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▪ 

 ▪نقص یب یانایدا

شود نمی توصیه سال 81 زیر افراد به محتوا این مطالعه:  توصیه  

 ( جنسی و خشن توصیفات و مکالمات حاوی) 
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 یک و دارد قرار سالگی چهل آستانه در او ، نیست نقص بی دایانا:  خالصه

 اخالقی خصوصیات با کتابداری او ، کرده تجربه را عمیق عاطفی شکست

 هب موفقیت با را کاری هیچ تواند نمی کند می فکر که است فرد به منحصر

 لوهج نقص بی او نظر در که مردی ، امیرعلی با آشنایی از بعد اما برساند پایان

 .. و کند می پردازی خیال به شروع ، کرده

 ( بازی خون)  اسلشر ، درام ، روانشناختی:  ژانر

 

------------------------------------------------------------- 

 شتریاواخر ب نی، ا شهیمن را کرد ، سخت تر و داغ تر از هم شبید یرعلیام

نقص است ، همان گونه  یمرد ب کی، او  میرس یزن و شوهرها به نظر م هیشب

از آنکه  شتریقرار دارم ب یسالگ 04روزها که در آستانه  نیباشد و من ا دیکه با

 .. کنم ، شاد و سرزنده هستم یاحساس پژمردگ

گذارد و  یسکس وقت م یبرا شهینقص است ، هم یمرد ب کی یعل ریام

است ، او صبح زود تخت را  یکردن من تمام نشدن یفوق العاده او برا یروین
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لذتش را فراهم  هیگردد تا دوباره ما یآغوش من باز م بهکند و شب  یترک م

هر  عتیدر طب واناتیح ییما مانند چرخه غذا یسازم ، چرخه سکس در زندگ

دهد ،  یکار را انجام م نیشود و او هرشب محکم تر از قبل ا یشب تکرار م

 نیهم یبرا دیها رس هیتخت به گوش تمام همسا یرهایرجیج یصدا شبید

شده بودند ، آنها  رهیظن به من خءو همسرش با سو یاکبر یامروز صبح آقا

 دانستند یرا م نیا یافتاده ، بهتر از هرکس یچه اتفاق شبیدانستند د یم

به او شباهت  یکه اندک یمرد رنقص است و ه یمرد ب کی یعل ریچون ام

 .. رود یبه بستر نم ییداشته باشد شب ها به تنها

زن برخورد کند ، هم در تخت خواب  کیبا  دیداند که چگونه با یم یبه خوب او

و  ستادهیصاف ا شهی، هم ندیب یآسانسور م ای طایکه من را در ح یو هم زمان

به لب دارد همان گونه که خودم را به او  یکه   لبخند عاشقانه ا یدر حال

  ! کند یکردم نامم را خطاب م یمعرف

! امروز هوا سرد شده مگه نه  انایخانم دا ری! عصر بخ انایخانم دا ریصبح بخ -

 ؟ انایخانم دا
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دب به نظر برسد هرچند ؤچسباند تا م یرا به نامم م "خانم"پسوند   شهیهم او

 نقص یب یاما شما که مردها ستین یکار ضرور نیکه من بارها به او گفته ام ا

را به نحو  یهرکار دیآل گرا هستند و با دهی، آنها به شدت ا دیشناس یرا نم

وقه اشان نام معش دنمثل صدا ز یاگر امر کوچک یاحسنت انجام دهند حت

 .. باشد

به نظر برسد  یواقع رینام غ نیساله ا 04زن   کی یبرا دیهستم ، شا انایدا من

 یورا یگاه قتیحق نیدهد ، ا یرخ نم تیدر عالم واقع شهیهم قتیاما حق

 .. در عمق نگاه دفن شده است قتیحق یذهن ماست و گاه

 ینسبت به من در پس چشمان درشت مشک یرعلیعشق ام قتیمثال حق یبرا 

است که هرگز از احساسش  ینقص خجالت یمرد ب کی، او  داستیرنگش پ

و با لبخند به من  میا ستادهیدر آسانسور ا یآورد اما وقت ینم انیبه م یسخن

 نتوانم عشق را از چشمانش بخوانم ، او به شدت عاشق م یکند م ینگاه م

شود و من  یتر م قیگذرد احساس او عم یم شتریشده و هرچه زمان ب

او  ، میحجم از عالقه او برآ نیترسم نتوانم از پس ا یم ی، گاه میصادقانه بگو
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 یاشتباه نیترسم با کوچکتر یحساس است ، م اریو بس یمرد احساسات کی

 تیکه عشق همواره مسئول دیدان یقلبش را بشکنم و او را دل آزرده کنم ، م

 تیمسئول کنمیروزها با تمام وجود تالش م نیرد و من ابه همراه دا یریپذ

 .. باشم ریپذ

که تا به  یسکس نیبعد از داغ تر یرعلیهفت صبح روز دو شنبه ، ام ساعت

در آرامش و سکوت اتاق  شهیکند ، او هم یتخت خوابم را ترک م میحال داشت

 داند ینقص من نم یکند ، مرد ب داریکند تا مبادا من را از خواب ب یرا ترک م

، ما آنقدر بهم  شمخواب راحت داشته با کی توانم یکه من هرگز در کنار او نم

را  "با هم بودنمان"از  هیثان کیاگر چشمانم را ببندم  ترسم یکه م میعالقه دار

  ؟ ستین بایعشق ز نیا ای، آ نمینب

، او سوار بر  شوم یم رهیخ نگیپشت پرده اتاقم به منظره خروج او از پارک از

شود ، چند روز  یخارج م نگیاز پارک دهیخر یکه به تازگ یدیجد لیاتومب

گفتم و او با همان لبخند  کیبه او تبر شیدیجد لیمن بابت اتومب شیپ

 .. انایعاشقانه  جذاب خود جواب داد : ممنونم خانم دا
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من بخرد ، او بارها از  لیاتومب کیمن هم  یاصرار داشت که برا یرعلیام

  نه ؟ ایدارد  یادیمحل کارم با خانه فاصله ز ایبود که آ دهیپرس

 میدانستم که اگر به او بگو یمن است ، من م ینگران آرامش و راحت شهیهم او

 مقابل خانه دیجد لیاتومب کیمن آزار دهنده است روز بعد با  یفاصله برا نیا

با خانه فاصله داشت  ابانیشود اما از آنجا که کتابخانه فقط دو خ یظاهر م

  ! باالتره ابونیجواب دادم : نه ، فقط دو خ

 یدانم که مرد ب یسرتکان داد ، م دییأبه نشانه ت یبا چهره محزون یرعلیام

 کند هیته یلیمن هم اتومب یشده برا یخواست تا به هر بهانه ا ینقص من م

 .. میدید ینم لیبه اتومب یازینامه نداشتم بلکه ن ینه تنها گواه اما من

با  شهی، ما هم نمیب یدر م یرا جلو یرعلیشش عصر روز دوشنبه ، ام ساعت

و من را تا  دی، او دو سه بار من را مقابل کتابخانه د میگرد یهم از سرکار برم

 .. دم خانه رساند

  ؟ انایخانم دا -

  : بله ؟ دمیاو خم شدم و پرس لیاتومب شهیسمت ش به



7 
 

 .. برسونمتون دییبفرما -

خواست با من خلوت کند اما از  یاش شدم چون او م یمیقد لیسوار اتومب من

است به محض نشستن من آهنگ را عوض  ینقص من خجالت یآنجا که مرد ب

دانستم  یکه م یپخش شد ، آهنگ لیآهنگ عاشقانه در اتومب کیکرد ، 

مخاطبش من هستم ، از قصد آن آهنگ را پخش کرده بود تا عالقه اش را 

 حال خالق و نیو در ع یخجالت نقدریاو ا نکهیبه من بفهماند ، از ا میرمستقیغ

 .فتباهوش است خنده ام گر

 یو از خجالت سرخ شد ، من نم دیخنده من خند دنیهم با د یعل ریام

نقصم را شرمنده کنم پس از عالقه متقابلم  یمرد ب نیاز ا شتریخواستم ب

 .. نگفتم یزیچ

کند ، قبل از آنکه خود وارد ساختمان بشود به من  یمباز  دیدر را با کل او

 .. است یجنتلمن واقع کینقص من  یشک مرد ب یکند ، ب یتعارف م

به خانه برگشته و او  ادهیدانم چرا پ یپرسم ، نم یم لشیاو درباره اتومب از

 .. دوستمه ، بهش قرض دادم یدهد : امشب خواستگار یپاسخ م
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که همه  کنم یزند ، فکر م یچشمانش برق م "یخواستگار"گفتن کلمه  با

جا  یبگذارد ، کم انیرا درم یحرف ها بهانه بوده تا با من مسئله خواستگار نیا

پاسخ مثبت را ندارم ، نگاهم را از او  یبرا یکاف یخورم ، آخر هنوز آمادگ یم

 ی، م کنم یم حسخودم  ینگاهش را به رو ینیدزدم و تا آسانسور سنگ یم

با من  میمستق ریازدواج را به صورت غ شنهادیپ یه باالخره روزدانستم ک

کردم اما  یآماده م یپاسخ مناسب یخودم را از قبل برا دیگذارد ، با یم انیدرم

فرا برسد ، او  ییکردم آن روز بعد از سه ماه و دو هفته و سه روز آشنا یفکر نم

 یبرا یادیکرد ، ما هنوز فرصت ز یم یخودداردر مقابل عالقه اش  شتریب دیبا

 یبود ؟ به گمانم مرد ب دهیکش شیرا پ یو او بحث خواستگار میداشت ییآشنا

  ! عجول است ینقص من اندک

از  شتریخواهد ب ی، دلم نم میگو یاو سخن نم اب گریبه واحدم د دنیتا رس من

طور هستند ، تا با او گرم گرفتم  نیجوان هم یکنم ، پسرها ییاو را هوا نیا

فکر کنم ،  شتریب شنهادشیدرباره او و پ دیهوس ازدواج به سرش زد اما من با

 یازدواج با پسر یزن بالغ هستم و برا کی، من  رمیبگ میخواهم زود تصم ینم
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و ا نکهیکنم ، از ا دایالزم را پ یآمادگ دیکه دوازده سال از من کوچکتر است با

هنگام خروج از آسانسور  یشوم ول یم ریشار قرار داده سخت دلگمن را تحت ف

 .. انایخانم دا ری: شبتون بخ دیگو یشود و م یمتوجه اشتباهش م یرعلیام

 یخوشحال م دیآ یاو من را تنها گذاشته و با من به داخل واحدم نم نکهیا از

 شیآزما یامکان باردار یبرا دیاو فکر کنم ، با شنهادیدرباره پ دی، آخر با شوم

که مانند  یآورم ، پسر ایبه دن یاو پسر یبرا باید دهم چون بعد از ازدواج

 .. نقص باشد یپدرش ب

چون من به شدت مضطرب هستم ،  میبا هم سکس کن ستیشب قرار ن آن

 یتا برا رمیگ یتماس م مانیشود با مطب دکتر زنان و زا ریقبل از آنکه د

م توان یداشته باشم م ی، اگر هنوز امکان باردار رمیالزم نوبت بگ یها شیآزما

 .. با او ازدواج کنم

وارد  دیجد هیهمسا یاسباب کش ونیعصر ، کام 7روز جمعه ساعت  عصر

خواهم  یتازه ا هیدر کنار واحدم همسا ی، به زود دساختمان ش نگیپارک

حدودا  -مرد بلند قامت  کیام ، به نظرم مرد است ،  دهیداشت ، هنوز او را ند
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 ، ستیباال ن یلیدانم ، سنش خ ینم قیهم بلندتر ، هنوز دق دیشا  - 814

 نگیکه در پارک یمردان یسال را دارد ، به نظر خودش است ، باق 04حداقل 

کنند چهره آفتاب سوخته دارند و ژنده پوش هستند  یساختمان رفت و آمد م

به تن دارد ، شلوار کرم  یمیزخ ی، شک ندارم که خودش است ، کت طوس

در  دی، با ستین دایپ یلی، چهره اش از دور خ دهیپوش ینفت یآب راهنیرنگ و پ

 .سرک بکشم نگیپارک

 لیشود ، هنوز اوا یم کیعصر است ، هوا رفته رفته تار میهفت و ن ساعت

 .. دم دارد شتریب ستیسرد ن یلیاست ، هوا خ وریشهر

با او چشم در  نگیرفتم و در پارک ابانیاز سوپر مارکت به خ دیبهانه خر به

 یآشناست اما هرچه فکر م میاست ، چهره اش برا یچشم شدم ، مرد جذاب

به لب دارد ،  یام ، او لبخند مهربان دهیآورم او را کجا د ینم ادیبه  کنم

کند  لمسصاف و براقش را  یاست آدم دوست دارد گونه ها غیصورتش شش ت

کوتاهش را از  یپرپشت است ، موها شیدارد ، ابروها یو بزرگ دهیکش ینی، ب
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 یونیزیاالن از برنامه تلو نیدارد ، انگار هم یزیو تم کیفرق باز کرده ، ظاهر ش

 .. زنده برگشته

پرسد که ساکن کدام  یو از من م کندیم یمعرف یصابر یرعلیخود را ام او

  طبقه هستم ؟

خندد و انگار که از حسن  ی، م رمیگ ینشانه مانگشت طبقه چهارم را  با

! پس  نطوری: چه جالب من هم هم دیگو یشباهتمان ذوق زده شده باشد م

  بدونم ؟ دمویجد هیاسم همسا تونم ی! حاال م میهست واریبه د وارید هیهمسا

 نیخوش برخورد است ، لحن کالمش را دوست دارم ، مودب و در ع اریبس

 .. دیآ ی، آدم از مکالمه با او خوشش م دیگو یسخن م نیدلنش اریحال بس

 هستم انایدا -

:  پرسد یکند و م یشنود تعجب م یبار نامم را م نیاول یکه برا یهرکس مثل

 ؟ دیدو رگه هست
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کرده ام  کیاو را تحر یکنجکاو نکهیدهم ، از ا یرا به نشانه نه تکان م سرم

بپرسد ، از مکالمه با او لذت  یشتریاالت بؤبرم ، دوست دارم س یلذت م

 .. برمیم

  ! باشه انایدا یرانیخانم ا هیبودم اسم  دهیچه جالب ! تاحاال نشن -

در مورد او  شتریاز نظر او خاص جلوه کردم خرسندم ، دوست دارم ب نکهیا از

 .. دانم از کجا شروع کنم یبدانم ، نم

  ؟ دیشما دو رگه هست -

 هیکند : شب یو مزاح م ردیگ یخنده اش م دمیپرس یال مشابه اؤس نکهیا از

  دو رگه هام ؟

خندد هردو  یچال دارد ، هربار که م شیاش را دوست دارم ، گونه ها خنده

 .. بخندد شتریب خواهد یشوند ، دلم م یطرف سوراخ م

 .. یستینه ن -

  کردم یخارج از کشور زندگ یاما چند سال ستمیدو رگه ن -
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  کجا ؟ -

 .. به انگلستان رفته بودم ، االن دو ساله که برگشتم لیتحص یبرا -

از  شتریشود ، دوست دارم ب یهرلحظه جذاب تر م میاو برا یزندگ داستان

 اش یبه ساعت مچ یاش بپرسم اما او نگاه یو مسائل شخص یلیرشته تحص

شود ، سرش  یطور هم م نیندارد ، هم یکنم زمان کاف یاندازد ، گمان م یم

کند و به کمک  یم یاز من عذرخواه یآورد با لبخند مهربان یرا که باال م

 ی، مرد جذاب کنم یرا دنبال م شیقدم ها ریرود ، با چشم مس یکارگران م

 .. قدم زدنش هم جذاب است یاست ، حت

 به ساختمان یرعلیام یاست ، دو روز از اسباب کش کشنبهیصبح روز  ۶ ساعت

از خانه خارج  یساعت با لباس ورزش نیبار در ا نیاول یمروز براگذرد ، ا یم

 یهم به دست داشت ، دلم م یرود ، ساک قرمز رنگ یدانم کجا م یشد ، نم

را  زایمونال ازلماندم و پ یدر خانه م دیاما با اورمیخواست از کارش سردرب

آن را به  کنم یکردم ، پنج سال است که هر روز صبح تالش م یم لیتکم

 .. مانده یدرصد آن باق 04سرانجام برسانم ، هنوز 
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 باز شدن یپازل نشسته ام و مشغول فکر کردن هستم صدا یکه باال همانطور

 کیبعد از  یعل ریاست ، ام میرسد ، ساعت هفت و ن یبه گوشم م اطیدر ح

 ، چهره اش خسته رمیگ ینظر م ریبرگشته ، از پشت پرده او را ز میساعت و ن

ورزش  زنم ی،  حدس م ختهیخوش حالتش به هم ر یو سرخ شده ، موها

 .. داشته یسخت

 یکار را تکرار م نیگردد ، تا آخر هفته هم یساعت باز م نیبعد هم هم روز

 ی، تالش م رمیگیم نظر ریکند او را ز یرا باز م نگیکند ، هربار که در پارک

و با  ندیب یبار او من را م کیندارد ،  دهیپشت پرده پنهان شوم اما فا کنم

 اندازم ، یبه اطرافم م یلرزد ، نگاه یدهد ، دلم م یدست تکان م میلبخند برا

، مطمئنم مخاطبش من هستم ، خجالت زده  ستیجز من کنار پنجره ن یکس

و قلبم مانند  کشم ینفس م یکشم ، به سخت یم شوم و پرده ها را کامالً یم

کوبد ، کنترل لرزش دستانم را ندارم ، به  یام م نهیتند تند به س یساعت کوک

 .. لرزد ی، دستم تا مدت ها بعد م ورمخ یرا م میروم و داروها یآشپزخانه م
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پشت پنجره  گریگذرد ، د یبه ساختمان م یرعلیام یهفته از اسباب کش دو

 مدان یعالقه ندارم ، نم ونیزیکنم ، به تلو یرا روشن م ونیزیمانم ، تلو ینم

 .. آن را روشن کرده ام چرا

گردم تا دوباره آن را خاموش کنم ، همه جا را به دنبال آن  یدنبال کنترل م به

بار آن را کجا قرار دادم ، کوسن ها را جا  نیکه آخر دیآ ینم ادمیگردم ،  یم

ا شنوم سرم ر یکه م ییآشنا یاما با صدا نمیب یفرش را م ری، ز کنم یبه جا م

 رهیخ ونیزیتر به صفحه تلو قیتا دق کنم یم زیکنم ، چشمانم را ر یبلند م

 یور نکمیگردم ، ع یم نکمیاست ، در به در به دنبال ع فیشوم ، چشمانم ضع

 ... گردم یبرم منیو به نش زنم یتوالت است ، آن را به چشم م زیم

که گوشه صفحه چشمک  "زنده"به کلمه  یاست ، نگاه ونیزیدر تلو یرعلیام

اندازم ،  یبه ساعت م یو نگاه کنم یاندازم ، شبکه اش را چک م یزند م یم

 ینیتضم یها جیاز پک یبرنامه آموزش کیساعت سه بعد از ظهر است ، او در 

 .. کنم ادداشتی ییجمالتش را جا کنم یم ی، سع دیگو یکنکور سخن م
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پنجاه و  ، من رتبه  دیهست ازین یب زیها از همه جا و همه چ جیپک نیبا ا -

 ندشناس یها کار کردم ، دوستان منو م جیپک نیهستم ، خودم با ا کنکورشش 

 نیاسم ببرم ، با ا خوام یکه نم ییاز نهادها یاریمثل بس گم ی، حرف دروغ نم

  ! قصن یآقا ، ب دیش ینقص م یها شما ب جیپک

شود ، آن را با حروف بزرگ  یبار در ذهنم تکرار م نیچند "نقص یب" کلمه

شوم ، شماره  یم رهیخ ونیزیو چند لحظه به صفحه تلو سمینو یکاغذ م یرو

روم ،  یو به اتاقم م زمیخ یشود ، از جا بر م یم سیرنویمدام ز جیپک دیخر

 نی، آخر نمیشن یم وتریکامپ زیتمام مانده ، پشت م مهیهمچنان ن زایمونال

آوردم ، به آلبوم عکس  ینم ادیکتابم نوشتم به  یجمله تازه برا کیکه  یبار

 یاز آن ها لباس عروس به تن دارم و کنار مرد یکی، در  کنم یرجوع م میها

،  ستیسالها قبل شوهرم بوده ، اصال جذاب ن کنم یام که گمان م ستادهیا

هم درشت است ،  کلشیدارد ، ه یقدش از من بلندتر است اما چهره زمخت

اما دستانم را محکم  ستین ی، اصال دوست داشتن دهیرا نتراش شیها شیر

ساله معلوم است ، من  52گرفته ، آنقدر محکم گرفته که درد در چهره عروس 
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هستم اما چهره ام  بایرسم ، در لباس عروس ز یجوان به نظر م اریهم بس

 .. مه البخند هم نزد یرسد ، حت یبه نظر نم یراض

وجود دارند که نامشان را به خاطر ندارم ،  یزنان و مردان یبعد یعکس ها در

 دینه ، اگر مرده باشد با ایدانم مرده است  یمادرم باشد ، نم دیاز آنها با یکی

 .. کنم یعزاداراو  یروز برا کیباشد  ادمیشوم ،  نیغمگ

 یهردو ی، چشم ها میهم داره ب یادیپدرم است ، من و او شباهت ز یگرید

، او از من درشت تر است ، من  دترمیاست ، من از پدرم سف دهیما روشن و کش

 .. تر هستم زنقشیر هیخانواده ام از بق یتمام اعضا انیدر م

از آنها را گم کرده ،  یبعض یچه کس دانمی، نم شناسم یعکس ها را نم هیبق

خواسته من خاطراتم را به  یبوده نم یاز آنها هم سوزانده شده ، هرکس یلیخ

 ه باشم.داشت ادی

من االن نام پدر و مادرم  بخشد ، مثالً یم تیچرا که حفظ خاطرات به آدم هو

 نام توانم ینم یگم شده ، حت تمیاز هو یمین کنم یندارم ، گمان م ادیرا به 
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م قرار داده اند ه ارمیکه در اخت یآن ها را از شناسنامه ام بخوانم ، شناسنامه ا

  ! است یجعل

شناسم ، نام من  ینام را نم نیاست ، من ا "یتیگ " من شناسنامه نام یرو

 .. دانند یرا همه م نیاست ، ا انایدا

آنها ندارم به  نیدروغ تیبه هو یازی، ن کنمیاز آن شناسنامه استفاده نم من

 از آن اصالً دمیبار که آن را شن نیزشت است ،  اول اریبس "یتیگ"عالوه نام 

 .. امدیاسم خوشم ن

 ادداشتیرا  دیاما برنامه تمام شده است ، شماره خر گردم یبرم منیبه نش 

بفرستند تا به من  میبرا یجیخواهم پک یو م زنم یکرده ام ، به آنها زنگ م

ه را ب زایپازل مونال توانم یصورت م نینقص باشم ، تنها در ا یکمک کند ب

مقانه ال احؤبا س آنهارا کشف کنم اما  تمیو هو سمیبرسانم ، کتابم را بنو انیپا

 .. کنند یمن را گمراه م یاضیر ایاست  یرشته شما تجرب
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 : برام میگو ینقص باشم و م یب خواهم یکه م کنم یم دیکأت گریبار د من

،  شم ینقص م یها ب جیپک نیا دیگفت که من با خر ینداره ، مجر یفرق

 .. دیرو بفرست نیبرام هم خوام یازتون م

 یجواب نم یکس گریاما د رمیگ یکنند ، دوباره تماس م یتماس را قطع م آنها

ها  جیپک نیداستان ا مایصدا و س یها یمثل قرعه کش کنم یدهد ، گمان م

 .. رنجم یاست م بکاریفر هیهم مانند بق یرعلیام نکهیباشد ، از ا یهم جعل

د خو لی، او از اتومب نمیب یم نگیروز بعد ساعت شش عصر او را در پارک عصر

 یهرز را م یمن که کنار باغچه نشسته ام و علف ها دنیشود و با د یخارج م

  ؟ دیداشت ی! روز خوب انایخانم دا ری: عصر بخ دیگو یکنم با لبخند م

ل دلم را نرم اؤس نیخواهد با ا یدانم که م یم ، موش یم رهیاخم به او خ با

شود و سرعت من  یم کیدهم ، او چند قدم به من نزد ینم یکند اما جواب

 .. هستم یرود ، از دست او عصب یهرز باال م یکندن علف ها یبرا

 ؟ انایخانم دا دیخوا یکمک م -
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او با آن لبخند مهربان از من  نکهیدهم و قبل از ا یرا به نشانه نه تکان م سرم

 .. ستین ی: دروغ گفتن کار خوب میگو یدور شود م

از  یکند ، در چشمانش هاله ا یو به عقب نگاه م ستدیا یسرجا م یرعلیام

 .. بزند یخواهد خودش را به گمراه یشک و ابهام وجود دارد ، م

  ؟ دیببخش -

شوم ، هنوز چند تکه علف هرز در دستانم دارم که آن  یکنار باغچه بلند م از

 .. کنم یم شیر شیها را ر

 .. دمیمن برنامه رو د -

  از دروغ ای، گو ردیگ یبه خود م ییخوش رو چهره

 .. ندارد یشرم چیخود ه 

  ؟ دیبود یاومده ؟ ناراض شیپ یخب ، مشکل -

،  دارم یبه سمت او قدم برم کنم یم شیر شیهرز را ر یکه علف ها یدرحال

 ... باشد 814قدش همان  زنم یام ، حدس م ستادهیاو ا نهیبه س نهیحاال س
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نقص وجود نداره  یب یها جیبه اسم پک یزیمن با شماره تماس گرفتم ، چ -

  مگه نه ؟

 دیدار یپرسد : مگه شما فرزند کنکور یشود و م یم رهیبه من خ دیبا ترد او

  ؟

  کنکور ؟ -

معتبر برن و  یبه دانشگاه ها خوان یکه م هیما مخصوص افراد یها جیپک -

 نینقص وجود نداره ! ا یب جیبه اسم پک یزیخوب دارند ، چ یرتبه هابه  ازین

که محصوالت مثل  نهیهستم ، کارم ا ابیخودمه ، در واقع من بازار عکلمه ابدا

 .. ها رو بفروشم جیپک نیهم

  ؟ دیستینقص ن یشما ب یعنی -

 منقص یکار خودم ب ینباشه تو فی: از خود تعر دیگو یخندد و م یم یرعلیام

!  

 یم یاز من عذرخواه یرعلی، ام شوم ینگفته خوشحال م یاو دروغ نکهیا از

،  کنم یم یخواهد به واحدش برگردد ، من او را تا آسانسور همراه یکند و م
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 یم میرس یزوج به نظر م کیبه خودم و او که مانند  یآسانسور نگاه نهیدر آ

احساس غرور و  ستمیا یکنار او م یاست ، وقت یمرد جذاب یرعلیاندازم ، ام

لحظه را تجربه کنم پس قبل از  نیا شتریب خواهد ی، دلم م کنم یم یشاد

 دیکن یم یپرسم : تا شش عصر اضافه کار یآنکه از آسانسور خارج شود از او م

 ؟

  ! هینه ، مدت کارم طوالن -

 .. گردد یعصر به خانه باز م ۶هر روز ساعت  پس

اما  میرو یخود م یهرکدام به سمت واحد ها میشو یآسانسور که خارج م از

 یگردد ، دوباره لبخند م یرود به سمت من باز مباو به خانه اش  نکهیقبل از ا

در خانه اش را ببندد  یلبخندش فرق دارد ، تا وقت یبار معنا نیزند ، ا

 .. کنم یم شیر شیشود ، علف ها را ر یچشمانم به در خشک م

 یدو روز است که همراه من نم یرعلیر است ، امعص قهیو پانزده دق ۶ ساعت

ا مانم ام یم روزیاز د شتریساعت ب میافتاده ، ن ریگ کیدر تراف دیرسد ، شا

 .. گردم یبه داخل خانه برم دی، ناام دیآ یندارد ، او تا هفت عصر هم نم دهیفا
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 زایشود ، پازل مونال یاز خانه خارج نم یورزش صبحگاه یروز بعد برا یاو حت 

 یتوانم تمرکز کنم ، برا ینم ستین یرعلیام یاعصابم را خورد کرده است ، وقت

زند ، به سراغ خانه اش  یهستم ، دلم شور م ینگران کس یبار در زندگ نیاول

 .. هستم شهی، مثل هم ازماند یم میبه سر تا پا یروم ، قبل از آن نگاه یم

زنم ، به گمانم خواب بوده است  یکند ، دوباره زنگ م یدر را باز نم یرعلیام

  ! امیزند : دارم م یداد م یخمار و گرفته ا یچون با صدا

 .. قبل آماده کرده ام از ، بهانه ام را کنم یرا حاضر م خودم

اش پوست پوست  ینیو کبود است ، دور ب ماریکند ، چهره اش ب یرا باز م در

 یو درحال خورد یمن جا م دنیرسد ، او با د یرمق به نظر م یب اریشده و بس

ومده ا شیپ یپرسد : مشکل یم ردیبه خود بگ یکند چهره مهربان یکه تالش م

  ؟ انایخانم دا

 یم یاز او پرستار یکس ایمتعجب هستم ، آ مارشیچهره ب دنیهنوز از د من

 کند ؟

  ! شارژ .. ساختمون -
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ش دنبال ا یشلوار راحت یها بیکه در ج یکند و درحال یم یسرفه محکم او

  ! کجا گذاشتم دونم ی.. نم دونم ی: اوه بله .. نم دیگو یگردد م یپول م

به پا دارد پس از کار خودش  یشود که شلوار راحت یحال متوجه م نیهم در

 .. ضمیمن واقعا مر دی: ببخش دیگو یو م ردیگ یخنده اش م

 .. براتون سوپ درست کنم تونم یم -

 .. هستم یجد اما من کامالً کنم یکند که دارم تعارف م یفکر م او

 .. دب باشدؤم کند یزدند و تالش م یم لبخند

 .. شمی! اگه استراحت کنم خوب م ستین یازی، ن اناینه خانم دا -

  ! کنه یسوپ حالتونو بهتر م -

 .. قابلمه فرستاده ، بهتون که گفتم فقط به استراحت هیبرام  روزیمادرم د -

با او  خواهد یدلم م شتریاو سوپ درست کنم ، ب یمن مصمم هستم که برا اما

 .. است یخوب تیوقت بگذرانم ، موقع

 .. کنه یسوپ من حالتونو بهتر م -
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 دی: شما لطف دار دیگو یکشد و م یم شانشیپر یدر موها یبا خنده دست او

 .. مهمون طیو شرا ختستیهم ره اما االن خونه من واقعا ب

  ؟ ارمیاز خونه خودم ب ای دیدار یو جعفر ازیپ -

شود من را به داخل خانه اش  یم یمعذب شده است ، او باالخره راض یرعلیام

 .. دعوت کند

 .. اورمیب لهیشوم از خانه خودم وس یندارد ، مجبور م یو جعفر ازیپ

،  ختهیهم ره ب یکم منیخانه اش درست مانند خانه من است ، نش نقشه

است ، از  کیو ش قهیدارد ، با سل ی، خانه ساده ا نطوریآشپزخانه هم هم

 در ینقص چیاست اما ه نهیساده و کم هز نکهیبا ا دیآ یاش خوشم م قهیسل

 .. شود ینم افتیدکور آن  یطراح

 یرعلیتخت استراحت کند تا من سوپ را حاضر کنم ، ام یرو خواهم یاو م از

  شرمنده شده ، او

 .. کند یاز صد بار از من تشکر م شتریب
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هم حاضر  مویو آبل یچا شیشود ، برا یدر کمتر از دو ساعت آماده م سوپ

 .. برم یبه اتاقش م ینیو با س کنم یم

به سرش  یگذارم ، دستم را به آرام یرا کنار م ینیبه خواب رفته ، س او

شود ، لبانش را دوست دارم ،  یلبانش قفل م ی، نگاهم به رو کنم یم کینزد

،  ستمیرا بلد ن دنیام ، بوس دهیرا نبوس یاست ، قبال کس نیبه نظر ترد و دلنش

 .. خواهد او را ببوسم یدلم م

  کار را انجام دهم ؟ نیشد آنقدر شجاع بودم که ا ینم داریاگر ب 

 دی: ببخش دیگو یکند و م یم فیپختم تعر خورد ، از دست یسوپ م یرعلیام

 .. انایکه زحمت دادم خانم دا

 یرا نم فشی، جواب تعر ستین ادیمان زیتخت نشسته ام ، فاصله  یرو من

 .. دهم که او را تماشا کنم یم حیدهم و ترج

 ی، سرفه ا گذارد یسوپ را کنار م ینیمن شده س نیکه متوجه نگاه سنگ او

  پرسد : خب ، شما حالتون چطوره ؟ یدهد و با لبخند م یسر م
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را  نمانیب نیخواهد جو سنگ یفقط م کنم ی، گمان م ستین یخوب الؤس

 .. معذب شده یلیاست ، خ یخجالت یرعلیبرهم بزند ، ام

 ش را صافیصدا یرعلیکنم ، ام یاکتفا م یالش به لبخند کوتاهؤجواب س در

 یاو من را نم ، ندارد دهیاما فا ابدیب  یال مناسبؤکند تا س یکند و تالش م یم

 .. شناسد

 .. دانم که مجرد است یاندازم ، م یاو م یبه دست چپ خال ینگاه

  ؟ ستیسخت ن یمجرد یزندگ -

 .. دمیخندد ، مثل مادربزرگ ها پرس یم یرعلیام

خانم کدبانو داشتم االن حال  هیکرد؟ اگه  شه یچه م یسخت که هست ول  -

 .. نبود ینجوریو روزم ا

 ؟ ارهیبهت فشار م -

 ؟ یچ -

 .. یمجرد -
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  ! ستا سخت تر از خانم ها ونیآقا یبرا یمجرد یآره ، به هرحال زندگ کمی -

  ؟ یچند بار سکس دار یهفته ا -

پس به  دهیکند که اشتباه شن یخورد ، گمان م یالم جا مؤس دنیاز شن او

  ؟ دیپرسد : ببخش یخندد و م یم یشوخ

 ؟ یچند بار سکس دار ی: هفته ا کنم یتکرار م یهمان لحن جد با

 کمیال ؤس نی: ا دیگو یشود و م یالم کم کم محو مؤس دنیاو با شن لبخند

 .. هیشخص

  ؟ ی: باکره ا میگو یاندازم و م یاو م ماریب یبه سر تا پا ینگاه

  ؟ یکرد یفکر نینه نه ! چرا همچ -

 .. یست ، تو کمتر از سه بار در ماه رابطه دار مردها مثل دوا یسکس برا -

 انایخانم دا دیپرسد : شما دکتر یکند و با خنده م یدو سه بار سرفه م یرعلیام

 ؟
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 هیتوص هی: فقط  میگو یگذارم و م یچپش م یپا یپتو به رو یرا از رو دستم

 .. دوستانه بود

 دهد : بله ، مچکرم یگردد و پاسخ م یمن م یدست و چهره جد نیاو ب نگاه

.. 

برم ، ظرف ها را  یرا با خود به آشپزخانه م ینیشوم و س یتخت بلند م یرو از

 یرعلیبار به ام نیآخر یخواهم به خانه برگردم برا یکه م یشورم و زمان یم

 .. زنم یسر م

 .. داده هیاست و به تخت تک داریب او

 .. گردم یمن دارم برم -

 خارج شوماز خانه  نکهیقبل از ا یدهد ول یتکان م "باشه"سرش را به نشانه  او

 .. زند یوقفه نامم را صدا م یبار ب نیآورده باشد چند ادیبه  یزیانگار که چ

 دیگو یم یو  با شرمندگ دیآ یپول به سراغم م ی، او با مقدار ستمیا یم سرجا

 .. رفت ادمیرو ، شارژ ساختمون  دی: ببخش
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، کاغذ پول در  شوم یو از خانه خارج م کنم ی، از او تشکر م رمیگ یرا م پول

 .. شود یدستانم مچاله م

که چه تعداد از زوج ها در حال  کنم یفکر م نیشب است و من به ا 8 ساعت

تا  85 نیرا خجالت زده نکنند ؟ هرشب ب کشانیهستند تا شر یشیارگاسم نما

که تا به حال ارگاسم  ییو با شمارش زن ها کنم یمسئله فکر م نیشب به ا 8

است که  ادیز مروم ، تعداد آنها آنقدر از نظر ینداشته اند به خواب م یواقع

ه ، مدرس ابانیتوانم با انگشتان دستم بشمارم ، آنها همه جا هستند ، در خ ینم

 .. سوپرمارکت یحت ای، دانشگاه ، محل کار 

به پنجاه سال دارد و  کیست ، او نزدا از آن ها یکی یگمانم خانم اکبر به

ام ، او دائم از  دهیرسد ، من تا به حال لبخندش را ند یبه نظر م سعبو اریبس

کنند ، آدم  یاوقات با هم دعوا م شتریکند و ب یم تیدست شوهرش شکا

 هداشتتخت بخوابند چه برسد که سکس  کی یشود بتوانند رو یباورش نم

 .. باشند
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گود رفته ،  شانیچشم ها ری، ز نمیب یاتوبوس هم زنان هم سن و سالم را م در

 یو درشت زیر یچروک ها شانیو شکسته دارند ، اطراف گونه ها دهیخم یقامت

رسند ، به گمانم همه  یفرسوده به نظر م اریبس یسالگ 04شود و در  یم دهید

 .. اند کردهرا تجربه ن یبار هم ارگاسم واقع کی یحت یآنها در زندگ

دانند که  یاکثر زن ها نم ، ندیگو یباره سخن نم نیاز آنها هرگز در ا یبعض

 یراب شتریاست ، آنها ب یجاودانگ رینوع اکس کیبه  هیآنها شب یارگاسم برا

 نیدر ب یکه راز جوان یپردازند تا جوان بمانند درحال یم نهیهز یشیمواد آرا

است ، اکثر زن  یواقع نآن دست مردا دیخودشان  مهر و موم شده و کل یپاها

 اجیاز مردان به سکس احت شتریرا که ب قتیحق نیوقت ا چی، آنها ه اکارندیها ر

 ریاکس نیند ، آنها هنوز از وجود اا مردان احمق شتریکنند و ب یدارند اقرار نم

 .. ستندیبا خبر ن

 یبرگشته ام ، تنبل مانیسه بعد از ظهر است ، از متخصص زنان و زا ساعت

ازدواج با من  یبفهمد باز برا یرعلیتخمدان دارم ، ذهنم آشفته است ، اگر ام

  ورزد ؟ یاصرار م
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ساعت از  می، هنوز ن نمینش یمبل م یاندازم و رو یاپن م یدکتر را به رو نامه

شت پ یرعلیام ، احتماالً دیآ یبازگشتم نگذشته که زنگ خانه ام به صدا در م

کنم ،  یرا گم م میرا بداند ، دست و پا شمیخواهد جواب آزما یدر است ، م

 میقا مینشان دادن نامه را ندارم پس آن را در کمد لباس ها یهنوز آمادگ

 .. کنمیم

سخت و سخت تر شده  شیدهد ، تحمل نبودم برا یمدام زنگ در را فشار م او

د ، هم ترکم کن دیشود ، شا یتخمدان گرفته ام ناراحت م ی، اگر بداند که تنبل

 .. دارد ازیفرزند سالم ن کیبه  ینقص یهر مرد ب

 ی، نفس راحت شناسم یاما او را م ستیپشت در ن یرعلی، ام کنم یرا باز م در

 .. شوم یشاد م یرعلیجز ام یکس دنیبار است که با د نیاول نیکشم ، ا یم

دعوت به  یشود ، ب یراحت م الشیمن خ دنیبا د ایاش نگران است ، گو چهره

 .. کند یام م ییو بازجو دیآ یداخل خانه ام م

  ؟ یداد یچرا جواب زنگامو نم یبگ شه یم -
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: کار ..  میگو یرود و م یدر هم م می، اخم ها دیآ یالش خوشم نمؤلحن س از

  ! داشتم

  ؟ یتیواجب تر از من گ یکار -

کنند  یخطاب م "یتیگ"که من را  یی، از آنها بندم یخانه را محکم م در

 .. ستندین یرعلیمانند ام چکدامینفرت دارم ، ه

 یدهد ، او عصب یو فشار م ردیگ ی، آرنجم را م گذرم یتفاوت از کنارش م یب

 .. فهمم ینفس نفس زدنش م یاست ، از صدا

  ! زنم یدارم با تو حرف م -

 یو م دیآ یروم ، او به دنبالم م ی، به سمت آشپزخانه م کنم یرا جدا م آرنجم

؟  ی؟ مگه بهم اعتماد ندار یکن یپرسد : چرا تو جلسات مشاوره شرکت نم

که  داًی؟ جد یخور ی، اصال داروهاتو م کنم یبهت گفتم که بهت کمک م

  ؟ یتیگ گذره یمغزت م یتو ی، چ یدیجواب زنگامو هم نم
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 یم وانیکوبم ، ل یم نیزم یکه در دست دارم به رو یوانیآن اسم ل دنیشن با

 یبعد وانیخطاب کند ل یتیشکند ، خونم به جوش آمده ، اگر باز هم من را گ

 .. رمیگ یرا به سمت سرش هدف م

 یرود و از من م یقدم عقب م کیترسد ،  یها م شهیخورده ش دنیبا د او

 .. خواهد مراقب خودم باشم

 یها شهیاز ش یکی،  کنم یها را جمع م شهیش یشوم و با دست خال یم خم

 .. برد یدرشت دستم را م

و  ستین یعصب گری، د ندیب یشود و دستم را م یم کیبه من نزد اطیبا احت او

 نیاست ، ترحم آخر زیکند ، نگاهش ترحم برانگ یم یدلسوز میبرا شتریب

 .. دارم ازیاست که به آن ن یاحساس

، دستم هم چسب زخم زده ، هنوز کف آشپزخانه  میهم نشست یرو به رو حاال

 .. ختهیر شهیام خورده ش

  ؟ یکن یداروهاتو مصرف م -
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 .. رود یسوزد ، چهره ام از درد در هم م یآورم ، دستم م یرا باال م سرم

است اما اخالق  یشده ، مرد جذاب یکشد ، از دستم شاک یم یقینفس عم او

اما  میداشت یشتریاگر مرد بودم شباهت ب دیمن است ، شا هیشب کمه یندارد ، 

 ری، مثل لبان ام نطوریاندازد ، لبانش هم هم یخودم م ادیمن را  شیچشم ها

قل حدا دیبا یلباست ، از نظر من هر  دنیبوس قیاما ال ستیترد و سرخ ن یعل

 .. شود دهیبار بوس کی

  ؟ یدیرو بوس یتاحاال کس -

 .. دهد یکشد و سرش را به نشانه بله تکان م یم شیدست در موها کالفه

  داشت ؟ یچه حس -

 .. میحرف بزن هیقض نیدرباره ا ومدمیاالن ن -

دهم :  یپاسخ م یو با لبخند جذاب زنم یچانه م ریام را به ز یزخم دست

  .. دکتر ؟ میحرف بزن یدرباره چ یدوست دار

 .. درباره خودت ، درباره تو -
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 یم یاغوا کننده به نظر برسم ، اغواگر کنمیم ی، سع کنمیرا جا به جا م میپاها

 .. سالح باشد نیثرترؤتواند م

  ؟ یدون ی، نم میمن ک یدون یتو م -

  !؟ ی! جوابم رو نداد دمیال پرسؤس هیازت  -

دهم ، متوجه نگاه او که رد انگشتانم را دنبال  یران باال م یبلندم را تا رو دامن

 .. کند هستم یم

 ؟ کنم یداروهامو مصرف م یدکتر ؟ که بدون نجایا یاومد نیا یفقط برا  -

 .. کنم یدهم و به حلقه ازدواجش نگاه م یسر م یلوند خنده

 .. است یدزدد ، مرد چشم پاک ینگاهش را م او

 .. ، نگرانت شدم یجواب زنگامم نداد -

اندازم و  یرا باال م میست ، شانه هاا زن تنها کیمالقات  یبرا یخوب بهانه

 یلیدکتر ؟ خ ی، من حالم خوبه ! تو چ ستین ینگران ی: جا دهم یپاسخ م

،  سهر یبهت نم یهمسرت به اندازه کاف کنم ی! فکر م یرس یبه نظر م یعصب
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 یتون یم دهیم ریکه داره ش ی؟ اصال جز زمان دیهفته چند بار سکس دار هی تو

  ؟ ینیبرهنشو بب یها نهیس

 سر مردم یجنس یتا از زندگ یمشتاق نقدرینه زنم و اگه ا میاز دست تو عصب -

سکس  نیو امروز صبح بهتر هیرابطه من و همسرم عال یبدون دیبا یاریدرب

 ! تیتجربه کردم ، ممنون از نگران مویزندگ

 ً.. دکتر ، واقعا هیخوشحال هیما واقعاً نیا -

 یروم ادامه م یشوم و همانطور که به سمت آشپزخانه م یمبل بلند م یرو از

شما سکس رو فراموش  گذره یاز ازدواجتون م یادیمدت ز نکهی: با ا دهم

کنند که همسرشون  یسال فراموش م کیمردها بعد از  دیدون ی، م دینکرد

 ، ندکن یم یجذاب باشه ، اونا شروع به جق زدن و کثافت کار تونه یچقدر م

 .. یپورن ، فاحشه ها و بچه باز یها لمیف

به امثال تو  تونم ینم امیخودم برن یشکم ، اگه از پس زندگزروانپ هیمن  -

 .. کمک کنم
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 گردم یباز م منیکه به نش یو درحال زمیر یم یچا وانیخودم و او دو ل یبرا

  ؟ یخطا نکرد تیتو زندگ چوقتی: پس ه میگو یم

 .. دهم یقرار م زیم یرا رو ینیس

  ؟ یفرشته ا هی یبگ یخوا یم -

 هیداشتم اما  ینگفتم ، معلومه که اشتباهات یزیچ نیهمچ چوقتینه من ه -

 .. مرد متعهدم

ه پرسم : چند سال یو با لبخند م نمینش ی، مقابل او م دارم یرا برم میچا وانیل

  ؟ دیازدواج کرد

  ! یدون یالو مؤس نیتو جواب ا -

و ذهنم  کنم یکه داروهامو مصرف نم هیدکتر ، مدت دونم ینم یچیمن ه -

  ! هیخال یخال

  ! : پنج سال دهد یکشد و پاسخ م یم یقینفس عم او
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 ییحاال به ماجراجو باشه ؟ تا یعال تونه یو چطور سکس بعد از پنج سال م -

  ؟ دیفکر کرد یجنس یها

  ؟ ییها ییجور ماجراجوه چ -

ام  تهخیدکتر را برانگ یکنجکاو نکهی، از ا گذارم یم زمیم یرا به رو میچا وانیل

 تونیجنس یزندگ دیدهم : فرض کن یادامه م جانیخوشحال هستم پس با ه

 نینداره ، تو ا یهم لذت یصبحگاه یسکس ها گهیواقعا کسل کننده شده ، د

  ؟ دیکن یم کار یشما چ طیشرا

 .. کنم یرو عوض م طمیمح -

  مگه نه ؟ دیستین یاوه دکتر شما واقعا مرد خالق -

  ؟ یکن یم کاریخب دوست دارم بدونم تو چ -

  ! کنم یبزرگتر فکر م یزایمن درباره چ -

بده ، هربار که با هم  تیبه اندازه تو به سکس اهم چکسیه کنم یفکر نم -

  ! یگ یم نویهم میزن یحرف م
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ها ،  لمیکتاب ها ، ف ی؟ تو ینیب یچون سکس همه جا هست ، واقعا نم -

 .. استی، هنر ، علم ، س یقیموس

دخالت   استیس یتو تونه یسکس م یپرسد : چجور یخندد و م یم دکتر

  کنه ؟

به  ؟ تا یدینشن استمدارهایس یجنس ییمثالش سادست ، تا به حال از رسوا -

 وونهیدکتر ؟ د یفکر کرد هیپورنوگراف که ایصنعت دن نیحال به پولساز تر

 ادیمن بهش ز یگیکرده و تو م ریما رو تسخ یکنندست ! سکس همه زندگ

  ؟ دم یم تیاهم

  ؟ یسر بحث اولمون ! چرا داروهاتو قطع کرد میبرگردحق با توئه ، حاال بزار  -

االن بهتون گفتم ،  نیدکتر ، هم دیدون ی: شما م میگو یزنم و م یم یبشکن

 یکاهش م مویجنس لیداروها به شدت م نیا دمیسکسه ، من فهم لشیدل

 .. کنم یدادم با لذت زندگ حیدادند و ترج

 .. ، برات خطرناکه ادیسرت م ییداروها چه بال نیبدون ا یدون یاما تو م -
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و  زمیخ یمبل بلند شده و چهار دست و پا به سمت او م یخندم ، از رو یم

 یدون ی: و تو هم م میگو یبه لب دارم م یزیآم طنتیکه لبخند ش یدرحال

مرد متعهد  هیهوم ؟ مگه  یشیمن چقدر خطرناکم ، پس چرا ازم دور نم

 .. متون یمن چقدر م یدون ی؟ تو م یستین

مردا خطرناک  یبرا تونم ی: چقدر م دهم یو ادامه م زنم یاو زانو م مقابل

 .. باشم

رسد ،  یشانه م یتا رو میکشد ، موها یکوتاهم م یدر موها یدست دکتر

 .. ستیکوتاه ن یلیخ

 .. یستیمن ن یاما برا یمردا خطرناک هیبق یتو برا -

؟  یطور فکر کن نیباعث شده ا ی: چ میگو یو م سمیل یلبم را با زبان م دور

 یاریخونه من و سر از تخت خوابم درن یتو یایت داده که تنها بأبهت جر یچ

 ؟

به لب دارد  یدهد ، لبخند احمقانه ا یادامه م میگونه ها ینوازشش را تا رو او

 .. شوم یم دهینتوانستم او را اغوا کنم سخت رنج نکهی، از ا



42 
 

 .. دم یانجام نم نکارویا چوقتیچون من برادرتم و ه -

 یمن م به کند و با اندوه یزنم ، او هم نوازشش را متوقف م یم یپوزخند

 .. نگرد

 .. یگ -

  ! انایغرم : دا یم زیر لب حرفش را تمام کند و گذارمینم

 ی، تو منو م انایکند : دا یم حیکشد و کالمش را تصح یم یقیعم نفس

 .. یشناس

 .. ، قبال هم گفتم شناسم یرا م او

  ؟ دهیم رییتغ ویزیچ نیا یکن یفکر م -

 نکهیمونده از خانوادت درسته ؟ ا یرفتار با تنها عضو باق نیا یکن یتو فکر م -

 یو با هم رابطه خون یشناس یمنو نم یوانمود کن یکن یهر دفعه تالش م

  ؟ میندار
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 مکالمه تیرسد جذاب یم نجایشوم ، هربار که بحث به ا یبلند م نیزم یرو از

 .. رود یمان از دست می

که دست به  یکند و درحال یبرم ، او دنبالم م یرا به آشپزخانه م یچا ینیس

 ینه ؟ م یداد یجواب نم نیهم یپرسد : برا یم ستادهیدر آشپزخانه ا نهیس

  ؟ نجایا یمنو بکشون یخواست

 .. شوم یندارم ، مشغول شستن ظرف ها م یجواب

  ! ، جوابمو بده انایدا -

 یم تمیاذ یخونه ؟ دار یگرد یپرسم : چرا برنم یبندم و م یآب را م ریش

 .. یکن

 کمکت کنم ؟ یزار یچرا نم -

 .. تا دستانم را خشک کنم دارم یزنم ، دستمال بر م یم یپوزخند

با خواهش و  یخواهد مثل صد هزار دفعه قبل ی، م دیآ یقدم جلو م کی او

 .. کند ییمنت از من دلجو
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اما  کنه یدرک نم یکه متحمل شد یاون رنج چکسیه دونم ی، م یتیگ -

  ! می، بزار درستش کن کنم یجبرانش کنم ، خواهش م خوام یباور کن م

ست که ا ، مدت ها دیگو یسخن م یدانم از چه رنج ی، اصال نم زنم یم لبخند

 .. زنم یبه گذشته ام سر نم

مامان با زجر  خورم ی، قسم م دنیاعمالشون رس ی، همه اونا به سزا یتیگ -

 یکن یمن ناراحت بودم ؟ فکر م یکن یخودم و فکر م یچشما یمرد ، جلو

سف بودم ؟ من مثل اونا أکردن براشون مت کاریاونا باهات چ دونستم یم یوقت

 .. ، تو برام زمیعز ی، تو برام مهم ستمین

کنم ، خون  یاو فرو م یگلو در یدرشت شهیکند ، ش یرا ناتمام رها م حرفش

افتد  یم نیزم یرا گرفته به رو شیکه گلو یزند ، خودش هم درحال یفواره م

 .. زنم شاهگرش را نشانه گرفتم ی، حدس م

د کن یباور م یکند ، چه کس یخون کف آشپزخانه را پر م هیعرض چند ثان در

ام ،  ستادهیسر او ا یخون وجود داشته باشد ؟ باال تریل 2در بدن انسان 
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آن ها هم  ریدارد ، ز یبلند یکند ، ناخن ها یکمک بلند م یدستش را برا

 .. کندرا کوتاه  شیتوانست ناخن ها یچرک گرفته ، کاش قبل از مرگ م

دهد  یکه دکتر جان م ی، درحال گردم یبرم ریروم و همراه ناخن گ یاتاق م به

 ناخن نیبه آخر ی، وقت را کوتاه کنم شیناخن ها کنم ی، من با دقت تالش م

شوم ، خون کف آشپزخانه را  یکشد ، از جا بلند م ینفس نم گریرسم او د یم

 .. پر کرده است

جنازه دکتر به ذهنم  دنیال با دؤس نیروند ؟ ا یها بعد از مرگ به کجا م آدم

لک شده ، آنقدر خون از دست داده  دمیرسد ، کنار او نشسته ام ، دامن سف یم

 نی، ساعت از هفت شب هم گذشته و من به ا رمیبا آن دوش بگ توانم یکه م

؟  میدان یآنچه نم یبرا یآغاز ایاست  زیهمه چ انیمرگ پا ایآ کنم یفکر م

 .. میترس یم "ها یاز نادان"همه 

شب فکر  قهیبه مرگ در ساعت هفت و ده دق چوقتیاست ، من ه بیعج

ست که ا زند ، سالها یافکار معموال در روز تولدم به سرم م نینکرده بودم ، ا

 .. رمیگ یروز تولدم را جشن نم
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 یتواند من را با آن نام زشت صدا بزند ، حت یخورد ، نم یتکان نم گرید دکتر

، کاش قبل از مرگ  دیتواند از سکس جذاب خود و همسرش سخن بگو ینم

 یم ختهیاحساسات من را برانگ شهی، سکس هم میزد یاز آن حرف م شتریب

 .. کند

 یمیکنم ، آهنگ مال ی، دستگاه ضبط صوت را روشن م زمیخ یکنار او بر م از

افتم چون از  یام به جان کف آشپزخانه م یمیشود و من با حوله قد یپخش م

 .. دیآ یرنگ قرمز خوشم نم

 میاما دکتر با مرگش برا کنم یم زیمعموال در هفته دو بار خانه را تم من

سابم از  یرا م نیکه با حوله کف زم یدرست کرده است ، درحال یادیزحمت ز

 دی! حاال با یکرد فی؟ همه جا رو کث ینیب ی: م میگو یشوم و م یم یاو شاک

 .. کنم زیرو تم نجایتا صبح ا

 و خنده ندیتوانند سخن بگو یافتد جنازه ها نم یم ادمیدهد ،  ینم یپاسخ او

 .. ردیگ یام م
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 یدر سطل خون آبه هستم صدا سیکه مشغول مچاله کردن حوله خ همانطور

 یکه رو یکشم و به اسم زن یشنوم ، دست از کار م یرا م لشیزنگ موبا

و  ندیتوانند سخن بگو ی، جنازه ها نم شوم یم رهیزند خ یصفحه چشمک م

 یدهم پس منتظر م یختر از آن هستم که بتوانم به همسرش پاس ریمن درگ

 و گذارم یم مایحالت هواپ روی را به لشیمانم تماسش را قطع کند سپس موبا

 .. گردانم یشلوارش برم بیبه ج

از دست جنازه او هم راحت شوم ،  دیکشد ، با یتا نه شب طول م یزکاریتم

 .. دهد یم یبد ینشده بو یچیه

شود ، وزنش  یزنم نم یبلند کنم ، هرچه زور م نیکنم او را از زم یم تالش

او به ذهنم  کردن جز تکه تکه یراه چیاست ، سه برابر من وزن دارد ، ه ادیز

 .. رسد ینم

و با  شوم ی، کالفه م نمیب ی، دوباره خون م کنم یشروع م شیدست ها از

 کردم یم نکاروی: کاش اول ا میگو یخود م
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و سپس حلقه اش را از  متیگران ق ی، اول ساعت مچ کنم یدقت کار م با

را به قطعات چهارگانه  شیشود ، دست ها فیکنم تا مبادا کث یدست خارج م

 ، سپس چمیپ یم یزباله مشک سهیک کیو هر کدام را درون  کنمیم میتقس

وان کشد ، استخ یطول م شتریب یلیخ شیرسد ، کار پاها یم شینوبت به پاها

از  یکی دیداشتم ، با یخانه مته برق در کردم یعذابم شدند ، آرزو م هیما شیها

 .. آنها بخرم

شود و در  یجدا کردن سر او از همه راحت تر است ، مانند در نوشابه باز م کار

هم زن است ه رسد ، بدنش هم حال ب یزباله مانند توپ به نظر م سهیداخل ک

گانه بگذارم ، بدنش را به شش جدا یها سهی، مجبورم دل و روده اش را در ک

 یکارم راض جهینت، از  گذارم یم هیو در کنار بق کنم یم میتقس یقسمت مساو

بدن او  یتکه ها یخون گرفته ام ، قبل از آنکه برا یهستم اما از سر تا پا بو

زباله  سهیام را در ک یخون ی، لباس ها رمیگ یکنم دوش آب گرم م یفکر

که مشغول  یآن ها را بپوشم .. درحال خواهم ینم گریاندازم ، د یم یجداگانه ا

زنگ در را  یکنم صدا یزمزمه م یآواز رلبیهستم و ز میخشک کردن موها



49 
 

 یرعلی، مطمئنم ام ختهیهم ره وقت است و آشپزخانه ام ب ریشنوم ، د یم

 .. ستادهیپشت در ا

کنم ،  یدر او را برانداز م یو از چشم چمیپ یم میها نهیام را به دور س حوله

توانستم او را به اتاق خوابم دعوت کنم ،  یکه نم فیدرست حدس زدم ، ح

 .. کردم یم یزباله فکر یها سهیک یبرا دیبا

کند ،  یمن تعجب م انیعر مهیحوله کوتاه و بدن ن دنی، از د کنمیرا باز م در

 .. دشو یتن برهنه من شرمنده م دنینقص من هربار با د یمرد ب

کند نگاهش را از من بدزدد با  یکه تالش م یکه به تته پته افتاده درحال او

 ! مزاحم شدم روقتی! د انای.. خانم .. خانم دا دی: ببخش دیگو یم یشرمندگ

مانم حرفش را تمام کند ، هنوز  ی، منتظر م ستیمزاحم من ن چوقتیاو ه اما

 .. به چشمانم نگاه کند میتواند مستق ینم

 دمیشده ، منم د دایساختمون دزد کفش پ یکه تو نهیغرض از مزاحمت ا -

 .. داخل منزل دیگفتم بگم کفشاشونو ببر دیشما مهمون دار
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 یاندازم و با لبخند پاسخ م یدکتر که پشت در مانده م یبه کفش ها ینگاه

 .. دیهست ی، شما مرد فوق العاده ا یدهم : مرس

خواهد به   یکند و م یوخته به من پشت مد نیکه تمام مدت چشم به زم او

رو...پس  نتونیپرسم: ماش یزند و م یبه سرم م یواحدش برگردد که فکر

 د؟یگرفت

  پرسد : بله ، چطور ؟ یو بدون آنکه به عقب برگردد م ستدیا یم شیسر جا او

  ؟ دیبرسون ییجا هیمنو تا  شه ی.. م شه یم -

  پرسد : االن ؟ یاندازد و با تعجب م یاش م یبه ساعت مچ ینگاه او

 ! ییدوم ، مظلوم نما سالح

 .. خوام یکردم ، معذرت م ینم یدرخواست نیاگه واجب نبود ، ازتون همچ -

 انمیعر مهیبدن ن دنیبار بدون آنکه از د نیگردد و ا یبه سمت من برم او

 دی، شما به گردن من حق دار هیچه حرف نی: نه نه ا دیگو یخجالت بکشد م
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 یم دیخوا یتا هرجا م کنم یروشن م نویاالن ماش نی، هم انایخانم دا

 .. رسونمتون

  .. راستش -

از  یسر هی خوام ی: راستش م دهم یدوزم و ادامه م یچشم م نیزم به

  ؟ دیکمکم کن شهیخاطراتمو دفن کنم ، م

  پرسد : خاطرات ؟ یم دیبا ترد او

ردم ک هیگر ینداشتم و حساب یدارم ، امشب شب خوب یگذشته تلخبله ، من  -

 .. رمیاز گذشتم فاصله بگ کنمی، دارم تالش م

 تیقصد و ن یپرسد ، او آنقدر جوانمرد است که ب ینم یشتریال بؤس یرعلیام

 .. بغض کرده کمک کند یو از ناراحت ستادهیکه در مقابلش ا یبه هر زن

ود ش یم یخال بای، کتاب خانه ام تقر زمیر یاب مکت یزباله مقدار سهیهر ک در

و به  کنمیزباله دارم که آن را در دو چمدان بزرگ پنهان م سهیک 50 ، مجموعاً

 .. نمیچ یم نیپشت صندوق عقب ماش یرعلیکمک ام
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کردم  یپرسد : فکر م یاز من م روشن می کند را لیاتومب نکهیمحض ا به

 !؟ دیمهمون دار

دهم :بله ، برادرم بودند ، با همسرشون  یپاسخ م یزنم و با خونسرد یم لبخند

 .. شدم یندارند وگرنه مزاحم شما نم لیاتومب شونیقهر کردند ، متاسفانه ا

؟ شما  هیچه حرف نیدهد : ا یشود و با تواضع پاسخ م یخارج م نگیاز پارک او

 ؟ میکجا بر دی، حاال با دیمراحم

  ؟ دیشناس یرو م ییبه خاطر سپردن خاطرات جا یبرا -

 .. دهد یتکان م "بله"اندازد و سرش را به نشانه  یبه من م یزیمحبت آم نگاه

کند  یکه م یالؤس نیرا از اول نیکند ، ا یخواهد فضول یطول راه دلش م در

 .. فهمم یم

 نیبپرسم ا تونم یم ینباشه ول یادب یبودااا ! ب نیچمدونا سنگ گم یم -

  ؟ هییزهایخاطرات شامل چه چ

 .. شناختم و مرده یگذشته ام م یکه تو یآدم -
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  را اش یخواهد احساس همدرد ی، مثال م ردیگ یبه خود م یسفأچهره مت او

