاهمو از س یمداغون تر از وضع جسمان یمروح حال
  .کنارم نشست  ینزد و، رو زم یشآت یگاریگرفتم. س

   !کز کرده بودم. زانوهامو بغل زدم. معلوم بود حوصلش سر رفته  یوار د کنج

 من برادرتم؟  یکن  یچرا فکر م -آتش

برعکس    یووقت آرزو نکرده بودم. خدا همه چ  یچتورو ه  مثله  ی...هه! هم خون برادر
 !من  یکنه برا  یبرآورده م

 یدوس دارم خواهرم باش -آتش

 .رو لبام نقش بست پوزخندی

رو قلبم  یقاآورد جلو و دق یگارشوطرفش، س یدلباسمو کش یقهشد روم و  خم
 .فشارش داد

و چفت هم کردم.  خوردم و چشمامو محکم روهم فشار دادم. دندونام    یسخت   تکون
 یگاریشه؟ کرد قلب من جا س  یفکر م

 :گوشه پرت کرد و سمت در رفت   یهخاموش شده رو  سیگار 

 ...دبو یگهجور د یه یکاش همه چ   -آتش
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 !یرونگرفت. هم از تو هم از ب  یم یشداشت آت ییکهگذاشتم رو جا  دستمو

  یه ! تواتاق نامرد ییبود...کجا یوانا یرم،شد نخوام بم یکه باعث م یقدرت  تنها
 .بود یسسرو

شد   یباعث م یومدکه بهم م  یکنار زدم و آروم از جام بلند شدم. فشار  موهامو
 .مدام لبامو کبود کنم. آروم رو تخت نشستم

  :باالآوردم و سرمو روشون گذاشتم. سرمو کج کردم زانوهامو

 !یخواد فرار کن یدلت م-

  .کردم  سکوت

 دلت اومد؟  یچطور یری؟بم یخواست  یم-

 .کش اومد  لبم

 آتش هم خونته -

 .بستم چشمامو

 !دنیگر مرده نم یه دنبال  یکنه! ول  یداتپ یوانا یخوا می

 .دهنمو قورت دادم آب

 ی؟فکر کرد  یچه ی؟تحمل کن یتون  یم تاکی

 .به چپ و راست تکون دادم سرمو

 ید گفتم: دست از سرم بردار  بلند
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 ید و سرمو تو بالشت فشار دادم:  ولم کن یهگر  یر ز زدم

مامانم با   ییالال یو تو خودم جمع شدم. صدا قلبم  یکینزد ییو گذاشتم جا دستم
 .یچیدقشنگش تو گوشم پ یلهجه روس

 :زمزمه کردم باهاش

 Mikey از Баю آهنگ

Спи баю баю, спи моя малышка 

 من یکوچولو  یی،بخوابالال الال بخواب

Спи баю баю, люблю тебя я слишком 

 یادز یلیمن دوستت دارم خ یی،الال الال بخواب

Спи баю баю, спи моя любимка 

 من یهبخواب دوست داشتن یی،الال الال بخواب

О-на-на-на-на, спи моя малышка 

 من یکوچولو  بخواب

Спи баю баю, спи моя малышка 

 من یبخواب کوچولو یی،الال الال بخواب

Спи таю таю, люблю тебя я слишком 

 یادز یلیدوستت دارم خ یشم،آب م شمیآب م بخواب
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Спи баю баю, спи моя любимка 

 من یهبخواب دوست داشتن یی،الال الال بخواب

Бейби расскажи мне о любви 

 از عشق بگو یمبرا عزیزم

Я устал мои муки убери 

 خسته شدم  یفیتکل یب  یناز ا من

Ты подойди, ты обними 

 بغلم کن  یکم،نزد بیا

Пленник в твоей любви 

 در عشق تو اسیر 

Улетаю я в бесконечнось 

 کنم  یپرواز م  یتنها یب  به

Бейби закрой глаза я рядом 

 چشماتو ببند من کنارتم عزیزم

Лунный свет покажи нам дорогу 

 !راه و به ما نشون بده  مهتاب

 

  یبر یپاشو ظهر شد؛ دخترحوصلمو سر م-
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 :تخت نشستمچشمامو باز کنم رو  ینکه ا بدون

 یدی؟بهم م یچه حس چندش یدون  یخواد خفت کنم، م یدلم م-

 یم؟بگذرون ی تفاوت گفت: به نظرت امروزو چجور بی

تکون بخورم نگاهمو معطوف نقطه کور مقابلم  ینکهروتخت نشست. بدون ا کنارم
 .خورد یحالم بهم م یدنشمنفس کش یکردم. از صدا

 ینیش؟ب یتوام م -آتش

 یوچمکث لب زدم:  با

 ی؟زد یباهاش حرف م یداشت  یشبکه د  یهمون  -آتش

 .و متعجب نگاهش کردم. اونم به روبه روش زل زده بود ترسیده

 زدم ی... حرف نمیگفتم: من ... باکس  بریده

 یگم؟م یچ  یدون  یخوام کنم و... م یکه نم  ییکنه، کارا  یم یتماذ یگاه   -آتش

  .گلوم چنگ انداختم  به

 !یدمشد یشبن منم دکردم، چو  یانکار م چطور 

 یرون برو ب-

 گفت؟  یگفت: به تو چ   خشک

 :مشت کردم یقمرو شق دستمو،

 خفه شو -
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 یگمنم ینترس به کس  -آتش

  ی نم یین،بهش و هولش دادم که از رو تخت پرت شد پا یدمدستام محکم کوب با
 از کجام اومده بود یهوهمه زور  ینا یدمفهم

 ی؟ کن  یمروان یخوا یکثافت م  یوونن؟ل  خودت دهمه مث یگفتم: فکر کرد  یغج با
دارم  یچ  یگهاز عذاب دادن من؟ د ینشد یر س ی؟و ازم گرفت  یمبستم نبود همه چ

روحمو    ی،حس مادرانمو تا آخر عمر ازم گرفت  ی،بچم و گرفت  ی؟که نگرفته باش
 ازمن  یرونبکش ب یگهبسمه د ی،جسمم و نابود کرد ی،گرفت 

 .یستادروبه روم وا شد و با دست شلوارش و تکوند. بلند

 :شلوارش برد  یبگفت. دستاشو تو ج  یباال رفته نگاهم کرد و نچ  ییابروها با

  خواد یزمان م یشیخوب م -آتش

 .یدمرو صورتم کش دستمو،

 :کرد  یو تک خنده ا یدکش  یقیعم نفس

 !داره؟  یهربار شکنجه هام تازگ  ینیب یم-

 .مع شد. صورتم از درد جیدسمتم و موهامو ازپشت کش اومد

 بلند شدن؟ تا کجا ببرمش؟ یادیز  یکن  یفکر نم -آتش

دوست داشتم. فقط  یلیبودم! موهام و خ یحاحرفش به خودم اومدم. من فر با
  :یبفهم ینوتا ا یدختر باش یدبا

 نکن -
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 یدم؟ اوم نشن -آتش

 ! نکنیدار یکار زدم: با موهام چ داد

 یشه کوتاه نم  یادشم گفت: زگو  کنار 

 .کشن  یکردم سوهان به روحم م  یتم. حس مبا درد بس چشمامو

 .بود یدهرسکه تا شونم  یدمرو  موهام کش یولم کرد؛ عقب رفتم دست  وقتی

 ینور برق م یروشنم تو دستش جلو یقهوه ا یشده بود؟ موها یسخ یک   صورتم
 .زد

کردم که تا آخر    ینتنفر یجور یدیلحظاتمو م ینخورم تاوان تک تک ا یقسم م-
 ینیب ینم یخوش یعمرت رو

 .بودم یدهگرفت که تاحاال ند  یبیرنگ عج نگاهش

 پوزخند گفت: اهمال نکن  با

 ...و سرمو تو بالشت گذاشتم و از ته دل زار زدم یدمکش  آهی

 .کردم  یسو موهامو خ ییبردم تو روشو سرمو

شدم و   یدهآرامش بود فقط...از پشت کش یول ینداختم،سرد به نفس نفس م آب
  :تطرف راست صورتم سوخ

 ی؟کن  یقالب ته یخوا یم -آتش

 نداره  یروحم و بهش دوختم: به تو ربط  یب  نگاه
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اومد... طناب!  یقهرفت.بعد چند دق  یرونو از اتاق ب یچوب  یکرد رو صندل پرتم
 .درآورد یبشاز ج یدیپارچه سفدستامو با طناب از پشت بست و 

 :صداش اومد یهچند ثان بعد

 یگه شد د تموم

باعث شد بغض کنم. پارچه رو سمت صورتم آورد و، رو   یومدکه تو ذهنم م  چیزی
 .چشمام بست

 :یچیدبغل گوشم پ صداش

 یکهکوچ  یدوست دارم آبج  -آتش

 بهم خوردن در اومد؛ رفت؟  یصدا یقه. بعد دو دقیدملبمو گز ید؛ لرز چونم

سکوت کلبه رو شکست.  یی پاها یگذشته بود سرمو رو شونم گذاشتم. صدا  خیلی
 .ستمصاف توجام نش 

 اسف بارم یتوضع ینبودم که داشتم از ا یخوشحال م ید! نبایومدداشت م جالد

  یوان با ا یریاز اول من تقد یدآخر راه ما بود. شا ین ا یدشدم؟ شا یم خالص 
 !کردم  یم یالک  ینداشتم. داشتم تقال

کنم   یکردم؟ نه نم  یآتش نوشته شده بود. از خدا گله م یمرگ من با دستا شاید
 .وقته قهرم باهاش یلیمن خ

  :قورت دادم ی. بغضمو به سخت تر شد  یکبازشد و قدماش بهم نزد در 

 یکرد  یکارو م  ینکاش از اول ا-
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*** 

 ایوان

 یابونبود. از خ  یستادهرابرت منتظرم وا  یابونخ  یگهد  سمت  یدم؛با دستم مال  مچمو
 :یدمکش   یینزد که پا یشهشدم. چند تقه به ش ینمرد شدم و سوار ماش

  لطف کردم که اومدم دنبالت، دستم درد نکنه -برترا

 .استارت و فشردم دکمه

 هفته طول بکشه یهقرار بود   یشد؟پرونده چ-

 یماره، ثابت کرد آتش ب یاونم با پزشک قانون  یم؛گرفت  یلوک ی : آره، ولیدکش  آهی
  ی بازم به درد خورد وضع زندانا  یشد، ول  یموضوع بسته نم  ینپروندت هرچند با ا

  ینا ا یست رفت؛ مهم ن ی اومد و ک  یک   یکرندر و پ یب  یدون  یخودت بهتر م ارمینجا
 !یشد یر درگ یدمشن نن؛ک  ی دو روزه ولش م یارنب یر ام گ یرالنسکیم

 :به چپ و راست چرخوندم سرمو

 کرد و بستم   یم یوراج  یادنفرو که مثل تو ز یهنطق -

 :باال و برد و چند قدم عقب رفت  دستاشو

  شکونم؟ یتورم م یخفه شو، مگرنه پا یگیاالن م -رابرت

 .ابروهام نشوندم ینب اخمی

 گفت: باشه برو   آروم
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اش کنده شد... با نوک  از ج ینو پامو، رو گاز فشردم که ماش یدمرو باال کش شیشه
 .دستم انداختم یبه آدرس تو یکفشم سنگ جلو پامو شوت کردم و نگاه دوباره ا

بود و مشخص بود   یختهپنجره هاش ر درست رو به روم بود.  یکلبه چوب  یه
 !یمیهقد

از  یترک کرده باشه، ول ینجارو ا  یراحت  ینبه هم یبود؛ آتش بدون داستان  عجیب
سخت نبود. چندتا سنگ برداشتم و  یادنداشت باورش برام ز  یکه تعادل  ییاونجا

 .یستو بمب ن یزر از ل یانداختم تا مطمئن شم خبر یشچوب یسمت پله ها

بلند پله   یکه راحت شد با قدما  یالمدور تا دورش انداختم. خ گهیسنگ د چندتا 
 .هارو باال رفتم

کردم.   زل زدم   یریردم و هدفگاز پشت سرم اسلحه مو در آو  یا  یهرد شدن سا  با
 .شد یبپشتش غ یهکه سا  یبه درخت 

 یاشتباه م یکردم؛ چراغ قوه مو روشن کردم و تو دهنم گذاشتم، ول  یز ر چشمامو
  .کردم

و اسلحه مو سرجاش    یدمکش  یاز پشتش در اومد و به سرعت دور شد. پوف   نجابیس
  .برگردوندم

خورد   یها  یشهش  یباز شد. از رو   یژیق  یفشردم که در با صدا   یرهرو دستگ  دستمو،
 .رد شدم ینشده رو زم

نبود. چراغ قوه مو تو اطراف چرخوندم.   ییروشنا  یچاز ه  یبود و خبر  یکیتار  غرق
 !یدمشد
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 .بسته بود یمنقطع شد. دستاش به صندل منفسا

 .شد  یم  یین باال و پا  ینشچرخوند. قفسه س  یبسته سرشو تو اطراف م  یچشما  با

کرده بود.    گیر ینمنو زم  یادیجاذبه با قدرت ز  یرویقفل شده بود. ن  ینبه زم  پاهام
  ی شد و درست تو مرکز انفجارم فرو م  یم  یرو صورتش خنجر  یزخم و خراش ها

 .رفت

 :و کبودش شد  یدهخشک یبغض دارش حواسم جمع لبا یصدا یدنشن با

 !یکرد  یکارو م  ینکاش ازاول ا-

 یز م یبگم. چراغ قوه رو رو یزیتونستم چ یسکوت صادر شده بود.  نم حکم
 .شدم و جلو روش زانو زدم یکنزد یگهگذاشتم. چند قدم د

 .داد تا باز شن یاز پشت تکون م دستاشو

.  خون یستادمبلند شدم؛ دور زدم و پشت سرش وا یعسرکه   یدکش  یخفه ا جیغ
و قرمز کرده بود. آب دهنمو قورت دادم و   یمکرد و طناب ضخ  یاز دستش چکه م

 .تا آروم باشم یدمکش  یقینفس عم

   .شدم و طناب و آروم از دور دستش باز کردم خم

آشکار که تو صداش    ی. با حرصیرمو بگ  یزیشخونر  یتو دستم گرفتم تا جلو  مچشو
 یبود گفت: نگفته بودم به من دست نزن عوض

رو چشماشو کند و بلند شد. تند   ی. پارچه یدکش  یرونم بمحکم از دست دستشو
 ...سمتم برگشت
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فشرد چند بار پلک زد. انگار  یقشازش بودم. دستاشو، رو شق یهر واکنش منتظر 
 !بود  یدهبودنم نرس یهنوز به باور واقع

توهم بودن   یه ینا!  برگردم و حس کنم همه ایاهیبه سبستم تا برگردم  چشمامو
 .نبود  یول یش،تو پرده نما

داشتن. حاال    یبگیحس غر  یشکه تا چند لحظه پ  ییشدم و زل زدم به چشما  بلند 
توشون مواج بود. مهر داغ سکوت و درد از رو لبام   یترس و گرم  ی،موج رنگ دلتنگ 

 .رفت یکنار نم

 :مکث کرد یمدو قدم تو

 یم کردبگو بعد برو؛ خسته شدم از بس از دور نگاه  یزیچ  یه  ی؟زن   یحرف نمچرا  -

 .شروع شد انفجار 

 یکمدفعه نزد ینا یستم؛گفتم: دور ن  یآروم یدرون! دهن باز کردم و با صدا از 

 .رو قلبم نشست یمآروم جلو آورد. دستش مستق دستشو

 ی ب زد: اومدمرز جنون بود! بابغض ل  ینکرد. ا  یم یهو هم گر  یدخند یم هم

  :کج کرد  سرشو

 یاومد یر نابود شد... د یچ  همه

 کنه  یم یتمبار قلب خودش و هدف گرفت:   قلبم دوباره داره اذ ینا دستش

 ی؟چطور ادامه داد: چرا ولم کرد ی. عصبیدکوب ینمدستاشو، رو تخت س کف
 ی؟ تونست 
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رو قلبش    زخم  یزیشه، تا خونر   یخوردم تا خال  یرو شونم، تکون نم  یدمشت کوب  با
 ...قطع بشه

چند هفته   ینا  یدون   یفکر هرشب عذاب بکشم! م  ینباا  یمردم؟ گذاشت   یفکر کرد-
 سرم اومد؟  یچ 

 .یدمکنار نکش  یبهم زد  تکون خوردم، ول یمحکم تر مشت

 !!کنه تا فکر بغض کردن نکنه  یزد؛ قصد داشت حنجرشم زخم یداد م بلند

شکنجه شدن   ی؟چ  یعنی یم بزارنفر چشماتو روه یه یدهرشب با ام یدون  یم-
فراموش  یکره خاک   ینتو گوشه ا یکه هربار فکر کن  یندردش کمتر بود! کمتر از ا

 یشد

کتمو تو دستش سفت   یقهکرده بود.  یخال  ینمکه رو تخت س  ییاز مشت ها  خسته
 .فشار داد

 :کرد. سد اشکاش شکسته بود  یهزد و گر جیغ

بود   ینو خالصم کنه! فقط تنها دردم ا یادبودم آتش ب یناالن منتظر ا یفهم یم-
 یبگو، بگو م یزیچ یه یگهحرف بزن د ؛یرم بعد بم ینمنامرد و بب یتو یگهبار د یه

  یدونستیدونم چون، م

 ..بست  چشماشو

  مراقبش باشمم مرد یکه گفت   یگفت: اون   یومدکه به زور درم  ییهق هق و صدا با

 تونم داشته باشمش یموقتم ن یچه یگهتو صورتش چرخوندم: د چشمامو
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حال شده. انگار راحت شده بود! مقاومتش شکسته بود.  یکردم بدنش ب   حس
 .یدمکش  یقینفس عم

 :و گرفته کنار گوشش زمزمه کردم آروم

شد به   یم یکداشت نزد یم؛زندگ یگار بودم ته نخ س  یدهمنم رس ی،گشتم نبود-
مونده  تموم  یمهرم نانگشتمو فشردم روش تا همونجا خاموش شه؛ کا  یول  یلترش،ف

 یم یقکه تازه داشت آرامش توش تزر   ینفر تباه کرده بود، زندگ  یه یموبود، زندگ
بعدش  یمو،نابود کنم نابودگر زندگ یمزندگ یگار شد... قرار گذاشتم با خودم و اون س

 سوخته یمهن یگار اون س یر فندک بزنم ز

  .شدن وزنش رو دستام از خودم جداش کردم ینحس سنگ با

باال.  دستمو، رو نبض   یدمشهوش رو دستم افتاد. محکم گرفتمش و کش بی
 .بود که از دست داده بود  یادیبه خاطر خون ز  ینبود و ا  یفگردنش گذاشتم. ضع

بلند  یسرش بردم و بغلش کردم. با قدما یر ز یگموپاش و دست د یر دستمو ز یه
 .عقب خوابوندمش یرفتم و، رو صندل یرونب

. یدمد یدستمو م ی برداشتم. تازه داشتم خون رو یموو گوشفرمون نشستم  پشت
 .رو فرمون و دور زدم و گازشو گرفتم یدمدستمو کوب

 یامدکتر ببر خونه دارم م یه یع به گوشم چسبوندم: رابرت سر گوشیمو

رو سمتش   ینهو کردم. آ  یشتر بزنه و قطع کردم. سرعتم و ب یندادم حرف  هاجاز 
 ...نده بودتو صورتش نمو یچرخوندم. رنگ 
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استراحت   یدمشکوک نگاهمون کرد و گفت: سرومش تموم شد؛ چند روز با دکتر 
 یممواظبش یکنه رابرت بلند شد و دستشو فشرد و گفت: ممنون ُدک 

  .رفت یفشباالتر برد. بعد از برداشتن ک ینکشوکرد و ع  یاخم دکتر 

 سگ تو روحت آتش  یعنی -رابرت

 !بود یر زد و درگ  یزد و با خودش حرف م یتند قدم م تند

 ِد اخه بگو  -رابرت

 !یه؟دختر چ یهزد: حمااال دردت با  داد

 :دادم یتکون م یکه پاهامو عصب  یسمت من برگشت

 ....خه با خواهر خود! آ یهه؟دختر چ یهدردش با  یوانها؟ ا -رابرت

 رابرت سرم رفت  یگهد یر : خفه خون بگیدمحرفش پر میون

اومد. همونطور که  یرونپانسمان ب یخون   یچه هابده که ِاما با پار  یجواب  خواست
 :رفت رابرت و مخاطب قرار داد یم یسسمت سرو

 تو سرت یهستا صدات و انداخت  یضمر -ِاما

رفت. رابرت نشست رو مبل و به   یسگفت و داخل سرو  یا یگهد یزایلب چ زیر 
 :ید که دوباره از جاش پر  یدنکش یقهچند دق

  ید تورو با یوانرحم باشه؟ ا یتونه ب  یچقدر م آدم یهفهمم  ی آخه من نم -رابرت
 !بابا ییرو سرمون تو آقا یمبزار یمحلوا حلوا کن

 :اومد یرونب یسفشردم. ِاما از سرو یقمو دستمو، رو شق یدمکش  پوفی
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  ی هرچقدر م یرونبعد ب  یر که تو نسخه هست و بگ  ییبرو داروها یارابرت ب -ِاما
 یااو خورد کردتو، اعصابم  یاکن ب  یدادداد و ب یخوا

 .به رابرت رفت و  به اتاق برگشت یغره ا چشم

 ید منو ندار یمحبتا یاقتبا تاسف گفت: ل رابرت

گذاشت و گفت: من رفتم    یبش . نسخه رو تو جیدداشت و پوشو از رو مبل بر   کتش
  بابا

 :تکون دادم سرمو

 یبرگرد  یر کن د  یسع-

شدم و تو اتاق رفتم. ِاما  رفت. با بسته شدن در بلند یرونکرد و ب  یشینما اخم
  .تر رفتم یککرد. نزد  یکنارش نشسته بود و پانسمان دستشو عوض م

 نگران نباش یشهخوب م یول یومده،بهوش ن -ِاما

 !نگرانم؟ یدون  یباال انداختم: از کجا م ابرویی

 ی داد چه حس ینگاهت نشون م یظاهرت خونسرد بود، ول یادمهکه   یاز وقت  -ِاما
 یدون  یو خودت و مقصر م ینگران  ی،شخصه کالفه ااالنم م یدار

گذاشت.   یز پانسمان و جمع کرد و رو م یبا دستمال پاک کرد و چسبا دستاشو
 :یستادبرگشت سمتم و مقابلم وا

  ی نگران  ؛یمبزار آروم باش یدیم؛نکش یخودت و مقصر ندون کم سخت  یوانا یول -ِاما
 یمنداشته باش
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 !نگاهش کردم: منظور؟ عمیق

که با هربار انتقام خودتم   ینیب یآتش شو، م یخیالنگاهم کرد و گفت: ب گرانیبان
 یدیپس م یتقاص یه

 :زدم پوزخندی

وقت برام   یچجونم ه یست؛جونمم باشه برام مهم ن یمتدفعه تقاصش به ق ینا-
 !ی؟مهم نبوده، اوک 

رفت. رو تخت نشستم و   یرونب یا یگهرف د رنگ ترس گرفت و بدون ح  نگاهش
شدم سمتش و موهاشو از رو صورتش   یلمتما ی، رو دستش گذاشتم. کمدستمو

 .کنار زدم

سرم گذاشتم و طاق باز به  یر .  دستمو زیدمول کردم و کنارش دراز کش دستشو
  .سقف زل زدم

 زود یلیخ یشی؛خوب م-

*** 

 فریحا

اون    ینکه شدم. با حس ا  یار درست کنار سرم هوش  یکس  ینفس ها  یبعج  باصدای
اومدم که  ییناز تخت پا یعباشه؛ بدنم مور مور شد و سر یدهم خوابکنار   یعوض
 .یچیدتو وجودم پ یدرد

سوخت.  نگاهمو تو اطراف چرخوندم.   ی م یکم یشده بود، ول یچیباند پ دستام
  ...ینجاا یزدم یوندرم  یکیضربان قلبم 
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 ن یمو گاز گرفتم تا صداش نکنم. همون گوشه سر خوردم رو زمتخت شدم. لب   نزدیک
 و سرمو رو زانوهام گذاشتم: تموم شد اومد دنبالت 

 !روهم فشار دادم: هنوز دوست داره؟ چشمامو

برام نداشت. حس   یخوب  یسرد خاطره  ینچندبار بازو بسته کردم. زم چشمامو
 .آدم جنگ زده رو داشتم یه

 ی. دستمو جلو بردم و تکونش دادم. با صدایستادمسرش وا یشدم و باال بلند
 ...اسمشو صدا کردم یگرفته ا

.  بلند شد و نشست، دستمو گرفت و  یدمبازشو د یمهن یاتاق چشما یکیتار تو
 :یدسمت خودش کش