 .. نشان دهد

 .. نداشتم تونوی، قصد ناراحت دمیکه پرس دیواقعا ببخش -

  ه ناراحت شدم ؟گفت یپاسخ دادم : ک یو با لبخند جذاب دمیسمت او چرخ به

 ییآدما نیتو گذشتش همچ یخب هر کس یول دمیپرس یم دیحس کردم نبا -

 .. انایدرکتون کنم خانم دا تونم یم ییجورا هیداره ، 

  ؟ اوه .. واقعاً -

  ! شناختمش یم شیوقت پ یلیمن مرده ، خ یآره البته اون آدمم برا -

 .. اما من خودم کشتمش -

ا ب نکهی، ا نهیکار هم نی: بهتر دیگو یو م کند یم دییأبا سر حرفم را ت او

، خود من  دهیعذابت م یوگرنه خاطراتش تا عمر دار شیخودت بکش یدستا

خانم  خورم یکنم ، واقعا بهتون غبطه م یکار نیموفق نشدم همچ چوقتیه

 .. انایدا
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راز  نیچن نکهیدانستم ؟ از ا یو من نم دیکش یعذاب م یاز دست کس او

درباره گذشته اش صادقانه  دیدانستم ناراحت شدم ، معشوقم با یرا نم یمهم

 یم تبه او حساد دیکرد اگر از عشق سابقش بگو یفکر م دیزد ، شا یحرف م

 .. کنم

نقص  یمعشوقه من شده ، اگر ب نیهم یاست ، برا یمرد با درک و شعور او

 .. نبود او را دوست نداشتم

از فکر  تونم ی: راستش من نم دهد یکه بغض کرده ادامه م یدرحال یرعلیام

 گهیچند ماه د دونم یاالن نامزد کرده ، م دونم یکردن به اون دست بردارم ، م

 .. نتونستم بکشمش چوقتیقراره ازدواج کنه اما من ه

 یدر قلب من فرو م ریخورد و مثل ت یاو از گوشه چشمانش سر م یها اشک

 بار نیاول یو من برا زدیر یعشق سابق خود اشک م ادی رود ، او در سکوت به

قلب او را  یکس نکهیکنم ، از ا یخود را تماشا م نینقص غمگ یچهره مرد ب

سد ، ر یبه نظر م فیو ضع دهیرنج اریهستم ، او بس یقبل از من شکسته عصب

برم ، عادت دارم او را در اوج قدرت تماشا  یحالت لذت نم نیاو در ا یاز تماشا
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رقت شده مستحق  نیا هیشده و هرکه ما زیکنم ، به نظرم حاال رقت انگ

 .. است ینیمجازات سنگ

 باًیکار تقر نینشان دهم ، انجام ا یاز خودم احساس همدرد کنم یم تالش

 یوکنم و سرانجام دستم را به ر یاست ، تمام تالشم را م رممکنیمن غ یبرا

 یبه خود گرفته ام م یکه چهره محزون یو درحال گذارم یدست راستش م

 ؟ یداد یکار رو انجام م نی، ا شیبکش یپرسم : اگه فرصت داشت

 یم سر تکان "بله"به نشانه  دیترد یاندازد و با اندک یبه دست من م ینگاه او

 .. دهد

 یم رهیخ ابانیخ ینور چراغ ها ریشهر ز کیبه منظره تار دارم یرا برم دستم

 .. زنم یبه سرم زده ، لبخند م یشوم ، فکر تازه ا

، تا فرسنگ ها آدم و  میاز دو شب هم گذشته ، در ناکجا آباد هست ساعت

، هوا هم سرده  میحضور دار ابانیدر ب یرعلی، فقط من و ام نمیب ینم ابانیخ

، سردتونه ؟  انایپرسد : خانم دا یم یرعلیلرزم ، ام یشده ، از سرما به خود م

  ؟ نیتو ماش دیبرگرد دیخوا یم
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 یاز کار م یزنم ، مدت یم لیدهم و دوباره ب یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 یم یبه نفس نفس افتاده به شوخ یکه از خستگ یدرحال یرعلیو ام گذرد

 یو م میآدم کشت کنه یفکر م نهیما رو بب یکه هرک هیجور تی: وضع دیگو

 .. میچال کن میخوا

پنهان شده ،  قتیحق یاندک یپشت هر طنز ندیگو یخندم ، م یحرفش م به

 یجنازه را چال کنم باز به من م کیخواهم  یم دانست که واقعاً یاگر او م

  ؟ دیخند

پرسد  ی، او هنوز درباره آنها کنجکاو است و م میانداز یها را در چاله م چمدان

  ؟ یبار بازشون کن نیآخر یبرا یخوا ی: نم

 خوام ینم گهی: تموم شد ، د میگو یدهم و م یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 .. بهشون فکر کنم

 گریچهار صبح است ، دو ساعت د کی، ساعت نزد میکن یها را خاک م چمدان

 ینگاه م ابانیو به منظره ب مینشست لیشود اما ما هنوز در اتومب یهوا روشن م

 .. میکن
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شکند و همانطور که به محل دفن چمدان ها  یا مسکوتش ر یبعد از مدت او

 .. استی: اسمش لع دیگو یشده م رهیخ

 خواهم ی، م دیگو یسخن م یدانم از چه کس ینگرم ، م یبه او م دیترد با

 .. خودش به زبان آورد

:  دیگو یشود و م یم رهیدهد ، به سقف خ یعقب م یرا کم لشیاتومب یصندل

گفت من به  ی، مادرش با رابطمون مخالف بود ، م میبود هیقبال با هم همسا

خره حرفاش بود اما باأل دهیمن د یتو یچ دونم یخورم ، نم یدرد دخترش نم

 .. دارش جواب مثبت داد هیدخترش اثر کرد و به خواستگار ما یرو

  احمقم مگه نه ؟ یلیپرسد : خ یزند و م یم یتلخ لبخند

 یو م ردیگ یدهم ، از سکوتم خنده اش م یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 تیتو زندگ شتریمن ب کنم ی؟ حس م یبگ یزیچ یخوا یپرسد : نم

 .. کنم یم یکنجکاو

 .. هستم یراض نمیب یدوباره خنده او را م نکهیزنم ، از ا یم لبخند
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 .. یجواب ند ترسم یبپرسم اما م خوام یم -

 مش ی، ناراحت نم دمیسرک کش یحساب تینه نه ، راحت باش ! من تو زندگ -

 .. یاگه تو هم بکش

  خب .. اون االن کجاست ؟ -

تو  یمغازه عکاس هیشهره ،  نی: تو هم دیگو یاندازد و م یباال م یا شانه

 .. بود یعاشق عکاس یحافظ داره ، از بچگ ابونیخ

  ؟ نمیعکسشو بب تونم یم -

جذاب  یلینه ؟ اون خ ایام  قهیخوش سل یبدون یخوایپرسد : م یبا خنده م او

 .. اخالقش بودم فتهیش شتری، من ب ستین

دهد ، حق با او است ،  یاز او نشان م 0×0عکس  کیپولش  فیداخل ک از

است  یجور شیدارد ، حالت چشم ها یاما چهره مهربان ستین یدختر جذاب

ا ام ستین دایمقنعه پ ریاز ز یلیخ شیخوشحال است ، موها شهیکه انگار هم

 .. رنگ است یشراب کنم یم گمان
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  ؟ هیخب نظرت چ -

  ؟ یاز همه دوست دار شتریرو ب یچهره اش چ یتو -

بهش  شهی: چشم هاش ، هم دیگو یکند و م یبا حسرت به عکس نگاه م او

 .. گفتم که عاشق چشم هاش هستم یم

 ، سرتو الیخی: ب دیگو یگرداند و م یپول خود برم فیعکس را به داخل ک او

صبحانه دوستانه  هی یخوا ی، م شه یدرد آوردم ، هوا داره کم کم روشن م

  ؟ میبزن

 "بله"شود ، سرم را به نشانه  یوعده مشترک ما م نیاول نیقبول کنم ، ا اگر

 .. گردد یبه سمت شهر بر م یرعلیدهم و ام یتکان م

است ،  سی، رستوران سلف سرو است ساعت از شش صبح گذشته حال

 یغذاها اندک یکند ، از بعض یفقط صبحانه و ناهار سرو م دیگو یم یرعلیام

 .. کنم ، اشتها ندارم یپر نم یلی، بشقابم را خ زمیر یم
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 یهست می: رژ دیگو یم یخندد و به شوخ یبشقاب من م دنیبا د یرعلیام

  ؟ انایخانم دا

 را دوست دارم ، به دلم شیزنم ، طعنه ها یم یکمرنگ لبخند

 .. ندینش یم

  هااا ، مگه نه ؟ دیکم حرف یلیشما هم خ -

 .. دیشا -

  ؟ دیعالقه دار یبه چه موضوعات شتریب -

 .. دهم : سکس یکنم به او پاسخ م یم نیریرا ش میکه چا یحال در

 ندیرا دارد که هربار با شن نیا تیکند ، او قابل یپاسخم تعجب م دنیشن از

 .. او است ینقص یب یهم از نشانه ها نیکلمه شگفت زده شود ، البد ا نیا

  ؟ یهلأخب شما .. مت -

 .. بار ازدواج کردم ، جدا شدم کی -
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و ت یچ قایپرسد : و دق یغذا چشم دوخته با خجالت م ینیکه به س یدرحال او

 جذابه ؟ نقدریسکس برات ا

بند  به مردم رو خیتارمثل اون در طول  یقدرت چیه نکهیقدرت سکس ، ا -

 .. دهینکش

 ! یکن یازش صحبت م یشرم چیکه شما بدون ه نهیجالبه و اون جالب تر ا -

 .. تو انگلستان یحت دمیمثل شما ند یتا به حال زن

  برات جذابه ؟ نیا -

که  ستمین یبرام تعجب آوره ، خودم آدم شتری: ب دیگو یخندد و م یم او

 .. راحت ازش حرف بزنم نقدریا

،  فهمم یاما من م یپنهونش کن ی، دوست دار یرس یبه نظر م یتو مرد داغ -

 یرو ی، تو به اندازه کاف یلرز یو م یکن یعرق م زنمیاز سکس حرف م یوقت

  ؟ ستین نطوری، ا یخودت کنترل ندار
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 یزن یم یدرست یدرباره من حدسا شهیبگم ! شما هم یچ دونم یخب .. نم -

  ! یهست ی، انگار آدم شناس خوب

 یهم م به را میبرم ، هنوز دارم چا یقرار دادم لذت م ریثأاو را تحت ت نکهیا از

 .. زنم

  ؟ یزن یزنگ م لتیموبا نیمخاطب یتو ی،به ک یش یم کیتحر یوقت -

 .. شرم یبار از رو نیخندد ، ا یم او

 یتو چکسیاحمق ها به نظر نرسم ؟ اگه بگم ه هیبگم که شب یخب چ -

 ؟ یخندیبهم م ستین نمیمخاطب

 .. نه -

 دمیو تاحاال ند یزن مطلقه ا هی، شما  پرسم یالو از خودت مؤس نیخب هم -

  ! به خونت رفت و آمد کنه یمرد

 .. دارم یزنگ بزنم ، هرشب رابطه خوب یندارم به کس یازیمن ن -

  ؟ ییپرسد : هرشب ؟ اونوقت تنها یدهد و م یرا باال م شیابرو یتا کی او
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 .. ستمیتنها ن -

ثل م یآدم یشما برا شنهادی، پ کنم ینم یفوضول نیاز ا شتریخب ب یلیخ -

 ارهد یمزخرف یجنس یکرده و زندگ ریگذشته اش گ یکه تو ی؟ کس هیمن چ

.. 

  به من زنگ بزن -

  ! دمیپرس ی: من جد دیگو یبا خنده م او

 .. جواب دادم یمنم جد -

کند که دارم سر  یگمان م کند ، حتماً یتفاوتم نگاه م یبا دقت به چهره ب او

 .. گذارم یبه سرش م

 شنهادیپ نی.. واقعا از ا دونم یکه من .. نم دی.. شما متوجه هست انایخانم دا -

  ! جا خوردم

 یرا جد میحرف ها دیکند نبا یتعجب کرده ، هنوز هم گمان م شنهادمیاز پ او

 .. اما من مصمم هستم او را قانع کنم ردیبگ
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  ! هیدوستانه بود ، امتحانش مجان شنهادیپ هیفقط  نیا -

هنوز ساکت است ،  یرعلیکنم ، ام یم رهیاو ذخ لیشماره ام را در موبا من

 .. کنم ینیب شیاو را پ یواکنش بعد توانم ینم

ش چه دانم در سر یشده ، نم رهیساعت هفت است ، او هنوز به من خ 

 .. زنم یرا هم م می، چا گذردیم

 یدر خانه کس دانم ی، م گردم یهفت عصر است ، از کتابخانه برم ساعت

 روم ، هوا سرد است یم نمیب یکه م یکافه ا نیتر کی، به نزد ستیمنتظرم ن

 .. دهم یزده ، قهوه سفارش م خی، انگشتانم 

شود ، جوان  یم دهیمن نشسته اند کش یکیکه در نزد یبه سمت زوج نگاهم

برم دانشجو  یدارد ، گمان م یو کوله پشت دهیهستند ، دخترک مقنعه پوش

 یظرف غذا م کیسفارش داده اند و با هم در  ینیزم بیپرس س کیهستند ، 

 زیم ریدست چپ دختر را از ز یواشکیخندند ، پسرک  یم زیر یخورند ، گاه

 یچشم ریدزدم ، ز یاندازد ، نگاهم را م یم یبار به دور و بر نگاه کیگرفته ، 

 .. حواسم هست
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بوسد ، دختر از خجالت  یآورد ، انگشتان دخترک را م یباال م عیرا سر دستش

ر ، دخت دیگو یم یزیگوش او چ ریبه لب دارد ، ز ینیریسرخ شده و لبخند ش

خواهد دستش را از  یشود ، م یاو کم کم محو م نیریبازد ، لبخند ش یرنگ م

 .. تواند یدستان پسر جدا کند ، نم یال

 .. شرمانه پسر یمن آماده شده ، تلخ و گزنده است ، مثل درخواست ب قهوه

 نیزود ا یلیهوس او بنا نهاده ، خ رانهیو یرا به رو شیفهمد کاخ آرزوها یم او

 نی، مرز ب کنم یخواهد باور کند ، سرزنشش نم یفهمد اما نم یرا م

دهد ، عشق  یم بیشناسد ، خودش را فر یم را "باور داشتن"و  "دنیفهم"

 .. داده ادیبه ما  یاست که زندگ یدروغ نیبزرگتر

 "دوستت دارم"گفت  یگرفتم از دروغ ها فرفره بسازم ، هربار که م میتصم من

شده بود که در  ییساختم ، آن اواخر اتاقم پر از فرفره ها یم دیفرفره جد کی

 و دندیچرخ یفرفره ها م دیوز یمقابل پنجره باز اتاقم قرار داشتند ، باد که م

 کلیه یداد ، مثل بو یمتعفن  ی، بو دیچیپ یاتاقم م یعطر دروغ در هوا
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،  میزد : امشب هم مهمان دار یشدند ، او داد م یکه مهمان آغوشم م یمردان

 .. خداست بیگفت مهمان حب یم شهیآمد که مادرم هم یم ادمیبعد 

دوباره  می، لباس ها دمیکف آشپزخانه دراز کش ینه شب است ، به رو ساعت

دست نخورده  وانیشوم و به ل یم رهیجنازه خ یخال یشده ، به جا یخون

 ایخورم ؟ آ یم ی، قبل از آن چا رمیبم ی، اگر روز کنم یاش فکر م ییچا

 یم یوقت ای؟ آ روم یخشک به استقبال مرگ م یبا لبان ایکنم  یدهانم را تر م

 رسم ؟ یمانند ژنده پوش ها به نظر م ایلباسم را به تن دارم  نیباتریز رمیم

به قتل  یقرار باشد روز اگر م کهکنیفکر م نینه شب است و من به ا ساعت

؟ اگر از قاتلم بخواهم  کنم یارگاسمم را تجربه م نیقبل از آن آخر ایبرسم ، آ

 یاگر دکتر م یدهد ؟ راست یکار را انجام م نیکه با من همبستر شود ا

 یمعتقد هستم که هر شخص ، من کامالً رفتمیپذ یم لیخواست ، با کمال م

بار  نیرآخ یبرا نکهیاز ا اینباشد ، آ ییایاگه بعد از ما دن رایز ردیبا لذت بم دیبا

 یکه باکره ها به رستگار دانم ینخواهد شد ؟ من م مانیپش دهیبه ارگاسم نرس

 .. رسند ینم
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آنکه به تعداد زنان با ارگاسم  یبار من به جا نیشب است و ا کی ساعت

م آورم ، حافظه ا یم ادیکه بکارتم را از دست دادم به  یفکر کنم ، شب یشینما

 ندیگو یکنم ، م یم یابیخاطراتم را باز یشده ، به سخت فیروزها ضع نیا

پس چرا من به  ،کنند  یدخترها خاطره از دست دادن بکارتشان را فراموش نم

  ؟ به یاد می آورمآن را  یسخت

تاق بر ا ینی، سکوت سنگ بندم ی، چشمانم را م کنم یتالش م شتریب یکم

ه شنوم ن یرا م یرعلینفس نفس زدن ام ینه صدا گریخوابم حکم فرماست ، د

 .. چرخش فرفره ها

به  یباور رقابلی، او به شکل غ نمیب یساله را م 88 یاشتباه نکنم ، دختر اگر

دانم که من  یزنند م یصدا م "یتیگ"از آنجا که او را  یمن شباهت دارد ول

 .. باشد یاتفاق یشباهت ظاهر نیا کنم ی، گمان م ستمین

از اندازه الغر است ،  شیدارد ، ب یناقص کلی، ه امدهیهم درن شیها نهیس هنوز

مشخص است ، او آنقدر الغر  دشیپوست نازک سف ریلگنش از ز یاستخوان ها

زند ، به زور کش دامن بلندش را به  یدر تنش لق لق م شیاست که لباس ها
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نج ر یخاص یماریاز ب کنم یو کوتاه قد است ، گمان م زنقشیکمرش بسته ، ر

، درشت اندام و توپر هستند ،  نمیب یبرد ، دختران همسن و سالش را م یم

هم نام مرضش را  چکسیاست ، ه ماریب  یتیکنند گ یهمه مثل من گمان م

 یکه کس ستیاش آنقدر مهم ن یداند ، او کس دارد و مرگ و زندگ ینم

 یزود  م ای ریکه مانند او کس دارند د ییاش را بداند ، آنها یماریبخواهد نام ب

 .. رندیم

از باغ  دیدارد ، با یادیشان فاصله زیاست از خانه  اطیآنها که در ح توالت

 یبگذرد ، درخت ها را پشت سر بگذارد ، بوته ها را کنار بزند ، از صدا یبزرگ

اش را نشکند ،  یباد نلرزد ، مراقب چاله چوله ها باشد ، چراغ نفت یهوهو

ام حواسش را جمع تم دیشبانه او با یشاش ها ی، برا فتدویچادرش از سرش ن

 .. کند

ا ر یاش سوراخ سوراخ شده ، او چراغ نفت یسه پله باالتر است ، در چوب توالت

، دامن بلند بدقواره اش  وردآ ی، چادرش را درم کندیم زانیبه گوشه توالت آو

 .. شود سیترسد مثل شب قبل با آب و شاش خ یکشد ، م یرا باال م
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، چهره اش در هم  کند یاش احساس م هیدر کل یزیدرد ت شاشد یم یوقت

 کی،  ردیگ یدهانش را م یبزند اما به زور جلو غیج خواهد یرود ، دلش م یم

، سرش از  زدیخ یشده ، با وحشت از جا بر م یشاشش خون ندیب یم دفعه

 یسر بکارتش آورده باشد ، م ییبال دنیترسد با شاش یرود ، م یم جیترس گ

 یمادرش م ادیباشد که پرده اش  پاره شده باشد ، به  دهیآنقدر شاش ترسد

  رود ؟ چه خبرت هست ؟ یبه توالت م نقدریگفت دختر هم مگر ا یکه م فتدا

 یلرزد ، بغض هم کرده ، دلش م یم شیاما دست و دندان ها ستیسرد ن هوا

را  شیپدر و برادرها شیها هیگر یترسد از صدا یاما م زدیاشک بر خواهد

 ..  دهیقدر شاشه او چ دفهمن یکند ، آن وقت همه م داریب

خورد ، مادرش حق داشت که دستش را داغ کند ، آنقدر  یهندوانه م دینبا

 دیکردند ، شا یبکارت نداشت ، حاال او را هم سنگسار م گریبود که د دهیشاش

 یفکر م نی، او به ا دیترس یاز مرگ م یتیکردند ، گ یهم زنده زنده دفنش م

ه سراغ ب ینقص یب ردم چیه گریناقص بود و حاال ناقص تر شده ، د که قبالًکرد 
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دانست که  یقناس است ، همان شب هم م یتیگ گریاو نخواهد آمد ، او د

 .. دیترس یروز هم م نیناقص شده ، از هم

ام اش تم یزندگ گریکرد که د یفکر م نیگوشه توالت نشسته بود و به ا او

دانست که او کس دارد و مادرش  یکرد چون م یم هیشده بعد به حال خود گر

د نخواهد کر هیبر سر قبر آنها گر کس چیبه او گفته بود بعد از مرگ دخترها ه

ز ا یتی، گ زدیقبرش اشک بر یرا جمع کرده بود تا خودش برا شی، او اشک ها

 .. دیترس یمرگ م

به سر تا  یکند ، او نگاه یمچاله م شتریخودش را ب یتیشود ، گ یباز م در

 ی، از نگاه خصمانه برادرش م کندیوحشت م یتیاندازد ، گ یم یتیگ یپا

 .. دهیقدر شاشه چ یتیاست که گ دهیترسد ، حتما او هم فهم

  فیافتد ، کف توالت کث یبرادرش م یجا به پا همان

 .. توالت از مرگ وحشت دارد فیاز سنگ کث شتریب یتیاما گ است

 یاست و م دهیبرادرش را سفت چسب یکند تا او را ببخشند ، پا یالتماس م او

 .. خورد یهندوانه نم گرید دیگو
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شده ،  یبزرگ تیمرتکب جنا ایزند که گو یجه مضو  زدیر یآنقدر اشک م او

 .. شود یمحسوب نم تیاگرچه از دست دادن بکارت کمتر از جنا

،  ستین نیخشمگ گرید اش کند ، چهره یبلند م نیزم یاو را از رو برادرش

و به خانواده  دهیدهد ، او گمان کرده که برادرش او را بخش یگوه م یبو یتیگ

داند که برادرش او را شب ها تا توالت  ینم یتی، گ دیگو ینم یزیاش چ

 دنیاشش کس او در حال دنیدر با د یسوراخ ها یکرده و از ال یم بیتعق

 یبوسد ، به او م یاش را م یشانیپ شکند برادر یزده ، او گمان م یجق م

 گمان یتینقص است ، گ یکه او هنوز ب دیگو یکه آرام باشد ، به او م دیگو

کند دل برادرش به رحم آمده ، او کوچکتر از آن است که با لمس شهوت  یم

تازه  یها نهیبرادرش نوک س یشوم او باشد ، وقت تیآلود برادرش متوجه ن

، برادرش در  خندد یم زیو ر دیآ یقلقلکش م ، ردیگ یرا م جوانه زده اش

کند قرار است با برادرش  یهنوز فکر م یتیکند ، گ یتوالت را از پشت قفل م

بار برادرش به  نیکند اما ا یآماده م یقلقلک باز یکند ، او خودش را برا یباز
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،  ادیغرد : اگه صدات درب یگذارد و م یاو م یگلو یبه رو یزیت یباز یجا

 .. کنم یوسط عن و گوه چالت م

 ستیکه برادرش بخشنده ن فهمد یم یترسد ، او به زود یاز لحن او م یتیگ

را بفهمد ، او گمان  "سکس" یاما هنوز کوچکتر از آن است که بخواهد معنا

 تا مثل دفعه کندیکند قرار است باز هم کتک بخورد ، دستانش را سپر م یم

ادرش ، بر ستیدر کار ن یبار کتک محکم نیرا نشکنند اما ا شیدندان ها یلقب

 یو شل او از ال اهیس یها هیاز خا یکیکشد ،  یم نییراه راه اش را پا ژامهیب

زده ، برادرش جوان است، او جز جق زدن کار  رونیشورت مامان دوزش ب

 ازدهیدوبار به مرغ ها تجاوز کرده اما کس دختر  ای کی ، قبالً ستیبلد ن یگرید

 .. داند یخوب م را نیدارد ، برادرش هم ا یگریساله طعم د

و  اندگرد یرا برم یتینگرفته ، گ ادی، او نوازش کردن را  ستیدر کار ن ینوازش

 یتوالت برخورد م یخاش خاش مانیکوبد ، سرش به س یم واریمحکم به د

  اش یشانیپ ازخون  باریشود ، جو یکند و چشمانش چند لحظه تار م

 .. لغزد یچانه اش م ریو آرام آرام تا ز دجوش یم
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 .. ندیب یم یکند خواب است ، مثل هر شب کابوس تازه ا یم گمان

 رنکایا یاست که برا فیآنقدر الغر و نح یتیکشد ، گ یم نییرا پا دامنش

 یساله در مقابله او ظاهر م 88به زور ندارد ، چند لحظه بعد کون دختر  یازین

 یتی، گ کند یزمزمه م یزیشود ، از کون مرغ ها بهتر است ، برادرش هم چ

نداده ، خودش  شاررا ف شیگلو یخواهد داد بزند اما انگار خفه شده ، دست یم

ه بار محکم تر کند خواب است ، دو س یبزند ، هنوز گمان م غیتواند ج ینم

 اش یشانیکوبد ، حاال زخم پ یتوالت م یخاش خاش مانیس واریسرش را به د

 غیاما عاجز تر از آن است که بخواهد ج ستیورم کرده ، او خواب ن یحساب

 دهیهم بفهمد او انقدر شاش یگریکس د نکهیترسد ، از ا یبزند ، از برادرش م

است که  یترسد ، ترس تنها احساس یکه پرده بکارتش را از دست داده هم م

ترس را مثل آن شب درک  یمعنا چوقتیفهمد ، او ه یبا بند بند وجودش م

 غیخواهد بر ترسش غلبه کند و ج ینکرده است ، ترس فلجش کرده ، او م

عن و گوه او را چال  انیو اگر برادرش م دکه او کس دار دیآ یم ادشیبزند اما 

 .. کردنخواهد  هیگر شیبرا یکند کس
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ر اگ یگردد ، حت یسوراخ بدن او م نیشده که دنبال اول یآنقدر شهوت برادرش

بلکه احمق است ، او آنقدر  ستینداشت ، او هول ن یتیسوراخ نافش بود اهم

کند ، او  یو در کون او فرو م ردیگ یاحمق است که سوراخ ها را جا به جا م

 دنیفرصت درد کش یتیدهد که گ یرا انجام م نکاریا عیمهابا و سر یآنقدر ب

الغرش از درد  یکند ، پاها یم یزی، سوراخ پشت او پاره شده و خونر ابدی ینم

در سوراخ کون خود احساس  یدیدارد و درد شد جهیسرگ یتیلرزند ، گ یم

 یکند : پشتم .. پشتم م یو با ناله زمزمه م دیگر یم یکند ، او به آرام یم

  ! سوزه

را نشانه گرفته ، از  یسوراخ اشتباه فهمد یازه برادرش ملحظه است که ت آن

کند ،  یباز م شتریخواهرش را ب یو به زور پاها ردیگ یکار خود خنده اش م

  نام برادر را دارد ؟ اقتیل کند او اصالً یبا خود فکر م یتیگ

 نقدری، اگر درست است پس چرا ا کند یدرست فرو م یبار برادرش در جا نیا

ترسد و  یاست که برادرش م ادیکند ، آنقدر ز یم یزیخونر یتیدرد دارد ؟ گ

ه در پرد ایکرده که گو یزیآنقدر خون ر یتیکشد ، کس گ یم رونیب عیسر
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از خون  یآبشار شیپاها انیکرده اند ، م یگاو فربه را سالخ کیبکارت او 

خواهد کف توالت دراز  یاست که دلش م حال یآنقدر ب یتیشکل گرفته ، گ

از دست داده است ، برادرش هم هنوز ارضا  یادیبکشد و بخوابد ، او خون ز

 : الاقل ساک دیگو یو به او م ستادهیا یتیسر گ یبه دست باال رینشده ، ک

  ! بزن

 یخون ری، او به ک ندینش یم نیزم یو رو گردد یبه سمت او برم یتیگ

کند : خسته تر از اونم که بتونم باهات  یکند و با خود فکر م یبرادرش نگاه م

 ... کنم یدزد

،  سمیبنو یزیکنم چ ینشسته ام ، تالش م زیپنج صبح است ، پشت م ساعت

 .. دیآ یشده که بند نم یزخم میروزها حرف ها نیا

 .. کنم یم یبا سکه باز گرمیدست خودکار دارم و در دست د کیدر  

  چرخد ، میز به دور جوهر خودکار من یممیز  یبه رو سکه

ن اندوه را نظاره کنم و آحیات را جسته ام ، تا در  یاز دایره  ی، گوشه ا من

 .. برایش جشن بگیرم یگاه
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د بع یثانیه ها یغیر ممکن است که نباید باشد ، اما حال که آزاد یامر زندگی

ستاده ، من هم این ایچرخد و ن یمیز م یدست من است ، حال که سکه به رو

 .. می کنم یغیر ممکن را زندگ

زندگی "زندگی مدام اشتباه کردن غلط است ، اما میان اشتباهاتِ مدام ،  در

کجاست ؟  اشتباه بوده باشم چه ؟ پاک کنم کیفرق دارد ، اگر من هم  "کردن

 .. سمیاز سطر اول بنو خواهم یم

 یچنیبازگشته ام ، راز داو یا هشت شب است ، از کتابخانه با کتاب تازه ساعت

 پازل هیجلد کتاب نظرم را جلب کرده ، شب ری، تصو شناسم یاست ، او را نم

که خوانده ام  یکتاب نیآن را بخوانم ، سالها از آخر خواهم یاست ، نم زایمونال

 .. گذرد یم

را انجام داده بودم فکر  "میبارها نیآخر"که  ی، به روز ستمیا یم نهیآ مقابل

 .. بار آغاز شدم نیکنم ، من از آخر یم
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 یگذرد ، خط چشمم را کج م یزدم پنج سال م کیکه مات یبار نیآخر از

دلقک ها شده  هی، چهره ام شب ستیلرزد ، دست خودم ن یکشم ، در دستانم م

 .. ، دوباره از اول کنم ی، پاک م

، گوشه لبم را با  گردم یدور کمرم حلقه شده است ، به عقب برم ییها دست

پرسم : چطور  ی، از او مبه لب دارد  یکند ، لبخند یانگشت شست پاک م

  شدم ؟

  ! یکار دار یهنوز جا -

 انیکند ، م ینوازش م میبوسد ، موها یام را م یشانیشود ، پ یگرم م دلم

 یشنوم آرزو م ی، زنگ در را که م رمیگ یشوم و آرام م یمچاله م شیبازوها

 یبرد ، آغوشم را رها م یشهر را باد م یزنگوله ها ایو  میکنم که کاش کر بود

 .. رمیگ یکند ، دستش را م

 ؟ می. فقط خودمون باش.امشب  شه یم -

در دلم  دیکند ، نور ام یبر لب دارد ، چانه ام را نوازش م یلبخند پررنگ هنوز

 شیاست ، چشم به لب ها یزند ، نگاهش خودمان ی، در چشمانم زل م دهیتاب
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ر ست منتظا اما من سالها ستین شتریکلمه ب کیکشم ،  یدوختم ، انتظار م

 یها ربهعق یکنم زمان توقف کرده ، صدا یآن هستم ، احساس م دنیشن

 یزنم ، نگاهم رو یپلک هم نم یحت گریشنوم ، د یاتاقم را نم یساعت کوک

 شیقرار گرفته ، لب ها گریکدیدر مماس  مانیلبانش خشک شده ، صورت ها

بار طعم لب  نیاول یدهد که برا یمتر فاصله دارد ، تنم جان م یلیچند م

 .. دیچیپ یم شمصدا در گو کیبندم و تنها  یرا بچشم ، چشمانم را م شیها

  ! نه -

، چهره ام  دمی، خط چشمم را کج کش دهی، دستم لرز کنم یرا باز م چشمانم

 .. دلقک ها شده هیشب

ارد ب یعصر باران م روزیکنم ، از د یشهر نگاه م یپشت پنجره به منظره باران از

 نیپرچ دنیکه مشغول کش نمیب یرا م یاکبر ی، خاک باغچه گل شده ، آقا

 یمانند ، کاکتوس ها م یست ، همه گل ها با آب زنده ما دور کاکتوس ها

 .. رندیم
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اندازم ،  یم ینگاه منینش یواریشنوم ، به ساعت د یزنگ خانه را م یصدا

 .. ستادهیپشت در منتظر ا یدانم چه کس یهفت عصر است ، نم

 یمقابلم ظاهر شده ، از موها دهی، مثل موش آب کش نمیب یرا م یرعلیام

 یم غشیشش ت یگونه ها یچکد و به رو یقطره قطره آب م سشیکوتاه خ

 .. لمسشان کنم خواهد یاست ، دلم م یقلیصاف و ص شیلغزد ، گونه ها

 نی.. ماش انایپرسد : خانم دا یزند از من م یکه نفس نفس م یدرحال او

  ؟ ده یشما هم آب م ییلباسشو

ه با او ک دیسف راهنیدهم ، به پ یالش را نمؤندارم ، جواب س ییلباسشو نیماش

 یرا مثل پسربچه ها راهنشیکنم ، پ یپوشانده شده نگاه م یقهوه ا یلکه ها

 .. کرده یفوتبال برگشته اند گل نیپنج ساله که از زم

:  دیگو یخواند و با خنده م یکند ، انگار افکارم را م ینگاهم را دنبال م رد

  کردم نه ؟ یکوچه گل باز یانگار تو

  افتاده ؟ یچه اتفاق -
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با سرعت از کنارم رد شد و تمام  اروی هیبودم که  یمنتظر تاکس ابونیکنار خ -

 .. دیلباسم پاش یآب جوب رو

 کنمیم زشی، برات تم اریلباستو درب -

 یکه از خجالت سرخ شده م یکند و درحال یاست ، تعارفم را رد م یخجالت او

 .. فقط اگه ستی، الزم ن دی: شما لطف دار دیگو

 .. شورم ی، م اریلباست رو درب -

کندن لباسش معذب است ، در  یکند ، برا یبه من نگاه م دیبا ترد یرعلیام

 یکشد ، گونه ها یکند ، مثل دخترها خجالت م یم دیتخت خواب هم ترد

 .. اش را دوست دارم یقلیسرخ ص

را درآورده و من آن  راهنشینشسته ، پ رپوشی،او مقابلم با ز میحمام هست در

از رنگ قرمز نفرت دارم ،  دیآ یم ادمیزنم ،  یچنگ م یرا در تشت قرمز

 .. زنم یچنگ م رشتیب
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 ییلباسشو نیاز ماش ادی، فقط ز انایبه زحمت نبودم خانم دا یبه خدا راض -

 .. ارمیسردرنم

از اسباب  یادیکنم ، مدت ز یآورم ، به چهره مهربان او نگاه م یرا باال م سرم

ه لب ب یلبخند مهربان نمیب یاو به ساختمان نگذشته اما هربار که او را م یکش

 .. دانم به چه دل خوش کرده یدارد ، نم

 .. یبزار ییلباسشو یرو تو دیلباس سف دینبا چوقتیه -

 ؟!پرسد : چرا  یبا تعجب م او

 لیتحو یلباس صورت هیدهم : چون ممکنه  یزنم و جواب م یم یمحکم چنگ

 .. یرنگ عالقه داشته باش نیبه ا کنم ی، فکر نم یریبگ

 .. خندد ، از طعنه ام خوشش آمده یم یرعلیام

 .. دن یلباس ها رنگ پس م یبله حق با شماست ، بعض -



82 
 

اش گل  یاندازد ، کنجکاو یبه دور و بر حمام م یکند ، نگاه یسکوت م یمدت

از شامپو  ی: خبر دیگو یم میرمستقیکند و غ یکرده ، باالخره زبان باز م

 .. ستیمردونه ن

  باشه ؟ دیبا -

 .. دیفکر کردم بچه دار دیکنکور بود یها جیکه دنبال پک یاون روزراستش  -

که در کف و آب غوطه ور شده  یدی، به لباس سف کنم یلحظه درنگ م چند

 .. مثل حباب ها شناور هستم ایدر دن کنم یحس م ینگرم ، گاه یم

سرپا شدم ، مادرم فکر  عیخوردم سر یبابت اون سوپ ممنونم ، وقت یراست -

شخصا  خواست ی، م دیمن گفتم شما برام درست کرد یکرد کار خودمه ول

  ! دیداشت فیسرکار تشر ، حتماً دیازتون تشکر کنه اما شما خونه نبود

 .. کتابخونه بودم -

 .. را حل کرده باشد یمعادله مهم نکهیشود ، مثل ا یزده م جانیه او

  ! دیپس اهل مطالعه هست -
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 .. : من کتابدارم میگو یزنم و م یم چنگ

زده نشان  جانیکند همچنان خودش را ه ی، تالش م زدیر یاش بهم م معادله

 .. باشه یزیانگ جانیتجربه ه دی: حتما با دیگو یدهد و م

را از حالت چهره  نیحدس بزنم ، او از کتاب ها متنفر است ، ا ستین یازین

ر ، اگ ستیمن هم ن ی، برا ستین یزیانگ نجایاو تجربه ه ی، برا فهمم یاش م

 چوقتیگذاشتم ، ه ینم رونیرا از خانه ام ب میدادم پا ینم تیاهم اتیبه ماد

 نمیشن یم شخوانیپ شتحوصله سر و کله زدن با مردم را نداشته ام ، معموال پ

 یصادر م تی، کارت عضو کنم ی، ثبت نام م کنم یم ادداشتیها را  ی، امانت

 .. کنم یوارد م وتریرا در کامپ دیکتب جد ستیو ل کنم

 .. ستی، ننه  -

 زار یرسد ، حدسم درست بوده ، او هم از مطالعه ب یجوابم خرسند به نظر م از

 .. است

 یزیانگ جانیهم شغل ه یابی، بازار انایخانم دا کنم یراستش درکتون م -

 یمحصوالت تو یسر و کله زدن با مردم و معرف کنندی، مردم فکر م ستین
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اوقات خسته کنندست ،  یاما گاه هیکار جالب ونیزیو تلو یاجتماع یشبکه ها

ه البت ، یدروغ بگ یحت ای یکن تیزیو دیجد یها یمدام مشتر یبخوا نکهیا

 .. صادق باشم کنم یتالش م شهیمن هم

  ؟ ینکرد لیتحص گهیرشته د هیچرا تو  -

 رانیکه قراره دوباره به ا دونستم یبخونم اما م ایرسانه و مد خواستم یاول م -

ه ، داشته باش یبخونم که بازار کار خوب یرشته ا هیگرفتم  میبرگردم ، تصم

ما ؟ رشته ش ی، شما چ یریبگ دهیعالقتو ناد دیبا یاریپول درب یخوا یم یوقت

  بوده ؟ یچ

مرد  ادیکشم ، ناخودآگاه به  یآورم ، دست از چنگ زدن م یرا باال م سرم

 یگفت : اگر دخترها سواد داشته باشند سنگ رو یکه م فتما یم ییآشنا

 یکنند ، البد فردا هم م یم انیطغ شیشود ، مثل گاوم یسنگ بند نم

کند  یم لیخواهند اظهار فضل کنند و در جمع حرف بزنند ، دختر که تحص

 .. ستین دنییجز خوردن و زا یزیزن چ فهیشود ، وظ یدراز م انشزب

 .. نکردم لیمن تحص -
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  ؟ دیدانشگاه نرفت یعنی -

جا ک میلیمقطع تحص نیدانم آخر یدهم ، نم یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

 .. دانم که سواد خواندن و نوشتن دارم یبود اما م

  ؟ دیجا هست نیاهل هم شما اصالتاً یراست .. نطوریکه ا -

 .. ستمینه ن -

 .. دانم یا هستم ، اگر هم بپرسد جوابش را نمپرسد که اهل کج ینم گرید او

افتد ، ورزشکار  یبرجسته دستانش م یو رگ ها دهیورز یبه بازوها نگاهم

 .. فهمم یاست ، از اندامش م یحرفه ا

  ؟ یکن یم یچه ورزش -

کردم  یم ی: قبال بسکتبال باز دیگو یاندازد و م یم شیبه پشت بازو ینگاه او

  ؟ ی! شما چ کنم ی، االن فقط تناسب اندام کار م

 .. کنم یمن ورزش نم -
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فکر  دمتونیبار از دور د نیاول ی؟ وقت شه یپرسد : مگه م یبا تعجب م او

 .. دیکن یم یکردم ورزش خاص

 .. روز هم ورزش نکرده ام کی یام حت یزندگ در

  دارم یوی، مشکل کل مارمیمن ب -

، انگار قبل از آنکه جوابش را بدهم از  ردیگ یبه خود م یزیترحم برانگ نگاه

 هیا یماریپرسد : چه جور ب یشود و م یپاسخم خبر داشته ، چندان شوکه نم

  ؟ قابل درمانه ؟

مهم  یکس یاش برا ی، او کس داشت و مرگ و زندگ فتما یم یتیگ ادی به

  ت ؟داش تیاهم یکس یبرا دمیپوس ینبود ، اگر من هم کنج خانه م

 .. ید یم تیاهم یو وانمود کن یالو از من بپرسؤس نیا دیتو نبا -

  چرا ؟ -
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رم نگ یشده اند م رهیبه من خ یکه با دلسوز یآورم ، به چشمان یرا باال م سرم

مهم  یو مرگم واسه کس ی: چون من کس دارم و زندگ میگو یو قاطعانه م

 .. ستین

 ایح یب کمیشود ، چشمانش از تعجب بزرگ شده ،  یجوابم شوکه م دنیشن از

توانم حرفم را  یکردم اما نم یاز آن کلمه استفاده م دینبا دیشده ام ، شا

 .. ستمیجبران اشتباهاتم مصر ن یکنم ، من برا حیتصح

کند ، او  لیو تحل هیخواد تا کلمه کس را تجز یمهلت م هیچند ثان یرعلیام

کند  یتر از آن است که بتواند با وقاحت پاسخم را بدهد ، تالش م یخجالت

 رقابلیاو غ یدهد ، برا لمیتحو یاش را حفظ کند و جواب مناسب یظاهر امروز

 .. خوانم یرا از چشمانش م نیشده ام ، ا ینیب شیپ

زن و مرد  ی؟ من کامال به برابر دیکن یم یفکر نینه نه نه ! چرا همچ -

  ! ستمینیطرفدار فم ییجورا هی،  دم یم تیاهم

آورم ، او تند  یسردرنم یاجنب یاست ، از واژه ها یزیطرفدار چه چ دانمینم

 .. کلمه کس مضطرب شده دنیزند ، از شن یتند حرف م
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 .. یهست یتو مرد خوب -

دهد : شما لطف  یشود و با تواضع پاسخ م یاز خجالت سرخ م گریبار د او

انسان  میدار ازین شتریما در وهله اول ب کنم ین فکر م، م انایخانم دا دیدار

 .. میباش یخوب

تمام شده ، آن را مچاله  راهنشی، کار پ فتدا یاش م یبه پاچه شلوار گل نگاهم

 .. اری: شلوارتو درب میگو یو م رمیتا آبش را بگ کنم یم

  ؟ یپرسد : چ یشود و م یم خیبر تنش س مو

 .. شورمش یشده ، برات م یپاچه شلوارت گل -

 یبرا یمیشود اما تصم یخود م یگل نیلحظه تازه متوجه پاچه شلوار ج آن

من شلوارش را عوض کند معذب شده  یجلو نکهیاز ا شتریآن ندارد ، ب ضیتعو

است اما خجالتش  ینقص یخورده ، او مرد ب وندی، خجالت با گوشت و خون او پ

 .. دهد یآزارم م یکم

  ! کنم یخودم پاک م نوی.. ا نوینه ا -
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  ؟ یترس یاز من م -

خواه است و  یبرتر اندازد ، جنبه مردانه اش که ذاتاً یبه قد و قواره ام م ینگاه

زن چهل  کیشود از  ینه ، مگر م : دیگو یم تیدر طول قرن ها بوده با قاطع

رد م کی یزند ، بله من برا ی؟ اما عقل و منطقش آن را پس م دیترس ییلویک

اما به جنبه مردانه  دهیمرا فه نیهم ا یرعلیمثل او ترسناک هستم ، ام یجوان

 کمه یدهد : معلومه که نه ! فقط  یکند و با خنده پاسخ م یم هیوجودش تک

  ! معذبم

 .. یاز من خجالت بکش دیتو نبا -

  ! مردم هیو من  یزن هیخب به هر حال شما  -

 .. دمید یادیلخت ز یمن مردا -

،  نیفاحشه را بب نیا دیگو ی، حتما با خود م ندینش یم یلبش پوزخند گوشه

 .. برده یبزرگ زهی، انگار جا دیگو یسخن م شیها یچه با افتخار از هم آغوش
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لحظه خواندن ذهنش  نیدانم ، در ا یخورد ، نم یسف مأهم به حالم ت دیشا

فاحشه  کی دنیبعد از د یکه هر مرد یقدم نیاول ی، به راست ستیممکن ن

شده ؟ تالش  دهیراه کش نیپرسد چطور به ا یاز او م ای؟ آ ستیدارد چ یبرم

او را به  یشب بدون هم آغوش کینجابت او را بخرد و  یمبلغ یکند در ازا یم

از  یکه تکه ا یو به زن ردیگ یبرادرانه او را در آغوش م ایخانه بفرستد ؟ آ

  نقص است ؟ یاو هنوز مانند گذشته ب دیگو یوجودش گم شده  م

  رها شده به وجد خواهد آمد ؟ مهیکه نصفه ن یدر مقابل پازل یکس چه

نر " نیتواند انسان هم باشد ؟ ب یم ایمرد است  کیاو در آن لحظه تنها  ایآ

انسان "تا  "مرد بودن" نیدو حرف فاصله است اما ب "مرد بودن"و  "بودن

 کیاما هرگز  دمید یادیشهر مردان ز نیدارد ، در ا قرن ها فاصله وجود "بودن

 .. انسان به تخت خوابم پا نگذاشته

 هیدارد ، از نظر او شب دیکند ، هنوز هم ترد یباز م یکمربندش را به آرام او

شده باشم ، زمانش را به  وانهیجلوه کردم ، اگر د وانهید دیو شا بیزن عج کی

 .. خاطر ندارم ، من وقت شناس هستم
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، او با  ستین یاز آن احساس شرم خبر گریآورد د یشلوارش را در م یوقت

برهنه است ، در مقابل  مهین بای، تقر ستادهیمردانه مقابلم ا دیشرت سف

 یخورده اند که احساس ریک نقدریشدن خجالت ندارد ، ا انیفاحشگان عر

ط کش ، ، دانش آموز به خ ری، فاحشه به ک میندارند ، اندک اندک سر شده ا

 .. به کثافت ، جراح به خون ، قاتل به مرگ یسرباز به گلوله ، نظافت چ

 یا دهیبلند و کش یبرهنه مقابلم نشسته ، پاها مهیساکت است ، او ن یرعلیام

ر دانم اما اگ یرا هم نم فیتوص یالفبا یندارم ، حت ییآشنا اتیدارد ، من با ادب

 یزیر یبه سبزه است ، موها لیما میگو یکنم ، م فیاو را توص یبخواهم پاها

کند ، احتماال پنج شش روز  یم ویکنم ش ی، گمان م ستیپرمو ن یلیدارد ، خ

 .. سر باز زده شهیاز ر شیکرده ، موها ویقبل ش

 یرا تماشا نم یکس یشود ، من هرگز دزدک یمن م رکانهیز ریمتوجه نگاه ز او

چنگ زدن شلوارش  یروتوانستم  یزدم نم یزل م شیکنم اما اگر به پاها

او قابل پرستش است ، از  یباور دارم که پاها یبیتمرکز کنم ، من به شکل عج

بود که  همخوا یزن نی، احتماال من اول دیآ یآن خوشم م یقوس و انحنا
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 نیمردان در بهتر ی، پا دیگو یمعشوقه اش م یساعت ها از پرستش پاها

 یزیزنم چ یحرف م یرعلیام یاز پاها یاست اما وقت "قابل تحمل"حالت 

 .. ستا ها نیا یماورا

 .. معذب شدم کمی -

 .. کنم یندارم ، سکوت م یلب به سخن باز کرده ، جواب قهیبعد از چند دق او

 .. انایخانم دا دیهست یبیشما زن عج -

 نفر هم نخواهد بود نیجمله را به من گفته ، آخر نیکه ا ستین ینفر نیاول او

.. 

  .. ننشسته بودم ریزن با لباس ز هی یتاحاال جلو -

لباس  یکن یبا معشوقت عشق باز یخوا یو م یریبه تخت خواب م یوقت -

  ؟ یپوش یم

  االن اوضاع فرق داره یخب .. نه ول -

 .. کنم ، کارم تمام شده یرا مچاله م شلوارش
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  ، تموم شد یخودتو عذاب بد ستین یازین -

:  دیگو یو م ردیگ ی، شلوارش را از دستم م زدیخ یاز کف حمام برم او

  ! نبود ، ازتون ممنونم نیمنظورم ا

ساعت از هشت شب  دیگو یپرسم ، م یدهم ، زمان را از او م یرا تکان م سرم

 .. هم گذشته

 .. یبرگرد دیتو با -

که لباسش را  یتا زمان خواهد یکند و از من م یمن را به خانه اش دعوت م او

گذرد و  یام ، زمان م ستادهیا منید در خانه بمانم ، وسط نشکن یعوض م

کند و  یاز من تشکر م یشود ، او با قدردان یوارد م یدیبا لباس جد یرعلیام

 .. خواهد هر طور شده لطفم را جبران کند یم

 ینظرم را جلب م یمیضبط صوت قد کیاندازم ،  یبه اطراف خانه م ینگاه 

خورد  یجا م شنهادمیپخش کند ، از پ یقیموس میخواهم برا یکند ، از او م

 یقیموس یکند ، صدا یزند ، ضبط را روشن م یام نم نهیدست رد به س یول

 .. چدیپ یدر خانه م نیالت



94 
 

:  دیگو یمشتاقانه م یرعلیشوم اما ام یم دیاو ناام یقیموس قهیاز سل ابتدا

 نی، ا مرفت یبه کالس رقص باچاتا م میکاریبودم اوقات ب سیکه تو انگل یزمان

  ! همون زمانه ادگاریضبط صوت 

 .. ام دهیآورم ، تا به حال نامش را هم نشن یباچاتا سردرنم از

  ؟ هیچجور رقص -

  ! مشهوره یلی، خ کنینیدوم یجمهور یرقص سنت -

 .. زند یبه سرم م یفکر

 ؟ یلطفمو جبران کن یخوا یم -

  ! لیبا کمال م -

  : برام برقص میگو یزنم و م یپلک م یآرام به

 .. رقص دونفرست نیشما ؟ االن ؟ آخه ا یپرسد : برا یبا تعجب م او

 یم ادی عیبده ، من سر ادیدهم : پس بهم  یکنم و پاسخ م یرا باز م دستانم

 .. رمیگ
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 یمعذب شده ، نم یزیخاراند ، انگار باز از چ یخندد و پشت سرش را م یم او

 هزی: چ دیگو یو من من کنان م ندیتواند کلمات را پشت سر هم در ذهنش بچ

با فرهنگ  دیناجور داره و شا یلمس ها یلیرقص خ نی.. ا انای.. آخه .. خانم دا

  ! ما ناسازگار باشه

  فرهنگ سازگار باشم ؟ نیهستم که با ا یزن هیمن شب -

 یمحکم است ، انگار قانع شده ، آهنگ را از اول م یتو دهن کیمثل  المؤس

 گذارد ، یباسنم م یدستش را با اکراه به رو کی،  ستدیا یگذارد و مقابلم م

 یم شیگلو بیکم نبوده ، تازه آن لحظه متوجه س نقدریهرگز ا نمانیفاصله ب

 .. سکه قورت داده سهیک هیشوم ، انگار 

باسنم گذاشته از من  یکه رو یکند موقر باشد ، بابت دست یتالش م او

دهد ، تمام مدت دستش از  یسه حرکت نشانم م ایکند و دو  یم یعذرخواه

 کینزد میها نهیدو بار سرش آنقدر به س ای کیخورد ،  یباسنم جم نم یرو

 .. لباسم را با دندان بکند یخواهد دکمه ها یم کنمیشود که فکر م یم
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ا ب یوقت دارد ، مخصوصاً یجنبه شهوان شتریمن ب یاست ، برا یجالب رقص

 یم سیدور لبانش را خ ایزند  یباسنم ضرب م یانگشتان دست چپش به رو

با حوصله  یحرفه ا یمرب کیبه آن عادت کرده ، مثل  یرعلیکند اما انگار ام

 .. کند یم حیاشتباهاتم را تصح

 یدارد ، به راحت ی، بدنم انعطاف خوب رمیگ یم ادیزود سه حرکت  یلیخ من

خورم ،  یو تاب م چیآهنگ پ تمیشوم و با ر یاو خم م یدر مقابل مواج ها

 یم کف میبرا یقیموس انیهم از استعدادم شگفت زده شده ، بعد از پا یرعلیام

،  دیریبگ ادیع و خوب یسر نقدریانتظار نداشتم ا : اصالً دیگو یزند و با خنده م

  ! هیعال واقعاً

 ؟ یلذت برد -

 دیگو یکند و م یپاک م یاش را با دستمال کاغذ یشانیعرق کرده ، پ یکم او

 ینداشتم تا باهاش برقصم ، تجربه خوب یکیبرگشتم شر سیاز انگل ی: از وقت

 .. بود

  ؟ یپشتم چ -
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ام ، انتظار دارم از باسنم  ستادهیحرکت ا یفهمد ، ب یابتدا منظورم را نم او

 ... بدون وقفه آن را لمس کرده بود قهیدق ستیکند ، او ب فیتعر

 نیانتظار چن دی، شا ردیگ یشود خنده اش م یکه متوجه منظورم م یزمان

 .. پرسم یرا م نیهستم که ا یرقصنده ا نیاول نداشته ، احتماالً یالؤس

 .. گم یم نانیبا اطم نوی، ا انایخانم دا دیهست یکلیشما زن خوش ه -

،  یبد ادیکه بهم  یهست ی، اونقدر حرفه ا میهر روز باچاتا کار کنچطوره  -

 .. رمیگ یم ادی عیمنم سر

د و کن یآن را رد نم یول ستین لشیباب م شنهادمیکند ، پ یدرنگ م یکم او

  ! شهیم یچ نمیبب دی: بزار دیگو یم

 .. من عادت ندارم صبر کنم -

  دیمشتاق یلیپس حتما خ -

کند خلع  یهستم ، او که عزم راسخم را تماشا م یمنتظر جواب قاطعانه ا هنوز

 .. نداره یرادی: خب ، دو سه جلسه ا دیگو یشود و م یسالح م
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،  امدهیبه ده شب است ، باران هنوز بند ن کی، ساعت نزد گردم یواحدم برم به

 .. ستا باران قاتل کاکتوس ها

،  دهیهر روز برف بار شی، از هفته پ دهیهم از راه رس گرید یروز برف کی

 نیتر میزمستان شهر است ، ضخ نیامسال سردتر ندیگو یهواشناسان م

پوشم اما  یم یکوهنورد یکنم ، چکمه ها یکه در کمد دارم به تن م ییپالتو

 یشود شش جلسه ، هنوز به مشاوره ها ی، با امروز م ستیمقصدم کوه ن

واهد به آنجا بروم ، قبل از آنکه لباسم را خ یعادت نکرده ام ، دلم نم یگروه

 یسکنم اما ک هیرا توج بتمیتا غ رمیگ یبار آخر با انجمن تماس م یبپوشم برا

 خیشوم ، دستانم از سرما  یدهد ، به ناچار از خانه خارج م یجواب تلفن را نم

هم  یستاک ستگاهی، هنوز به ا ادهام راه افت ینی، آب ب کنم یم نیف نیبسته ، ف

اک پالتو پ نیام را با آست ینیکنم ، آب ب یام که دو سه بار عطسه م دهینرس

 .. شود یآن خشک م یرنگ است ، رد آب دماغ رو یکنم ، پالتو لجن یم

 دیآ یم ادمی،  ستیاز کوالک ن یخبر شبیبارد ، مثل د یآرام آرام م برف

 ریکه در برف گ یتوله سگ یبودم و تقال ستادهیپشت پنجره ا شبیتمام د
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شدم ، توله سگ از  داریکردم ، صبح که کنار پنجره از خواب ب یکرده تماشا م

 .. بسته بود خیسرما 

کرده اند ، کاسبان هم به مغازه  لیخلوت است ، مدارس را تعط یتاکس ستگاهیا

 .. کرده نی، برف مردم را خانه نش امدندیها ن

اش خراب  یرسد ، بخار یم یستاک کیساعت انتظار  میبه ن کیاز نزد بعد

، من  دهیلرزم ، راننده دست کش چرم و کاله بافت پوش یاست ، همچنان م

 .. تنها مسافرش هستم

  مگه نه ؟ هیعجب برف -

 یبه گفت و گو با راننده ها ندارم ، به صدا یدهم ، عالقه ا یرا نم جوابش

 .. مارمیسکوت خودم ب

در  میشود ، اخم ها یکند ، سکوتم خدشه دار م یرا بلند م واشیراد یصدا

را کرده ، با دفتر مشاوره  نکاریا یکنم از لج و لجباز یرود ، گمان م یهم م

 خیسفر کنم ، مثل توله سگ  ادهیراه را پ یباق توانم یدارم ، م یادیفاصله ز

 .. بندم یم
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 یبه من م یرسم ، خانم منش یاز زمان موعود به دفتر مشاوره م رتریربع د کی

 .. جلسه شروع شده دیگو

شود ، همه به سمت من  ی، مکالمه سرپرست و زنان قطع م کنم یرا باز م در

 .. کنم از آسمان افتاده ام یگردند ، احساس م یبرم

ا ، چر زمیعز ی: خوش اومد دیگو یکند و م یبا لبخند به من نگاه م سرپرست

 .. کن دایجا پ کیخودت  یبرا ای؟ ب یدر واستاد یجلو

جانم را نجات دادند ، آرام آرام  یکوهنورد یبسته ، کفش ها خیاز سرما  میپاها

که گرد هم  یزنان رهینگاه خ انیشوم و در م یم کیها نزد یاز صندل یکیبه 

 .. نمینش یم یصندل ینشسته اند به رو

است ، دو  لکردهیتحص انسالیزن م کیکند ، او  یاز اول شروع م سرپرست

ا زنان ر یمشاوره گروه یاز پانزده سال است که سرپرست شتریفرزند دارد و ب

بار تا مرز مرگ  کیقرار گرفته ،  یبرعهده دارد ، سالها مورد ضرب و شتم خانگ

با  است که یالشهرزن با کی، او  افتهینجات  گانیرفته و به کمک همسا شیپ

 یکردند ، مرد یمهندس خطاب م یداشته ، او را آقا یلیشوهرش نسبت فام
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نامش قسم  یخوش برخورد و موقر که به قول سرپرست خارج از خانه به رو

 یباور نم یخانواده ها ارج و قرب داشته که کس انیخوردند و آنقدر در م یم

دهانش را  ایساله را بشکند  04زن  کیدنده و لگن  یکرده بتواند استخوان ها

مهندس به خانواده اش  یبار از دست ضرب و شتم ها کیپر از خون کند ، او 

کردند و به  یکنند اما همان شب او را در اتاق زندان یپناه برده تا او را مخف

اش را با خود ببرد ، همان شب او  ارهیو زن پت دیایشوهرش زنگ زدند تا ب

که با لباس  یاز دست داد و صبح در حال شهیهم یانگشت شست چپش را برا

 یم یزیکه از درد تجاوز خونر یکه قطع شده بود و واژن ی، انگشت فیکث یها

 .. از خانه فرار کرد داشت یبر م زیخ نیزم یکرد رو

سرپرست از شوهر خود جدا شده و مجرد است ، بعد از آن تجربه شوم با  حال

 ایکه مورد ضرب و شتم  یاز زنان تیحما یبرا یکمک دوستانش انجمن

طالق و مجموعه  یتا به آنها راه و روش هاداده  لیخشونت قرار گرفته اند تشک

آنان  خوردهروح زخم  یبرا یبا روان درمان ای اموزدیحقوق زن را ب نیقوان

 .. باشد یمرحم
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 کیکنند سرپرست مانند  یکه در انجمن او رفت و آمد م یاکثر زنان یبرا

از پنج سال است که به آنجا رفت و  شتریاز آنان ب یفرشته نجات است ، بعض

 "خواهر"را با نام  گریکدیدانند ،  یم "خانواده" کیکنند ، خود را  یآمد م

،  هستندکارها همدل و همراه هم  نیتر تیاهم یزنند و در ب یصدا م

 چکدامیه دیکه شا یاست ، مادر "دلسوز یمادر"آنها به مانند  یسرپرست برا

 یکه اسمشان را به زور م ییها بهیغر انیاالن م دینداشتند و اگر داشتند شا

 .. ختندیر یدانند اشک نم

داده هر درد  ادیزنند ، سرپرست به آنها  ی، همه لبخند م مینفر هست 82 جمعاً

پنهان کنند ، او اعتقاد دارد که اخم چهره زنان  شانیرا پشت لبخندها یو رنج

هستم که هرگز لبخند نزدم  یسکند ، من تنها ک یم اهیو قلب آنان را س ریرا پ

انگشت قطع شده شست  ایخودم  یبخندم ؟ داستان تلخ زندگ یزی، به چه چ

را پوشانده  میست که با ماسک خنده چهره غبار آلود رنج هاا سرپرست ؟ سالها

 بردارم "زن بودن"خواهم دست از  یبار هم شده م کی یام ، برا
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آن لبخند مضحک حرف  دنیبا د یبزنم ، چه کس ادیرا با خشم فر میدردها و

د باز است ، الب ششین نیگفتند بب میدی؟  هرجا خند ردیگ یم یرا جد مانیها

، ضرب و شتم کجا بود ؟ اگر  دیگو یدلش زده ، باز هم دروغ م ریز یخوش

 کی ردانست پشت لبخند ه ینم چکسی! ه دیخند یکتک خورده بود که نم

 یدانستند کار ی، اگر هم م دهیخواب یومزن ها چه داستان نکبت بار ش نیاز ا

اسه ، ک ستیجز صبر ن یراه نجات دیگو یآمد ، سرپرست م یاز دستشان بر نم

کنم اما هنوز حرف دارم ، دلم  یرا استفراغ م میرنج ها یشده ، باق زیصبرم لبر

 بزنم که غیشود ، آنقدر ج پارهام  یصوت یبزنم که تارها غیآنقدر ج خواهد یم

ها را بشکنم ، لوسترها را بلرزانم ،  شهیبزنم که ش غیمردم را کر کنم ، آنقدر ج

 .. را بشکافم ، آسمان را از هم بدرم نیدرختان را تکان دهم ، زم

 یو به داستان زندگ دیآ یدرنم میخواهران نشسته ام ، صدا نیمن در ب اما

 .. دهم یاشان گوش م

 74تازه عروس نعمت  یکند و خودش را سوگول یساله ، چشم باز م 80 لعبت

عرق تندش  یرود که بو یم ی، شب ها به تخت خواب مرد ندیب یساله م
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 دیگو یرود و به او م یبار در خلوت از دهانش در م کیزند ،  یحالش را بهم م

 ؟ دیکن ی: آقا نعمت چرا از عطر خوب استفاده نم

 یم مارستانیتخت خواب شوهر به تخت خواب ب یجمله او را به جا نیهم و

 یآن شب دستش را تا آرنج در کس او فرو کرده و به رو دیگو یکشاند ، او م

 یو جلو چندیپتو بپ یخواسته او را ال شی، بعد هم از زن ها دهیصورتش شاش

ز ا ی، بعض دکن یم فیتعر هیرها کنند ، تمام خاطراتش را با گر مارستانیب

شود دو سه بار تکرار کند ، او به  ینامفهوم هستند که مجبور م کلماتش آنقدر

 یآب و چند برگ دستمال کاغذ وانیل کیهق هق افتاده ،  سرپرست به او 

کند ، دختر کم کم  یم یمادرانه اش با لعبت همدرد یدهد ، با دلسوز یم

ندارد اما نصف  شتریب لسا 52کنم ،  یشود ، به چهره اش نگاه م یآرام م

سن و  نیچشمانش در ا ریشده ، خط لبخند و چروک ز دیاز غم سف شیموها

سال دارند   04زنان انجمن که هر کدام کمتر از  یاست اما نه برا بیسال عج

 .. رسند یها به نظر م رزنیسر خم کرده اند که مانند پ یبار زندگ ریو آنقدر ز
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 یم یتلخ است ، همه با او همدرد هم به اندازه لعبت هیمهد یزندگ داستان

ساکت  تیجمع انی، فقط من هستم که در م زندیر یاشک م یکنند و عده ا

 .. کنم ینشسته و با دقت به داستان آنها گوش م

با معشوقه  یسالگ 8۶سال دارد و در  58جوان تر است ،  هینسبت به بق هیمهد

برد از  یم یکه مادرش به رابطه آنها پ یسال بعد زمان کیخود آشنا شده ، 

ورزد ، به  یشود به ازدواج آن دو اصرار م یزیترس آنکه مبادا در خانواده آبرور

پوشاند  یم یکاغذ ستماللب و دهانش را با د یجلو هیرسد مهد یکه م نجایا

دهد :  یکند و بعد ادامه م یسکوت م هیبغضش گرفته ، او چند ثان ، احتماالً

تا  بودم ، چهار یفیکردم خوشبخت شدم ، من از خانواده ضع یم فکر گهید

و من با شکم  ومدیاز شب ها غذا کم م ی، بعض میخواهر و سه تا برادر بود

،  هش یم ریکردم اگه شوهر کنم الاقل شکمم س ی، فکر م دمیخواب یگرسنه م

من از  یعاشقانه دارم اما بدبخت یزندگ هیو  کنم یخوب تنم م یلباس ها

 .. شروع شد که پا به خونه اون کثافت گذاشتم یزمان
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 یرا شش ماه بعد از عقدشان م نیا هیداشته ، مهد ادیاعت شیبه حش شوهرش

نجات دهد اما هربار  ادیخواهد شوهرش را از دام اعت یم یفهمد و مثل هر زن

شود ، او  یدارد با ضرب و شتم خفه م یبرم یاش قدم ینجات زندگ یکه برا

دا مبا نکهیا یو برا ختهیلبانش چسب داغ ر یبارشوهرش به رو کی دیگو یم

وار  یسی، دخترک ع دهیکوب واریبه د خیرود دستان او را با م رونیاز خانه ب

 .. مصلوب شده

داند که  یاش را تولد دختر پنج ساله اش م یحماقت زندگ نیبزرگتر هیمهد

 ادیکه به مسئله اعت یاول ازدواج کاشته شد و زمان ینطفه اش همان شب ها

نداشت ، او هنوز از شوهرش  نیسقط جن یبرا یزمان گریبرد د یهمسرش پ

رد ، یخواهد حضانت دخترش را بگ یاست ، م ییطالق نگرفته و در شرف جدا

داشته  یاست و اگر مشکل مال رتیغ یکسکش ب کیشوهرش  دیگو یاو م

فروشد ، سرپرست  یها م یمواد مخدر دختر پنج ساله اش را به ساق یباشد برا

و بند ازدواج راحت خواهد شد و با  دیاز ق یدهد که به زود یم نانیبه او اطم
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 نیکنند و ا یم یهم با او همدرد هیکند ، بق یآغاز م یدیجد یدخترش زندگ

 .. رسد یبار نوبت به من م

 یبار است که م نیاول نی، ا زمیخ یا برماز ج یکنم و به آرام یمل مأت یاندک

لرزد ، نفس  یم میمضطرب هستم ، صدا یکنم ، کم یخودم را معرف خواهم

 دنیکه منتظر شن یزنان رهیکشم ، دهانم خشک شده ، از نگاه خ یم یقیعم

،  دیآ یهم در نم میترسم ، کف دستانم عرق کرده ، صدا یهستند م میصدا

ر هم س هیگذرند ، حوصله بق یها پشت سر هم م هیسرپرست منتظر است ، ثان

 .. نمی، کاش دوباره بنش میتوانم سخن بگو یرفته ، نم

 یاندازد و با آن لبخند احمقانه م یاش م یبه ساعت مچ ینگاه سرپرست

  ؟ میشروع کن شه یجان ، م یتیپرسد : گ

، به  دارم یدهم ، لبانم تر شده ، حاال احساس سبک تر یدهانم را قورت م آب

 .. داشتم ازیتشر ن کی

 .. هستم انای: دا میگو یم رلبیاندازم و ز یم نییرا پا سرم

 .. کرده اند زیرا ت شانیود ، خواهران هم گوش هانش یرا نم میصدا سرپرست
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 .. میشنو ی؟ ما صداتو نم زمیعز یبلند تر صبحت کن کمی شه یم -

ام ، کاش  اوردهیآورم ، هنوز اعتماد به نفس الزم را به دست ن یرا باال م سرم

 .. مردم متنفر هستم دنیبنوشم ، از د یتوانستم در خانه بمانم و چا یم

  ! ، لطفا دیصدام کن انای.. دا یدا -

 دیاندازد و با ترد یقرار دارد م ردستشیکه ز یزنان یاسام ستیبه ل ینگاه او

  ؟ گمی، درست م هیتیشناسنامه اسمت گ ی: اما تو دیگو یم

 دیشناس یدهم : برادرم ، اونو م یدهم و جواب م یرا به نشانه بله تکان م سرم

  ! دکتره یکرد ، منظورم آقا ی، منو به شما معرف

خواستند مطمئن باشند که  یبا من تماس گرفتند ، م روزید شونیاوه بله ، ا -

 .. دیداشت بتیغ یسه جلسه قبل نکهی، مثل ا دیش یحاضر م نجایامروز ا

مدرسه  یها مکتیپشت ن کنم یدهم ، احساس م یسر م یمصلحت سرفه

 .. ام ستادهیا

 .. بودم ضیمن مر -
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و با  ردیگ یم دهیاست اما آن را ناد ی، زن باهوش میگو یداند که دروغ م یم او

،  دیهست یساکت جان ، شما خانم نسبتاً انای: خب دا دیگو یم ییخوش رو

 .. با شما آشنا بشند شتریمطمئنم همه خواهرها مشتاقن ب

 .. نمیب ینم یاقیکه در چهره آنها اشت من

ر کنم بلندت یهنوز مضطرب هستم تالش م نکهیکنم ، با ا یرا صاف م میصدا

 .. میسخن بگو

 .. ستمین نجایبگم که من اهل ا دیخب .. اول با -

 ینم کیرسد : باهامون سالم و علپ یم یخندد و به شوخ یاز خواهران م یکی

  ؟ جان انایدا یکن

کنم ،  یزنند ، احساس خجالت م یخنده م ریزن ها ز یطعنه احمقانه او باق با

کنم نفس  یکنم ، تالش م یرا گره م میو مشت ها بندم یچشمانم را م

 .. بکشم یقیعم

 .. دهد یبه خواهر شوخ طبع تذکر م سرپرست
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 ازدواج کردم ، اون شخصاً میشما .. من با عشق زندگبرخالف .. برخالف اکثر  -

فرشته نجات بود که منو از دست  هی هیشب شترینزد ، ب بیبهم آس چوقتیه

 .. خانوادم نجات داد ، من

 .. درد دارد قیکنم ، به زبان آوردن حقا یمکث م یاندک

 هیلک ییدچار نارسا یارث ابتیبه خاطر عفونت و د یسالگ یمن از دوران بچگ -

 .. کنم یم زیالیشدم و در حال حاضر د

  ؟ یدب حیتوض شتریب یتون ی؟ م هیچ زیالیپرسد : د یم یبا کنجکاو لعبت

 یاال مب یرا به سخت ممیخضپالتو  نیدهم ، آست یرا به نشانه بله تکان م سرم

 .. دهم یرا به آنها نشان م میسرنگ ها یو جا زنم

لب  ریکنند و ز یدستان سوراخ سوراخ و کبود من وحشت م دنیبا د خواهران

 .. فهمم یرا نم شانی، حرف ها ندیگو یم ییزهایچ

مونم زنده ب کنه یکه کمک م هیروش زیالیمن سالهاست از کار افتاده ، د هیکل -

 .. رمیم یم ینکنم به زود هیکل وندی، اگه پ شتریب کسالی دی، شا
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بار مورد تعرض  کیدهم : من  یکشم و ادامه م یم نییرا پا میپالتو نیآست

 .. برادر بزرگم قرار گرفتم و بعد از اون

در  یدختر بچه ا یها غیج یبندم ، صدا یزنم و چشمانم را م یم یپوزخند

 .. شناسم یم یکه او را به خوب چدیپ یگوشم م

ر براد زند ، یم غیرا در آغوش گرفته ام ، مادر ج میاتاق نشسته ام و زانوها کنج

 .. کند یبزرگم مانند من کز کرده و پدرم با غضب به من نگاه م

 آبرو کرد یما رو ب ارتی؟ دختر پت میآبرو شد یب یدیشد مرد ؟ د یچ یدید -

  قدر گفتم حواست رو جمع کن ؟ه نرو ؟ چ اطیح یقدر گفتم شب توه ، چ

انم دست توانم یزند ، آنقدر ناتوان هستم که نم یمحکم به صورتم م یلیس دو

خون از دست داده ام ، خودم را در آغوش  یرا سپر صورتم کنم ، به اندازه کاف

 .. شوم یکشم و گوشه اتاق مچاله م یم

بر سرش  یکند و دو دست یم یرا ط یمدام طول و عرض اتاق شش متر مادرم

کرد ،  نهیداند که به من تجاوز شده ، خودش کسم را معا یکوبد ، او م یم

زد که گفتم دلش به حال من سوخته اما تا آمدم او را در  هیگر ریچنان ز
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ده آبرو کر یبمن آنها را  دیگو یام زد ، او م نهیبه س یلگد محکم رمیآغوش بگ

 یلکه ننگ بر دامن آنها باق نیمن را زنده زنده دفن کنند تا مبادا ا دیام ، با

 .. بماند

اندازم ،  یم دیآ یدر نم شیبه برادر بزرگم که مثل من صدا یخصمانه ا نگاه

دانند  یقبل از آنکه پدر و مادرم سر برسند از آنجا فرار کرد ، پدر و مادرم نم

هم ندارد ، از نظر آنها من  یفرق شانیآبرو کرده ، برا یدخترشان را ب یچه کس

 .. نکردم قاومتاو م دیهستم که در مقابل تهد یگناهکار واقع

را  نی، ا رمیخواهد من بم یزند ، از خدا م یرود و زار م یدر خانه راه م مادرم

 نیزم یو من را از رو ردیگ یام را م یشنوم ، روسر یخودم م یبا گوش ها

به صورتم  یاش به من زل زده ، تف دهیو چروک ریکند ، با چشمان پ یبلند م

زند :  یم ادیدهد فر یرا فشار م میگلو ریز یکه دو دست یاندازد و در حال یم

 دیدامنت لکه دار بشه ؟ با یآبرو ! چرا گذاشت ی، دختره ب یمرد یم دیبا

 .. یکشت یخودتو م
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ام  نهیتوانم نفس بکشم ، س یکند ، نم یم یدهد و فحاش یرا فشار م میگلو او

دستش فرار کنم ، مثل مرغ سر  ریکنم از ز یبه خس خس افتاده ، تقال م

کنم که  یاو را التماس م انمیو گر سیکنم ، با چشمان خ یجان م یا دهیبر

 .. کند میرها

ت حرف زدن ندارد ، در که أتفاوت گوشه اتاق نشسته ، برادرم هم جر یب پدرم

سبز  لشیبساله است ، تازه پشت س 8۶،  نمیب یدکتر را م یشود ، آقا یباز م

، دستم  دهید ییفرار از دستشو نیشده ، او هم از ماجرا خبر دارد ، برادرم را ح

م و کن یتوانم نفس بکشم ، به زور دهان باز م یکنم ، نم یرا به سمتش دراز م

  خواهم یاز او کمک م

  ! .. کنم یمدا .. دا .. ش .. خوا .. خوا .. خواهش .. -

ان سف تکأچرخد ، سرش را به نشانه ت یمن و برادر بزرگم م نیب دشیناام نگاه

 .. کند یداند و سکوت م یرا م زی، او همه چ ندینش یار برادرم مدهد و کن یم

را هم از دست داده ام ، قاتل من مادرم  دمیام نیشنوم ، آخر ینم ییصدا گرید

کنم ، احتماال من را  یام فکر م یبر خالقکشد ، به سنگ  یاست ، او من را م
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 من اینخواهد کرد ، آ هیمن گر یبرا کس چیکنند ، ه یچال م یپشت اطیدر ح

 بوده ام ؟ یدگبعد از مرگ هم تنها خواهم بود ، همان گونه که در زن

 هیها گوشتم را دوست داشته باشند ، مورچه ها از پوستم تغد انهیمور دیشا

م !  تنها نباش گریگونه د نیا دیرا پودر کنند ، شا میکنند ، موش ها استخوان ها

که  یزمان یخوردم ، حت ینم یکار چیکه ناقص بوده ام ، به درد ه یدر زندگ

از مرگ  شهیچون من هم شمکرد نتوانستم خودم را بک یبرادرم به من تجاوز م

تنها  گریو د رمیم یم یهراس داشتم ، من به زود یی، از تنها دمیترس یم

 .. نخواهم بود

 گریخدا ؟ د ایاست کنم ، تابش نور از چراغ  یاتاق نگاه م دیسقف سف به

 یپرواز آماده کرده ام ، برا یرا برا میرسد ، بالها یهم به مغزم نم ژنیاکس

بخشم ، دل  یکنم ، هرگز آنها را نم یبار به برادرها و پدرم نگاه م نیآخر

ه کنم ک یلحظات عمرم آرزو م نیدر واپس یگرفته ، حت یکیکوچکم رنگ تار

، همانطور که با لذت در  نمیشنمرگ آنها ب یبرگردم و با لذت به تماشا یروز
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کردم تا دوباره  یکردم ، آرزو م ینشستم و غروب آفتاب را تماشا م یمزرعه م

 .. نمیبرگردم و غروب تک تک آنها را به چشم بب

را رها  میآورد ، مادرم گلو یهجوم م میها هیبه ر ژنیاز اکس یموج ناگهان

 بار فرشته نیاول یم براکن یه سرفه مک یافتم و درحال یم نیزم یکرده ، رو

ا ر شیها شیاست ، ر یکنم ، او مرد بلند قامت و درشت ینگهبانم را مالقات م

به لب  یمهربان لبخنددارد ، مثل فرشته ها  یو چهره مردانه زمخت دهینتراش

، به گمانم خدا  نمیب یرا هم م شیبالها یتوانم قسم بخورم که حت یدارد ، م

 یو او را فرستاده ، دستش را به سمت من دراز م دهیرا شن میالتماس ها یصدا

 .. شوم یاو م ی، محو تماشا امدهیکند ، هنوز نفسم باال ن

  خورد و قلب کوچک یگره م گریکدیچند لحظه به  نگاهمان

 ی، دندان ها ستین یلرزد ، مرد جذاب یبار م نیاول یساله برا ازدهی یتیگ

است ، دلم  یآدم خوب من را نجات داده پس حتماً یهم دارد اما وقت ینامرتب

ه به خان یشب گرم تابستان کیکه در  یشود ، عاشق مرد یاش م یعاشق منج

مادرم  ادیو فر غیج یجواب نداد ، با صدا یمان آمد ، زنگ در را زد اما کسی
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 یخودش را پسرعمو ، من را نجات داد و بعداً دیپر اطینگران شد و به داخل ح

 .. بازگشته سیکه بعد از سالها از انگل یکرد ، مرد یمادرم معرف

از  یدون یکردم ، م یکه پشت پنجره نشسته بودم و آسمونو تماشا م شبید -

 خواستم ؟ ویستاره ها چ

که عاشقانه به او  یگذارم و درحال یم شیلخت پرمو نهیس یام را به رو چانه

 ؟ ویپرسم : چ یزل زده ام م

 .. من یای: تو رو ، دن دیگو یزند و م یپلک م یآرام به

رود و خودم  یکارد ، دلم ضعف م یام م یشانیبر پ یو بوسه گرم شود یم خم

 .. کنم یرا در آغوش برهنه اش مچاله م

  ارزشش رو داشت مگه نه ؟ یول دی، طول کش یمال من شد گهید -

کنم ، من همسر او  یدهم ، هنوز باور نم یاش فشار م نهیس یرا به رو سرم

  شده ام ؟
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 گفت فعالً یلباس عروس هم به تن نداشتم ، او م یبود ، حت یکوچک مراسم

 .. برگزار کند یمجلل یعروس میبرا تا بعداً میعقد کن

نشسته بودم ، او هم لباس  دیامروز صبح بود ، در دفتر عاقد با چادر سف نیهم 

آمد من را مفت داده اند ،  ادمی،  دندیام را پرس هیبه تن داشت ، مهر یمرتب

  خره ؟شد باأل یعروس خانم چ هی: مهر دیبار دوم پرس یدلم گرفت ، عاقد برا

از  قطره اشک کی،  دیدستم را فشار داد ، به سمتش نگاه کردم و بغضم  ترک او

 .. شد زانیگوشه چشمم آو

عروس به  که  یمختش پاک کرد و درحالرا با انگشتان ز سمیخ چشمان

 د سکهص دیکمه ، شما بگ زمیرو به پاش بر ایشده بود گفت : دن رهیخ انشیگر

!  

  همه محبت را داشتم ؟ نیمن ارزش ا ایتعجب به او نگاه کردم ، آ با

ما دست زدند ، پدر و مادرم هم نفس  یجواب بله را دادم ، شاهدانم برا یوقت

بار  یاما منج دندیترس یدستشان بمانم م یمبادا رو نکهی، از ا دندیکش یراحت

 .. آنها نجاتم داد هیو کنا شیاز دست ن گرید
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 : دمیداد ، از او پرس هیدستبند طال به من هد کیکرد و  بشیرا در ج دستش

  ؟ هیچ یبرا گهید نیا

  ؟ یازدواجمونه ، دوسش ندار هیهد -

هم  ینیآن برق زد ، وزن سنگ دنیم با دخالص بود ، چشمان مادرم ه یطال از

 .. در خرج انداخته بود یحتما خودش را حساب یمنج چارهیداشت ، ب

کردم ، من  ی، از خجالت سرخ شده بودم ، احساس گناه م میرا دزد نگاهم

 .. جفت جوراب بخرم کی یاو حت یآنقدر پول نداشتم که برا

  دمینخر یزیاما .. اما من برات چ -

 .. ، آن هم دو بار دیکرد سپس آن بوس زانیدستبند را به دستم آو او

من  هیگوشم گفت : تو هد ریز یچادر کنار زد و به آرام ریرا از ز میموها بعد

 .. ، عشق من یهست

کنم ، کف سرم را با نوک  یبلندم احساس م یموها یرا ال به ال دستش

 داریاما ما هنوز بدو شب است  کیدهد ، ساعت نزد یانگشتانش قلقلک م
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 نیاول نی، ا میا دهیکنار هم دراز کش یو در تخت خواب خانه منج میهست

 .. است که با او همبستر شده ام یبار

  ؟ یافتاد لذت برد نمونیکه ب یتو از اتفاق -

 یداشتم ، منج یتوالت نبود ، من کامال احساس متفاوت یماجرا هیاصال شب نیا

من خبر داشت ،  یوسواس ها نیزتریاز ر یمرد بالغ ماهر به خوب کیبه عنوان 

 .. من رقم زده بود یبرا ییایشب رو کیشک او  یب

  ! یخوشحالم منج یلیمن .. من خ -

 یزن یپرسد : چرا اسمم رو صدا نم یکند و م یکمر برهنه ام را نوازش م پشت

  ؟

 .. کنم تا به او نگاه کنم ، جوابش ساده است یرا بلند م سرم

  ؟ ادتهیمردم ،  یداشتم م ی، وقت شی، هفت سال پ یچون تو منو نجات داد -

ه سال ازدهیدختر  هیبره ؟ همون جا بود که بهت دل بستم ،  ادمی شه یمگه م -

 ! دونستم یکه اسمشم نم
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 .. یدون یاما حاال م -

 شیرود ، من عاشق ناز و نوازش ها یلم ضعف مکند ، د یگونه ام را ناز م او

و آنقدر کمرم را  ردیهستم ، او به من قول داده هرشب من را در آغوش بگ

 .. خره بخوابمنوازش کند تا باأل

 ؟ ادیم یبه تو چه اسم یدون یم -

 ؟ یچه اسم -

 .. انایدا -

 .. دانم یآن را هم نم یمعنا ی، حت دیآ یاسم خوشم م نیا از

 ؟ انایچرا دا حاال -

 یعضو خانواده سلطنت انایبودم ، اونو شناختم ، پرنسس دا سیانگل یوقت -

 این، تمام مردم د یو دوست داشتن باینقص ، ز یزن فوق العاده ب هیانگلستانه ، 

 دهیشبخ یدیجد یمعنا یباشه که به زنانگ ایدن نیا یزن تو هیعاشقشن ، اگه 

 .. چالرز اهزاده،  شاهدخت ولز و همسر ش اناستیباشه اون پرنسس دا
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خدمتکار  هیشب ی؟ من حت انامیپرنسس دا هیمن شب یکن یچرا فکر م -

 .. ستمیدربارشون هم ن

لقب رو  نیهم از اول پرنسس نبود ، بعد از ازدواج با شاهزاده ا انایپرنسس دا -

 ین ، مم یبایز یانای، پرنسس دا یگرفت ، تو هم از حاال به بعد پرنسس من

  صدات کنم ؟ انایچرا دوست دارم دا یدون

 هوم .. چرا؟ -

 ی: چون .. تو .. ب دیگو یم دهیبر دهیکند و بر یم کیلبانش را به گوشم نزد او

 ! ینقص

از پشت پنجره آشپزخانه به من نگاه  یرکیرجیکنم ، ج یدرست م یچا دارم

 .. کند یم

که فراموش شده است در جهانی که به میل  یمن ، به من به یخنث  ینگاه

که منتظرش بودم تا صبح باریدند ،  یخود فراموشش کرده بودم ، دیشب ابرهای

 ینویسم و در خیس یمن چه کرده که از صبح هذیان م یباران با دستها نیبب
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 یدل کندن برگها از شاخه ، زوزه  یشهر پنهانشان می کنم .  صدا یکوچه ها

 آورد ؟ یها چه بر سر دستها م یاد و چشمان گریان ماهدر ب یقاصدک ها

 یو از چشم شوم یبلند م یصندل ی، از رو چدیپ یزنگ در در گوشم م یصدا

 به تن یبلند نی، دامن ج کنم ی، شالم را سرم م نمیب یرا م یا بهیدر مرد غر

 بافتم را راهنیدارم ، پ

 .. خانه هم سوز دارد یروزها هوا نیام ، ا دهیپوش هم

است ، حداقل  ی، مرد پخته ا نمیب یکنم ، او را بهتر م یدر را باز م یوقت 

 یآن نخ ها یاست ، ال به ال یپرپشت و مشک یها شیچهل سال دارد ، ر

شکسته  و با اخم به من  شیشود ، گوشه ابرو یم دهیهم د یو خاکستر دیسف

از دست  شهیترساند ، انگار هم یشاخدارش من را م ینگرد ، حالت ابروها یم

 یمقل ینیبه تن کرده ، نوک ب یرنگ یخاکستر یآدم ناراحت است ، او پالتو

، من هنوز منتظر  ستادهیدر سرما ا یادیاش هم قرمز شده ، احتماال مدت ز

 .. هستم که نامش را بدانم
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پرسد : خانم  یم یاندازد و با لحن خشک یبه قد و قواره ام م ینگاه او

  ؟ یارینداسف

 .. خودم هستم -

:  دیگو یدهد و م یاش را نشانم م یو اسلحه کمر سیپالتو نشان پل ریز از

 شونیال درباره برادرتون مزاحم شدم ، اؤچندتا س یکارآگاه افشار هستم ، برا

 داخل ؟ امیب تونم یاز چهارماه هست که مفقود شده ، م شتریب

و با  دیآ ی، از لحن کالمش خوشم م دیگو ی، قاطع و محکم سخن م حیصر او

  ! : چرا که نه میگو یلبخند م

و با دقت خانه ام را  ستیکنم ، مثل مهمان ها ن یرا به داخل خانه دعوت م او

 ینشده به دنبال سرنخ م یچیکارآگاه است ، ه کی، او واقعا  کندینگاه م

 .. گردد

 یکیرابطه نزد سیپل کی، هرگز با  کنم یم ییراهنما منیرا به سمت نش او

 .. او را بشناسم شتریب خواهد ینداشتم ، دلم م
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 لیکردم ، شما هم م یدرست م ییخودم چا ی، داشتم برا دینیبش دییبفرما -

  ؟ دیکن یم

خانم ،  ریدهد : خ یپاسخ م تیبا قاطع ستادهیا منیهمانطور که وسط نش او

 .. خورم ینم یزیمن چ

راحت  ؟ لطفاً دیستادی، چرا وا زمیر یم ییخودم چا یپس من فقط برا -

 .. دیباش

، از حالت نشستش خوشم آمده ، مرد  ندینش یمبل تک نفره ام م یرو کارآگاه

 یبرم خبندانیبه دوران عصر  دهیکه خند یبار نیاست ، احتماال آخر یجذاب

او  یاز گوشه آشپزخانه دزدک زمیر یم یکه چا یگردد ، با جذبه است ، در حال

 یم نویزیکه در تلو ییها سیاست ، مثل پل پیخوش یلیکنم ، خ یشا مرا تما

 .. دارد یاندام خوب مینیب

ا نگه ر میچا وانی، در دستانم ل نمیشن یو مقابل او م گردم یبرم منیبه نش من

 .. کشم یاما دست نم سوزم یداشته ام ، داغ است ، م
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: خب  کند یآورده و شروع م رونیخود ب بیدفترچه و خودکار از ج کیاو  

 .. یاریخانم اسفند

 دیصدام کن انایدا ، لطفاً انای: دا میگو یو با لبخند م نوشم یم یجرعه چا کی

.. 

  اسم ؟ نی؟ چرا ا انایدا -

 .. کارآگاه شناسن یکه همو منو م هیاسم نیا -

اش را  یینوک طال یاندازد ، من هم خودکار مشک یبه من م ینگاه مشکوک او

با آن دست چند  ستیاست ، معلوم ن یخودکار روان کنم ، احتماالً ینگاه م

 .. مجرم را رو کرده

م زن یافتد ، هفتاد درصد حدس م یدست چپش م ینگاهم به انگشت خال بعد

دهم حلقه اش را گم کرده باشد ،  یدرصد هم احتمال م یمجرد است ، آن س

روزها مردان مجرد در برابر عشق  نیشوم ، ا یهل باشد خوشحال مأاگر مت

 .. سرکش تر هستند



126 
 

ماهه که مفقود شده ، همسر  از چهار شتریکه گفتم برادر شما ب یهمونطور -

 یما مراجعه کرد ول یاز همسرش به اداره آگاه یخبر یسه روز بعد از ب شونیا

به دست  شونیمحل حضور ا نیاز آخر یسرنخ چیه میسفانه ما نتونستأمت

شده و به  ارجکه از مطب خ یدرحال شونویبار ا نیآخر  ینیشاهدان ع ، میاریب

 کجاست ، ما با دونه ینم چکسیو بعد از اون ه دندید رفته یم یمکان ناشناس

 یا جهینت یول میداشتند مالقات کرد یکیارتباط نزد شونیکه با ا یتمام افراد

 یبار نی.. آخر انایاز شما بپرسم خانم دا خوام ی، حاال من م میاوردیبه دست ن

  ؟ هبود یچه زمان دیدیکه برادرتون رو د

گذارم ، چهره او جذاب تر از آن است که بخواهم به  یم زیم یرا به رو میچا

 .. خسته کننده اش گوش دهم یحرف ها

 .. ال داشتم کارآگاهؤس هیالتون جواب بدم ، ؤبه س نکهیقبل از ا -

 ؟ یالؤچه س -

  ؟ دیهست یشما مرد باهوش -
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داره هوش رو چه  ی: خب بستگ دیگو یکند و م یالم تعجب مؤس دنیاز شن او

 .. دیکن ریتعب یزیچ

: اونقدر  دهم یادامه م یحیگذارم و با لبخند مل یم میپاها یرا به رو دستانم

  ؟ دیتخت خواب رفتار کن یتو دیزن با هیچطور با  دیکه بدون دیباهوش هست

او از همان  شده ، احتماالً یشوخ هیشب میزند ، حرف ها یم یپوزخند او

 .. ردیگ ینم یزن را جد کی وقت چیاست که ه یمردان

به  یچه ربط نی! ا انایخانم دا شم یمنظورتون رو متوجه نم من واقعاً -

 برادرتون داره ؟

اون اونقدر باهوش نبوده که بدونه  دی: شا میگو یاندازم و م یباال م یا شانه

 مردها شتریتخت خواب برخورد کنه ، همونطور که ب یزن تو هیبا  دیچطور با

 .. دونند ینم

  مفقود شدن برادرتون بوده ؟ لیدل نیا دیکن یشما فکر م -



128 
 

 هیمن و برادرم  دیدون ینزدم ، م یحرف نیهمچ چوقتیاوه کارآگاه ، من ه -

تخت  یهمسرشو تو تونست ینم نکهیاز ا شهیو اون هم میدار کیرابطه نزد

 یگفت همسرش با مردها یم یکرد ، حت یم تینگه داره شکا یخواب راض

 ستیباهوش ن اصالً یول لکردهیمرد تحص هیپزشکه ،  هیرابطه داره ، اون  بهیغر

 ً ! الکارآگاه .. اص

ا ب شونی: جالبه ، پس شما و ا دیگو یکند و م یم هیمبل تک یبه پشت او

 .. دیکرد یدرد و دل م گهیهمد

نه اما ما تمام  ای دیهست انیجر در دونم یوقت ها ! نم شتریکارآگاه ، ب بله -

 .. میندار ویو جز هم کس میخانوادمون رو از دست داد یاعضا

 یو درحال دارم یبرم زیم یاز رو ی، دو سه برگ دستمال کاغذ ردیگ یم بغضم

به من  دهم : مفقود شدن برادرم واقعاً یکنم ادامه م یرا پاک م میکه اشک ها

 دمیکه اونو د یبار نی، از آخر میدیزده ، ما ماه هاست همو ند یصدمه بزرگ

 .. زد یاواخر بهم سر نم نی، اون ا گذره یم شتریشش ماه ب

  داشت ؟ یخاص لیکار دل نیو ا -
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زن  هی خوام ی: خب نم میگو یدهم و م یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

ما ، ش ترسم یم واقعاً یو گاه کنم یم یندگبدبخت به نظر برسم اما من تنها ز

مثل من نا امن  ییزن ها یجامعه چقدر برا نیا دیدون یو م دیهست سیپل

 .. شده

 انمیدر جر بله قطعاً -

 میمحزون به جوراب ها یکه با چهره ا یو درحال کشم یام را باال م ینیب آب

کرد ،  یارتباط احساس خطر م نی: همسرش از ا میگو یشده ام م رهیخ

 .. دارم یبرادرم رابطه نامشروع باکرد من  یفکر م ی؟ حت شه یباورتون م

هستم ،  یبیدهم : اما من زن نج یادامه م تیآورم و با قاطع یرا باال م سرم

 یزمان یفکر نکردم حت زایچ نیبه ا وقت چیاز همسرم جدا شدم ه نکهیبعد از ا

 .. داشتم ازیبهش ن که واقعاً

 .. زنم یم یا احمقانه پوزخند

درکم  دونم ی، نم شم یم کیتحر عیسر یلی، خ میخب در واقع من زن داغ -

 یشما نم ، احتماالً دمینخواب ینه کارآگاه اما من سالهاست با کس ای دیکن یم
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 ییبایهمسر ز ، حتماً دیهست یپیچون مرد خوشت گم یم یچ دیبفهم دیتون

 .. زن عاجزم و هیکه االن منتظرتون هستند ، من  دیهم دار

دستمال  ری، از ز ندیتا مبادا خنده ام را بب رمیگ یصورتم م یرا جلو دستمال

ه دلش ب نقص من ، حتماً ی، آه ، کارگاه ب شوم یاو م زیمتوجه نگاه ترحم برانگ

 .. حالم سوخته

 خانم و اگه تهمت  همسر برادرتون اثبات بشه قطعاً ستیبر عجز ن لیتجرد دل -

، مطمئن  ستین یکم زیمحارم که چ یمجازات خواهد شد ، اونم تهمت زنا

 .. کنم یم یریگیمسئله رو پ نیمن ا دیباش

 .. زنم یم یپررنگ لبخند

همسر برادرم به  خوام ینم یول دیهست یمرد مهربون کارآگاه شما واقعاً -

،  ستمین طانیجور ش هیدارن و من که  کی، اونا دوتا بچه کوچ وفتهیدردسر ب

  ؟ دیداره ، شما بچه دار ازیبه مادرش ن یهر بچه ا

 .. ، من بچه ندارم ریخ -
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: من  میگو یزنم م یکه آن را هم م یو درحال دارم یبرم زیم یرا از رو میچا

 .. نطوریهم هم

توانستم  ی، کاش م ستیکند ، ذهنش قابل نفوذ ن یچند لحظه سکوت م او

 .. فکرش را بخوانم

منم  یبرا شه یسرده ، م خونه واقعاً نیا یتعارفتونو رد کردم ول دونم یم -

 ؟ دیزیبر ییچا

  ! البته .. البته کارآگاه -

گذارم و  یروم ، او را با افکارش تنها م یشوم و به آشپرخانه م یجا بلند م از

 یگل گاو زبان درست م یاو چا یکنم برا یلب زمزمه م ریز یکه آواز یدرحال

 .. کنم

ل دو مب یداده و رو رییکارآگاه محل نشستنش را تغ نمیب یم گردم یبرم یوقت

 دیگو یدارد و با لبخند م یام بر م ینیس یرا از رو ینفره ام نشسته است ، چا

 .. زد ی، اونجا باد م دی: ببخش
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خراب  مخون جی، االن دو روزه پک رمیدرز پنجره ها رو بگ دی؟ پس با آه جداً -

 یم یسرما زندگ یتو ارمیسردرنم زهایچ نیزن تنهام و از ا هیشده اما چون 

 .. کنم

: من از  دیگو یزند و م یهم مه را ب شی، کارآگاه چا نمینش یاو م کنار

، دست پخت من  خوابم یاوقات گرسنه م شتریاما ب ارمیسردرم یفن یکارها

 .. ستیخوب ن اصالً

  ؟ دیشما مجرد هست یعنیآه پس  -

هست که از همسر سابقم  یسال کی:  دیگو ینوشد و م یم یچا یجرعه ا او

 .. هستم یجدا شدم اما راض

 .. کنم یاکتفا م یدهم و به لبخند کوتاه یرا نم جوابش

 گل گاو زبونه ؟ -
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اعصابتون  ، گفتم حتماً دیسر و کار دار یادیز یمجرم ها با شما بله ، حتماً -

آرامش  یبراتون گل گاو زبون درست کردم ، برا نیهم ی، برا زهیر یبهم م

 .. اعصاب خوبه

 .. ، دستتون درد نکنه هیعال -

 .. قرار داده ام ریثأزنم او را تحت ت یکند ، حدس م یم فیاز من تعر کارآگاه

 یدهد م یکه سر تکان م یکند و درحال یبار هزارم خانه ام را برانداز م یبرا او

 .. میری، البته اگه سرماشو فاکتور بگ دیدار ییبای: خونه ز دیگو

 .. زن تنهام هیاعتماد کنم کارآگاه ، من  یبه کس تونم ینم -

  ! نمک ریتعم جتونویپک تونم یاما من م ستیتو دستور کارم ن نیا دونم یم -

  ؟ پرسم : اوه .. واقعاً یکنم و از او م یم تعجب

 .. زند یبرق م چشمانش

 .. دیببر نیرزمیالبته ، اگه منو به ز -
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 : میگو یو م رمیگ یدستش را م یکنم ، به آرام یاو استقبال م شنهادیپ از

 .. ستین نیرزمیز یمن تو جیاما پک حتماً

 ینشان دهد گل گاو زبان را رو یآنکه در مقابل لمس دستانش واکنش بدون

 پرسد : یم یا انهیکند و با لحن موذ یگذارد ، انگشتانم را نوازش م یم زیم

  ؟ هیچ نیرزمیز یپس تو

به او  یکنم ، کم یانگشتان او حلقه م انیزنم ، انگشتانم را م یم لبخند

  ؟ یبدون یخوا یپرسم : واقعا م یگوشش م ریشوم و ز یم کترینزد

 .. کنم یپالتو دور کمرش حلقه م ریآزادم را از ز دست

 یشده ، دستش را دور کمرم حلقه م یمتر یلیم مانیصورت ها نیب فاصله

  : چرا که نه ؟ دیگو یو م کند

 یم تمیزود متوجه ن یلیگردم ، گم شده ، او خ یاش م یدنبال اسلحه کمر به

ز ا یکی،  گرداند یمبل برم یمن را از شکم به رو عیحرکت سر کیشود و در 

که از پشت دستانم را  یدهد و درحال یصورتم فشار م یرا به رو شیپاها
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 یطچه غل یخوا یم زدم یلجن ، حدس م کهی: زن دیگو یزند م یدستنبد م

  ؟ وفتمیدام تو ب یاحمقم که تو نقدریا ی! فکر کرد یکن

مبل من را  یاز رو عیکنم ، او سر یاکتفا م یدهم و به پوزخند یرا نم جوابش

 .. دارد یمبل تک نفره ام برم ریکند و اسلحه اش را از ز یبلند م

 .. : منو ببر اونجا دیگو یو م ردیگ یرا به سمت من نشانه م آن

ه دگرفتار ش یسیپل یالیسر کیکنم در  یکشم ، احساس م یم یقیعم نفس

 .. کرده یرو ادهی، کارآگاه ز ام

راهو  یزد یهم دستبند هم نمه ، اگه ب ستیجار و جنجال ن نیبه ا یازین -

 .. دادم ینشونت م

او را  یزیدانم چه چ یاست ، نم یدهد ، خنده اش عصب یسر م یقهقه بلند او

 .. مضطرب کرده نقدریا
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مور قانون رو اغفال أم یداشت یسع دمینفهم یمن خرم ؟ فکر کرد یفکر کرد -

 ویها ؟ چ یهست یسر و تهت ، بعدشم دستت ، تو چ یب ی؟ اون از حرفا یکن

  ؟ یکن یاز من پنهون م

زنم ، او به من مشکوک شده ، از همان لحظه که  یپلک م یسه بار به آرام دو

پنهان  یبرا یزی، من چ دمیفهم یم دیدفترچه و خودکارش را کنار گذاشت با

خواهد اضطرابش را تماشا  یبرم ، دلم م یبا او لذت م یکردن ندارم اما از باز

 قرمز است قدرنشود ، چشمانش آ یبم تر م شیاست صدا یعصب یکنم ، وقت

از رنگ قرمز متنفر هستم ،  دیآ یم ادمیاندازد ،  یتشت حمامم م ادیکه من را 

 .. دزدم ینگاهم را م

 .. زند یهوار م باًیبرد ، تقر یرا باال م شیصدا

  ؟ یکن یرفتار م بیو غر بیعج نقدریبا توام ! چرا ا -

 به زن یشک دارد ، حت زی، او به همه چ ستیمردان اطرافم ن یمثل باق کارآگاه

رسد ت یاو از من م ایزند ، آ یو به او لبخند م ستادهیکه در مقابلش ا یدفاع یب

  ؟
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 .. ییاز اندازه ترسو شی، ب یکار کن سیاداره پل یتو نکهیا یبرا -

کند و  یشود ، اسلحه اش را غالف م یحرفم بدتر م دنیهست ، با شن یعصب

پرسد :  یکند م یفرو م شیچرخد و دست در موها یکه دور خود م یدرحال

آب  ریرو ز یتا دزد و قاتل و جان تا االن سر چند یدون یمن ؟ من ترسوام ؟ م

  کردم ؟

و اسلحه ر یتون ینم ی، حت یترس ی، تو از من م یکنیشک ندارم که اغراق م -

  ! یدستات نگه دار یتو

 یکه احساس م ردیگ یم ، لبش را آنقدر محکم گاز ستدیا یبه کمر م دست

کرده ام  یاو را عصب نکهیمن را بجود ، از ا یخواهد همانطور گلو یکنم دلش م

 .. خوشحال هستم

 یم یسع ی! تو داشت یاریخانم اسفند دمیمن از تو گنده ترهاشم نترس -

  ! به کفشته یگیر هی ده ینشون م نی، ا یاغفالم کن یکرد

هم سن و سالم وقت بگذرونم ، همونطور که گفتم  یمن دوست دارم با مردها -

 .. زن تنها و داغ هستم هی
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  ! زنه یحرف نم ینجوریا سیپل هیبا  چکسیه -

فرق  هی: خب من با بق میگو یو م ندینش یکنج لبم م یزیآم طنتیش لبخند

  ! دارم

 .. یبر یم نیرزمیخونه حکم ندارم اما تو منو به ز نیتجسس ا یبرا -

ه تو ک ییاز شگردها نمیافتاده ؟ نکنه ا یاتفاق نیرزمیتو ز یکن یم چرا فکر -

  ؟ یگرفت ادیپوآرو  الیسر

دهد به  یکه به سمت در هل م یو درحال ردیگ یاز پشت دستانم را م او

 شیکه کارت تمومه ، چهار ساعت پ فیح یبانمک یلی: خ دیگو یتمسخر م

و بعد تو با لباس  ومدهیخونت سر و صدا م نیرزمیجاسوسم خبر داده که از ز

 یم ل،  چند هفتست که تک تک کاراتو دنبا یاز اونجا به واحدت برگشت یخون

خانم  یدردسر افتاد یتو یبرات جاسوسم گذاشتم ، بدجور ی، حت کنم

  ! یاریاسفند

 .. میکن یکند و به سمت آسانسور حرکت م یخانه را باز م در
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 اشتباه که نقدریمرتکب شدم ؟ ا یکه کار اشتباه نهیاحرف  نیا یآه و معنا -

  ؟ یو باهام مثل مجرم ها برخورد کن یبهم دستبند بزن

 تالش هک نهیبه خاطر ا شتری: ب دیگو یدهد و م یدکمه اسانسور را فشار م او

 .. یفاحشه هست هیو  ی، اسلحه ام رو بدزد یمامور قانون رو اغفال کن یکرد

 .. ماجراجوام شتریب -

زندان حوصلت سر  ی: پس تو دیگو یگوشم م ریدهد و ز یتکان م یسر او

 .. منتظرته یادیز ی، اونجا ماجراها ره ینم

ازت  دیرفتار احمقانه با نیمنم که بابت ا نی، در واقع ا یندار یتو مدرک -

  ! یکرد دامیپ یجوره چ دونم ینم یکنم کارآگاه ، حت تیشکا

:  دیگو یدهد و م یرا فشار م نیرزمی، او طبقه ز میشو یآسانسور م سوار

منطقه بوده ، تو به  نیا یتو میبرادرت رو گرفت لیکه رد موبا یبار نیآخر

 .. یمالقات کرد شی، اونو چهار ماه پ یمور قانون دروغ گفتأم
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 لیدل نیاز برادرمو نشمردم ، ا یدور یسفم که تک تک روزاأ؟ مت اوه واقعاً -

  ! شه یمحسوب نم یخوب

 .. هیخوب لیدل یگذاشته باش یباق نیرزمیکه ممکنه تو ز یالبته ، اما مدارک -

دهد ،  یبرق را فشار م دیاست ، او کل کی، همه جا تار میرس یم نیرزمیز به

 .. کند یم یالمپ خراب است و مدام اتصال

  داره ؟ رمیساختمون مد نیا -

 خواهد یو از من م ردیگ یاسلحه اش را به سمتم م او ، زماندا یباال م یا شانه

،  میدار یقدم برم یها قفل است ، به آرام یاو حرکت کنم ، در انبار یجلو

برم ، آنقدر  ی، از اضطرابش لذت م دهیچیپ نیرزمیدر ز شینفس ها یصدا

 .. االن از حمام برگشته نیعرق کرده که انگار هم

ود ش یم زیکارآگاه ت یکند ، گوش ها یم سر و صدا یها کس یاز انبار یکی در

 .. گردد یو به سمت آن بر م
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داند چه  یشود ، او نم یم دهید یانبار یا شهیاز پشت پنجره ش یا هیسا

از من  دیدهد و با ترد ی، آب دهانش را با صدا قورت مآنجا پنهان شده  یکس

  اونجاست ؟ یپرسد : ک یم

، تو واسه  دونم یدهم : نم یپاسخ م یتفاوت یاندازم و با ب یام را باال م شانه

 ! کارآگاه یمن جاسوس گذاشت

 دنیشده ، با د یاز دستم کفر یکند ، حساب یم یدندون قروچه ا کاراگاه

 یچسباند و درحال یم واری،من را محکم به د ردیگ یپوزخند کنج لبم آتش م

 هیبرات شب نایغرد : ا یکه نوک اسلحه اش را به سمت سرم نشانه گرفته م

  ؟ آره ؟ هیباز

لک پ ینشان دهم به آرام یاو واکنش زیآنکه نسبت به حرکات خشونت آم بدون

 .. از دستت فرار کنم ستی: آروم باش ، من که قرار ن میگو یزنم و م یم

 .. نکردم تیگلوله زخم هیاونجاست تا با  یپس بگو ک -

 زن محترمم هی، من  یبر ینم شیاز پ یکار یکن دمیتهد یجور نیاگه هم -

.. 
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دام اش م نهیشده ، س یدهد ، از دستم عصبان یفشار م شترینوک اسلحه را ب او

کنم او آنقدر  یکند ، فکر م یاش عرق م یشانیشود و پ یو باال م نییپا

خواهد کرد اما من را به سمت در  یدرنگ ماشه را خال یاست که ب نیخشمگ

 .. ن جنده: بازش ک دیگو یدهد و م یانبار هل م

ا ت نیمردان خشمگ یدانستم تماشا یوقت دارم ، تا به حال نم یباز یبرا هنوز

 .. است زیحد وسوسه انگ نیا

 یشده ام م رهیکه به در مقابلم خ یو درحال رمیگ یبه خود م یمردد چهره

 .. کارآگاه ستمی: مطمئن ن میگو

  ؟ یاز چ -

  ؟ ینیاونو بب یواقعا تحمل دار نکهیا -

 ! یگ یم یچ نمیواضح حرف بزن بب -

 ی؟ تو دستمو رو کرد ی؟ مگه به من مشکوک نشد یمگه دنبال برادرم نبود -

 ! دره نی! اون درست پشت ا
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  ! پس بازش کن -

 … ، باز است برم یرا به سمت قفل در م دستم

صت به زندان برم فر نکهیپرسم : قبل از ا یم یکنم و با ناراحت یعقب نگاه م به

  ارگاسمم رو تجربه کنم ؟ نیکنم تا آخر یم دایپ

هوس سکس  گهیزندان بهت تجاوز بشه که د یاونقدر تو دم یبهت قول م -

  ! ینکن

 .. یبترسون زایچ نیمنو با ا یتون یآه کارآگاه تو نم -

با کارآگاه کسل کننده شده ، او  ی، باز ردیگ یدوباره به سمت من نشانه م او

 .. رود یگذارم از کوره در م یسربه سرش م یتا کم،  ستین یمرد باجنبه ا

در را باز کنم ، شمرده شمرده کلماتش را ادا  خواهد یبار از من م نیآخر یبرا 

 کن : در .. رو .. باز ..  دیگو یکند و م یم
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 یبا او خسته شده ام و دلم م یاست ، من هم از باز یآماده هر اتفاق کامالً او

 یبیسرد شده ، ع میرا تمام کنم ، چا میبرگردم تا چا منیخواهد زودتر به نش

 .. زمیر یم گرید وانیل کیندارد ، 

چهره او از  یکنم ، وقت یچرخانم و آن را باز م یدر را م رهیدستگ یآرام به

 .. زنم یم یرنگ روم و لبخند پر یقدم عقب م کیشود  یم دایپ یپشت انبار

  ! نگویب -

من و اسلحه  دنیاش گرفتار شده بود با د یکه تمام مدت در انبار سعادت

؟ من  دیهست یچه خبره ؟ شما ک نجایپرسد  : ا یکند و م یکارآگاه وحشت م

  شدم ؟ دهیدزد

تنها که با دختر  رمردیپ کیطبقه اول است ،  هی، همسا شناسم یاو را م من

است و از  یو مرد ساده لوحبرد ، ا یرنج م مریکند و از آلزا یم یبزرگش زندگ

 .. کرده سیترس شلوارش را خ

کند ، سعادت  یشود و اسلحه اش را غالف م یاو شوکه م دنیبا د کارآگاه

ا کند : لطف یخواهش م هیبرد و با گر یباال م میرا به نشان تسل شیدست ها
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 یبرگردم خونه ، من مادرمو م خوام یندارم ! م یپول چی، من ه دیمنو نکش

  ! خوام

خواهد ، معادله  یزند و مادرش را م یپنج ساله نق م یمثل پسربچه ها حاال

ظن ءکارآگاه بهم خورده ، او آنقدر به من مشکوک است که همچنان با سو

تواند آن  ینم یمن ندارد ، حت تیمحکوم یبرا یسند یگریشده اما د رهیخ

 .. باور کند ندیب یچه را م

شود ، لبخند  یم رهیکند و به من خ یحلقه م رمردیرا دور شانه پ دستانش

  ! و مات شی: ک میگو یزنم و م یم یزیآم طنتیش

کردن جعبه ابزار به  دایپ یبه خانه اش برگشته است ، معلوم شد او برا سعادت

ه چه ب یدانست برا یبود نم دهیرس نیرزمیکه به ز رفته بود اما بعداً یانبار

 .. ابدیاو را ب ینشسته بود تا کس یانبار آنجا رفته و سردرگم پشت در باز

 یرا م میقبل از آنکه به واحدم برگردم بازو یکند ول یدستبندم را باز م کارآگاه

 نمدو ی: فکر نکن دست از سرت برداشتم ، من م دیگو یم نانیو با اطم ردیگ

  ! یکرد کاریتو چ
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 ردک یآنقدر تنگ بود که آنها را زخم ی، دستبند لعنت مالم یمچ دستانم را م 

.. 

  ؟ اوه واقعاً -

 هیاما من شک ندارم تو با داستان برادرت  یامشب قسر در رفته باش دیشا -

 .. یدار یارتباط

به  مانهرمحتریرفتار غ نیبه خاطر ا نکهیالبته قبل از ا زمیپس اثباتش کن عز -

 .. یزندان بر

پرسد : اونم به خاطر تو ؟  یم یکند و با پوزخند احمقانه ا یرا رها م میبازو

  دارم ؟ یرفتار نیکه باهاش همچ یهست ینفر نیاول یکن یفکر م

به  خوام یم دینفر هستم حاال اگه اجازه بد نیآخر شم ینه اما مطمئن م -

 .. شده رید یلیواحدم برگردم ، خ

  ! بشه ییتا ازت بازجو یایمنطقه م یفردا ساعت نه صبح به اداره آگاه -

  ؟ یبه چه جرم -
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  ! مفقود شدن برادرت یتو یهمکار -

 ؟ یهم دار یپرسم : و مدرک یم دیو با ترد کنم یفکر م یکم

  ! ندارم ازیبه مدرک ن تییبازجو یبرا -

 .. امیپس منم نم -

کنم اما او از پشت دستش را دور گردنم حلقه  یبه سمت در حرکت م دوباره

را از پشت سر به گوشم  شیدهد سپس لب ها یکند و آن را فشار م یم

با زور  گهی، دفعه د خورم ی، قسم م یایغرد : اگه فردا ن یکند و م یم کینزد

  نه ؟ ای یشد رفهمی! ش برمت یم

 یم یمخلوط شده ، بدنش عطر تند گارشیعرق او با س یکنم ، بو یم سکوت

 .. استشمام کنم شتریکنم ب یو تالش م برم یدهد اما من از آن لذت م

 یم یچه غلط یپرسد : دار یدهد و با حرص م یفشار م شتریگردنم را ب او

 ؟ یکن
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 یازم متنفر نبود نقدری! اگه ا یمردونه ا یلی، تو خ ادیعرقت خوشم م یاز بو -

 .. کردم اما کارآگاه یامشب به تخت خوابم دعوتت م

 یکنم و ادامه م یآن فرار م ریاز ز یراحتکند ، من هم به  یرا شل م دستش

 .. میدشمن باش ید یم حیدهم : تو ترج

 نیاول نیهستم ، ا وانهیکند د یگمان م دهد ، حتماً یجوابم را نم گرید او

 .. کند یمن تکرار م دنیبا د یاست که هر مرد یجمله ا

ب ش ازدهی، ساعت  گردم یفرستم و به خانه ام برم یم ریخب او بوس شب یبرا 

 رانیها هم رفته اند ، خانه ام و رکیرجیم سرده شده ، جیچا وانیاست ، ل

 .. است

انم تو یکتابخانه نشسته ام ، فضا آنقدر ساکت است که م شخوانیپ پشت

به  شتریروزها مردم ب نیدور و برم را بشنوم ، ا یبال زدن مگس ها یصدا

 .. دوست دارندکردن را  "ینقش باز"روند آخر آنها  یم نمایس

هستم و  شخوانیچهار بعد از ظهر است ، ناهارم را خورده ام ، پشت پ ساعت

 یاسیس یسالن نشسته است ، کتاب ها یدانشجو در انتها کیزنم ،  یچرت م
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روزنامه ها را  یکنم ، حت ینفرت دارم ، اخبار نگاه نم استیخواند ، از س یم

من به  ی، برا نمجمهور کشور را بدا سیئبه زور نام ر دیخوانم ، شا یهم نم

. تاس تیاهم یکتابخانه ب یها ییاندازه دستمال توالت مچاله شده در دستشو

. 

  ! زیسورپرا -

بار  نیاول نی، ا خورم یجا م یرعلیچهره ام دنیآورم و با د یرا باال م سرم

کردم از مطالعه متنفر است ، او  ی، گمان م نمیب یاست که او را در کتابخانه م

 .. خواند یافکارم را م

نفرانس ک هی ندهیهفته آ یول ینیبب نجایمنو ا یانتظار نداشت بندم یشرط م -

؟  یاش کن هیته یونت ی، م خوامیم یسیانگل یابیمهم دارم و چندتا کتاب بازار

 .. کنم ی! من مبلغشو از قبل پرداخت م لطفاً

،  رمیگ یکتاب ها را از او م ستیدهم و ل یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

 دنیانتظار د است ، حتماً یاندازد ، کتابخانه بزرگ یبه اطراف م ینگاه یرعلیام

 .. را نداشته ییفضا نیچن
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 کنم یاش م هیته ندهی، تا سه روز آ زنم یبه سرپرستم زنگ م -

ند ک یکه به لب دارد از من تشکر م یشگیبا همان لبخند مهربان هم یرعلیام

 انجیبه ا یگرید لیدل یکنم داستان کتاب ها بهانه بوده و برا ی، احساس م

 .. آمده

کند و با  یپا و آن پا م نیا یمدت یرعلی، ام دیآ یدرست از آب در م حدسم

  مگه نه ؟ شه یکارت تموم م گهیپرسد : تا دو ساعت د یم دیترد

انم د یرا نم لشیخواهد منتظرم بماند ، دل یزنم ، او م یپلک م "بله"نشانه  به

 .. پرسم یکارم تمام شود بعدا از او م کنم ی، صبر م

دهم و  یدارد ، لم م یراحت یها ی، صندل میاو نشسته ا دیجد نیماش در

 .. کنم یاستراحت م

برد ،  یم یخواهد با من شام بخورد ، او من را به رستوران باکالس یم یرعلیام

مشترک  ییوعده غذا نیدوم نینقص خوش خرج است ، ا یمرد ب کیاو 

 .. دست و دلباز بوده شهیماست و او هم
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، از کارها و کنفرانس هفته  دیگو ی، او چرت و پرت م میخور یبا هم شام م ما

، مدام ساعت را نگاه  ستیجذاب ن میبرا شیزند ، حرف ها یاش حرف م ندهیآ

توانند کسل  یمردان هم م نینقص تر یب یحت میگو یکنم و با خود م یم

 .. کننده باشند

کند ، من  یشام سکوت م انیفهمد حوصله ام را سر برده چون تا پا یاو م انگار

 رهیخ دهیکه مقابلم خواب یسرخ کرده ا یزنم و به چشمان ماه ینم یهم حرف

نسان هم به گوشت ا ایرسد ، آ یال به ذهنم مؤس کیشوم ، آن لحظه تنها  یم

  اندازه آن خوشمزه است ؟

،  میآورده که با هم خاطراتم را چال کرد ییشب است ، او مرا به همان جا مهین

را  لیاست که اتومب قهی، او پنج دق نمیب ینم ینور چیه لمانیبه جز چراغ اتومب

تا حرفش را  میگو ینم یزیشده ، من هم چ رهیخ رو به روبه خاموش کرده و 

 .. دارد ازیاست و به فرصت ن یمرد خجالت کیبزند ، او 
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 یم رونیتازه کنم ، دستم را ب یدهم تا نفس یم نییرا پا نیماش شهیش یکم

ابرها خواهند  یکنم ، هوا هم دم دارد ، به زود یباران را احساس م میبرم ، شم

 .. ستیگر

 ؟ انایدا -

ه خانم را ب شوندیبار است که او پ نیاول نی، ا گردم یسمت صاحب صدا برم به

 .. کار نبرده

 ! من بهت دروغ گفتم -

 دنیام اما شن دهیشن یادیز یزند ، من دروغ ها یدانم از چه حرف م ینم

 .. بتوانم او را ببخشم دوارمیدروغ از زبان معشوقم درد دارد ، ام

دهد : من باکره  یادامه م یدزدد و با چهره شرمنده ا ینگاهش را م یرعلیام

 .. رابطه نداشتم یدختر چیهستم ، تاحاال با ه

نم ز یام ، لبخند م دهیاست که تا به حال شن یدروغ نیتر نیریش نیا احتماال

 .. است ی، او مرد با وجدان
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گم راستشو ب دمینه خجالت کش ایرابطه داشتم  یبا کس یدیازم پرس یوقت -

، حس کردم اگه  دمینخواب یا دخترسالمه و هنوز ب یبه س کینزد گهیآخه د

 .. رسم یبدبخت به نظر م یلیراستشو بگم خ

 منیخوش  یخندد ، از آن خنده ها یکشد و م یبه صورتش م یدست او

 .. طعم درد دارد شتری، ب ستین

 یجنس مخالف رو کنار گذاشتم ، تو .. من کامالً ایخب .. بعد لع یدون یم -

 یانجام بدم ول نکارویشده ا یلندن هم به دوتا فاحشه خونه سر زدم تا هرجور

 هیگرفت ، من .. من .. من  یچشمامو م یاون جلو رینتونستم چون مدام تصو

که با هم صبحانه  شیدرکش سخته اما تا هفته پ دونم ی، م میمرد احساس

ست که ه اهفت هینداشت ، االن  تیبرام اهم ادیب شیو اون بحث ها پ میبخور

قراره ازدواج  گهیاون دختر د گم یو با خودم م کنم یشب و روز دربارش فکر م

 یپس چرا خودمو محروم کنم ، منم حق زندگ ستمیمن ن ندشیکنه و شوهر آ

 .. دارم
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 یکنم ، من نم یرا گم کرده ، احساساتش را درک نم شیدست و پا کامالً او

 یکه در جلسات مشاوره گروه شیرا چند سال پ نیتوانم آدم ها را بفهمم ، ا

شده بود  یکه به او تجاوز گروه یمقابل زن ی، وقت دمیکردم فهم یشرکت م

هرگز به  گریکرد و گفت د رونیخنده زدم ، سرپرست من را از جلسات ب ریز

را داد و به برادرم اقرار  یخیبا قلب  یآنجا برنگردم ، او به من لقب فاحشه ا

جامعه خطرناک  یبا انسان ها را ندارم پس برا یهمدرد ییتواناکرد که من 

شوم ، هرچند که برادرم هرگز به حرف  یبستر مارستانیدر ت دیهستم و با

 .. او گوش نداد یها

 از یرعلیزنم ، ام یگذارم و لبخند م یاو م یپا یحال من دستم را به رو نیا با

 کیرا نزد میدهد ، من لب ها یخجالت سرخ شده و ادامه حرفش را قورت م

 نیاول نیشود ، ا یمان کم و کمتر مهای،  فاصله صورت برم  یاو م لب های

آن  یاطعم لب ه قبالً دیدانم ! شا ی؟ نم یرعلیبوسه من خواهد بود ، اما ام

او باشم ، اگر طعم  نیخواست اول یباشد ، دلم م دهیرا چش یفاحشه چشم رنگ

 یبوسه مردد م یمانده باشد چه ؟ برا یباق یرعلیام یلب ها یبه رو شیلب ها
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بوده و هست ،  شهیم ، همانطور که همهخوا یشوم ، من تمام و کمال او را م

 .. نقص و فوق العاده یب

 یبر نم میگرم شده ، چشم از لب ها شیتشنه لبانم هست ، نفس ها یرعلیام

 .. کاممان جانش را به لبش رسانده نیدارد ، عطش اول

بوسه  کی، قرار بود  مکم یرا م شیسپارم ، لب ها یرا به دست باد م دیترد

دل کندن سخت و  میریگ یاز هم کام م شترینرم و کوتاه باشد اما هرچه ب

 .شود یسخت تر م

،  مکم یکوبد ، محکم تر م یم نیو سقف ماش شهیهم شروع شده ، به ش باران

بکشم ،  رونیب شیلب ها انیخواهم جانش را از م یم ایآنقدر محکم که گو

اش  یقلیکند ، پوست صورت صاف و ص یم یبا من همراه کامالً یرعلیام

 فتماناو عطش ج لیسوزاند اما زنگ موبا یرا م میآنقدر داغ شده که گونه ها

اندازد ، مادرش است ،  یبه صفحه آن م ینگاه یرعلیکند ، ام یرا خاموش م

 .. تواند جوابش را ندهد ینم
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 محل یاشتباه گرفته ، خروس ب فهمم یکند م یاز آنکه تماس را قطع م بعد

 .. ردیگ یاست ، نصف شب هم تماس اشتباه م

 ی: اگه کس دیگو یو م ردیگ یمن خنده اش م دهیچهره ژول دنیبا د یرعلیام

  ! یبود یکه مشغول چه کار شهیمعلوم م کامالً نتتیبب

بوسد و  یرا م میکند ، لب ها یمرا دور کمرم حلقه  شیدوباره دست ها بعد

 .. ام را بخواباند یخواهد صندل یم

 دیآ یخوشم نم کار نیهمبستر نشده ام ، از ا یبا کس لیدر اتومب چوقتیه من

. کند یمنزجرم م نیدر تخت خواب خودم باشم ، سکس در ماش مهخوا یو م

. 