 !ی؟درد دار-

برو   یکمنه به چپ و راست تکون دادم. دستشو محکم تر گرفتم:  یبه معن سرمو
 ...ونورا

 .و عقب تر رفت یدکش  یآسوده ا نفس

 .نشستم کنارش

کردمو جلوتر بردم و رو    یخ عد گذروندن چشماش دست برگشتم سمتش ب کامال
به    ینکهکه تو صدام بود گفتم: من سر ا  یغم و خنده ا   یصورتش گذاشتم. با چاشن

 کردم  یداتو دل دادم با عقلمم مسئله پ

شد! چشمامو  یقتزر یمبه روح زخم یکنج لبش نشست. آرامش یمحو لبخند
 :به شونش دادم یه.  سرمو تکیدمکش  یبستم.  نفس لرزون 



 

 
687

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 !شدم یعقده ا یاد،که به لبات مهر شده بدم م  یبگو، از سکوت  یزیچ یه-

 :و گذاشت رو شونم؛ دستمو فشار داد چونش

 یستوت، سکوت نحرف بزن، مجازات سک یشتر هر وقت ساکت بودم تو ب -ایوان

 !موندم یخواست تو اون حالت تا آخر عمر م یدلم م چقدر 

  ییدن کردم! چون ممکن بود با دو  یبهش فکرم نم یگهنداشتم. د یدیام یندهآ  به
فهمه  یوقت بهش نرسم... دونده ماراتون م یچشه و ه یخال یرپامز یمن تو آن 

 !یگمم یمن چ 

  بودم یده عوض شه، من خوابشو د  یهمه چ  ینکهاون شب...شب قبل از ا -

  بردم  یلحظه به عمق فاجعه پ یهزدم؟!  یحرف م یعاد خیلی

سرت  ییچه بال یبپرس یخوا یازم؟ نم یندار یگفتم: سوال  یخش دار یصدا با
 آوردن؟ 

که    ییکرد بالخره گفت: نه ... تک تک کارا  یکه داشت غرقم م  یسکوت طوالن  با
 یستبه گفتن ن یازیکنم، ن  یباهات کرده رو حس م

خواست   یم  ینخوام بگم، از اونجا که تو ماش  یمن م  یو عوض نکردم: ول  موضعم
ضه به خرج دادم و نمردم... از اون شکنجه هاش بگذرم درد بچه  عر  یلهم کنه، ول

 ...یشهوقت خوب نم یچکه به دلم گذاشت ه  یا

 .منقبض شده بود بدنش

 یگی؟ بپرسم راستشو م یزیچ یه یوان؟م: ازد صداش
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 :گرفتش اومد  صدای

 !گفتم؟  دروغیک -

 یادنم  یادمزدم:  لبخندی

 ی؟دوسم دار هنوز   یدهنمو قورت دادم: با وجود همه چ  آب

 یدم،پرس یسوال و ازش نم ینوقت ا یچخواستم تو چشماش نگاه کنم. ه نمی
 کردم،  یچون حسش  م

  .فشار دادم ینشبه س یشتر داشتم بشنوم.  سرمو ب یاجاالن انگار احت ولی

 نه  -ایوان

  یدم شن یخورد و م ی م ینمبه س یانهضربانش که وحش یشد...صدا یطور یه  قلبم
 !الل شدم. نه یول

 .جدا شدم و نگاهمو تو چشماش انداختم ازش

داد به تاج تخت و پاهاشو دراز کرد. چشماش همون بود،   یهباال برد.  تک   ابروهاشو 
 ...یول

 !یدی؟ترس-

بار سکوتش به من  ینلحظه ُمردم! مات و صامت بودم. ا یه یقتشحق نترسیدم
 ... کردم به کنار  یکه از جملش حس م  یکرده بود. رنجش  یتسرا

 :باز شد  بونمز 

 ی؟ دوسم ندار-
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 :یدخند چشماش

 خودمو دوست داشته باشم؟ یدبا -ایوان

 :ادامه داد ینهرو لبش بش یومدم یشکم پ  یلیکه خ  یلبخند با

کنه    یم یآرامش و تداع  یهبد اومدنا  ینا ی ول یاد،... از هردومون بدم میتو، من-
 یزاز هرچ یشتر اون آرامش و دوست دارم، ب

 ...و و تو آغوشش گم شدممکث رفتم جل بی

. یدمتو حموم انداختم و درو قفل کردم. لباسامو درآوردم و تو وان دراز کش خودمو
 .داشتم یکرد؛ حس خوب   یآب سبکم م

رفتم سمت   یاومدم. داشتم م  یرونب  یچبود. حوله پ   ینیمب  یر نرم کننده ز  یممال  بوی
  .خشک شد ینمقفسه س یرو رد کبود ینهکمد که چشمم تو آ 

شده بود! گوشه به گوشه صورتم و از نظر  و روش فشار دادم؛ بنفش  نگشتما
 .رو گونم افتاده بود یگذروندم. سمت راست صورتم خراش بزرگ 

 .سمت کمد رفتم یخیالنور شده بودن!  ب ی. چقدر ب یدمرو چشمام کش دستمو،

 .یدمو پوش یرونب یدمکش  یشرتیو ت شلوار 

الغرشده بودم؟! رفتم تو هال،  ینقدر ا ییعنزد؛  یتنم زار م تویکم  تیشرته
 .بود یرونب یوانصبح بود و ا۹ساعت

 !نه  یادونستم ِاما و رابرتم تو خونن  نمی
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و قبول   یناز فکر شده بود و جسمم باتموم وجود ا یکاناپه نشستم. ذهنم خال  رو
 .کردم و سمت پنجره برگشتم  یتنم دارم و به عقب هدا یکرد. موها  یم

وارد  یدکش  یم یازهکه داشت خم  یبود. رابرت درحال رخت بستهانگار  زمستون
 .هال شد. اولش متوجه من نشد

 .دهنش باز موند و عقب گرد کرد یدکه د  منو

 یدی؟؟؟ جن د-

 :یدپشت سرش کش دستی

 ی؟کن  ینگاه م ی...حاال چرا اونطوریدیحق م ینیبب ینهخودتو تو آ  -رابرت

 خوام خرخرتو بجوم یلب زدم: م آروم

 .خنده زدم  یر زد. ز یکج   ندلبخ

 :فاصله رو کاناپه نشست با

 !کردن  یشرفتشبکه ها چقدر پ ین ا ینمو بده بب یموتاون ر -رابرت

 یموتو ر  یز کردم. خم شدم رو م  یزونگفت. لبامو آو  ینوشه ا  یمیجو صم  ینکها  واسه
 .و برداشتم  یونکنترل تلوز

برخورد کرد و  یوار با د یبد یکه  با صدا  یدپرت کردم سمتش، سرشو تند دزد بلند 
 یره خ یهشد. با بهت دستمو، رو دهنم گذاشتم. چند ثان ینپخش زم یکشهرت

  .حرف گذاشت و رفت ینگاهم کرد و ب 

 !من نبود که یر . تقصیدمکش  هوفی
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 گرفتم؛  یرو گونم گذاشتم. نگاهمو از پنجره نم دستمو،

خفه   یبا صدا و یشه. محکم خورد به شیومدم یشهبا سرعت سمت ش یا پرنده 
 ...یینبال بال زد و پرت شد پا یا

 ...هامو فشار دادم یقه. شقیچیدتو مغزم پ ییرو قلبم فشار دادم.  صدا دستمو،

  یده؟رابرت چرا جواب نم یحا؟فر -ِاما

 ...یساوا -رابرت

 جلو، یومدنم داشتن

  ی چ  یدمفهم ی. نمیزدشد و هنوز داشت باهام حرف م یتو سرم قطع نم صدای
 !یگهم داره

 یکنه؟ م یطور ینگفت: چرا ا  یهبا گر ِاما

بهم وصل شد.  هولش دادم و بلند شدم.   یرابرت رو شونم نشست.  برق  دست
 .کف دستامو، رو گوشم گذاشتم

 عقب  یدزدم: بر داد

و به  یاراد یر دونستم حرکاتم غ یبود. مدراومده  یم. گریومدآروم جلو م رابرت
 .نشن یکمگفتم نزد  یم ینخاطر هم

 به ما بگو؟  یشدهچ -ِاما

 ییمما یننترس... بب -رابرت

 یوانزنگ بزن ا -ِاما
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 :یشدنتو سرم بلندتر م صداهای

 ید...نزنیدنزن نههه

 ترکه یسرم...سرم داره م ییی: آ یوارچسبوندم به د پیشونیمو

 یارم؟ کنه قرص ب  یسرت درد م -ِاما

 .. سرماز پشت گرفتتم. سرم . ییکه دستا  یوار تو د یدمکوب  سرمو

  :دادم یزدم و تو هوا پاهامو تکون م یم جیغ

 یس ه -رابرت

بهش و اونقدر   یدم. با پام کوبتو فکر مهار کردن خودم بودم یول ید،لرز یم دستام
 دستاش در رفتم: با من حرف نزن... نزن یر شده بودم که با غفلتش از ز یوحش

 ید دست از سرم بردار :یدمکوب  یوار و تو د یز رو م یالی. وسایدلرز یم دستام

 :رابرتم نترسوندم داد

 یکن  یم  یخودتو زخم -رابرت

 ییزدم: عوض جیغ

 ید لرز یبود و نابود کردم. دستام هنوز م یشکستن هرچیز 

  ی جلو، ول  یانزدم که ن  یدادم و داد م  یهولشون م   یومدن؛و ِاما هربار جلو م  رابرت
 !منمخ  یتو ی، مثل صداهاانگار اونام زبون نفهم بودن

 : مردیدمکش  یقموکنار شق  موهای
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 .یدمِاما نگاه کردم و دستمو، رو شونش کوب  به

 !یدی؟: مرد...ندتوپیدم

 :لرزونمو تو دستش گرفت دست

 یزم؟ مرد عز یک   -ِاما

 و آروم گرفتم. با بغض گفتم: پرنده مرد یشمآت یشد رو یآب  نگاهش

 :بازوم و آروم گرفت رابرت

 یا بسه ب -رابرت

بودم. صداهاشون  یرهبدون پلک زدن به روبه روم خ ینمکاناپه بش  کردن رو  کمکم
 .یدمشن یو م

 ینی؟ب  یمنو م یحا؟فر -ِاما

 بزار آروم شه  -رابرت

 چرا تنهاش گذاشته؟  یوانتر گفت: ا آروم

 !کنه؟  یم یکار چ یگهبه نظرت به من م -ِاما

و ماساژ دستم یگشکرد و با دست د  یکمرم حرکت م  یِاما نوازش وارانه رو دست
 .شدن یکم کم داشتن نرم م  یدستم سفت شده بودن ول ی. عضله هاداد یم

 .دادم یهتک یصندل یروهم فشار دادم. سرمو به پشت  چشمامو

 ...یدخواب -رابرت
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. یدمازجا پر یهوو  یدمکش  یپرت شد.  ه  یینبه پا یبیکردم روحم از سرآش  حس
 .زد یقلبم تند تند م

 :پام زانو زد یجلو یده ان و ترسروش گذاشتم. ِاما نگر  دستمو

  یمترسون یم یدار یحافر -ِاما

 کردم مگه؟  یکار نگاهش کردم:  چ متعجب

 .نشسته بود ییروبه رو یرو صندل رابرت

 !یمخبر نداشت یبود یپا بوروسل   یه -رابرت

 یشده؟ شده گفتم: چ گیج

 ده؟ بگن نگاهم تو سراسر سالن چرخ خورد: زلزله اوم یزیاونا چ ینکهاز ا قبل

 ...یاد یعنی -رابرت

 یخیالحرفش: ب یونم یدپر ِاما

 :باال انداختم شونه

 !کاره ژرمنه؟   -ایوان

 یستادهاز مبل جدا شم سرمو چرخوندم. کنار مبل وا ینکهصداش بدون ا یدنشن با
 :بود. دستمو باال بردم

 سالام-

 .خورد؛ چشماش رو رابرت بود یتکون م لبش
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 ید شلوغش نکن -ِاما

 :با ذوق ادامه دادشد و   بلند

رابرت  خوب شد امروز با  یلیمخ یشه،م یجادتنوع ا یم؛کن  یو عوض م دکوراسیون
 !مگه نه رابرت؟  یم؛خر یو م یدشو چندتا جد یمر یم

مثبت ِاما به مسئله دهنش باز مونده بود با زور سرشو   یدگاهکه از د  یدرحال رابرت
 .تکون داد ییدچندبار به نشانه تا

 هوم؟  ید؟کرد  یاسباب کش ینجانکنه شمام ا فکر گفتم: بی

 

 

 .سرشو روبه سقف گرفت یوانا ینهم همان

وسط پالسه کار  ینکنم؛ رابرتم که ا  یم یکه من جدا زندگ   یدون  یخب، نه م -ِاما
 !مگه نه رابرت؟  یم؛کن  یمشمارو آسون 

 :هنوزم دهنش باز بود رابرت

 !کنم؟   ییداهمه حرفاتو ت ید با یه؟منچه ِتز یناالن ا -رابرت

 !یندار ی: چاره ا یدمخند آروم

شکنن. انگار از کوه سقوط کرده بودم؛    یکردم دارن م  یماساژ دادم. حس م  دستامو
 !چرا سرجام انقدر بدنم کوفته شده بود  یدمفهم ینم

  یشن: دست و پام دارن خورد میدمنال باحرص 
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 ...یاز بس دست و پا زد -رابرت

 !رابرت -ِاما

گفت تو از   یصدام کرد. دستشو به کمرش زد: ک  یوانکردم که ا  ینگاهشون م گیج
  !ی؟جات بلند شد

 :تو هوا تکون داد انگشتشو

  استراحت مطلق -ایوان

 اتاق اشاره کرد: بدو به

 .و خودش جلوتر راه افتاد یرونب یادسر به رابرت گفت ب با

 چخبره؟ -

 :ید گز  لبشو

 یمم انتخاب کنمدالرو باه یارمب یموگوش  یرمولشون... م -ِاما

 !بودم یتونست بهم بگه راض ینم یزیکارش بهم افتاده بود و چ  ینکها از 

  صبرم بده یاهاا و... خدا -رابرت

 گفتم: بگو حاال حرص نخور  باخنده

 شوهرت اونجاس؟ -رابرت

 .لفظ شوهر خندم گرفت از 

 ی؟دار یکارشنه چ-
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 یکارم؟خوبه...االن من چ -رابرت

 گفتم: کارت سخته  بامکث

 .یدکش  وفیه

 کنمیالبته من امشب حلش م-

 .یومدازش درن ییکنم رفت تو شوک، چون صدا  فکر 

 الوو؟ -

 ی؟منو سرکار گذاشت  یحافر -رابرت

 گاز گرفتم: نه جون تو  لبمو

 دونم و توهااا یاونجا من  م یامب یحافر -رابرت

 ... رومن حساب نکنیاصال به من چه! خوددان -

 ی؟کن  یخواست  یم  یکار تر گفت: بگو چ  کالفه

 ... یگم: نمیومدمن یینموضعم پا از 

 .یدکش  یعصب نفس

 ی؟خوا یم  یتو روحت...چ  -رابرت

 خوام ینم  یزیاالن چ یگمزدم:  به وقتش م یقیعم لبخند

 :گرفتم  نفسی

 ... یدمزنم خبرش و م یامشب باهاش حرف م-
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 .انداختم ینگاه  یمکردم و به ساعت ن  قطع

 یدم؟ پرس یاصال من چرا نم ؟یرهگفت بهم کجا م  یچرا نم-

خواستم   یروز قبل عقد افتادم. بغض گلمو گرفت. م یاد! ییخدا یم بود یخوب  زوج 
 .نداشت یا یجهنت یمپافشار یمطمئن بشم، ول یزاییچ یهبرم دکتر و از 

  یگه نداشت. منم د  یتی اندازه مهم بود واسه اون کال اهم  ینکه واسه من به ا  چیزی
 !شدم یخیالب

به صورتم  یدست  ینهآ  یکارتش و نبرده بود؟ جلو  یعنی یچید،خونه پ در تو  زنگ
 .و درو باز کردم یدمکش

از گذشته سمتم هجوم  یو حجم یباز موند و شوکه نگاهش کردم... دلتنگ  دهنم
بودنش مطمئن شم. با بهت و بغض   یآوردن. چشمامو بازو بسته کردم تا از واقع 

 :اسمشو صدا زدم

 !یانشا-

 ...خانمبه به عروس -

 :. فاصلمونو پر کردم و محکم بغلش کردمیدلرز چونم

 یشه چطور...باورم نم-

  .ید.  بغضم بالخره ترکیدرو موهام کش دستشو،

دونستم انقدر   ی. با چندش گفت: چته  میدمرو صورتم کش  یجدا شدم و دست   ازش
  یومدمزودتر م یتلفن زدن هم بهم ندار یهوقت  یول ی،دلتنگم
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 !د به جا بو طعنش

  کنم  یم یفتعر یواز ...همه چنند یکهت-

 .زدم لبخندی

 یم؟ جا بمون ینهم  یاتو  یامب -شایان

 یااب-

 ...گوشه و رفت تو  یه یدچمدونشو کش یدم؛کش  عقب

 تو  ینه؟ عجب زرنگ  یرتتبگ یکرد  یر و تسخ یوانا ینباالخره ا -شایان

 یدونی؟ : تو از کجا مخندیدم 

 .بودم یشاحتر  ینپرت کرد رو مبل، عاشق ا خودشو

به خوردش  یزیچ یه به نظرم  یخب انقدر اشکتو درآورد، ول یگمراست م -شایان
 !تو یداد

 .روبه موت بودم ی. از خوشحالیددهنشو کش یپ داد زدم که با خنده ز اسمشو

 ی؟کرد  یدامپ یبه کمر نگاهش کردم: چه جور دست

برو    یم دعوت نکرداونوقت من  ی،کرد  یعروس   ینجاگفت: دهن منو باز نکنا ا   طلبکار 
 یگمبهت نم یزیبه جون شوهرت دعا کن، چ

 یوان؟؟؟ ا-

 ی؟باال انداخت: مگه چندتا شوهر دار یا شونه
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 ...کردم  یمصنوع  اخم

 اگه گشنته یاو صداش کردم: ب یدمو چ میز 

 :یدکش  یتو آشپزخونه و صوت  اومد

 !یخودت درست کرد یحافر -شایان

 ماروهاا  یدست کم گرفت -

 ...هخدانکن  -شایان

چندماه...از   یندست پختمه توا  ینکنم اول  یاعتراف م  یزدم: ول  ییدندون نما  لبخند
 گوگل کش رفتم

 .یدخودش چند قاشق کش یو برا  نشست

 خودمو سپردم به خودت یاخدا -یانبست: شا چشماشو

 ...روش نشستم روبه

 !خب؟-

 :زد چشمکی

 یول ا -شایان

 !واقعا خوش طمع شده بود .یمو مشغول شد یدمبرق زد. خودمم کش چشمام

نبود، انگار  یگهاز مادرش د یخبر یول یشد،چ یقدق یدمبعدش...نفهم یگهد گفتم
خواست باعث  جراحت زخماش باشم،  ی دلم نم یدون  یانتقامش و گرفته بود؛ م

 ...یول یم،کردم که گذشته رو فراموش کن  یهرکار
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رو   یخوردم. همه چ  آبم یواناز ل یکنم. قلوپ  یفآتش و تعر یهبودم قض دودل
 .بدون سانسورگفتم  یخالصه، ول

. دستشو جلوآورد و دستمو گرفت.  ینمبهش دوختم تا عکس العملش و بب  چشمامو
 :گرفتش اومد  یو صدا صورتش ناراحت بود 

 بتوپم بهت یخودم و آماده کرده بودم حساب -

 یدونم م-

 :یدکش  هوفی

 یبهش فکر نکن...کوفتم کرد یخیالب -شایان

کردن از   یبتحال و احوالمون عوض شه شروع به غ ینکهشد. واسه ا شل نیشم
 :کردم  یوانا

که  توفاز خشونت بود  یوانمثله ا یکس یگی،اصال نم یمآدم ینبله من همچ-
خودم  یشتر که سرش آوردم؟ البته ب ییچطورمن و نکشت؟ بااون همه دردسرا

 یدمد یبآس

 :با خنده تکون داد سرشو

 نه چرا نکشت؟ -شایان

 :زدم نیشخندی

 کرد   یسع یلیخ-

 !یگیم یگرد شد: چ   چشماش
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 ...تونست بکشه که یخب نم-

 :نگاهم کرد باتعجب

 چرا اونوقت؟ -

 !یدترس  یباال انداختم: چون ازمن م یا شونه

 .شم ینخواست پخش زم یم دلم

 خواست از دّره پرتت کنه من بودم؟ یکه م  یآها پس اون  -شایان

کنم! از   یم یفقشنگ براش نشستم تعر یوچ خودمه همه یر شدم!  تقص ضایع
 :دست خودم حرص خوردم

 تونست  ینم یکرد، ول  یم یخب سع-

 :خنده داشت یهته ما صداش

 ید؟ ترس یچرا ازت م-

 یادته؟و  یکشت   یانجر-

  .تکون داد سرشو

 یورددرم  یباز  ی! داشت وحشیترسناک   یلیخ  یداد زدم تو صورتش گفتم؛ فکر کرد-
 ...ینو بب یابردن که ب یازش حساب  م جور  یهآخه  همه ام 

 .کرد  یا سرفه

 :ادامه دادم بیخیال
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منم کم نزاشتم، قشنگ روح    یکرد، ول  یتماذ  یلیترسم؛ اونم خ  یبعدم گفتم ازت نم-
 ...یمآسفالت کرد یگروو روان همد

 .شده بود. با دست به پشت سرم اشاره کرد ینپخش زم شایان

 !پشتم نباشه یوانا یلما. نه! مثله فیستادوا قلبم

 :اومد صداش

روز  یول یای،شب م یپارسال دشمن امسال دوست...گفت  یان،به به شا -ایوان
 !گذره؟  یخوش م  یحااره؟! فر ینآب منو بزن یر که ز  یاومد

 .دادم برنگردم ترجیح

 ...یاره جات خال  -شایان

 درست کرده یچ  یحافر ینبب یاگفت: ب  باخنده

 .لبخند برگشتم دادم و با یهتک یز م دستموبه

 گفتم: سالم  مهربون

 ینگاه   و نشست   یدو کش  یدونستم. صندل  یو م  یشزد که فقط من معن  نیشخندی
 .و عقب برد و صورتشو جمع کرد یپاستا صندل یدنانداخت با د یز رو م یبه غذا

 .که بلند شد  یدنکش یقهدق به

 !دارم؟ یت من به قارچ حساس یدونیآب زن هنوز نم یر خانوم ز -ایوان

  ی؟ود شد: چرا تاحاال بهم نگفته ب یزونآو لبام

 :انداخت ابروباال 
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 که بگم؟  یتا حاال تو غذا پخته بود -ایوان

 :وسط   یدپر شایان

 !ید؟ ازدواج کرد یواقعا شما با کدوم عقل-

 هست   یچ   یمدون  یپس نم  ی،که تو ندار  یاخم کرد و گفت: با همون عقل  یانشا  به

 :رفتم یانبه شا یغره ا چشم

  ی؟دونستم آخه...اصال تو کجا بود ین چه مم-

 .رفت یرونببرتش ب  ینکه قصد نداشت از ب  یاخم با

 بد  یجا یه -ایوان

 .نگاه کردم یشخال یدهن باز به جا با

 پاشو بدو  -شایان

 !بدونم یدواقعا نبا -

 .سرشو تکون داد یهانهعاقل اندر سف یافهق با

  یبگ  یزیچ یگهد ی: حق ندارتوپیدم

 .د کردگر   چشماشو

 حرص گفتم: دو بهم زن با

 !منه یتکرده حکا  یر که تو ِگل گ  یخر -شایان

 .شدم و رفتم تو اتاق،  تو حموم بود بلند
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در  یقه. رو تخت نشستم؛ بعد چند دقیومدآب م یچسبوندم به در صدا سرمو
 .اومد یرونحموم باز شد. حولشو، رو دوشش انداخت و ب

 :ید کش  یرونرش رو بو شلوا یشرتمکث سمت کمد رفت. ت با

 ینجایی؟ چرا ا-

 :انداختم یینپا سرمو

 !کجا باشم پس-

  .یدمو برگشت سمتم، جلو رفتم رو پاشنه پا بلند شدم و گونشو بوس  یدپوش  لباساشو

 یمرس-

 :گردنش زد  یر برداشت و ز  ادکلنشو

 !ی؟برا-

 :مثله گربه شرک کردم چشمامو

 !!یلن منو چرا برداشت ...ادکیهمه چ -

 .کرد و ادکلن و سر جاش برگردوند  ز یر چشماشو

 !یی به بحث مورد عالقه من؛ بازجو یمرس یخب م -

 :پلک زدم چندبار 

 !ی؟کن   ییمبازجو یخوا یمجرم شدم که م یک -

 :ید. غریچیدپ  ینیمب یر آورد که عطرش ز یکنزد سرشو
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دونم با کدوم مجازاتا جبران کنم؛ پس خودت شروع به  یکه نم  یانقدر جرم دار-
 کن  اعتراف