 یکشد ، او احساس م یم یدست از عشق باز ندیب یکه اکراهم را م یرعلیام

 .. کند یم یتند رفته و از من عذر خواه یکند کم

 یتخت خواب خودم منو بکن یدوست دارم تو -

 جلوه حیشود ، من انقدر در نظرش وق یشوکه نم میحرف ها دنیاز شن گرید او

 .. را دارد یهر کلمه ا دنیکرده ام که انتظار شن
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  خونه ؟ میبرگرد یخوا یم -

 .. زند یدهم ، استارت م یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

درختان در  یقبل از طلوع ، میان لرزش برگها یاتفاقات هر روز ، کم تمام

شود ، من  یخورد و سیل عظیمشان به شهر روان م یرقم م یخاکستر یبادها

 یکمهریت آغاز شد ، دنیایم تنها  یمهر با ب یکه به جا یاما ، از آن پاییز

 .. یبرگ یدارد ، فصل بفصل 

 یبه کلمه هم در نم یکه حت یهم که بیافتد درون من است ، اتفاقات یاتفاق هر

 .. آیند

ه ام که نوشت یکشد و با خواندن شعر یرا م ییدستم برگه بازجو ریاز ز کارآگاه

 .. زند یم یپوزخند

تنها  زیم کیو  یچراغ ، دو صندل کی،  مینشسته ا یاتاق شش متر کی در

است ، کاش به  قهیاداره چقدر بد سل نیا سیئر یدکور آن هستند ، به راست

ها  یکرد ، مثال اگر کاش یاز چوب نرد استفاده م یآهن یو صندل زیم یجا

 یشده ا یپارچه گلدوز زیم یکدر نبود ، اگر رو کیکف سرام ایسبز بودند ، 
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کنم ، کاش  یناراحتوقت من مجبور نبودم تمام مدت احساس  قرار داشت ، آن

 .. بلد بود "یزنانگ" یاداره کم نیا سیئر

اما تو واسه من شعر  یسیبنو یدون یم یبرگه دادم تا از برادرت هرچ هیبهت  -

  ؟ ینوشت

  ؟ سندمینو هیکه من  یدونست یم -

و برام  دونستم ی: نه نم دیگو یو م ندینش یکشد ، مقابلم م یم یپوف او

 .. نداره میتیاهم

 یراب ییالبداهه ها یف یالبته سالهاست نتونستم کتابمو تموم کنم ، گاه -

بار  نیکنم ، ا ادداشتی رسه یو مجبورم هرجا که دستم م ادیرمان به ذهنم م

 .. افتاد ییقرعه به نام برگه بازجو

  ؟ یزند : تو منو مسخره کرد یکوبد و داد م یم زیم یرو تیبا عصبان کارآگاه

 .. کند یاصال هنر را درک نمکشم ، او  یم یآه
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به  نشسته ام ، او ریو دلگ کیاتاق تار نیساعت است که در ا کی از شتریب االن

دهد تا آن را پر کنم اما من  یبه من م یدیزند و هربار برگه جد یسرم داد م

 وانیل کی، حوصله ام سر رفته ،  سمینو یشعر م ایکشم  یم یآن نقاش یبه رو

: تا حرف  دیگو یو م دکن ینثارم م یخواهم ، کارآگاه چشم غره ا یم یچا

 .. مید یکوفت هم بهت نم ینزن

 .. بخورم یزیچ هی دیمن خشک شده ، اگه بخوام حرف بزنم با یاما گلو -

: باور کن اگه  دیگو یآورد و م یباال م دیانگشت اشاره اش را به نشانه تهد او

 .. کنم یچالت م نجایخودم هم یبا دستا ینگ یزیچ

 .. کنم یدهم با او همکار یدهم و قول م یتکان م "باشه"را به نشانه  سرم

،  اوردیآب ب وانیل کیاو  یو برا یمن چا یبرا خواهد یم یاز آبدارچ کارآگاه

جعبه آن  دنیگردد ، با د یم یبه دنبال قرص خاص شیها بیبعد داخل ج

 .. خورد یهم از آنها م ی، مال اعصاب است ، منج شناسم یقرص را م

 یهم م تییسکویبسته ب کی میاست ، او برا یمرد مهربان و محترم یآبدارچ

 .. کنم لیم یآورد تا با چا
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رود ، بدون حضور او  یم رونیخورد و از اتاق ب یرا م شیهم قرص ها کارآگاه

 .. کنم یام را نوش جان م ییوعده غذا نیکنم و با آرامش اول یتازه م ینفس

 قهیمن تمام شده ، او هم به نظر آرام تر است ، شق یگردد چا یباز م یوقت

: خب  دیگو یاست م دیکه از او بع یمیدهد و با لحن مال یرا فشار م شیها

 شی، شما چهارماه پ میکن یاز اول شروع م گریبار د کی،  یاریخانم اسفند

 .. و دیبرادرتون رو مالقات کرد

 .. صبح روز بعد از خونه من خارج شدند ، بهتون که گفتم شونیو ا -

  کنه ؟ دییأت تونه یو نم دهیند شونویها ا هیاز همسا کدوم چیطور هه و چ -

چون  دی، شا ستمی: مقصر من ن میگو یم یتفاوت یاندازم و با ب یباال م یا شانه

 .. نبوده درست برخالف شما ییبرادرم مرد پر سر و صدا

شود تا به وعده اش  یتواند خودش را کنترل کند ، از جا بلند م ینم گریاو د 

که از پشت پنجره مشغول مشاهده ما  ییعمل کرده و من را چال کند اما آنها

واهند خ یکه در گوشه اتاق نصب شده از کارآگاه م ییبلندگو لهیهستند به وس

 .. دهد انیپا ییبه بازجو
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به سرانجام رساندن  یاو برا یتالش ها مات و مبهوت مانده ، تمام کارآگاه

سد و  یو سرخورده به نظر م دیناام پرونده اش به بن بست خورده ، او کامالً

 .. کرده نیمن او را تا حد جنون خشمگ انهیتوانم اعتراف کنم لبخند موذ یم

سالخورده اما درشت  یرمردی، او پ دیآ یم ییبه اتاق بازجو یناشناس مرد

هم به تن ندارد اما از آنجا که کارآگاه به  یو سرحال است ، لباس نظام کلیه

کنم درجه اش  یزند گمان م یکند و او را قربان صدا م یاحترام م یاو ادا

 .. باالتر است

توانند بدون مدرک من را نگه دارند و مهلت  ینم گرید دیگو یبه کارآگاه م او

حتم او تمام تالشش  یورزد ، ب یرار ماما کارآگاه اص دهیرس انیبه پا ییبازجو

 است و یشناس فهیگناهکار کردن من به کمر بسته ، کارآگاه مرد وظ یرا برا

گناه را ساعت نه  یزن ب کی یکار او احترام قائل هستم اما چه کس یمن برا

 .. است یستیکار ناشا نیکشاند ؟ ا یم ییصبح بدون مدرک به اتاق بازجو

 یکند و در انتها بازرس به او گوش زد م یبا مافوق خود جر و بحث م یاو حت 

دهد  یدستور م سیئر یرا بداند و من را آزاد کند ، وقت گاهشیکند که جا
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 ریشود فرش قرمز را ز ی، او مجبور م ستیساخته ن یاز دست سرباز کار گرید

 .. برنده پهن کند و من را رها سازد یپا

کنم ،  یم ییپرنده احساس رها کیشوم مثل  یخارج م ییاز اتاق بازجو یوقت

اما مثانه ام پر  رمیام را جشن بگ یخواهد به دور خود چرخ بزنم و آزاد یدلم م

 .. گذارم یم دنیبعد از شاش یشده ، جشن را برا

 یقدم برم یبرنده به سمت در خروج کیآمده ام و مثل  رونیتوالت زنانه ب از

شد ک یمن را م یاداره دست یاما قبل از آنکه به در برسم پشت پرده شلوغ دارم

که مقابل من در  یبرد ، با تعجب به چشمان مرد یو به درون اتاق نظافت م

 کنم ، او کارآگاه یم گاهو دهانم را گرفته ن ستادهیا فیکث یو جارو ها یکنار ت

ند ز یم هیگر ریاالن ز ماًخواهد باختش را باور کند ، حت ینم نکهیست ، مثل اا

 .. است یزی، او مرد رقت انگ

 و داد به  راه غیفکرشم نکن که ج ی: حت دیگو یکند و به من م یرا قفل م در

 .. یبنداز
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قدرت زبانم کارساز  رایابزار زنانه کمک نگرفته ام ز نیمن هرگز از ا قتیحق در

 .. تر بوده است

 نی، منتظر کوچکتر دارد یدهانم برم یدستش را از رو یبه آرام کارآگاه

بزرگ مقابلم  نیگراز خشمگ کیاست تا گردنم را بشکند ، مثل  یواکنش

 .. زبانش مزه کند ریببازد تا ز شتریب دیزند ، او با یو نفس نفس م ستادهیا

  ! یمنو نگه دار یتون یبهت گفت بدون مدرک نم ستیئفکر کنم ر -

است که  کیبهم نزد مانیچسبانده و آنقدر فاصله بدن ها واریمن را به د او

 .. درد گرفته میها نهینوک س کنم یحس م

زمان بگذره ، من  یو گذاشت یداد لمیمشت چرت و پرت تحو هیتو امروز  -

 نیتا آخر ا دم یوگرنه بهت قول م خوام یکننده ازت م جواب  قانع هیهنوز 

 .. وفتمیدنبالت راه م هیپرونده مثل سا

 .. ندارم یپرونده ارتباط نیمن به ا -
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برد ، من  یدهد ، او از آزار دادن من لذت م یقصد خودش را به من فشار م از

 .. نطوریهم هم

،  یتیبهتره بگم گ ایخانم  انایدا فهمم ینه رو من م ای یتو ارتباط دار نکهیا -

  ، نه ؟ نهیاسمت هم

 .. اسم صدا نکن نیمنو با ا -

 ییچه بال ستیکه معلوم ن یبرادر ای؟  یوفتیخانوادت م ادیچرا ؟ چون  -

  ؟ یسرش آورد

هد و د یم اکیو آمون تکسیگند وا یمشکل شده ، اتاق بو میبرا دنیکش نفس

 .. از هم قرار دارد یدر فاصله کم مانیکه لب ها دهیاو آنقدر به من چسب

کند ،  یخواهد من را عصبان یکنم ، او م یدهم و سرم را کج م یرا نم جوابش

 .. ندارد یرنگ شیرو شده ، حنا میدستش برا

  هوم ؟ ادیاسم خوشت نم نی، بهم نگاه کن ، چرا از ا یتیبا توام گ -
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زنم ،  یجواب پوزخند م یتا به او نگاه کنم ، به جا ردیگ یام را به زور م چانه

 .. افتد یم میزند و به جان لب ها یآخر م میکارآگاه به س

ا ر میاز او کام گرفته ام ، لب ها یرعلیهست که بعد از ام یمرد نیتر یوحش او

 نمک یبزنم ، دستانم را دور گردنش حلقه م غیگذارد ج ینم یول ردیگ یگاز م

و  سیگونه خ نیادامه دهم ، هم توانم یبوسه را تا آنجا که م نیا مهخوا یو م

 ادیرا از  تکسیو وا اکیآمون یکه بو شوم یم مانیداغ ، آنقدر غرق عشق باز

 یاست ، م یکند ، او عصب یبرم ، دستان کارآگاه به سمت باسنم حرکت م یم

 .. خواهد من را ببلعد

است ، از  یداغ شده ، او مرد بلند قامت و خوش اندام یمانند کوره آجرپز تنش

 .. برم یمن را در آغوش گرفته لذت م نکهیا

به  یکنم ، حت یم شیکشد ، من هم دست در موها یم نییام را پا مقنعه

کند ، همانطور  یم ی، او با من لجباز میده ینم دنیاجازه نفس کش گریکدی

 .. کرد یم شیساعت پ کیکه 
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با انگشت کارم را بسازد ،  خواهد یکند و م یشلوارم را از جلو م یها دکمه

م کن ی، گمان مکند  ینامناسبمان را درک نم تیاست که موقع یآنقدر شهوت

دور بوده ، تمام عناصر مردانه اش خواهان سکس  یاز رابطه جنس یادیمدت ز

 یها نهیخس خس س یشنوم ، حت یتپش قلب بلندش را م یاست ، من صدا

 .. گوش خراشش را

 یرا م میگلو یهم دارد ، وقت یزیت یخرس بزرگ است ، دندان ها کی مثل

کند از درد لبانم را گاز  یبلندش را در پوستم فرو م یبوسد و نوک دندان ها

 میگلو ریز گریدهد و با دست د یدست او در شلوارم جوالن م کی،  رمیگ یم

 ی، انگار م زند یبراقش هم به من زل م زیدهد ، با آن چشمان ت یرا فشار م

هم دارد ،  یمیخضبکشد ، انگشتان  رونیخواهد از سوراخ کسم مدارک را ب

 .. شده دهیاما کف دستانش ساب ستیکارگر معدن ن

داده ام ، او انگشتانش را باال و  هیتک واریهستم و سرم را به د زانیاز گردن او آو 

از لذت درد را  شتریب خواهد یکند ، عمق من را کشف کرده اما م یم نییپا

که  یتغالدهد ، مثل پر یکند ، محکم فشار م یاحساس کنم ، مچاله ام م
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بزنم ، التماسش  غیمن ج خواهد یکند ، م یمچاله م ردیبخواهد آبش را بگ

 دنیو هرگز نخواهد بود ، از د ستیکنم ، از او بخواهم مرا رها سازد ، او برنده ن

 .. برم یاو لذت م یدر پ یپ یتالش و ناکام

ز ا نیزنم ، ا یکند تا درد بکشم به او لبخند م یواژنم را مچاله م یوقت یحت

زبانم  ریمرا شکنجه کند و از ز خواهد ی، او م ستین یشگیهم یآن سکس ها

من خارج سازد ، تحمل  یپاها یوجودم را از ال رهیخواهد ش یحرف بکشد ، م

 یمن م بخندباخت را ندارد ، سکوت مرگ آور من سوهان روحش شده ، به ل

هستم  دنیکش دانست من عاشق درد یدهد ، اگر م ینگرد و محکم تر فشار م

دانم به نقطه اوج  یبندم ، م یداد ، چشمانم را م یکار را ادامه نم نیهرگز ا

 یباریجوشد و جو یم یلرزد ، درون من چشمه ا یم میهستم ، پاها کینزد

 یلیاست ، خ یفهمدد ، او جالد ماهر یشود ، کاراگاه م یبه سمت واژنم رها م

 .. شود یکشد و چشمه آب شهوتم خشک م یم رونیزود دستش را ب

 نیشهوت گرفته و من به ا یبار اتاق بو نیبه شمارش افتاده ، ا مانیها نفس

در بود ، آنق اکیبه آمون هیشب یزیداشت چ ییکنم که اگر شهوت بو یفکر م



168 
 

ر هر بار انزجا نیکه با ا زیو آنقدر وسوسه انگ یاو را بو کن یتند و ترش که نتوان

 .. یکن یآن لحظه شمار دنییبو یبرا

خواهد سطل آبش  یاداره است ، م یفتچظاچرخد ، ن یلحظه قفل در م نیا در

کند و بعد از باز کردن در از مرد  یم میرا بردارد ، کارآگاه من را پشت سرش قا

  ؟ یموریت یخوا یم یپرسد : چ یم ینظافتچ

کارآگاه را ندارد  دنیاما از آنجا که انتظار د نمیتوانم صورت مرد را بب ینم

 .. تعجب کرده کنم یگمان م

  ؟ دیکن یم کاریچ نجایکارآگاه ؟ شما ا -

 گاریکه سروان س یدون یبکشم م گاریجا س هیاعصابم خورد بود اومدم  -

 .. ادیساختمون و محوطه ممنوع کرده پس صدات درن یتو دنویکش

به خدا اگه  دیهم نکش نجایا گهید شه یاگه م یتخت قربان ول التونیخ -

 .. شه یواسه منم بد م نهیسروان بب
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بندد و من را در حصار دستانش  یکند ، دوباره در را م یاو را دک م کارآگاه

 .. کند یحبس م

  ؟ یکاریامروز ب -

 .. رمیدو ساعته بگ یبا وجود تو مجبور شدم مرخص -

  ! یاینم پس زنگ بزن و بگو کالً -

  و چرا ؟ -

 یتیمیاحساس صم چیت ، طبق معمول در لحن کالمش هاس یجد کامالً او

 .شود ینم دهید

  ! یایچون قراره به خونه من ب -

  کنم یرو قبول نم بهیغر یمن دعوت مردا -

 .. شم یمحسوب نم بهیغر گهیشلوارت بوده د یتا مچ دستم تو یوقت -

حال گستاخ است ، از  نیپروا و در ع ی، ب یخندم ، کارآگاه جد یطعنه او م به

 .. برم یسر به سر گذاشتنش لذت م
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  ؟ میکن کاریخونه قراره چ یو تو -

 .. میداد یانجام م میکه داشت یکار نیهم -

 منظورت شکنجست ؟ -

 .. به تو که بد نگذشت -

 وهی نقدریطور اه چ دونم ی: نه ، فقط نم میگو یزنم و م یم یپررنگ لبخند

  ؟ ادی، نکنه از سکس با برنده ها خوشت م یبهم عالقه مند شد

 یرو زا هیکنم که اون لبخند مضحکت جاشو به گر یدوست دارم کار شتریب -

 .. بده

دهد :  یکه با خشم به من زل زده ادامه م یو در حال ردیگ یام را باال م چانه

  ! خندم یمنم که از ته دل م نیاون روز ا یدون یم

 یک یدیکه خند یبار نیکارآگاه ، آخر یستیبلد ن دنیکردم تو خند یفکر م -

 یلیخ بندم ی؟ شرط م یکرد یبازرس باز م یمادرتو برا یپاها یبوده ؟ وقت

 .. یبر یازش حساب م
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 یلحظه احساس م کی یکوبد ، برا یکنار سرم م واریبه د یمشت محکم او

 .. لرزد یکنم زلزله آمده ، تمام اتاق م

کرده ام اما دست از  یرو ادهیز کنم یدهد ، احساس م یرا فشار م میگلو ریز

 .. کشم ینم دنیخند

  ؟ یدی، شن کنم یلهت م یمزخرفاتو تکرار کن نیا گهیبار د کی -

 ... با او شروع کنم یدیجد یباز خواهم یدهم ، م ینم یجواب

آورم و به نشانه  یدهد ، نفس کم م یفشار م شتریگردنم را ب ریز کارآگاه

 .. زنم یلک مپ "باشه"

،  کنم یسرفه م ی، دو سه بار به آرام دارد یمرب میگلو ریدستش را از ز یوقت

را جا به جا کند ،  کلمیدست تمام ه کیتواند با  یدارد ، م یا یاو دستان قو

حد  نیاو را تا ا نیهم سه برابر من قد دارد اما از من شکست خورده ، حتماً

چشاند اما  یقبل از من به کارآگاه طعم قدرت را م یساخته ، کاش کس یعصب

 .. بار انگار نوبت به من افتاده نیا
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 ی، او من را به رو فتما یم شیکنم و دوباره به جان لب ها یتازه م ینفس 

آن تنها  یکنم مدت هاست رو یاندازد ، فکر م یتخت خواب دو نفره اش م

کشد ، بعد با آن  یسگ تنم را بو م کی، مثل  چاره یخوابد ، کارآگاه ب یم

 احساس آنکهاز  شتریکند ، ب یرا پاره م راهنمیاز پ یقسمت زشیت یدندان ها

ز ا رونیکه ب یتوله سگ ادیهستم به  یانسان در حال عشق باز کیکنم با 

 یها شیافتم ، او وحشتناک است ، با آن ر یپنجره اتاقم در حال تقال بود م

ه بلک ستیکند ، نه تنها محتاط ن ین ها را منزجر مز شیپرپشت و بدن پرمو

در شکم و  را زشیت یناخن ها یدارد ، وقت یوانیو خصلت ح یخو شتریب

 رمیگ یبندم و آنقدر محکم لبانم را گاز م یکند چشمانم را م یفرو م میبازوها

شود ، خون شور  یم یخون در دهانم جار یکه پوستش پاره شده و مقدار

اندازد و  یبه دهان خون آلودم م یدهد ، کارآگاه نگاه یاست ، مزه آهن هم م

آن را  قیدق یکند که معنا یزمزمه م یزیمکد ، بعد در گوشم چ یآن را م

خسته کننده او  یهستم که نخواهم به حرف ها ی، آنقدر شهوت فهمم ینم

 .. گوش کنم
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 یرود ، او ب یم شیبه دنبال غذا یسگ شکار کند ، یرا از هم باز م میپاها او

سر او آورده  ییاز زن ها چه بال یمالحظه است ، افسارش هم در رفته ، دور

  اش غلبه کند ؟ یوانیح یتواند  بر خو یکه نم

خواهد مثانه ام را رها کنم و  یسوراخ واژنم هست ، دلم م یمشغول تماشا او

 یبعد رو تخت یخواهد بود ، اندک یدنیتخت خواب او بشاشم ، واکنشش د یرو

آورد و از من  یباال م میپاها یشود ، کارآگاه سرش را از باال یم سیخ کامالً

  هوم ؟ یسر به سرم بزار یخوا یپرسد : پس م یم

 .. ، با عشق ساختمش یبر یازش لذت نم دونستم ی، نم دیاوه ببخش -

خواهد خودش را  ینم هم دیخونسرد است ، به نظر اصال منزجر نشده ، شا او

 .. کار هستم نی: برعکس عاشق ا دیگو یببازد و م

 هیآنکه شب یخندم ، او برا یبلعد ، من هم م یرا باال عالقه م فمیواژن کث او

 دنیاگر بلع یکند ، حت یم یبرنده ها به نظر برسد خودش را وادار به هرکار

 .. زن باشد کی فیواژن کث
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بود  یزیچ نیآخر سیپل هینکردم کارآگاه ، سکس با  ویسفم که واست شأمت -

ده پرون یمن تو کرد یکه فکر م یسیپل کرد ، مخصوصاً یکه به ذهنم خطور م

 .. برادرم نقش داشتم

 خوام یم یول کنم یفکرو م نی: هنوزم هم دیگو یکند و م یتازه م ینفس او

 .. بفرستمت زندان مثل سگ بکنمت نکهیقبل از ا

داند ، بهتر از هر  یکارش را م ی، آن گراز وحش بندم یرا با لذت م چشمانم

 .. دمیکه تا به حال د یمرد

شلوارتو  یکرده ، قصد ندار میحشر یکارآگاه فرهنگ لغات عاشقانت حساب -

 ؟ یکن یرو عمل تتیتا ن یاریدرب

 هیا نکردم ، سکس ب وی، واست ش یداشته باش دنشویتحمل د ستمیمطمئن ن -

 .. کرد یبود که به ذهنم خطور م یزیچ نیآخر مضنون

مگه نه ؟ اعتراف کن  شه یم زیجور سکس خاطره انگ هی نی، ا یاوه چه عال -

 .. کارآگاه
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پرسم :  یم رمیگ یکه آن را گاز م یو درحال دارم یکنار تخت را برم بالشت

  ؟ دمیتخت خوابت خواب یکه رو میمضنون نیمن اول

 .. دهم یسر م یدهد ، قهقه ا یجوابم را نم او

 یتا با زنا یریگ یم ییجنا ی، نگو که از قصد پرونده ها طونیکارآگاه ش -

 .. یبدبخت هم خواب بش

 دیگو یکند م یکه کمربندش را باز م یشود و درحال یتخت بلند م یاز رو او

 .. ، وقتشه دهنتو ببندم یزن یحرف م یلی: خ

  ! با چسب نباشه دوارمی: ام میگو یکنم و م یباز م یرا به آرام چشمانم

گرداند ، دهانم را پر کرد تا حرف نزنم ، اما حاال  یشکم بر م یرو همن را ب 

 .. اش برود یواقع تیسراغ ن دیبا

 خانم یتیبهت حق انتخاب بدم گ خوام یم -

  ! یاوه ، چه عال -

  ؟ یبه زندان کجا منتقل بش یخوا یم -
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 یپرسد : چرا جواب نم یکشد و م یرا از پشت سر م میخندم ، او موها یم من

  ؟ ید

، فعال منو بکن  میزن یدربارش حرف م یکرد دایپ یمدرک همیهروقت که عل -

  که اسمتو ندونم ؟ ستین فیح یکارآگاه ! اوه راست

 .. هیتو کارآگاه کاف ی: برا دیگو یمالد و م یرا به باسنم م رشیک او

  صدات بزنم ؟ یکن یمنو م یدار یوقت یدوست ندارپس  -

 یجور نی: آه کارآگاه ، آه ، آه هم میگو یکنم و با ناز م یرا نازک م میصدا

  ! یادامه بده ، تو کارتو خوب بلد

 .. ووغرد : جنده بچه پر یم رلبیکند و ز یرا محکم رها م میموها او

او را  یباز نیه بزنم ، اکند ، آنقدر محکم که از ته دل قهق یمحکم م بعد

شده و تمام تنش  ریاش سراز یشانیخسته کرده ، آنقدر که عرق از پ یحساب

با او جان  یباز یشود ، کارآگاه نفس کم آورده اما من همچنان برا یم سیخ

 .. دارم
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 میگو یکنم و م یخنده ام م هیاش را دست ما یناتوان خوابم یاو م یرو یوقت

 ، مگه نه ؟ یایاز پسم برب یتون ی: تو نم

 یم یخسته ا یخشم سرخ شده با صدا ایاز سر شهوت  ستیکه معلوم ن او

 .. غرد : خفه شو جنده

 .. یایاز پس من برب یتون یاعتراف کن کارآگاه ، بگو که نم -

 .. شده ریال بردم دلگؤس ریغرورش را ز نکهیدهد ، از ا یرا فشار م میگلو ریز 

 .. کنم یبشنوم دهنتو پرخون م گهیکلمه د کی خورم یقسم م -

آورم و درحال که دور لب  یم رونیکند ، زبانم را ب یرا رها م میسپس گلو 

 .. یستی: بکن ، تو مردش ن میگو یم سمیل یرا م میها

  ! انایخفه شو دا -

 نیهم یپرسم : نکنه زنت برا یو با طعنه م مالم یآلتش م یرا به رو خودم

 هگید یکیداره با  یدیخونه و د یدیترکت کرده ؟ شب خسته از سر کار رس

  ؟ کنه یم یعشق باز
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شود و خون  یگردنش برجسته تر م یافتد ، رگ ها یبه نفس نفس م او

 .. ردیگ یچشمانش را م یجلو

  ! دم یدارم بهت هشدار م -

 یه ماش آپرسم : داشت بر یم طنتیکنم و با ش یم کیرا به گوشش نزد لبانم

 ینجوریکه قول داده بود مال شما باشه ؟ ا یتخت ؟ تخت نیهم ی؟ رو دیکش

  ؟ آه .. آه .. آه

کند ،  یشود و من را به گوشه تخت پرتاب م یاز کنترل خارج م کارآگاه

نثار  یماند و او چنان مشت یم یکاره باق مهیما با خشم او ن بیسکس عج

شود ، همانطور  یشده و دهانم پر از خون مپاره  کند که  لبم کامالً یصورتم م

 .. کند یکه گفته بود به وعده اش عمل م

 یکنم و با صدا یتخت رها م یخودم را به رو کشم یاز درد رنج م نکهیا با

تواند خشمش را  یدر سکس هم نم یبازنده است ، حت کیخندم ، او  یبلند م

 .. کنترل کند
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کند ، انگار که روحش دوباره به  یممن وحشت  یدهان خون دنیبا د کارآگاه

 پرسد : حالت .. یم دیزند و با ترد یبار پلک م نیتنش بازگشته باشد چند

  خوبه ؟

 یماریگفت ، او از ب یرا م نیکه ا شیشده ، قرص ها یاو دچار جنون آن قطعاً

 .. برد یاعصاب رنج م

 ، ستی: مهم ن میگو یکنم و م یپاک م زیم یرو یلبم را با دستمال کاغذ دور

 .. خودم خواستم

خاطر شده و آشفته به  دهیکشد ، انگار از دست خودش رنج یکنارم دراز م او

 .. سد ینظر م

دارد و با مرور  ینگه م یشانیچشم ها و پ یچند لحظه رو یرا برا دستانش

 .. دمیتخت د نیهم ی: آره ، اونو رو دیگو یخاطراتش م

کنم تا به حرف  یسرم ستون م ریکشم ، دستم را ز یخودمان پتو م یرو به

 .. گوش دهم شیها
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 ! مردم هستم یتراژد یداستان زندگ عاشق

ساله دارم ازش فرار  هیکه  یگفت ویزیبزنم تو دهنت اما تو چ خواستم ینم -

 .. کنم یم

 .. تلخه قتیحق -

 یاندازد ، بدنم را به سمت خودش م یبه من م یو نگاه دارد یرا برم دستانش

پرسد: از آزار  یم کند یم تیرا به پشت گوشم هدا میکه موها یکشد و درحال

 ؟ یبر یدادن آدم ها لذت م

 .. دانم که پاسخ مثبت است یم قتیدهم ، اما در حق ینم یجواب

نباشه آن وقت حرف زدن با  لمیکشد ، اگر مکالمه باب م یم یخسته ا نفس

 .. دهیرا فهم نیمکن است ، او هم ام ریمن غ

  استراحت کنم ، لباساتو بپوش و برو خوام یم -

 .. منم -

 ؟ یپرسد : تو چ یاندازد و م یبه من م یپرسشگر نگاه
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  استراحت کنم خوام یم -

رو تو : ب دیگو یکشد و م یگلو باال م ریرا تا ز شیکند ، پتو یمن پشت م به

و  فیکث یلی، تو خ یبخواب نجایخونت استراحت کن ، امکان نداره بزارم ا

  ! یستیانسان ن ، انگار اصالً یبیعج

گذارم ، من مدت هاست که در آغوش  یشانه اش م یاز پشت به رو را دستم

بدن آدم ها را فراموش کرده ام ،  یکنم گرما ی، احساس م خوابمینم یکس

 یخواب ها ی، گاه دانم یشاعرانه ، نم ینجواها ایعاشقانه  یلمس نوازش ها

 هآورم ک یرا به خاطر م یشنوم و مرد یرا م یمنج ی، صدا نمیب یم یمبهم

 .. از فرفره ها ساختم یخانه ا شیدروغ ها یبرا

خزم ، مردد هستم ،  یکشم و آرام آرام به سمت او م یتخت دراز م یرو به

 یآورم ، نم ادیکنم به  یچگونه بود ؟ تالش م لمس تن آدم ها در تخت خواب

 .. توانم
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،  هدیکنم ، کارآگاه هنوز نخواب یبه دور کمر او حلقه م دیرا با ترد میها دستام

 یکن یم یچه غلط یپرسد : دار یاندازد و با تعجب م یبه پشت سر م ینگاه

 ؟

 .. انسان باشم کنم یتالش م -

 یکه تا صبح مرا بیدار نگه م یهای یشدم به وسعت دلواپس یدریای امشب

 ... داشتند

بلعید و من در جایی میان دندان  یماه مرا م یسکوت مطلق اتاق کوسه ا در

ماه از دست  یعقل تا کمرم ، تا صبح در نبض هنجار این دریاها تپیدم ، و برا

 .. دگر ساختم یرفته ام ، قطره قطره ، در خود دریای

شده ام ،  داریکنم ، تازه از خواب ب یدرست م یچاام ،  ستادهیآشپزخانه ا در

 .. خواهد به تخت خواب برگردم یچشمانم خمار و خواب آلود است ، دلم م

 ما .. ما .. ن -
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 زیت میکنم ، گوش ها یرا رها م میشنوم ، فنجان چا یم ییداخل حمام صدا از

دارم  یبه سمت حمام قدم برم دیشناسم ، با ترد یشود ، صاحب صدا را نم یم

گردم ، صدا  یشده ام ، برم یاالتیکنم خ یشود ، گمان م ی، صدا قطع م

در  شی، صدا امو آر دهیزند ، کش ی، به گمانم نامم را صدا م ردیگ یقدرت م

 .. آب باز است ری، ش چدیپ یحمام م

 ما .. ما .. ن -

 کند ؟ حتماً یبچه در حمام من چکار م کیدارد ،  یکودکانه ا یصدا

د توان یتخمدان گرفته ام ، او نم یکنم ، من بچه ندارم ، تنبل یم یالبافیخ

 .. او را در حمام من جا گذاشته یفرزند من باشد ، حتما کس

 ما .. ما .. ن -

کنم ، مردد هستم ، دچار شک و شبهه شده ام ، او  یدر حمام را باز م یآرام به

فرزندش را در حمام  یخواهد ، پس مادرش کجاست ؟ چه کس یمادرش را م

  من جا گذاشته ؟
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سر ندارد ، پشت تشت قرمز نشسته ، رنگ آب با خون قرمز او مخلوط  کودک

حمام  واریکند ، از در و د یم یتشت باز ، با خون آب شیشده ، با دست ها

خار آب کنم ، تمام فضا را خون و ب یاحساس م یچکد ، بخار گرم یخون م

،  زمااند یشده کودک که گوشه تشت افتاده م دهیبه سر بر یبرداشته ، نگاه

 یکنان سرش را بر م یتات یشود ، تات یکودک دو سه ساله است ، از جا بلند م

 .. اندازد یم نیتشت آب خون یدارد و تو

 گرید یچکد ، حت یگذرد و به سوراخ فاضالب م یم میپاها ریآبه او از ز خون

گردد و  یبه سمت من باز م دهیبار با همان تن بر نیخواهد ، ا یمادرش را نم

  ؟ میکن یباز یایپرسد : م یم طنتیبا ش

 زیکنم تا از م یکنم ، به نفس نفس افتاده ام ، دست دراز م یرا باز م چشمانم

تاق به سرتاسر ا ی، نگاه ستیآنجا ن یآب یآبم را بردارم ، بطر یکنار تخت بطر

 .. به آنجا پا گذاشته ام یدانم ک ی، نم ستیآشنا ن میندازم ، براا یم
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 یجمع م نیزم یتکه تکه ام را از رو یشوم ، لباس ها یتخت بلند م یرو از

کنم ، ذهن من در به خاطر سپردن  یابیمکانم را باز توانم یکنم ، هنوز هم نم

 .. کشد تا بفهمم کجا هستم یطول م یشده ، اندک فیخاطرات ضع

خندان  یزوج خوشبخت و دختربچه ا کیاز  یتوالت قاب عکس زیم یرو به

اتاق او  یواریبه ساعت د ی، پس هنوز در خانه کارآگاه هستم ، نگاه نمیب یم

 .. به خانه برگردم دیدهد ، با یاندازم ، چهار بعد از ظهر را نشان م یم

قصد ندارم با  ، ستیاز کارآگاه ن یشوم ، اثر یسر و صدا از اتاق خارج م یب

 .. ستمیکنم ، من که معشوقه او ن یخداحافظ یکس

 .. شنوم یاز پشت سر م ییدر را باز کنم صدا نکهیاز ا قبل

  عجله ؟ نیکجا با ا -

به او جواب پس دهم  دیرفت و آمدم با یکنم ، چرا برا یدر را رها م رهیدستگ

 ؟
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 یشود ، از چند ساعت قبل آرام تر به نظر م یم کیاز پشت سر به من نزد او

 .. زنم ی، دستش را کنار م ردیگ یرا م میرسد ، بازو

  ! خوام برگردم خونه یم -

 ؟ ی؟ بدون ناهار و خداحافظ یزود نیبه هم -

خورن و از  یغذا م کشونیهستم که بعد از سکس با شر ییزن ها هیمن شب -

 ؟ زنند یخاطرات شب قبل حرف م

 .. زند ، هنوز من را نشناخته یم یپوزخند او

م کنند ه یفرار م اتیکه بعد از انجام عمل ییفاحشه ها هیحق با توئه اما شب -

 .. یستین

 ! کنم یمن فرار نم -

 .. سفارش بدم یزیچ هیپس برگرد تا واسه ناهار  -

 دیسفم که باأ: مت میگو یکنم و م یدر دراز م رهیرا به سمت دستگ دستم

 .. رد کنم کارآگاه اما من نهادتونوشیپ
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شود ، او از قبل ذهنم را  یدهم در باز نم یدر را فشار م رهیدستگ قدره هرچ

 .. خوانده و در را قفل کرده

 .. گردن یبه من م یا روزمندانهیو با لبخند پ ستدیا یم نهیدست به س کارآگاه

  ؟ یگفت یم یخب داشت -

است ،  یذات یژگیو کیمن  یبرا یکنم ، خونسرد یدر را رها م رهیدستگ

 .. را گم کنم میدست و پا نمیب ینم یلیدل

 .. اًپرس جوجه سفارش بده ، بدون استخون ، لطف هیمن  یبرا -

حاضر است ، به خانه کارآگاه نگاه  مانی، غذا مینشسته ا یناهارخور زیم پشت

خودش قرار  یسر جا زیچ چیمرد مطلقه است ، ه کیکنم ، برازنده  یم

از پس ماند و جعبه  یکوه نکیاست و در س ختهیبهم ر منینگرفته ، نش

 .. شود یم دهید یحاضر یغذاها

  ؟ یخور یناهار م سیپل هیبا  یبارته که دار نیاول نیا -
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خورم ، از  یغذا م میجنس کیو شر سیپل هیبارمه که بعد سکس با  نیاول -

 .. متنفرم نکاریا

 ؟نبر یحوصلتو سرمچرا ؟  -

ها به درد پول و  یخورند ، بعض یمردها فقط به درد تخت خواب م یبعض-

باهاشون غذاتو  یهستند که بخوا نیا قیاز اون ها ال یقدرت و فقط عده کم

 .. یبش کیشر

  دسته آخرم ؟ یو من تو -

 .. به اجبار بله -

خود سه پرس کباب سفارش داده ،  یبه لب دارد ، برا یزیلبخند تمسخر آم او

 .. بزرگ گرسنه است لیف کیمثل 

  ! یشناس یمنو نم ی؟ تو حت انایدا یریگ یسخت م نقدریچرا ا -

 .. یکنم ، تو با من صادق نبود یشناختت نم یبرا یتالش -
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زند که قاب عکس  یدهد ، حدس م ینشان نم یحرفم واکنش خاص دنیشن از

 .. شوم یباشم ، منتظر جواب قانع کننده م دهیرا د

 .. کنه یم ی، با مادرش زندگ کاستیاسمش مل -

 .. هییبای، دختربچه ز گم یم کیبهت تبر -

آوردن خاطراتش او را درمانده ساخته ، گمان  ادیدهد ، به  یتکان م یسر او

ساخته ، در مقابل گذشته اش نقطه  خود یمرد قو نیکنم کارآگاه ، ا یم

تواند او را در کوتاه  یکه مانند زهر عقرب م یدارد ؛ نقطه ضعف یضعف بزرگ

 ..اندازدیزمان ممکن از پا ب نیتر

 هر بای، تقر ادینم ادشیاز من  یساله باشه ، مطمئنم خاطره خوب 1 دیاالن با -

 .. روز با مادرش در حال جر و بحث بودم

 .. سازد یه آدم را متأثر مکارآگا زیغم انگ ی، زندگ گرید یداستان تراژد کی

 تونم ینم یحت گهیبود ، د یرحم یرفتن ، مادرش زن ب رانیبعد از طالق از ا -

  ! ! احمقانست نمیبچمو بب
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به نشانه تأسف  یکند ، سر ینوشابه پر م وانیل کیزند و  یم یپوزخند او

از دستش ساخته  یاست اما کار مانیدهد ، از گذشته خود پش یتکان م

نها آ به  ت اعترافأرا که جر یگشت اشتباهات یاگر به عقب بر م دی، شا ستین

، همانطور که  هانتقام را از او گرفت نیکرد ، زمان دردناکتر یندارد ، تکرار نم

 یکند که م یفرو م ییگفته اند ، زمان کشنده است ، چاقو را در جا شهیهم

است ،  زیکند ، با دوام و ناگر ی، بعد ذره ذره عمل م دهید بیداند از قبل آس

 .. ردیگ یآرام آرام جان م

  ؟ یداشت یوقت بچه ا چی؟ ه یتو چ -

 .. دهم یتکان م "نه"افتم ، سرم را به نشانه  یخوابم م ادیبه  

ال ؟ اص یکن یوقت بهش فکر م چی، ه یبار ازدواج کرد کیدونم که قبال  یم -

  االن اون کجاست ؟

 ؟ یتیگ یدیتو حمومه ، شن -

 کنم ، یعروسمان نگاه م ثیآورم و به چشمان خب یرا با ترس و لرز باال م سرم

شوهرت  ی: وقت دیگو یدهد و م یبه دستان من م یرنگ بلند دیاو حوله سف
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باشه شما هنوز نامحرم  ادتی،  یش یبهت گفت حوله بده وارد حموم نم

جلوش  وبار چادرت کیمونده ، مبادا  یلی، تا فردا صبح عقد هم خ دیهست

 .. نهیکه موهاتو بب یاریدرب

پرسم : ربابه ، اگه موهامو  یم دیدهم و با ترد یدهانم را با وحشت قورت م آب

  ؟ شه یم ینشونش بدم چ

 یو التماس م دیآ یاندازد ، دردم م یم میدر موها یچنگ یروسر ریاو از ز 

 .. کند میکنم رها

،  یش یم زونیاز تک تک تار موهات آو ینجوریهم ایاون دن نهییاگه ب -

 خانم ؟ ارهیپت یدوست دار

  ! ! آخ آخ ینه تو رو خدا ربابه ! موهامو کند -

 کند ، سرم درد یرا رها م میسر و صدا کنم موها نیاز ا شتریمبادا ب نکهیا یبرا

 .. کنم ی، با بغض به او نگاه م ردیگ یم
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تو رو به من سپرده  یچرا مادرت کارا دونم یرو من گفتم ، نم ها یگفتن -

 .. ندارم یحاال خوبه ازت دل خوش

رود ، خوشحالم که  یم نییشود و به طبقه پا یغرغر کنان از من دور م او

 .. دهد یآزارم م میشو یتنها م یوقت شهیدست از سرم برداشته ، هم

 سال 8۶سه سال است که عروسمان شده ، همسر برادر بزرگم است ،  ربابه

ساله به  04مثل زنان جا افتاده  دییندارد اما بعد از آن که دو شکم زا شتریب

 یکی نیاگر ا دیگو یرسد ، االن هم سه ماهه حامله است ، مادرم م ینظر م

 ی، او م ردیگ یمبرادرم دوباره زن  یدختر باشد برا گرید یهم مثل آن دوتا

دو  یاگر زن بود به جا کار ؟ ربابهه خواهد چ یپسرم نان خور اضافه م دیگو

 .. تا حافظ نام و ناموس خانواده باشد دییزا یم یرمردینکبت ش

 نیشنوم ، ا یرا از اتاق کوچکشان م شیکند ، صدا یم هیربابه هر شب گر حاال

، هنوز  دیبار پسر بزا نیکسش دعا نوشته تا ا یخانم رو دهیاواخر هم زب

ربابه باد کرده ، چشم و دلم  دیگو یاما مادرم م ستیبچه معلوم ن تیجنس

 .. بار پسر است نیروشن است که ا
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 میهستم ، پاها نجایساعت است که ا کیام ، االن  ستادهیدر حمام ا پشت

ام ،  کرده یچیو ربابه بفهمد از فرمان او سرپ نمیترسم بنش یخسته شده اما م

 .. خورم یکتک م یکند و حساب یمادرم م شیام را پ یلغآن وقت چ

 یبلند یآورم و او با صدا یکوبد ، فورا سرم را باال م یدو سه بار به در م یمنج

 ؟ یاریبرام حوله ب شه ی، م زمی: عز دیگو یم

  .. آقا نجامیدهم : ا یداند من پشت در هستم ، من بالفاصله جواب م ینم

ا ، ب نمیدزدم تا مبادا تن برهنه او را بب یکند ، نگاهم را م یدر را باز م یکم او

 کاریچ نجایپرسد : ا یکند و م یام تعجب م ستادهیمن که پشت در ا دنید

  ؟ یکنیم

 .. براتون حوله آوردم یعنیبرات ..  -

 ؟ یواستاد نجایا یپرسد : از ک یو م ردیگ یحوله را از دستم م او

فکر  نیدهم ، مدام به ا ینم یدهم و جواب یدهانم را با استرس قورت م آب

 یکرده باشم و شوهرم کتکم بزند ، هرچه فکر م یدا کار اشتباهکه مبا کنمیم



194 
 

بودم ، همانطور که ربابه به من گفته بود ،  ستادهیا نجایمن فقط ا نمیب یکنم م

 .. بودم ستادهیکردم ، من فقط ا یفکر نم یزیبه چ یحت

مجبور  گهی: د دیگو یم یو به شوخ چدیپ یحوله اش را به دور کمرش م او

  مگه نه ؟ میصف حموم واست یجمعه ها تو میستین

 .. ترسم کتک بخورم یبخندم ؟ م دیبا ایآ

پرسد : تو حموم  یبحث را عوض کرده و م ندیب یتفاوتم را م یچهره ب یوقت

 ؟ یر ینم

 .. دهم یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 .. تو چرا یتیگ -

، ناخوداگاه  ردیگ یچانه ام را باال م ریکند و ز یرا به سمتم دراز م دستش

 هیسه ثان یبندم ، حت یافتد و فورا چشمانم را م یچشمم به تن برهنه اش م

 .. کشد یهم طول نم

  ؟ یبهم نگاه کن یخوا ینم -
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 دیو به پدرم بگو ندیآنجا ما را بب یترسم کس یلرزد ، م یام  از استرس م چانه

نامحرم است و مقابل  کنند ، او هنوز با من یما را سنگسار م ی، آن وقت هردو

 .. و چانه ام را لمس کرده ستادهیبرهنه ا مهیمن ن

اشم ب یکنم ، اگر جهنم هیخواهد گر یرا گرفته ، دلم م میگلو ینیسنگ بغض

 چه ؟

  ! نهیبب یکیتو رو خدا .. االن ممکنه  -

ما رو  یپرسد : ک یکند و با تعجب م یشده ، او چانه ام را رها م جیگ یمنج

  ! ی؟ تو فردا قراره زنم بش یتیگ نهیبب

 .. اما هنوز .. هنوز دونم یم -

 دیآ یم ادمیخواهم به بهشت و جهنم فکر کنم ،  ینم گریترکد ، د یم بغضم

هستم ،  یکنم جهنم یاز ازدواج از دست دادم ، هرکار شیمن بکارتم را پ

 .. ندارد یتیاهم میبرا گرید
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 و ادیکه با  ییاندازم و به اندازه تمام شب ها یرا به آغوش برهنه او م خودم

 .. زنم یدر آغوشش زار م ستمیخاطره تجاوز گر

مدت در آن  نیکه تمام ا یو به اتاق خواب کوچک ردیگ یدستم را م یمنج

 کیترسم و  یکند ، من م یبرد ، بعد هم در را از پشت قفل م یساکن بوده م

 .. روم یقدم به عقب م

خواهد به  یدارد ، دلم م یاهد آرام باشم ، او چهره مهربانخو یاز من م یمنج

کرده ، او  یبار جانم را نجات داده ، از من خواستگار کیاو اعتماد کنم ، او 

 .. قابل اعتماد است حتماً

برادرانه  یکشد ، از همان آغوش ها ی، من را در آغوش م ستدیا یمقابلم م او

 یباشم دلم م یاگر جهنم یکه سالها در حسرتش سوختم و ساختم ، حت یا

آغوش آرامش بخش و راحت او که  نی، در هم رمیلحظه بم نیخواهد در هم

شکر بودم  نو  م یتو آب بود کنم یمن ، آرزو م ی، آه منج دهیتمام تنم را بلع

 یراب شیکردم سالها پ یشدم ، آرزو م یآغوشت غرق م انی، آن وقت در م
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 یا نددیپرست یساختم ، آن وقت همه تو را م یم یچشمان مهربانت معبد

 .. یبر یسخت و ب یمرد روزها یمن ، ا دینور ام ی، ا ییالهه روشنا

گوشه به گوشش گوشواره  کیعالمت آرامش داشت که ،  نیگوشه از ا کی

زو آر کی،  الیخ کی،  دیمشد ، رفت و امانم را بر شتریب الیخ کیداشت که ، 

 غیحاال فسوس است و در

 یم دیباره ناپد کیآورد ، تمام حس خوبم  یم نییام  را پا یروسر یکم او

همانطور  یشوم ، منج یروم و از آغوش او جدا م یقدم عقب م کیشود ، 

گرفت ،  یخواست آغوشش طعم شهوت نم یشده ، دلم م رهیمهربان به من خ

آن احساس  انیدو بازو که در مخواستم ؟ جز  یچه م ایآن وقت من از دن

 .. کنم تیامن

  ؟ یکن ی، چرا ازم فرار م یتیگ -

 .. ما هنوز .. هنوز -

 یآزارت بدم ، هفت ساله آرزو م خوام ی، من که نم یآغوشم بود یتا االن تو -

 .. بردار تویروسر هیچند ثان یکنم موهاتو بو کنم ، فقط برا
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شود ، در  یم شیر شیافتم دلم ر یربابه م یچنگ ها ادیهستم ، به  مردد

 .. کنند ، درد دارد یم زانیجهنم آدم را از مو آو

ما هشدارند ،  یما ترس شده است ، نگاه ها به سو یلحظه عشق برا نیا در

ام را  ی، روسر میا ستادهیاو ا یقد نهیآ ی، رو به رو ردیگ یدستم را م یمنج

 .. خرم یزند ، ترسش را به جان م یکنار م

 ی: بچه تو خودت م دیگو یگوشم م ریسابد و ز یرا از پشت سر م میموها او 

 هی ، یخون ینم چوقتیکه ه یفرهنگ شده ، مثل کتاب یب نجای، عشق ا یدون

 یدوست داره ، جلو یینفر جلد کهربا هی،  دونه یم زویهمه چ شهینفر هم

ام  له، من هم پشت کو هیماریمردم ب نیا یچشم مردم عاشق نشو ، عشق برا

 .. میهم ینفهمه ما برا یتا کس کنم یم مشیقا

 .. شود یگم م میو خم موها چیدزدم ، نوک انگشتانش در پ یرا م نگاهم

 ی، نقاش خنده ا ردیگ یتازه دارد جان م تیرو به رو یایرا ندزد ، رو نگاهت

اشد ب یندیاز آن چه شن شتری، خنده ب یکش یکشد و تو نقشش نفس را م یم
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 یغفلت را م نیا ی، نگاهت را ندزد وگرنه چشمانت رخت عزا ستا یدنید

 .. پوشد ، نگاهت را ندزد

 یشود و م یم نیمن خشمگ دنیبرم ، پدرم از د یآنها م یآب را برا سطل

  ؟ نجایا یسر و وضع اومد نی: تو باز با ا دیگو

 .. ارمی، براتون آب ب دیشور یم نیماش دیمادر گفت دار -

 ! یایبدون چادر م اطیح یخونه ، بار آخرت باشه توگمشو برو تو  -

 یباغبان یچیکنم تا برگردم ، نگاهم به ق یرها م شانیپاها شیآب را پ سطل

 .. افتد یرها شده م اطیکه گوشه ح

ا ، او هم ب کنم یگذرد ، سالهاست او را با دقت نگاه نم یبزرگم از کنارم م برادر

چه بر سر  داند یشود ؟ اصال م یم نمایپش یگاه یعنیزند ،  یمن حرف نم

گذرد و من  یکه او را برادر صدا زدم م یبار نیمن آورده ؟ هفت سال از آخر

 .. ابمس یخورد با نفرت م یکه او در آن غذا م یهنوز بشقاب
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را  اش یبکشد و خانه و زندگ یکاریتا دست از ب دهیخر یکانیاو پ یبرا پدرم

 .. کند یم یریگیکند ، شب ها ماه یم یجمع و جور کند ، روزها مسافرکش

 شی، لباس ها دیخواب یدر کوچه م دیاست ، اگر پدرم نبود با یعرضه ا یب مرد

آب گوشت  هلک دشیسف راهنیپ ی، رو یشو یمنزجر م یکن یرا که نگاه م

ار ب کی یاست ، سال اهیس انگشتانش چرک جمع شده و کامالً ریخشک شده ،ز

پرسم ربابه  یزرد است ، سالهاست از خود م شیرود و تمام دندان ها یحمام م

  شود ؟ یچگونه با او همبستر م

 یچه م نمیشوم تا بب یپنهان م یو پشت درخت دارم یرا برم یباغبان یچیق

 .. ندیگو

 .. داد یروغن پس م روزیگفت ؟ تا د یچ نیپسر اوس رضا درباره ماش -

، پشت چرخه ، خدا رحم کرد ، اگه زود سمت چپ شل شده بود  لندریس -

  دیبر یم نیترمز ماش میدیفهم ینم

 االن درستش کرد ؟ سفت شده ؟ -
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 نداره یآره ، مشکل -

ا مرغ و جوجه ه ی، به اکبر آقا گفتم برا یمنو تا شهر ببر یتون یپس امروز م -

 .. گندم کنار بزاره

 .. شهر برمت یچشمم ، امروز م یرو -

پسر ، زود  میریجون بگ میبخور یناهار هیداخل  میبرگرد االنم جمع کن -

 .. باش

 یچیگردند ، به ق یو به داخل خانه برم کنند یرها م اطیرا در ح لیاتومب آنها

 .. به ذهنم خطور کرده یزیآم طنتیکنم ، فکر ش ینگاه م یباغبان

، من هم بعد از عقد چند  دیآ ینم اطیبه ح یدانم کس یظهر است و م سر

به شهر برود و بازگردد ، خب حوصله ام سر  یبه خانه برگشتم تا منج یروز

 .. دارم ازین یتازه ا جانیرفته ، به ه
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ه به خان یبرد ؟ آن وقت کس یسمت چپ را شل کنم ، ترمزشان م لندریس اگر

نصفه شب در توالت به  ای ردیمشت و لگد بگ ریگردد تا دوباره من را ز یباز م

 .. رمیگ ینگرفته ، خودم م را من تجاوز کند ؟ زمان بعد از هفت سال انتقامم

ه ک یرعلیهستم و از پشت پنجره به ام داریسه صبح است ، من هنوز ب ساعت

با  است ، شانیکنم ، به نظر پر یکشد نگاه م یم گاریرود و س یراه م اطیدر ح

 یرا تمام م گاریپاکت س کیساعت  کیرود و در عرض  یخودش کلنجار م

 .. دهند یش تاوان اشتباهاتش را پس میها هیکند ، ر

 ی، حس ششمم به من م نمینش یتخت خواب م یزنم و رو یرا کنار م پرده

 نیکند ، مردان هم یاو امشب در خانه ام را خواهد زد تا با من عشق باز دیگو

کردم و  یعشق باز یادیشناسم ، با مردان ز یگونه هستند ، من مردان را م

 .. باشد یتواند مسکن هر درد یزن م کیدانم آغوش  یم

گذارم که مبادا به خواب روم ، عقربه ها  یهم نم یگذرد ، پلک رو یم یمدت

آب پشت  ریچکه چکه کردن ش یگذرند و صدا یها م هیخورند ، ثان یتکان م

 .. شود ، زمان در تکاپو است و تنها من جا مانده ام یسر هم تکرار م
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گذشته اما باز از  شتریدانم که از زمان انتظارم ب یاست ، م میسه و ن ساعت

 خالص ریکنم ، از حر یبه تن م یشوم ، لباس خواب مشک یتخت بلند م یرو

 .. اندازد یبخت و اقبالم م ادیاست ، رنگش را دوست دارم ، من را 

دارم ، آنقدر کوچک که  یکوچک یها نهیمعلوم شده ، من س میها نهیس چاک

دم ش یاگر باردار م دیرسد ، شا یمردانه به نظر م یها نهیلباس مانند س ریاز ز

 تیدرشت هو یها نهیداشتم ، س یبزرگتر یها نهیدادم س یم ریش یو بچه ا

 .. ستمینقص ن یزن کامل است و من هنوز ب کی

 کیکنم ، پوستم همچنان صاف و  ی، به چهره ام نگاه م ستمیا یم نهیآ مقابل

کند  یباور نم یرسم ، کس یمانده ، حداقل ده سال جوان تر به نظر م دست

 .. ام شدم یسال زندگ نیکه من وارد چهلم

نگرم ،  یکنم ، به قفسه کتاب ها م یرا در کتابخانه مرور م نیا شهیهم من

به اندازه داستان چهل  چکدامی، ه یو عشاق افالطون انیپر نیداستان سرزم

 .. نخواهد بود زیمن جنجال برانگ یسال زندگ
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 "نقص یب یانایدا"خواستم آن را  یبار م کیبه نام رمانم فکر کردم ،  بارها

دانم ، هنوز در مورد نام  کتاب  ی؟ نم دمیمال یم رهیبگذارم ، سرم را ش

انتخاب کنم ، از آن نام  یهخواهم نام مختصر و کوتا ینگرفته ام ، م یمیتصم

است که به نام آن  البه خاطر سپرده شود ، چند س دنیبار شن کیکه با  ییها

نظرم را جلب نکرده است ،  "نقص یب یانایدا"جز  یکنم و هرگز نام یفکر م

 .. رمیگ یم میآن تصم یرساندم ، برا انیهر وقت که اتمام کتاب را به پا

 ..  کشم یشنوم ، دست از فکر کردن م یزنگ در را م یصدا 

 یدانم چه کس ی، م ستین یبه چشم یازیکنم ، ن یبه سمت در حرکت م و

 .. کشد یانتظارم را م

نامعلوم  یمدت یدهد برا یکنم ، چشمان سرخ و کبودش نشان م یرا باز م در

 کی،  ستین یو خجالت ریاز آن پسرک مظلوم سر به ز یخبر گری، د ستهیگر

 .. فتدایب میدعوت به خانه وارد شود و به جان لب ها یاست تا ب یافنظر ک

 یندارم ، وقت تیاهم یاالت بؤس یبرا یپرسم چه شده ، مجال یاز او نم یحت

و  "و عرق کرده سیخ یتن ها"جز  یزیکنم به چ یخواهم عشق باز یم
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 را بگذار پشت در تیها یکنم ، آشفتگ یفکر نم "تخت خواب ریرجیج یصدا"

 .. است مانیتن ها دنی، االن وقت به حصار کش

 .. سراغ لباس جشن رم ینه مامان ، بهت که گفتم ، فردا صبح م -

  ؟ ی! مگه به شوکت خانم زنگ نزد دونم یمه چ یوا -

 ؟ تمام خانواده شوهرم فردا خونه ما دعوتن کنه یکار نم گهیکه د یچ یعنی -

!  

کن ، زنگ بزن شرکت  زیخونه رو تم یینگفتم که تنهاخب مادر من ،  -

 .. خانم فرز  بفرسته خونه هی،  یخدمات

، همه  ومدهیدارم ، ساره هم ن یشلوغه مامان ، دوتا مشتر یلیبه خدا سرم خ -

 .. سر من یکارا افتاده رو

 !! افظحبوسمت ، خدا یباشه باشه ، م -
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سته نش یصندل یکه رو ین و خانمکند و با لبخند به م یرا قطع م لشیموبا او

 گهید زنه یزنگ م ی، مادرم وقت دیمعطل شد کمیکه  دی: ببخش دیگو یم میا

 .. اتاق یتو میبر ینوبت دیی، بفرما داره یدست از سر آدم برنم

عد کشد ، ب یطول نم یلیاش خ یاست ، کار عکس پرسنل بهینفر زن غر نیاول

 .. کند یهم من را صدا م

  ؟ یاریخانم اسفند -

 یم دهیدکور در آنجا د لیو وسا یعکاس زاتیروم ، تمام تجه یسمت اتاق م به

 .. شود

 یو درحال نمی، بنش دی، پشت به پرده سف یصندل یخواهد به رو یاز من م او

  ؟ دیخوا یپاسپورت م یپرسد : برا یکند م یم میکه لنزش را تنظ

  ! ی: کار .. کار ادار میگو یدهم و م یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

  ! وفتهیخوب ب تونیکه عکس پرسنل دیبزن زیلبخند ر هیپس  -
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است که انگار  یاندازم ، حالت چشمانش طور یبه چهره خوشحالش م ینگاه

 .. بخندد شهیخواهد هم یم

 .. دیسرتونو کج کن کمی شه یاگه م -

 .. آغاز کنم یتازه ا یبا او باز خواهم یکنم ، م یکج م شتریعمد ب از

 اریبس نکهیشود ، انگار عاشق کارش است ، با ا یم کمیخندد و نزد یم او

 .. گذارد یوقت م شیها یمشتر یرسد برا یخسته به نظر م

: حاال خوب  دیگو یزند و م یم یکند ، چشمک یکج م یرا با دست کم سرم

 شد

خانمانه  یس هااست ، لبا ییکنم ، دختر خوش قد و باال یرا برانداز م اندامش

 یاو خوشم آمده ول ی، از لباس ها ستیجلف و سبک سر ن یلیبه تن دارد ، خ

نقص  یزد چهره اش ب یم یرنگش را دوست ندارم ، اگر چتر یشراب یموها

 بایز اصالً ،اش بلند است اما او از فرق کج باز کرده  یشانیشد چون پ یم

 ... ستین
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 هاپوتریکه او در آن کام یی، جا میگرد یبر م یاز اتمام کار ما به اتاق اصل بعد

 .. دهیرا چ

: خب عکس شما تا شنبه  دیگو یکند و م یرا چک م یستیدر دفترش ل او

 .. ظهر حاضره

 .. دارم ازیزودتر ن و، من اون ریاوه ، چقدر د -

کند و  یم یعذرخواه یشود ، حت یساخته شرمنده م دیمن را ناام نکهیاز ا او

 و مهیجشن عروس گهیرسم که زودتر انجام بدم ، هفته د ی: واقعا نم دیگو یم

 .. از کارا سر و سامون بدم یسر هیبه  دیبا

زودتر  کمه یفقط  شه یپرسم : حاال نم یو م رمیگ یبه خود م یمظلوم چهره

 .. کردم ینم یدرخواست نینداشتم همچ ازی؟ اگه ن دیآماده کن

 شود یگوشه چشمانش چروک م خندد یم یزند ، وقت یم یلبخند مهربان او

.. 