 نکردم یباد کردم:  خب کدومش؟ من که کار لپمو

 :قدم عقب رفت. مشکوک براندازم کرد یه

 یرون ب یاباشه؛ ب-

  .رفت. ناچار دنبالش راه افتادم  یرونجلوتر ب خودش

کرد.   یم  یپشد که رو مبل نشسته بود و تند تند داشت تا  یانشا  یکپشت نزد  از 
 .زخونه رفتمزد پشت سرش، خندم بلند شد و سمت آشپ یکی

  ...سازو روشن کردم. حواسم به حرفاشون بود قهوه

 یزنی؟ چرا م -شایان

 کنم  یجا چالت م ینهم یستمن یحامن فر یزنی،م یادزر ز -ایوان

 .داد یم یدتهد  یبه شدت بو یآروم بود، ول  لحنش

به  یارینمگفته باشم؛ نصف شب بال مال سرم  مونمااینم ینجاامشب امن  -شایان
 رسمی صبح نم

 !ی؟زد و گفت: مگه قرار بود بمون  یپوزخند صدا دار ایوان

 ...مهمون نواز باش یکمخنده داد زدم:  با

واسه  یوانیو ل یز و گذاشتم روم ینیرفتم. س یرونو ب یواناتو ل یختمهارو ر قهوه
  .نشستم یخودم برداشتم و رو مبل تک 
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 یس؟گفتم: گشنت ن  وانیبردم تو همون حالت روبه ا یقهوه رو سمت لبم م لیوان

 نه  -ایوان

 زدم: راحت باش خونه خودته هاا یطانیش لبخند

 .قهوه رو برداشت  یوانزد و ل پوزخندی

 هاا! گفته باشم هیشم یزیشچ یهشوهرت  ینا یحافر -شایان

 االن  یستن ینگران  ی..جاتکون دادم: نه بابا. سرمو

 .باال انداخت ابرویی

  باهات حرف بزنم یزیچ یهراجب   یداحلقه کردم: ب یواندور ل دستامو

 .بود یوانهنوز نگاهم به ل یزدم، ول یدشد یچشم زیر 

 ی؟ چ  -ایوان

 :صاف کردم صدامو

 ...ِاما راجب

  :باال آوردم سرمو

 ...رابرت راجب

 خب؟! ادامش -یوانسمتم و خم شد. ا یدچرخ کامل

 :. از حضورش سوء استفاده کردمکردیبا تعجب نگاه م شایان

  یعنی...یدنرس یجینتا یهو رابرت باهم به  ِاما -
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 .. تا نصف راه اومده بودمیدمگز  لبمو

 ...یعنی -ایوان

 :نشوندم رو لبام  یقیعم لبخند

...چون بهت ینچون از تو ع یکنن، ول  یشخوان رسم یکردن و  م  یدابهم عالقه پ-
  زارن یاحترام م

 ترسنیزدم: ازت م یکج   لبخند

که   یو گفت: و خواستن تو بگ  یدکش  یقینفس عم رو هم فشار داد و چشماشو،
 به کارت داشته باشم؛ ها؟ ینتونم کار

 ابرومو خاروندم: نه  گوشه

  :دهنمو قورت دادم آب

 !کنن...منم  ینیب یش موضوع رو پ ینتونستن عکس العمالت راجب ا یخب نم-

 خب  یلیخ -ایوان

 .نگاهش کردم گیج

 !بودن؟ یک   یگیکه م  یناییخوام بپرسم ا یم -شایان

 بت یگمبعدا م-

 ی؟چ  یعنیخب!  یلیچشماش زل زدم: خ به

 .داد یهه تکشد و به چارچوب پنجر  بلند
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 ی؟کن  یفکر م یخودت چ  -ایوان

 یگی؟م یزده گفتم: جد ذوق

 کردم؟  یشوخ  یسمتم انداخت:  ک  ینگاه  یمو  ن برگشت

 یوهمه چ  به ِاما  یسمت اتاق... تلفن  ییدمو دو  یدم. از جام پریدمکش  یخفه ا  جیغ
  رسوندم

با   یدچرا با یواننبود. ا یمنطق  یادمترسشون ز یلدل یکپ کرده بود، ول  بدبخت
 !داشته باشه یرابطه مشکل ینا

. کرم نرم یاددرب یو موهام و شونه زدم تا از حالت آشفتگ  یستادم وا ینه آ  جلوی
 .. در اتاق زده شدیدمکننده رو به دستام مال

 !بود یانم. آهان شاباال انداخت ییتعجب ابرو با

 یاب-

 یمبزن یدور یه یمانداخت تو اتاق و کالفه گفت: پاشو بر خودشو

 !نبود  یبد فکر 

  بازو بسته کردم: باشه چشمامو

 ساعته آماده شو یم: خوب ن یدکش  هوفی

  .لب گفتم یر ز ی"ا اکی

. موهامو حالت دار دورم یدمدرآوردم و پوش ینیبردم تو کمد و تاپ و ج دست
  .دمکر   یو، رو مچ و لباسم خالدکلن.ایختمر
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... از پله ها باال رفتم.  در اتاق یدمرفتم. تو هال سرک کش  یرونچنگ زدم و ب  کیفمو
 :یدمکنار استخرو کش

 ...یواا-

داده بود.  تو همون حالت   یهبوکس تک یسهنگاهش کردم. سرشو به ک نگران
 .دستکشاش و درآورد

 کرد: هوم؟کجا؟   نگاهم یزدنم یکه به قرمز  ییچشما با

  :جلو و بازوشو گرفتم رفتم

 یشده؟خوبی؟چ-

 .به نشونه مثبت تکون داد و به سر و وضعم اشاره کرد سرشو

 گفتم کجا؟  -ایوان

 :بوکس یسهنگاهش کردم. دستمو گذاشتم رو ک یرهخ یکم

 یای؟...توام میمبزن یدور یه  یمبر یگهم یانشا-

خورد. با تعجب عقب رفتم و دستمو، محکم به پهلوم    یزیچ  یهبرداشتم که    دستمو
 .رو پهلوم گذاشتم

 :زد لبخندی

  برو فقط مواظب باش -ایوان

 .که بهم خورد اشاره کرد  یبوکس یسه با چشم به ک بعد

 باشه -
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 .کرده ازش دور شدم  اخم

 یسهک ینروبهش کردم: حواسم هستاا...ا یرونبرم ب ینکهقبل از ا یدم؛کش درو
 ی؟وام دقت کردول بامن دشمنه تبوکست از ا

 ...به نشونه تاسف تکون داد و دوباره شروع کرد به مشت زدن سرشو

 ی؟ رون  یو رو موهاش زد و گفت: خودت چرا نم عینکش

 یگه تو برو د یدمچسبوندم: آدرس م یصندل  یبه پشت  سرمو

 !دونم چرا گرفته بودم یو زد و راه افتاد نم استارت

 ...زدم یموآفتاب کینداد. ع یرومون مانور م یممستق خورشید

  واووو -شایان

 .زدم لبخندی

 : خب چطوره؟ یمپارک رد شد یدورازه اصل از 

 :تکون داد  یشرتشوو ت یدپشت گردنش کش دستی

 گرمه پختم  یلیخ یقشنگه...ول -شایان

 .دور خودم زدم چرخی

  ی شروع م یو دوچرخه سوار یرو یادهواسه پ یسبز و جنگل یجلو تر فضا یکم
  !ینکهگفتن مثل ا  یشد... تابستون 

.  یدیدداشت دخترارو م  ی چشم  یر داده بود باال و ز  یشودود  ینکسمتش، ع  چرخیدم
 :تو سرش یدمرفتم جلو و کوب یعصب
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 خجالت بکش -

 :ییدنو شروع کرد به دو خندید 

  یدمکش  یاگه داشتم م -شایان

 یرو دار یلیراه رفتم: خ دنبالش

 ...یمکنار هم قدم زد  یا یقهدق چند

 !یو چرا انقدر کوتاه ت -شایان

 .باال انداختم ابرو

 به دورو برت بنداز  ینگاه  -شایان

 :قدبلند و چنار کنارم نگاه کردم یکرده به دخترا  اخم

 یستمدرازن من کوتاه ن یناا-

  خنده. لب زدم: زهرمار یر زد ز پقی

 .یمکرد  یهو دوچرخه کرا  یستسمت پ رفتیم

 ...پارِک گو -شایان

 یم: گورک بار گفت ینهزارم برای

 قشنگ باشه  ینقدر ا یادهمون، به اسمش نم -شایان

 داره؟  یخنده گفتم: چه ربط  با

  فهمییتو هوا تکون داد: ولش ... تو نم دستشو
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 نه؟ یگهمن کال نفهمم د یبگ  یامروز قصد دار ینمگفتم: بب  طلبکار 

 دوچرخش شد: دور از جون سوار 

 ... یشهبت منم مطرفه انداختم و سوار دوچرخه شدم:  نو یه کیفمو

 .زدم و ازش جلو افتادم. چشمامو بستم پدال

  ی م  یقبهم تزر  یادیمثبت ز   یداشتم و انرژ  ی داد. حس سبک   ی موهامو تکون م  باد
 .شد

 یخانم غرق نش ی: ه یدآغشته به خندش به گوشم رس صدای

 .بهش رفتم یبازکردم و چشم غره ا چشمامو

 تو درخت  ی... رفت یواااشگفت:   یمانند  یغج یصدا با

 ...ترمز و گرفتم. از درد اخمام توهم رفت  یعو سر یدمکش  جیغ

*** 

 تو  یجر زد یسقبول ن-

 باو ینیمب  یشینزد: ب یا یروزمندانهلبخند پ شایان

 کنم  ینم   یباز یگهکردم: برو بابا من باتو د  اخم

 .اومد یشلم داد رو مبل و تاس و از باال پرت کرد که باز ش یلبخند مغرور با

 :زدم یغتوهم کردم و ج مواخما

 ی؟چـــــــــ یعنی-
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 :زد و شونه باال انداخت  یپهن لبخند

 یگهد ینیمما ا-

  یان زنگ در باعث شد برگردم. با دست به شا یلب گفتم که صدا یر ز بیشعوری
  :اشاره کردم

 فقط تو جر بزن یاماالن م-

 !بود یرو به رو شدم؛ پستچ  یباز کردم که با پسر قد بلند درو

 رو گرفت سمتم که ازش گرفتم: ماله منه؟ تهبس

 !نگاهم کرد و  سمت اسانسور رفت و دکمه رو فشار داد.  مردم اعصاب ندارن  اخمو

حس  یانا پا بستم و برگشتم داخل و با عجله رفتم سمت اتاقم تا شاو ب در 
 .از طرف فرستنده نوشته نشده بود یگل نکرده. اسم  یشکنجکاو

برگه تا خورده   یهو  یددسته کل یهکردم تو دستم،   یلخا یاتشواسترس محتو با
برگه  یکنارم گذاشتم و تا  یرو عسل یدوداخلش بود. رو تخت نشستم و دسته کل

 و باز کردم ر 

 .نوشته شده بود یخط فارس با

 سالم"

 .یدونم تا االن فراموشم کرد می

دونم  یبد کردم...نم یلیدونم خ یم ینما یم،کرد یداهمو پ ییدونم بد جا می
 یسم؛ نو ینامه م یکس  یباره دارم برا ینشروع کنم اول یچجور
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 یهکدوم انتخاب خودم نبود؛ دوست داشتم مثله   یچبودم و شدم ه یهرچ  من
 ی ...من آدم نرمالیشه نم یخانوادم باشم، ول یپشت تنها عضو باق  یحام

 ...نبودمیستمن

  یادته؟ یدم؛متاوان تک تک اون لحظه هارو   یگفت   یادته. ینمتخوام بب می

اومدم تاوان نفس  یابه دن یمن از وقت  ی؛که اومدم بزنم و تو نطق خفه کرد   حرفی
 "و دادم یدمکه کش  یبه نفس

شد. دستمو، رو گلوم گذاشتم  یم یژناکس یافت راه گلومو بست که مانع در بغض
 !و لبامو محکم رو هم فشار دادم. آتش بود

 .کنترل بود  یرقابللرزش دستام غ سوزوندم. یاسمش داشت م یواقع یمعنا به

چشمامو رو هم فشار دادم و باز  و  یدمکش   یقیاز دستم سر خورد نفس عم کاغذ
 .کردم

خورد و    یتلنگر بزرگ بهم م  یهخوبه    یکردم همه چ   یکه حس م  یدرست وقت   چرا
 !گذشته کامال خوب نشدن؟   یداد که هنوز زخما ینشون م

 ...برداشتمش دوباره

  یوان ا یلخودم  تحو یخواستم با دستا ینم یگفته بودم، ول  نیواجات و به ا "
  شدم؛ رفتم درمان شم االن روحم سبک شده  یمونبدمت، اما پش

 یدم، تو چشماش د ینوواقعا دوست داره؛ ا یوانباور کن ا یحا،فر یگمم یزیچ یه
 .مطمئنم یشیخوشبخت م یششپ
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. نترس قصد  ینمتر آخر بببا یبرا یمونمآخر شب  منتظر م  یاب یای،ب یتونست  اگه
 " A   ندارم یبد

 .خط حرف اول اسمش و نوشته بود آخر 

صدا    یهگر گرفته بود. فقط    ینطور تو گوشم که صورتم  ا  یدهکوب  یکیکردم    یم  حس
 .خورد یتو گوشم زنگ  م

و اشکامو  یدمکه ازم گرفتش. دستمو، رو صورتم کش  یدشمنه و قاتل بچه ا اون
 :پاک کردم

 یضه س و نداره؛ اونم مثله منه، مر ک  یچاونم ه-

 یدکه پشت برگه نوشته شده بود؛ نگاه کردم. به کل  یو آدرس  یددسته کل  به   درمونده
 .گذاشتمش. نامه رو تو دستم مچاله کردم  یفمچنگ انداختم و تو ک 

  !زجر آور بود یوفته؛خواست چشمم بهشون ب یدلم نم انگار 

 .ت انداختمحال خودمو رو تخ یگوشه و ب   یه انداختمش

 .شد یبه گوشم خورد و هر لحظه بلند تر م یروناز ب یمزنگ گوش صدای

 :باال گرفت یودر آورد تو و گوش  یسرشو از ال شایان

 ِاما   -شایان

برد که بدون  یمبه آشفتگ یداد و انگار پ یلمتحو یوگرفتم سمتش که گوش  دستمو
 یکردم انرژ  یو سع  صاف کردم  یرفت. صدامو با تک سرفه ا  یرون ب  یا  یگهحرف د

 :کنم  یقو بهش تزر
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 !یمرد یجانکردم تا االن از ه  یفکر م-

  تو مرزش بودم -ِاما

 آرومه  یدهنمو قورت دادم:  نترس همه چ  آب

دارم  یدمفهم یباهاش حرف زدم و راجب لباسش و جشن نظر دادم. البته نم یکم
  ...یگمم یچ 

 ...یومداشت و بهم مد یکرم رنگ و تو تنم مرتب کردم. مدل قشنگ   دکلته

نامه افتادم!   یاد  داخلش خورد  یدکه نگاهم به کل  یدمکش  یرونو از کمد ب  یدست   کیف
 !کجا انداخته بودمش؟

. پوست کرد  یو برگشتم سمتش که داشت لباساشو عوض م  یدمو کش  یپشز  سریع
 .یدمکش  یهوف  انداختم ینبه زم یو نگاه  یدملبمو جو

 :تو دستم تاب دادمو  یفمدادم به کمد و ک تکیه

 ِاما با رابرت خوشحاله واقعا -

 :چرمش و برداشت کت

 گفت  یزیچ یشهفعالنم -ایوان

 بودم یدهرابرت و تاحاال انقدر مصمم ند یتکون دادم: ول  سرمو

 ی؟کتشو مرتب کرد: آماده ا  یقهو   ینهآ  یجلو وایستاد

 یم هوم بر-

 :و نظاره کردم که صداش توجهمو جلب کرد اطراف
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 کو؟   یانشا-

 یدونم نم-

 ." درو بستیاینو برداشت و رفت سمت در با گفتن "زود ب ریموتش

 :یراییمثله گلوله پرت شد تو پذ  شایان

 و که از دست ندادم؟ یزیچ -شایان

 :زدم یحرص لبخند

 یشهحاال تازه داره شروع م یا،ب نه

 تو حواست به خودت باشه، باز سگش نکن  یحافر  ینبب -شایان

بهش  یبا تعجب نگاه  یوان؟کردم با ا  یم یکار . من مگه چخودم شک کردم به
  ...یمانداختم و با چشم غره من بهش راه افتاد

 ی کردم ذهنم و از فکر کردن به اون نامه و آتش منحرف کنم، ول  یم یسع خیلی
 :زد یحرف م یگوش  و داشت با ینداده بود به ماش یهسخت بود! تک

 کجاست؟   یوریکو-

 .ش بهم دست داداسم  یدناز شن یبد حس

_.... 

 یاره ممکنه گند باال ب یلبه خاطر آه ید،خب حواستونو جمع کن یلیخ -ایوان

_.... 
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 .تکون داد یهچ ی. سرشو به معنایستادمکردکه با لبخند روبه روش وا  قطع

 دونن؟ یهمه م یدونستیدوست دارم، م یلیمن خ-

 !ربطم یو ب   یهوییاز حرف  ید باال پر ابروهاش

 !خب -ایوان

 ینهم یچیلبخند گفتم: ه با

 :و به هر دومون اشاره کرد یدکش  پوفی

 ینین بش -ایوان

 ینمبش یرماونطرف م یاگه بر-

 :برد یبشتو ج دستاشو

 تو اونوره  یسمت رانندس جا ینجاا -ایوان

 بخدا  ینوبر یحابا حرص گفت: فر شایان

 .زدم  یدتعجب از شونش اونطرف و د با

و خداروشکر کردم با وجود اون پاشنه ها   یدمدور دور پاشنه کفشم چرخ یه
  .یوفتادمن

خواستم  یدونستم؛ م یخوان خودشون و تبرعه کنن گفتم: م یکه م  ییآدما مثله
 چقدر حواست َجمعه  ینمبب

 :زد و سرشو تکون داد لبخندی
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 سوارشو یید حاال که فهم -ایوان

سوار شد.  پشت  یانمزدم و منم نشستم؛ شا یو باز کرد و نشست. لبخند کج  در 
 .مکان خارج از شهر اجاره کرده بودن یه یباتقر

فوق   ی. مکان تازه ساز  بود و منظره ایمشد  یادهساعت بعد همراه هم پ یه  حدود
 .داشت یدنیالعاده د

 .شده بود. دستشو گرفتم یزایند  یرنگ  یتا دور ساختمون با گل و المپا دور 

که با   یمم بزارم. داخل رفتباعث شد دستمو، رو گوش یکوحشتاک بلند موز صدای
 .یماز مهمون رو به رو شد یادیحجم ز

دوباره نگاهم   یانشا یخیالگم شد. ب یتجمع یناز کنارمون رد شد و ب شایان
 بودم؟   یدهکه من ند  یما انقدر دوست و آشنا داشتبرگشت رو مهمونا، کج

بود.   یباز  یسادگ   یننبود و در ع   یبودن.  جشن تجمالت   یگاهشونو ِاما تو جا   رابرت
 .باشه یخودمون  یلینکته باعث شده بود فضا خ ینا

 ی و کل یوهم یرینی،ش یدنی،که روش پر از انواع اقسام نوش یزیسمت م رفتیم
شد و کنارم    یداشپ  یانمهم شا  یبود. به محض نشستنمون رو به رو  یگهد  یخوراک 

 .نشست

زدم. تو اون    یدشم و دکنارم قرار گرفت و بغلم کرد. با ذوق از خودم جداش کرد  ِاما
 .خوشگل شده بود یلیخ  یتور یلباس نقره ا

 ین؟ کرد  یر چرا د -ِاما

 زود اومدن یناانگار ا یول یم،نکرد یر د-
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 .مشغول صحبت بود یوانکه با ا  یو کردم سمت رابرت  روم

 بنداز  ینور ا یمنگاه  یهرابرت -

 :زد لبخندی

 مادمازل ینخوش اومد -رابرت

 .نگفتمییززدم چ یلبخند متقابال

کرد   یپخش  م یجیکه د  ییوسط مشغول رقص بودن. با اهنگ ها یادیز تعداد
 .کرد  یو وادار به رقص م یهرکس

 .و رابرت  یوانبرمونگردوند سمت ا  ینازک زن   یصدا  یهوودم که  صحبت با ِاما ب  گرم

 یشهکرد: باورم نم  یناباور نگاهشون م زن

که برگشت و ابرو باالانداخت. رابرت بلند    یوانباال انداختم. رابرت زد به کتف ا  ابرو
 :شد

 آنا؟  یکن  یم ینجاچیکار ا یشهمنم باورم نم -رابرت

  یششونپ ینهبغل کردن، رابرت ازش خواست بش همدیگرو

 یدمتونخوشحال شدم دوباره د یلیخ -آنا

  یوان بود! کنار ا یدهبه خودش رس یلیمو خ  یومدم ینجاادکلن خنکش تا ا بوی
 .نشست

  .ت کردممش دستامو

 !یبود یکادفعه آخر آمر -ایوان
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 ینجام ا یر برگشتم و االن مد یاره، ول -آنا

 یدمت؟ کردم ند  یاجاره م ینجاروا یوقت پس چطور  -رابرت

سپرده بودم به بچه   ینجاروچند روز بود خارج از شهر بودم و ا یراستشو بخوا -آنا
 یکن  یخوشحالم که نامزد م یلیها، خ

 !زد یاشت حرف مسره د یه یدم؛کش  پوفی

 دختر خوشبخت؟ ینهست ا یحاال ک  -آنا

 ...زدن یداد م یباشدن صداهاشون تقر یدهشن واسه

 رو به روت نشستن -رابرت

رو ما برگشت. انقدر غرق اون دو نفر بود که انگار مارو تا اون   یندفعها نگاهش
 .بود  یدهلحظه ند

 ...ِاما نامزدم و یشونا -رابرت

ِاما خواهر   یراستشو بخوا یحا؛رت به من اشاره کرد: _فردست دادن که راب باهم
  یوانها

 :گرد شد  چشماش

 یشهباورم نمواقعا؟  -آنا

 !یشه؟باورت م یلب غر زدم: توچ  زیر 

 .ید نشن یکسانگار  ولی

 یزم عز یدنتخوشحالم از د یلیخ -آنا
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 یدارم! دست  یوانبا ا ینگفت من چه نسبت  یشعور روبه رابرت زدم. ب یعصب لبخند
 یمو نگاه کردم: ماام خوشوقت یوانو گرفته ا یدمبه گردنم کش

 یم  یسن  یزیگوشم گفت: آروم ... چ  یر ن بود ز که تا اونموقع مشغول خورد  شایان
 من دکش کنم؟ یخوا

  الزم نکرده-

 !!یمنداشت یصحبت شده بودن؛ انگار ما وجود خارج  گرم

 رابرت و کم مونده بره بغلش کنه  -ِاما

 :تو شکمش  یدمخنده، با آرنج کوب یر زد ز یان. شاگاز گرفتم  لبمو

 نکنااا یمعصب یکیتو -

گرفته   یجهسمتمون اومد، سرگ یکه گارسون   یمکرد  ینگاهشون م ینهبه س دست
  .بودم

 ین؟ دار میلی چ  -گارسون

 نداره  یفرق  یار ب یکوفت   یه-

 اره  -ِاما

 ید؟سفارش داد یچ  یدیدفهم  یچدخترا ه -شایان

لحظه روم ثابت   یه یوان. نگاه ایمشد  یرهخ یج  یسمت د یجواب به نقطه ا  بی
 .موند که با حرص چشمامو بستم
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داشت و برداشتم  یخ یها یکهکه توش ت  یوانیو گرفت جلومون  ل ینیس گارسون
 .مزه کردم یهبفهمم چ ینکهو بدون ا

. به سرفه افتادم؛ یوردمخودم ن  یبه رو  یرفت، ول   ییناز گلوم پا  یشیکردم آت  حس
 :پشتم زد یکی انیشا

 !یگه د یضیمر -شایان

 :سرو وضعش نگاه کردم به

 و ببند  یرهنتپ یقه-

  یوان و روشو برگردوند.   ل یدنگاه کرد.  خند یرهنش نگاهم کرد و بعد به پ گیج
 .دور زدم و کنار رابرت نشستم یزوِاماروهم برداشتم و م

 :. اخم آلود نگاهشو سمتم برگردوندیدمو سر کش یوانل محتویات

 یدنی؟ نوش -ایوان

  !کنه؟  یم یفرق نگاهش کردم:  شاکی

 .دستشو برداشت یعدستشو گذاشت رو شونش که با نگاه تندش سر آنا

 یاماالن م ید ببخش -آنا

 .شد یلرفتنش دوباره سمتم متما بعداز 

 .شده بود یدار ب یموحش یبودم، هم ناراحت هم، با کار آنا اون خو یعصب هم

 ...یگهد یدن و رفتن سمت مهموناام بلند ش و ِاما  رابرت

 ...نگاه نکن  یحرص گفتم: به من اونجور با
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 :کج کردم  دهنمو