 یدهد ، نام ، شماره تلفن و مشخصات او به رو یمغازه اش را به من م کارت

 .. آن نوشته شده
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 .. کنم تا فردا عصر تمومش کنم یهستم ، تالش م یمسچ ایلع -

او  تیزیکه به کارت و یکنم و درحال ی، نامش را چند بار در ذهنم مرور م ایلع

نه دخترو هیتوص هی تونم ی.. م ی، چه اسم قشنگ ای: لع میگو یام م شده رهیخ

  بهت بکنم ؟

دهد : چرا که  یکند اما مشتاقانه جواب م یالم تعجب مؤس دنیاز شن یکم او

 نه ! جانم ؟

 .. گذرم تا به او برسم یم وتریکامپ زیگذارم و از کنار م یم فمیرا در ک کارتش

قدم  کیو  ردیگ یخواهم به سمت صورتش دست دراز کنم ، گارد م یم یوقت

 .. دخترانه من او را شگفت زده کرده هیرود ، توص یعقب م

 ی: نترس ، باهات کار میگو یم یکشم و با لبخند دوستانه ا یرا پس م دستم

 .. ندارم

 ، دمی: نترس دیگو یخندد و م ینشان دهد م یخودش را خودمان نکهیا یبرا او

 .. تعجب کردم کمه یواال 
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 زیزع یش یخوشگل م یلیخ یزیبر یخواستم بگم اگه موهاتو چتر یفقط م -

 .. دلم

  ؟ دیکن یفکر م ینجوریواقعا ا -

بهت  یش یعروس م یدهم : چون دار یدهم و ادامه م یلبخند سرتکان م با

 .. گفتم

 .. کنم ی، حتما بهش فکر م یاریممنونم خانم اسفند یلیخ -

 .. کنم یاو دراز م یبرا ییرا به نشانه آشنا دستم

 .. زمیصدام کن عز انایدا -

 .. اسمم تعجب نکرده دنیفشارد ، از شن یرا م دستم

ا رو عکس نیخانم ، پس من تا فردا براتون ا انایخوشحال شدم دا تونییاز آشنا -

 .. کنم یدرست م
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 یشوم ، ماسک لبخندم را م یخارج م یکنم و از مغازه عکاس یاو تشکر م از

هم ه حالم را ب ییاندازم ، تظاهر به خوش رو یکنم و آن را در سطل اشغال م

 .. زند یم

هم خوا دایپ ازیقطعا به آن ن یادامه باز ی، برا رمیبگ ادیآدرس خانه اش را  دیبا

 .. کرد

 یقهوه سفارش م وانیل کیروم ،  یکه در کنار مغازه او قرار دارد م یکافه ا به

 نیکند ، در ا لیخره مغازه اش را تعطکشم که باأل یقدر وقت م دهم و آن

چگونه  دانم یدهم ، نم یم رییورود به خانه اش را تغ یمدت بارها نقشه ام برا

 .. ابمیب یراه مناسب ریمسدر طول  دوارمیکنم ، ام کیخودم را به او نزد دیبا

توجه به اطرافش به سمت خانه  یشود و ب یرنگ خود م دیسف لیسوار اتومب او

فکر کند  نیو ساده لوح تر از آن است که بخواهد به ا جیکند ، گ یحرکت م

 .. کند یم بیاو را تعق شیها یاز مشتر یکی
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، مرد راننده از دزد و  چدیرود به دنبالش بپ یهرجا م میگو یم یتاکس به

که به او دادم  یزارتومنمن تعجب کرده اما به خاطر آن پنجاه ه یباز سیپل

 .. ندارد دنیال پرسؤجرأت س

ز را با نگیدر پارک یکنترل موتی، با ر میرس یبه مکان مورد نظر م خرهباأل

جا اما از آن ستین شتریرود ، شش طبقه ب یم یکرده و به داخل آپارتمان نوساز

 .. واقع شده حتما گران است یکه در محله پر رفت و آمد

دهم ، ساعت چهار عصر  یم کیبرق کش ریشوم و پشت ت یخارج م یتاکس از

با  یکشد که زن ینم یمنتظر بمانم اما طول یتا چه زمان دیدانم با یاست ، نم

خورد که مال  ینم شیشود ، به لباس ها یم ادهیدر مقابل خانه آنها پ یتاکس

 به تن یکهنه ا یاست ، لباس ها یو کوتاه قد انسالیمنطقه باشد ، زن م نیا

 .. دارد

است و  یافتم ، او مستخدم شرکت خدمات یو مادرش م ایمکالمه لع ادی به

 .. شناسد یاز ساکنان آپارتمان را نم کی چیه حتماً
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کنم ، قبل از  یو به سمت ساختمان حرکت م رمیگ یم یخانمانه ا ژست

خانمم خدا شما  ی: وا میگو یشوم و با خنده م یاو در را ببند مانعش م نکهیا

 ساعت بزنم ، نیرو ا هیکردم زنگ کدوم همسا یداشتم فکر م گهیرو رسوند ، د

  ! تو خونه جا گذاشتم دمویکل

به تن  یمناسب یاندازد ، لباس ها یبه سر و وضع من م یمستخدم نگاه زن

، با  ستیبه شک و شبهه ن یازی، ن رسم یدزدها هم به نظر نم هیدارم ، شب

دارد تا من وارد آپارتمان شوم سپس با هم به  یباز نگه م میلبخند در را برا

 اما او بزند، منتظر هستم دکمه طبقه اش را  میکن یسمت آسانسور حرکت م

 ؟ دیپرسد : شما ساکن کدوم طبقه هست یبه رسم احترام از من م

را  ایلعاندازم ، اگر طبقه  یبه شش دکمه م یترسم گاف دهم ، نگاه یم

جا را ندارد با  یتعلل ب نیشود ، او که انتظار ا یانتخاب کنم نقشه ام خراب م

 .. به من نگرد دیترد

خواهد  یدود و از ما م یبا سرعت به سمت آسانسور م یلحظه مرد نیهم در

به تن دارد ، مرد متشخص و  ی، او کت و شلوار مرتب میاو در را نگه دار یبرا
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ترسم من را  یشک از ساکنان آپارتمان است ، م ید ، برس یبه نظر م یمحترم

 .. کند چمیال پؤنشناسد و س

دهد ،  یسوار آسانسور شده و نفس نفس زنان طبقه دوم را فشار م فوراً او

 .. زنم یکند و من طبقه سوم را م یمستخدم هم طبقه ششم را انتخاب م

 کند ، یطبقه سوم شک م دنیبا د دهیکه تا به حال من را در ساختمان ند مرد

 .. لرزد ، مبادا خطا کرده باشم یقلبم م

خواهم خودم را ببازم ، اگر مضطرب شوم  یکنم ، نم یلبخند به مرد نگاه م با

 .. نقاب تظاهر است نیبرمال خواهد شد ، بهتر قتیحق

چگونه سر صحبت را با من باز کند  دیداند که با یاست ، نم ریبا خودش درگ او

او ساکن کدام واحد است که تا به حال او  یعنی:  دیگو یارم با خود م، شک ند

  ام ؟ دهیرا ند

است ، به همه  لیوک کنمیبه عقل و حافظه اش شک کرده ، گمان م حتماً

گردد ، هرچه  یشک دارد ، در ذهنش به دنبال شواهد و مدارک موجود م زیچ

ه ، پروند ستین لیرسد ، مدارک تکم ینم یمطلوب جهیکند به نت یفکر م
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 شماپرسد :  یکند و از من م یخره زبان باز مشود و باأل یمختومه اعالم م

  ؟ دیهست یرینص یهمسر آقا

را از  یقرمه سبز ی، او هم که بو میدیشده ، ما به طبقه دوم رس رید گرید اما

 یگذارد و با خداحافظ یرا کنار م یکند ، کنجکاو یخانه اش استشمام م

مرد شکم پرست است ، مثل اکثر مردها ،  کیشود ، او  یاز ما دور م یکوتاه

 .. است هجانشان شد یشود ، نقطه ضعف مردان بال یخوش به حال من م

کشم سپس  یانتظار م یشوم مدت یدر طبقه سوم از آسانسور خارج م یوقت

 یبه ساعت م یدارم ، نگاه یبه سمت طبقه ششم گام برم نیپاورچ نیپاورچ

 .. م ، حداقل چهار ساعت زمان دارمانداز

هشت شب است ، من در پاگرد طبقه پنجم نشسته ام و چهار ساعت  ساعت

 مانند یتا شب نم یخدمات یکشم ، مستخدمان شرکت ها یاست که انتظار م

 .. دانم یرا از قبل م نی، ا

 را می، گوش ها چدیپ یزنان در راهرو م یشود ، صدا یواحد طبقه باال باز م در

 .. کنم یم زیت
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مادرش است  دارد احتماالً یپخته تر یکه صدا یگریو د ایاز آن زن ها لع یکی

که فردا  ندیگو یکنند و به او م ی، آنها مستخدم را تا دم آسانسور بدرقه م

 .. کند یصبح زود به آنجا برود ، مستخدم هم قبول م

و بعد از آنکه مطمئن  زمیخ یرسد ، از جا بر م یبه ذهنم م ینقشه ا بالفاصله

 یم نییو مادرش راهرو را ترک کرده اند با سرعت از پلکان پا ایشوم لع یم

 .. روم

از خانه خارج شده ، با تمام  ، حتماً ستین اطیح ایمستخدم در آسانسور  زن

 ستادهیا یکه منتظر تاکس یدوم و او را چند متر جلوتر در حال یقدرت م

 .. کنم یم ریدستگ

دانم که اگر به سمت چپ با دقت  ی، شب است و م میدار یدور نسبتاً فاصله

از  یکیکنم و پشت  یم اطیحال احت نی، با ا ندیب ینگاه نکند من را نم

 .. شوم یم میپارک شده قا ابانیکه گوشه خ ییها لیاتومب

 یستگاهیا ی، زن مستخدم هم سوار تاکس نمیب یاز دور م یخال یتاکس کی

 .. کنم بیتا او را تعق رمیگ یشده ، دربست م
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شود ، هرگز  یتر م نی، آسمان غمگ میرو یشهر م نییبه سمت پا هرچه

 ، آسمان هم با فقرا نامهربان است ؟ دمینفهم

 یمیاز محالت پست و دور از مرکز شهر واقع شده ، خانه قد یکیاو در  خانه

 زدیر یسر ساکنانش م یاست ، اگر واقع نگر باشم آنقدر کهنه شده که دارد رو

 .. است متیخانه کوچک هم غن نیمثل آنها هم ییآدم ها یاما برا

چسبد ، چادر تنها سالح  یشود و چادرش را سفت م یم ادهیپ ابانیسر خ او

نگاه  ریبا آن سن و سال هم از ز یاست ، حت یزیاو شده ، سالح ناچ تیامن

 .. برد یمغازه داران و اراذل محل جان سالم به در نم زیه

زنم تمام دستمزدش  یخرد ، حدس م یخوار و بار م یتکه نان و مقدار دو

 .. تمام شده

 هیمتوجه حضورم شود ، او را مثل سا یگذرم تا مبادا کس یم یکیاز تار من

 .. نظر دارم ریاش ز

به خانه  رهیکشد ، چند لحظه خ یم یشود نفس راحت یوارد کوچه م یوقت

نگران شام  ایگذرد ، آ یدانم در فکرش چه م ی، نم ستدیا یمحقرش م
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مقابل آنان بزارد خجالت  یریدوباره تکه نان و پن نکهیاز ا ایفرزندانش است ؟ آ

او را کتک  اکیگرم تر کی یهم شوهرش معتاد است و برا دیکشد ؟ شا یم

  خواهد رفت ؟ انشیبه بستر مشتر ایاست  یبیشب ها هم زن نج ایزند .. آ یم

ه به سراغ خانواد ریتکه نان و پن کند چگونه با دو یفکر م نیکه او به ا یزمان

 یدو نفره ا زیساعت پشت م نیو درست در هم ایدر آن طرف دن یاش برود زن

خورد  یاز انواع غذاها به چشم م ینیآن سفره رنگ یکه رو یزینشسته و با م

د ، هردو چهل نگر یکشد و با عشق به حلقه ازدواجش م یانتظار شوهرش را م

به دست دارد و  یحلقه ازدواج جواهرنشان ایآن طرف دن یکیساله هستند ، 

 .ازدواجش را فروخته ادگاریشوهرش تنها  یها یبدهکار یبرا یگرید

 نیزم یپولش را به رو فیشود ک یقدر غرق افکارش است که متوجه نم آن

دهد تا به خانه برسد ، او را  یانداخته و با همان نگاه خسته به راهش ادامه م

دارم ، همان طور که حدس زده بودم  یپولش را بر م فیکنم و ک یدنبال م

گذارم و به  یم بمیپول را در ج فیشام خرج کرده ، ک یتمام دستمزدش را برا

 .. دهم یاو ادامه م بیتعق
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د توان یو نان دارد ، نم کیپالست سهیزند ، در دستانش ک یزنگ خانه را م زن

که از  نمیب یرا م یشود ، دختر کوچک یبعد در باز م یدر را باز کند ، اندک

به دست  یساله است و عروسک پارچه ا ۶کند ، حداکثر  یمادرش استقبال م

 .. کنم یم میقا یبرق ریدارد ، خودم را پشت ت

ل پو فیکنم و ک یصبر م یشود ، مدت یروند ، در هم بسته م یبه خانه م آنها

دارم ، فکر  یورق قرص خواب آور قو کی فمیدهم ، در ک یرا در دستم فشار م

 کنم یزنم و به سمت خانه او حرکت م ی، لبخند م دهیبه ذهنم رس یخطرناک

.. 

پرسد :  یزنم ، زن که انتظار مهمان ناخوانده ندارد با تعجب م یخانه را م زنگ

  بله ؟

گذشتم متوجه  یم دیومدیکه شما م یریمن داشتم از مس دیسالم ، ببخش -

 .. دیپولتونو جا گذاشت فیشدم ک

 .. خدمتتون امیبر من ، خانم در من خرابه ، االن خودم م یوا یا -
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من باز  یکوچک در خانه اش را به رو یسهل انگار کی، با  ستیسخت ن اصال

اما با  دیآ یکه به تن داشته به استقبالم م یکند و با همان چادر مشک یم

 ی، برا دهید یخورد ، او عصر من را در آسانسور خانه مجلل یمن جا م دنید

  شهر باشم ؟ نییدر پا دیچه با

 ینم یا جهیگردد نت یم یمنطق یهرچه در ذهن خود به دنبال پاسخ احتماالً

کم  ینیبار دوم بب یرا برا بهیغر کیاحتمال آنکه  یبزرگ نی، در شهر به ا ابدی

 نیاو به ا خواهم یکرده باشد ! اما من نم بتیاو از قصد تعق نکهیاست مگر ا

کند ، آن وقت تمام  دایکه من تمام مدت او را دنبال کرده ام دست پ قتیحق

 .. ندارم یادیشود ، وقت ز یانگاشته م هودهیتالشم ب

دانم او در آنجا  ی، انگار که اصال نم رمیگ یبه خود م یهم چهره متعجب من

 .. قابل باور به نظر برسم کامالً خواهم یند ، مک یم یزندگ

 ! هیمن ! باور نکردن ی! خدا یواو ، چه حسن تصادف -

 کیدر تار یمشکوک شده اما حت کند ، به نظر کامالً یبه من نگاه م دیبا ترد او

 .. ابدی یدست نم ینقاط ذهنش هم به پاسخ مطمئن نیتر
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 یو الغر من هم کار خطرناک زیر کلیچهره معصوم من غلط انداز است ، از ه 

واند ت یم یگربه معصوم هستم ، کمتر کس کی، در نگاه اول مثل  دیآ یبر نم

 .. مثل من را خطرناک بپندارد یزن

رود  یکلنجار م یاالتؤچسبد ، در ذهنش با س یچادرش را سفت م مستخدم

آماده کرده ام ،  یپاسخ قطع کی یهر واکنش یتوانم آن را بدانم اما برا یکه نم

 بیکه او را تعق یدهم ، تمام مدت یرا بفهمد ، خودم را لو نم قتیاگر حق یحت

ها را خبر  هیهمسا وبزند  غیاگر ج یصحنه را مرور کردم ، حت نیکردم ا یم

 یدینقشه جد یجوابم را ندهد ، من آماده اجرا گریدر را ببند و د ایکند ، 

 .. هستم

، زن  ستیکه در نظر گرفتم ن ییاز واکنش ها امکد چیه هیپاسخ او شب اما

هم از  نی: ا دیگو یخود را شکسته و م یسکوت طوالن یخره بعد از مدتباأل

و  رم یمن جاسوس گذاشته تا بدونه کجا م یمسعوده ؟ برا دهیجد یشگردها

  ؟ امیم

 .. دانم ، به گمانم شوهرش است ینسبتش را با او نم ی؟ حت مسعود
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رو  ممیدنبال من فرستادت بگو من تصم نجایکه تا ا یهمون خانم برو به -

 ی! من کار خالف رهیمچمو بگ تونه یکارا هم نم نی! با ا خوام یگرفتم ، طالق م

  ! نکردم

قبل از من هم او را  یکس خواهد در را ببندد ، برآشفته شده ، احتماالً یم

 .. شود یکرده ، کار من هر لحظه سخت و سخت تر م بیتعق

 ی: برا میگو یگذارم و با اصرار م یم یدر آهن یرا ال میشوم ، پا یم انعشم

 یخورم ، درسته ! مسعود منو فرستاده اما نه برا ی، قسم م ومدمین یجاسوس

! اومدم باهاتون درباره  لمی، وک یحشمت دایهستم ، ل ی، من حشمت یجاسوس

 .. مسئله طالق حرف بزنم

پرسد : اگه  یم دیکند و با ترد یدر را باز م میحرف ها دنیمستخدم با شن زن

 بمی؟ چرا تمام امروز تعق یدرآورد یهمه جاسوس باز نیچرا ا یگ یراست م

  ؟ یکرد یم

 .. کنم یم فیتعر زویتو همه چ امیتا ب دیاگه اجازه بد -
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نگرد اما درخواستم  یظن به من مءاعتماد ندارد و با سو میهنوز به حرف ها زن

 .. کند یرا رد نم

ها  رود ، داخل خانه آن یگذارد و به فکر فرو م یرا مقابل من م یچا ینیس او

انه خ نیداده ام ، ا هیتک یمبل هم ندارند و من به پشت یندارد ، حت یفیهم تعر

باشم  نجایدر ا نکهیاندازد ، از ا یام م یخانه کودک ادیمن را  شیو حال و هوا

 .. ندارم یگریمتنفرم اما چاره د

اش  یعروسک پارچه ا شیپاها یمن همان دختربچه نشسته و رو یبه رو رو

آرام و موقر  اریزند ، دخترک بس یصدا م "زهرا"را خوابانده ، مادرش او را 

توانم چشم از او  یدانم چرا نم یرسد ، نم یو تنها به نظر م ریاست ، گوشه گ

 .. بردارم

ثابت  تمیتا عدم صالح دیمن مدرک جمع کن هیاون از شما خواست عل پس

  بشه ؟

مبلغ  همسر سابقتون نکهیرو انجام ندم ، با ا نکاریگرفتم ا میمن تصم یبله ول -

 .. وجدانم نذاشت یکرده بود ول شنهادیپ یادیز
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 شهیش یکرده ؟ خون منو تو کاریمرد باهام چ نیا یدون ی، م لیخانم وک -

، هم معتاده ، هم دست بزن داره ، قبل شما ده نفرو فرستاده بود تا  ختهیر

از شما رو فرستاده ! ب ستیبند ن ییدستش به جا دهیوساطت کنند و حاال که د

 یم یپول هرکار یاامروز همه بر اهلل، به و دیبه خرج داد تیخوبه شما انسان

  فته ؟گر لیمسعود پولش کجا بوده که وک نیا فهمم یکنند ، من نم

: به من که  میگو یم زنم یرا هم م میکه چا یاندازم و درحال یباال م یا شانه

 دنیشمام اما با د یداد ، االن سه روزه دنبال کارها نکاریا یبرا ونیلیم هی

 یشما چه زن سخت کوش دمیادامه بدم ، من د ومدیدلم ن دخترتون واقعاً

 .. گردونم یرمپولو بهشون ب نیفردا ا ، حتماً ستیحقتون ن نی، ا دیهست

 یم تیو از روزگارش شکا زدیر ینوا که مقابلم نشسته مدام اشک م یب زن

 میکلمه از حرف ها کیبه  یاو دروغ بافتم حت یتمام مدت برا نکهیکند ، با ا

است که  یاست ، او در شرف طالق از مرد اریکند ، شانس با من  یشک نم

 یاست حت یحرا نابود ساخته و از آنجا که زن کم سواد و ساده لو شانی یزندگ
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کند ،  یرا قبول م میحرف ها ی، او به راحت ندیرا بب تمیزیخواهد کارت و ینم

 .. راحت تر از آب خوردن یحت

خواهد لطفم را جبران کند  یم خواهد شام در کنار آنها باشم ، مثالً یمن م از

 .. بنوشم گرید یچا وانیل کیخواهم  یط مدهم و فق یاما من جواب رد م

را پر کند ، من هم به دختر کوچولو لبخند  وانمیرود تا ل یاو به آشپزخانه م 

 یخجالت یلیاندازد ، خ یم نییدزدد و سرش را پا یزنم ، او نگاهش را م یم

 .. است

خندد و  یآوردم ، م یاو شکلک در م یکند ، برا یبه من نگاه م یمکیقا یگاه

 نیریشود ، خنده اش مثل نبات ش یمشخص م ششین یخال یدندان ها یجا

 .. است

زند ، حاال  یما دو نفر لبخند م یباز دنیگردد و با د یاز آشپزخانه برم مادرش

 یخندانم کامال قابل اعتماد به نظر م یکنم  و او را م یم یکه با دخترش باز

 .. رسم

 .. شود یتلفن خانه بلند م یگذارد صدا یرا مقابل من م یکه چا نیهم
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 .. خندد یکنم ، م یم یزهرا زبان دراز یبرا

 ؟ کجا ؟ یچ -

 دهیشن یخبر ناگوار نکهیشود ، مثل ا یم دهیبه سمت زن مستخدم کش نگاهم

 .. گذارد یقلبش م یزند و دستش را به رو یباشد کنار تلفن زانو م

 یه نم اشک جلوبار کیدهند که  یبه او م یدانم پشت تلفن چه خبر ینم

دارد  یخانه را بر م دیکند و کل ی، دوباره چادر به سر م ردیگ یچشمانش را م

و همه جا قطع  زیاندازد و انگار که از همه چ یم یخال منیبه نش ی، او نگاه

 تونه ی، زهرا م لیکپرسد : خانم و یبا خواهش م بهیکرده باشد از من غر دیام

 شما باشه ؟ شیپ قهیپنج دق

پرسم :  یم یدهم و با لحن به ظاهر نگران یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

  ؟ ادیاز دستم برم یشده ؟ کمک یزیچ

 ریز یزیبوسد و چ یدخترش را م یشانیدهد ، پ یتکان م یسر یدینا ام با

فهمم سپس با عجله خانه را ترک کرده و قبل از  یکه نم دیگو یگوش او م

 .. گردد یزود باز م یلیکند که خ یبار تکرار م نیرفتن چند
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 خچالیشود تا از  یاز رفتن او نگذشته که زهرا بلند م شتریب قهیچند دق هنوز

 .. آب بردارد

 زهرا جون ؟ یاریمنم م یبرا وانیل هی -

 است ؟ احتماالً یها کار درست بهیآب دادن به غر ایکند ، آ یم دیترد یکم او

خوب  یدر وقت نداشته که به او معناداند چون مادرش آن ق یجوابش را نم

 خواهد زن یرا احساس کرده و نم یتشنگ اما او قبالً اموزدیبودن و بد بودن را ب

آب  وانیل کیمن هم  یاکرده را دل آزرده کند پس بر یکه با او باز یمهربان

خواهد به سمت عروسکش باز گردد اما  یدهد ، م یکند و به دستم م یپر م

 ، میکن یباز یکم ستیمادرش ن یتا وقت ندیخواهم کنارم بنش یمن از او م

 .. کند یرا رد نم شنهادمیدانم که پ یهستند ، م یبچه ها عاشق باز

 .. خندد یکشم ، م ی، لپش را م ندینش یکنارم م زهرا

 .. کنم ینوشم و سر صحبت را با او باز م یآب م یمقدار

  پس تو اسمت زهراست ، هوم ؟ -
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  ! اسم رو برام گذاشته نیجون ، مادرم ا آره خاله -

  ! ! مثل خودت قشنگه یچه اسم قشنگ -

  خاله جون ؟ هیاسم شما چ -

 .. دامی: من ل میگو یو با لبخند م رمیگ یرا م دشیکوچک سف دستان

م ! مامان دیپول مامانمو آورد فیکه امشب ک یقشنگه ، مرس یلیاسم شمام خ -

 .. به صاحبش برگردونده دیبا کنه یم دایپ یامانت هی یآدم وقت گه یم شهیهم

  ! ستیمال خودش ن یبرگردونه ، چون اون امانت دیمعلومه که با -

  مگه نه ؟ دیمهربون یلیحتما شما خ -

 دمیخر زیورق اسمارت هیمثل تو سر راه  یدختر ناز یاونقدر مهربونم که برا -

!  

 خاله پرسد : واقعاً یزده شده و با ذوق م جانیه "زیاسمارت"کلمه  دنیبا شن او

 ها ؟ یرنگ یرنگ زی؟ از همون اسمارت
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عدد  کیآورم ، تنها  یورق قرص خواب آور درم کیکنم و  یم فمیدر ک دست

مرگ  یخواباند ،چهار عدد از آن برا یفرد بالغ را تا دو روز م کیقرص  نیاز ا

 .. است یچون او کاف یکودک کوچک

 زیکه اسمارت نی: ا دیگو یم یدیشود و با ناام یورق قرص پکر م دنیبا د زهرا

  ! خوره یوقتا م ی، قرصه ! مامانم گاه دایخاله ل سین

دونه  هی یخوا یخوشمزن ، م میلی، خ دنیجد زهایاسمارت نی، ا زکمینه عز -

 ؟ یامتحان کن

،  ردیخواهد آن را از من بگ یاندازد ، دلش م یبه ورق قرص م ینگاه مردد او

ندارد  یکه به من اعتماد کاف ییکودکان عاشق هله هوله هستند اما از آن جا

 .. دهد یتکان م "نه"سرش را به نشانه 

که مادرش باز گردد  یخواهم او را بترسانم ، تا زمان یورزم ، نم ینم یاصرار

 .. دارم یادیفرصت ز

 بخورم ییتنهاخونه تا  برم یخوشمزه رو م یزهایاسمارت نیباشه ، پس من ا -

.. 
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شود ،  یبرگردانم زهرا مانعم م فیخواهم قرص را به داخل ک یم که نیهم

 .. است ریاجتناب ناپذ دیجد یکشف تجربه ها یکودکان برا یکنجکاو

اما مامانم برام  خواد یم زیدلم اسمارت یلیخوام خاله ، خ یدروغ گفتم نم -

 .. گرونه گه یم خره ینم

دهم ، زهرا با عشق به  یو ورق قرص را به او م زنم یم یا روزمندانهیپ لبخند

 .. شود یم زانیمنتظره از گردنم آو ریحرکت غ کینگرد و در  یآن م

با کودکان ندارم ،  یرابطه خوب حجم از محبت را ندارم ، معموالً نیا انتظار

 ابانیکنند ، اگر در خ یکنند ، لحباز هستند و سلب آرامش م یم هیگر اریبس

گذرم اما آغوش زهرا فرق  یاز کنار او م یتفاوت یبا ب نمیبب یانیک گرهم کود

گردنم را گرفته که  کم، آنقدر مح ستین دمیکه د یکودکان هیدارد، مثل بق

 .. چسبد یتوانم او را جدا کنم ، دخترک سمج ، مثل کنه به آدم م ینم

:  دیگو یم یچسبنده همانطور که من را در آغوش گرفته با خوشحال دخترک

 .. کرد یکه باهام باز یبود یتنها کس میشما بعد از داداش

 .. کردم زهرا تنها دختر مستخدم باشد ی؟ او چند ساله است ؟ گمان م برادر
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  ؟ اون بزرگه ؟ یداداش -

دهد سپس نگاه غم  یسر تکان م "بله"کند و به نشانه  یگردنم را رها م زهرا

فقط باهام  ی: آره ول دیگو یزد و ماندا یاش م یبه عروسک پارچه ا یزیانگ

 .. کنه یم یدکتر باز

نداشتم که  یا یهم باز چیبودم اما ه دهینامش را شن ی؟ در کودک یدکترباز

 .. باشم بشیطب

 یدارد و به سمت من باز م یاش را بر م یشود ، عروسک پارچه ا یبلند م او

 ییکاموا یکه موها یکند و درحال یگردد ، خودش را در آغوشم مچاله م

شد  یم ضمونیفقط غنچه مر لیدهد : اوا یکند ادامه م یعروسکش را ناز م

 ییجااون بعد،  نییپا کشهیباش ، شلوارمو م ضمیتو مر گهیم یداداش ایاما تازگ

آخه غنچه هم ما  کشم یکنه ، من خجالت م ینگاه م کنمیم شیکه باهاش ج

گم خاله آخه  ینگو منم نم امونیاز باز یزیبه مامان چ گهی، بعد م نهیب یرو م

 روز هب،  کنه یم تمیاذ یداداش یایباز یگاه یکنم ول یدوست ندارم دهن لق

 یچ دونم یدراز بود نم ، کنم یم شیکه باهاش ج ییکرد تو اونجا یزیچ هی
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عالمه خون ازم  هیخونه نبود ،  میدردم اومد ، مامان یلیخ یول دمیبود آخه ند

 ی، هنوزم جاش م شم یبهم گفت خوب م میداداش یول دمیترس یلیرفت ، خ

  .. خوب نشدم یخاله ول سوزه

 شیصدا گریدهد که د ی، آنقدر ادامه م دیگو یو م دیگو یو م دیگو یم زهرا

 .. چدیپ ینم میدر گوش ها

مثل  شی، حرف ها زمیر یصدا اشک م یو ب زنم یزل م یبه نقطه کور من

شود و آب  دهیکه به سرم کوب یام فرو رود ، پتک نهیاست که در س یخنجر

 .. باشند دهیکه به صورتم پاش یداغ

 یو هربار م رمیگ یزنم ، آتش م یسوزم ، جز م یشنوم و م یرا م شیها حرف

شده ، هرچقدر  نیدر مقابل آتش وجودم بنز میهمه درد ، اشک ها نیاز ا رمیم

 یاز قبل برافروخته م شترینفرت در من ب یشعله ها زمیر یاشک م شتریکه ب

لرزد ،  یام م هشود ، چان یحس م یب میو دست و پاها ردیگ یشود ، تنم گر م

خواهم استفراغ  یکشد ، م یبسته ، مغزم سوت م خی میخون در رگ ها انیجر

 کند ، ته یقل قل م میمعده در گلو دیکنم اس یتوانم ، احساس م یکنم ، نم
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دو تا نبود ، بند  یکیع گرفته ام ، درد ما سوزاند ، حالت تهو یحلقم را م

 .. میه اافتادروز  نیکه به ا دندینافمان را با درد بر

دهد ، او از  یام فشار م نهیکند و سرش را به س یغنچه را ناز م یموها زهرا

و من در امواج  دیگو یداند م ینامش را نم یبزرگ برادرش که حت زیآن چ

شنوم که در  یرا م یدختر یها هیگر یشوم ، صدا یخروشان افکارم گم م

 یم ،ست ا کرد ، چهره دخترک هم آشنا یم هیاش گر یقبر خال یتوالت برا

چه شد ؟ از  جهیدانم  که او را کشتند و در همان چاه توالت دفن کردند ، نت

آوردم ، من خودم بودم که خودم را نجات  رونیرا ب میخاک دست و پاها ریز

گوه گرفته بود مردم و دوباره زاده  یبدنم بو ین روز که سر تا پادادم ، هما

دم ، خودم برگشتم تا ینماندم ، من آدم ها را نبخش یشدم ، منتظر کس

 .. غروبشان را قلم بزنم

کنم ، آنقدر قاطع  یدر چشمان او نگاه م میو مستق رمیگ یزهرا را م یشانه ها

کند اما  یترسد و خودش را جمع و جور م یلحظه م کیهستم که او  یو جد
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سوراخت کرد  یتو ویاون چ یدون ی: م میگو یدهم و م یمن محکم تکانش م

 ؟

 ..دهد یم تکان"نه"به نشانه  تیرا با مظلوم سرش

 .. تو یکس کوچولو یتو پاشه کرد یکه ال یزی، همون چ رشویک -

 ادیرا به او  یجنس یشود ، مادرش نام اندام ها یاز تعجب گشاد م چشمانش

 .. دهم یدختربچه م نیبه ا یندارد ، من امروز درس خوب یبینداده ، ع

  ؟ یچ یعنی وزیپف یدون ی، م وزهیپف هیخوب گوش کن زهرا ، برادرت  -

 هش یپرسد : خاله .. م یم دهیبر دهیکند و بر ینگاه م یبا وحشت به در اصل او

  من برم دنبال مامانم ؟ شه ی.. م

ندارد ، اگر امروز خودش را  یتیمن اهم یبرا گری، د دهیبندم ترس یم شرط

 .. شود یم رینجات ندهد فردا د

 .. به من گوش کن ! با توام زهرا -
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تند رفته ام ، لحن  یکم لرزد ، احتماالً ی، چانه کوچکش م ردیگ یاش م هیگر

پرسم  یممهربان  ی بار با ظاهر همان خاله نیو ا رمیگ یبه خود م یتر میمال

 ؟ یکن ی: زهرا بهم گوش م

 .. دهد یتکان م "بله"را تند تند به نشانه  سرش

 .. دارد ییبایلخت ز یکنم ، چه موها یرا نوازش م شیموها

  ؟ ی، خب ؟ به خاله اعتماد دار یبکن یکار هیبرام  دیبا -

 .. است یکند ، ته قلبش پاسخ منف یتعلل م یاندک

 .. آره -

 به کنه یداداشت مجبورت م یدرد داره مگه نه ؟ گفت ایاون باز یبهم گفت -

  ! ینزن یمادرت حرف

 .. آره خاله -

 یزنم و م یخوش رنگش زل م ی، به چشمان عسل رمیگ یرا قاب م صورتش

از  یچیق هی خوام یهمه خوابن ، ازت م ی، وقت گرده یبرم ی: امشب وقت میگو
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 و اون یبکش نییو دور از چشم مادرت شلوار برادرت رو پا یبردار نتیتو کاب

 .. یگنده رو از ته ببر زیچ

 هیترساند و با گر یاو را م یکار نیفکر به انجام چن یکند ، حت یوحشت م او

 !؟ یترسم ! اگه مامانم بفهمه چ ی: نه خاله ! من م دیگو یم

 .. کرده یم کاریباهات چ یدکتر باز یاون وقت بهش بگو داداشت تو -

  ! اما داداشم گفته نگم -

 یزنم : من بهت م یداد م یبلند یدهم و با صدا یاش را محکم تکان م شانه

 یکن یم کارو نی؟ بهم قول بده زهرا ، قول بده امشب ا یفهم یگم بگو ، م

 ی، همونطور که من مردم ، م یریم ی، تو هم م یش یوگرنه تو هم ناقص م

  ! ؟ من مردم یفهم

، او  زمیر یکند ، من هم با او اشک م یم هیدهد و گر یسرش را تکان م رازه

 یبه سن او مرگ مفهوم خاص یکودک یترسد ، برا یهم به مانند من از مرگ م

امشب به کار گفته  نیکه شک ندارم هم دهیترس میندارد اما آنقدر از حرف ها

 .. شده عمل خواهد کرد
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که ما تنها  یساعت از زمان مین میآ یبه خودم م یاز دستم در رفته ، وقت زمان

 .. گذشته است میشده ا

که  یکنم ، زهرا درحال یحرکت م یشوم و به سمت در اصل یاز جا بلند م فوراً

بابت  ی: خاله مرس دیگو یاش را در آغوش گرفته م یعروسک پارچه ا

 .. زهایاسمارت

و آن را از دست  گردم یورق قرص خواب را فراموش کردم ، برم دیآ یم ادمی

: اگه فردا صبح برادرت سالم  کنم یم دیکأبار آخر ت یسپس برا رمیگیاو م

گردم و جفتشونو  یخورم برم یبره قسم م رونیخونه ب نیباشه و مادرت از در ا

درد  قدره چ ستیکن ، مهم ن میببر و قا رشویزهرا ؟ ک یدیکشم ، فهم یم

  ! ید یمادرتو از دست م ینکن کارو نیبکشه ، اگه ا

بپرسد ، فقط به نشانه  یالؤندارد ، او کوچکتر از آن است که س یجواب زهرا

 .. شود یم رهیباشه سر تکان داده و با حسرت به ورق قرص خواب خ
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دور نشده ام که کنار سطل  شتریشوم ، هنوز صد متر ب یخانه خارج م از

 آورم یکنم ، استفراغم قرمز است ، خون برادرانم را باال م یآشغال استفراغ م

.. 

م ا ستادهیام ا یخانه پدر یاز اتاق ها یکیهفت صبح دوشنبه است ، در  ساعت

 به دیگو یکنم ، م یآورد نگاه م یرا به اتاق م میکه بار و بندل یو به منج

من لباس  یاخارج از شهر کار دارد اما آنقدر بر یهفته ا کیسفر  کیاندازه 

 .. بعد از سالها باز نخواهد گشت ایجمع کرده که گو

به  یکند ، نگاه یاش را پاک م یشانیآورد ، عرق پ یساک را که م نیآخر

 .. کشد یم یاندازد و نفس راحت یاتاق م یفضا

  ! شیهم از آخر نیا -

 ؟ یبر حتماً دیحاال .. حاال با -

ام  ییتنها یلحظه دلم برا کیپرسم که  یم یال را با چنان لحن مظلومؤس نیا

که سالها در آن  یام ، مکان یهستم ، در خانه پدر نجایسوزد ، من ا یم

 یدر آنها م ادمیو فر غیج یکه صدا ییشکنجه شدم ، بازگشت به اتاق ها
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ه چ سپ ستیخون من خشک شده اگر شکنجه ن وارهایاز د یکیو گوشه  چدیپ

  نام دارد ؟

آرام ، قاطع و مهربان  شهیدارد ، او مثل هم یبه سمت من قدم بر م یمنج

اگه  یدون ی: تو که م دیگو یو با لبخند م ردیگ یاست ، چانه ام را باال م

 .. زاشتم یمجبور نبودم تنهات نم

 .. خوام یترسم .. نم یم نجایمن از ا -

 هیگر ریم زخواه یگذارد ، م یلرزانم م یلب ها یاشاره اش را به رو انگشت

 .. توانم یاما نم زمیبزنم و زار زار اشک بر

  رفته ؟ ادتیعشق من ،  یخونه من بمون یتو ییتنها یتون یتو نم -

تنها نزار ،  نجایگم ، فقط منو ا یم ینرم ، جد رونیاز در خونه ب دم یقول م -

 .. کنم ، اونا ازم متنفرن یخواهش م
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ده خفه ش میگلو یکه در انتها ینیدهم و با بغض سنگ یرا تکان م شیها شانه

کردند ، چرا .. چرا منو  کاریاونا باهام چ یدون یدهم : تو که م یادامه م

  ؟ چرا ؟ یبرگردون

بار دوم  یمن را برا یاالت تکرارؤخواهد س یحوصله است ، او نم یب یمنج

 یهرچه اصرار کردم من را در خانه اش تنها نگذاشت ، او م شبیبشنود ، د

 یامن است ؟ در اتاق ها ام ی، مگر خانه پدر ستیمن امن ن یآنجا برا دیگو

من را  ندخواست یم یبودند و دسته جمع دهیرا چسب میگلو ریخانه ز نیهم

 ؟ ستیکند ، جوابم چ ینم میبه ناله و التماس ها یتوجه یخفه کنند اما منج

م کرد یقبل از آن روز بله ، فکر م دیگرم ؟ شا یبوسه ا ایبغل عاشقانه  کی

 میشاهزاده خانم خانه اش هستم ، حرف ، حرف من هم نباشد الاقل اشک ها

همواره مهربان و  هباننگ یکردم فرشته ها یلرزاند ، فکر م یقلبش را م

فرشته بود اما  یهم روز "طانیش"برده بودم که  ادیهستند ، انگار از  یمیصم

گونه ام  یپنج انگشت زمختش رو یجا دنیبا د میها یباف الیتمام آرزوها و خ
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اره ب کیفرشته نگهبانم  ریکند و تصو یرود ، او صورتم را سرخ م یم نیاز ب

 .. شود یمحو م

، تا دلشان خواسته کتکم زدند  ستمین ینازک نارنج یاز آن دسته دخترها من

 یلیچرخانده اند اما س سیدور تا دور خانه مثل توپ تنرا گرفتند و  می، موها

 یاز او کس ریغ ینیو بب ی، اگر چشم باز کن گریخوردن از معشوق ، درد دارد د

که  ییاز شب ها شتریشود و من آن لحظه ، ب یهم م شتری، دردش ب یرا ندار

ه ک یلیسرخ س ی، نه از جا دمیکش یشدم درد م یدست پدر و برادرم له م ریز

داد  یکه من را در آغوشش فشار م ییکرد ، از شب ها یصورتم گز گز م یرو

 یچه م رانمیسرخ گونه ام به درک ، با قلب و یگفت ، جا یو از عشق سخن م

  کردم ؟

گذارم ، بغضم  یگونه ام م یهستم ، دستم را به رو یلیهنوز در شوک س من

 .. ترکد یم

 ؟ یتو .. تو منو زد -
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 یکنم دارم کابوس م یتوانم از او بپرسم ، گمان م یاست که م یالؤتنها س نیا

 .. نمیب

و  ردیگ یبه خود م یلحظه از کوره در رفته بود چهره شرمنده ا کیکه  یمنج

 .. نبود ، من .. من نی، واقعا قصدم ا یتی: گ دیگو یم یبا ناراحت

 .. ستمیچکد ، من خواب ن یقطره اشک از گوشه چشمم م کی

 یکند و دختر یتواند جمله اش را کامل کند ، دستانش را دراز م ینم یمنج

، دخترک چه سرد  ردیگ یتار مو بند بود در آغوش م کیبه  شیکه آرزوها

  ! تیلباس ها ریاست زمستان ز

گوشم  ریمالد و چند بار ز یرا م میکند ، شانه ها یرا نوازش م میموها او

 نیباور کنم اول دیرسد که با یبه نظر م مانیکند ، آنقدر پش یم یعذرخواه

کشم که او را وادار  یخودم خجالت م شیمن بوده ، پ ریمعشوقم تقص یلیس

ا ه یمیاما قد انمد یرا نم شی، چرا دمیپرس یال مؤس دیبانکردم من را بزند ، 

گفتند : دختر اگر کتک خورد حقش است ، البد حق من بود ،  یم شهیهم
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بار نه بلکه چند بار من را نجات داده ، او  کید ، او من را دوست دار یمنج

 .. شناسم یاست که م یمرد نیقابل اعتماد تر

 ..  که من دوستت دارم هوم ؟ به من نگاه کن یدونیم یتیگ -

 یسخن م نانیزند ، آنقدر با اطم یو در چشمانم زل م ردیگ یرا قاب م صورتم

 .. را باور نکنم شیتوانم حرف ها یکه نم دیگو

خب  یکن یمنو عصب دیاما تو نبا زنم ینم بیبهت آس چوقتیمن عاشقتم ، ه -

و صالح توئه ! بهت ثابت کردم عاشقتم ،  ریخ یبرا کنم یکه من م ی؟ هرکار

 عروسک من ؟ نیبهتر از ا ی، چ انایمن باهات ازدواج کردم دا

 شیکند ، بغض کرده ، صدا یم تیهدا میلخت بلندم را پشت گوش ها یموها

 میزد برا یم یلیکردم ، هرچه س یجا م یاز او سوال ب دیلرزد ، من نبا یهم م

 .. کم بود

 هگی؟ تو د رتتیخواست بگ یم یکردم ک یاگه من باهات ازدواج نم یتیگ -

 یاما با من ب انایدا یکرد ، تو ناقص بود ینگات نم چکسی، ه یباکره هم نبود
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 تیبهت اهم یلی، من خ یباورم کن دی، من .. من عاشقتم ، تو با ینقص شد

  ! یتو اشکمو درآورد نی.. بب نیدم ، بب یم

 یمرد چیکه ه یبا من ازدواج کرد ، آن هم زمان یکنم ، منج یگناه م احساس

ن م دیرس یم ریشک اگر او د یخانه ما بگذرد ، ب یلومتریخواست از ده ک ینم

که  یدادم ، به راست یاالت الکؤجواب محبتش را با سمرده بودم ، اما من 

ف حر نیاز ا شتریمن ب یعشق زندگ اقتی، ل ستمیاو ن یبرا یهمسر مناسب

 .. هاست

 : دیگو یو با حسرت م ستدیا یکند ، پشت به من م یصورتم را رها م یمنج

 یب نقدریا وقت چیبه خرج دادم ه یچقدر به خاطر تو فداکار یدونست یاگه م

که  یریمن کجاست ؟ همون دختر سر به ز یتی، گ یکرد ینم یاحترام

 .. ی، تو فرق کرد دیپرس یل نمؤاکه س یعاشقش شدم ، همون دختر

 نیو خودخواه تر نیکنم بدتر یشده ، احساس م رمیگ بانیعذاب وجدان گر 

ام را به او نشان دهم ، من زن  یخواهد قدرشناس یهستم ، دلم م ایزن دن

 .. خواهم معشوقه ام را برنجانم ی، نم ستمین ینمک نشناس



245 
 

چسبانم ،  یکمرش م ی، سرم را به رو رمیگ یاز پشت سر او را در اغوش م 

احترام  یمنج ماتیبه تصم شهیهم دیخاک بودم ، با ریاگر او نبود من امروز ز

 کی،  دهیخوب خر یکرده ، لباس ها یپدر شتریمن ب یبگذارم ، او از پدرم برا

 چیکه ه یتر زمان مهمداده و از همه  بیخوب ترت یدستبند طال گرفته ، غذاها

 .. عشق را چشانده یدوستم نداشت ، من را در آغوش گرفته و طعم واقع کس

توانم  یبه دست آوردم ، چطور م دمید یبا او هرآنچه که در خواب هم نم من

  قدرنشناس باشم ؟ نقدریا

 دیخوام ، حق با توئه ، غلط کردم ، منو ببخش ، نبا یمعذرت م من واقعاًمن .. -

 .. دمیپرس یازت سوال م

کند ، از ترس آنکه من را نبخشد و در همان خانه رها  یمل مأت یاندک یمنج

در غالب همان فرشته  شهیشوم اما او مثل هم یو زنده م رمیم یکند صدبار م

 که عاشقتم فی: ح دیگو یفشارد و م ین مهربان دستم را از پشت سر منگهبا

  ؟ یمون یم نجای، پس تو ا دمیبخش یرو نم یا یاحترام یب نیوگرنه همچ

  ! یمونم تا برگرد یآره ، آره .. م -
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 .. دختر خوب کی ی: حاال شد دیگو یم تیبار شوهرم با رضا نیا

 .. ردیگ یآرام م دلم

مدت تمام تالشم را  نیروز از بازگشت من به جهنم خانه گذشته ، در ا سه

 .. خانواده چشم در چشم شوم یکرده ام تا مبادا با اعضا

شال  یمنج یخوانم و برا یکتاب م یاوقات در اتاق مهمان هستم ، گاه شتریب

 .. دیزمستان فرا خواهد رس یبافم ، به زود یگردن م

زند تا  یکنم که مادرم من را صدا م یم شیامروز اوضاع فرق دارد ، دارم آرا اما

، آش و نان  نمیچ یحاضر کردن ناهار به او و ربابه کمک کنم ، سفره را م یبرا

 .. دارم تا پر کنم یپارچ آب را برم خچالیگذارم و از داخل  یآن م یرا رو

 .. شود یم دهیخانه شن یپدرم از باال ادیداد و فر یصدا

، مگه بهت نگفتم صبح زود برو  یعرضه باز که تا لنگ ظهر خواب یپسره ب -

تا آخر ماه من خرج زن و  یآهن پاره رو بده اوس رضا ؟ نکنه انتظار دار نیا

  ؟ وزیبچه هاتو بکشم پف
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آورد ، در راه دو سه لگد  یم نییو به طبقه پا ردیگ یرا از گوش م برادرم

بار است  نیاول نیشود ، ا یکند ، دلم خنک م یم شیمحکم نثار کمر و پاها

حال مادرم با  نیخورد با ا یبرادر بزرگم از دست پدرم کتک م نمیب یکه م

، پسرم تمام  قاآ ریبه بچه سخت نگ نقدری: ا دیگو یکمال آرامش رو به پدر م

 .. بوده ، خب خسته شده یریگیماه شبید

 کنه یهفت صبح لب رودخونه عالف م، خودشو تا  رهیگیماه وثید نیمگه ا  -

 نیهمش خماره ؟ من ا ینیب ی، نم زنه یم اکیجاکشش تر یقای، با رف

  جاکشو نشناسم ؟

 نقدری: آقاجون حاال شما هم ا دیگو یمالد و م یشکم برآمده اش را م ربابه

  .. ضرر داره ها تونیسالمت یبرا دیجوش نزن

ر دوتا پس ییپشت سر هم توله بزا نکهیبه جا ا یخفه ، اگه زن بود یکیتو  -

دل خوش  یبه چ یزندگ نیکه الاقل دلم به اونا خوش باشه ، تو ا یدییزا یم

 دختره ناقص مادر مرده ؟ نیا ایدخترم ؟  یکنم ؟ پسر معتادم ؟ نوه ها
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شب  ستیدهد : معلوم ن یو ادامه م ردیگ یاشاره اش را به سمت من م انگشت

 .. شده یاغی، شوهر کرده آدم بشه بدتر  کنه یم کاریتا صبح تو اتاقش چ

 یزند ، آش و الش از جا بر م یم یولو شده پوزخند نیکه کف زم برادرم

اشاره  کمیاوست به فر مژه و پنک ادیاز اعت یکه حاک یخمار یو با صدا زدیخ

 شیزنش لوازم آرا یکه برا رتهیغ یب نقدری: تازه شوهرش ا دیگو یکند و م یم

 یتیبود گ ارتکه پسره کن فی، ح دمشیدو سه بار د ابونمیخ ی، تو خره یم

 یهوم ؟ نکنه م یایو م یر یتاحاال بدون چادر م یکردم ، از ک یوگرنه لهت م

  خواهر من جندست ؟ چهیتو کل شهر بپ یخوا

 یعنیپرسد :  یگذارد و با تعجب از من م یدهانش م یدستش را به رو ربابه

؟  یر یراه م ابونیبدون چادر تو خ یکن یم شیاکه آر یشد ارهیپت نقدریتو ا

 ! استغفراهلل

زنند و  یمن حرف م هیمن انداخته است ، حاال همه عل نیرا در زم توپ

 .. برادرم را فراموش کردند یعرضگ یداستان ب
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 به من گفته بود یاندازم تا با آنها چشم در چشم نشوم ، منج یم نییرا پا سرم

کردن هم  شیآرا نکهیندارم ، تازه از ا ابانیبه چادر سر کردن در خ یازیکه ن

که به خاطر  یمردم نیکرد ، حاال من را آورده بود ب یگله م ستمیبلد ن

 .. کردند یم رمیخود او تحق یخواسته ها

دارد و به سمت  یبر م زیم یمجله از رو کیشود ، پدر  یم یکه طوالن سکوتم

بدهم ، مجله به چشمم  یخال یکند ، قبل از آنکه بتوانم جا یصورتم پرتاب م

، از گوشه چشمم  چدیپ یدر سرم م یدیلحظه درد شد کیخورد و  یم

و  رخدچ یدور سرم م ایشود ، دن یکند و چشم چپم کامال تار م یم یزیخونر

 ی، نم ردیگ یکنم کور شده ام ، بغضم م یافتم ، احساس م یم نیزم یرو

 .. بسوزد شتریترسم چشمانم ب ی، م زمیتوانم اشک بر

ام ،  دهید بیآس نکهیشود ، نه به خاطر ا ینگران م یخون کم دنیبا د مادرم

دختر کور و  کیدهد ، اگر او  دیرا چه با یداند اگر کور شوم جواب منج ینم

 .. رود یدر محل م شانیگرداند و آبرو یناقص را نخواهد من را برم

 .. چشم خون آلودم گرفته ام ی، دستم را به رو ردیگ یچانه ام را باال م او
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  مرده لیشده ذل یچشمت چ نمیدستتو بردار بب -

  دیبزن به شوهرم زنگ  -

  ! دستتو بردار گم یم -

 .. به شوهرم -

چشمتم کور نکردم  یکیزند : تا اون  یشود و داد م یسرم ظاهر م یباال پدرم

  ! نهیدستتو بردار ننت بب

، مادرم پلک  دارم یکند دستم را بر م یرا عمل دشیترس آن که مبادا تهد از

 .. هم دارد یادیکند ، تخم چشمم زخم شده ، درد ز یرا از هم باز م میها

 مشیببر دی، با ستی: کار من ن دیگو یاندازد و م یبه پدرم م ینگاه مضطرب او

  ! کنه تا کور بشه یزیخونر نقدریوگرنه ممکنه ا مارستانیب

 .. مفت خور کم تر هیبهتر ،  -
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شنوم اما  یسخن را از زبان پدرم م نیکه ا ستیبار ن نیشکند ، اول یم دلم

است که  یسوزاند ، کالمش مار یآنقدر زبانش تلخ است که هر بار وجودم را م

 .. دارد شین

 یدخترم من را چال م دندیکه فهم یآرزو کردم کاش در همان نوزاد بارها

 .. صدبار مردن است یبار مردن بهتر از روز کی،  رمیکردند تا بم

کشم ، او  یداند که درد م یکند ، م یم یزیکه چشمم خونر ندیب یم برادرم

: داره  دیگو یم یدر حق من کرده اما باز با بدجنس یداند که چه ظلم یم

مرده ! مادر  یخورد ناشوی، تو که بدتر از ا زنه یم یخودش رو به موش مردگ

  ؟ یشد یخونه شوهرت نازک نارنج یدو روزه رفت

 هشیاست ، هم دیسوزد ، از او بع یاست که دلش به حال من م یتنها کس ربابه

 یپشت من در م شهیکردم از من متنفر بوده اما آن روز برخالف هم یفکر م

 یزیچشمش داره خونر ینیب ی: خجالت بکش ، نم دیگو یو به شوهرش م دیآ

به من تلفن  یکیشماره اورژانس چنده ؟  نیهم اداست ! ا نیالبد ا کنه؟ یم

  ! بده
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 یداشت به سمت تلفن خانه م ازین یگرید دییأکه تا آن لحظه انگار به ت مادرم

، هنوز چشمانم را گرفته ام ، دستانم  ردیگ یرود و با شماره اورژانس تماس م

 یزنم ، دلم آرام م یم سیخون آنها را با عالقه ل یروز کیخون آلود شده ، 

 .. ردیگ

به شش  کیگذارد ، ساعت نزد یم مه ابرهن نهیس یسرش را به رو یرعلیام

کرده اما حاال در  هیو گر دهیکش گاریصبح است ، او تمام مدت پشت پنجره س

نقص من آشفته است اما من قلق رام کردنش  یآغوش من آرام گرفته ، مرد ب

همانطور  ،هستم  یشناسم ، من معشوقه خوب یمرا بلدم ، او را مثل کف دست 

 .. باشم دیکه با

  ؟ انایدا -

 دهم : بله ؟ یکشم و پاسخ م یکوتاهش م یدر موها دست

  کردم ؟ یم کاریچ دی، با یاگه امشب نبود -

،  دیآ یدسته مکالمات خوشم نم نیاو ندارم ، از ا یبرا یدانم ، جواب ینم

 .. هستند ، جوابشان از قبل معلوم است یاستفهام انکار
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  شم یکم کم دارم عاشقت م دی.. شا دیشا -

گرفته به زبان  ادیها  یعاشق من بوده ، تازگ شهیکند ، هم یاشتباه م او

 .. اوردیب

 ببوسمت ، بخورمت ، بکنمت شهیهم خواد ی، دلم م شم یبغلت آروم م یتو -

.. 

 یبند و بار م یاست ، شهوت آدم را ب دیبع یلحن از آن پسربچه خجالت نیا

 .. کند

 ی، ارتباط چشم میدر چشمان هم زل بزن میآورد تا مستق یسرش را باال م او

 ییها شنیپوز میکن یبا هم سکس م یوقت یدارد ، حت یادیز تیاو اهم یبرا

 کیمرد حساس و رمانت کی، او  میبهم نگاه کن میکند که بتوان یرا انتخاب م

 .. اش را دوست دارم ییگرا است ، آرمان

  ؟ میبا هم باش ی؟ دوست ندار یکن یفکر نم نطوریتو ا -

 را میبار دست و پا نیکند ، ا یاش را مطرح م یخواستگار شنهادیدوباره پ او

 .. دارم یشده ا نییتع شیکنم چون جواب از پ یگم نم
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زمان ببره ، سنم باالست و  کمی دیبچه دار بشم ، شا یبه راحت تونم یمن نم -

 .. مشکالت زنانه دارم

 ی، حت انایخوام با تو باشم دا یخورم ، فقط م ینداره ، قسم م یتیاهم اصالً -

 نکهیهرشب کنارت بخوابم بدون ا خوام یوجود نداشته باشه ، م یاگه بچه ا

  .. یکن یکار هیمن  یبرا دیباشه صبح تختمون رو ترک کنم اما تو با ازین

  گذارد ؟ یشرط م میکنم ، برا یتعجب به او نگاه م با

 نیداره ، اگه به ا یادیز تیمن اهم ی، اما برا انایدا ستین یسخت ادیکار ز -

 .. میبا هم باش میهرگز نتون دیشا میشرط عمل نکن

  ؟ یخوا یم یازم چ -

 یدارد و رو یام برم نهیس یزند ، سرش را از رو یم یبخش تیلبخند رضا او

ازت  : دیگو یداده م هیتخت تک یکه به پشت یسپس درحال ندینش یتخت م

و با هم  ی، همونطور که برادرت رو کشت یو نامزدش رو بکش ایخوام لع یم

  ؟ ادتهی،  میدفنش کرد
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 یبهت گفتم اگه م ادتهی:  دیگو یو او م دهم یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

، اگه خبر  زمیعز ستمی؟ خب من به اندازه تو شجاع ن کشتمش یم تونستم

 .. شم یمرگشون بهم برسه واقعا خوشحال م

 .. دارم ازینقشه ن هیبه  یول امیاز پسش برم -

تن با رف دیداره ؟ شا یعکاس هیحافظ  ابونیخ یکه بهت گفتم اون تو ادتهی -

 قایاتفاق دق نیم اخوا ی، فقط م یاریاطالعات الزم رو به دست ب یبه اونجا بتون

ا .. ه لمی، مثل ف شه یدرام تر م یلیخ ینجوری، ا وفتهیب شیروز قبل از عروس

  مگه نه ؟

  ؟ یکن یکارو انجام بدم ، تو باهام ازدواج م نیو اگه من ا -

 هی ، تو انای: من عاشقتم دا دیگو یدهد و م یتکان م "بله"سرش را به نشانه  او

خوشبختت کنم و برام مهم  خوام ی، م ستمین ی، من مثل منج ینقص یزن ب

، فقط  یافسونم کرد کنم یخب ؟ احساس م یش یکه تو بچه دار نم ستین

 .. رونیب امیمن از فکر اون دختر ب یکن یاگه کار
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کمه ،  زمیرو به پات بر ایوقت دن دهد : اون یام را نوازش کرده و ادامه م گونه

  ! ، اونو بکش و چشم هاشو واسم بفرست ینکن غیدر یتالش چیاز ه خوام یم

 رمیگ یم یرعلیام یاز لب ها یزنم و کام گرم و کوتاه یم یا انهیموذ لبخند

.. 

 زمیخ یشنوم ، برهنه از تخت خواب برم یپا م یشش صبح است ، صدا ساعت

 .. ستمیا یو پشت پنجره م

 یدر دست گرفته و به سمت در اصل یکه ساک ورزش نمیب ینقصم را م یب مرد

  .. است یخال یرعلیام یکنم ، جا یرود ، به تخت خواب نگاه م یم

 نهیبه تن دارم ، اگر خودم را در آ یکهنه ا یزنم ، لباس ها یخانه را م زنگ

ام برداشته ام تا مثل  یمیقد یشناسم ، آنها را از چمدان لباس ها ینم نمیبب

من را خواهد شناخت ، ژست  ایدانم که لع یمزن کارگر جلوه کنم ،  کی

 .. برسمبه نظر  یکنم تا در مقابل او واقع یم نیمتعجبم را تمر

بودم متفاوت است ،  دهید یکند ، ظاهرش با آنچه در عکاس یدر را باز م ایلع

 .. ختهیر شیرا دور شانه ها شیلباس منزل به تن دارد و موها
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 انایپرسد : دا یکند و م یمن تعجب م دنیکه حدس زده بودم با د همانطور

  خانم ؟

 .. نمیبب نجای! اصال انتظار نداشتم شما رو ا جان ایلع -

 دنیو با د دیآ یاست به سمت در م یو درشت اندام انسالیکه زن م مادرش

 .. پرسد : شما ؟ فکر کردم سمانه خانم پشت دره یمن م

 یم دیرسشگر آن دو با تردو در مقابل نگاه پ رمیگ یبه خود م ینگران چهره

  باهاتون تماس نگرفتند ؟ شونی: مگه ا میگو

د : دهن یپاسخ م صدا کیکنند و  ینگاه م گریکدیو دختر چند لحظه به  مادر

  ! نه

ه به جاشون فرستاد یکیتماس گرفتند و گفتند  یبا شرکت خدمات شونیا -

 .. بشه

  افتاده ؟ یاتفاق نکردهی یپرسد : چرا ؟ مگه خدا یم یبا نگران مادرش

 .. دانم یالش را نمؤکنم جواب س یاندازم ، تظاهر م یباال م یا شانه
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 .. باهاتون تماس گرفته شونیمنم مثل شما خبر ندارم ، فکر کردم ا -

کند و من  یکه هنوز در شوک مالقات مجدد ماست به داخل خانه اشاره م ایلع

 دییخانم ؟ بفرما انایدا دیستادیدر ا ی: حاال .. حاال چرا جلو دیگو یمن کنان م

  .. داخل

وارد خانه  یآورم ، وقت یرا در م میدهم و کفش ها یدعوت او پاسخ مثبت م به

 یادیکرده ام و کار ز لیدرصد نقشه ام را تکم 24 کنم یشوم احساس م یاو م

 .. از حد آسان بود شیمن ب یندارم ، برا

ناهار  سیخوب است ، در سرو شانیالآنها بزرگ و دلباز است ، وضع م خانه

دانم شغل پدر و  ی، نم نمیب یو آشپزخانه لوازم گران بها م منی، نش یخور

 .. شوند یمرفه محسوب م یگمان از طبقه اجتماع یاما ب ستیمادر او چ

کند ، او به من شک دارد ،  یرا چک م لشیورود من به خانه ، مادر او موبا با

 .. از اندازه وسواس است شیهم ب دیشا
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پچ پچ  یو مادرش در آشپزخانه هستند ، صدا ایام و لع ستادهیوسط خانه ا من

 ی، زن ساده لوح ستیشنوم ، برخالف تصورم مادرش مثل او ن یرا م شانیها

 .. با خبر شود میگفته ها قتیخواهد از حق یرسد و م یبه نظر نم

ول ، بار ا ردیگ یا مستخدم تماس مببرد ب یبه راست و دروغ من پ نکهیا یبرا

پسرش را در دست گرفته و در  دهیبر ریاالن ک نکهیدهد ، با فکر ا یجواب نم

 یعیکنم طب یبندد ، تالش م یکنج لبم نقش م یدود پوزخند یم مارستانیب

جا کار به آن یبرا تنهاخبرم و  یب ایتفاوت به نظر برسم ، انگار که از دن یو ب

کنم  یابتدا احساس م نیمادرش را مشکوک کنم ، از هم خواهم یآمده ام ، نم

 .. حواسم را جمع کنم دیادامه نقشه من خواهد بود ، با یبرا یاو مانع بزرگ

 یدهد ، از جواب ها یبار مستخدم جوابش را م نیزند ، ا یدوباره زنگ م او

 رستانمایمعلوم است که زهرا کارش را درست انجام داده ، او در ب ایمادر لع

ش را لمشک ایآمده ، مادر لع شیپ یپسرش مشکل پزشک یبرا دیگو یاست و م

ساله  ۶دختر  هدخوا ینم رود ، احتماالً یپرسد ، او از پاسخ دادن طفره م یم
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مرتکب  یحاال هم آن دخترک جرم بزرگ نی، هم اندازدیاش را به دردسر ب

 .. شده

کشد و با  یم یقیکند ، شکش برطرف شده ، نفس عم یتماس را قطع م مادر

 یماومده ، ن شیپ یپسر سمانه خانم مشکل ی: برا دیگو یبلند به من م یصدا

مرد  گهیگفت پسرم د یزد ، م یبوده اما بنده خدا داشت زار م یچ دونم

  ! ستین

 مامان ؟ یچ یعنیپرسد :  یبا تعجب م ایلع

 .. اومده شیپ شیآلت تناسل یبرا یمشکل کنهیندونه فکر م یبگم ، هرک یچ -

  ! لنگه ها یپا لسنگه ما یهرچ گن ی، م چارهیب -

راحت  الشیکند ، حاال که خ یکشد و به سمت من حرکت م یم یآه مادر

 است ، یانکار نشدن ایبه لب دارد ، شباهت چهره او و لع یشده لبخند مهربان

 .. زن شکاک خواهد شد نیا هیشک شب یبرسد ب یانسالیبه م ایاگر لع

  بود  ؟ انایخب خانمم ، اسمتون دا-
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 .. بله -

:  دیگو یاندازد ، احتماال در دلش م یم میبه سر تا پا یزیرآمینگاه تحق او

م ه یخودش اسم خارجک یبرا افهیو ق پیت نیمتوهم رو نگاه کن ! با ا کهیزن

 .. گذاشته

 .. دیصدام کن یهستم ، شما خانم مسچ یمسچ الیل -

 .. دهم یتکان م "باشه"را به نشانه  سرم

با سمانه خانم اتاق  روزی: د دیگو یکند و م یاشاره م منیبه آشپزخانه و نش او

تا قبل از عصر تموم  دیدو قسمت مونده ، با نی، فقط هم میها رو مرتب کرد

خانم ،  انایدا دیکار کن زیو تم عیسر خوام ی، م میبشه چون شب مهمون دار

 .. زنهبرق ب یزیاز تم نیزم خوام ی، م دیشروع کن یاول از ت

  و سطل آبتون کجاست ؟ یبپرسم ت تونم یچشم ، م -

کند سپس دوباره به آشپزخانه  ییخواهد تا من را راهنما یاز دخترش م او

 ..شود یها م وهیگردد و مشغول جا به جا کردن م یبرم
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دهد و بعد از آنکه  یراهرو قرار دارد به من نشان م یحمام را که در انتها ایلع

 نجای: واقعا انتظار نداشتم ا دیگو یدارم به من م یرا بر م یسطل آب و ت

قدر  هچ ای، دن نمیبی خونه م یهامو تو یاز مشتر یکیبارمه  نیاول نمتونیبب

  خانم ؟ انایمگه نه دا کهیکوچ

 منم انتظار نداشتم ، حتماً : بله واقعاً میگو یزنم و م یم یکمرنگ لبخند

 .. بوده نیقسمت ا

 یمغازه هست ، امروز بهتون م یعکساتونو زودتر حاضر کردم ، فقط تو -

 .. رسونم

  ! دی، فکر کنم امشب مهمون دار ستین یازینه ن -

 .. انیشوهرم دارن م یالیدهد : آره ، فام یخندد و پاسخ م یم او

 ؟ دی! عقد کرد یمبارکه ، به سالمت -

 .. به خدا ستیدلم ن ی، دل تو مهینه چهارشنبه عقد و عروس -

 .. دارند یحس نیهمه تازه عروس ها همچ -
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  ؟ دیهل هستأشما هم مت -

 .. کند یدست چپم نگاه م یپرسد به انگشت خال یسوال را م نیا یوقت

 یلیمطلقه خ انسالیزن م هی یبرا ی، زندگ شه یم یجدا شدم ، چند سال -

 .. کنم یکار نیهمچ امیسخته ! منم که مجبور شدم ب

 ینیریکند ، لبخند ش یگذارد تا با من همدرد یشانه ام م یدستش را به رو او

،  یزن جذاب هی، شما  زمیعز ستی: کار که عار ن دیگو یم یزند و با مهربان یم

  ! سالتونه 52فکر کردم  دمیمن که د دیباش انسالیم ادیاصال بهتون نم

  ؟ واقعاً -

 ً.. دهد : آره واقعا یو جواب م خندد یم او

 .. خانم ایلع دیلطف دار -

از من  ایزند تا به آشپزخانه رود ، لع یاو را صدا م ایلحظه مادر لع نیهم در

 یبرسم ، با نگاهم او را تا آشپزخانه بدرقه م میکند تا به کارها یم یخداحافظ

 .. زنم یم یا انهی، لبخند موذ کنم
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شود و نوبت به  یکردم تمام م یزودتر از آنچه فکر م منینظافت نش کار

نزده مدام در  دیو سف اهیکه تا به حال دست به س ایرسد ، لع یم یریگردگ

به آشپزخانه نرود و در  گریخواهد د یم ایمادرش است ، او از لع یدست و پا

 .. دینیبب ونیزیتلو منینش

که تمام عمر  ینازک نارنج یاز همان دخترهااست ،  یعرضه ا یدختر ب ایلع

 ، به آنها از گل نازک تر نگفته یپرنسس پدر و مادر بوده اند و تا به حال کس

رفته اند بدون آنکه لحظه  شانیدنبال آرزوها یریکه از شکم س یهمان دختران

 .. باشند اتیبه فکر پول و ماد یا

 روز بعد از کاشت آن بوده ، کیاش ، شکستن ناخن  یشکست زندگ نیبزرگتر 

او را بابت رفت و آمد  یفقر و جهل را درک نکرده ، کس یتا به حال معنا

 رونیپوشد ، ب یدر خانه تاپ و شلوارک م یبازخواست نکرده ، به راحت شیها

پسر داشته و  تسر من دوس یبه اندازه موها کند و احتماالً یم شیاز خانه آرا

رفته ، خورده ،  یستر شده ، جمعه ها به مهمانهمب شیبا آن بچه پولدارها

، مست کرده و شب تلو تلو خوران به خانه بازگشته بدون آنکه نگران  دهیرقص
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 یباشد ، او هم مثل من کس دارد اما اگر روز شیزد و خورد پدر و برادرها

ور د یو زار هیگر یکه برا یتیجمع لیکنم سنگ قبر او از س یگمان م ردیبم

 .. شوند ترک خواهد خورد یآن جمع م

شود و  یزنگ خانه بلند م یهستم ، صدا یخورناهار زیم یریگردگ مشغول

شان را در ا یخانوادگ یکند ، او خواهرش است ، عکس ها یدر را باز م ایلع

وچکتر ک ایبه پدرش شباهت دارد ، از لع شتریب ای، برخالف لع نمیب یم منینش

 .. ساله است 82 81و ظاهر نوجوانانه دارد ، احتماال  پیاست ، ت

  پرسد که صبح زود کجا رفته ؟ یکند و از او م یخطاب م "آرزو"او را  مادرش

وه ک یده بار بهت گفتم که امروز با دوستام برا شبی: مامان د دیگو یآرزو م و

 .. قرار دارم

 ! ؟ نگران شدم یداد یپس چرا جواب تلفناتو نم -

 .. بابا یکوه آنتن هست ، ا یکوه بودم مگه تو گم یدلم م زیعز -
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در کار  یکوه کنم دروغ گفته و اصالً یرود ، احساس م یبه سمت اتاقش م او

 یاحساسم ندارم ، فقط حس ششمم به من م یبرا یخاص لینبوده ، اول دل

 .. است یرکاهیآرزو برخالف خواهر بزرگش دختر آب ز دیگو

است ،  زیاش کامال تم یکوه نورد یروم ، چکمه ها یم یکفش یسمت جا به

 او کامالً یو همه جا گل شده ، کفش ها دهیامروز از صبح باران بار نکهیبا ا

 .. است ، حدسم درست بود ، او به کوه نرفته و در شهر بوده زیتم

 ؟ یها رو جا به جا کرد ینیری، تو ش ایلع -

 .. زند یاز آشپزخانه داد م مادرش

 ! بود دهینخر ینیریبابا ش مامان ! اصالًنه  -

  ! بازم فراموش کرده پس حتماً -

 دیگو یم زند ، او احتماالً یبه شوهرش زنگ م ینیریش دیخر یبرا ایلع مادر

 یزند ، بعد هم به دخترانش م یبه خانه خواهد آمد ، مادرش غر م ریکه د

 یشود ، اندک یرود و از خانه خارج م یبه بازار م ینیریش دیخر یکه برا دیگو
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 یو م ردیگ یآغوش م راز بدو ورود او را د ایکه لع دیآ یبه خانه م یبعد مرد

 .. منیساعت او را بب نیاست ، انتظار ندارم که در ا اینامزد لع بوسد ، او احتماالً

که  یشمعدان نهیآ زیپشت به او هستم اما از م به سر دارم و کامالً یروسر من

 یزوج جوان در مقابل در ورود یتوانم شاهد عشق باز یقرار دارد م منیدر نش

 .. باشم

 یو شلوار کتان خاکستر یمردانه مشک راهنیاست ، پ ییمرد خوش قد و باال او

را با سشوار و ژل فرم داده ،  شیبرگشته و موها شگاهیبه تن دارد ، تازه از آرا

است که به  ید ، از همان مردان جذابدار شیاست و ته ر یچشم و ابرو مشک

را  شیزرق و برق لباس ها لهم گو ایلع ، احتماالً دیربا یدل زن ها را م یراحت

،  یزن نخواهند بود ، خواستن کیفقط با  یمردان نیشک چن یخورده ، ب

 ای شدیاندیخام تر از آن است که بخواهد مانند من ب ایدارد و لع ادیخواهان ز

 .. جمع کند یحداقل حواسش را کم

کند و  یشوهر خسته خود که تازه از سر کار بازگشته ناهار گرم م یبرا او

 یداص توانم ی، البته من نم نندینش یآشپزخانه به گفت و گو م رهیپشت جز
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توانم  یسرخش م یو گونه ها ایلع یرکیز ریز یآنها را بشنوم اما از خنده ها

به دروغ  ایو لع ستیکه دستپخت او ن ییحدس بزنم که شوهرش دارد از غذا

 .. کند یم فیگفته تعر

رود ،  یخوردن آب به آشپزخانه م یکه تمام مدت در اتاق خواب بوده برا آرزو

را  ایچهره لع توانم یکند ، من نم یم یاحوال پرس یاو با دامادشان به سرد

 .. شوهر او به آرزو هستم رهیاما متوجه نگاه خ نمیبب

است ، به  ینظر داشته باشم ، کار سخت ریآنها را ز یمکیقا کنم یم تالش

خود  لیمشغول کار با موبا ایکه لع یدو آنها اشراف ندارم و تنها زمان چهره هر

 .. شوم یشوهرش به آرزو م یو اشاره ها میاست متوجه ا

مطمئن شده ام که  گریبندد ، د یگردد و در را م یبه اتاق خواب باز م آرزو

تا به  اورمیآن دو نفر درب یسر از ماجرا دیکاسه است ، با مین ریز یکاسه ا

 .. وارد نشود ینقشه ام خدشه ا

 .. ساعت وقت دارم کیسه بعد از ظهر است ، به اندازه  ساعت
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خواهد  یتماس گرفته اند ، او نم یخورد ، از عکاس یزنگ م ایلع لیموبا

تواند به  یاست چون نم یموضوع مهم نکهیتنها بگذارد اما مثل ا شوهرش را

برود ، او  یشود تا به عکاس یحاضر م عیجواب سرباال دهد و سر یپشت خط

 .. ادیم گهید کمه ی: مامان  دیگو یبوسد و به او م یعاشقانه همسرش را م

 .. ارمیرو ب نایبرم مامان ا دیعشقم ! با رم یمن خودم االن م -

 ً ! ، فعال نمتیب یشب م پس -

شوم ، حمام درست در  یم میخانه را ترک کند ، در حمام قا ایلع نکهیاز ا قبل

 .. کنار اتاق آرزو قرار دارد

،  کنم یرا به سمت راهرو حس م ایشوهر لع یپا یکشد که صدا ینم یطول

 دچیدر حمام بپ دنمینفس کش یگذارم تا مبادا صدا یدهنم م یدستانم را رو

.. 

 .. : درو باز کن دیگو یکوبد و م یدو سه بار به در اتاق آرزو م شوهرش

 مهران ؟ یخوا یم یپرسد : چ یکند و م یانتظار آرزو در را باز م یاز کم بعد
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  ؟ خوام یم یمن چ یدون یتو نم -

 نیا یخوا ی، من امروز صبح بهت حرفامو زدم ! اگه م ستیواسم مهم ن گهید -

 ؟ یفهم یم یبا خواهرم تموم کن دیبچه رو نگه دارم با

 .. یدون ی! تو که م تونم یآرزو ، من نم -

  ! خواهرمه بچه شوهر نیا یپس منتظر باش به همه بگم بابا -

، دو هفتست  خوامت یتمومش کنم ، آرزو م دم یامروز ، قول م هیفقط  -

ت وق قهیدق ستیب ادیتا مادرت ب نی؟ بب یکن یم نکارویخمارتم چرا باهام ا

 .. دم ی، زود انجام م میدار

  بد بشه ؟ نهیبب ادیکلفته کوش ؟ ن نیا -

 .. رونیرفت ب دمینه خودم د -

 ؟ یدید واقعاً -

  ! آره -
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زنش دروغ گفت تا  شود ، مهران به خواهر یآن دونفر بلند م یلب باز یصدا

دانست کلفت خانه اشان  یاگر م چارهی، دخترک ببتواند طعم تن او را بچشد 

 .. کرد ینم یسکیر نیدر حمام است هرگز چن

فهمم که به داخل اتاق  یشود ، م یکم کم دورتر م شانیآه و ناله ها یصدا

 .. روم یم رونیکنم و از حمام ب یدر را باز م یخواب آرزو رفته اند ، به آرام

 به یواشکیدر  یباز گذاشتند ، از ال مهیهول سکس بودند که در را ن آنقدر

 یزنم و با خود م یم یا انهی، لبخند موذ شوم یم رهیمنظره ساک زدن آرزو خ

 .. یهست یجنده واقع هی: تو  میگو

 

کنم ، آن دو نفر آن قدر  یم یلمبرداریآوردم و شروع به ف یرا درم لمیموبا

 .. شوند یمتوجه حضور من نم هستند که اصالً گریکدیبا  یغرق عشق باز

کشد  یم ههیخورد و ش یبدن مردانه مهران تکان تکان م یمثل اسب رو آرزو

دهند ، دخترک  یفحش م ایزنند و به لع یم کیرک یحرف ها گریکدی، به 

 یم ییدانست شوهر و خواهرش پشت سر او دست به چه کارها یاگر م چارهیب
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 الحظه هم شده آن ها را تنه کی یگرفت برا ینم میهرگز تصم دیزنند شا

 .. بگذارد

کامل  قهیدق 84که  نیکنم ، هم یلمبرداریسکس آنها ف یخواهم تا انتها ینم

ا و سر و صد یگذارم و ب یم بمیرا در ج لمیکند ، موبا یم تیضبط کردم کفا

 .. شوم یاز آن جا خارج م

  ؟ یتاحاال به انتقام فکر کرد -

ه بار است ک نیاول نینگرم ، ا یبه چشمان او م دیو با ترد رمیگ یرا باال م سرم

 .. شنوم یم یالؤس نیمثل او چن یاز دهان مرد

 .. یبهش فکر کرد یروز هیتعجب نکن ، مطمئنم که تو هم  -

 .. : آره ، فکر کردم میگو یدهم و م یفشار م شیپرمو نهیس یرا به رو سرم

از مجازاتش بترسم با ساطور  نکهیبدون ا دمشیهمون شب که د تونستم یم -

دخترم فکر کنه من قاتل مادرش بودم  بعداً نکهیاز ا یاش کنم  ول کهیت کهیت

 .. دمیترس
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نگرفته ، اگر من بودم کودک آن زن  یدرست میدهم ، او تصم ینم یجواب

 .. دیبگو یزیچ یکردم تا مبادا به کس یهم تکه تکه م را انتکاریخ

 ای ارمیدست ببتونم دلشو به  دیشا رانیکنم اگه برگردن ا یوقتا فکر م یگاه -

 .. خودم برم اونجا و با زن سابقم حرف بزنم اصالً

 تاس زیکشد ؟ رقت انگ یآن نقشه م یبرا یکند و گاه یهم به او فکر م هنوز

.. 

که چقدر تالش کنم  ستین نی! مسئله ا دستیفا ی، همش ب یدون یاما م -

که  ینداشت ، روز آخر وقت چیدرست کنم ، اون دوسم نداره ، ه نورابطمو

بهم گفت اگه به خاطر اجبار پدر و مادرش نبود هرگز با  دمشیدادگاه د یتو

 .. حالمو گرفت یحساب نیکرد ، ا یمن ازدواج نم

 ی، من حت زدیر یدهم ، تمرکزم را بهم م یتپش آرام قلبش گوش م یصدا به

 نهیحاال س نیکنم هم یفکر م نیتاک ساعت هم وسواس دارم و به ا کیبه ت

آدم ها مثل ساعت  شوم یمتوجه م اما بعداً اورمیاش را بشکافم و قلبش را درب

 .. کنند ینداشته باشند کار نم یهستند ، اگر باتر یکوک
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  ؟ ی؟ چرا جدا شد یزن یحرف نم تیاز رابطه قبل وقت چی؟ چرا ه یتو چ -

 .. جا نداشت گهیاتاقم د -

  ؟ یپرسد : چ یبا تعجب م او

کردم عاشقمه اما اون  یکه فکر م یازدواج کردم ، مرد میدگمن با عشق زن -

 .. زدم یم یگفت ، به خاطرش دست به هرکار یبهم دروغ م

  ؟ یچه کار مثالً -

 تسی، شل و ول است ، مهم ن نمینش یم رشیک یشوم و رو یکنار او بلند م از

 .. کنم یخواهم با او عشق باز ی، نم

 نکارویدهم : من هرشب ا یآورم و ادامه م یتکان تکان خوردن را در م یادا

 .. کردم یم

 یهنوز گنگ است و متوجه منظورم نم می، حرف ها ردیگ یدور کمرم را م او

 .. شود
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کنم : با  یآن زمزمه م ریچسبانم و ز یشوم ، لبم را به گوشش م یم خم

 .. مختلف یمردها

 میدلش برا کنم یکند ، احساس م یدستانش را دور کمرم محکم تر م حلقه

ن آ دنینگرد ، از د یسوخته ، نگاهش رنگ ترحم گرفته و با افسوس به من م

ا که ب یروز چشمان تمام کسان کیکنم  یفکر م نیچشم ها نفرت دارم و به ا

 .. آورم یشود از کاسه در م یرنگ نیام ا یداستان زندگ دنیشن

ام  یاستان زندگاست که د یمعدود افراد ءصورتش زل زدم ، حاال او هم جز به

کنم ، به او  یام را بازگو نم یداستان زندگ یکس یداند ، من معموال برا یرا م

داند و  یپرونده برادرم م یاعتماد ندارم ، کارآگاه هنوز هم من را مضنون اصل

ست که ا یاحساس ختنیبرانگ کنم یم فیاو داستانم را تعر یکه برا یلیتنها دل

 ! از آن نفرت دارم : ترحم

 .. کشد یم میلب ها یکند و انگشت سبابه اش را به رو یام را نوازش م گونه
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 ینم یبکنه ؟ اگه تو زن من بود نکارویا یزن نیتونست با همچ یچطور م -

شت جاک نکهیبهت نگاه کنند چه برسه به ا گهید یتحمل کنم مردها تونستم

 .. بشم

از  یکیواباند سپس خ یکند و کنار خود م یبدنش بلند م یمن را از رو او

 یکند م یم یباز میکه با موها یو در حال کندیسرش ستون م ریدستانش را ز

که  یسه شب نینگذشته اما تو ا مونییاز آشنا شتریدونم دو هفته ب ی: م دیگو

بالشت گذاشتم  یروسال سرمو راحت  هی نیبار تو ا نیاول ی، برا میبا هم بود

 ... بترسم یزیاز چ یذره ا نکهیبدون ا

 طیکارآگاه که از شرا یعاشق شدن است اما برا یبرا یهفته زمان کم دو

است  شیزخم ها یبه رو یبرده ، وجود من مرحم یرنج م ینا به سامان یروح

که مثل کارآگاه اول تند خو  ییآنها ی، حت شناسم ی، من مردان را خوب م

دل  نبه م نکهیروش رام کردنشان را بلدم اما ا یکنند ، به خوب یجلوه م

 .. نه ، دست خودشان است ایببندند 
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 یخونه ، م یبرگرد خواد ی، دلم نم انایدا ادیازت خوشم م کنم یحس م -

هفته عاشق  کیپونزده سالست که بعد از  ینوجون ها هیکه حرفام شب دونم

کنم تا  غتیص خوام ی، م ینیب یمرد بالغم ، خودت م هیمن  یول شن یم

 .. میکن یو با هم زندگ نجایا یایب

توانم خودم را همسر  یکنم نم یشوم ، هرچه فکر م یم رهیسقف اتاق خ به

 یمرد تندخو و خشن فقط برا کیاو باشد ،  هیتصور کنم که شب یمرد

کنم که سرم داد  یزندگ یتوانم در کنار کس یرختخواب خوب است اما من نم

 ومثل ا یبا مرد ، من قبالًباشد  یو پوچ عصب چیاکثر اوقات از ه ایبکشد 

 .. کنم یاشتباه را دوبار تکرار نم کیازدواج کرده ام ، 

گذارد و لب  یم تمیرضا یبه پا ندیب یهم مثل اغلب مردها که سکوتم را م او

ر اگ دی، شا ستین یکارآگاه مجذوب من شده شک نکهیبوسد ، در ا یرا م میها

که  ییگذشته و عاشقم شود ، مثل اکثر مردها یفتگیبگذرد کارش از ش یمدت

  - ندارد یشعر بعالبته که او ط - سدیشعر بنو میبا آنها همبستر شدم ، برا
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 میو آنقدر پول ندارد که برا ستین یکیخرد چون آدم رمانت یگل نم میبرا یحت

مثل او چگونه  یکنم که روش ابراز عالقه مرد یفکر م نیجواهرات بخرد ، به ا

شد ،  ریس یو کتک ؟ آن هم بعد از آنکه حساب یلیبا س تواند باشد ؟ مثالً یم

خون آلودم را در آغوش  وکه بدن کبود  یزانو بزند و درحال میکنار پا مثالً

، آن وقت من حس  اندازدیرا گردن من ب رهایو همه تقص دیگرفته از عشق بگو

عاشق شوم ؟ آن وقت  شتریکتک ها حقم بوده و ب نیکنم گناهکارم و تمام ا

آنقدر کتک  تیدر نها ایندارم به هرچه او گفت گوش کنم  ییجا گریچون د

روش ابراز عالقه  نی؟ به گمانم ا چمیپبخورم که گوشه اتاق از درد به خود ب

من احمقم که عشق را در رفتار  دیمثل آنها مشترک است و شا یمردان نیب

 .. کنم یجواهرات خالصه م وو گل  زیمحبت آم

ق بود که به شر یکردن اتوبوس دایپ یبرا ستادمیکه سر چهار راه ا یبار نیآخر

به  نمیبب نهیکه اگر خودم را در آ یهستم ، با سر و وضع نجایرفت اما حاال ا یم

ا ه نیماش نیهم یکهنه به تن نکردم ، برا یبار لباس ها نیشناسم ، ا یزور م

 میکهنه به تن داشتم ن یها سزنند ، دو روز قبل که لبا یبوق م میپا یجلو
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اما امروز که مانند فاحشگان  دیخره اتوبوس از راه رسساعت معطل شدم تا باأل

 یا قهیبه تن کردم هر پنج دق یجلف و زننده ا یرسم و لباس ها یبه نظر م

 یزند ، بعض یترمز م میپا یمدل متوسط جلو یمدل باال و گاه نیماش بار کی

 ینیریخودش میبرا گرید یپرسند و بعض یم را متمیق یهمان اول کار شانیها

 یام از خود م ستادهیمنتظر طعمه ام ا نجایکنند و من تمام مدت که در ا یم

 یمغزها ایسازد  یفاحشه م کیتنگ و چسبان از ما  یلباس ها ایپرسم آ

الصه شده ؟ و خ میزن در لباس ها کیتمام ارزش من به عنوان  ای؟ آ دهیپوس

ما  ایه آک دمیرس یم جهیکردم کمتر به نت ین مسئله فکر میبه ا شتریهرچه ب

  به ما ؟ "لباس ها" ای میبخش یم تیهو "لباس ها"به 

کار  ی، او در همان دفتر نمیب یخره طعمه ام را از دور مگذرد تا باأل یم یمدت

دانم که  ی، م دمید ایرا دو روز قبل در خانه لع تشیزیکند که کارت و یم

 یکند و به خانه م یبلند م یها فاحشه ا ابانیخ نیهر شب از کنار هم احتماالً

مورد عالقه اش را  احشهف لیو استا دمیکردم د بیکه او را تعق شبیبرد ، د

 .. کردم یکپ
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که به چهره دارم شک  یظیتند و غل شیو آرا یبلوند مصنوع یآن موها با

او در مقابلم ترمز  لیاتومب یاز حد در چشم هستم و به زود شیندارم که ب

 .. خواهد زد

بلوند داف پسند است ،  کی، مهران هم  دیآ یدرست از آب در م حدسم

 تیکنند ساده پسند هستند و در نها یکه اظهار م یدرست مانند اکثر مردان

 .. کنند یسر م یعمل یداف ها نیاز هم یکیشب را با 

: خانم  دیگو یم یکشد و با چرب زبان یم نییپا یرا کم نیماش شهیش او

  خوشگله ، برسونمت ؟

 یزنم و با ناز م یم یدهم ، لبخند پسرکش یشوم و باسنم را باال م یم خم

  ؟ یر ی: حاال کجا م میگو

 .. باال ایب یا هیهرجا که عشقت بکشه ، اگه پا -

خودم را مردد نشان دهم و سپس سوار  یاندازم تا کم یبه دور و بر م ینگاه

 یادیکند مدال المپ یشوم ، مهران که احساس م یاو م یگران بها لیاتومب

 .. دهد یزند و با سرعت گاز م یم یبرنده شده چشمانش برق شاد



281 
 

 یاز آن است که قبال هم زن یحاک دهیچیپ نیکه در ماش یادکلن زنانه ا یبو

زده  ایکه لع یعطر هیاست ، شب نیریادکلن گرم و ش یبوده ، بو نیماش نیدر ا

 .. عطرش را عوض کرده دی، شا ستیبود ن

محل دزدن  یپسرا یگ ی؟ نم یکن یم کار یتنها تنها سر چهارراه چ گریج -

  ؟

توانستم قبل از آنکه نقشه  یخورد ، اگر م یهم مه حالم ب شیها یلوس باز از

تا آن لبخند مضحک را از  دمیکوب یام را اجرا کنم آنقدر سرش را به فرمان م

 سیک هی: منتظر  میگو یکنم و م یلبش پاک کنم اما آرامشم را حفظ م یرو

 .. عشق و حال باشه هیخوب بودم که امشب پا

 ؟ یکرد داشیپ -

پرسم : به نظرت  یزم و با عشوه ماندا یم لشیبه سر و وضع او و اتومب ینگاه

 نکردم ؟

ت به یحال حساب هیهم خوب باشه امشب  متتی، اگه ق ایکارتو بلد یحساب -

 .. دمیم
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 .. تومن واسه تمام شب هی -

 ؟ یطال جاساز کرد ری: نه بابا ؟ نکنه اون ز دیگو یخندد و م یم او

 ارزشمه ؟ نیکمتر از ا -

 انجیا ی، جنده ها یستادیوا یاشتباه ابونیتومن خ هی یبرا ینه عشقم ول -

 .. زنن یساک پرتف م هیواسه سه تومن 

  ! یپس جنده شناسم هست -

داره ، منم جوونم دوست دارم عشق و  ییرنگ و بو هی یبه هرحال هر گل -

 .. حال کنم

آن برق  یرو "عشقم"خورد ، نام  یاست زنگ م یکه کنار ترمز دست لشیموبا

کند و من با  ینم یاست اما مهران به آن توجه ایلع زند ، احتماالً یم

  ؟ ید یپرسم : جواب نم یم یکنجکاو

 یچ خوام یمثل تو کنارمه اونو م یا کهیت ینه بابا حوصلشو ندارم ، تا وقت -

شب  هی یتومن برا هی،  میامشبو حال کن هی ایباهام راه ب ییخدا ی؟ ول کار
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هم  یبشم ، کارت خوب باشه واست مشتر تیمشتر خوام یم یول ستاین یپول

 نویلیم ستیشبه ب هی یسکس پارت برنت یدار ، م هی، همه ما کنم یجور م

؟ اونو من شاه کس کردم  ، از شوهرش  یشناسیرو م یشمرون بای، د یزن یم

 .. سواره یطالق گرفت و االن مازرات

که با  یهست ، کس زیمغز ن یبلکه ته ستیمرد هوس باز ن کیتنها  مهران

مغز  اصالً گفت احتماالً یزن شوهردار سخن م کیافتخار از جنده کردن 

فاضالب که در  یتر از موش ها فیکث ی، حت فیناموس کث یب کینداشت ، 

 لتوات یزباله ها ینوار بهداشت سهیتر از ک فیدادند ، کث یسطح شهر جوالن م

 یکثافت م یبو شیمه آلود شهر ، آنقدر حرف ها یتر از هوا فی، کث یعموم

کردم نقشه ام  یلحظه حالت تهوع گرفتم ، اگر استفراغ م کی یداد که برا

معده ام  دیخودم را گرفتم تا صورتش را با اس یشد ، به زور جلو یخراب م

 .. کرد یم رامماو ساخته بودم آ یکه برا یا ندهیسوراخ نکنم اما فکر به آ

پرسد : خب  یگذارد و م یم میپا یدستش را به رو یحراف قهیبعد از پنج دق او

 بزنم کنار ؟ ای، پونصد بسه  یخانوم
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 قهیاز ده دق رتری: اگه د میگو یاندازم و م یم اهشیبه دست زمخت س ینگاه

 .. رمیگ یازت نم یپول چیآبت اومد ه

، همون  کارو نی: من کمرم سفته ها خوشگله ، نکن ا دیگو یخندد و م یم او

  ؟ یکنیم سکیکه ر ستیپونصد بست ن

  ! کنم سکیباهات ر خوام یمنم کارمو بلدم ، م -

 .. زنگ بزنم اونم هی مییپس بزار به پسر دا -

ازت خوشم  : نه ، فقط خودم و خودت ! واقعاً میگو یپرم و م یکالمش م انیم

کار کنم ، فقط زودتر  یاگه کمرت سفته واست مجان نمیبب خوام یاومده ، م

 .. سمیخ یکه حساب ییجا هی میبر

  ! نمیجون ، بزار بب یا -

 یشوم و م یکند اما من مانعش م یدراز م میپاها یرا به سمت ال دستش

  ! ی، فقط دوست دارم بکن ادی: از انگشت کردن خوشم نم میگو

 .. نشده ریتا د میبه چشم ، پس بر ی: ا دیگو یخندد و م یم او
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 ودش یلبم محو م ی، لبخند رو گردانم یزنم ، صورتم را برم یم یجذاب لبخند

.. 

با مرکز شهر  یادیز نسبتاً ی که در فاصله ییالیخانه و کیمن را به  مهران

 هم دارد ، احتماالً ییاست ، متراژ باال یبرد ، خانه خوش ساخت یقرار دارد م

در  یزیچ یو یدست مبل و ت کیاو است چون جز  یها یمکان کثافت کار

 .. شود ینم دهید منینش

گذارد و از من که وسط  یاپن م یخانه را به رو دیآورد ، کل یکتش را در م او

  سرکارمون ؟ میپرسد : بر یم چرخم یخودم م یبرا منینش

 .. بخورم ؟ گلوم خشک شده یزیچ یآب هیاول  شه یم -

 .. ساک زد شهیخشک که نم ی: حق با توئه ، با گلو دیگو یخندد و م یم او

آورد اما  یم منیکند و به نش یشربت درست م وانیمن و خودش دو ل یبرا

ست د ایخورد ، ساعت نه شب است ، لع یزنگ م لشیموبا میقبل از آنکه بنوش

 .. ستیبردار ن
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 نیکند تا جواب او را بدهد ، من هم که منتظر هم یم یاز من عذرخواه او

 ی، م زمیر یم ممحلول خواب آور را به درون شربت خود عیفرصت بودم سر

 نکهیو از ترس ا دهیخواب یادیز یاست ، با جنده ها یدانم که او مرد کاربلد

 .. کند یرا عوض م مانیشربت ها یدهم جا بیمبادا او را فر

دارد و به سمت من  یهمان شربت مسموم را بر م قایگردد ، دق یباز م یوقت

 یداند که چه کس یکند باهوش است اما نم یزند ، مهران فکر م یچشمک م

 .. را کرده ام زی، من از قبل فکر همه چ ستادهیدر مقابل او ا

 

آورم و برهنه  یرا در م میبرد ، لباس ها یمن را به سمت اتاق خواب م مهران

 .. کشم یتخت دراز م یرو

به نظر  یعیکند طب یخورد اما تالش م یدارد و مدام تلو تلو م جهیسرگ او

م تن یرو رپوشیکند و با ز یرنگش را باز م دیسف نراهیپ یبرسد ، دکمه ها

 یو تار جهیلبانم را ببوسد اما از آنجا که دچار سرگ خواهد یزند ، م یم مهیخ
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 دهیرب دهیبر یخمار نبوسد و با لح یشده به اشتباه بالشت کنار سرم را م دید

 ؟ یختیر یاون شربت .. چ یپرسد : تو یم

 ماند یم رهیبه سقف خ یحرکت یشود و مثل جنازه ب یکنار من دراز م سپس

 .. شده یدیشد یو کرخت ی، او دچار خواب آلودگ

م ، بوس یو چانه او را م ینی، ب یشانیپ بیو به ترت نمینش یشکمش م یرو

 .. تواند من را کنار بزند ینم یحال است که حت یآنقدر سست و ب

 یخوا یپرسم : م یچسبانم و زمزمه کنان م یرا به گوش سمت چپش م لبم

  بخونم ؟ ییبرات الال

 .. ستا ها سکوت عالمت رضا یمیشنونم ، به قول قد ینم یجواب

د سر او را بلن ی، به سخت نمینش یتخت م یشوم و رو یشکم او بلند م یرو از

کوتاه لخت  یکه در موها یگذارم سپس درحال یم میپاها یکنم و رو یم

،  کنم یکه بلد هستم زمزمه م یا ییکشم تنها الال یدست م رنگش یمشک

 .. چشمان مهران باز است
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 ستاره ینداره ، همون بهتر که بشمار یال ال ال نخواب سود ال

 .. دارهیبهتر که چشمات وا بمونه ، که ماه غصه اش نشه تنها ب همون

  ؟ یمامان -

،  ندیکه در دست دارم بب ییخواهم چاقو ی، نم گردانم یرا به عقب برم سرم

 دهم : جان مامان ؟ یو با لبخند جواب م کنمیم میقا راهنمیپ ریآن را ز

  ؟ یبخون ییالال یواسه خلس یایب شهی، م بله یمن خوابم نم -

ساعت فرصت دارم ، دخترم  مین ینه شب است ، تا بازگشت منج ساعت

 .. او را بخوابانم دیبدخواب شده ، با

 یرنگش را پشت گوشش پنهان م ییکوتاه خرما یزنم ، موها یاو زانو م مقابل

خاص  تیدهد و با معصوم یاش را محکم فشار م یکنم ، او خرس عروسک

 یلبخوابم و ییتنها لمیبگ ادی دیبا یگفت دونم ی: م دیگو یکودکانه اش م

 ... موخواد ییالال یخلس

  تو ؟ ای خواد یم ییالال یخرس -
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 .. موخوام ییالال گه یهمش م یخلس! شدم یبزلگمن دختل  -

 دخترم بخوابه ، هوم ؟ زاره یکه نم طونهیخرس ش هی نیپس ا -

 یطونیش گهی: قول داده د دیگو یاندازد و م یم نییسرش را پا تیبا مظلوم او

 .. نکنه

 نیزم یکنم سپس او را از رو یشلوارم پنهان م بیضامن دار را در ج چاقو

: پس بزار تا  میگو یروم م یکه به سمت اتاق خوابش م یبلند کرده و درحال

 .. میدعوامون کنه بخواب ومدهین ییبابا

 یخواب یم شمیپرسد : تو هم امشب پ یفشارد و م یام م نهیسرش را به س او

  ؟

 یو خودم کنارش دراز م گذارم ینفره اش م کیتخت خواب  یرا به رو او

شود ،  یم زانیوآبوسد و از گردن من  یکوچکش را م کشم ، غنچه من خرس

با تمام وجود  کنم یدهد ، تالش م یم یتوت فرنگ یکوتاه نرمش بو یموها

 یتر م صیکنم حر یبو م شتری، هرچه ب دخترم را استشمام کنم یموها یبو

در  شیکه دو سال پ ی، دخترک دهیاز جانم در کنار من خواب یا مهی، ن شوم
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خواستم  یگذاشتم ، م "محبت"آوردم و نامش را  ایاو را به دن ییروزها نیچن

 نقص یرا غرق عشق و محبت کند ، تمام تالشم را کردم که او از هر نظر ب ایدن

م و نداشت شتریهدف ب کی یدر زندگ گریآمدن دخترم د ایباشد ، بعد از به دن

کرد ،  هیذکه از وجود من تغ یآن به کمال رساندن نهال کوچکم بود ، دختر

ام را دگرگون ساخت ، هربار که به او  یو بعد از نه ماه زندگ افتیرشد و نمو 

 یرنگش م یاز جان و روحم را در پس چشمان قهوه ا یکردم تکه ا ینگاه م

 یخودم را تماشا م یو کودک بودم زگشته، انگار که سالها به عقب با افتمی

 .. کردم

 یو ب که جز ظلم ییایمن در دن یزندگ لیاست ، تنها دل زمیهمه چ محبت

آلوده شهر و تنها  یدر هوا دنمینفس کش لی، تنها دل دمیند یزیچ یرحم

 .. انگاشتم یکه او را فرشته نگهبان خود م یطانیماندن در جهنم ش لیدل

 ی، بعد هم مثل گربه لوس نیریکودکانه ش زیبوسه ر کیبوسد ،  یرا م میگلو او

که خاص نفس اوست  یتیکند و با معصوم یمچاله مخودش را در آغوش من 

 .. منتظره ها ی، خلس ی: مامان دیگو یم
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آورم و اشک در  یم ادیکه او را در آغوشم گذاشتند به  یگرفته ، لحظه ا بغضم

فندق  کیمن ، او مثل  ینوا یزند ، دخترک کوچک ب یچشمانم حلقه م

بود که  یو خوردن دیهم نداشت ، صورتش آنقدر سف یادیکوچک بود ، وزن ز

زد  یم صداکوچولو  بیاز پرستارها او را س یکیپرستارها عاشقش شده بودند ، 

 .. رفت یم شیو مدام قربان و صدقه لبان سرخ قلوه ا

 یلرزد م یکه م ییکشم و با صدا یاو م یلب ها و چشم ها یبه رو یدست

  عاشقته فندقک ؟ یمامان یدونست ی: م میگو

 .. زنم یم یدهد و من لبخند کمرنگ یسرش را تکان م او

اندازم ، قربانش بروم ،  یم فشیبدن ظر یاش را به رو یبافت خرگوش یپتو

 .. جان است یخودم الغر و ب یمثل کودک

 نیخواهم پشت به من دراز بکشد تا بتوانم کمرش را بخارانم ، عاشق ا یاو م از

آورم اما امشب  یبهانه م یخواهد کمرش را بخارانم کل یکه م کار است ، هربار

 .. کردم یم یآن تنبل یباشم که برا یزیچ آن خواهم هر یفرق دارد ، م
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ها و  یدهم ، رد سوختگ یکند ، بلوزش را باال م یبه من پشت م دخترکم

دزدم و کار را  ینگاه نکنم ، چشم م کنم یدهد ، تالش م یها آزارم م یدگیبر

 .. سپارم یم میبه ناخن ها

شروع  خارانم یکه کمرش را م یزنم و درحال یفندقکم م یبه موها یا بوسه

 .. کنم یخواندن م ییبه الال

 ستاره ینداره ، همون بهتر که بشمار یال ال ال نخواب سود ال

 دارهیبهتر که چشمات وا بمونه ، که ماه غصه اش نشه تنها ب همون

 خزر رفت ایدونم به کارون  یال ال نخواب باز هم سفر رفت، نمال  ال

 خبر رفت یبدون اطالع و ب شهیمثل هم نهیدردم ا فقط

کنم  یم یباز یکه با آن باز یو درحال کشم یکوتاهش م یدر موها دست

 .. دهم یادامه م

 .. رنگه دونهیال ال ال نخواب م ال

 .. جنگه دونهیم یمامان -
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 یلرزان یدهم و با صدا یقورت م ی، آب دهانم را به سخت دیآ یباال نم نفسم

 .. جنگه دونهیم.. دونی: م میگو یم

 تفنگه هی ینیب یم یدست هر ک ،

 که اون چشما چه رنگه دمیعمره دور چشماش گشتم اما نفهم هی

،  کنم یتوانم نفس بکشم ، خودم را رها م یم ی، به سخت دهیامانم را بر بغض

 .. دیرا نخواهد شن میها هیگر یصدا یکس

جام که گرفتم به ان یمیتصم توانم یبسته ، نم خی می، پاها دیلرز یم دستانم

 .. برسانم

، آب  کوبد یام م نهی، قلبم تند تند به س ستمین یآنقدر قو کنم یم احساس

که  یا ییوسط تنها الال یدهانم خشک شده و آنقدر مضطرب هستم که گاه

 .. کند یم حیدخترکم آن را تصح زنم و یبلد هستم تپق م

کار  نینداشته ، هرچه خوردم از اضطرابم کم نکرد ، انجام ا دهیها هم فا قرص

 .. عقل و هوشم ممکن نبود دنیبدون خوردن الکل و از سر پر
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ام  یعرضگ یتقاص ب دیرساندم دخترم با یام را به انجام نم فهیامشب وظ اگر

 .. داد یرا پس م

 داره با ما یسر ناسازگار ایال ال ال نخواب زندونه دن ال

 تنها یگذاشت تنها نجایباز هم دعا کن واسه اون که ما رو ا نیبش

منظم شده ،  شینفس ها یکنم ، صدا یمکث م یاندک رسم یکه م نجایا به

 یبرم ییشود و دست از خواندن الال یراحت م المیدخترکم به خواب رفته ، خ

 .. دارم

شوم ، اشک ها چون  یم رهیاتاقش خ یو به سقف صورت کشمیباز دراز م طاق

 .. چکد یم میگونه ها یبه رو یروان باریجو

به هق  میها هیو از ترس آنکه مبادا گر چدیپ یدر گوشم م شیخنده ها یصدا

 .. رمیگیدهانم م یشود دستم را محکم جلو لیصدا دار تبد یهق ها

خواستم الکل  یروم ، نم یبه آشپزخانه مشوم و  یتخت او بلند م یرو از

باشم احساس مادرانه ام  اریو نوش نفرت دارم اما اگر هوش شیبخورم ، من از ع
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 یبزرگ به زود طانیبرمن غلبه خواهد کرد ، ساعت از ده هم گذشته و ش

 .. رسد یسرم

دارد ،  یرا کجا نگه م شیکه او مشروب ها دانم یکنم ، م یرا باز م نتیکاب در

ها  آن من و دوستانش را تماشا کند یخورد تا عشق باز یم یهربار که زهرمار

 .. گذاشت یم جا نیرا هم

 نیتر است ، اول یاز آنها قو کیدانم کدام  ی، نم ستمیمشروب شناس ن من

کشم ، طعم تلخ و تند آن ته حلقم  یتا نصفه سر م دارم یرا که برم یا یبطر

 .. کنم یرا استفراغ م یبطر یسوزاند ، نصف محتوا یرا م

پنهان  یچا یها سهی، مواد مخدرش را در ک روم یدوم م نتیهم سراغ کاب بعد

ام در  دهیو همانطور که بارها دست او د دارم یاز آنها را برم یکیکند ،  یم

 .. کنم یو دود م زمیر یم انیبه قل هیشب یا شهیش

، دو سه بار  ردیگ یز دود سراسر آشپزخانه را فرا ما یمه ا قهیعرض چند دق در

 یم میها هیسوزد و دود در ر یکنم ، ته حلقم به شدت م یمحکم سرفه م

 .. دیچیپ
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آوردم و با شرت و تاپ وسط  یخانه آنقدر گرم شده که شلوارم را در م یهوا

 .. زمیر یزنم و اشک م یپوک م شتری، دو سه بار ب نمینش یآشپزخانه م

 میها هیبه ر نکهیاز زمان کمم وحشت دارم که نصف مواد مخدر را بدون ا آنقدر

خانه نفرت  نینفرت دارم ، از ا یعرضگ یب نیکنم ، از ا یبفرستم چس دود م

 .. زارم یبزرگ ، از تمام دوستانش و از عقربه ها ب طانیدارم ، من از ش

 یم نتیبه کابشکنم و  یرا م شهیآنقدر وحشت زده و آشفته هستم که ش 

دود و استفراغ غرق  یبو انیلرزد ، م یم میزده و دست و پا خیچسبم ، تنم 

 .. ت ندارم که به اتاق خواب دخترم برگردمأشده ام و هنوز آنقدر جر

 یکنم ، آنقدر محکم م یکوبم و ناله م یآشپزخانه م نتیرا محکم به کاب سرم

 .. خورد یمغزم تکان م می کنم لحظه احساس کیکوبم که 

 .. کرده ام یزیخونر ، احتماالً کنم یحس م ینامحسوس یسیپشت سرم خ از

کنم ،  یحس نم یکوبم ، حالم آنقدر خراب است که درد یمحکم م دوباره

رسد ، به  یاما به خودم م دهیبزرگ و دوستانش که نرس طانیزورم که به ش
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 دفاع را یبچه ب دختر کی؟  انایرسد ، چه شده دا یجنده م ارهیپت کهیزن نیا

  ؟ یبکش یتوان یهم نم

اند ، انگار که شلنگ آب را در چشمانم باز کرده  دهیامانم را بر میها اشک

بچسبد ، خون  میبه گونه ها یاشک ذره ا  نکهیبدون ا کنم یم هیباشند گر

 .. دهم یو زمان فحش م نیو به زم کنم یم هیگر

 یو کف آشپزخانه دراز م چمیپ یکشد ، از درد به خودم م یم ریتنم ت تمام

 .. مکش

چشمانم تار شده و  دیدوباره استفراغ کنم ،  د خواهم یشده ، م نیسنگ سرم

ه از ک چدیپ یمدام در گوشم م یی، صدا نمیب یم یشبح مانند ریبه زور تصاو

 .. شلوارم بردارم و به اتاق خواب بروم بیخواهد چاقو را از داخل ج یمن م

 کوبم تا آن یآنقدر بلند است که دو سه بار با مشت به مغزم م غیج یصدا آن

بلندتر  غیج یزنم صدا یدهد ، هربار که مشت م یرا خفه کنم اما جواب نم

 .. شود یم
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 ی، صدا به من م زمیخواهد مغزم را از جا بکنم و کف آشپزخانه بر یم دلم

ترم بروم ، او به اتاق خواب دخ دیخواهد از دستش راحت شوم با یاگر م دیگو

 .. دهیخواب والیه کیبچه ام  در اتاق دختر دیگو یبه من م

 انهویو مثل د کشم یبا او مبارزه کنم ، کف آشپزخانه دراز م کنم یتالش م من

 یم شتریچه ب اندازم ، هر یندارد جفتک م یرونیب أکه منش ییصدا یها برا

 یبه ندا رمیگ یم میشود آنقدر که تصم یآزاردهنده تر م غیج یگذرد صدا

 .. روم یام گوش کنم و با چاقو به سمت اتاق خواب دخترم م یدرون

ه ب نکهیشود ، از ا یتر م میهم مال غیج یبند آمده ، صدا میاشک ها گرید حاال

 .. او پاسخ مثبت دادم خوشحال است یندا

 والیه کی هی، او شب دارم یکه خواب است قدم برم یآرام به سمت دخترک آرام

 .. ندارد دمییزا شیکه من دو سال پ یبه دخترک یشباهت چی، ه است

 یکنم ، صدا به من م یوحشت م دنشیاست که از د بیترک زشت و بد آنقدر

او را نجات  نکهیا یاست و برا شیاو دخترم را خورده ، دخترم در گلو دیگو

 .. را بشکافم شیگلو دیدهم با
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 موجود بد نیها گذاشتم و حاال الحظه تو را تن کیمن ، دخترکم ، فقط  غنچه

 یدهم ، مامان ی! من تو را نجات م یتو را قورت داده ؟ نترس مامان بیترک

 .. دهم یدخترکم ، من تو را نجات م ستا جا نیهم

 والیکنم ، ه یفرو م بیترک بد یوالیه یآورم و محکم در گلو یرا در م چاقو

 .. آورد یخون باال م یکند و مقدار یلحظه چشمانش را باز م کی یبرا

، صدا هم محو شده ، با  ستیاز دخترم ن ی، خبر کنمیرا تا ته فرو م چاقو

  ! تمام سرش را بشکافم دیبا دیشا میگو یخودم م

 یم والیه دنیبزنم با دقت شروع به بر بیمبادا به دخترم آس نکهیترس ا از

به ناخن شست دخترم هم  خواهمی، نم کنمیپوست م بیس کی، مثل  کنم

 ... برسد یبیآس

شود ، من سرش را  یخون آلود م دهد که تمام تنم یآنقدر خون پس م والیه

هم محو شده ، هرچه تالش  غیج ی، صدا نمیب یکنم اما دخترم را نم یجدا م

 .. شنوم ینم یزیچ کنم یم



311 
 

 یکنم ، راست یدارد نگاه م یرنگ یکوتاه مخمل یکه موها والیه دهیسر بر به

 .. دخترم است هیچقدر شب

دخترم نخواندم ، سر  یرا برا ییآخر الال تیآورم که ب یم ادیبه  ناخودآگاه

زمزمه  رلبیز دهیبر دهیو بر رمیگ یشده اش را در آغوش م دهیبر یکوچولو

  : کنم یم

 حالش چه جوره ی.. ک دونه ی.. خدا مال ال ال نخواب  .. اون راه دوره  ال

 هصبور یلیکه دلم ... خ شیی.. خدا ستین یکس نجای.. ا گم یخلوت .. م یتو

.. 

، با  ستا نجایشنوم ، چند لحظه بعد او ا یباز شدن قفل در خانه را م یصدا

 .. نگرد یکوچک م یوالیتعجب به من و جنازه ه

،  شود یم ی، صورتم خون کنم یپشت دست خون آلودم گوشه لبم را پاک م با

 .. زنم یبه سمت او لبخند م

به خود  یشب است ، چهره مضطرب میو ن ازدهیاندازم ،  یبه ساعت م ینگاه

  ؟ کشه یطول م یلیپرسم : خ یو م رمیگ یم
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 قهی: نه خانم ، ده دق دیگو یاندازد و م یبه ساعتش م ینگاه دسازیکل مرد

 .. تمومه گهید

دعوا نمک  گن یکرد ، مگه نم نکارویچرا شوهرم باهام ا دونم ینم واقعاً -

 .. عوض کرده که من نرم داخل دوی؟ دو روز خونه نبودم قفل کل هیزندگ

کشد و با وحشت  یاست از کار دست م یساده لوح رمردیکه پ دسازیکل مرد

 .. من دردسر نشه یوقت برا هی: االن خودشون کجان خانم ؟  دیگو یم

 .. ینه بابا چه دردسر -

:  میگو یدهم و م یمهران را که با چسب در دستم چسباندم نشان او م حلقه

،  تهیمورأاخه شوهرم م رسه یهنوز زنشم ، بهش زنگ زدم گفت اخر امشب م

نتم رو م ی، کل یخونه مادرت بمون شتریساعتم ب کی ستمیحاضر ن گهیگفت د

 .. که برگردم خونه دیکش

، آقا  اتفاقاً شناسم ینه رو مخو نیگذشت ، صاحب ا ریپس بحمداهلل به خ -

 .. زود مزدوج شدن نقدریا دونستم یبودم در شرف ازدواجن نم دهیمهرانه ! شن
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 .. هستم ، همسرشون ای، من لع مونهی، چهارشنبه عروس میعقد هست فعالً -

 .. خانم ایلع دیکه خوشبخت بش شااهللیا -

 

 یکارش تمومه ، فردا م نی: ا دیگو یو م کند یرا تمام م یدسازیکار کل او

 .. دیریبگ لیتحو دویمغازه کل دیایب دیتون

  کنم ؟ متونیتقد دی، چقدر با ینصرت یمچکرم آقا یلیخ -

به  دی: بزار دیگو یرود م یکه به سمت موتورش م یخندد و درحال یم او

 .. خانم ایحساب آقا مهران لع

 .. دیشما لطف دار -

 ، کنم ی، با نگاهم او را بدرقه م ردیگ یاز خانه فاصله م یبا خداحافظ رمردیپ

بچه کوچک  کیتا اوضاع مهران را چک کنم ، مثل  گردم یبه خانه برم

زنم ،  یاش م یشانیبه پ یکشم و بوسه کوتاه یتنش پتو م ی، به رو دهیخواب

 .. شوم یگذارم و از خانه خارج م یم بشیحلقه اش را داخل ج
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بار به عنوان مستخدم در  نیدوم یده صبح روز دوشنبه است و من برا ساعت

حضور دارم ، مادرش که از کار من خوشش آمده بود شماره تماسم را  ایخانه لع

 .. بستن چمدان ها هم به آنها کمک کنم یگرفت تا برا

 یرود و م یور م شیدر اتاقش است ، با رخت و لباس ها نیبا شرت و سوت ایلع

 .. چمدانش را ببندد پیبه زور زخواهد 

  ! عرضه یب دخترک

 یشده دختر ؟ دار ی: چ میگو یم یو به شوخ رمیگ یبه خود م یخندان چهره

  ؟ یریگ یم یبا لباسات کشت

 یو شورتش م نهیس یکشد ، فورا دستانش را به رو یمن خجالت م دنیاز د او

  ؟ دیکن یم کاریچ نجایپرسد : شما .. شما ا یو با تعجب م ردیگ

 یکش یپرسم : چرا خجالت م یشوم و با خنده م یداخل اتاق او وارد م به

 .. میهردوتامون دختر ؟ مثالً زمیعز
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به نظر  یعیو طب میکند مال یخندد ، هنوز مضطرب است اما تالش م یم او

 .. برسد

همه  یکه بتونم جلو ستین ینجوریمن .. خب ا یول یگیآره خب .. راست م -

 راحت برهنه باشم

، راحت باش ، مادرت گفت که  زمی: باشه عز مویگ یو م کنم یاو پشت م به

 .. ی، خودش هم رفته انبار یبهت کمک کنم تا چمدونتو ببند امیب

 .. نطوریکه ا -

  تموم شد ؟ -

 .. خانم انایدا یبله ، مرس -

ا ، لباسش ر دهیپوش یگشاد دخترانه ا دیسف راهنی، پ گردم یسمت او برم به

زده بانمک و  یرا چتر شیمن موها هیکه به توص یدوست دارم ، از وقت

 .. شده یخواستن

  سرکارمون ؟ می، حاال بر زمیعز کنم یخواهش م -
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 .. میبر -

خواهد تا به او کمک کنم ،  یدهد و از من م یچمدانش را به من نشان م او

 .. را کم کند لشیاز وسا یخواهم مقدار یچمدان تا خرخره پر است ، از او م

 یدارد و کنار م یآنها برم یزنانه از رو یچند دست لباس خواب سکس او

رش شوه یتا برا دهیآنها را خر یشده اند ، به تازگ یگذارد ، لباس ها بسته بند

 .. کند یدلبر

:  دیگو یشود و با خنده م ینگاه من و لباس ها از خجالت سرخ م دنید با

لباس ها گرفته ،  نیاز ا یاز مغازه اومده بود ، برام کل شبیمامانه ! د قهیسل

 .. امتحان نکردم دونشمه یهنوز 

  ؟ یزن یتن نم شونویکیقشنگن ، چرا  یلیخ -

شوهرم  یندارم ، منتظرم برا یلی: آخه دل دیگو یاندازد و م یباال م یا شانه

 .. بپوشم
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ه ک یبرات بزرگ باشه ، شب عروس دیتن بزن ، شا یبار امتحان هیخب حاال  -

 .. یو لباساتو پس بد یبرگرد یتون ینم

 .. برده یزند ، انگار به حماقتش پ یرا کنار م شیها یبا خنده چتر او

  ، حاال کدومشو بپوشم ؟ ایگیراست م -

 .. است ی، تمام لباس تور کنم یانتخاب م یسرخ کوتاه لباس

  ! کشم ی، خجالت م هیلخت یلیخ نکهیا یوا -

،  زمیمنم دارم عز یتو دار ی؟ هرچ ی: از چ میگو یم یخندم و به شوخ یم

 .. حرفا رو ندارن نیخانم ها که با هم ا

 چیتواند به مستخدم خانه اشان که ه یم ایداند که آ یدارد ، نم دیترد یکم او

  به کلفت ها ندارد اعتماد کند ؟ یشباهت

کند و به اتاق  یهم شده درخواستم را قبول م یسیحال در رودروا نیا با

 یقرمز و کفش ها یبعد با همان لباس تور قهیرود اما چند دق یمادرش م

 شیرنگش را هم دور شانه ها یشراب یگردد ، موها یپاشنه بلند همرنگ باز م
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و  ددار یدارد ، شکمش تخت است ، باسن برجسته ا یجذاب کلی، ه ختهیر

 .. کامال مشخص است یلباس تور ریاز زو خط کسش  نهینوک س

:  دیگو یم یکشد و با خنده به شوخ یمن خجالت م زیو ه قیاز نگاه دق او

 .. جامو نپوشونده چیلباس ه نیا کنم یخانم ، حس م انایدا

 ی: لباس میگو یو با لبخند م ستمیا ی، مقابلش م دارم یسمت او قدم برم به

 .. باشه یشکل نیهم دیبا یپوش یکه واسه شوهرت م

 حاال به نظرت جذابه ؟ -

من که جواب داده  ی: برا میگو یاندازم و م یاو م کلیبه ه یا دارانهیخر نگاه

 .. چه برسه به مردها

را در لباس برانداز  کلشیتا ه ستدیا یاتاقش م یقد نهیخندد و مقابل آ یم او

 .. کند

از من  شتریاو ب دنیبا د یرعلیام از من هم جذاب تر است ، حتماً کلشیه

 یخواسته هر مرد تیکمر و باسن برجسته اش نها یشده ، گود یم کیتحر
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 یبه او برا هیشب یساله بودم تا با اندام ستیکردم هنوز هم ب یاست ، آرزو م

 .. کردم یم یدلبر یرعلیام

و کبود کنم ،  اهیتمام تنش را س ادهخو ی، دلم م کنم یحسادت م ایلع به

با باال رفتن سنم کنار  چوقتی، ه کنم یم یخوددار کار نیا یبرا یلیخ

 .. امدمین

:  دیگو یگردد و با لبخند م یبه سمت من که در فکر فرو رفته ام بر م ایلع

 .. بدم به تو شویکی خوام ی، م دهیلباس ها برام خر نیمادرم هشت دست از ا

 .. پرسم : به من ؟ آخه چرا ؟ من که شوهر ندارم یتعجب م با

 ؟ یکن ینم یطونی؟ ش یدوست پسر هم ندار یعنی -

خندد ، حرفم را باور  یبلند بلند م ایدهم ، لع یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 .. کند ینم

انتخاب  ینداره ، هرکدومو که دوست دار یبی، حاال ع ادیاصال بهت نم یول -

  ! کردم یقول عکسات بد ی، آخه برا یعذرخواه هیکن ! به عنوان 
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کنم چون از رنگ قرمز نفرت دارم و بعد  یرا انتخاب م دیلباس خواب سف من

کنم ، او خودش را به  یعوض م ایرا مقابل لع میپوشم ، لباس ها یآن را م

کند اندام جذاب من نظرش را جلب نکرده اما از  یزند و تظاهر م یم دنیند

 .. دارد یکه مقابل اوست چشم بر نم یقد نهیداخل آ

 اندازد ، یم رونیرا ب میها نهیاز س یمیکنم ، ن یرا به تن م دیلباس سف من

ندارم ، معموال آن ها را  ویو نازک است ، من عادت به ش یشرتش هم تور

 یذوق م یشرت کامال مشخص است ، تو ریزائدم از ز یکنم ، موها یکوتاه م

 یحت درخشد ، یمندارد ، لباس خواب او در تن من  یتیمن اهم یزند ، اما برا

که تازه از  ی، بدن زنانه او جوان و خام است ، درست مانند انگور ایبهتر از لع

مثل او چون شراب  یباشند و من در مقابل جوان ناپخته ا دهیدرخت چ یرو

بار  کیدارم ، جا افتاده ام ، اگر او  یچهل ساله هستم ، طعم گس و تند

از شکم تخت و ران  یخبر گرید تترکاند ، آن وق یکند استخوان م مانیزا

 .. کنم یافکار خودم را آرام م نی، با هم ستین دشیصاف و سف یها
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 یگردد ، من از او الغرتر و کوتاه تر هستم ، لباس کم یبه سمت من بر م او

ده " یلباس ها فقط برا نیا تیدارد ؟ خاص یتیبزرگ است اما چه اهم میبرا

نامم ،  یم یا قهیده دق یلباس هارو من آنها را  نیاولشان است ، از ا "قهیدق

 تالش ایدر سراسر دن رها نف ونیلیدر سطل زباله است ، م شانیبعد از آن جا

کنند تا به کام مردان  دیتول یا قهیچند هزار لباس ده دق انهیکنند تا سال یم

خواهند شهوت  یکنند ، از آنها م یم قیتشو ی، زنان را به دلبر دیخوش آ

که آن لباس را به تن دارم از  ینقص باشند و من درست در لحظه ا یو ب زیانگ

 یشب هم خوابگ کی یکند تا برا یتالش م یهرگز مرد ایپرسم : آ یخودم م

فقط منحصر به اندام زنانه است ؟ چرا  غاتیتبل نینقص به نظر برسد ؟ چرا ا یب

تعداد  که یخوش رنگ و لعاب تخت خواب باشند درحال یبرده ها دیزن ها با

زنان  ادیرا تجربه نخواهند کرد ؟ بعد  یارگاسم واقع کیاز آنها هرگز  یادیز

هم  نیا ایکه آ کنم یفکر م نیو به ا فتمی ام ابانیکار و خ محلاتوبوس ، 

 ؟ کنم یفقط من هستم که دارم اغراق م نیا ایاز ظلم است  ینشانه ا
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ه نظر قد بلند ب اریپاشنه بلند بس ی، او با آن کفش ها ستدیا یمقابلم م ایلع