 یگمنم  یچیمن ه  یبهش، ه   یدیدساعته با رابرت چسب  یهزنه از کجا سبز شد    ینا-

 :زد یازم گرفت و پوزخند نگاهشو

 !هوم پس بخاطرآنابود همش  -ایوان

 کرده  یاره االنم بد قاط  -شایان

 .کردم  یمن لب خون  یو خم شد سمتش، آروم گفت، ول  نشست کنارش

 بخواب یگهاتاق د یهامشب  -شایان

دست خودم ندم   یکه کار   یریدخوبم فقط جلومو بگ  یان؛گفتم: چرت نگو شا  حرصی
 خب؟

رفتم.   یسچند نفر رد شدم و تو سرو  یونشدم و در مقابل نگاه غضبناکش از م  بلند 
 ونه جدا بود؟ . زنونه مردیستادمها وا   یسسرو یجلو

 .شد یچشمام تار م  یکردم تابلوهارو بخونم، ول  یسع چندبار 

  ی . آب و باز کردم و مشت آب یستادموا ینهآ  یدرو باز کردم و رفتم تو، جلو بیخیال
 .باشم یختنشنداشتم که نگران ر یادیز یش. آرایختمرو صورتم ر

 ...شده بودم. تو دهنم آب پر کردم خنک

  ی ها باز شد و پسر یسسرو از  یکیدر یهو به همه جا که  حواسم بود ینهتو آ  از 
 .کردم  یشاومد. آب دهنمو نتونستم نگه دارم و خم شدم و خال یرونب
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آب به صورتم  زدم تا حالم سرجاش   یگهچندبار د یرون،توجه به من رفت ب بدون
 :. زمزمه کردمیادب

 خراب کنه یموزارم زندگ ینقشست، نم یه ینما یرم...نمرمنمی

که رخ به رخش   یرونب ییدم.  بغضمو قورت دادم.  دویدمرو گردنم کش ستید
 ...شدم

 مخالفت نکردم: باشه یکار نداشتم، ول  ینواسه ا یا یزهانگ هیچ

  .یمکرد  یاتاق باهم به مدل ها نگاه م تو

  :انگشت اشاره کردم با

 یه طوس اون

  یا  یموییل ینببو  یکی ینخط بکش ... ا یو مدل ین ا ینگاهم کرد: دور رنگا چپ
 بنفش؟

 کشه  یِاما من حوصلم نم یبلند شدم: وا کالفه

 :انداخت یز رو م گوشیو،

 از صبحه؟ یخورد یزیتو چ یکنم؛ راست   یخستت نم باشه

 کم فکر کردم:  نه نخوردم  یه

 حرص نگاهم کرد: پاشو با

 یسگفتم: گشنم ن  مظلوم

 !کرد  یز درد م. بدنم هنویدحرفم گوش نکرد و دستمو سمت آشپزخونه کش به
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 یمکن  یبه عنوان ناهار، بعد شام و باهم درست م یمباهم بخور یزیچ یهاول  -ِاما
 یگی؟ م یها؟چ 

 ی؟و رابرت چ  یوانو نشستم: ا یدمو کش صندلی

 ...چونم یر خورن دستمو بردم ز یم یانشنشون شد مداد: گ یهکانتر تک  به

خودشم   یدچ  یز ذاهارو، رو مغ  ینکهنشده؟ بعدا  یزیکرد انگار چ  یرفتار م  یجور  چرا
 .نشست

 شورمی . ظرفارو میدمشدم و کنار کش  یر و با قاشق اول س یدم و جلوم کش ساالد

 یدون  یپر گفت: خودت م بادهن

نشه؛ دستکش دستم کردم. آب و باز کردم و مشغول   یسباند مچم خ ینکها واسه
 ...کردم  یو همراهش زمزمه م  یرانیا  یاز آهنگها   یکی شدم.     یفکث  یشستن ظرفا

 .شده بود. دستامو خشک کردم و به ِاما نگاه کردم که مشغول بود یک تار هوا

  .یدمکش  یا خمیازه

 تو خرد کن  ینارما یتونست  یاب -ِاما

چاقوها  یناز ب یزیت یو روش گذاشتم. چاقو یاز وجه ها و پرو کانتر بود. گ تخته
 .یدمکش  یرونب

 "تق تق تق تق تق"

 .شناختم یبود که م ییصدا ینه اعصاب خورد کن تربرخورد چاقو و تخت صدای
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  یازاییحواسم فقط رو پ یزد، ول یکه داشت با ِاما حرف م  یدمرابرت و شن صدای
بود؛  یبکند نشدم. عج  یسوخت، ول یبود که اشکم و درآورده بودن. چشمام م

 !شده بود یشتر سرعتم ناخودآگاه ب

 :شد یدهکش  بازوم

 ...رییبچخبرته؟ دستت و م -رابرت

 .یشدچ یدمنفهم دقیق

کف پارکت    یخون  یرابرت به چپ برگشت. دستم شل شد وچاقو  ید؛کش  یغج ِاما
 ...افتاد

. یوفتمخوردم. مانع دستاشو نگهم داشت تا ن یبهت عقب گرد کردم که به مانع با
 !دلم بهش قرص شد

  .رابرت و تو دستش گرفت یدهخراش یبازو ِاما

 یارمپانسمان ب یلوسا یرمگفت: م  یلرزون  یصدا با

  یوو کرد و صندل  یرفت.  رابرت خنده تصنع یروناز کنارمون رد شد و ب یعسر بعد 
 .شستو روش ن یدکش

 :برداشت و روش گذاشت دستمالی

 یحافر یمرس  یکه؛زخم کوچ یهبابا   یستن یزیچ -رابرت

  .دهنمو قورت دادم. هنوز خشکم زده بود آب

 نبود واقعا؟  یزیچ-
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  ینم رو قفسه س  ینیسوخت. سنگ  یکنم! چشمام م  یم  یکار وش... چباز   یبه جا  اگه
 :کردم  یحس م

 اصال، باور کن... واقعا متاسفم یشدچ یدمنفهم-

بزنه و برمگردوند سمت خودش، واسه جمع کردن تمرکزم  ینداد رابرت حرف  اجازه
 !یگفتم بخواب   یادم یادمگفت:   یکرد و با لحن خشن  یز چشماشو ر

 :انداختم و چشمامو بستم یینسرمو پاگرفت ازش،   یم حرصم

 !کردم حواست هست؟  یرابرت و زخم-

 !بعدشم گفتم استراحت مطلق نه؟ و  -ایوان

 اتاق یرم جدا شدم: م ازش

 یدآخر برگشتم و روبه رابرت گفتم: ببخش لحظه

همون موقع از کنارم رد شد و تو آشپزخونه رفت. رو تخت نشستم ... پوست  ِاما
  .یدملبمو جو

لرزون   ی.  ورق قرصارو جلوم گرفتم. با دستایدمو کشورو کش یز دم سمت مش خم
 .باال انداختم یدوتا مسکن و قرص خواب 

 یو به سقف زل زدم... دستامو، رو شکمم قالب کردم؛ لبخند تلخ  یدمدراز کش آروم
 ...زدم.  بدون مقاومت پلکامو، روهم گذاشتم و دردام محو شدن

 ینا یم؛کن  یکار  یهخودمون  یدرفته تو فازه آتش با که  یوانمتاثر گفت: ا رابرت
 حاد باشه یماریب یهشروع   یدشا  یستنن یرفتارا عاد
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درمان بشه، جون ما به   یدبا  یدهکش  یادیز  یهو روان  یگرفته تر گفت: فشار روح   ِاما
! نگو که  ی؟بگ  یزیچ یخوا ینم یوان... ایارهسر خودش ب ییترسم بال یکنار  م

 !یتقامدنبال نقشه و ان

 :اومد یوانا یصدا یمدت کم بعد

حاد،  یتبا وضع یمار ب یهکنه به   یم یلنرمال و تبد  یتبا وضع یمار ب یهکه   یاون -
 !یگهکنه؛ نه کسه د  یبودن باهاش م  یمثل شما و دکترشن که معامله روان   ییآدما

  یوفته ب یهرآن ممکنه هر اتفاق  یم،به حال خودش ولش کن یمم تون ی نم یول -ِاما
 تونم تحمل کنم یمن نه نم یول ی،تو عادت دار ینکها مثل

  .یدکش  پوفی

 یادبه نظر م  یعیطب  یلیهم دوستمونه هم خ  یاد؟ب  یمبگ  یلیابه ام  یهنظرت چ  -رابرت
 !بفهمه واسه درمان و مشاوره اومده؛ هوم؟  یحاکه فر  یمد  ینشون نم یو طور

سالن به جز  یالیوسابود. آروم جلو رفتم که متوجهم شدن.  یمعن یب  یگهد تعلل
 !یدمحاال فهم یکاناپه ها جمع شده بود. ول

 :تکشون و از نظر گذروندم  تک

 یارید خودمم ب یحداقل به رو یول ید،حق دار-

 :تو هم رفت  یشتر شد. اخماش ب یطوفان  یدر آن  نگاهش

 یاریم؟ به روت ب یقارو دق یرو؟ چ  یچ -

کارا عذابم    ینهمتون بدتر باا ینکه ا یارید؛قراره روانشناس برام ب ینکها گفتم:  بلندتر 
 ...بسهیدد یم
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 :برم؛  مکث کردم یدمحرف آخر راهمو کش با

 ندارم یاجیاحت یمن به کمک کس  یرید،ازمن فاصله بگ-

 .و سمت در راه افتاد یدشزد و کتشو چنگ زد و بلند شد.  تو هوا پوش نیشخندی

 یفهم یفکر کنم حاال منو بهتر  م -ایوان

 ی و، رو لبش گذاشت. ب  یدکش  یرونو دوباره ببرگشته بود تو پاکت که   یگاریس نخ
 ...کردم  یصدا نگاهش م

 :و ادامه داد برگشت

  یدرک کن ینوا یتون  یم  یگهاالن د خواد؛یخواد، کمک نم یم ییتنها یروان  یه-
که غرق شو    ینه آدم با تجربه ا  یه  یهبدتر از من، توص  یکی   یشیم  یچون خودت دار

  یماریتتو ب

  باال آورد: از نفوذش تو تک تک سلوالت لذت ببر  دستاشو

 .یدو درو کوب  یرونب رفت

 یستمن ی:  من روان یدمکش  جیغ

. همونجا  یدلرز  یزدم. برگشتم سمت رابرت و ِاما دستام م  یحرص نفس نفس م  از 
  ...دستام گرفتم ینو سرمو ب ینزمسر خوردم رو 

  :ادمکه گذشت آروم شدم؛ چشمامو روهم فشار د  یکم

دانشگاه    ییبزرگ شدم؛ تنها  ییبودم؛ تنها  یدختر خودساخته ا  یومدم  یادم  یاز وقت -
  ی بده چ   یادنبود بهم    یبوده و خبر نداشتم؛کس  یداد، چه غول  یاد بهم    ییرفتم؛ تنها
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 ینکنم؛ عاشق شدم! کس یزندگ  یابده تو رو یادنبود بهم  یدرسته، کس یغلطه چ 
تاوان داره!  یادن ینتوا یمکس  یاد گرفتم ب ی یول نگفت بهم عاشق شدن تاوان داره! 

 یدلم م یدنفهم یدید؟د یول یستم،دودش رفت تو چشمم،  االنم تو حال خودم ن
 ...باشه یشمخواد پ

 .نداشت  یدنقصد بار یچشمام گرفته بود، ول ابر 

 یستحال براش آسون ن ینتو، تو ا یدناعصابش خورده، اونم درک کن...د -ِاما

 :غض شد برامرابرت ب حرف

  کنه  یبدتر داغونش م یاد،از دستش برنم یکار  ینکه ا -رابرت

که حال   یمتنها خودمون بود  ید! شافهمیدمی و م  یوانتنها من بودم که حال ا  شاید
تا حالش و خوب کنم و هر   یدمنبود با خودم جنگ  ی! کم زمان یدیمفهم  یاالن همو م

 .تهش عذاب بود یدمرس یوقت که به بن بست م

  فرستادم و مخاطب به رابرت گفتم: دنبال آتشه؟  یرونب سمونف

 :جواب دادن طفره رفت از 

  یزنمباهاش حرف م یادباشه...تموم شد؛ ب -رابرت

  یاد؟م یزدم: مطمئن یعصب پوزخند

 یشب بود، ول  ۳بودم. ناخونمو به دندون گرفته بودم. ساعت    یستادهپنجره وا  کنار 
 ...ا دستم بود. شمارشو گرفتم و، رو گوشم گذاشتمِام  یازش نبود!  گوش  یهنوز خبر

 یدکه با  یاون   یرفت، ول  یو م  یومدم  یبا تمام عظمتش برام خفگان بود. نفس  دنیا
 !یومدن یومدم
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م. موهام نامرتب دورم پخش بود. به سقف زل زده پنجره ولو بود یکنزد رومبل
 ...زدم یباخودم حرف م یبودم و گاه 

 .رفت یصدا م یب  یدد یو که م یممحل یب  یول بهم سرزد، یچندبار ِاما

 :کردم  نجوا

 یتموناز راه نرسه که اذ یکس  یگهخوام د یفقط خوشبخت باشم؛ م خوام،یمن م-
 !چرا انقدر کله شقه یوانخوام آتش و ول کنه ا یکنه؛ م

 .گفتم  ی"بلند اه

 نفهم یکهمرت-

 کنه   یوونهنو دم  یارهدوست دختر سابقشو ب خوادیمشت کردم: حاال م دستامو

 یدنم نا خواسته بلند شده بود. در با ضرب باز شد.  رابرت کلشو آورد تو، باد صدام
 :یدکش  ینفس راحت 

 ی؟دوست دختر ک  -رابرت

 :یدکش  یر شدم که دلم ت یز خ منی

 یستادید؟ شما گوش وا-

 :حالت قبلم برگشتم به

 یکن  یداره که فکرشم  نم یتیقسمت داستان واسم جذاب  ینا -رابرت

 :. صورتشو جمع کردیدمکش  جیغ

 یغو ج یغَاه ج -رابرت
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 .حرص ساکت شدم با

به صورتت بکش   یپاشو دست  میری،یکه واسش م  یوانتورو جون ا یحافر -رابرت
 نگات کنه ترسهیآدم م

 که هست   ینهکردم: هم  اخم

 :مهربون تر شد صداش

 یشد  یادختر خوب، پاشو شکل آمازون پاشو

وارد شه،   یا یگه!  منتظر بودم از در دیدمبه خودم رس یبار ک  ینآخر یومدنم یادم
 :یزدتو صداش موج م یطنتیش

 اون یشفرار کنه ازت بره پ یوانا یدمگذاشتم؛ حق م  یلیااالن تورو کنار ام=

 ی؟گفت   ی : چ یدم به روش پاچ یباال انداختم و آروم نشستم؛ لبخند ابرو

 :تا بناگوش باز بود نیشش

 !ی؟بود یخوشگله ک -

 .هجوم بردم سمتش که پابه فرار گذاشت یببر وحش هی مثل

  نشونت بدم یسا وا-

 که درش باز شد و ِاما  تو بغلش پرت شد   یمشد یاتاق ِاما رد م یجلو از 

 :یشه کردم از سرم دود بلند م  یم حس

 یاره بگم پدرت و درم یوانبه ا یدمقول م-
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 :من اشاره کرد به

  یرون؟کشوندمش ب  یچجور  یدید -رابرت

 .یدد یکه انگار تازه منو م  یمتعجب نگاهم کرد. طور ِاما

 هااا؟ -

 :سمت رابرت تکون دادم وار  یدتهد دستمو

 یفتیبامن درن یسالم بمون  یخوا یدست از سرمن بردار...به نفعته اگه م-

 :متاثر تکون داد سرشو

 چقدر آشناس یالوگد ینروزگار ا یه  -رابرت

 اخم گفتم: منظور با

 :یدکش  آهی

 ید ورژن جد۲یوانا -رابرت

 :یدگفت و درو کوب  اینو

 ِاما؟ یالزم ندار یزیسر کار دارم؛ چ یه یرونب یرمدارم م -رابرت

 .یدمکش  هوفی

 گمشو  -ِاما

 صبحانه بخور  یاسمتم و گفت: ب برگشت

 یارم؟ سرت ب ییبال یه یترس  یکج کردم: نم  سرمو
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د باند کردمش  که وار   یهمون دختر  یحایی؛: نه بابا راحت باش تو همون فرخندید 
 کرد  ییشو دل داداشمو برد و هوا

  :باال انداختم. راه افتاد سمت آشپزخونه و ادامه داد ابرو

! نه  یهبق یبرا ی کرد، ول  یمهره اولمون و روان  یاشباز یکه با وحش  یهمون دختر-
 خودش

 چونم گذاشتم. آروم گفتم: بازم بگو یر و نشستم. دستامو ز یدمو کش صندلی

 :درآورد یخچالصبحانه رو از  یلتو همون حالت وسازد و  یلبخند

 کنه  یتاآخر عمرش ولش نم یوانکه ا   یدختر اولین

 :به دماغش داد ینیگذاشت و چ  یقشروشق دستشو

دل و جرعت    یلی! خی! پسر شرور روسیوانا  یی؟کو لجباز اونم با  یبود  یرومخ   یکم-
 خواست یم

 .رو لبام نشست یرینیش لبخند

 !ی؟گرفت   یانگار فراموش یکنمم یفجور تعر هیچرا من  -ِاما

*** 

 .بود یدهبهم چسب یلیتو هال صبحانه خ یمصبحانه برگشت بعد

جلوم   ییبار حالم خوب بود! تو افکارم غوطه ور شدم که ِاما و مو طال  یناول برای
 .ظاهر شدن

 یخودش اومد -ِاما
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 :مهربون گفت امیلیا

 ...سالمیمرس-

ادبم! به   یبزار فکر کنه من ب  دادم؟یادب بود سالم نمرو من بود. دور از  نگاهش
 .تکون دادن سرم اکتفا کردم

 .من رو کاناپه نشستن یرو روبه

 یارم؟ب یخور یم  یرفت...چ  یادم ینبب -ِاما

 .شد یانمرتبش نما یزد که دندونا ینی لبخند دلنش امیلیا

 ممنون  خورمیباشه م ینم هرچ تعارف ک یاددلم نم -امیلیا

 :موهاشو جمع کرد و با کشش بست ِاما

 یحا؟قهوه!...فر -ِاما

 باال انداختم: نه  سرمو

  ی شدم.  بو یرهو به آسمون خ یشه . نگاهم و دوختم به شیمرفت و ما تنها شد ِاما
 .ادکلنش فضارو پرکرده بود

 :از آشپزخونه داد زد ِاما

 ...یرمگ  یشکالت م یکمم یام؛بخرم ب یرمها قهوه تموم شده من م بچه

 :اومد یدکل  صدای

 مهمونمو به تو سپردم یحا...فریامزود م -ِاما
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 ...بسته شد در 

 :رو لبش نشوند یکرد و لبخند  یمصلحت  سرفه

 یمحرف بزن یادباهم ز یمتا به حال فرصت نکرد -امیلیا

 .کردم  ینگاهش م ساکت

 :داد ادامه

م؛ مدت خوند یمن روانشناس ی،دون  یراجبم م یخب اول بزار من بگم؛ تا حدود-
  یع کانادا  با گرفتن مدرکم سررفته بودم  یالتنبودم و واسه تحص یهبود روس یادیز

واسه خودم  یککوچ  ینیککل  یهدوست دارم و  یلیخ ینجاروآخه ا یه،برگشتم روس
زنم،  یم یانودارم پ یاز به آرامش ن هک  ییکنم؛ درکنارش روزا   یم یدارم... تنها زندگ 

 ع کردمشرو یگفت از بچگ   یشهم یباتقر

 :زد  ینیغمگ لبخند

 داد یادمزدن استعداد دارم و بعدش خودش  یانوبابام باعث شد بفهمم تو پ-

 :شد یکپشت گوشش فرستاد و بهم نزد  موهاشو

حرف زدم!  یادبزرگ دارم... من ز یلیکتابخونه خ  یهعاشق کتاب خوندنم  یراست -
 ی؟عالقه دار یاو به چ یخوند یچ  یحاال دوست دارم تو بگ 

 زدم: نچ  شخندینی

 :رو لبشو حفظ کرد لبخند

 ی؟به حرف زدن و درد و دل کردن عالقه ندار-
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 :یدمرو گردنم کش یخواست حقه هاش روم اثر بزاره. دست  ینم دلم

 یستمبلد ن-

 .لب گفت ر یز یتکون داد و آهان  سرشو

 ی؟ خوند یچ  تونم بدونم  یکنجکاوم، م  یلیکه خ  ییخب از اونجا -امیلیا

 :گذاشتم  یقمشق رو انگشتمو،

خوام حرف بزنم؛ منتظر شو تا  یواسه درمانش باش...نم یا  یگهد یضدنبال مر-
 یادِاما ب

 :گرفت  دستامو

خوام    یندارم و فقط م  یباور کن هدف خاص  ی ول  یاد،کنم از من خوشت ن  یدرک م-
راجب خودت  یخوا یداره  اگه نم یاز نفر به خوب بودنت ن یهچون  ی،خوب باش

 .کنم  ینداره بازم درکت م یاشکال یبگ  ییزو گذشتت چ

 .رو هم فشار دادم لبامو

ِاما تنهامون   یو واسه چ  ینجااومدم ا یواسه چ  یدون  یدونم که م یم -امیلیا
خوان و  یکه اونا م  یزیکه من بخاطر چ  یخوام بهم اعتماد کن یم یگذاشت، ول

 هیککمک دوستانه کوچ  یهفقط هدفم  یستمن ینجاتو ذهنشون دارن، ا

 .و باال گرفتم یدمکش  یروناز تو دستاش ب دستامو

 بسته شد: پاشو برو  چشمام
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دختر   ینبه ا  یلدل  ینکنم. از جام بلند شدم. انگار واقعا ب   یگرفتم تا قاط   یگاز م  لبمو
 :کرده بودم! باتمسخر نگاهش کردم  یداپ یآلرژ

 یپلکی؟دونم چرا دور و بر من م  ینم یکن  یفکر م-

 :چشماشزل زدم تو  مستقیم

 از من سوءاستفاده نکن یدونم، ول ی! نمیههدفت چ-

 ینم؟ بب یوک  ید...بایخوام کمکم کن یو پر تحکم گفتم: نم آروم

 :به سمتم برداشت  یاز کنارش برداشت و بلند شد. قدم   یفشوآشفته شد. ک  صورتش

برات  بود بتونم یباز کار یول ی،که تو ذهنت ساخت   یستمن یهرچند کس -امیلیا
 ...بدم رو من حساب کن انجام

  :  ممنونیدمکش  یزد و سمت در رفت. هوف  یلبخند نیمچه

تو سالن باعث شد؛ برگردم. کولشو از   یشخص سوم یقدم ها یصدا شنیدن
آورد و تو دستش گرفت. تو همون حالت کاله کاپشو درآورد و، رو   یینشونش پا

  .کنسول پرت کرد

  رفتم یم سالم... داشتم -امیلیا

 :زد. خواست از کنارش رد شه که با دست مانع شد. دستامو مشت کردم  دیپوزخن 

 اره؟ یایابرت و ِاما گفتن بر  -ایوان

 :ابروهاش نشوند  ینب اخمی
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 یست؛نکه بود مهم  ی بودم به هر حال هرچ   یومدهکار ناون  یمن برا  یاره، ول  -امیلیا
 ی؟دستتو بردار یشهم

برداشت. با   یلیاروام یسد جلو و یدکش  یینو پا یشرتشسو یپدستش ز یه با
 :پوزخند گوشه لبش گفت

  حاال! به بودنت عادت کردم یبود-

پاشنه کفشاش تو سالن  ینگفت و به سرعت از کنارش رد شد. صدا یزیچ امیلیا
از گوشاش گذاشت.از حرکت   یکیخم کرد و انگشتشو رو    یسرشو کم  یوان. ایچیدپ

 ...آخرش خندم گرفت

نتونستم کنترل کنم. پرواز کردم سمتش   بود و   یچیدهوالم پکه تو تک تک سل  ذوقی
 .و بغلش کردم

 .و از دستش بقاپن  یشترسه اسباب باز  یکه م  یگرفته بودمش، مثل بچه ا  طوری

  .یدمکش  یقیفرو کردم تو گردنش و نفس عم سرمو

 !یسترفتن ن یکسگردنه واسه بارف  ینا -ایوان

 :تر گرفتمش سفت

 یبر یبزار یحق ندار یگهحقته...د-

 :کنار در انداخت و راه افتاد سمت مبال  کولشو

 نرو  یپس رو مخ من اسک  -ایوان

 یاول بگو تااالن کجا بود یول یدی،و پس م  یشبحساب د-
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 :یدکش  هوفی

 بده  یگارموپاکت س ی؟ ولم کن یخوا ینم-

 ...اول جواب سوالمو بده یرعقب گرفتم: نخ سرمو

 :اشاره کرد یز رد. به مابروشو باال انداخت و بعدش اخم ک تای

 یگارپاکت س-

 یدمباال انداختم: نم ابرو

 یز روم یعحرکت سر یهباز بود! با  یشمزد و سرشو به چپ و راست برد. ن لبخندی
 یغ محکم گرفتم و ج یشرتشسو یقهشم که از  ینخم شد؛ کم مونده بود پخش زم

 .یدمکش  یخفه ا

 یشن کردو با پوک محکمرو یگاروبه صورتم زد. س یشخندیسر جاش و ن  برگشت
   .داد یهمبل تک یسرشو به پشت 

 !چقدر جام راحته کردمیفکر م  ینسرش گذاشت. به ا یر ز دستاشو

دادم تا بغض تو  یگرفتم. آب دهنمو تند تند قورت م  یو به باز یشرتشسو زیپ
 .صدام معلوم نشه

دنبال شر  باشه،    یزاچ  ینمشکالمون سر ا  یگهخواد د  یمترسم...دلم   یمن م  یوانا-
 ؟ها؟  یگرد  یکه  نم

 !یاد؟از دستت برم یکار  ی؟بگردم چ  -ایوان

 :انگشتاش کش رفتم و بلند شدم یناز ب سیگارو
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 ...میاد

عوض شه از کجا  یگهد یهمه چ  یدتو هوا گرفتم: شب کارت دارم شا یگاروس نخ
 !!معلوم

 ...حرکت کفشاشو از پاهاش کند  یهنگاهم کرد و چشماشو بست. با  یکم

*** 

 .شالق آب بودم، لباسام و از تنم کندم یر و همونطور که ز یستادمدوش وا زیر 

 'یکنینابودش م یدار یمارستانب یمشببر یدبا'

  .به صورتم و با دست کنار زدم یدهچسب یسخ موهای

 'یینهپا یلیخ یصاحب بچه بش  یندهدرآ  ینکهدرصد ا'

 !زخمم باز شه  یدمستر  یم یول یورد،به روم نم یوانتونستم تحمل کنم؟ ا می

 !...آخیوانا آخ

  ید . نبایومدمبه خودم م ید با  یگهمن د یول  رفت،یزمان داشت از دست م هرچند 
نبود، خدا لعنتت کنه آتش   یممن واقع  ینبره... ا  یشپ  ینطوریا  یط ذاشتم شرا  یم

 !یعوض یدار یبرنم یمدست از سر زندگ یمرفت ینکهکه بعد ا

 

 ی روح و ب  یمن بودم؟ صورت ب  ین. واقعا ارفتم  ینهآ  یخشک کردم و جلو موهامو
 .توالت و باز کردم یز رنگ!  کالفه کشو م
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خم گونم به صورتم زدم تا ز  پودر  یکمبرداشتم...  یملو و ر  یدمبه ابروهام کش  دستی
 .شدم یقبه صورتم دق ینه. از آ یدمرو لبام کش یو پنهون کنم. رژ لب قرمز

  !تازه روح بهش برگشته بود انگار 

 یروشن ی و شلوار طوس یومد لش که تا رو نافم م یدتنه سف یمسمت کمد و ن رفتم
 ...رو رها گذاشتم یه از موهامو از باال جمع کردم و بق یکهت یه.  یدمدر آوردم و پوش

 !شد! مطمئن بودم یامشب حتما شوکه م یوانرو لبام نشوندم. ا لبخندی

 .یدمبو کش یقشدم. گالشو عم یز گلدون رو م  نزدیک

ها شو درآوردم و از اول مرتب گذاشتمشون تو گلدون که همون موقع در باز    شاخه
 :به اطراف انداخت ینگاه  یدمش؛د ینهشد.  از آ 

 ...اتاق و-

 کرد: درست اومدم؟  مکثی

 ...رو لبم گذاشتم و اون شاخه گل مونده رم ول کردم انگشتمو،

 :یستادمروش وا روبه

 دراصل یه همه چ درسته، تا حاال انقدر درست نبود-

 :تکون داد سرشو

  که  یشدههوم...خوبه، چ -ایوان

 :بهم کرد یا اشاره

 ی؟حال درآورد ینخودتو به ا-
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 !یسزدم: خوب ن یکج   لبخند

 خوبه  -ایوان

 .شل شد نیشم

 :شدم  یرهانداختم و به دستام خ  یینکردم. سرمو پا  یعذاب و تموم م  ینتموم ا  باید

 م باهات حرف بزن ید...بایزیچ یه-

 !شد: خب ینهبه س دست

ادامه   یطور  ینخوام ا  یوضع خستم... نم  یناز ا  یگهزدم تو چشماش و گفتم: د  زل
  یمبد

 یممکث گفتم: تمومش کن با

 :و کالفه نگاهم کرد یدرو گردنش کش دستشو

 !ی؟دقیقاکن  یوتمومعــه چ-

 رابطه رو  ینگفتم: ا  مصمم

 :باالانداخت ابروهاشو 

 بود ینپس حرفت ا -ایوان

 ...بود ینگفتم: هم  زود

   هست واضحه، من االن  یمتنفرم، هرچ  یو دودل یشدم: من از دوراه  نزدیکتر 
 یت زندگ یکخوام شر یخواد باتموم وجود کنارت باشه، م یکه دلش  م  یحاییمفر

 باشم
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 یم؟زدم.  هول گفتم: ازدواج کن یمسخره ا لبخند

 .داره ی. نتونستم بفهمم چه حسدهنمو قورت دادم آب

 !گفتم  یمن م یدنبا ینو ا -یوانا

 داره مگه؟  ی: فرق یدمزد. خند لبخندی

 :باال آورد  یمبه حالت تسل دستاشو

 اصال یکنه،نم ینـــــه اصال فرق -

 یدی؟به کمرم زدم: حاال جواب م دستمو

 .گوشه دستش ابروشو خاروند  با

 کنمی نه من قصدازدواج ندارم...باهات ازدواج نم -ایوان

  .لب گفتم یر ز یو مسخره ا ینشتخت س  یدمکوب  دستمو

 !مگه دست توعه اصا -

 یه؟کرد: پس دست ک  یکنزد سرشو

 .دست به خودم اشاره کردم با

 کن  یجمله رو امر یدی؟گفت: پس چرا نظر پرس  بالبخند

 ... تمامیمکن  یو اخم کرده گفتم: ازدواج م یدمگز  لبمو

 تواا...باشه یمتصم -ایوان

 .کردسمت تخت و خودشو پرت   رفت
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 یاریسرم ب ییچه بال یستگفت: چون اگه قبول نکنم معلوم ن  آروم

   یواانزدم: ا جیغ

 :تخت نشستم رو

 کرده بودم خوب گفتم نه؟  ینتمر یلیخ-

 کن  یفاز خودت تعر یبود؛ حاال ه  یاره عال -ایوان

 : خستمیدکش  یباال و نشست. هوف  یدکش  خودشو

 !افتاده بودم یلیاام یادشونش گرفتم لبامو جمع کردم.  از 

 ی؟ طفره نر یوهمه چ یلطفا کامل بگ   یشهبپرسم؟ م یچی-

 هوم؟  -ایوان

 :گرفتم  یموهامو به باز نوک

 !زارم به حساب قبول کردنت  یپس م-

 یه؟چ یلیاام یکردم: ماجرا  اخم

 تفاوت گفت: ماجرا؟  بی

 :کرد! گلوم خشک شده بود  یم یوونمد داشت

 بوده؟  ینتونب یچ -

 یچیه -ایوان
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کامل   یگمم -بود. برگشتم و به صورتش نگاه کردم:  یجد یه اندازه کاف ب لحنش
 !ی؟زن  یچرا حرف م یبگو؛ تلگراف 

 :و روهم گذاشت چشماش

نبوده،  ینمونب یچی...هیشههم یبرا یگمبار م یهکنه،  یم یمموضوع عصب ینا-
 دوست ِاما بود

 :فوت کردم نفسمو

 !کنه  یات محرفاس...عاشقانه نگ یناز ا یشتر کنم ب  یفکر م-

 کرد...که بعدها نتونست تحمل کنه و گذاشت رفت   یاره ادعا م -ایوان

 ...فکر رفتم تو

 ی؟تو ولش کرد یااون رفت -

 گفت: هردوش   کالفه

 :جمع شده گفتم  یا   یافه سمتش، با ق  یدمرو گردنش گذاشتم و خودمو کش  دستمو،

 یستاصلنم خوشگل ن-

 :زد لبخندی

 !چرا یدون  یخودت خوب م ی،کن  یحسود ی به کس ت یسالزم ن-

 :زدم یقیعم لبخند

بهش فکر   یتونست   یمن بودم  نم  یگهچون بعدش د   یولش کرد  یکرد  یکار خوب -
 یکن
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 :غضب نگاهم کرد با

 کردم  یمن از اولشم بهش فکر نم-

 .... خجالت زده موهامو خاروندمیدمخم شدم و گونش و بوس یار اخت بی

 یس؟الزم ن  یگهپس د -ایوان

 ی؟ : چ یدمپرس گیج

 روانشناس -

 .گفتم  آهایی

 یشمنم ینخوبم... بهتر ازا-

 یگهبخواب د یر که گفت: بگ  یدمکش  یا خمیازه

 :شدم تو صورتش که روبه روم بود  یرهو خ یدیمکش  دراز 

 یگی؟م  یبه ِاما و رابرت چ -

 درباره؟ -

 :شد و سرمو کوبوندم رو بالشت یزونآو قیافم

 یگه نکن د یتاذ-

 یچیگفت: ه  یبم باصدای

 !یچیه-

 بدونه  یستالزم ن  یکرد: اره کس  تایید
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  !یمو نداشت یکس  یچگرفت. ما ه  دلم

   .گردنم باال آورد  یر . پتورو تا زیدمکش  آهی

 یشد؟ چ -ایوان

خدا چرا باما   یم؟ندار یگهبه جز همد  یسرپناه  یچو گرفته گفتم: ما چرا ه آروم
 لجه؟

 :یدکش  یقیعم نفس

 یمبود که تاوان بد ینماام اداره واسه  یسرنوشت  یه  یهرک  -ایوان

 یوان؟ لب گفتم: تاوان! ا زیر 

 !دونستم کالفه شده از سواالم می

 هوم؟  -ایوان

 یمو از نو شروع کن یمونزندگ-

 یمکن  یم -ایوان

 عوض شه یلب گفتم: همه چ  زیر 

 یشهکرد: م  نجوا

 ...و چشمامو بستم یدمکش  یقینفس عم  

  ماه بعد یک
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مو از کانتر گرفتم . پاستاهارو   یهگشتام چشم گرفتم. تکدور ان  یحلقه ساده نقره ا  از 
 ...زمان گرفتم یمو با گوش یختمتو آبجوش ر

*** 

  ین . آخریدیمپر یم ییندونم چند ساعت شده بود که بدون مکث باال پا نمی
 .کر کننده بود  یقیموس یصدا یادمهکه   یزاییچ

به    یشور خاص  یول  ،یزدانقدر که تند تند حرف م  یگهم  یچ   یدمفهم  یشخصه نم  به
 .کرد  یم یقآدم تزر

رفت که باعث   یم یلیو یلیدلم ق یکم خورده بودم! گاه   ینکهشده بود. با ا گرمم
 ...شد ناخودآگاه  بخندم یم

دورتر ازما نشسته بود و   یوان،شد طرف ا یدهدست خودمو باد زدم. نگاهم کش با
 .خورد یم یدنیبا اخم نوش

 :سمت خودش یدتمتم، از بازوم گرفت و کششده اومد سم یدکل  یدندونا با

 !یکن  یمسخره رو تموم م یهمهمون یناالن ا ینهم -ایوان

 : زوووودیدگوشم غر  دم

  سکسکه افتادم: باشه به

  !یدنشن یانگار نم یکردم سمت ِاما و رابرت و صداشون کردم، ول  رو

 شنون یجمع کردم: نم  لبامو

 :یدکش  یم یقنفس عم تندتند
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 !شنون یکه نم-

 ...یدمکش  یفشار داد و سمت خروج  بازومو

*** 

 یش یهکردم. آروم مثل   یاتاق داشتم دفترعقدمون و نگاه م یکیزده تو تار ذوق
 .کنار تخت گذاشتمش  یز باارزش رو م

 .پاشنه بلندمو از پام کندم یها کفش

رابرت   یکه باهماهنگ   یبودم که پاهام درحال شکستن بود. تو کلوپ  یده رقص  اونقدر 
 !ذاشت یم یوانخوش گذشت اگه ا یلیخ یمه بودرفت

 !کو  یوانا یشد؟! راست  یوقت آدم نم  یچبشر ه این

تنم بود.  ینقره ا یکهلباس دوت یه. یدمبه لباسم کش یخاروندم و دست  موهامو
 .خورد یم یبود و دامن قشنگ  یتاپش بند

 یوااانهال پا گذاشتم و صداش کردم: ا... تو

داده  ییر خونه رو ِاما کال تغ یون. دکوراسیختمشونم ر طرفه رو یهپخشم و  موهای
 .بود

کرده    ییر روشن  تغ  یبه رنگا  یرهت  یقشنگ تر شده بود و از حالت لش و رنگا  خیلی
 .نظرم و جلب کرد یجعبه مخمل یز بود. رو م

خودمو هرجور بود بهش رسوندم . با تعجب جعبه رو    یکج و کوله شدم، ول  چندبار 
 !مام گرد شد. حلقـــــه. چشباز کردم
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  ی باز بود و ال یراهنشپ ید. دکمه هاش یرهرو کاناپه نشست و به دستم خ ایوان
  .کرد  یم ییخودنما یگاریانگشتش نخ س

 !!!یهدونستم کار ک یباال انداخت. پس اونم خبر نداشت! من که م ابروهاشو 

مو با ذوق دستم   انگار! حلقه  یومدخوشم م  یدادم، ول  ینم  یتاهم  یزاچ  ینبه ا  زیاد
 انداختم

 توام بنداز  یابهش نگاه کردم: ب و

  .رو ازم گرفت و دستش کرد حلقه

بود و انگار واسه دستم درست شده بود. همونقدر اندازه   یساده نقره ا ینگر یه
 ی؟دار یکاناپه و آروم گفت: چه حس  یبود! سرشو چسبوند به پشت 

 ی خوش زندگ  یبالخره رو نکهی گفتم: حس ا  یو با خوشحال یدمکش  یقیعم نفس
 ی؟ برگشته بهمون...تو چ 

 :حرف بلند شد یبود؛ ب  کالفه

 یمبخواب یمبر -ایوان

  .ذوق زدنم عادتش بود! راه افتاد تو

 ...یاممنم ب یسا وا-

 یوااانزدم: ا داد

 !متر باهات فاصله دارما یه و چشماشو ترسناک کرد:  برگشت
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بود. آب دهنمو قورت  یمسانت یهصله تو فا یستادوا یکمداشتم. نزد یبیعج حسای
دونستم تو هپروت    یکردم   م  ینگاهش م  یرهزل زد تو چشمام، منم خ  یقدادم. عم

 .کنم  یم  یر س

 .نگاهش کردم یچشم زیر 

 یشد؟ : چ یدمشده پرس گیج

 .زد لبخندی

 ی؟دستم انداخت -

 نه  -ایوان

 نداره؟؟  یکه درمانش دست خودشه دلسوز   یضیمر یگنم یدی: شنگفتم

*** 

  ی: َاه لعنت یدتو دستم لرز گوشی

بلند شد     یمزنگ گوش  یو رو کانتر انداختم ومشغول آبکش کردن شدم. صدا  گوشی
برداشتمش و رفتم تو اتاق؛ خودمو رو تخت پرت کردم. تماس و وصل کردم و 

 :و، رو گوشم گذاشتم یگوش

 هاا -

 .کرد  یم یفمخر ک یشاز پشت گو یشحرص صدای

*** 

 ایوان
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سمت  ینگاه نگران  یان.  شایدمشکوب  یز و دستم چرخوندم و آخرش رو مو ت لیوان
 :انداخت  یسسرو

 من برم سر بزنم؟  یخوا یم -شایان

 :بهش انداختم که نشست یزیت نگاه

  خوام برم یکنم؛ نم  یاالن که فکر م-

تند    یچشمم گرفتم و با قدما  یکه رقص نور تو صورتم افتاد. دستمو جلو  بلندشدم
 .یستادمدر وا یو جلو یسسرو رفتم سمت چپ 

باز شد. تعجب جاش و  یشزنونه زل زدم که در کنار یسسرو یبه تابلو منتظر 
 :یدمشده غر یدکل  یباخت. بادندونا یتبه اخم و عصبان یعسر یلیخ

 ؟  یدنینوش-

 کنه؟   ینم یت ادم: معدت و اذتمسخر ادامه د با

 :یدمغر  یدم. عصبشدم و فکش و تو دستم گرفتم و تو چشماش زل ز   یکنزد  بهش

 !مردونه؟  یس سرو-

 یوان؟رو لباش گفت: ا یرد لبخند با

 :بهم انداخت و انگشتشو فرو برد تو صورتم یتعجب نگاه  با

 !ی؟تو چال داشت  -فریحا

. نشستم سرجام، یزسمت م یدمشعقب، از دستش گرفتم و کش یدمکش سرمو
 .یدخند یهمچنان م
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 یوان؟ا یبهش داد ی...چ یاخدا -شایان

 :پرت کرد یانو  سمت شا یفشکرد و ک  یینباال پا سرشو

 نگه دار  ینوا -فریحا

. رابرت و ِاما وسط سالن یکنار  یگرفت و با اخم گذاشتش رو صندل  یفشوک  شایان
 .اطرافشون و گرفته بود یادیز یتبودن و جمعمشغول رقص 

 .ضرب گرفتم یز از جاش بلند شد و سمتشون رفت. با انگشتم رو م شایانم

 یخال یها یبا چند نفر وارد شد و با تکون دادن سرش از دور، رو صندل اامیلی
 .یدمشکش  یرونشلوارم ب یباز ج یمگوش  یبرهنشست. با و 

 یی؟کجا  -جان

 :داختمبه روبه رو ان  نگاهی

 یی؟ تو کجا-

 یدمتآها د -جان

  ی از پشت رو شونم نشست. با صندل   یزدم. دست   یدقطع کردم و اطراف و د  گوشیو
 پشت، چرخ زدم 

 .جوابشو داد یحاسالم کرد که متقابال فر یحابه فر رو

 یمحرف بزن ید با -جان

 :انداختم یحابه فر ینگاه  نیم

 از جات تکون نخور -
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 یرون گرفت. بلند شدم و باهم ب  یگهو صورتش و سمت د یدتو هم کش اخماشو
 :هارو کنار زدم یزه . با نوک کفشم سنگ ریمرفت

 !ویوریک امشب پرواز داره؛  -جان

 :نگاهش کردم متفکر 

 مونده برامون؟ یاالن ک -

  یاخارج شدن و تو آلمان  یهاز روس یلیابا لبخند گفت: همه پراکنده شدن، خ جان
  یبقطر ساکن شدن؛ االن فقط لورل و هنگ هستن واسه تعقعمارات و    یکانادا، حت 

 آوردن اطالعات الزمن  یر و گ

 :پارک شده رفت یها ینبه سمت ماش نگاهم

 یشد؟ چ یلآه-

 :آورد یرونو ب یشکتش برد و گوش  یبو تو ج دستش

 ینی؟بب یخوایم -جان

  یده تو صورتش د یسالم یکه جا  یبود درحال یلو دستم داد. عکس آه گوشیش
 .شد ینم

 :و سمتش گرفتم گوشی

 ی؟شکنجه مورد عالقه منو انجام داد-

 !زد: فکر کن نداده باشم لبخندی

 .و پشت سرمو نگاه کردم برگشتم
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 .با سرعت رد شد یحس کردم کس یلحظه ا رایب

 یشد؟ چ -جان

زدم و دودشو  یشآت یگاریداخل، س یمتکون دادم. برگشت یچیه یبه معن سرمو
 !نبود یحانگاه کردم؛ فر یمکه روش نشسته بود  یزیفرستادم. از دور به م یرونب

 ی کس  یگهوچند نفر د یلیاو ام یانرقص به جز شا یستبرگردوندم سمت پ نگاهمو
 .یدمو ند

اشاره   یاناز ِاماام نبود. از دور به شا  یو رابرت مشغول حرف زدن بودن و خبر  جان
 :سمتم نفس زنون اومد  کردم که با خنده و

 یحا؟ فر-

 :نگا کرد یزوتعجب م با

 االن اونجا بود  همین

 : احمقیدمکوب  ینشبه س سیگارمو

 .ردو خدمه باز ک یو از باغ رد شدم. در خروج  یرونب برگشتم

به    یندینبود؛ فکر ناخوشا  ینیماش  یچاز ه  یو نگاه کردم.خبر  یابون رفتم و خ  بیرون
 .یوردذهنم هجوم م

 رد نشد؟  ینجااز ا یدختر ینمبب-

با اونا  یمدار ینماش ینجانفر اومد و آژانس خواست؛ ما ا یه فکر گفت:  یکم با
 فرستادم
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 :دهنمو توف کردم آب

 ری؟یبرام بگ ینورد اون ماش یتون  یم-

 ین؟خوا یم یچ  یشما برا یبله، ول -خدمه

 :جلو صورتش تکون دادم یدکرده دستمو به نشونه تهد  اخم

 ی؟خوام اوک  یبرگشتم آدرس و م یتو، وقت  یرمم-

 .نبود یموتماز ر یرفتم خبر یز داخل، سر م یدمو دو  واینستادم

برداشتم   قدم عقب  یهنبود    ینگاه کردم، ول  یرشوو ز  یدمهارو تک به تک کش  صندلی
 .برداشتمش رفت. خم شدم و با حرص  یزیکه پام رو چ

 بهت؟  یشدچ  یوان؟ ا یهچ -رابرت

 یدخوش باش یرمدارم م-

 :کنارش ردم شدم که دستمو گرفت  از 

 کو؟چه خبرته؟   یحافر ینمبب یسا وا-

 ینماش  یشنرفتم.  لوک  یرونو بدون جواب دادن؛ ب  یدمکش  یروناز دستش ب  دستمو
وصل کردم و به  ینو به ضبط ماش یشدم. گوش ینمسوار ماشو از خدمه گرفتم و 

 ...داد رفتم یکه نشون م  یریهمون مس

 یبلند رفتم سمت کلبه ا  یشدم و بدون بستن در با قدما  یادهپ  ینحرص از ماش  با
 .کرده بودم  یداتوش پ یحاروکه فر

 یلب گفتم: آتش گورتو بکن، عوض زیر 
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درو باز کردم و   یعتددش بلند شد. سرمم یغایج یدرو باز کنم که صدا خواستم
کرد؛ که   یاشاره م یرفت به نقطه ا یکه عقب عقب م  یدر حال یحارفتم داخل، فر

 .بود یکیغرق تار

 یدهکه به طناب دار کش  یوفتهباعث شد چشمم به آتش ب یرعد و برق لحظه ا نور 
  یغ هم جو  کرد  یم یه افتاد.  هم گر ینانقدر عقب رفت که رو زم یحاشده بود. فر

 .زد یم

در آوردم و نوک   یبماز ج  یشوک بود. چند قدم سمت آتش برداشتم.   دستمال تو
 .انگشتم گرفتم؛  انگشتام و، رو نبضش گذاشتم

برگردوندم.   یبمو، رو صورتش انداختم. دستمال و به ج یمزد! چراغ قوه گوش نمی
 :ش زدمبه یقیزدم.  پوک عم  یشدرآوردم و آت یگارموبهش زدم. س یشخندین

 خودم بکشمت یدوست داشتم با دستا-

 :و تو صورتش فوت کردم یبعد پوک

خودت   ی؛بود  یفترسو، و ضع  یانقدر  یخودم بکشمت، ول   یدوست داشتم با دستا-
 یدست به کار شد

 :رو قلبش فشردم یگارو،مونده س ته

 یان نشون و پا این

 .بلند عقب رفتم یقدما با

 : بلندشو یحا سر فرباال وایستادم

*** 
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 فریحا

و حس کردم و  یکردم.  حضور کس  یو نگاه م یستکج شده داشتم پ  یباسر گیج
 .یدمکش  یبرگشتم که با آنا روبه رو شدم. هوف 

 ید؟ازدواج کرد یک   -آنا

 :داد ینشون  م ینوکرد؟ حداقل لحنش که ا  یم ییزدم؛ داشت بازجو پوزخندی

 ی؟کن  یخوشبخت  یآرزو یخوا یم-

جالبه برام    یشی؛اون تو نم  یبود، ول  یلیاقبلنا با ام  یادم  ادمیگفت:    یلبخند چندش  با
 ید؟ آشنا شد یچه جور