 .. میدار یچهارده سانت اختالف قد ای زدهیس رسد ، حدوداً یم

 ؟ یکن یفکر نم نطوری، ا ادیبهت م یلیخ -

 .. آره ، خوبه -

سپس  ندینش یتخت م یآورد و رو یرا در م شیزند ، کفش ها یلبخند م او

 تونم یکفش ها نم نیبا ا : واقعاً دیگو یمالد م یرا م شیکه کف پاها یدرحال

  ! کنم کار یچ دیبا میشب عروس یبرا دونم یراه برم ، نم

رسم : پ یو م مینیشن یقرمز شده ، کنار او م یکم شیانگشتان و کف پا گوشه

  کف پاتو ماساژ بدم ؟ یخوا یم

 طنتیدهد اما ش یخواهد جواب منف یکند ، م یتعجب م شنهادمیپ دنیشن از

 ؟ یپرسد : مگه بلد یکند و م یم

سپس مشغول ماساژ  گذارم یم میزانوها یو رو کنم یرا بلند م شیپا

 .. شوم یانگشتانش م
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دارد ، پوستش آنقدر  ییبایو ز دهیکش یزده ، پاها ییرا الک طال شیناخن ها 

 .. کند یم ویصاف است که انگار هر روز صبح ش

 .. دهم یکنم و فشار م یفرو م شیانگشتان پا یرا ال دستم

  ؟ یدی، دوره د یماساژم بلد دونستم ینم -

 .. دهم یتکان م "نه"را به نشانه  سرم

 کنم ی، حس م ید ی: اما خوب انجام مدیگو یم یخندد و به شوخ یم او

مهران با تو  یبه جا دیشب ازدواجم با دی، شا شه یپاهام سوزن سوزن نم گهید

  ! برم خونه

داشته ،  یچه منظور قاًیدق یشوخ از این دانم او ی، نم کنم یم نگاهش

 یکند و م یدست من جدا م یرا از ال شیکشد ، پا یخودش هم خجالت م

 .. نداشتم ی، منظور بد دی: ببخش دیگو

 .. یمضطرب هست نکهیمثل ا -
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 قهیآن دختر بشاش چند دق هیشب گریدهد ، د یچندبار سرش را تکان م او

 یکس نیدهد : تو اول یو جواب م ردیگ یبه خود م ی، چهره محزون ستیقبل ن

 یروم بوده ، دلم م یادیفشار ز نقدریهفته آخر ا نی، ا یکه درکم کرد یهست

 یم یحرفو مادرم تا  ده یحرف بزنم ، خواهرم بهم گوش نم یکیخواست با 

 ادیب یک یخواست یم گهیدلش ! د ریزده ز ینگاش کن ! خوش گهیم زنم

احمقم  یکن یاالن فکر م دونم یبهتر از مهران هست ؟ م یسراغت ؟ مگه مرد

 .. وفتادیم قیازدواج به تعو نیمن دوست داشتم ا یول

  خب .. چرا ؟ -

زند و انگار که  یم یزیکند ، پوزخند تمسخر آم یرا بغل م شیبازوها او

مرد  هیمهران  دونم ی: من م دیگو یرا باور نکند م شیخودش هم حرف ها

هم کم نداره اما  یچیفوق العادست ، اون عاشقمه ، بارها بهم ثابت کرده ، ه

  .. یدون یم

 .. دارد یاو مشکالت شخص کنم یکشد ، گمان م یم یآه
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 یتسیتو مثل مادرم ن دونم یاما حداقل م ستیراحت ن بهیغر هیگفتنش به  -

تحت فشار  هام مزدوج شدند دائماً ییدختر دا ی! از وقت یکن رمیکه تحق

 نویا که کشم یخجالت م یلیوصلت کنم ، خ یزودتر با کس نکهیا یمادرمم برا

ر ! فقط تظاه دمینرس یبارم با شوهرم به ارگاسم واقع کیمن تاحاال  یبگم ول

ر فقط که انگا هیجور هیو  ستیبلد ن ، اصالً کنه ینم یکرده ول نکارویا کنم یم

که من باهاش رابطه  ستین یکس نی، خب اون اول ده یم تیبه خودش اهم

گه ا کنم یفکر م نیحاال هر روز به ا یداشتم البته قبل از مهران باکره بودم ول

 سکس واقعاً دمی؟ چون من شن یاتفاق ادامه داشته باشه چ نیبعد از ازدواجم ا

 میکن انتینکرده بهم خ ییمن و اون باعث بشه خدا یسرد خوام یمهمه و نم

 .. کار به طالق بکشه یحت ای

ر د یکه چه کس ستیاو مهم ن یکند ، برا یرا تند تند بلغور م شیحرف ها او

 ندهیآنقدر از بابت آ ای، لع بهیغر کی ایمقابلش نشسته ، مستخدم خانه 

 اریکند ، به نظر بس یمن باز م ینامطمئنش وحشت کرده که سفره دلش را برا

 ای وستد کیخواهد با  یست که نما است ، آنقدر تنها شانیآشفته و پر
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 یاز خانواده مشورت کند و از ترس قضاوت آن ها به من پناه آورده ، زن یعضو

، او به شدت مضطرب  ستیمهم ن ایلع یبرا یول شناسد یاو را م یکه به سخت

 .. دارد ازیشده و به کمک ن

ام را از دست داده  یکنم ، چون احساس همدرد یبا او همدرد توانم ینم من

است که  شانیعرضه تنها و پر یدختر ب کیام و از او نفرت دارم ، از نظر من او 

کنند ، هربار  یم انتیکند ، شوهر و خواهرش به او خ یم یفقط تظاهر به شاد

دارد و آرزو بارها  یبرم راتمام خانه  شانیآه و ناله ها یشوند صدا یکه تنها م

 یارگاسم واقع کیکه او در حسرت  یکند درحال یتجربه م یدیارگاسم شد

زن بدبخت ،  کیاز  یگریمن و در واقع نمونه د یعشق بیسوزد ، او رق یم

 .. یتیاست درست مثل گ زیو تهوع انگ فیضع

 در دیبا دیکند ، شا یمن درد و دل م شیلرزان پ یبغض کرده و با صدا ایلع

جز  یکنم واکنش یتالش م نشان دهم اما هرچه یمقابل عجز او واکنش مثبت

و ا نکهی، از ا برم یرنج او لذت م دنیبندد ، از د یپوزخند کنج لبم نقش نم

در  ازن ر کی یشوم ، او تمام خواسته ها یشادکام م ستیخوشبخت ن
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 دنیکند ، از د یم هیمستخدم خانه اش گر شیوجودش جمع کرده و پ

 ایاحساس آنقدر نامحسوس است که لع نیاما ا ردیگ یاو خنده ام م یبدبخت

 .. اندازد یشود و خودش را در آغوشم م یمتوجه پوزخند گوشه لب من نم

شود ، دوست  یو در دلم قند آب م کنم یرا نوازش م دشیسف یبازوها من

را  شیصدا یترسد که کس یرا بشنوم اما او م شیهق هق ها یدارم صدا

 .. دنوبش

 یو کم کم دستم را به سمت باسنش سوق م کنم یکمرش را نوازش م پشت

متوجه حرکت دستان من  ایلرزد ، لع یدارد ، مثل ژله م یدهم ، باسن نرم

آورد و با  یشود ، سرش را باال م یاش خفه م هیگر یشده و ناگهان صدا

 .. زند یبه من زل م سشیچشمان خ

مشخص  یلباس تور ریبرجسته اش از ز یها نهیگرم شده و نوک س تنش

 ایعل یجنس ازینکرده بودم اما به گمانم ن کیزن را تحر کیاست ، قبال هرگز 

شود ، تنش  یاز جانب من داغ م یلمس نیآنقدر سرکوب شده که با کوچکتر

 .. مثل آتش فشان داغ و سوزان است
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شده و بعد قبل از آنکه منتظر اجازه  رهیمن خ یبه لب ها هیفقط چند ثان او

، درست  ردیگ یم یسیچسباند و کام خ یبان من ممن باشد لبانش را به ل

شود اما آنقدر کوتاه است که قبل از  ینرم و داغ آغاز م یبوسه فرانسو کیمثل 

 .. شود یو از من جدا م ابدی یم انیزبانش را به داخل دهانم فرو ببرد پا نکهیا

!  دی! ببخش ی: وا دیگو یم یگذارد و با شرمندگ یدهانش م یرا به رو دستش

  ! نداشتم یقصد نیکردم ؟ به خدا همچ کار یمن چ

 دنیاو مثل بوس دنینداشتم ، بوس لیندارد ، هرگز به زن ها تما یمن فرق یبرا

 .. حس بود یسرد و ب وارید

  ! ادیم شی، پ ستیمهم ن -

 وقت چیه هستم اما باور کن قبالً یچه دختر خراب یکن یاالن فکر م حتماً -

  ! خورم یبارم بود ، قسم م نیاول نینکرده بودم ، ا یکار نیهمچ

 ؟ میامتحانش کن یخوا یم -

  ؟ یپرسد : چ یشود و م یاو از تعجب گشاد م چشمان
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 .. ساده بود شنهادیپ هیفقط  -

  ! کنم انتیبه شوهرم خ خوام یهلم ! نمأزن مت هیمن  -

اما  ادیدارم نه از زن ها خوشم م ری، چون من نه ک ستین انتیخ نیا یول -

  ، هوم ؟ یدار یالتیتما هیتو  کنم یحس م

! من از  ستین نطوری: نه نه ! اصال ا دیگو یو م ردیگ یجبهه م عیسر او

 .. دم یزن انجام نم هیبا  نکارویا چوقتیمتنفرم ! ه یهمجنسباز

 ؟ یامتحانش کرد مگه قبالً -

 .. معلومه که نه -

که  یزیاز چ یتون یپرسم : پس چطور م یزنم و م یم یا انهیموذ لبخند

 ؟ یمتنفر باش یامتحان نکرد

 دهیشود ، از بس خجالت کش یندارد ، دست پاچه م یجواب قانع کننده ا او

 ... مالد یکند و کف دستانش را بهم م یکه مدام عرق م

  ! میما دوتا زن .. مثالً خب .. خب مثالً -
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و  نمینش یشکمش م یکنم ، رو یتختش دراز م یحرکت او را به رو کی با

  پرسم : زنا دل ندارن ؟ یم

 نهیحالت بب نیباال ! اگه ما رو تو ا ادی؟ االن مادرم م یکن یم کاریچ یدار -

 ؟ شه یم یچ یدون یم

گوش او زمزمه  ریبوسم و ز یرا م شیزنم ، گونه و گلو یم مهیتن او خ یرو

 یها هم برنم یزود نیکنم : بهت دروغ گفتم ، مادرت رفته مزون ، به ا یم

 .. گرده

 یزیاالن بهت چ ! تا زنم یم غیمن برو کنار وگرنه ج یحاال از رو نیهم -

 هیکه  فهمم یاالن م یول یزن قابل اعتماد بود هینگفتم چون به نظرم 

 .. یفیهمجنسباز کث

ود ش یآنقدر شوکه م ایزنم ، لع یمبه او  یمحکم یلیحرف س نیا دنیشن با

 .. گذارد یگونه سرخش م ینگرد و دستش را به رو یکه با تعجب به من م

 .. وحشت کرده کامالً ای، لع کنم یرا مچاله م شیهم گونه ها من



321 
 

 یخودته احمق ! مگه نم یبرا نی، ا کنم یبهت گفتم که من با زنا حال نم -

 .. کنم نکارویا خوام ی؟ خب من م یبا شوهرت تجربش نکرد چوقتیه یگ

پرسم : مگه با  یم یآرام یو با صدا کنمیم کیلبانم را به صورت او نزد دوباره

؟  یکرد ینم یزیه یداشت نهی؟ مگه از آ یاغوام کن یخواست یاون حرفا نم

باور کنم خودت  یخوا ی؟ م یجلد دختر خوب فرو رفت یشد که تو یحاال چ

  ! یزکاریجنده به ظاهر پره هی؟ فقط  یباهام حال کن یخواست ینم

 و نییپا یو لب ها کنم یدر دهانش فرو م بوسم ، زبانم را کامالً یرا م لبانش

 .. مکم یم بیرا به ترت شیباال

کرده ، تو  کتیزن تحر هیجنده کوچولو ،  یشد کیتحر یاالنم حساب نیهم -

  ! یهمجنسباز هی

ار شده انک کیرا که با من تحر قتیحق نیتواند ا ی، او نم دکن یبغض م ایلع

زن را به تن بمالد اما  کیبا  یخواهد خفت هم خواب یحال نم نیکند و در ع

داند که  یبه نام شهوت بر عقل و قلب او غلبه کرده ، او م یقدرتمند یروین

زن  کیمجازات خواهد شد ، او  ندیما را بب یست و اگر کسه ااشتبا نکاریا
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 جیگ ای؟ لع دیرا خواهد بخش یگناه نیچن یهمجنسباز است ، چه کسمتاهل 

 ینیریاما ش اندازدیب رونیخواهد من را پس بزند و از خانه اش ب یشده ، او م

کند و  یگناه آنقدر به دهانش مزه کرده که عقل و منطقش را فراموش م نیا

گذارد  یمن م اریتنش را در اخت دمقاومت از خود نشان ده یبدون آنکه ذره ا

ورز داده شود تن او را  یدست آشپز ماهر ریکه ز ی، درست مانند گوشت لخم

 .. بلعم یم

که تا آن روز از او کام گرفته  یکنم و او بهتر از هر مرد یشروع م شیلب ها از

 ، کنم یحرکت م نییکند سپس کم کم به سمت پا یم یبودم با من همراه

 یاز گناه یلذت او حاک شتریدانم ب یو من م دیچیپ یاز شهوت به خود م ایلع

 یکه م یاست ، هم گناه ریو دلپذ نیریکه مرتکب شده ، مثل عسل ش ستا

 .. بلعم یکه م یو هم واژن کنم

زن آنقدر به اندام  زنانه او مسلط هستم که در کمتر از ده  کیمن به عنوان  و

و  شود یمنقبض م شیهالرزد ، پا یرسانم ، بدنش م یاو را به ارگاسم م قهیدق
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 رونیاز خانه ب شیها غیج یتا مبادا صدا ردیگ یدهان خود م یبالشت را با رو

 .. رود

دهم ، به صحنه ارگاسم او نگاه  یگوش م دنشینفس نفس کش یبه صدا من

 یم نییکه مدام باال و پا یلرزد ، به شکم یکه از لذت م یی، به پاها کنم یم

 .. شود یم یجار شیپاها انیکه از م یشود و به آب

آن را دارد که  اقتیل یانجام دادم ، هر فرد یکنم کارم را به درست یم گمان

 .. ارگاسمش را تجربه کند نیبار قبل از مرگ آخر کی

به سمت خانه مهران حرکت  یاز ظهر دوشنبه است ، از مغازه ابزار فروش بعد

کرده ام ، راننده  یداریدارم خر ازینقشه ماهرانه ام ن یکنم ، هرآنچه که برا یم

پرسد  یاز خود م نگرد ، او احتماالً یبا سوءظن به من م نهیاز داخل آ یتاکس

 دیخاردار ، طناب و دبه اس میبه س یازیمثل من چه ن بایو ز انسالیزن م کی

  دارد ؟

ز : امان ا میگو یزنم و انگار که ذهنش را از قبل خوانده باشم م یاو لبخند م به

  ! یموذ یجونورها
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  باغچتونه ؟ یبرا نایا -

  رسم ؟ یبه نظر م یچ هیدهم : بله ! شب یخندم و پاسخ م یم

 یکشد و درحال یم یراحت شده است ، نفس راحت الشیخندد ، خ یهم م او

 معموال مردونست نکارایبگم ! ا ی: واال چ دیگو یخاراند م یکه پس سرش را م

!  

  ؟ ادیبرب یموذ یتونه از پس جونورا یزن نم هی یعنی -

 یفیمر فیظر کمی ییکارا نیهمچ یآخه شما برا یحرفو نزدم ول نینه نه ، ا -

  ! یآبج

کند ،  یبه پا م ییچه غوغا فیدختر ظر نیهم نیخندم ، بب یدلم به او م در

 یدرزش نم یدانم که مو ال یام و م دهینقشه را فقط در عرض سه روز کش نیا

 .. رود

شوم و بعد از جا به جا کردن ابزارم با راننده  یم ادهیمقابل خانه مهران پ من

که  یو درحال ستمیا یم فونیزنگ آ یکنم سپس جلو یحساب م هیتسو

خانه تا  دهد ، احتماالً یپاسخ نم یزنم ، کس یصورتم را پوشانده ام زنگ م
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م آورد یمرا در دمیکنم ، کل سکیر یخواهم با تنبل ینم یاست ول یشب خال

 یرا مقابل در جا م یدسازیکل تیزیشوم ، از قصد کارت و یخانه م و وارد

 .. گذارم

که با اسباب  یاتاق دوازده متر کی،  دهم یانتقال م نیزم ریآالتم را به ز ابزار

 .. من است یکثافت کار یمکان برا نیبه درد نخور پر شده و بهتر هیو اثاث

 نیکنم و سپس کف زم یکند ، اول چراغ را عوض م یم یاتصال نیرزمیز چراغ

ست که نظافت ا کدر است ، مدت ها یها آب کیکشم ، رنگ سرام یم یرا ت

 .. شود یروشن م یکشم رنگ آن آب یم یت نکهینشده اما به محض ا

هم د یم بینامرتب نظم و ترت هیکنم و به اسباب و اثاث یرا پاک م وارهاید من

نقص  یسازم ب یآنها م یکه برا یخواهم جهنم ی، م ستی، دست خودم ن

 .. باشد

 یساعته من کاف کی یباز یکنم ، قدرت برق او برا یم کوچکم را چک ژنراتور

 .. خواهد بود
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 یکش میس کیکنم و به کمک  یم زانیرا از سقف آو  یچوب بر یفلز غیت

 .. رمیگ یساده قدرت انتقال برق را بر عهده م

ه کنم ، ب یم میکنم و دو سر آن را به دو شاخه تقس یحاضر م یبرق لخت میس

نوک پستان  یها را به رو رهیکنم ، گ یم زانیآو یفلز رهیدو شاخه دو گ یرو

رابه  یبرق اصل میو س زنم یچسبد ، لبخند م یکنم ، م یامتحان م میها

 .. کنم یژنراتورم وصل م

دارد و حداقل  انیجر  24ولت برق در فرکانس  044 یژنراتور خانگ کی در

  ..  ولتاژ است 854مرگ انسان در حدود  یبرا ازیولتاژ مورد ن

 تا شدت دمیانتقال برق برگز یبرا یرا به عنوان محل نهیاز قصد نوک س من

کوچک اما دردناک اسباب شکنجه آنها  یها یولتاژ را کم کنم و با برق گرفتگ

 .. را فراهم سازم

 دیاس نیاز خطرناک تر یکیکنم ،  یم یرا بررس دمیبار دبه اس نیآخر یبرا

کند و برخورد آن با پوست  یرا در خود حل م شهیموجود در بازار که ش یها

ت *** اس دیکشنده باشد ، نام آن اس یحت ایدردناک و  اریتواند بس یانسان م
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را  یگوشت یها فتافتد و تمام با یبه جان پوست م انهیکه مثل مور یدی، اس

سم مهلک و خطرناک که به  کیکند ،  یدر خود حل م هیچند ثان در عرض

 یداریدبه از آن را خر کیمن  اهیشده و امروز در بازار س افتیدر بازار  یسخت

 .. کرده ام

، کاله  زهیلیمصرف و استر کباریتمام مراحل ساخت اتاق مرگ دستکش  در

 رد پا از کی یخواهم حت یام ، نم دهیپوش یخوردگ و ماسک سرما یکیپالست

 .. خودم به جا  بگذارم

 یو الکل پاک م اکیرا با آمون منیطبقه باال رفته و تمام  لوازم اتاق و نش به

 .. نخواهد ماند یاز من باق یاثر چیه گریکنم ، د

گردم ، دست چپم درد  یبر م نیرزمیرسد به ز یکه کارم به اتمام م یزمان

 یصندل یکردم ، به رو ینم نیکار سنگ نقدریروز ا کیدر  گرفته ، معموالً

 .. مالم یو دستم را م نمینش یقرار دارد م نیرزمیکه در ز یچوب

  کنه ؟ یدستت درد م -
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نگرم ، او دست چپم را  یدهم و با ترس به او م یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

 ، روزها ستیلبخند به لب دارد اما چهره اش مهربان ن شهی، مثل هم ردیگ یم

 .. ام دهیاو را ند یمیچهره گرم و صم گریست که دا

از  یخواست یعاشقتم ، چرا م یدون ی، تو که م یتیخودت بود گ ریتقص -

  ؟ یفرار کن یجشن عروس

هم ندارم ،  "جواب دادن"جرأت  یدهم ، حت یدهانم را با صدا قورت م آب

با چه  دمیکه فهم یام باشد اما از زمان یروز زندگ نیباتریامروز قرار بود ز

 .. شده لیام به جهنم تبد یوصلت کردم زندگ یبزرگ طانیش

من را که در لباس عروس زار  فیبوسد و تن الغر و نح یدست چپم را م یمنج

 .. فشارد یاش م نهیس ی، سرم را به رو ردیگ یزند در آغوش م یم

،  یسبتر یزیاز چ ستین یازین گهی، د زمیعز یآروم باش دی، تو با انایدا سیه-

،  مدیبخش یکه بهت زندگ میکه نجاتت دادم ، من کس می، من کس نجامیمن ا

  که اون مرده ؟ یپدرت از تو متنفر بود ، مگه نه ؟ االن خوشحال

  پدرم مرده ؟ پرسم : پدرم .. یم دهیبر دهیبر
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 با برادر کثافتت یحادثه رانندگ ی؟ تو ادینم ادتیمرد ،  شیاون هفت سال پ -

 .. شد کشته

  ! عکس ها یبود ! کنار ما ! تو نجایاما .. اما اون االن ا -

 اانی: نه دا دیگو یکه به چشمانم زل زده م یو درحال ردیگ یصورتم را قاب م او

ت که به یندار یپدر و برادر گهی، اون مرده ، د یبترس یزیاز چ ستین یازی، ن

و  ، من کنارتم یفرار کن مونیبه خاطر اونا از عروس ستین یازیبزنن ، ن بیآس

  ! زنم ینم بیبهت آس چوقتیباشه من ه ادتیدوستت دارم ، 

از دست  ییمن رها لیخواستم فرار کنم ، تنها دل یبه خاطر آنها نم من

ه او بلند ب یرا با صدا نیجرأت نداشتم که ا یچون او بود اما حت یبزرگ طانیش

 .. ابراز کنم

بار  نیگذرد ، ا یم میاز لب ها شهیبوسد ، درست مثل هم یام را م یشانیپ او

را  لبانم چوقتیکنم شجاع باشم و بعد از سالها از او بپرسم که چرا ه یتالش م

  ؟ دهینبوس
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 یخندد ، به چهره محزونم نگاه م یالم  بلند بلند مؤس دنیبزرگ از شن طانیش

ون : چ دیگو یشد مک یلبانم م یکه انگشت سبابه اش را به رو یکند و درحال

  ! یبرادرتو ساک زد ریچند بار ک ستیمعلوم ن

که در اشپزخانه قرار دارد با گاز  هیاول یدستم را با کمک جعبه کمک ها دور

 .. شوم یمرحله دوم نقشه ام م یو آماده اجرا چمیپ یم لیاستر

ام و شر شر  ستادهیگرم است ، پشت در واحد آپارتمان او منتظر ا اریبس هوا

 .. کنم یعرق م

 کینوروز نزد دیسبزه کوچک قرار دارد ، ع کیها  آن یکفش یجا یرو به

 .. آورده ام هیاو هد یاست ، برا

به  تیبار با رضا نیاول یزنم و برا یشده ام را کنار م تیالیها یها یچتر

کنم ، رژ لب و خط چشمم را درست و  ینگاه م لیدر صفحه موبا شمیآرا

 .. ستمیدلقک ها ن هیشب گریبار د نیاول یام و برا دهیکش یحساب

 ام ، در ابتدا من ستادهیکند ، پشت به در ا یدر را باز م یمعطل یبعد از اندک او

  پرسد : شما ؟ یشناسد و م یرا نم
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او با  یاخم ها دنیزنم و با د یم ییگردم ، لبخند دندان نما یعقب بر م به

 ! کمیبل یخوانم : ارباب خودم،  سامبول یخنده م

 !خودم، سرِتو باال کن ارباب

 .. به ما کن یخودم، لطف ارباب

 !خودم، به من نگاه کن ارباب

 .. یخودم، بز بز قند ارباب

 یخندیخودم، چرا نم ارباب

شود ، مالقات همسر سابقش  یمن از تعجب بزرگ م دنیاو با د چشمان

 یانتظارش را م دشیاست که  در نبود همسر و فرزندان جد یزیچ نیآخر

 .. کشد

 نیا ؟ یتی.. گ یپرسد : گ یم دهیبر دهیرود و با تعجب بر یقدم به عقب م کی

  ؟ ی.. خودت
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کوبم و بدون اجازه وارد خانه او  یاش م نهیشده اش را به س یبسته بند هیهد

 کمیاالن  دونم ی؟ م گهید اناستی: منظورت دا میگو یشوم و با خنده م یم

واسه مهمونت  یخوا ی؟ نم یستادیدر وا ی، چرا جلو زمیعز یهول شد

هوا  ومدهیکنم ، هنوز بهارم ن یدارم عرق م نجوری؟ هم یاریب یزیچ یشربت

 .. بشه یفکر کن تابستون چ گهیگرمه د نقدریا

من که  دنیلحظه با د کی یبرا ستادهیکه هنوز مات و مبهوت مقابل در ا او

ام را به سمت اپن  هیخورد ، هد یام تلنگر م ستادهیخانه اش ا منیوسط نش

وقت  یدرست کردن آن حساب یشد ، برا فیکند ، چقدر ح یخانه پرتاب م

 یرا نم لماست ، از اول هم قدر ابتکار عم یگذاشته بودم ، او آدم هنرنشناس

 .. دانست

!  میبا هم حرف بزن ، لطفا برگرد خونه ، بزار بعداً یباش نجایا دیتو نبا یتیگ -

 یواسم بد م نهیبب نجایراهن، اگه زنم تو رو ا ی، خانوادم تو هیامشب شب مهم

 .. شه
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آپارتمان  یزنم و سر و رو یزند در خانه اش قدم م یکه او حرف م همانطور

با  یدارد ، به نظر به خوب یا قهیکنم ، همسر با سل یرا برانداز م کشیش

 منینش دیو سف یا روزهیف یآب ونیست ، از دکوراسا رنگ ها آشنا یهارمون

 .. دیآ یخوشم م

کنم او تمام امروز مشغول تدارکات  یاست که گمان م زیآنقدر مرتب و تم خانه

 دهیچیهم درخانه پ یقرمه سبز یاستقبال از همسرش بوده ، بو یالزم برا

 .. کردن هم بلد باشد یکردم که او آشپز یاست ، هرگز فکر نم

شده و  دهیداخل گلدان چ دیدسته گل رز سف کیاشان  یناهارخور زیم یرو

 نیآخر شب چن یعشق باز یبرا کنار آن قرار دارد ، حتماً ینتیدو عدد شمع ز

من هرگز  یبرا نکهیحاضر کرده ، حسن انتخابش را دوست دارم ، با ا یبساط

شوم آخر هم  یرنگ قرمز را انتخاب نکرده خوشحال م نکهیبود از ا دهیگل نخر

 .. شود ینقص همسرش خدشه وارد م یب قهیاست هم به سل یا شهیکل
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دارد ، برخالف آنچه تصور کرده بودم هنوز به ابزار  یو آرام میلحن مال او

خواهد خانه اش را  یخشونت توسل نکرده و با زبان خوش و دوستانه از من م

 .. ترک کنم

  ؟ یکرد دایرو پ نجایا ی؟ اصال چجور یدیبه حرفام گوش م ، اصالً یتیگ -

  

 بایشود ، دو فرزند ز یم دهید یآنها چند عکس دسته جمع منینش وارید یرو

 یادیاست که شباهت ز یچشم و ابرو مشک یاز آنها پسر یکیو کوچک دارد ، 

 .. یگریساله است و د زدهیدوازده س به پدرش دارد و حدوداً

 دهیکنم بارها او را در خواب د یست ، گمان ما آشنا میچقدر برا یگریکه د آخ

 یبور و کوتاه رنگش را به زور دو گوش یام ، به نظر سه چهار ساله است ، موها

ر پ شیلبخند زده ، دلم برا نیکوچکش به دورب یریش یبسته و با دندان ها

 یمعصومانه اش م هرهچ یکنم و به رو یکشد ، ناخودآگاه دستم را دراز م یم

 .. کشم
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 زشیبغض و ر نیکنم ، ب یبغض م اریاخت یزند و ب یدر چشمانم حلقه م اشک

 یافتد ، به محض آنکه دستم را به رو یهم فاصله نم قهیدق یحت میاشک ها

 .. زنم یو لبخند م زمیر یکشم اشک م یچهره اش م

 یمامان یشود ، انگار صدا یخندد و قند در دلم آب م یبه من م دخترک

 .. است کیبه من نزد یلیشنوم ، خ یگفتنش را م یمامان

  ؟ جان دلم ؟ یجان دلم مامان -

ند که لبخ یی، همان دختر کوچولو نمیب یکنم و دخترکم را م یعقب نگاه م به

بسته و خرس  یکوتاه و بورش را به زور دو گوش یبه لب دارد ، موها ینیریش

خوابه ،  ینم یخلس ی: مامان دیگو یدهد و م یرا به من نشان م شیپارچه ا

  ؟ یخون یم ییبالش الال

او  یافتم و مقابل پاها یرا ندارم ، به هق هق م میتوان کنترل اشک ها گرید

ام ، غنچه کوچکم ،  یزندگ لیزنم ، دخترم بازگشته ، محبت من ، دل یزانو م

را  شیکنم ، موها یکنم ، لمسش م ی، حسش م نمیب ی، او را م ستا نجایاو ا

 .. فشارم یو او را محکم در آغوشم م میبو یم
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 .. رهیگ یدلدش م ی، له شدم ، خلس یمامان -

من ، حاضرم تمام  ینی، بادام زم زمیر یبوسم و اشک م یرا م شیتند موها تند

 .. بمانم یلحظه باق نیدر هم شهیهم یام را ببخشم تا برا یزندگ

 نیا ؟ چرا یمن ؟ تو کجا بود یزندگ ی، تو کجا رفته بود یمامان قربونت بشم -

  ؟ ی؟ چرا رفت یرو تنها گذاشت یهمه سال مامان

 .. مالم یام م نهیدهم و سرش را به س یرا محکم تر فشار م او

تونم دووم  یبدون تو نم یدون ی؟ م ینر چوقتیه گهیکه د ید یبهم قول م -

 ی؟ م میبدون تو چقدر برام سخت شده زندگ دنینفس کش یدون ی؟ م ارمیب

 ی؟ مامان یتوام مادر مرده شد یدون یمامانت مرده ؟ م یرفت یاز وقت یدون

  ؟ یزار یرو تنها م یکنه ؟ چرا مامان کاریبدون تو چ

 ی؟ من تو اتاقم خواب بودم ، خلس ستین ادتیمامان !  یاما تو .. تو منو کشت -

 ؟ ادتهیمامان ،  یدیبر رو بغل کرده بودم ، تو سرمو
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فشارم  یشود ، دخترم را آنقدر محکم م یم لیتبد غیج غیبه ج میهق ها هق

 .. شکند یم شیاالن استخوان ها کنم یکه گمان م

تونم  ی، چطور م ینکردم ! نه من نکردم ! من عاشقتم مامان نکاروینه من ا -

  بکشمت ؟

 .. مامان یتو کشت یول -

 .. ستیقاتل ن ی! مامان ستیقاتل ن یمامان نه محبت ، نکشتمت ! -

 ینگرد ، صورتش را قاب م یشود و با حسرت به من م یاز آغوشم جدا م او

 یانمام یخوا ینم گهیمگه نه ؟ تو د میبرگرد یایپرسم : م یو با اشک م رمیگ

 ... یرو تنها بزار

 یرا در آغوش من م شیکند ، خرس پارچه ا یاکتفا م یبه لبخند کوتاه او

مراقبت کن ، اون تنها  یکند : خوب از خلس یگوشم زمزمه م ریگذارد و ز

 .. دوست منه
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دهم ، دخترکم آهسته آهسته از من  یتکان م "باشه"را تند تند به نشانه  سرم

به  میگردد ، پاها یزنم باز نم یدور و هر چه او را صدا م یلیشود ، خ یدور م

 یبرزخ جا م نیعضالتم فلج شده ، دخترکم من را در ا، تمام  دهیچسب نیزم

 .. کند یترک م شهیهم یمن را برا گریبار د کیسر و صدا  یگذارد و ب

عکس چهره دخترک برنداشته  ی، دستم را هنوز از رو ستدیا یپشت سرم م او

 .. ام

  ! ، چهار سالشهاسمش دُرساست  -

  ! خوشگله یلی.. خاون  -

 .. رفتهآره به مادرش  -

که  دشیدارم و به مادر بور و سف یآن لحظه تازه چشم از دخترک بر م در

 نیبار من را ا کیشوم ، آرزو داشتم که  یم رهیرا در آغوش گرفته خ یمنج

 .. غرض ی، گرم ، با محبت و ب ردیگونه در آغوش بگ

 .. کنم یدر عکس هم عشقشان را احساس م یکنم حت یم احساس
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  ! یداردوستش ...  -

 .. یزیاز هرچ شتری: ب دیگو یدهد و م یسرش را تکان م او

 .. زنم یکشم و لبخند م یرنگش م ییباز خرما یموها یرا به رو دستم

 .. هییبای، زن ز یحق دار-

  ؟ یتیگ یاومد یچ یپرسد : برا یم دیو با ترد کند یمکث م یاندک او

: خب .. دلم  دهم یو پاسخ م زنم یم ی، لبخند کمرنگ گردم یسمت او برم به

  ؟ ی؟ دلتنگ من نبود یبرات تنگ شده بود ! تو چ

خسته و  اری، انگار حوصله کلنجار رفتن با من را ندارد ، بس کشد یم یآه او

 .. رسد یرنجور به نظر م

رستوران با هم  میبر میتون یم ، اصالً دم ی، قول م نمتیفردا بب تونم یم -

  ! راهن یاما امشب نه .. خانوادم تو میو حرف بزن میناهار بخور

  ، مگه نه ؟ یتو که بهشون درباره زن سابقت گفت -
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 ی، خواهش م یتی: گ دهد یو با افسوس پاسخ م مالد یاش را م یشانیپ او

 .. کنم

، درباره من  دهیشناسنامت د ی، مطمئنم اون زن اسم منو تو زمیبهم بگو عز -

 ؟ یگفت یبهش چ

دانم چه  یاست ، نم یکند ، در ذهنش مشغول داستان پرداز یسکوت م او

 .. دیمن داستان بگو یتواند برا یبار نم نیآن زن ساخته اما ا یبرا یداستان

  ؟ هوم ؟ ید یچرا جواب نم -

 .. خب من .. من -

  ؟ یتو چ -

:  دیگو یو م آوردیباال م یکشد ، سرش را با شرمندگ یم یقینفس عم او

  ! یتو مرد گفتم

 یصادق بوده ، مگر منج زنم ، مرده ام ! او با همسرش کامالً یم یپوزخند

  ؟ ستیقاتل روح من ن
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 .. دمیترس یاما م میاز هم جدا شد گفتم یبهش م دیبا دونمی م -

سراغ  یدیترس ی: چرا ؟ م پرسم یو م دارم یقدم برم یناهارخور زیسمت م به

  ؟ ادیمن ب

تم داش یدرباره تو اشتباهات دونم ی، م یتیتازه بودم گ یزندگ هیمن دنبال  -

 .. سخت به دستش آوردم و عاشقشم یلی، خ ستین ینجوریاما فرزانه ا

به دور شمع بسته  دیروبان سف کیدارم ،  یبرم زیم یکوچک را از رو شمع

 ! شده ، چقدر عاشقانه

ه گذشت قتیشود و انگار که از فاش شدن حق یم کیاز پشت سر به من نزد او

: تو که .. تو که  پرسد یواهمه داشته باشد من من کنان م کشیترسناک و تار

  ! یبزن یتا .. تا حرف نجایا یومدین

 .. خندم یو م گذارم یم زیم یرا به رو شمع

 یهمسرت بزنم تا زندگ شیتو رو پ رآبیز امی؟ ب میآدم نیهمچ یفکر کرد -

 .. زمی؟ دست بردار عز زمیبهم بر توییایرو
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اش شکست  یتئور نیو مهم تر نیاول نکهی، از ا کشد یم ینفس راحت او

 یپرسد : پس دنبال چ یم یراحت الیبار با خ نیو اخورده خوشحال است 

 ی، اصال م یخوا ی، هرچقدر که م یتیگ دم ی؟ پول ؟ بهت پول م یهست

 کنم ی؟ فقط خواهش م سمیفردا صبح بنو یبرا یونیلیچک ده م هی یخوا

 .. ترک کن رو نجایاالن ا

اونو از  یخوا ینم اصالً نکهیا ای یدست و دلباز شد واقعاً ای؟  ونیلیده م -

 .. یدست بد

؟ من بچه دارم ، امشب تولد  یدیبهت که گفتم ، برام مهمه ،  خودت که د -

 .. بهم نزن زمویسورپرا دخترمه ، لطفاً

پرسم :  یو م کنم ی، به عکس کوچک دخترش نگاه م گردم یحسرت برم با

  ، مگه نه ؟ یدخترمون تولد نگرفت یبرا چوقتیاما تو ه

،  کشم یام عذاب ماز گذشته ی، من به اندازه کاف یتیحرفو نزن گ نیا -

،  ستیخوش ن شدم ، حالم اصالً ضی، من مر نمیب یهرشب دارم کابوسشو م

، تاوان  دم یشدم ؟ دارم تاوان پس م ریچقدر شکستم ؟ چقدر پ ینیب ینم
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ا من آسونه ت یبرا یکن یکه با تو کردم ، تاوان مرگ دخترمون ، فکر م ییکارا

  بودم ؟ یفیکث یوالیو وحشت کنم تا زنم نفهمه چه ه نمیبب نجایتو رو ا

،  زدیترحمم را برانگ خواهد یهم م دیزند ، شا یم یرا به موش مردگ خودش

ه ک داند ی، نم شناسد یمن را نم گریاو مدت هاست که از من فاصله گرفته ، د

 .. ندارد یرنگ میبرا شیحنا

س بوتاک یکه به تازگ دانم ی، م اندازمیم اشیقلیبه پوست صاف و ص ینگاه

هفته دنبالش بودم تا نقشه درست و  کیکردم و  دایکرده ، او را از همان جا پ

 .. بکشم یدرمان

 یگذاشته ، با آنکه م یپروفسور شیشده و ر دیاش کامال سف یمشک یموها

ز دانم ا ینم قایاست ، دق ماریاما چهره اش ب کندیم ییمن مظلوم نما یبرا دانم

 .. برد یرنج م یچه مرض

  رفته ؟ ادتی!  یدخترتو بفروش یخواست ی، تو م یعذاب بکش دیبا -

:  دیگو یم یکند و با ناراحت یم سیلرزد ، نم اشک چشمانش را خ یم لبانش

 .. .. دوسش داشتم ، دوستت داشتم خواستم یمن نم
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 ... ندارم تا فرفره بسازم یکاغذ گریکه د فی، ح زنم یم یاحمقانه ا پوزخند

 یقایجه هام منو به رفضو با وجود ناله هام ، اشک هام و  یدوستم داشت -

چشمام سر دخترت  یو جلو ی؟ دوستش داشت یکرد یم میحرومزادت تقد

که  یخودم دخترمو بکشم ، دختر یتا با دستا یکرد ی؟ کار یشرط بست

مبادا به سرنوشت مادرش دچار بشه جونشو ازش  نکهیبود و از ترس ا میزندگ

ب و ش یشکم خودت پرورش بد یبچه رو تو هینه ماه  نکهیا یدون ی، م فتمگر

 .. و بعد یو روز بهش عشق بورز

 هی:  میگو یو با غرض م دهم یاش فشار م نهیاشاره ام را محکم به س انگشت

 ییشب ها یدون ی؟ م یچ یعنیشه تا بخواد آزارش بده  دایمثل تو پ یعوض

بار  هر یکرد یخاموش م فشیتن ظر یرو گارتویو س یزد یکه کتکش م

کتک  ریکردم ؟ حاضر بودم هربار خودم ز یم تیذهنم سالخ یچند بار تو

 یدونست ی..تو م وونیآخ نگه و تو ح هیبرم اما دخترم  شیهات تا مرز مرگ پ

 .. تا زجر بکشم یداد یعذابش م نیهم یکه من چقدر عاشقشم ، برا
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 ی، م بندد یو چشمانش را م چکد یقطره اشک از گوشه چشمش م کی

 یاز من دوا خواهد کرد وقت یچه درد یمانیاست ؟ پش مانیپش دیبگو خواهد

  بازگردانم ؟ یدخترکم را به زندگ توانم ینم

 هی، گر نگرم یاو م یزنم و به منظره زشت اشک ها یم یزیتمسخرآم لبخند

، بدون آنکه  نمیب یاش را م یواقع یبار است که اشک ها نیاول نی، ا کند یم

 .. احساس عذاب کنم یذره ا

زنده رهات  یکشتم ! وقت یتو رو م دیبااون .. یبه جا کنم یفکر م یگاه -

 یوونیبا چه ح دونست یظلم کردم ، اگه زنت م ایدن یکردم به تمام زن ها

چه ب یوونی، کدوم ح گذاشت یتنها نم شتیبچه هاشو پ وقت چیوصلت کرده ه

  هوم ؟ فروشه یاش رو م

 .. ید یعذابم م ی، دار کنم ی، خواهش م یتیاشتباه کردم گ -

 ؟ دم یعذ .. عذابت م -

 یبغضم را خفه کنم تا مبادا جلو خواهم یم ، مثالً خندم یبلند م یصدا اب

 .. بزنم  هیگر ریبزرگ ز طانیش
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 .. رود یو او عقب م مشو یم تر کیقدم به او نزد کی

  حرفا برات عذابه ؟ نیا دنیشن -

 .. ردیگ یاز من فاصله م یشوم منج یتر م کیبه او نزد هرچقدر

حرفا رو حس کردم ، با پوست و گوشت و خونم .. تو  نیاما من تک تک ا -

  ! یشنو یم یفقط دار

 کی کرد یافتاده ، خودش هم باور نم ریگ ، حاال کامالً چسبد یم واریبه د او

 .. بترسد یوجب میدختر ن کیحد از  نیروز تا ا

که ازش  ی؟ پس عدالت یخوشبخت نقدریطور اه ؟ چ یتو چرا تا االن زنده ا -

  ؟ یکجاست ؟ اگه خدا عادله تو چرا هنوز نمرد زنن یحرف م

بودم که از دست  یهم بد نبودم ، من اون کس نقدرهایباور کن من ا یتیگ -

 یکرد و تمام اعضا یمادرت داشت خفت م ی؟ وقت ادتهیخانوادت نجاتت دادم 

من بودم که جلوشونو گرفتم ! خودت  نیا کردن یخانوادت با لذت تماشا م

 .. اام شتمدا ی، مگه من نجاتت ندادم ؟ درسته که اشتباهات یمنج یبهم گفت
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، قدش هنوز از من بلندتر است اما آنچنان از نگاه  ستمیا یمقابل او م کامالً

 .. کشد ینفس م یلرزد و به سخت یم شیوحشت کرده که صدا زمینفرت انگ

موم اهام تکارت ب ی، تا وقت یبکن مویتا کسکش یاز دست خانوادم نجاتم داد -

ن که بعد رفت ره ینم ادمی،  ره ینم ادمی،  رمیتا بم یاون خونه ولم کن یشد تو

بزنم ، من با دست و  خیتا از سرما  یها رو هم روشن نکرده بود جیپک یحت

 دمیکش یم ظاربودم و انت دهیتخت خون آلود خواب هی یلگن شکسته رو

 خیسگ  هیسه روز مثل  نیو من تمام ا ی، سه روز گذشت اما برنگشت یبرگرد

بود ؟ چطور  ی: چرا من ؟ چرا من ؟ مگه گناه من چ دمیزدم و از خودم پرس

خونه شوهرم بهم  یو هم تو خوردم یهم از دست برادر و پدرم کتک م دیبا

هرچقدر فکر کردم  ه، آخ دمینرس یبه جواب درست چوقتیشد ؟ ه یتجاوز م

ازم سر نزده بود  ییخطا چیبودم که هدست و پا  یمن اونقدر معصوم و ب دمید

 ؟ یکرد یم نکاروی، چرا باهام ا طانیاز تو بپرسم ش خوام ی! م

، معلوم است که  کند یاندازد و سکوت م یم نییسرش را پا یبا شرمندگ او

پناه آنچنان  یدختر ب کیرذالتش ندارد ، او فقط از آزار دادن  یبرا یجواب
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قط نسل من ف یبرا تیاموش کرده بود ، انسانرا فر تیشد که انسان یارگاسم م

 .. در داستان هاست یکلمه هفت حرف کی

،  مکش یم دنیحرف کش ی، دست از تالش برا ابدی یسکوتش امتداد م یوقت

 قهیکه  یخاک رفتم بپرسم ، آن لحظه ا ریز یسوال را وقت نیجواب ا دیبا ایگو

زدم و از  ادیرا فر میخدا را گرفتم و در صورتش تف کردم ، آنجا که تمام دردها

 .. کردم تیشکا شیآدم ها

دانم خدا هم  یم دی، چون خودم هم بع دیشا میگو ی، فقط م دیروز شا آن

 ینیزم یبتوانم کم دیداشته باشد ، آن وقت شا یپاسخ مناسب میگله ها یبرا

 .. را ببخشم ، اگر آن روز بخشنده باشم شیها

 .. دهم یگلو ادامه م ریو تا ز کشم یگونه اش م یرا به رو دستم

 .. شود یم رهیآورد و با شک به لبخند پررنگ من خ یسرش را باال م یمنج

 ینتونستم عاشق مرد وقت چی، بعد از تو ه یمن بود یتو .. تنها عشق زندگ -

قت عاش ینپخت یقرمه سبز ای یدیر برام گل نچبا کی یحت نکهیبشم ، با ا

مرز  هیعشق و نفرت  نیب گن یاالنم هستم ؟ م یبگم حت شه یبودم ، باورت م
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ما ا شم یمازت متنفر  کنم ی، من هربار که به گذشته نگاه م طانیش کهیبار

 تونم از چشمات ینم چوقتی، انگار ه لرزه یقلبم م نمیب یهربار که چشماتو م

ساله رو لرزوند و از  ازدهیدختر  هی کیبار دل کوچ نیکه اول ییبگذرم ، چشما

 .. که قلبمو بلرزونه دمیند چکسویه گهیاون روز به بعد د

 ی، دلم نم دهم یاجازه رها شدن م می، به اشک ها شکند یخره مباأل بغضم

 توان مقابله با احساسم را ندارم نیاز ا شیبزنم اما ب هیگر ریمقابل او ز خواست

.. 

کند ،  یکند و با انگشت شست گوشه چشمم را پاک م یدست دراز م یمنج

 .. زنم یکنم و به او زل م یسر بلند م

 میمانتو اشک ها نیزنم و با آست یزند ، در مقابلش لبخند م یلبخند م یمنج

 .. کنم یرا پاک م

که االن زنت  دونم یکنم ، م یگله م و از گذشته نجایچقدر احمقم ، اومدم ا -

 .. برگردم دی، با رسه یم
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زنم و به سمت  ی، لبخند م ردیگ یبرگردم او از پشت آرنجم را م خواهم یم تا

 .. گردم یاو باز م

 دمیلباتو نبوس وقت چی.. من ه یتیگ -

زن در  نیمن اول کنم ی، فکر م وقت چی: ه میگو یو م زنم یم یپوزخند

 .. دیکه با معشوقش ازدواج کرد و هرگز لباشو نبوس خمیتار

 .. ، اما بزار ببوسمت رهیهردومون د ی، برا رهید یلیاالن خ دونم یم -

  ! یتو عاشق اون کردم ی؟ فکر م یکن یم نکارویا.. واقعاً -

وسه ب نیکه ا دونم یاز اشتباهاتم را جبران کنه ، م یبتونه گوشه ا نیا دیشا -

 .. از آرزوهات بوده یکی شهیهم

ه و خاطر نیباتریز احتماالً نی، ا مانم یبندم و منتظر بوسه او م یرا م چشمانم

ا ر شیآرزو شهیکه هم یمن خواهد بود ، همان بوسه ا یبوسه زندگ نیزتریانگ

و هربار  کردم یم یلحظه شمار شی، برا دمید یداشتم و شب ها خوابش را م
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من را ببوسد ، بدون  خواست یبار فرق داشت ، او م نیاما ا شدم یم دیناام

 .. تجاوز دوستانش باشم ایآنکه بعد از آن منتظر کتک 

 یاز من م یکند و کام کوتاه یم کیمن نزد یرا به لب ها شیلب ها یمنج

 .. لبانم را بمالد تا کامالً ستمیایحرکت م یمجسمه ب کی، مثل  ردیگ

 یکند و بدن من را به سمت خودش فشار م یدستش را دور کمرم حلقه م او

 یبوسه کوتاه و نرم باشد اما طعم لبانم آنقدر به دلش م کی، اول قرار بود  دهد

 .. از آن دل بکند خواهد یکه نم ندینش

اما  برد یفرو م نمیو دستش را از پشت در شلوار ج دهد یرا فشار م باسنم

 یو در حال شود یاز من جدا مکند  یرو شیپ نیاز ا شیقبل از آنکه بتواند ب

 .. نگرد یکه به خس خس افتاده با چشمان گشاد از تعجب به من م

 تا دارم یبرم یعدد دستمال کاغذ کی زیم یزنم و از رو یم یا انهیموذ لبخند

 .. لبانم را پاک کنم
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 ی، صورتش از تنگ زدیر ی، از چشمانش اشک م فشارد یرا محکم م شیگلو او

 یم دیآی که به زور از ته حلق در م ییو با صدا شود ینفس سرخ و کبود م

 ؟ یکرد کار ی: تو .. تو .. تو باهام چ پرسد

لبم را  رژ یکوچک نهیکه با آ یو درحال دارم یبرم فمیلب قرمزم را از ک رژ

به گوشت  نیبه اسم بوسه زهرآگ یزی: تاحاال چ میگو یم کنم یم دیتجد

  خورده ؟

 افتاد ، مثل گوشت یم نیزم یرو اوکنم ، یکوچکم به پشت سر نگاه م نهیآ از

 ممال یهم مه و لبانم را ب زنم یم ی، پوزخند کشد یاست که نفس م یجان یب

م کوچک نهیو در آ فرستم یخودم بوس م یدست شود سپس برا کیلبم  تا رژ

 .. بندم یرا م

بوتاکس اعصاب صورت ازش استفاده  ی، اکثر مردم برا هیسم مهلک نومیبوتول -

 یساز نباشه اما مطمئنم مقدار مقدار کمش دردسر دیمثل تو ، شا کنند یم

 .. دردسر سازه یمن خورد یکه تو از لبا
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سپس  پوشم یو م دارم یبرم یپاشنه بلندم را از داخل جا کفش یها کفش

ام را به  یکه نوک پاشنه کفش ده سانت یو در حال ستمیا یسر او م یباال

 نی: ا دهم یادامه م کنم یاو فرو م ی، شکم و ران ها نهیدر شانه ، س بیترت

 جهیو باعث فلج اعصاب و در نت کنه یبدنت حمله م یعصب ستمیسم به س

 .. شه یها م چهیماه فیتضع

و کشان کشان به  دهم یتکان م نیزم یاز رو یجانش را به سخت یب گوشت

 .. برم یسمت اتاق خواب م

 .. بندم یتخت م یدرآورده و دستانش را باال را کامالً شیها لباس

 یبار مصرفم را م کی یو دست کش ها گذارم یخودم را کنار م یو مانتو شال

 .. پوشم

م و ا دهیانداخته پوش رونیکه قسمت نافم را ب یرنگ سکس یتاپ مشک کی

 .. به تن دارم یا رهیتنگ ت نیشلوار ج
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که تمام بدنت  ی؟ تمام حواست آگاه هستند درحال یبکن یتون یفکرشو م -

مدت  نیداره و ا یمقدار سم حداقل تا چند ساعت تو رو زنده نگه م نیفلجه ، ا

 .. ماست یباز یبرا یزمان خوب

و سمباده  زیکه نوک ت یو درحال دارم یبرم یضامن دار یچاقو فمیداخل ک از

؟  ستین یعدالت یب نی: به نظرت ا میگو یم کنم یم یاش را بررس دهیکش

 دیچرا زبونت با اینداره ؟  یکه پاهات حس یدرحال ننیببب دیچرا چشم هات با

  ؟ کارن یکه انگشتات ب یمزه ها رو حس کنه در حال

 .. آورمیم رونیب فمیو ساطور را از ک گذارم یرا کنار م چاقو

 یلاز قب شتریرو ب یکی نی: ا میگو یو م ردیگ یآن خنده ام م بتیه دنید با

 نیبا ا ی! دوست دار بره یم یدوست دارم ، مدت هاست کند شده و به سخت

  ؟ هوم ؟ میرو شروع کن یباز

 ی، به سخت دیگو یفهمم که چه م ی، نم شود یاو از تعجب گشاد م چشمان

 .. کند یخرخر م

  آره ؟ ی؟ گفت شم ی؟ متوجه حرفات نم دیببخش -
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 .. زدیر یچشمانش اشک م، از گوشه  کند یدوباره خرخر م او

 ستین یازین وونهیکردم د ی: شوخ میگو یو م زنم یخنده م ریبلند ز یصدا با

  ! یستی، تو که پنج ساله ن یبزن هیگر ریمثل بچه ها ز

 و آن را به زنم یخنده م ریقرار دارد ناخودآگاه ز فمیکه در ک ییلدوید دنید با

 .. دهم یاو نشان م

 نجایا یجوره چ دونم ینم برنامم نبود ، اصالً یتو یکی نیا خورم یقسم م -

 یداد زن کون هینه ؟ تاحاال به  میبکن ییکارا هیباهاش  میبتون دیشا یاومده ول

  ؟

: اما  میگو یم زانیو با لب و لوچه آو کنم یبغ م دهد ینم یاو جواب نکهیا از

 ! یانعطاف ندار تو اصالً زمیژانر مورد عالقه منه ، اوه عز

پرسم : خودت بهم بگو !  یاندازم و م یبه چاقو و ساطور م ینگاه سپس

چه  ینیب یدم .. م یشروع کنم ؟ دارم بهت حق انتخاب م یبا چ یدوست دار

  ؟ میدختر خوب
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 تچوقیکنم ، ه یجذابم را برانداز م کلیو ه ستمیا یتوالت م زیم نهیآ مقابل

 یاست ، م یروز خاصاما امروز فرق دارد ،  دمیپوش یتنگ نم یلباس ها

 .. باشد دینقص به نظر برسد ، همانطور که با یب زیخواهم همه چ

 یروم م یکه به سمت  الشه او م یدارم و درحال یبر م زیم یرا از رو چاقو

، بزار حدس بزنم ، اشتباهاتت  یکن یفکر م یبه چ یدونم االن دار ی: م میگو

، تنها  یکه در مقابل من مرتکب شد ینه اشتباهات ی، ول یکن یرو مرور م

  ! یکه امروز کرد یاشتباه

 یقبل بر م قهیبه ده دق اصالً ای یکرد یدر رو باز نم نیامروز ا یکن یآرزو م 

  ، مگه نه ؟ یبنداز رونیتا منو از خونه ب یگشت

 یلیآرزو کردن خ یدهم : اما برا یو با حسرت ادامه م نمینش یتخت م کنار

لحظه من تنها  نیا ی، تو زمیعز یدون یشده ، م ریشده ، سالهاست که د رید

 یتو رو یبه جا یروز هیکنم ، من هم  یهستم که تو رو درک م یکس

و  دمکر یم یزیبودم ، بدون سم فلج شده بودم ، خونر دهیخواب یتخت نیهمچ

  داشتم ؟ ییچه آرزو یدون یو اون لحظه م دمیکش یم یادیدرد ز
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در  یاندازم ، دست یبه چهره سرخ و کبود او م یکنم ، نگاه یممکث  یکم

 نی.. هم رمیکردم بم ی: فقط آرزو م میگو یکشم و م یرنگش م دیسف یموها

 .. خواستم تا از دست دردهام خالص بشم یمرگ ساده م هی! من فقط 

 .. کشم یدهم و کنارش دراز م یادامه م شیرا تا گونه ها نوازشم

واسم  یدون ی، م کنم یحسش نم گهی، اونقدر که د دمیدرد کش یلیمن خ -

روز تموم  هیداشتم که  دیشد و من ام یکابوس بود ، هرشب تکرار م هیمثل 

 .. بودم دواریخوب ام یبه روزا شهی، هم شه یم

و را که ا یدهم و درحال یم رییاش تغ نهیانگشتانم را تا گلو و سپس س ریمس

 نیا یبرام آسون بود ؟ که دوباره تو یکن ی: فکر م میگو یکنم م ینوازش م

 انطیسر و کله بزنم که از تو هم ش ییو با مردها ستمیخودم با یپا یجامعه رو

  صفت تر بودند ؟

 یتپش بلند قلبش گوش م یگذارم و به صدا یاش م نهیس یرا به رو سرم

 .. سپارم
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ر سنگ قب کی، بدون ، بدون کفن  رمیتا بم یاون خونه ول کرد یتو منو تو -

 اما اون کنه ینم هیقبرم گر یباال یکردم چون کس دارم کس یفکر م .. قبالً

سنگ قبر هم نبودم ؟ چرا ؟  هی قیال یمن حت یعنیگفتم   یلحظه  با خودم م

  پام بود ؟ یارزش ال یگوشت ب کهیت نیا ادمهی یچون از وقت

نگرم  یاو م سیکه به چشمان وحشت زده و خ یکنم و درحال یرا بلند م سرم

 تسیارزشه کس من ن یکه ب یزیتا بفهمم چ دیطول کش یلی: خ میگو یم

 .. مثل تو و پدر و برادرامه ییآدم ها یبلکه زندگ

 یکس قدرتمند ال هیانجام بدم ، چون حاال من  نکارویگرفتم ا میتصم پس

خودمو ساختم ، بدون  ینبود ، من زندگ یمتک یمرد چیپاهام داشتم که به ه

 هیمنتظر  نکهیداشته باشم ، بدون ا ازین هیبق ایبه کمک تو  یذره ا نکهیا

 .. باشم یمنج

 دمیخره فهم، چون باأل ستمیارزش ن یب دمیخودم شدم چون فهم یمنج من

 .. بود که با ضعف تضاد داشت یمفهوم قاًیو اون دق یچ یعنی یزنانگ
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مثال خودتو  یکنم : برا یگوشش زمزمه م ریو ز نمینش یشکم او م یرو به

 چوقتی، چون ه یتخت افتاد یجون رو یگوشت ب کهیت هینگاه کن ، مثل 

اقص و ن فیو باهوش باشه ، تو منو ضع یقو نقدریزن بتونه ا هی یکرد یباور نم

 .. وبدون کمک ت ینقص بودم ، حت یب شهیکه من هم یدرحال یزد یصدا م

 نی، بب یزن سجده کرد هیبه  یچجور نی، بب طانیخودت نگاه کن ش به

 یچطور از مرگ برگشته تا با دستا رهیتا بم یرهاش کرد یکه روز یدختر

و تو قراره شاهد تک تک  یبفرسته که ازش اومد یتو رو به همون جهنم یخال

که  یمدت کوتاه نیاز ا قهیکنم که هر دق یکار خوام ی، م یلحظه ها باش نیا

 .. یمرگ کن یآرزو میبا هم

 .. خودت بشه بیآرزو نص نیا دیشا -

 رهیخ ستادهیدر چارچوب در ا یکه با تفنگ شکار یگردم و به چهره زن یبرم

توانم اعتراف کنم که  یام ، م دهیاست که او را در عکس ها د ادمیشوم ،  یم

 .. است یجذاب و دوست داشتن شیبه اندازه عکس ها
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به چهره دارد و نوک اسلحه را به سمت من نشانه  یظیکه اخم غل یدرحال او

  ! شوهر من برو کنار یغرد : از رو یگرفته م

 .. زمیخ یاو بر م یبرم و از رو یباال م میرا به نشانه تسل دستانم

  ! میداشته باش یصحبت منطق هیبا هم  میبتون دیشا -

 دیشوهرمو تهد ی؟ تو داشت یپرسد : صحبت منطق یزند و م یم یپوزخند او

  هرزه ؟ کهیزن یکن یمنه ، چطور جرأت م ی! اون عشق زندگ یکرد یم

 یندبرم ، پوزخ یباال م میو دستانم را به نشانه تسل ستمیا یگوشه اتاق م من

 .. گوشه لب دارم

 : دیگو یم یالشه تن او با ناراحت دنیرود و با د یبه سمت شوهرش م فرزانه

  زن آزارت داده ؟ نیومده ؟ اسرت ا ییچه بال

کرده  یکند ، فرزانه دندان قروچه ا یبه من اشاره م شیبا مردمک چشم ها او

تا  دم یم یدرس حساب هیهرزه  نی، من به ا زمیغرد : نگران نباش عز یو م

  ! نشه داشیدور و بر شوهر من پ گهید
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 ی، چشمانم را م ردیگ یکند و به سمت من نشانه م یاسلحه اش را بلند م او

 .. ام ستادهیبندم ، به انتظار مرگ ا

 یم ادیحد ز نیداغش را تا ا ازیدارد پ نکهیکند ، از ا یچند لحظه مکث م او

 .. ردیگ یکند خنده ام م

 یمنتظر مرگ من است و گمان م طانیکند ، ش یبا شمارش سه شروع م او

که با  یی، خدامستجاب شده ، انگار خدا به او رحم کرده  شیکند دعاها

 .. صفتان است طانیش

 .. کشد یفرزانه ماشه را م "یک"گفتن  با

است قبل از مرگ قبض روح شده  نیکنم ، مثل ا یدر بدنم حس نم یدرد 

احتماالت صفر است ،  نیتمام ا یاو خطا رفته باشد ول ریت نکهیا ایباشم 

 قیال یعوض کهینگرم ، زن یخندد م یکنم و به فرزانه که م یچشمانم را باز م

 .. اسکار است

 یچ یدی، د زمی: اوه عز دیگو یگردد و با خنده م یبرم طانیبه سمت ش او

  ؟ نجاتت بدم یچجور دیکرده ! حاال با یخال رامویتمام ت یکی نکهیشد ؟ مثل ا
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 یکه توان حرکت ندارد تنها با چشمان وحشت زده و متعجب به ما م یمنج