 :شدم سمتش خم

 ی؟کرد  یناالن به من توه یدم؛نفهم-

 .روم و برگردوندم کالفه

 نه سوءتفاهم نشه -آنا

 بگم یزیچ ینم؛ب یتکون دادم: الزم نم سرمو

 :ادامه داد باتمسخر 

 بشه  یبندپا یراحت  ینهم نبود که به یمرد یوان... اهه -

 .کرد  یداشت اعصابم و خورد م دیگه

 :یدمو توپ برگشتم
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  ... برس یریتتجمع کن برو به مد -

 :خم شدم بیشتر 

 ها؟  یهدرد تو چ-

 مسخرس  -آنا

مشت کردم و پوست لبمو از حرص کندم. بلند شدم که حرفش باعث توقفم   دستمو
  :شد

 مسخرس ازدواجتون -آنا

 :برگشتم و یدمکش  یقیعم نفس

 یم  ی دخالت و فضول  ید،بهش ندار  یکه ربط   یکس  یکه تو زندگ   ییدمسخره شماها-
 یدکن

 :زدم یزیتمسخر آم لبخند

 !یگفتم حتما عاشقش  یم یدنبو یوانکنجکاوم؟ اگه سن مادر ا  یرسهبهت م یچ -

 .ینمخواستم بب یو م ینشد. هم  ینخشمگ صورتش

 یآن  یمتصم یهدور شدم. تو و چنگ زدم و ازش  یفمنگاهش کردم و ک طوفانی
 .خوردم یلیابه ام یتجمع یندادم. موقع رد شدن ب ییر و سمت رختکن تغ یرممس

 !شده بود! به من چه؟ خوشگل

 ید ببخش -امیلیا

  نداره یبع-
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لحظه معدم سوخت؛ دستمو روش  یکگفتم و با سرعت از کنارش رد شدم...   اینو
  .محکم فشار دادم

 ...اونور کردم ینور س هارو ارختکن خدمه رفتم. لبا سمت

برام لش    یادیز  یکم  یشرت . تیدمشلوار پوش  یه کردم و با    یداپ  ی سبز کم رنگ   تیشرت
همونجا  یفمموک یدمکش  یرونب یفماز ک یداروباال انداختم. کل یشده بود.  شونه ا

 .انداختم

  .افتاد یواننگاهم به جان و ا یورود یرد شدم. جلو  یتجمع یناز ب آروم

 .بهم بود پشتشون

  ...یدملبمو جو پوست

  .داز پشت سرم حواسمو دادم بهش، لباس خدمه تنش بو یکس  یصدا کردنا با

  :بهش دوختم چشمامو

 گیری؟یبرام م ینماش یه-

  :بعد اومد یقهتکون داد. چند دق سرشو

 با سالنه  یهمنتظرتونن؛ کرا یدر پشت  یکجلوتر نزد یکم -خدمه

 ...گذشتم  یشناختم از در ورود یکه از خودم م  یتکون دادم و با سرعت  سرمو

تونستم درست   یو دست و پاشکسته به راننده فهموندم. از استرس نم آدرس
 .حرف بزنم یروس

 ...یستادوا ینماش یدم،که نفهم  یمدت زمان  بعد
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 .حبس شده بود ینهتو س نفسم

 !کرد  یم یغکه مونده بودم در  یژنیرحمانه داشت تنها اکس بی

سست وارد کلبه   ییشدم. با قدما یادهو پ یرهدم و بردم سمت دستگکر   یخ دست
 .لحظه تنم و به لرزه انداخت. به سکسکه افتادم یه  یکیشدم؛ تار

برام ناآشنا نبود    یادکه ز  ی. در اتاق یدمکش  یتونستم برم، فقط قدم هامو م  ینم  راه
  .و با پا باز کردم. نگاهم رو کفشاش ثابت موند

 یده؟ جد یه ززدم:  با پوزخندی

 !گفتم جرعت! داشتم؟ مطمئن نبودمبه خرج دادم.   جرعت

  یش نه! ضربان قلبم باز یا یدمکش  یدونستم نفس م ی. نمیدمباالتر کش نگاهمو
 .یدتپ یشناخت م یکه خودش م  یگرفته بود؛ به هر روش

  ی و خودم! خودم، حس م یدننبود  شروع کرد به بار یارمبه اخت یگهد چشمامم
 .داد یبدنم جدا افتادم. مغزم فرمان نم یاکردم از اعض

...واسه یگفت   ی؟ن...نشونم بد  یخواست   ی...مینوگفتم: ا  یدهبر  یدهباز کردم و بر  لب
 کنم...اونم نتونه؟   یبار آخرم که شده زجرش بدم! من نتونستم زندگ 

که داشتم به گلوم چنگ انداختم؛ تا راه نفس   یو باته مونده قدرت  یدمکش  جیغ
 .شه و خفه نشمز با یملعنت

 :گرفتم سمتش با بغض لب زدم  دستمو

 !یکرد  یکار چ-
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 ...یوفتهتا چشمم بهش ن یینسرمو انداختم پا ین،رفتم که افتادم رو زم اونقدر 

 .بود دوست نداشتم بشنوم یزد؛ هرچ  یکه م  ییو حرفا صداش

 ی بود  یفترسو، و ضع  یاونقدر  یخودم بکشمت، ول  یدوست داشتم با دستا  -ایوان
 یخودت دست به کار شد که

 :تر شد  یکنزد قدماش

 بلند شو  -ایوان

خواست خودشو بکشه چرا گفت   یباال آوردم. به هق هق افتاده بودم. اگه م  سرمو
 !ینجام؟بود من ا یده! از کجا فهمینمتبب یاب

و قدرت فکر کردنم و از دست  یرمکرد که حاضر بودم بم  یذهنمو پر م یبد فکرای
 .یستادمدادم و به زور، رو پا وا یهتک ینزمکف بدم. دستمو به  

کلمه    یچو به نگاهش دوختم. کلمات برام نامفهموم شده بودن. ه یسمخ چشمای
 .حال اون لحظه مو نداشت یفقدرت توص یا

 یش؟بکش یخواست  یم-

سوخت...  یتماونقدر گرفته و خش دار شده بود که خودمم دلم واسه مظلوم صدام
 .پرت شد ینرو زم یبد یکه با صدا   یدوبک  یشکنار  یپاشو به صندل

 خواستم یم یلیکوتاهش، داد زد: آره، آره خ  یزد تو موها چنگ

 !بود یداد نامرئ  یکه گلومو فشار م  دستی

  یکه بکش  ینکرد یداشنه؟ پ  ینکرد یداشپ-
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 ید؟ رس یم  ید؛رس یناممکن به نظر نم یادز یدنمرز ترس به جنون رس از 

روز  یناول یوانمو محکم فشار داد. چشماش مثل اشدو بازو یکقدم بهم نزد یه
 :شد

  ی که شد  ینداشتم؛ تا وقت  یترس یچیو من داشتم، تا قبل از تو از ه یجنون واقع-
  یل دل یبا نقطه ضعفم ماتم کنه؛  تو بود یو داشتم که کس یننقطه ضعف،  ترس ا 

 ین آدمزد؟ م  ینکه با نقطه ضعفم منو زم  یکن  یم  یتحما  یحاال از کس   یدنم،ترس
 که از انتقام بگذرم  یستمن

 ...لرزیدممی

 ی خودم نفسشو ببرم حاال جنون و معن یسوزم که نتونستم با دستا یمن دارم م-
  کن

 کن  یداد زد: زود باش معن بلند

  تونم...نفس بکشم یخوردم و چشمامو بستم: نم یدادش تکون  با

 :کرد  یر مو تو دستاش اسبار هر دو بازو یندست آزادم به گلوم چنگ انداختم. ا با

 ینبود  ینجااالن ا یدید یو م  یتاگه واقع-

 :شدم یدهدر کش سمت

 !یژنفر درجه ست، بدون اکسص یر گذشته مثل اتاق ز  ی؛تا نفس بکش یرونب یاب-

 !با درد نداشت یبرام فرق  حرفاش
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کرده و حساب  یکارادونستم تو گذشته چ یم ینکهدونستم چرا باوجود ا نمی
  ین بخواد آتش و بکشه برام سنگ  ینکهته از دستش خارجه، بازم فکر اکه کش  ییآدما
 ...بود

گذاشتم و چندبار   ینمخنک که به صورتم خورد راه نفسم باز شد. دستمو، رو س  هوای
 .آورد یادمو  یامنفسم همه بدبخت ین. آخریدمکش  یقنفس عم

 !و داشت یتمز ینا یدنکش  نفس

 ینم  ی.  دوست داشتم فقط برم، ولیدمکش  ونیر و بازوم و از دستش ب  یهگر  یر ز  زدم
 دونم کجا؟

 یکردم، ول  یو اشکامو پاک م  یدمکش  یار رو صورتم مب  یک  یهدستمو چندثان   پشت
 .شدن یم یر که دوباره از گونم سراز   یدکش  ینم یهبه ثان

 .بودم یفضع یلیخ یابدبخت ینواسه تحمل ا یگهد من

 ینجااز ا یمفقط بر-

 .شرده شد. دور زد  پشت ِرل نشستکرد. قلبم ف  ینم نگاهم

 .حواسم بهش بود یول یشه،دادم به ش یهباز کردم و نشستم... سرمو تک درو

 .کردم  یچشمامو حس م یسیزدم. خ یضرر نبود! لبخند کج  یآتشم ب  ی ُمرده

  :باز کردم لب

 دونم یکنه، م  ینم یحشتوج یچیمن زود قضاوت کردم...ه-

  .خش دار شده بود صدام
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و  ینصورتم و ماش یسکوت گرفت جلو ینگاهم کنه دستشو به معنا نکهیا بدون
 .کرد  یکارو م  یندونست و از قصد ا یو م  ینعذاب بود؛ ا ینبدتر ینروشن کرد. ا

 :رفتارارو ازش نداشتم ینا تحمل

  ی؛کن  یشونه خال  یتون   یبدون نم  یتاتومن االن زنتم مسئول  ی؛طردم کن   یحق ندار-
 ز توانت خارجه؟ ا ی باش یشمپ یداالن با

 

شد. خراب شدن آسون   یزود خراب م یکنارلبش نقش بست. همه چ   پوزخندی
  !بود

 !گشت  یبرم یمونداشت به زندگ یکه تازه گرم  یوقت  اونم

 :براش پوچه. بغضمو قورت دادم یحمدونستم توض می

باشه  یرم؟م یمنم باهاش م یدون  ینم کنیینه؟ احساساتتو خفه م یتون  ینم-
 ...دارم ادامه بدهن یانتظار

 .چشمام تار شد یجلو یاتو دهنم... دن یدآن باپشت دست کوب تویه

 :زد داد

 !یمنو سگ کن یخوب بلد  یشهواحساس نزن... هم یتحرف از مسئول یکیتو-

 .یددستشو محکم رو فرمون کوب کف

 .کردم  ینگاهش م یرهزده بودم. دستمو، رو دهنم گذاشته بودم و خ بهت
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احساساتتو   یدست روم بلند کرد! با تمسخر و تعجب گفتم: مرس بار بود  اولین
  واقعا یمرس ی،نشونم داد

و به   ینکنم. ماش  یلو سمت پنجره برگردوندم. فرصت نکردم واکنشش و تحل  روم
 :شدت زد کنارو ترمز کرد

 یین پا برو -ایوان

 ی؟گرد شده برگشتم سمتش: چـــــ  ییچشما با

 یینگفت: برو...پا  شمرده

 .یمزد یگند م  یمپشت سرهم داشت ینگاه کردم. ناخواسته بود، ول ابونیخ به

 و گفتم: انتظاراتت برعکسه  یدمگز  لبمو

 .شدم یادهو باز کردم و پ ینماش در 

 :به جلو بود  نگاهش

که تو   یزاییبدون فکرکنم قبلنم گفتم؛ اعتماد برام مهمه؛ مهم تر از اون چ  ینوا  -ایوان
 ...واسه من نداره یگاهیه، اون شخص جااعتماد نباش کنیی فکرش و م

  ی رد شدم. قلبم داشت م  یابونو با سرعت از خ یدمو محکم بهم کوب ینماش در 
  .سوخت

 !نترسوندم یبودن، ول یکها خلوت و تار  کوچه

 .ولش کنه شکسته بود یوانا ینکهبود. از ا یده ر ترسزودت قلبم

 .رفتم یم  یینپاکوچه   یری. از سرازیدمدستمو محکم رو چشمام کش پشت
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 .شم  ینبود تا پخش زم یکاف   یرو راه رفتنم نداشتم و غفلت  تعادلی

جمع پنج   ی. بدون توجه از جلویومدمتر جلوتر م یهاز  یبلند یخنده ها صدای
 .نفرشون رد شدم

 ...یبب یکن  یم یهچرا گر-

  یرون؟انداختنت ب-

 یدمشن یسرم مقدماشون واز  پشت   یصدا یتوجه به راهم ادامه دادم، ول بی

 :اومد یکیشون یلرزونمو مشت کردم. صدا دستای

 !ناز داره؟  -

بلند شد. حتم   یغمجلوم که ج  یدپر  یکیچندششون بدنم و مور مور کرد.    یها  خنده
 .یدهداشتم رنگم پر

 ی؟روشنش حالمو بد کرد. با لبخند گفت: کر چشمای

  .یدمآورد جلو که عقب کش دستشو

 .یدو برگشت. چونم لرزمعدم باال اومد  محتویات

 :به شونش یدمدست کوب با

  ید...دست از سر من برداریگرفت   اشتباه

  ...شد یدهکش  یشرتمو محاصره کرده بودن. ت دورم

 :اومد جلوم  یدبار یم یشرّ  یافشکه از ق  یکیشون
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 یار مادمازالرو درن یجوجه، ادا-

قدرت تو سرش  و باتموم    یدماز دستش کش  یشوبغل دست  یشهفکر ش  یشدم. ب   قرمز 
 .یدمکوب

  :زدم ینفس م نفس

 !همه مثل خودتونن؟ یدکثافت، فکر کرد  آشغال

کردن. به خودشون اومدن    یکه تااون موقع منگ به من و دوستشون نگاه م  بقیه
 ...یدمکش  یغسمتم که ج یانو خواستن ب

زدم.  یلبخند تلخ  یدنشوحشتناک کنارمون رو ترمز زد. با د یبا صدا ماشینی
 !داد یز خودش نجاتم مخودش ا

  .و از شونش گرفت و برگردوند یستادوا یکیشونبلند پشت  یقدم ها با

صورتم جمع     ید؛کوب  یشد. مشتشو تو دهن بعد  ینضربه پا رو گردنش نقش زم  با
 .شد

 یب نص یبود! منم از تجربش ب  یندستش سنگ یسوخت، ول یواسه اونا نم دلم
 !نبودم

 یبه گردنش،  نگران نگاهش کردم، ول یدکوب  یآهن یز چ یهاز پشت با  یکی ناغافل
 .گرفتم  خودمو یجلو

 :رو گردنش گذاشت و خم شد  دستشو

 سگ صفت  -ایوان
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 .و ضربه شو با پا جواب داد برگشت

 ین داد زد: گمشو تو ماش ینهمون ح تو

کنم. هنوز دلم خنک    یدابه درد بخور پ یز چ  یه اعتنا به گوشه و کنار نگاه کردم تا  بی
  .بود نشده

 .رو برداشتم یاهس یگوشه سطل آشغال قوط   از 

 .کرد  ینگاهم م یخداشت؛ م یکه سمت چپ صورتش خالکوب   اونی

 :زدم یرو تو سرش خورد کردم؛ جلو اومد. لبخند یشهکه ش  اونی

 واس توعه؟ -

 نگاهم کرد: وات؟ گیج

 .نگاهش کردم بالبخند

 !یدکه نبا  ییجا یدمشدم، پامو بلند کردم و کوب نزدیک

 .خم شد و رو زانو افتاد.دستمو، رو شونش گذاشتم ید؛کش  یبلند داد

 ینکن یادب  یب  یدهکه بهت پا نم  یوقت به دختر یچه یر بگ یادگفتم:   باتمسخر 

 .لب داد یر ز فوشی

 !یچارهب ی،کن  یتونیکارو فقط م  ینگفتم: هم  باحرص 

اراذل داشت  از  یا یگهدر گردش بود. از سر کوچه لشکر د یهو بق یوانا ینب نگاهم
 .سمتمون، اسمشو صدا زدم دیومم
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 مقصرتر بود؟  یبود؟ نه ک  یشدم؟! مقصر ک  یم سوار 

  یقه .  یومدناز ترس جلو نم  یگمد  یافتاده بود و دوتا  ینآش و الش رو زم  یکیشون
و تو دستش گرفته بود و مشتشو بلند کرده بود. مچشو گرفتم و   یپسره چشم آب 

  :سمت خودم یدمشکش

 م یولش کن بر-

 .یدکش  یرونبا حرص از دستم ب دستشو

 .دور زد وماشین

 !یدیچرا زحمت کش-

 :پرت کرد ینتو ماش یشهدرآورد و از ش کتشو

 کنم  یم یادتباالتر پ یابوننگران نباش؛ دوخ -ایوان

. نگاهم به سمت  یدمردم و دست مشت شدمو، رو کاپوت کوبحرص نگاهش ک با
 .شد یدهسمتمون کش یومدنکه داشتن م  ییپسرا

 :گاز گرفتم  لبمو

 کنم که برسونتم  یم یداو پ یباشه منم کس-

 .دور زد و در سمت شاگرد و باز کرد ینوبلند راه افتادم ماش یقدم ها با

 !داغون شده بود . کمرم یدو درو کوب ینکرد تو ماش  پرتم

و فشار داد. خون خونم   یقفل مرکز  یعتو جام نشستم؛ دور زد و سوار شد؛ سر  صاف
 :ردخو یو م
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 ی...وحشیضمر-

 :دراومد یکاالست یغ. استارت زد و جیدمکش   یغحرص ج با

 یستمکنجکاو بردنت ن  یاد؛سرجات صداتم درن ینبش-

 ...یخواست موهاشو بکنم، ول یبا حرص سمتش گرفتم. دلم م دستامو

 موهات و دفعه بعد نزن خب؟ -

  .شستمعقب ن یها رد شدم و رو صندل یصندل ینزدم و از ب یمرموز لبخند

 آروم برو فقط -

 .و همزمان دنده رو عوض کرد کردیمرو روم تنظ آینه

 :بهم زد یشخندین ینهدو برابر شد. از آ  ینماش سرعت

 ی؟فرض کرد یت نو راننده شخصم-

 .بند کردم. نقطه ضعفم و دستش داده بودم ییجلو یصندل یبه پشت  دستمو

 ی... باهوشیقادق-

ترمز زد که پرت شدم سمت جلو و موهام رو   باال انداخت و محکم رو ابروهاشو 
 .صورتم پخش شد... با دستم موهامو به عقب فرستادم و به برج نگاه کردم

 !باالتر خونه بود یابوناز دو خ منظورش

  .به اندازه نوک انگشت شرمنده شده بودم یکمشد!  یچقدر مغزم منحرف م من
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ودت باش خانوم کوچولو؛  گفت: امشب مواظب خ  یکننده ا  یوانه آروم و د بالحن
 یین برو پا 

 :بردم یرهسمت دستگ دستمو

 تو به فکر خودت باش-

 :یدکش  یرونداشبورد و باز کرد. کلتشو بگفتم: درو باز کن قفل و زد و   بلندتر 

 خوره؟  یبه درد امشب م  ینا-

 !یستخوب ن ینجواب داد: نه ا خودش

 : گرفتو باال یدکش  یرونب یضامن دار یانداختش؛ چاقو یصندل رو

 !خوبه؟  ینا ی؟چ  این

  ی شد. چاقورم رو صندل یتنها علت ترس ناخودآگاهم م ینکرد و ا  ینم نگاهم
 .انداخت

 !لب گفت: نه  یر بوکساشو برداشت؛ ز پنجه

رد  یجول کرد و از پنجره نگاهشو، رو طبقات برج چرخوند... منم گ یرو صندل اونم
  .نگاهشو گرفتم

 :زد یستیرکیتکون داد و لبخند هسرمو چرخوندم سمتش، سرشو  تند

 !هوم خوبه-

 :گذاشت و برگشت  یصندل   یرو پشت  دستشو،

 !که  یهنوز نشست -
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 از نگاه مجهولش گرفتم. آب دهنمو قورت دادم: هه! اصلنم ترسناک نبود  چشم

 یطول م یدرس یتا م ی. آسانسور و زدم، ولییدمباز کردم و سمت برج دو درو
 .یدکش

بود    یده که آسانسور رس  یاال رفتم. نفس کم آوردم و تو طبقه اب  یکیهارو دوتا    پله
 ...دکمش و فشار دادم و سوار شدم

 !ک  یستو در: َاه کارت دست من ن یدمپا کوب با

به سرو وضعم نگاه   یبه نگران  یختهآم یمتعجب و با نگاه  یاندر باز شد. شا یهو
 :کرد

 !یشد یاکول   یهچرا شب -شایان

  اط یراه کنارش زدم. رفتم تو اتاق و درو واسه احت  یاز جلو  بهش رفتم و  یغره ا  چشم
 .قفل کردم

 .یادتا نفسم باال ب یدطول کش  یهثان چند

 :یدبه گوشم رس یکاز نزد یانشا صدای

دنبالته بگو    یزیچ  یچخبره؟ اگه گروه تبهکار  یبگ   یشهسگ دنبالت کرده؟ م  -شایان
 ...جمع کنم من زودتر برم

  .شدقطع  یلحظه ا یبرا صداش

که ترس ازش   یبهت زده ا ی. با صدایششهپ یوانا یدمفهم یول یشد،چ نفهمیدم
  ین؟ د یچرا آدمو سکته م یانا؟اح یندار یقاط  یمشخص بود گفت: زن و شوهر

  یستینبلد ن یم! مهمون داریاین؟ب یزادآدم ینع ینتون ینم
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 :اکو شد یوانا صدای

  تییقاون رف یه! درست شبیزنیخفه چقدر زر م -ایوان

 !چه طرز حرف زدنه-

 یشمرو سرت خراب م ینم ینمگرنه ع یاد،بکش کنار صداتم درن -ایوان

 ...یومدنم یانشا صدای

 .که عقب گرد کردمشد   یدهکوب  در 

 یادهنداره زمان ز یب! عیشد یمموش تو سوراخت قا ینع -ایوان

  !یحامشت شدمو جلو دهنم گرفتم. آروم باش فر دست

 کنم  یتترو خوامیخان، فقط نم یوانا یآقا یر نخ  م؟یدازت ترس یفکر کرد-

  !یکن  یم یتگفت: باشه فردا که رو   یدورگه ا یصدا با

 :داد زد یدمشد و شن یبلندش که دور  م یقدما صدای

 باال  یار ب یر منو بگ  یازش لباسا یانشا-

 امشب با همونا بخواب یشهنم یزیباهمون لحن صدا گفتم: چ متقابال

 .دمدر سر خور  کنار 

 :تقه به در خورد چند

 یوال ه یندست لباس بده به ا یهباز کن   یحا؟فر -شایان

 !یوال هم ه  واقعا
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  یدمنم-

 :یدکش  یبلند هوف

 خواره ها  یتنت م -شایان

 ی؟شدم: تو طرف ک  عصبی

  یدنکن یفکث  یباز ینا ی بابا منو قاط  -شایان

  حال و حوصله ندارم برو یانگفتم: شا  کالفه

 یرشب بخ... یاوک  -شایان

 !هه یر؟کردم: خ  زمزمه

 .شب تو فکر بودم  کل

 .شب قبل و مرور کردم یگهبار د یهشد.  یداشت سخت م یچ  همه

 !ناتموممون یو دعواها یوان،آتش، ا یلیا،ام آنا،

 .یدمپوش  یو شلوار راحت  یدسف یتاپ بند یهتو حموم و بعد دوش   رفتم

کردم. سکوت محض تو خونه   هنوز نم داشت... درو باز  یخشک کردم، ول موهامو
 .ا بودحکم فرم

نفرو، رو خودم حس کردم؛ به جز خودش که  ۳ ی یرهکه نگاه  خ  یراییتو پذ رفتم
 .رو مبل نشسته بود و پشتش بهم بود

گذاشتم و    ینک آب و باز کردم، دستامو، رو س یر توجه رفتم سمت آشپزخونه  ش بی
 ...شدم یرهخ یبه نقطه ا
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بود   یینکنار ِاما نشستم. سرم پا.  رفتم سمتشون و  یدمسر کشپر کردم و    یآب   لیوان
 .بود که به فکر بِکشتم یسکوتم کاف  ینو ا

 شده؟ یزی: چیدطاقت پرس یب  ِاما

 :گرفتم  نفسی

 کرده  ی...آتش خودکشاره

 ی؟؟ چ  -ِاما

 !ین شد یبغ ینبه خاطر ا یشبمد -رابرت

 بود؟ یآتش ک  -شایان

 یمگفتم: برادر ناتن  ید کج بود؟! با لبخن یباال آوردم ک  سرمو

 .گرد شد  چشماش

 وسط؟ ینا یه! درد شما چیایدخوب به نظر نم -رابرت

 :زدم یشخندیشدم... ن یرهخ بهش

 ینعادت کنم به نوع ابراز احساساتش...فقط هم کنم،یم یدارم سع-

 :تکون خورد لبش

 کنییم یکاره خوب -

 !یدکه دعوا کن  ید قصد ندار -ِاما

 .کندملبمو از حرص   پوست
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 :کنار گوشم زمزمه کرد  ِاما

 یشهآروم باش حل م-

 ید؟ آتش مرده، شما چرا دعوا کرد یارو ینا یدممن که نفهم -شایان

و  یشباره، هر چند خوب تالف ینبگم، درا یزیتونستم چ یشدم، چون نم ساکت
 درآورد

 یشده؟ چ یوانبابا...ا یاَ  -رابرت

 :یدتوپ عصبی

 م؟ جواب پس بد یدبابه شما  -ایوان

 لطفا  یدتمومش کن-

 .تو دستم گرفتم و آروم بهش فشار آوردم سرمو

 !تموم کردم -ایوان

 ی ول یس،االن وقتش ن یدبگم ... شا خوامیهس م یموضوع  یهبچه ها  -شایان
 یرانبرگردم ا یدبا یگهد

  ی؟تند برگردوندم سمتش: واسه چ  سرمو

 !بمونم یشتر نداره ب یلیزد و گفت: خب دل لبخندی

 یامگفتم: باشه چه بهتر... منم باهات م  یآن  یمتصم یه تو

*** 



 

 
781

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 ایوان

برعکس! درک نکردن و درک   یدمبود، درک کردن و درک نشدن. شا یبد حس
 .شدن

 !یساز یهحاش ی؛و دور شدن از موضوع اصل یدنداره. نفهم یمعن یهدوش  هر 

 .شدم یز خ یمکردم.  ن  یجکتو ر یدمرو صفحه کش انگشتمو

که از پنجره   یبا نور  یبود، ول  یکشدم. اتاق تار  یرهز به رابرت خبا  یمهن  یچشما  با
 .یدمشد یافتاده بود؛ کامل م

 ی؟قرار رو شماره من دار یسندرم دست ب -

 :بست و کامل  داخل اومد درو

 چرا؟  یداریب -رابرت

  :اشاره کرد یشساعت مچ به

 شبه  یمسه و ن-

 یدمابخو یذاشت  م یم یجنابعال یکردم: زنگا  یسرفه ا تک

 یستن یننه تو دردت ا-

 کرد: آتش؟   مکث

 :تکون دادم سرمو

 !یبهبرام عج ینکارو بدون انتقام گذاشتم، ا  یهبار  یناول یبرا-
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 .حوالش کردم نگاهی

 یو دست از قتل و خالف بکش یبهتر، چون قرار بود عوض ش -رابرت

 شد ینتونم دست بکشم؛ با روحم عج یانگار نم یگرفتم: ول  نفسی

 :ب زد ل آروم

 یمفراموش کن  یدبا  یخیالتو سرت، پس ب  یاد شوم م  یطور فکرا  یناگه بگم منم هم-

 :سرش گذاشت یر و مثل من دستشو ز یددراز کش کنارم

 !بود که یینکو؟ اتاقت پا  فریحا

 :تکون دادم یدجلو صورتش به نشونه تهد  یکیشدم و دستمو تو تار  یز خ نیم

  هیداسم ممنوعه؛ مغزم ِارور م ینامشب ا-

 :نگاهم کرد باتعجب

 خب بابا چته؟ -

 اصال؟ ینجاییا یواسه چ -

 :یدکش  ینیشب یر ز انگشتشو

 ...یکه تو رفت   یِاما رو بردم خونه اومدم سر بزنم با اون وضع-

 :به شکمش زدم یباال انداخت؛ ضربه ا ابرو

 یین بپر پا-

 :شد و سمت در رفت بلند
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 یاقت ل یخب بابا ب -

  یم، فکر  یپشت پلکام بشه تنها دغدغه    یاهس  یر تصو  که بست چشمامو بستم تا  درو
 ...شد ینم یانگار یول

*** 

 "یامباشه چه بهتر منم باهات م"

کرد. چشمامو    یم یرفت و اعصابمو خط خط  یکه رو روح و روانم رژه م  یا جمله
 .کردم و آرنجامو، رو پام گذاشتم و بهش زل زدم  یز ر

  یله، ست تعط یکشنبهفقط؛ امروز  ر یگفت: گازش نگخم شد سمتم و آروم  رابرت
 یادم یر و دکتر سخت گ یآمپول هار

باال برد و ازم فاصله گرفت. رفت و   یمنگاهش کردم که دستاشو به نشونه تسل تیز 
 .ِاما نشست یشپ

 .که حس کرد سمتم برگشت  یرموخ نگاه

 یگه ازم، دورت نپلکم د یخوام راحت بش یواسه تو مهمه مگه... م  یه؟چ -فریحا

  :ابرومو باال انداختم یتا یه

 تو قبر   یدعه! اون شا-

 :نگاهم کرد باحرص 

 ینه آره طرز احساساتت هم -ریحاف

 ید دوتاتونم بر یداگه قراره بر  ید،کالفه گفت: باز شما شروع کرد  ِاما
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 یشهبه من مربوط نم یگهشد و رو به اما گفت: اومدن اون د بلند

 یشه رفتن تو به من مربوط م یلو سرمو تکون دادم: و یدمرو زبونم کش لبمو

 یهجذاب یلمف یارم،با ذوق گفت: برم پاپ کورن ب رابرت

 :خنده که ِاما به هردوشون تشر زد یر زد ز شایان

 !بسه یانرابرت، شا -ِاما

 تا حاال؟  یزد: از ک  یلبخند پهن ینهبه س دست

 :کج کردم  سرمو

 از بدو تولد تا زمان مرگ-

تن واسه آروم نگه داش  یقشعم  ی. نفس هابا حرص رو صورتش گذاشت  دستاشو
 .نداشت  یدهفا یادخودش ز

 : جلوتر وکنارم نشست اومد

 جلومو  یر بگ -فریحا

که زل زده بودن بهمون چرخوندم.   یچند تا چشم  ینتکون دادم و نگاهمو ب  سرمو
به روش زدم و خم شدم و از جفت پاهاش  یدر آخر نگاهم برگشت روش،  لبخند

 .مگرفتم و بلندش کرد

 ی؟کن  یم یکار به شونم و بلند گفت: چ  یدو کوب مشتش

 .دراومد. سمت تراس راه افتادم  یغشرو کولم که ج انداختمش

 کجا؟   یوونهد یوان؟گفت: ا  یبا کالفگ  رابرت
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 ستین یخبر خوب  یعنیخنده   یهر وقت م ینا یر؛رابرت جلوشو بگ -ِاما

 :اسممو صدا زد یغج با

 ...ولم کنیوااانا -فریحا

 دوستم و؟ یبر یکجا م  -شایان

نرده ها شدم.  ارتفاع  یکتراس و باز کردم. نزد ییکدوم در کشو  یچتوجه به ه بی
 یین،کردم پا  یزونشکرد. تا کمر آو  یم یجو گ یسر هر کس یاد،ز

 .چنگ انداخت یراهنمپ یقهدراومد و به   جیغش

 !نه یه،روش خوب  یرم؟آها جلوتو بگ گفتی؟ی چ -

 لم کننننن و  یوفتماالن م -فریحا

 :داشت بکشتم عقب یسع رابرت

  یور روان   ین ا یاب یوانا -رابرت

 یندازیش االن م یوانطاقت گفت: ا یب  ِاما

 .یدمکش  پوفی

 خطرناکه یول یندازتش،نم -رابرت

وضع شوهر کردنت، آخه آدم  ینخاک تو سرت با ا یحاسرزنشگر گفت: فر شایان
  قحط بود

ابرت هولش داد داخل و در تراس و از  نگاهش کردم. ر  یچرخوندم و حرص سرمو
 .قفل کرد یرونب
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 .دستشو به در تراس زد شایان

خودشم  ی،کن  یم ینخواد بندازتشم تو با اون زبونت کار  ینروبهش گفت: ا رابرت
 خوبه بندازه، بمون همونجا جات 

 :تنگ تر کردم دستامو

زت و بفرستم جنا  یینبندازمت پا  یخوا  یاره؟! م  یرانا  یرمم  یگفت   یم  یخب داشت -
 هوم؟  یران؟ا

 به تو چه؟   یرم،گفت: اره اصال م  یمانند و خفه ا  یغج  یو حبس کرد و صدا  نفسش

  :رو هوا معلق بود یشتر نصف ب یباخم شدم؛ تقر بیشتر 

 فرستم یکنم م  یم یچتباشه تو تابوت کادو پ-

  ریجلو اون زبونت و بگ یقهدو دق یحا،فر یستبخدا که کله شق تر از تو ن -رابرت

 یشباال بستر  یامداشت نشونش نده گفت: نگران نباش رابرت، ب  یکه سع  یترس  با
 یمکن  یم

 یحاداشت بکشتش عقب، فر یگرفت.  سع  یحافر یگهبار از سمت د ینا رابرت
 .دست رابرت و محکم گرفت

 !یندارم با کس یکه شوخ   یدون  یگفتم: رابرت برو کنار، خودت م  آروم

مگه حرف زدن و واسه شما حروم کردن  یدحرف بزن یدینبش یا،برادر من ب -رابرت
  آخه؟

  کار از حرف گذشته دستت و بکش-
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 یه؟ شدم رو صورتش: نظرت راجب رنگ تابوتت چ خم

 !تو دهنم  یدیکوب  یعذرخواه  یه جانرفت یادمگفت:   دلخور 

 :نگاهش کردم ترسناک

  یی کنه تو  یعذرخواه  ید که با  یکنه؛ اون   ی م یقاط  یماماون بحث و باز نکن که س-
 یبود که خورد یهمون تو دهن یگرانمن به د یاعتماد ینه من، جواب ب 

 :تو دستم فرو کرد ناخوناشو

 !؟ یول کرد یمن و تو چه حال یدون  یم یوحش-

 جفتمون یم تا راحت ش یرمزد: اصال پرتم کن بم داد

که کمرش به   ینحرکت گذاشتمش رو زم یهفرستادم و با  یرونب یو عصب نفسم
 .خورد و صورتش جمع شد. به زور تعادلش و حفظ کرد؛ موهاش و کنار زد نرده

 :داد زدم توصورتش

 برو، فقط بدون راه برگشتت خراب شده  یخوا  یم یهر جهنم-

 :کوتاه با اخم نگاهش کردم. درو باز کردم، رابرت دنبالم اومد  یهثان چند

 یقهدق یه یستاوا -رابرت

 .و برداشتم و درو باز کردم ریموت

  !با توام یوانا -رابرت

 :یستادوا یمکه تو فاصله چند سانت  برگشتم
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  نه زنگ بزن یوفت، نه دنبالم راه ب-

 ...آخه -برترا

نگاهم و، رو چشمام  ینهاز آ  و سوار آسانسور شدم یدمبه صورتش کوب  درو
 :لب زمزمه کردم یر چرخوندم. ز

 وجود نداره، نه واسه من و نه تو  یچون راه برگشت -

چنگ رو   یکه توجهم به جا  یدمکوتاهم کش  یزدم و دستمو به موها دینیشخن
 !یدستم جلب شد: وحش

 ...یچه یاما  یا. شدم و گازشو گرفتم یناعالم طبقه سوار ماش با

 

و، رو کنسول کنار در رها کردم.   یموتمو ر یباز کردم و داخل رفتم کارت، گوش درو
 .کردم  یادرو ز یلتدرجه اسپ

کردم.   یشخال  ینکو برداشتم و تو س   یگاریم! جاسیحابود و نه فر  یانشااز    یخبر  نه
  .آوردم یرونشده رو ب یو باز کردم و ساالد سزار بسته بند  یخچال

چنگال و تو دهنم   ین و نشستم. اول یدمو کش یبودم کار ِاماست. صندل مطمئن
 .شد یداپ یاننذاشته بودم که سرو کله شا

 بزن لهش کن یواندفعه زر زد؛ ا ینالب گفتم:  یر . زیدمکش  پوفی

  یوردن بود که ادا درم ییدلقکا یهشب یشتر از نگاه مثال اخم آلودش گرفتم؛ ب نگاهمو
 .یتئاتر و خندش بود یانو هر لحظه منتظر پا
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گذاشت.   ینتو دستشو تو ماش  یها  یوانل  یانچنگال و سمت دهنم بردم. شا  اولین
 !... ههیرهگ  یم یافه واسه من ق ینما یدهکارم به کجا کش

 گفتی؟یزیچ -شایان

  باز و بسته کردم: آره وچشمام

 .یرونبرو ب یعنیبا سر اشاره کردم که  بعد

 :اخم مسخرش و، رو صورتش نشوند دوباره

 ... آدم خوارایش

و   یرون. دودشو فرستادم بیدمکش  یرونب  یگاریو نخ س یمو دادم به صندل تکیه
 .سمت اتاقش رفت یانمبلند شدم. شا

رو فشردم؛ چه عجب در باز بود! رو  یگرهبه دست رفتم سمت اتاق، دست سیگار 
من کتاب و کامال باال آورد   یدن تو دستش بود. با د یبود و کتاب  یدهتخت دراز کش
 .ینمکه صورتشو نب

  یز بود.کتاب و، رو م  یخنده دار  یت. وضعیدمزدم و دستمو گوشه لبم کش  پوزخندی
 .دیش کشگذاشت و پتورو تا سر   یشکنار

 یقی و باز کردم و لباسامو عوض کردم. خودمو پرت کردم رو تخت و نفس عم کمد
 .. گوشه پتورو روم انداختمیدمکش

شدم و پتورو    یز خ  یم. نیدنقطه تخت رفت و پتورو باخودش کش  ینتر  یگوشه ا  به
 .که از روم کنار رفت  یدرو خودم، دوباره پتورو محکم کش یدممحکم کش

 ...یدکش  یهمزمان اونم م یول یدم،نبود! پتورو کش یقشنگ  یه ززدم؛ با نیشخندی



 

 
790

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

کشه؛ پتورو ول کردم و پشتمو بهش   یمطمئن شدم با تمام زورش داره م وقتی
 .کردم

  یگه شده سمت د یچو پتو پ یدمداد به هدفم رس یکه اومد نشون م  یبوم صدای
 .تخت پرت شده

 !آخش بلند شد صدای

 .و چشمامو بستم یوردمدم نخو یه روب یگرفته بود، ول  خندم

 :که تو صداش آشکار بود زمزمه کرد  یبغض با

 تختتم واسه خودت-

 .موفق نبودم یادز ی تا لبخندم جمع شه، ول یدمکش  یو محکم گوشه لبم م انگشتم

 .برگشتم و بالشت و برداشتم و سمتش پرت کردم یز خ نیم

 ...و چشمامو با لبخند بستم  یدمباز دراز کش طاق

.  تو  یستادمبود؛ بلند شدم و باال سرش وا 2و روشن کردم.  ساعت  یمگوش  صفحه
 .یدمخودش جمع شده بود و پتورو بغل کرده بود. دستشو کنار خودم کش

 :. کنارش نشستمیدمکش  یرو تخت و نفس عصب گذاشتمش

  یعصب یکوچولو-

 زدم  یدشبه لقب جد نیشخندی

 !م بد نبودگربه چموش-

**** 
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 فریحا

 یشه؟ م یچ  ؛یمو ادامه بد یمونباهم زندگ یمکه شروع کرد  ییجااز همون یمبر-

 :! زمزمه کردیهچه مدل نوازش ینا یگهد یدم. نفهمیدو چندبار رو سرم کوب دستش

 بخواب فقط -

  :بستم چشمامو

 نبود... واقعا دل کندن انقدر آسونه؟  یخوب  یهشوخ-

 ...باز شد چشمام

کرد. سرمو تو بالشت    یم دهن کج به یشخال یروتخت بودم! اول از همه جا چرا
 !بود  یواقع  یفرو کردم.  همه چ 

 یو کشون کشون بردم سمت در و تو راهرو گذاشتم. تو دلم انگار رخت م  چمدونم
 .دادم یتموم کارارو انجام  م یزهانگ یشستن ب 

  ...زدم ی! لبخند تلخ ینمشبب یاصال نبود که حت  یبودم بگه بمون، ول منتظر 

 درصدم تلخ تر بود. برگشتم تو اتاق، برس و ۱۰۰از شکالت تلخیش

 ینگاهم و گرفتم؛  نم یدنش.  درباز شد... با دیدمو نرم رو موهام کش برداشتم
 !یدمخواستم بفهمن ترس

 .کرد  ینگاهم م یبستم و برگشتم. با ناراحت  یم اسبد موهامو

 : کاشیمزمان گفت هم

 .خندید
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 :کردم گفت  که دهن باز   ینتخت نشست و تو فکر رفت. هم رو

 یرمدارم با رابرت م-

 :شدم نزدیکش

 کجا؟-

 یااسپان -ِاما

 .کردم  تعجب

  ی؟جدا؟ خب چرا ناراحت -

 :باال انداخت شونه

 دونم ینم -ِاما

 :که به حرف اومد  یمشد یتو سکوت هم غرق م یمنشستم. کم کم داشت کنارش

 یستی؟ ناراحت ن یوانا یومدنتو از ن -ِاما

شدم؛ خودمو کنترل   یزششگردوندم و با انگشتم مانع رپر شد. صورتمو بر  چشمام
  :کردم

 ...گرفته  یمخودش تصم-

 ی؟باهاش حرف بزن  یخوا  یگفت: نم  آروم

 :اومدم  یینتخت پا از 

 !یستدونه چخبره که از اول صبح ن ینه ... البته خودشم م-
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 :یدکش  هوفی

  ید؟کن  یم یلجباز -ِاما

 یدکش  یبه کجا م  یلجباز  ینآخر ا  ینکهر ازابا  یناول  یبرا  یدونستم، ول  یبود؟ نم  لج
 .یدمترس یم

 بهتره یطور ینا یدشده... شا یر د یگفتم: واسه لجباز  گرفته

 !بگم یچ  -ِاما

توش انداختم. بهم  یبرداشتم و شال یمودست یف. کیدمپوش یرهنمپ یو رو اسلشم
 :کرد  ینگاه م

 یامتا فرودگاه م-

 خواد  ینم-

 یشه تنگ م یلیدلم برات خو بغلش کردم:  یکتر نزد رفتم

  یدنتد یامزد: منم...م ینیغمگ لبخند

 .یمتقه به در خورد؛ ازهم جدا شد چند

 .کرد  یخت. سرزنشگر نگاهم مبهمون اندا یاومد تو و نگاه  رابرت

  :و کج کردم گردنم

 یرمدارم م-

  :چپ نگاهم کرد  چپ
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 یدکار خودتون و کرد  -رابرت

 .غلم کردجلو؛ دستاشو دورم انداخت و ب اومد

  یدنش یمونپش یدوارمکرد وگفت: ام  ولم

 تونم بخوام؟ یازت م یزیچ یهگرفتم گفتم: ِاما   یقورت دادم.  با صدا  بغضمو

 ی؟ گرفته تر جواب داد: چ   اون

برام   یپول کن ینجارودارم ا یخوام هرچ  یوکالت نامه هست، م یهتو کشوم -
 ی؟تون  ی... میبفرست 

 :تکون داد سرشو

 راحت التیباشه خ -ِاما

نداشته   یکنه توش رو کار  یم یزندگ  یدارمونمادرم که تزار، سرا یفقط خونه -
 باش

 باشه-ِاما

 یرونپامو از در بزارم ب ینکه حرف بزنن، قبل از ا یشتر زدم.  فرصت ندادم ب لبخندی
 .بار آخر برگشتم و اتاق و از نظر گذروندم یبرا

  :که به خودم اومدم  یدنکش یاز جلو چشمم رد شد... طول یلمف ینع یچ  همه

 خدافظ -

 ...یمشد یتاکس سوار 
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گفتم که   یم؟و رو چشماش برگردوند و گفت: چرا از االن راه افتاد ینکشع شایان
 شبه ۷پرواز 

  دارم یکار  یه-

 .نگفت یزیچ یکرد. متعجب شد، ول  ینگاه م یشبه گوش مدام

 :دستمو، رو خاک سرد گذاشتم یتو یکنار سنگش و گل ها  نشستم

 دلم برات تنگ شده -

 .کرد  یبود و نگاهم م یستادهوا  یدورتر کنار تاکس یان. شایدلرز چونم

 !...سختم شده بهت باورم و از دست ندم بابا یشمدارم خفه م-

  :یدمبرام بود. دماغمو باال کش  ینیبابا خودش بغض سنگ کلمه

   یدا و پمن  یخیهقلب  یو دوست دارم ازم دوره، هرچ  ی...هرک یدهمتون مثله هم-
 کنه  یم

 :یدمدستم و، رو چشمام کش کف

هارو   یتخواستم واقع یتونم باور کنم، چرا؟ م یواقعا؟ چرا نم یتو دوستم داشت -
 .از زبون تو بشنوم

 :زدم هق

 !یبا من بد کرد-

 .رو شونم نشست دستی

 پاشو بسه یحافر -شایان
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 .سنگ نگرفتم یو از اسم رو یسمخ نگاه

  شنوه حرفامو؟ یم یعنی-

 .ودخش دار شده ب صدام

رو بازوم گذاشت و بلندم شد. لباسشو چنگ زدم و سرمو، رو شونش   دستاشو،
 !داشتم؛ نبود یاجکه بهش احت  یاون شونه ا یگذاشتم، ول

بخشمش واسه   یموفق نبودم: من نم یادمکردم هق هقمو خفه کنم و ز  یم سعی
 و نابود کرده یمدروغاش... زندگ یهمه 

*** 

  یان انتظار نشسته بودم. شا  ی. رو صندلیدیم از پرواز به فرودگاه رسساعت قبل    یک
  :ماگ قهوه رو گرفت سمتم

 یادبزن حالت جا ب -شایان

 خورم ینگاه کردم: نم یحوصله به ورود بی

 یستم...من شوهرت نیاگفت: عشوه ن  باحرص 

 .زد یاون حرف و م ید نبا یدنگاهش کردم که فهم تیز 

 :زد  ییادندون نم لبخند

 !ط رو خط شد... آروم باشخ-

کردم. اصال   ینگاه م  یبه ورود  یلدل  یدونم چرا ب   ینگاهم و ازش گرفتم. نم  عصبی
 !گشتم؟  یم یدنبال ک 
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من    یراه افتاد، ول  یتچمدونامون و برداشت و  سمت گ  یانو اعالم کردن. شا  پرواز 
 .تونستم بلند شم یشده بودم. نم  یخم یانگار به صندل

 :دراومد یانشا صدای

 ی؟خوا یخانم دعوت نامه  م یآها-

 از رو پام برداشتم و بلند شدم: اومدم یفمو. کیدمرو موهام کش دستمو،

 !رفت  یم یشپ یعسر  یلیخ ی... همه چ یمشد یماهواپ سوار 

کردم. کنار پنجره  یداشپ یقهدق۱۰گشتم که دست کم بعد  یم یمصندل دنبال
 .که از پشت صدام کرد  ینهو کنارم بش یادب یاننشستم. منتظر بودم شا

 .هرج و مرج اطراف رو مخم بود یبهت برگشتم. صدا با

 ی؟ چرا اونجا نشست -

 :یدکش  یا خمیازه

 یگه د ینها یمصندل-

 :حرص نگاهش کردم با

 ینم؟ من تنها بش-

 کن  یهو گر یر مس یادامه  یستن ینگاهم کرد: چاره ا ناراحت

  :یدمکش  هوفی

 اعصابمو خورد نکن -
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 .خودم جا گرفتم یدلو، رو صن  برگشتم

 .زد توجهم و جلب کرد یحرف م یسیکه به انگل  یمامهماندار هواپ صدای

 یم؛هست  یداره... منتظر شخص مهم  یر ربع تاخ  یهمحترم پرواز    ینمسافر  -مهماندار
 یدور باشلطفا صب

 :زدم غر 

 یباز یهمه جا پارت -

هماندار چفت کردم.  م ی چرخوندم سمت پنجره و سرمو، رو بالشت صندل سرمو
گفت "کمربندتون    یبا صداش که م   یو ضرور  یهموارد اول  یحشروع کرده بود به توض

 ." حواسم جمع شدیدو ببند

کنارم و اشغال کرده    یکه صندل  یشخص  یدن بردم؛ با د  یسمت کمربند صندل  دستمو
 .دوباره به حالت قبلم برگشتم یمکث کردم، ول یبود لحظه ا

 .طرف چشمام گرد شد یپا یدنکه با د  یندلخواستم بزارم رو دسته ص دستمو

سمتش انداختم. دستامو مشت کردم   ینگاه   یمتا حد ممکن باز کرده بود. ن  پاهاشو
 .تا آروم باشم

محترم لنگاتون و جمع   یمادب باشه گفتم: آقاکرده بودم   یسع  یلیکه خ  یلحن با
 !لطفا یدکن

بود و روشن کرد.   وصل شده یکه پشت صندل  یباال انداخت و صفحه تبلت  شونه
 .نبود یشزاد حال ینه! انگار زبون آدم

 !زدم یداشتم حرف م یوار د با
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 با شما بودما -

 .و اصال نداشتم ییآدما ینبرگشتم.  االن حوصله بحث با همچ یشهش سمت

 .گرفت  یداشت سفارشات غذارو م مهماندار 

 :به ما رسید

 ید؟ دار یلم یچ  -مهماندار

 د شد؟ بلن یماچرخوندم: هواپ سرمو

 .با لبخند تکون داد سرشو

 !یدمتعجب لب زدم: من چرا نفهم با

 ید؟ دار یسفارش -مهماندار

 .بهتر بود یکاریاز ب ینداشتم، ول یلیفکر کردم م هرچقدر 

 ژامبون   یچساندو -

 یشگی؟ چرخوند سمت مرده و گفت: جناب؟ هم سرشو

 !یشگیتکون داد که با لبخند رفت. دهنم باز مونده بود.  هم سرشو

. با دستمال صورتشو پوشونده بود و کاله کاپ ینمتونستم واضح بب  یو نم  صورتش
  .گذاشته بود

 !رستوران؟ یفتم: مگه اومدگ  باحرص 
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  یگرش مکث کرد که باز یاکشن یلمجا به جا شد. رو ف یو، رو صندل یدکش  پوفی
 !بود. کالفه نگاهم و ازش گرفتم؛ دلم تنگ بود  یسونج

 ید؛فهم یکه زبونم و نم  ین. ایدمکش  یدا شده. هوف کردم؛ روحم ازم ج  یم حس
  !حرف بزنم  ینداشت به فارس یبیع

 .شدم یسبک م حداقل

 یه دوست داشتن چ یدون  ی!  میگمم یکه چ   یفهم ینم ی؟تو تاحاال عاشق شد -
 رسه به بن بست  یقلب و مغزت م یمایاصال؟ اونجا که س

 :کردم  مکث

 یرس یدو عضو م ینا یریخودرگ اهوییآخرشم تو ه ی،کال بگم که از دست رفت -
  یجور بگم که بفهم یهاصال بزار  یست؛ که تهش معلوم ن  یبه جاده ا

 :و گوشه لبم گذاشتم انگشتم

و پمپاژ داره...عشق  یدنقلبت اصرار به تپ یول یر،بم یگهفکر کن که مثال مغزت م-
  یزیهچ ینهمچ یه

  یخی قلب  یه یدوسش دار که  یگفتم: حاال تصور کن اون   یجانبا حرص  و ه یهو
 یررداره اونوقت برو بم

 کنم  یم کارو  ین: منم دارم همیدمکش  هوفی

بدبخت  ینآخه؟ ا یزنیچقدر حرف م یحاگفت: فر  یخواب آلود یبا صدا شایان
بابا  یمخشو خورد یفارس یگی؟م یفهمه چ  یمگه م ی؟کن  یزبون نفهمم ول نم

 !بس کن



 

 
801

 Az_novelistsاوان | رمان ت
 

 .خم شده بود یمونصندل سمت

 کنم  یخوام خودم و خال یفهمه م ی..اتفاقا، چون نمبه تو چه.-

  یزیم تونه بهت چ یکه نم   ینشد؛ چه برسه به ا یلیتپشت ت ینمخ من ا -شایان
 ی ا یوونهکنه د  یبگه، البد فکر م

 :جام برگشتم

 بزار گوشت یهندزفر یناراحت  یلیخ-

 به گفتنت نبود یازیخاموشه، مگرنه ن یمگوش  یلسوفف  -شایان

گفت و با اخطار مهماندار سر جاش برگشت. مهماندار داشت غذاهارو    لب  یر ز  ایشی
 .که ساکت شدم  یوردم

 :گذاشت  یز غذاهارو رو م ینیو باز کرد و س میز 

 نوش جان  -مهماندار

و   یدکش  یین کردم. دستمال صورتشو پا  یجلوش نگاه م یز تکون دادم. به م سرمو
 .گذاشت  یز کاله کاپش و، رو مو ینک ع

 یسمت خودش و ب   یدمن و کش  یعقب برد؛ دستشو آورد سمت غذاشو  غذا  سینی
 :مکث شروع کرد به خوردن

 یمورد عالقه منو سفارش داد یغذا-

صداش حس کردم توهم  یدن خشک شد. با شن یچمساندو  ی خال یبه جا نگاهم
  .زدم.  سرمو آروم باال آوردم
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مو چندبار بازو ناباور براندازش کردم. آب دهنمو قورت دادم و چشما ییچشما با
 :بسته کردم

 ینجا؟ چخبره ا-

 :تو دهنش و قورت داد غذای

 یرانگردم ا  یدارم برم ینکهمثل ا یول دونم،ی تورو نم-

باشه، ناخودآگاه   یشد واقع  ی. هنوز باورم نمرو دهنم گذاشتم که باز نمونه  دستمو،
 :یدمدستمو به بازوش کوبخنده و  یر زدم ز

 م؟ شد یوونهمن د یا تو  یواقع-

 :و نگاهم کرد یداد به صندل یهتک یرو ول کرد و با همون ژست قبل غذا

منتظر  یلینه؟ نگاهتم که همش به در فرودگاه بود؛ خ یکرد  یفکر م بهم  یادنه، ز-
 انگار ینفر بود یه

 نه؟   یابهش  یدیحوالم کرد: حاال رس چشمکی

 ...ییپررو  یلیکردم:  خ  یز ر چشمامو

زدم گر گرفتم. صورتمو با دستام  یبهش م یشپ قهیکه چند دق ییحرفا یاد با
  :پوشوندم

 بود  ینقشت حرفه ا-

 یمبتد یلیتو خ یاد؛نه ز-

 یدی؟د  یم  یمنو اونجور  یومدشدم: خوشت م  یرهباال آوردم و تو چشماش خ  سرمو
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 !ینامرد یلیسمتش: خ یدمچرخ کامال

 بعد  یهثان یهقبلم حرف نزن، فقط   یهثان یهدرباره  یحت -

 شدم یر کنم پ  یزدم: حس م یصنوع م لبخند

 بعد؟  یهثان یهبه چشمام دوخت: تو  یممستق نگاهشو

 :همچنان نگاهم بهش گره خورده بود یول ی،چسبوندم رو صندل سرمو

 یکه نبود  یا یهتو هر ثان-

  ی نم ید اطرافت بودم؛ شا یهثان یکروتو هر م یهکه نبودم مثل سا  یا یهتو هر ثان-
 بودم و هستم هیشهم یول ینی،که بب  یگشت 

 :گذاشت  یشونیمرو پ یشونیشوزدم. پ لبخندی

 ..ته خط  یعنی یچه یامن و تو  یعنیما  یاوجود نداره؛  یوانیبعد ا-

*** 

 خوره  یرو سرم درست کردم و  با شوق به اطراف نگاه کردم: َاه ُسر م شالمو،

 است یرانا ینجاابرو باال داد و گفت: ا شایان

 دونم یم-

و   ید. چمدونشو کشیدبار یاز سرو روش م ی باز شد.  خستگ  تا بناگوش نیشش
 :دستشو بلند کرد

 سخته  یلیغربت خ -شایان
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  .خندیدم

 بدرود  ینم؛سرزممن برگردم به  -شایان

 :براش تکون دادم دستمو

  مراقب خودت باش-

 .یرهبگ یلچمدونامون و تحو یوانازمون جدا شد. منتظر بودم ا یاز خداحافظ  بعد

  :دستشو گرفتمسمتم؛  اومد

 یم؟خب کجا بر-

 ی؟عجله دار-

 .یدمکش  یگمو با دست د  چمدونم

 خستم یلیبره خونه خودش... من خ یگفتم:  پس هر ک   باخنده

 :و روشن کرد یشنلوک ی،تو گوش یدمدرآورد. نامحسوس سرک کش گوشیشو

 یدم خونه جد  یایب یتون  یم -ایوان

 .کردم  یلو تحل  چندبارحرفش

 یدی؟خرگفتم: خونه    باتعجب

 :تکون داد سرشو

 بردارم ینگو از پارک ینممن ماش یمبر یادونم کجاست؛ ب ینم یول-

 !ید جد  یدگ ! زنیدراه افتادم.  خونه جد دنبالش
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  .بود یحس خوب  چه

 !کجاست  یدون  ینم یدی،فهمم خودت خر ینم-

 بد نبود یدیپرس یازمن م یمنظر یهمکث گفتم:  با

 :یدکش  یپوف  کالفه

  از دراومد؟زبونت ب -ایوان

 .یدمگز  لبمو

 ی؟ سپردم بخرن؛ سوال بعد ینجاا یه،که بدونم کجاست و چه شکل  یدممن نخر-

 :کردم  زمزمه

 آدم داره همه جام -

 :که بشنوه گفتم  یجور بلند

 پر کنن؟  یقشونبه سل یکه توشم داد  یبگ  یخوا ینم-

 :. قفل و زدیمشد یدهسر پوش ینگگرفت.  وارد پارک  یلو تحو ریموت

 یهخال یدم،خبر ندارم شا -نایوا

 ینمشچ ی! خوبه، خودم میگفتم: خونه خال  یجانه با

زدم. چمدونم و گرفت و با واسه خودش تو  یگرفتم سمتش و لبخند چمدونو
 :صندوق گذاشت

  باشه یکنم خال  یالبته فکر نم یه؛خال یدنگفتم حتما؛ گفتم شا -ایوان
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 !ینمو باز کرده اشاره کرد بشدر سمت شاگرد یدمبودم که د یدفکر خونه جد تو

 ین بش -ایوان

 :نگاهش کردم و سرمو روبه سقف گرفتم یرهخ یکم

 !یاره سرم ب ییبال یه خواد  یفکر کنم م-

 .رفتم جلو و نشستم زود

 :گرفتم  درو

 بندم... زحمت نکش یول کن خودم م-

 .زد یمسخره ا لبخند

موند؛   یهو روسقاتل ت یوانگفت: اون ا یآروم یخم شد سمتم و با صدا یکم
  یدهجد ینکن به اعادت

 .و دور زد و نشست. درو بستم یناشاره کرد. ماشبه خودش  بعد

رد   ییپل هوا یر رو دهنم گذاشتم تا نخندم. استارت زد و راه افتاد. از ز دستم،و
 ...یمشد

. دلم واسه تهران یمکردم؛ از فرودگاه دراومد  یحرف و تو سکوت به جاده نگاه م  بی
 !دم تنگ شده بودغبارآلو

شل   یشمبهم چشمک زد؛ ن یشب نگاه کردم. ستاره ا یکپنجره به آسمون تار از 
 .شد
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پلکام روهم    یادز  یاز خستگ    ی،صندل  ی. سرمو گذاشتم رو پشت یدمکش  یقیعم  نفس
 ...افتاد

جابه جا  یمو تو صندل یدمکش  یا یازهچشمام باز شد. خم ینماش یهوییتکون  با
 .شدم

کرد همه جا درخت بود.  حس   یتا چشم کار م و از نظر گذروندم؛ یرونپنجره ب از 
 !شده بودن یخاص یفصل که گرفتار سبز ینداد. مخصوصا تو ا یبهم م یخوب 

از   یشتر ب  یجلو روم بود، ول  یدسف  یبا نما  یشدم. برج   یادهو باز کردم و پ  ینماش  در 
 .اون حواسم پرت درخت ها و سکوت کوچه شده بود

 .یچیدپ یسرد یمتا خوابم بپره. نس  یدمکش  رو صورتم دستی

 :کردم  زمزمه

 قشنگه  یلیخ-

 :یدکش  یقیو نفس عم یستادوا کنارم

 کوچه ساکت و سبز   یندفعه نقطه آغاز از آرامشه، مثل ا ینا-

 :زدم ییسمتش و لبخند پرو  چرخیدم

 !رنگ چشمامون مثله

 .کف دستم گذاشت  یدیگرفت تو دستش و کل  دستمو

 ۲۴واحد  ۸طبقه -

 :و تو دستم چرخوندم کلید
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  یای؟تو نم-

 یزی گفتم و سمت ساختمون حرکت کردم. سالن از تم  یاشاره کرد. آهان  ینماش به
 .یزدبرق م

. آسانسورها شدم یکرد شدم و نزد یبه سقف وصل بود.  از الب  یبزرگ  لوسترهای
 .و فشار دادم یکیشوندکمه 

 :یدمکوب  یوار کفشمو به گوشه د  نوک

 یگه د یاب-

 :از پشت سرم اومد اییصد

 خانم؟ یدخانم...ببخش-

سمتم، دستم ناخودآگاه  یومدداشت م یتعجب برگشتم. مرد کت و شلوار پوش با
 :سمت شالم رفت

 ید؟ با من بود-

 ی... میرهخوام متاسفانه آسانسور درحال تعم یزد و گفت: بله، عذر  م لبخندی
 یداستفاده کن یاضطرار یاز پله ها یدتون

  :شد  زونیآو قیافم

 ید؟ کن  یم یشوخ -

 :محترمانه سمت راه پله گرفت  دستشو

 خوام ی... بازم معذرت میوفتهفردا اول وقت راه م تا
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  .و ندادم و سمت پله ها راه افتادم  یشعذرخواه جواب

 همه طبقه رو بره باال...هوف ینخواد ا ی م یزدم:  حاال ک  غر 

دم حرف زدم که دهنم کف کرده بود. دونم چندتا پله رو باال رفتم و اونقدر باخو  نمی
و  ۵مونده به طبقه  یمکث کردم. باخودم مسابقه گذاشتم و چندتا پله باق  یکم

 .کردم  یباسرعت ط 

جلوم و محکم خورد به شونم؛ اگه    یدپر  یچجور  یکی  یهودونم وسط مسابقم    نمی
 ...رسما یینذاشتم پرت شده بودم پا  یدستمو، رو نرده نم

و از گوشش درآورد. با نگاهم   یشو نگاهش کردم. هندزفر  یدمتو هم کش اخمامو
 .کردم  یزشآنال

تنش   یاسپرت   یااز پشت بسته بود و لباس  ییشوخرما  یداشت. موها  یبور  یشر  ته
  .بود

 یبم و لحن الت  یرو دوشش جابه جا کرد. از سرتا پامو نگاه کرد.با صدا کولشو،
 ی؟گفت: سالم

 :باال گرفت دستاشو

  ی ظاهر شد یهوفقط  یستم؛ ن یفرهنگ  ین آدم ب م یبار کن آبج -

 :خاروند یشونیشوباال انداخت و پ ابرو

 نرده هارو ول کن حاال-

حرف از کنارش رد شدم که صداش از پشت    یخودم اومدم و نرده رو ول کردم. ب   به
 :اومد
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 یمروبه رو نش ینطوریدفعه بعد ا  یدوارمام-

شد و حرفم    یر گوشش از پله ها سرازتو    یهندزفر   یبهش بدم، ول  یتا جواب   برگشتم
  ...یدتو دهنم ماس

 !تختشون کمه انگار یههامونم  یهفوت کردم. همسا نفسمو

  .یدمبه واحدمون رس بالخره

تو قفل  یدو و کل یدمکش  یق. چندبار نفس عمیادتا نفسم باال ب یستادمدر وا جلوی
شد و نگاهم با کردم. خونه روشن   یداو پ یز چرخوندم. درو پشت سرم بستم و پر

 .چرخ خورد  یش جا یذوق رو جا

 .درآوردم و وارد سالن شدم یورود یو اسلشم و در آوردم. کفشامم جلو شال

 یوصل م یراییراهرو کنار آشپزخونه دوتا اتاق خواب بود؛ بعدشم به سالن پذ تو
پاته و   یر تهران ز  یکرد  یپنجره تو هال بود که حس م   یبه جا  یبلند  یشهشد. ش

  .ینیبب یتون  یو مکل شهر 

 !یرنگ  یاز نورا یتو هاله ا البته

 ینجا قصه ما کجاست!ا  یاندونم پا  ی! نمیانهخوش واقعا وجود داره    یاندونم پا  نمی
 ...وجود نداره یانیمضحکه، پا ینقطه؟ ول  ینو تو هم

 ...داشته باشه یاعتقاد ینتونه همچ یکس نم  یچ... هیدهآخرش و ند  کسی

عاشقانه معروف قصمون   یا تو اون لحظه فکر کردم مثله رمانالوحانه بود ام ساده
 رو گذرونده  یاوج بدبخت 

  !محال یخوشبخت  یادن یه... من، با  یوانفقط من بودم و ا و
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  .زنگ تلفن تو خونه اکو شد صدای

 یدماتصال و کش یهخارج بود...کد روس شماره

 گفتم: ِاما؟  یجانه با

 .گم شد  یزارتا موج صوت دادم که تو ه یصرابرت و تشخ  صدای

 ...ویا... -رابرت

 :و از گوشم فاصله دادم گوشی

 فهمم ینم یگی؟م چی

 شروع شد  یدراند جد -رابرت

 ...یاادبلند گفتم: رابرت صدات نم یگهم یچ  یدمفهم نمی

 همه جا صحنه جرمه  -رابرت

 :یدمکش  یپوف  کالفه

 زنم بهت یفردا زنگ م-

 ...ینه ا یعتهست؛ طب ی مشکل یعنی یستن  یمشکل یوقت  -رابرت

  .قطع کردم کالفه

 !شدن ینطوریخطا چرا ا این

  .نه  یا  یدیمخواست بپرسه رس یشونه باال انداختم، حتما م بیخیال

 .بار زنگ در به صدا دراومد  درو باز کردم ینتونست باشه. ا یکه نم  ینا غیراز 
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 یشد و گوشداده بو  یهتک  یوار نفسم رفت. کف دستشو به د  یشونشحال پر  یدند  با
 .چشمش گرفته بود یو جلو

 یشده؟ زدم: چ لب

  .وبه شماره زل زدم یستادموا کنارش

 ...نداشت یخوب  یتشماره حکا ینا (+12345)

.  چشمام و بستم و باز  یچیدتو گوشام پ یصوت وحشتناک  یزد. صدا یکر اسپ رو
  .کردم

  ی ماکرد زل زد تو چش یم ییتوش خودنما یقرمز یکه رگه ها ییچشم ها با
 .از پشت خط اومد یی... صدایدمترس

 یه . ثانیختر  ی! با هرکلمش قلبم فرو میهداد ک  یصشد تشخ  ینم  یکه حت   صدایی
    تاوان ینآخر... آخر یها

 ...بوق ممتدد یشد و صدا قطع

 

 انـپای

 

 

 20/5/1399 دوشنبه ظهر ۴:۵۰
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 دانلود رمان یک رمان ، مرجع 

یل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می خواهید  درصورتی که ما
که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و منتشر شوند می  

 .توانید به وب سایت ما مراجعه کرده و با ما تماس بگیرید

م آپ،ل،ن انهرارمان  دژکی  رمان   رج دی،ار  رمان    
پنج نلرخ پنج رد پــا و یــا ح ی پنج 

ــ ه ــ ت گرف ه از گتش ای ره  مرگ؛ نش
ــس،ت ـباقی می ـماـنر اـما ـی   ـباـیر م ـ

ایقی برمیـزالمخ پرده از  دارد ـره  حـق
ی مرگ را در هر قرم به دنلا   ســـایه

 .دارد
ی مشه،ر ج،انخ رهام  زنرگی ک،اننره

فشحخ در پی ی  اش لاه رو به انحطاط  
هـا از حررـ   ی اینرود و هاـهمی

ــ ــان ـررـیر یــ  دـکـ ر روی   اـنگشـ
ی ــاــه ـم ــرزشـ ،رد سـ ـل ـی ردـر ـی  .ـگ

ــ ه باقی بااننرخ الللای اگر لس ها ب ـ
 .ن،ازدرا می م،سیقی آهنگ زوا 

ــر بهنام  ــ،ر و ش ــر تخس و پر ش ــیاوشخ پ  س
ان مایـس خ در بزرگ ا  و بزرـگ اخ یسی از رـج نـی

رگی ام زـن ه تـا الیـس تت و پ،  ـح اش را فرق در ـل
ــیک رردهخ به ط،ر  ب،ده و بی هی  زحا ی تحص
اتـلاقی ـبا دک ری ـبا ـمتـهس یه،دخ ـبه ـنام ـمارـیا 

ــ،د و برکشی اینـسه هرروز تشش رو میروـبه شـ
همی ر ـب ام و  رـن اـر ار ـن ــرخ هرـب اشـ او نزدـی  ـب

ــ،د. قروـه گرد میمغی،بخ وادار بـه وقـس شـ
زرکر و درســ  وق ی ره ماریا در راســ ای می

رم برمی رش ـق اـی ا ـی  لغزش تغییر وـق داردخ ـب
شــ،د هایی تهریر میر،ز  در ل یانخ با پیام 

ــ  و هاینخ  ــ  نی  ــ نره برایم واض ره فرس
ـــیاوش اـباـوا ارتـلاط دوـباره ــ ی او ـبا سـ  .سـ

ــ  روی زـنرگی ــاـیه ـبه مرورخ ابر وحشـ اش سـ
ه فلـی خ در دام می ا ـی  لحـظ رازد و فقن ـب اـن

اف ر و هاین رافی اســ  برای ها میســیاهی
ک ـی  بخـ    ه مـ  ه گروه دژکی ؛ ـر ورودش ـب

 ...بردتاام دنیایم را رو به ویرانی می

ن  ـــ  ،د داشـ ،ان بــا وـج ارـف
نــ  ـس یـل شش ـم نــه زبــان ـت ـر

زنرگی ناامیررننره ـشخـصی و 
راریم رو در رونری از تواد  
حلظ رنه. با این وج،د حض،ر 
ان،اده   م رمی ـره ارف،ان و ـک

رگی ر؛ پییـی ای ازش م نلرـن ـه
م  ـی ری بــه زنــرـگ یشــــ  ـب

بخشه و نگاه ارف،ان رو به می
 .دهگتش ه و آینره تغییر می

 مطالوه  مطالوه  مطالوه 

https://forum.1roman.ir/threads/167072/
https://forum.1roman.ir/threads/120207/
https://forum.1roman.ir/threads/162177/
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ول،ر از فلار  ر اب ر اب اوپا  های کان،ادگیت،طئهر اب    

ــ  ره  ــیر دک ر ج،انی اس ک،رش
قرار اـس  به ون،ان اولین امرادگر 

های پزشـسی در یسی از زن ف،ری 
نشانی در تهران های آتمایـ  گاه 

اما در اولین   مشـغ،  به رار شـ،د
یر با ـشخـصی به  روز راریخ ک،رـش

ام امیربهـادر روبرو می ــ،دـن  …شـ
ـــنای ـقریای ـره ـحافـظه ی  ـی  آشـ

ک،د را نیز از دس  داده و دیرنم 
برای ک،رشـــیر مای، از ســـ،ا  و 
ابهام اس  و او را به ش،ری وایق 

برد و ماجراهای رـ اب رق  فرو می
 …ک،ردمی

ــی گ، ـره در ـمالزی  ــا ـپارسـ میشـ
نیرن کلر  راهناای ت،ر اـس خ با ـش
ران  زرـگم بــه اـی اــاری پــررـب ـی ـب

ه زیز آنبرمی ا هـا ه گردد. اـم گ،ـن
ار می اق نایان ـظ ا رودخ اتـل اد. ـب افـ 

ــیـرن وا، و دک ر   بـه ق ـک رسـ
ــ  های اتهام تاام وا،یمخ انگش

ــانه کا ــا  مردی نش ن،اده به س
ــی ــ،اده او را م ــان ــه ک رود ر
ـک،اهــر. در اـین ـمیــان امــاخ ـنـای

رود و اـوـ اــادهــا ـه  از ـبـین ـمی
ارتلـاطـات کـان،ادگی نیزخ دزـار 

 .ش،دتزلز  می

روای گر پرفراز و نشیس   ول،ر از فلار 
زنرگی دک ری به نام آوا فروزشخ 
ــ  ره در  ــ  بخم قیس اس پزش
حا  گترانرن دوره تخصــصـــم  

ــ ـان از بخم می اشــــر. داسـ ـب
ا رواـی    انخ ـب ـــ  ارسـ اورژانس بیـا
ــروزشخ  ــانخ آوا ف ــ  راوی داســ
ــ ان آفاز  شــخصــی  اصــیی داس

ا د  می ا ک،دش ـت ا را ـب گردد و ـم
انگیز از اتـاق مـاجراهـای هی ـان

اران ور هاراه  ای بیـا ا احـی ک ـت وـا
 .سازدمی

 کریر  کریر  کریر 

https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%88%d9%be%d8%a7%d9%84/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%88%d8%b7%d8%a6%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c/
https://bookstore.1roman.ir/product/%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b2-%d8%ba%d8%a8%d8%a7%d8%b1/
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