 .. پرسد یاست که او از خود م یالؤتنها س نیافتاده ؟ ا ینگرد ، چه اتفاق

 .. رمیگ یشوم و او را در آغوش م یم کیپشت سر به فرزانه نزد از

  ؟ یکرد رید نقدریدلم برات تنگ شده بود ، چرا ا -

کردم ، بدون من که  یآرومش م دی، دخترم لج کرده بود ، با زمیشرمنده عز -

  ها ؟ یشروع نکرد

 ونستمت ی: نم میگو یزنم و م یبه لبانش م ی، بوسه کوتاه ستمیا یاو م مقابل

 .. کردم یوقت کش یبدون تو شروع کنم ، کل

 بندم ی: شرط م دیگو یاندازد و م یبه شوهرش م یزینگاه نفرت انگ او

 .. میداستان بلند دار هیشده ،  یروحشم خبر نداره چ

 یم یرنگش را گوجه ا ییبلند خرما یکند ، موها یرا عوض م شیلباس ها او

 یمن است به تخت خواب م هیکه شب ینیو شلوار ج دیبند و با تاپ سف

 .. ونددیپ
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 اتفاق افتاد ؟ نیا یفقط بهم بگو چجور -

 .. کنم یاشاره م میخندم و به لب ها یم

زدم ، اول فکر کردم مجبور  یحدس م دی: با دیگو یزند و م یم یپوزخند او

 هیکه شوهر به ظاهر پاکدامن من  فهمم ی، اما حاال م یکن قیتزر یش یم

 .. طانهیش

 .. گذره ینم یزن چیاز ه نبهت که گفته بودم ، او -

 رفت ادمیلحظه  هی،  دیببخش زمی: اوه عز دیگو یخندد و رو به او م یم فرزانه

چون مدت  دمویدوست جد نیکنم ، البته بهتر یدوستمو بهت معرف نیبهتر

 ادمهی،  یفکر کنم تو اونو بهتر از من بشناس یول شناسمش یم ستین یادیز

 میزندگ یبار تو نیاول یباورت نشه برا دیشا یمرده ول یبهم گفته بود

 نیمرده بود من با همچ چون اگه واقعاً یخره بهم دروغ گفتخوشحالم که باأل

 .. شدم یآشنا نم یزن فوق العاده ا

  مسافرتت خوش گذشت ؟ ی، راست یتو لطف دار یاوه فرفر -
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گوش کردم و با  حتتیبه نص ی: فوق العاده بود ، حت دیگو یخندد و م یم او

برخالف  ه؟یچ یدون یو م میچند روز سکس داشت نیآشنا شدم ، تمام ا یکی

 .. کرد یبهتر منو م یلیکسکش خ نیا

واسم  ستیکردم  چون بلد ن یکسکش کردن هم بلده ؟ فکر م نیمگه ا -

  ! کرد یر مجو یمشتر

: با من که  دیگو یو فرزانه م میزن یخنده م ریحرف جفتمان ز نیگفتن ا با

بارم ارگاسم نشده  هیسالها  نیتمام ا شه یکرد ، باورت م یمثل اسب رفتار م

آدم  دمی، دوست پسر جد دیخواب یکرد و م یاسب منو م هیبودم ؟ مثل 

 والیه نکهیا ربه خاط دی، شا کنه یخوب منو م نکهیالبته نه به خاطر ا هیحساب

 .. زن سابقشو نکرده یو کسکش ستین

  ! یداشت اقتشویبرات خوشحالم ، تو ل واقعاً یفرفر -

کردم و بعد  یخودش با دوست پسرم سکس م یبار جلو کیکردم  یآرزو م -

 دم یم حیترج بره یلذت م نکاریاز ا فهمم یم یاما وقت وردمآ یدخلشو م

 .. کنم سیدهنشو سرو ینجوریهم
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اول با  ی: خب دوست دار میگو یکنم و م یتوالت اشاره م زیم یرو لیوسا به

  ؟ میشروع کن یچ

 ینم هول شدم .. اصالً ی.. مثال چاقو ؟ وا دمیاوممم .. ساطور .. نه نه ! شا -

  ! دونم

کجاش  میبر یکه م ییجا نیاول یدوست دار بزار بهت کمک کنم ، مثالً -

  باشه ؟

 : اومم مثالً دیگو یکند و م یفکر م یاندازد ، کم یبه تن شوهرش م ینگاه او

هر وقت دعوامون  ادمهیکنم بخش مورد عالقه بدنشه !  ی، آخه فکر م رشیک

 یدلم م شهیکرد ، هم یو خواهر فوت شده ام م ضمیشد حواله مادر مر یم

  ؟ کنه یم کار ینداشته باشتش باالخره چ یروز هیاگه  نمیخواست بب

 .. فرزانه یدیخودت بکنم ل بیپس بزار افتخارشو نص -

 .. رسونه یلطفتو م واقعاً نی، ا انایدا یدی: مچکرم ل دیگو یخندد و م یم او
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 یخرخر م یگردم ، منج یو به سمت تخت برم دارم یچاقو را برم زیم یرو از

و با عجز به همسرانش  زدیر یاشک م یالتماس بکند ، حت نکهیکند ، مثل ا

 یمن از درد اشک م ی، همانطور که وقت میخند ینگرد اما ما به او م یم

 یو م زد یگرفت ، جق م یم لمیاو گوشه اتاق نشسته بود ، از من ف ختمیر

 .. دیخند

، نگاش کن چه  زمی: آه عز دیگو یکشد و م یم نییشورتش را پا فرزانه

م ه کنه یراست م یوقت یاما حت اناینه دا ایهست  ادتی دونم یکوچولوئه ! نم

 .. شهیبزرگ نم یلیخ

  ؟ هیکه اون ارگاسم شده ک یبار نیآخر نمیبب -

 نیاز آخر یبگم سه ماه دیرو نکرده باشه با یا گهیاگه به جز من زن د -

 .. گذره یرابطمون م

 یلیخ نیبار ارگاسم بشه ، ا کی دیقبل از مرگ با یمن معتقدم هر آدم -

 بار ارگاسم بشه ؟ نیآخر یبرا نکهیبدون ا میببر رشویکه ک ستیظالمانه ن

  ؟ زمیمگه نه عز میستیخب آره و ما اونقدر ظالم ن -
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مردمک چشمانش  یزده ، تنش مثل برف سرد شده ، حت خیاز وحشت  طانیش

از  دیتا شا شدیمتوسل م یگمان اگر زبان داشت به هر جمله ا یلرزد ، ب یم

 .. ابدی ییچنگال شکنجه من و همسرش رها

 کنم به او یبوسم و وانمود م یم یو نرم یبوسم ، به آرام یلبان فرزانه را م من

کس دارم تا چه حد  نکهیبا ا یکه من حت ندیخواهم او بب یورزم ، م یعشق م

 ی، با زنش نقشه م کنم یم بیقدرتمند هستم ، آنقدر که او را تا خانه اش تعق

 طانیکه ش یسم در حالبو یتخت خود او زنش را م یرو تیکشم و در نها

 کیاش از دست رفته ، زنش با  یرسد ، زندگ یناتوان و عاجز به نظر م اریبس

 یکند ، او م یم یزن عشق باز کیاو با  یهمبستر شده و حاال جلو گریمرد د

بارها صحنه مرگش را در  دیدر انتظار اوست ، شا یزیداند که سرنوشت غم انگ

 .. گونه متصور نشده نیآن را ا هرگز میگو یشک م یذهن تجسم کرده اما ب

تخت ، ناتوان و الشه مانند ،  ی، رو یسالگ ۶4تولد فرزندش ، در حدود  شب

ر او فک ریک دنیبوسند و به بر یرا م گریکدیکه دو تن از همسرانش  یدرحال

 .. کنند یم
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دهد ، من  یاش طعم آلبالو م عیدارد ، رژ لب ما یخوش طعم یلب ها فرزانه

اندازه لذت بخش باشد البته تا  نیزن تا ا کی دنیکردم بوس یکر نمهرگز ف

 یکشش خاص یزن از لحاظ جنس کیرا ببوسم ، هرگز به  ایلع نکهیقبل از ا

 دنیاز د عدشده ، ب یدچار دگرگون قمیعال کنم یروزها حس م نینداشتم اما ا

، احساس کردم  دمیکه او را د یبار نیاحساس به من دست داد ، اول نیفرزانه ا

بار  نیاتفاق افتاد ا یسالگ ازدهیبار در  کیکه فقط  ی، همان لرزش دیقلبم لرز

 یکه عاشقش بودم و از طرف یزن تکرار شد ، آن هم همسر مرد کیدر مقابل 

 .. دمیکش ینقشه مرگش را م

 فتهیکردم اما در واقع خودم ش یم نیانتخابش تحس یرا برا طانیدلم ش در

برخوردار  ییکه برخالف من از جسارت و شجاعت باال یزن شده بودم ، زن کی

چه او را  اگر یکه منج یخواستم مثل او باشم ، زن یم شهیکه هم یبود ، زن

باک است  یتوانست روحش را خفه کند ، فرزانه جسور و ب یداد اما نم یآزار م

 .. نشفرزندا یزن مستقل ، مدافع و دلسوز ، البته فقط برا کی، 
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خواهم نام احساسم  یدلباخته اش شدم ، نم دمیهمان لحظه اول که او را د از

بنامم زود است اما  "عاشق"خودم را  نکهیا یهنوز برا رایبگذارم ز "عشق" را

 دینقص است ، من هم هستم ، همانطور که با یزن ب کیاو  میخواهم بگو یم

 .. میباش

د توان ینم ی، منج میزن یلبخند م مه کشم ، به یفرزانه م دنیاز بوس دست

 یشتریبزند اما دوست داشتم نگاهش هم صدا داشت ، آن وقت با لذت ب یحرف

 .. دادم یاو را شکنجه م

کنم ، او  یم یشوهرش را ببلعد ، من هم با او همراه ریشود تا ک یخم م فرزانه

 یز هاگا یبلعم ، گاه یرنگش را م اهیس یکند و من تخم ها یاز باال شروع م

کند ، فرزانه آنقدر کالهک آلتش را گاز  یخرخر م ی، منج رمیگ یم یمحکم

 .. شود یم یو خون یکه کامال زخم ردیگ یم

سالها  کنم ی، احساس م اریهرزه تمام ع کیتر است ،  یاز من هم وحش او

 .. بوده یفرصت نیمنتظر چن نمیاو را بب نکهیقبل از ا
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 نکاریمن را به ا شهی، هم میاو را به ارگاسم برسان میخواه یلحظه م نیا در

بار آنقدر  کی،  دیکش یرا م میزدم موها یدندان م کرد و اگر سهواً یمجبور م

 کیکه اندازه  یکنده شد ، هنوز هم آن قسمت میرا کرد که نصف موها نکاریا

 .. است یسکه مو کنده شده خال

 ینگرد نگاه م یاش م یو زخم یخون ریکه با وحشت به ک یمنج یچشم ها به

 می، آن را به دور لب ها زدیر یخون م یآب من یبه جا رشیکنم ، از نوک ک

  ؟ یبر ی، لذت م زمیپرسم : عز یمالم و با عشوه م یم

اعصاب بدنش از کار  ستمی، س ستیراست نکرده ، دست خودش هم ن اصالً او

 .. کرده دایاختالل نعوظ پ عتاًیافتاده و طب

ما راست  ی: نگاش کن ! برا دیگو یبغ کرده به من م یخون یبا لب ها فرزانه

  ؟ میستین یواسش سکس ی! به نظرت ما به اندازه کاف کنه ینم

 دهیفا گهیاز کار افتاده ، به هر حال د رشیهم ک دیشده ، شا یاون پسر بد -

 .. نداره یا

  گاسم بشن ؟بار قبل از مرگ ار کیاما مگه قرار نبود همه آدما  -
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اون که آدم  ی: چرا ول میگو یاندازم و م یبه چشمان وحشت زده او م ینگاه

 پست فطرت باشه ؟ نقدریا تونه یآدم م هیمگه نه ؟  ستین

  ! اوممم .. فکر نکنم -

تو  نمیب! ب میشروع کن مونویباز میتون یکه ارگاسم بشه ، م ستین یازیپس ن -

  ؟ ینخ و سوزن دار نجایا

 : نگو نگو که خودم گرفتم دیگو یکوبد و با خنده م یکف دستانش را بهم م او

.. 

شود ، فرزانه دهانش را باز  یهم از هم باز نم شیبسته است ، دندان ها دهانش

 .. دارد تا من لبانش را از هم باز نگه دارم و با سوزن بدوزم ینگه م

دوزم ، هربار که  یاش م ینیکشم و با سوزن به ب یباال را تا ته م یها لب

خندد  یکند ، فرزانه م یم یزیخونر یادیرود مقدار ز یسوزن در لبانش فرو م

 .. طور نی، من هم هم
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هنگام  شهیخوانم ، هم یو همزمان آواز م دوزم یرا به چانه اش م نشییپا لب

نکره ام را  یگفت که صدا یکردم و او هربار به من م یکار را م نیا یاطیخ

 .. ببرم

 .. باشد ارمیدست  بی، ز بایدوزم ، دستمال ز یدستمال م-

 .. باشد ادگارمی، نزدش  ارمی یدهم برا یم تحفه

آواز  کیخندد ،  یخوانم فرزانه به زور م یم یمتن را با لهجه در نیکه ا هربار

 .. برازنده اوست است ، واقعاً یعاشقانه افغان

که دوست دارد چطور  میگو یمزاحم کارمان هستم ، به فرزانه م شیها دندان

 کند ، احتماالً یم شنهادیانبر را پ یمیو او روش قد مکشیرا ب شیدندان ها

ندارد ،  یبیع دیگو یدر تخت به راه افتد ، فرزانه م یادیز یزیخون و خون ر

 .. کند یاش را عوض م یرو تخت

دهد ، خودش دل  یو آن را به من م ابدی یانبر کلفت م کیاز جعبه ابزار  او

رحم تر هستم  ی، به گمانم من از او ب ندیخواهد بب یکارا را ندارد ، فقط م نیا

 .. گزد یککم هم نم یحت یمنج دهینگاه رنج کش دنیکه با د



372 
 

 یبه سمت صورت من و فرزانه فواره م یادیکشم خون ز یدندان را که م نیاول

استفراغ  یبدن منج یو رو ردیگ ین حالت تهوع محجم خو دنیزند ، او با د

را  مانیشوم و باز یرود ، نگرانش م یم رونیاز اتاق ب عیکند بعد هم سر یم

 .. کنم یمتوقف م

 کیلرزد ، من به او نزد یرا بغل کرده و از ترس م شیپشت به در اتاق بازوها او

 .. گذارم یکمرش م یشوم و از پشت دستم را به رو یم

 شانیشده ، حالش پر سیگردد ، چشمانش از اشک خ یبه سمت من بر م او

دهد  یبه او سخت گرفته ام ، برخالف آنچه نشان م یاست ، به گمانم اندک

 .. دارد ، درست برخالف من یانسان است و احساس همدرد کیهنوز 

  ! تونم ی.. من .. من نم انایدا -

کمک او  یاندازم ، رو یم نییشوم و سرم را پا یم دیحرف ناام نیا دنیشن از

 .. حساب کرده بودم

ه ادام دینبا گهیبسه ، د میکرد یزخم رشویک نکهی، هم هیرو ادهیز نکارایا -

 .. میبد
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 .. نداره یتیبرات اهم یتو گفت -

پرسد : اول فکر کردم  یلرزد م یکه از ته حلق م ییو با صدا زدیر یاشک م او

 نیا یبه اندازه تو ازش متنفر شدم ول قتیحق دنین با فهمچو امیاز پسش برم

 یزجر نیهمچ یتحمل کن یتون یانسانه ، تو م هی، اونم  انایدا ستیحقش ن

کنه چه  یرکا نیبا بچت همچ یکی؟ اگه  یبکشه ؟ مگه خودت مادر نبود

  ؟ ده یبهت دست م یحس

  ! اون ... بچمو .. ازم .. گرفت -

،  یدیکش یچه زجر دونم ی: م دیگو یو م ردیگ یرا محکم م میشانه ها او

م کن یکار نیکه پدر بچمه همچ یبا کس تونم یمادرم ، اما نم هیمنم مثل تو 

 تیاما واقع میچقدر روش فکر کرد دونم یدادم ، م یبهت چه قول دونم ی، م

  ! تونم یفرق داره .. من .. من نم

در .. چون پ نهیپرسم : پس مسئله ا یم یتفاوت یکنم و با ب یرا بلند م سرم

  ! یکن یکار نیهمچ یخوا یبچه هاته نم
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 هی، اون  میکن یکار نیهمچ دیانسانه ! هرچقدرم که بد باشه ما نبا هیاون  -

  ؟ مییوالی؟ ما هم ه یما چ یول انایدا والستیه

 یخون لثه ها دنیکه با د دیرس یتر از آن به نظر م یکنم ، او قو یم سکوت

 .. شوهرش آنقدر زود جا بزند

که به  یو با همان چشمان اشک آلود در حال ردیگ یصورتم را قاب م فرزانه

و ازش تعهد  مینجاتش بد میتون ینشده ، م ری: هنوز د دیگو یمن زل زده م

مطمئن باش  ، دهیاالنشم مثل سگ ازمون ترس نینگه ، هم یزیچ میبخوا

 .. زنه ینم یحرف

  ؟ ید یم تیاهم طانیبه اون ش نقدری؟ ا ینجاتش بد -

من  یکن ی؟ فکر م یاحمق نقدری: چرا ا دیگو یشود و م یاز حرص سرخ م او

  به خاطر اون نگرانم ؟

ل قات یخوا ی! نم یاالن نگران شد نیهم ی؟ برا یاون پدر بچته ، مگه نگفت -

 .. یپدر بچه هات باش
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  ؟ یفهم ی.. چرا نم انایدا ستین نیمسئله ا -

، من داد ینقشه جواب نم نیدونستم ، ا یم دی،از اولم با فهمم یمن خوب م -

 .. کردم یاشتباه کردم که تو رو وارد باز

عاقل و باهوش  شه ی، اگه اونقدر که ادعات م انایدا یفهم ینم یچیتو ه -

 .. کنم یخودت دارم التماس م یمن برا یدیفهم یم یبود

من ؟ اونوقت  ی: برا میگو یزنم و م یزنم ، دستانش را کنار م یم یپوزخند

  چرا ؟

 یچکد و م یقطره اشک از گوشه چشمش م کیکند ،  یمکث م یاندک او

 .. : چون دوستت دارم دیگو

است که با  یبار نیاول نیزند ، ا یم خیحرف  نیا دنیوجودم با شن تمام

 جیسست شده و سرم گ میکنم ، پاها یجمله احساس شل شدن م نیا دنیشن

 دنیست که از شنا کنم در خلصه فرو رفته ام ، سال ها یرود ، احساس م یم

 .. به اندازه جمله او شوکه نشده ام یحرف چیه
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 یروز هیممکنه  نکهیتمام عمر با ترس ا خوام یمن نم ینقصه ول ینقشه تو ب -

 .. انایکنم دا یزندگ یش ریدستگ

به  اش را یشانیبلندتر است ، پ ی، قدش از من اندک ردیگ یصورتم را قاب م او

 .. بندد یچسباند و چشمانش را م یام م یشانیپ

چه  دونم یزنه ، نم هیعاشق شدم و معشوقم  میزندگ یبار تو نیاول یبرا -

 یروز هیترسم  ی، م انایترسم دا یبدونم ، من فقط م خوام ینم یمرگمه ، حت

 .. امیحس کنار ب نیبا ا دیبا یچجور دونم ی، اونوقت من نم ینباش

 یکرد دایچند روز دوست پسر پ نیتو ا ی، مگه نگفت ادیتو از مردا خوشت م -

  ؟

 ی: دروغ گفتم ، فقط م دیگو یدهد و م یتکان م "نه"سرش را به نشانه  او

بشم اما نتونستم ، اون  کیمرد نزد هیکنم ، تالش کردم به  تیخواستم اونو اذ

ز ا گهیبوده ؟ د یچ لشیدل یکن ینتونست ارگاسمم کنه ، فکر م چوقتیه

 .. خودم کشتم یحس رو تو نیتظاهر کردن خسته شدم ، سالهاست ا
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 ایشدم که ناخواسته به دن ییکنم ؟ من مادر بچه ها یخودمو مخف یتا ک -

کردم مشکل از منه  یاز اون لذت نبردم ، تمام عمر فکر م چوقتیاومدند ، ه

 .. دمیمن تو رو د ی.. ول یلو انایدا

دهد :  یادامه م زدیر یکند و همانطور که اشک م یرا نوازش م میگونه ها او

تم تونس یزن بشم ؟ م هیتونستم عاشق  یشدم ، مگه م وونهیاول فکر کردم د

کودکانه بود اما هر  طنتیجور ش هیتصور کنم ؟ انگار همش  ندمویزن آ هیبا 

که حاضر شدم  یدرکردم ، اونق یم دایبهت عالقه پ شتریب دمتید یبار که م

 یکن یآدم ! فکر م هیآدمو بکشم !  هیبهت کمک کنم ،  ینقشه ا نیتو همچ

ردم ک نکارویبود که ازش نفرت داشتم ؟ معلومه که نه ! من ا نیفقط به خاطر ا

خوام از  یکنم اما نم یو حاضرم به خاطرت هرکار انایچون عاشقت شدم دا

 .. خوام یدارم ، نم یحس نیکه همچ هیبار نیاول نی، ا دستت بدم

کند که به آن اتاق برنگردم ، آنقدر  یکند ، التماس م یم هیمن گر یبرا او

پاکش شک ندارم ، من فقط  تیخواهد که در ن یرا م نیمعصوم و عاجزانه ا

احساس مشترک را  کیکنم که تمام مدت ما  یفکر م نیسکوت کرده ام و به ا
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، من  دهدا ینم طنتیتنها طعم ش مانیو تک تک بوسه ها میکرد یدنبال م

 دانستم که واقعاً ی، نم یشوخ یبودم ، از رو دهیهم سه بار او را بوس قبالً

 یاو را وارد باز وقت چیه دیشا دمیفهم یفرزانه هم مجذوب من شده و اگر م

 .. کردم یام نم

 دیگو یم تیکشد و با قاطع یاش را باال م ینی، آب ب دیآ یبند م شیها اشک

، با  میاونو بکش ستین یازیپول دارم ، ن یگوش کن ، من به اندازه کاف انای: دا

کشور  هی میر ی، من و تو و بچه هام ، از اونجا هم م هیترک میر یم گهیهم د

،  یکه تو هم دوسم دار دونم ی! م میکن یزوج زندگ هیمثل  میکه بتون ییاروپا

شم ،  یم الیخیب زوی، اونوقت همه چ یقبول کن هیفهمم ، کاف یم ونیا

 گهیمن د یتو باش ی، تا وقت خورم یکنم دهنشو ببنده ، قسم م یمجبورش م

 .. ندارم ازین یبه کس

احساس  گریالشه سرد چهل ساله که د کیکشد ،  یمن را در آغوش م او

نشان  یاو واکنش ینسبت به اشک ها یه ، من حتاش را از دست داد یهمدرد
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جسد  کیکشد و من درست مانند  یدهم ، او تن سردم را در آغوش م ینم

 .. متعفن بدبو هستم

بغلت کنم ،  خوام یبا حسرت آغوشت به خواب برم ، م خوام ینم گهید -

 لیخوام آرامش داشته باشم و تو تنها دل یببوسمت ، نوازشت کنم ، م

 .. انایدا یآرامشم

  احساسو داشتم نیمن هم .. ا -

اندازد ،  یبه من م یشود ، نگاه مردد یحرفم از آغوشم جدا م دنیبا شن او

 .. است میمنتظر ادامه حرف ها

 .. داره ینفر .. بلرزه چه حس کی یقلبت .. برا نکهیدونم ا یم -

 : میگو یکنم و م یزند ، دستم را به سمت صورتش دراز م یلبخند م فرزانه

خواستم  یم شهیکه هم یهست یزیهمون چ ری، تو تصو دیتو لرز یقلبم برا

 دی، شاداده  یزندگ لیکه عشق من باهاش تشک ینقص ، زن یزن ب هیباشم ، 

 .. یمن بود یآرمان تیبهت دل بستم ، چون تو شخص نیهم یبرا
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 یگذارم ، صورتش داغ است ، چشمانش را م یگونه اش م یرا به رو دستم

 .. بندد

که  یکردم ، با حس انتقام ، انتقام از افراد یم یتو با تنفر زندگ دنیقبل از د -

 .. فرق داشت زی، انگار همه چ دمتیبوس ینابود کردند ، اما وقت مویزندگ

ات  فتهیدهم : من ش یو ادامه م رمیگ یبا هر دو دستم صورتش را قاب م 

، چون فکر  یایکردم از پسش برم یکردم چون فکر م میشدم ، تو رو وارد باز

 یتیگ هیانگار تو هم  یول یهست یقو یآرمان تیکردم به اندازه اون شخص یم

 .. یهست گهید

 یم ی؟ چ هیپرسد : منظورت چ یکند و با تعجب م یچشمانش را باز م او

  ؟ یبگ یخوا

 .. زارم یب فیبود ، من از زنان ضع فیزن ضع کی یتیزنم ، گ یم یپوزخند

 .. دهم یرا محکم فشار م شیها گونه

  ! یندار یمادر اقتیو ل یش یم فیزن ضع کی ندهی، در آ یتو ضعف دار -
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؟ آخ ! تمومش کن !  انایدارم دا یچ اقتیل یگ یکه بهم م یهست یتو ک -

  ! یکن یم تمیاذ یدار

 یرا: انگار دلت ب میگو یکنم و م یم شتریخندم ، فشار دستانم را ب یلذت م با

ر پد شیفرستم پ یکنم ، تو رو م یلطف هیخوام بهت  یسوزه ، م یم وونایح

  ! بچه هات

 .. تواند یکند دستانم را پس بزند اما نم یوحشت کرده ، تالش م فرزانه

داشته باشد اما  یتوانست مرگ راحت یدهم ، او م یسف سر تکان مأت با

 .. انداخت یخودش را به دردسر بد

ا ر شیها صدا هیندارم ، اگر همسا یعذاب او فرصت یراکشد ، ب یم غیج فرزانه

 .. شود یبشنوند به ضررم تمام م

، آنقدر محکم که طعمش را با  رمیگ یم یبار آخر از لبانش کام محکم یبرا

شکنم، راحت و  یحرکت گردنش را م کیتمام وجودم مزه مزه کنم سپس با 

 .. دردسر یب
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قطره اشک از گوشه  کیافتد ،  یم نیزم یکاغذ مچاله شده رو کی مثل

که به دستم وارد  یادی، نه به خاطر رنج بلکه به خاطر فشار ز زدیر یچشمم م

 .. کردم

 یدارم ، همزمان که آب م یآب برم یبطر کی خچالشانیام است ، از  تشنه

 ر کنمت زیانگ جانیام را ه یتوانم باز یکه چگونه م کنم یفکر م نینوشتم به ا

.. 

و با  مفتا یم طانیسوراخ کون ش ادی،  وفتادیقطور و بلند آب م یبه بطر نگاهم

 .. کنم یبه سمت اتاق خواب حرکت م یا انهیلبخند موذ

خانه  منیکنم ، من در نش یام را شروع م یمرحله از باز نیدوشنبه ، آخر شب

 .. دهم یم امیبه او پ یمهران هستم و با شماره ناشناس

 .. ماده کردمآ زیسورپرا هیبرات  -

  دهد : شما ؟ یکه او جواب م دهینرس قهیدق به

 ! حدس بزن -
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  ! ندارم ، بنال یحوصله مسخره باز -

 یمبل خانه اش آن را م یکه رو یگذارم و درحال یواژنم م یرا به رو انگشتم

  از طالست ؟ ینیب ی: م میگو یو م رمیگ یم لمیاو ف یمالم برا

زند ، خنده ام  یشناسد و به من زنگ م یمبل خانه اش را م دنیمحض د به

 .. کنم یو تماس را قطع م ردیگ یم

  ! رونیجنده ؟ از خونه من گمشو ب یکن یم کاریخونه من چ یتو تو -

حرفا به  نیتر از ا تیخانوم محترم ؟ تو با شخص هیچه طرز صحبت با  نیا -

  ! یومدینظر م

خونه من  یتو گهید قهیبه حالت تا ده دق یاونجا وا امیاالن دارم م نیهم -

 .. ارمیم سیخورم با خودم پل ی، قسم م یباش

شب مونده به ازدواجت  کی یخوا ی؟ نکنه م یدار میجرأت نیاوالال همچ -

 یگم چرا تو ی؟ چون من که بهش م یپر یم ییزنت بفهمه با چه جنده ها

 .. خونت بودم
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ه نصف کند ک یم پیگرفتم ، آنقدر تند تند تا آتش تیاز عصبان کنم یم گمان

 .. دارد ییکلماتش غلط امال

 یم شیها نیو توه دیخندم و در جواب تمام تهد یبه رفتار عجوالنه او م 

ه به خونت باز بش سیپل ی: تنها منتظرت هستم ، مطمئن باش اگه پا سمینو

 یکه تو یاز بچه حرومزاده ا یبره ، حت یهات بو م یزنت از همه کثافت کار

  ! یشکم خواهرزنت کاشت

؟ چطور وارد خونم  یمزخرفاتو از کجا درآورد نی؟ ا یهست یک گهیتو .. تو د -

 .. کشمت ی؟ اگه پام برسه اونجا م یشد

انکار کنه نه  زویهمه چ دیبا DNA شیآزما هیواقعا به نظرت مزخرفه ؟ پس  -

  ؟

  ! نکردم یمن با خواهرزنم کار -

جرأت قبول اشتباهاتش را ندارد ، مهران  یخندم ، حت یدلم به حماقتش م در

 .. بزدل سودجو است کیفقط 
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ا ر میکه پاها یرسد و من را درحال یزودتر از آنچه گفته بود به خانه م یلیخ او

 .. ابدی یمبل نشسته ام م یکامال باز کرده و رو

، شامت  زمیعز ی: زود برگشت میگو یزنم و با لبخند م یرا کنار م شرتم

 .. حاضره

کشد ، چهار ستون خانه  یم یقرمز و کبود شد نعره بلند تیکه از عصبان او

 .. کنم یبه او نگاه م یتفاوت یلرزد و من با ب یم

 یزند : جنده ب یبرد و داد م یم ورشیدردنده به سمت من  ریش کی مثل

 ی؟ کار یوفتیبا من درب یخوا یدم ! تو م یم یدرس حساب هیشرف ! بهت 

  ! یارینون درب یاز جندگ ینتون گهیکه د کنم یم

تواند تمام استخوان  یاست که م یکند ، آنقدر قو یبه سمت من حمله م او

دانستم که او  یجا خورد کند اما من از قبل فکرش را کرده ام ، م کیرا  میها

 .. دیآ یاز پس من بر م یاست و به راحت یورزشکار خوب
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را بکشد و کشان کشان به سمت در ببرد آمپول  میخواهد بازو یکه م نیهم

 قیبه گردن او تزر میکرده بودم مستق میکه تمام مدت در مشتم قا یهوشیب

 .. کنم یم

سرنگ  یجا ینگرد ، دستش را به رو یبا چشمان گشاد از تعجب به من م او

  .. افتد یم نیزم یبه رو هیگذارد و در عرض چند ثان یم

 کنم ، مثل یرا آنقدر فشار داده که دردم گرفته ، با نفرت به او نگاه م میبازو

 .. پر زور است لیف کی

، کار سخت و  کنم یحمل م نیرزمیفرغون او را به سمت ز کیبه کمک  من

تر از آن هستم که بتوانم تمام  فیندارم ، ظر یگریاست اما چاره د یریوقت گ

 .. را حمل کنم کلشیه

 ریرنگش ، به نظرم ک دیآوردم ، به جز شرت سف یاو را در م یلباس ها تمام

 .. بزرگ است نقدریا شیادعا نیهم یدارد ، برا یکوچک

 یم هیچهارپا کی شیپا ریکنم و ز یم زانیطناب دار را به دور گردن او آو من

 دستانش را از ریخاردار و زنج میبه کمک س ستدیصاف با نکهیا یگذارم ، برا
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 نمک یبرق را متصل م رهیهاش گ نهیو س کنم و به نوک آلت یم زانیسقف آو

.. 

ظه را لح نیتوانستم ا یاست ، کاش م ریدلپذ اریبس یطیشرا نیاو در چن دنید

را خورده بودند نشان  بشیکه فر ییتک تک زن ها هبه ثبت برسانم و آن را ب

 .. بسته است میدهم ، افسوس که دست و پا

خواهم که من را  یدهم ، از او م یم امیدارم و به آرزو پ یاو را بر م لیموبا من

از جانب مهران بوده  یامیو آرزو که انگار منتظر پ ندیام بب یدر خانه مجرد

  ؟ امی، چرا االن ب یجواب داد ریدهد : چقدر د یپاسخ م

 .. افتاده ، درباره بچمونه ی، اتفاق مهم نمتیخوام بب یم -

چون  یول امی: باشه باشه االن م دیگو یخورد و م یم بیفر یبه سادگ آرزو

 .. چونمیمامانو بپ دیطول بکشه ، با کمیممکنه  روقتهید

  ؟ یرس یم یتا ک -

  ! گهیساعت د مین -
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،  منینش یکنم و با لذت به انتظار آرزو م یم یفکتور ستیمهران را ر لیموبا

کار کند چاقو ام را خواهد طعمه اش را ش یم یشکارچ کیهمانطور که 

 .. است یدرآوردن زبانشان کاف یو برنده شده ، برا زیکشم ، ت یسمباده م

 یزنم و چاقو را کنار م یم یحیفشارد ، لبخند مل یرا م فونیزنگ آ آرزو

 .. گذارم

 .. نمیب یشود ، از کنار ستون او را م یگاه من م نیبره وارد کم کیمثل  آرزو

داده تا خودش را به معشوقش برساند ، او  بیفر یفیاش را به بهانه کث خانواده

 .. است زیرقت انگ

شنود به سمت  ینم یجواب یزند اما وقت یرا صدا م "مهران"سه بار نام  دو

که نسخه دوم آمپول  یسر و صدا و درحال یکند ، من هم ب یخانه حرکت م

 .. کنم یم بیرا در دست دارم او را تعق یهوشیب

شک نکرده ، نام  یزیشود ، هنوز به چ یباز است ، او وارد خانه م مهیخانه ن در

 زند یمهران را صدا م
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  ؟ یمهران ؟ کجا رفت -

شود تا  یشود ، خم م یم نیزم یچرخ فرغون به رو فیمتوجه رد کث ناگهان

، او  ستیخانه درست ن نیدر ا یزیچ کیکند ،  یرد خاک را بررس کیاز نزد

 .. داند یرا م نیا

 یکنارمان م وارید یام را به رو هیکامال پشت سر او قرار دارم ، انگار سا من

از پشت سر  ردیگ یبه فرار م میدهد و تا تصم ی، آب دهانش را قورت م ندیب

کنم ،  یفرو م شیو امپول را به درون بازو رمیگ یدهانش م یاو دستم را به رو

شود و  یم هوشیمن ب تسر و صدا و فرار از دس یرغم تالشش برا یآرزو عل

 .. افتد یدر آغوشم م

به لب زده ، اگر  یاندازم ، رژلب سرخ یو دخترانه اش م دیبه چهره سف ینگاه

مالد احتماال از  یاست که آن رژلب را به لبانش م یبار نیآخر نیدانست ا یم

 .. کرد یرنگ قرمز صرف نظر م

 کیکشم ، کاش  یرا سوهان م میاخن هاو ن نمینش یم یچوب یصندل یرو

 کنم یخسته شده ام ، دارم فکر م ی، از رنگ کالباس دمیخر یم دیالک جد
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 یهم کردم ، نم تیالیها دیکوتاه کنم ، شا یرا مدل چتر میموها دیع یبرا

آن  یتا آن زمان برا مانده ، یباق یادیزمان ز دیدانم ، هنوز مردد هستم ، تا ع

 .. رمیگ یم یمناسب میتصم

و وحشت زده خود را در  دآی یزودتر از آرزو به هوش م دارو به تبع مهران

 .. است یکه کابوس هر انسان ندیب یم ییجا

 .. کیتار نیرزمیز کی، در  انیبسته ، عر دست

من هرچه فضا بزرگتر باشد  یتنگ وحشت دارند اما برا یمردم از فضا شتریب

 .. تر استریدلگ

 یچه به آنجا آورده شده ، حت یداند برا یو سردرگم است ، نم جیهنوز گ او

که  یماریبرد ، مثل هر ب یرنج م یدیدرد شد ندارد و از سر ادیچهره من را به 

دهان شده ، مدت  یو خشک یدچار کرخت دیبه هوش آ یبعد از عمل جراح

که چشمش به  یکند و زمان یابیکشد تا او مکانش را باز یطول م یادیزمان ز

 که یچسب لهیاو به وس دادیداد و ب یزند اما صدا یافتد از ترس داد م یآرزو م

 .. شود یبه دهانش زدم در گلو خفه م
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 یتفاوت که به جا نیشده با ا زانیآو یفرزندش درست مقابل او و مانند و مادر

 برش چوب از از یشکل که معموال برا یا رهیبرنده دا یفلز یش کیطناب دار 

سرش قرار گرفته و حدودا   یدارد باال یزیت یشود و دندانه ها یآن استفاده م

 .. متر با فرق سر او فاصله دارد یسانت544

دارد تا فرق سر آرزو  ازین هیثان یبرنده دست من است و فقط س یآن ش موتیر

 .. کند میتقس مهیرا بشکافد و او را از وسط به دو ن

 ییخاردار رها میکند از چنگ س یدهد و تالش م یخودش را تکان م مهران

 یخار به درون گوشت دست او فرو م زیزند نوک ت یزور م شتریاما هرچه ب ابدی

از خون از مچ  یباریجو هیثان کند ، در عرض چند یرا زخم م شیرود و بازوها

 .. ابدی یشده و تا سر کتفش ادامه م یدستان او جار

کردند ،  یهم شوفاژ نصب م نیرزمی، کاش در زکشم  یام را باال م ینیب آب

هم جواب  یمشک میضخ یآن پالتو گریخواهد ، د یم یسردم است ، دلم بخار

 .. ستیفصل ن نیا یسرما یگو
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 میبار ناخن ها کی یدست شده اند ، من عادت دارم ماه کی میناخن ها تمام

 شیام را در معرض نما دهیو کش بایرا سوهان بکشم چون دوست دارم دستان ز

 .. بگذارم

 کیداند که بعد از  یم یکنم ، هر دختر ینگاه م میعشق به ناخن ها با

 فیچسبد ، از داخل ک یاز الک نم شتریب یزیچ چیه یسوهان درست و حساب

ام را پاک کرده و دوباره آن را  یتا الک کالباس دارم یام الک پاکن برم یدست

 .. کنم دیتجد

خورد ، من  یآورد و مدام تکان م یاز خودش در م ینامفهوم یصداها مهران

:  میگو یاندازم و م یم یکنم به او نگاه یرا پاک م میکه ناخن ها یهم درحال

 .. یممکنه شاهرگتو پاره کن یادامه بد ینجوریاگه هم

 یکه به رو یآورد ، خب با آن چسب یاز خودش در م ینامفهوم یخرخرها او

 یتالش م یخودیپس چرا ب دیگو یچه م او فهمم یملبانش است من که ن

  کند ؟
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 دیخانم مشغول آراستن است نبا کی یداند وقت یاحمق هنوز نم مردک

 .. نبرده ییکه او از ادب و احترام بو یمزاحمش شود ؟ به راست

 .. دهم یسف تکان مأبه نشانه ت یکشم و سر یم یآه

دهانش  نکهیکشم ، به محض ا یلبش م یشوم و چسب را از رو یجا بلند م از

 .. کند یم یزند و به من فحاش یم ادیکنم او فر یرا آزاد م

 مشیدستم را پاک نکرده ام ، تازه آرا کی، هنوز الک  گردم یام برم یصندل به

 کرده ام ، با نیتمر یلیگرفته ام خط چشم بکشم ، خ ادیها  یهم مانده ، تازگ

 .. شوم یدلقک ها م هیکار دارم اما کمتر شب یهنوز جا نکهیا

  

 کاریباهام چ یخوا یحرومزاده ! منو ول کن ! م کشمت ی، م کشمت یم -

ه ک کنم یم دادیداد و ب نقدریماسه ! ا یقرونم بهت نم هی نکارایها ؟ با ا یکن

 .. نجایا زنیها بر هیکل همسا

 کشد ، یمن نم دیعاجز است دست از تهد نکهیکند ، با ا یم دادیداد و ب مهران

 یوقت یزن التماس کند ، حت کیدهد که در مقابل  یغرور مردانه اش اجازه نم
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را به خواهش و  ییو زورگو یقرار دارد ، قلدر یاسفناک طیشرا نیدر چن

 .. دهد یم حیالتماس ترج

زن  هیبا  یریبگ ادی یخوا ی؟ نم یرفتار ادامه بد نیبه ا یخوا یم یتا ک -

  ؟ یسکس داشته باش تین نکهیبدون ا یدرست رفتار کن

 هی دونستم یم دیکه سوارت کردم با ی، از همون لحظه ا ارهیخفه شو پت -

 .. به کفشته یگیر

 ی، برا یدی: اما نفهم میگو یم یالیخیکنم و با ب یالکم را پاک م نیآخر

 االن دیشا یداد یم تیاهم رتیکمتر به ک کمی، اگه  یهست نجایحاال ا نیهم

منو  یداد حیتو ترج یول یبود دهیراحت خواب الیتخت خوابت با خ یتو

  مگه نه ؟ یزرنگ یلیخ یکرد ی، فکر م یانتخاب کن

از  یکی یکرد یفکرشم نم یدهم : حت یزنم و ادامه م یم یا انهیموذ لبخند

زن شکست  هی، چون از  یگرفت شیاالن آت نیهم یتو زرنگ تر باشه ! برا

انسان  هیبه زن ها به چشم  وقت چیکه ه ی، چون اونقدر آشغال و پست یخورد

قراره  که هیکه مقابلته نگاه کن ، اون خواهر دختر ی، به زن ینگاه نکرد
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حال مادر بچته ، خنده دار  نیو در ع یچهارشنبه صبح باهاش ازدواج کن

 ؟ ستین

جا مزخرفاتو از ک نی؟ ا یهست یتو کاصال  نمینداره ! بب یربط چیبه تو ه نایا -

  ؟ یدون یم

 .. دست شده اند کیو  دیسف اندازم ، کامالً یم میبه ناخن ها ینگاه

  !یفرشته تقاصت صدام کن یتون یم -

 ازاد نجایاز ا ینکردم ! وقت یپرسد : تقاص ؟ من کار یزند و م یم یپوزخند او

 .. کنم کاریباهات چ دونم یبشم م

دختربچه و  هیتر از حامله کردن  فیکث ی؟ منظورت کار ینکرد یهوم ، کار -

  به زنته ؟ انتیخ

؟ به خاطر دوتا کس  یهست یکثافت روان یستاینیفم نینکنه تو هم از ا -

 ؟ یروز انداخت نیپلشت منو به ا
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ه کلم نیو مدام ا زمیخ یزنم ، از جا بر م یم ییپلشت ، لبخند دندان نما کس

 ... کنم یرا در ذهن تکرار م

  ارزشه ها ؟ چون کس دارن ؟ یب شونیپس از نظر تو زندگ -

 یخواست ی؟ خود تو م نهیاز ا ری: مگه غ دیگو یخندد و م یم یبا گستاخ او

 .. ارزشه یفراوونه ب نقدریکه ا یزی! چ یلنگاتو برام باز کن

فشارم که از کمبود هوا  یرا م شیو با دست چنان گلو ستمیا یمقابل او م  

 .. شود یو خرخر م یدچار کبود

نفرت  یکنم از او هم به اندازه منج یزنم ، احساس م ینفرت به مهران زل م با

 .. دارم

 : غرم یدهم و م یهم فشار مه را محکم ب میها دندان

 یاپ یکه ال یزیمثل توئه نه چ ییدماآ یارزشه زندگ یب نجایکه ا یزیچ تنها

 یزنم افتخار م هی نکهیکنم ، به ا ی؟ من بهش افتخار م هیچ یدون یمنه و م

دهنتو  یچجور ینیو بب ینیبش نجایامشب تمام مدت ا خوام یکنم و م
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 یخوا ی، حاال بعد من تکرار کن کثافت حرومزاده ، اگه نم کنم یم سیسرو

 .. زارم یتکرار کن ، من به کس احترام م مخالصت کن نجایهم

کند و چند بار پشت سر هم  یتازه م یکنم ، او نفس یدستانم را کم م فشار

 .. کند یسرفه م

  ! آدمت کنم یچجور دونم یتکرار کن کثافت وگرنه م -

 .. اندازد یزند و به صورتم تف م یم یپوزخند مهران

 .. کنم ینم یکار نیهمچ رممیبرو درتو بزار جنده خانم ، بم -

ن م یباز یلیاو خ نکهیکنم ، مثل ا یگونه ام پاک م یرا با لبخند از رو تفش

 .. بدهم ینگرفته ، وقتش است به او درس خوب یرا جد

 ریکه به نوک ک یا رهیبرم ، گ یکنم و درجه آن را باال م یرا روشن م ژنراتورم

چهار بار شوک  ایسه  هیثان کیشود و او در عرض  یمهران وصل شده فعال م

 .. کند یم افتیدر یکیالکتر
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ممکن است به قطع شدن  نکاریدانم که ا یکنم ، م طنتیش یخواهم کم یم

خرم و  یرا به جان م سکشیمزه شود اما ر یام ب یشود و باز یآلت او منته

 .. کنم یم تیرا تقو یکیدرجه شوک الکتر

به رعشه افتاده باشد  نکهیلرزد ، مثل ا یزند ، تمام بدنش م یم غیج مهران

 .. آورد یاز خودش در م ینامفهوم یخورد و صداها یمدام تکان م

هم  رشیشده ، نوک ک سیکنم ، بدن او کامال سرخ و خ یرا قطع م ژنراتور

 .. ورم کرده

 .. که  پوست کالهش سوخته شوم یکنم و متوجه م یرا از آن جدا م رهیگ

کنم ،  شیکنر رها یکه تازه متوجه وخامت اوضاع شده به من التماس م مهران

 .. چشمش مثل کاسه خون سرخ شده کی،  زدیر یاو اشک م

  ! کنم ، ولم کن یکنم ، التماست م یخواهش م -

تکرار  یخوا یپرسم : حاال م یو م ردیگ یرفتار او خنده ام م رییتغ دنید با

 ؟ هوم ؟ یکن
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 .. کنم یتکرار م یبگ ی! هرچ یبگ یهرچ -

 .. زارم یخوبه ! بگو من به کس احترام م -

  ! ولم کن کنم یخواهش م زارم یاحترام م یچه من به کس به کون به هم -

 .. زن ها احترام قائلم یپرستم ، برا یمن کس م -

 کنم یتو رو خدا ، من جوونم ، خواهش م -

 .. زود باش نفله ، تکرار کن -

 

 

گوه بخورم به  اصالً زارم ی، من به زن ها احترام م پرستم یمن کس .. کس م -

 یسراغ جنده ها برم ، خوبه ؟ حاال ولم کن ! خواهش م گهیقبر بابام بخندم د

، بچه  کایکارت امر نی، پول ، خونه گر دم یبهت م یبخوا یچ هر ! اصالً کنم

ولم  کنم ی، خواهش م فرستم یاونور اب ، خودتم م فرستم ی؟ بچتو م یدار

 .. کن
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 .. زنم یم یکم رنگ لبخند

  بچه ندارممن  -

 .. نمینش یآن م یو رو گردم یام برم یسمت صندل به

  ؟ یکن یرو م نکارایا ی؟ آخه واسه چ یخوا یم یپس از جونم چ -

 .. دارم یرا برم الکم

  ! بهت که گفتم ، من فرشته تقاصت هستم -

خوبم کردم ، باور کن !  ینکن ، من کارا نکارویتوبه کنم ، با من ا دم یقول م -

 ازمندویتا زن ن حاال دست چند تا یدون ی، م کنم یبه زن ها کمک م من اصالً

  گرفتم ؟

 یزنا یبدبخت شوهرداره ؟ کس کش یمنظورت از کمک ، جنده کردن زنا -

هم  هیبق یوقت با افتخار برا کمک ؟ اون یزار یو اسمشو م یکن یمردمو م

  ؟ یکه جندشون کرد یگیم

 .. ! فقط ستین نینه نه باور کن ! فقط ا -
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شود و مثل مهران اول با  یلحظه چشمان آرزو کم کم باز م نیهم در

 .. است انینگرد ، او هم مانند مهران کامال عر یبه اطراف م یسردرگم

 ابدی یکه مهران را غرق در خون م یخورد و زمان یجا م یمن اول کم دنید با

  ! زند : عشقم یبا وحشت داد م

 دیخاردار نجات دهد ، مثل مهران و شا میکند خودش را از بند س یم تالش

 یکند اما با فرو رفتن خارها از درد چهره اش در هم م یاز او تالش م شتریب

 .. شود یمنصرف م نکاریرود و از ا

 .. ناز و دخترانه شده میبندم ، دست ها یرا م الکم

  ؟ هیزن ک نی.. ا نی؟ ا نجایا امیب یکجاست ؟ چرا بهم گفت نجایمهران ؟ ا -

 .. دادم امیمن بودم که بهت پ نی، ا زمینگفت عز یزیاون بهت چ -

را  تواند آن یست اما نما او آشنا ینگرد ، چهره ام برا یبه من م دیبا ترد آرزو

 .. آورد ادیبه 
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رفت خودم را بهت  ادمی دی: ببخش میگو یو م ردیگ یتالش او خنده ام م از

 .. کنم ، من فرشته تقاصت هستم یمعرف

 چه خبره ؟ مهران ؟ نجای؟ ا یگیم یتو .. تو چ -

پاسخ  دیداند با یاندازد ، او نم یم نییسرش را پا یاش با شرمندگ معشوقه

 .. مادر فرزندش را چه بدهد

 هستم یاز صد جنده ا یکی، من  زمیعز یاریبه مغزت فشار ب ستین یازین -

که  نهیکرد تنها تفاوتش ا یخونه حال م نیشون تو اخواهرت  باها که شوهر

 .. بدم یدرس حساب هیاونقدر زرنگ بودم تا بهش 

 گهیم یپرسد : اون چ یکند و از مهران م یحرف تعجب م نیا دنیاز شن آرزو

بهم لباس بده ! دارم  یکی؟ چرا من لختم ؟  یتو پدر بچم دونه ی؟ از کجا م

  ! زنم یم خی

معشوقت باال  ریک یرو یخواهرت نبود و داشت ی، وقت زمیعز دمیمن تو رو د -

 نیا قیخواهرت ال ال دارم ، واقعاًؤس هی، فقط ازت  دمتید یرفت می نییو پا

 ؟ یکن یکار نیبود که باهاش همچ
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منه ،  هی: مهران عشق زندگ دهد یوقاحت جواب م با زند و یم یپوزخند او

 قشیال ایلع ستیو باهاش دوست شدم ، برام مهم ن دمشیاول من بودم که د

نور چشم مامان و  شهیدختر خانواده بوده هم نیچون اول ینه از بچگ ایبوده 

فراهم بود درست برخالف من که  زایچ نیو براش بهتر ومدهیبابا به حساب م

ننگ خانواده بودم ! منم شوهرشو قاپ زدم تا بهش نشون بدم دوم بودن  هیما

 ایبه دن مویبچه عشق زندگ خوام یداره و از قصد ازش باردار شدم و م یچه حال

 .. ارمیب

 .. شیشناس یکه اصال نم بندم یشرط م -

زند : خفه شو  یو داد م دیچیپ یشود ، او از درد به خود م یم یآرزو عصب 

؟ از جون من  یکشوند نجایچرا منو ا ! اصالً یدون یاز ما نم یچی! تو ه کهیزن

  ؟ یخوا یم یچ

کشم  یکه با دقت خط چشم م یو درحال دارم یام را برم یکوچک دست نهیآ

 ؟ یهست ی: اهل رقابت و سرگرم میگو یم

  ! ؟ درست حرف بزن یچ -



414 
 

 .. کردم یاست که فکرش را م یزیکشم ، آرزو کودن تر از آن چ یم یآه

از  فیکه ابداع خودمه و تعر یباز هیشروع کنم ،  یباز هیباهاتون  خوام یم -

 .. تکه ایدن یخود نباشه تو

 یتو رو به زور م یپرسد : با ما ؟ چرا با ما ؟ من حت یم دیبا ترد مهران

 .. شناسم

 یم میلب ها یبه رو یرنگ یگذارم و رژلب صورت یم فمیچشمم را در ک خط

 .. مالم

 یادیزمان ز و تا اون وقت کشه یتا صبح طول م یباز نینگران نباش ، ا -

 .. میتا همو بشناس میدار

 .. شود یشروع م یشده ، باز لیتکم شمیبندم ، آرا یرا م فمیک در

 یا انهیزنم ، لبخند موذ یو کف دستانم را بهم م زمیخ یبر م یصندل یرو از

 .. به لب دارم
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 ، دید ینه جواب م ایپرسم و شما با آره  یسادست ، من سوال م یباز نیقوان -

ز سه بار ا شتریاگه ب یول کنم یمن آزادتون م دیاگه صداقتتون رو بهم ثابت کن

 .. دیدروغ بگ

بزرگو  غهیدهم : اون ت یزنم و ادامه م یسر آرزو اشاره م یبرنده باال غهیت به

مادر بچت چطور  ینیتا بب یسه بار غلط جواب بد هیمهران ؟ کاف ینیب یم

 .. شهیراحت از وسط نصف م

  ! یوونیح هیزند : تو  یم غینگرد و ج یسرش م یباال غهیبا وحشت به ت آرزو

 یخوا یبندم نم ی، شرط م زمی: و تو عز میگو یگردم و م یسمت آرزو بر م به

 تادیال هام فکر کن و ؤ، پس با دقت به س یجزغاله شدن عشقت رو تماشا کن

 .. باشه اون پدر بچته

من بودم که  نینداره ! ا ینکن ! مهران گناه نکاروی، ا کنم یخواهش م -

  ! اغواش کردم

لرزد ، انگار  ی، مردمک چشمانش م ستمیا یزنم و مقابل او م یم یپوزخند

 .. بغض کرده
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مثل  یزیدهم ، عشق مرد نفرت انگ یو محکم فشار م رمیگ یاش را م چانه

 .. مهران چشمانش را کور کرده

  ؟ یکن یس محرومزاده التما هی یزندگ یبرا -

 بیمرگ ما ترت یبرا ینقشه ا نیهمچ ی؟ وقت هیعشق چ یفهم یم یتو چ -

  ! یبرده باش تیاز آدم ییبو دونم یم دیبع یداد

 یشدم ، اون کس یحرومزاده ا نیهمچ هیبار عاشق  کیبرعکس ، من هم  -

  ! کنم یرسونده ، دارم در حقت لطف م نجایبوده که منو به ا

  ! دستتو بکش کنار -

 یگردم ، انگار قهرمان باز یکنم و به سمت مهران بر م یآرزو را رها م چانه

 .. اش گل کرده

؟ بهم دستور  یشده شجاع شد یپرسم : چ یو به تمسخر م ردیگ یام م خنده

  ! یدیم
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نداشته باش ، اون حاملست  ی: با آرزو کار دیگو یآورد و م یسرش را باال م او

 .. ! بزار اون بره دم یخودم جواب م یداشته باش یالؤ! هر س

 .. اما مهران -

گذارم تا او را ساکت کنم سپس  یلب آرزو م یاشاره ام را به رو انگشت

 یتو یکن یقبول م یدار نکهیدهم : خوبه خوبه ! مثل ا یمشتاقانه ادامه م

ردو به ، شما ه رهیرناپذییتغ یباز نی، قوان زمیاما عز یستیمبارزه با من ن گاهیجا

ف ، وقت تل رمیپس بگ صتا ازتون تقا نجامیو من امشب ا دیاندازه گناهکار هی

 .. میرو شروع کن یباز دیایکردن بسه ! ب

 یغرق م یکیدر تار نیرزمی، تمام ز کنم یرا خاموش م یاتصال مهیبرق ن دیکل

 .. روزنه کوچک نور هم در آن فضا وجود ندارد کی یشود ، حت

  ؟ یینجایپرسد : مهران .. هنوز.. هنوز ا یم دهیبر دهیلرزان بر ییدابا ص آرزو

 گریبار به طرف مهران و بار د کیکنم و آن را  یرا روشن م میقوه حرفه ا چراغ

 .. دهد ی، نور چراغ چشمشان را آزار م رمیگ یبه طرف آرزو م
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 .. نمیزمان بب کیآنها را در  یتا بتوانم هردو رمیگ ینور چراغ را به سقف م 

 تق تق کفش یچرخم ، صدا یبار به دور آنها م کیپاشنه بلندم  یکفش ها با

 نوازد یقدرت را م نیمن طن یآنها گوش خراش است اما برا یاگرچه برا میها

.. 

 یال سرنوشت زندگؤس نیال اول ! آرزو ، تو جواب بده ، ممکنه جواب به اؤس -

  ؟ یبه انداختن بچه فکر کرد وقت چیبده ، بهم بگو ، ه رییتو و عشقتو تغ

  داره ؟ یجواب بدم ؟ به تو چه ربط دیبا یچ یپرسد : برا یم دیبا ترد آرزو

 رهیرا متوجه نشده ، به کمک گ یباز نی، انگار هنوز قوان ستمیا یحرکت م از

 .. دهم یاش وصل کردم به او شوک م نهیکه به نوک س یفلز یها

کند که تمامش کنم ، من هم با  یزند ، مهران التماس م یم غیج آرزو

و داد آنها واهمه ندارم ،  غیج یبرم ، از صدا یدرجه شوک را باال م طنتیش

صدا بودن آن  قیکنم از عا لیرا به شکنجه گاهم تبد نیرزمیقبل از آنکه ز

 .. مطمئن شدم
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 ! تمومش کن ! تمومش کن ! آره فکر کردم ، بهش فکر کردم گم یم گم یم -

... 

ه من ب نکهی؟ بدون ا یبچمونو بنداز یخواست یپرسد : تو م یبا تعجب م مهران

  ؟ یهست یدمآ؟ چجور  یبگ

 یعشق باز یکردم ؟ وقت یم کار یچ دیزند : با یم غیو ج زدیر یاشک م آرزو

جواب  دیبا دونستم ینم یگرفتم ، حت یم شیآت دمید یتو و خواهرم رو م

 یبا هم م ی، گفت یکن یخواهرمو ول م یبدم ، تو بهم گفت یمادر و پدرمو چ

  .. کانادا میر

 .. گردم یزنم و به سمت مهران برم یم یا انهیموذ لبخند

 ؟ یداشت یقصد نیسوال دوم ، واقعا همچ -

 یکه از ته حلق م ییدهد و با صدا یبا وحشت آب دهانش را قورت م مهران

  ! دهد : معلومه .. معلومه که داشتم یلرزد پاسخ م
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گردد  یمن و مهران م نیکنم ، نگاه آرزو با ترس ب یژنراتور را روشن م دوباره

 کنم ی! خواهش م کنم یدروغه ؟ خواهش م یدون یزند : از کجا م یم غیو ج

 .. تکرارش نکن

 .. ستیصادق ن یمهران به اندازه کاف نکهیبرم ، مثل ا یشوک را باالتر م درجه

د زن یم ادیدهد و فر یدارد دستانش را تکان م یدیشد یزیبا انکه خونر مهران

  ! شیکش یم ی، ولش کن ! دار ی: ولش کن لعنت

 اریشده که اخت تیآورد ، درجه شوک آنقدر تقو یلرزد و کف باال م یم آرزو

 .. شود یم سیبا شاش خ شیران ها یدهد و ال یادرارش را هم از دست م

تمومش کنم بهم  یخوا ی: اگه م میگو یاندازم و م یم میبه ناخن ها ینگاه

 .. بگو قتویحق

: نه ! بهش دروغ  دیگو ینگرد و م یعاجزانه به آرزو و ژنراتور من م مهران

  ! نداشتم یقصد نیگفتم ! همچ
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زند ،  یم غیافتد و از درد ج یکنم ، آرزو به نفس نفس م یرا متوقف م شوک

 به بدن وارد شود میکه مستق یبرق زمان انیتمام تنش سرخ و کبود شده ، جر

 .. رعب و وحشت انجام دادم جادیا یرا برا نکاری، من ا ستیآنقدر خطرناک ن

 .. یتو .. تو بهم دروغ گفت -

شده و عشق  یکیآورد ، تمام بدنش دچار شوک الکتر یهمچنان کف باال م او

کابوس هر دختر  نیا از آب درآمده ، احتماالً یبزرگ یاش دروغگو یزندگ

 .. مثل او است یجوان

 .. خواهرتو ول کنم ، چون .. چون تونستم ینداشتم ، باور کن ، نم یچاره ا -

  ؟ یها ؟ چون چ یچون چ -

، اونوقت  ده یلو م مویمال یها یکرده بود همه گندکار دمیچون مادرت تهد -

  ؟ یفهم یم مشد یم چارهیب

  ؟ ستین نطوری، ا شهیداستان تازه داره جالب م -

 .. یوونیح هی: تو  دیگو یدهد و م یسف تکان مأبه نشانه ت یسر آرزو



412 
 

بار از آرزو  نیسوال است که ا نیدهم ، نوبت سوم یبه قدم زدن ادامه م دوباره

 .. پرسم یم

  ؟ یکرد انتیتاحاال به مهران خ -

به  زند و یم یا انهیبه دل گرفته لبخند موذ نهیک یال قبلؤکه از جواب س آرزو

  ! : نه دیگو یدروغ م

 یدیزند : تو چته ؟ مگه نشن یم ادیروم مهران فر یبه طرف دستگاه م یوقت

  ! کنه ینم انتیبهم خ وقت چیگفت ؟ اون عاشق منه ! ه یچ

  ! دربارش فکر کنم دیهم با دی: شا دیگو یبا لجاجت م آرزو

 یم هیبدن انسان تا چند ثان مینیبزار بب کنه یم یابیآرزو حافظشو باز یوقتتا  -

  تحمل کنه ؟ یشوک قو هی تونه

گذارم ،  یمهران دستمال م یدندان ها انیاز آنکه دستگاه را روشن کنم م قبل

 .. کند یزبانش را قطع م یشوک انقدر باال است که قربان زانیم یگاه
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شود و  یدر درجه اول جزغاله م شیها نهیدهم نوک س یبه او شوک م یوقت

 یرود ، او چنان دستمال را گاز م یم نیکامال از ب اهشیمردمک چشمان س

 یتوانستم باز یکردم نم ینم نیگزیاگر آن را جا کنم یکه احساس م ردیگ

 .. ال و جوابم را ادامه دهمؤس

 انتیزند : خ یترسد و داد م یرا ندارد م یا یشوک قو نیکه انتظار چن آرزو

  ! کردم ! تمومش کن

آورم ، مهران از ته حلق داد  یم رونیکنم ، دستمال را ب یرا قطع م دستگاه

 .. دهد یزند و به آرزو فحش م یم

ال ؤ! از من س دم ی؟ بهت نشون م یکن یم ی، با من باز ارهیکشمت پت یم -

  ! بپرس ! بزار بهش نشون بدم

ا به ر گریکدیخواستند سر  یبه اجبار من باشد خودشان م یازین نکهیا بدون

و حکومت کن ، انگار به  اندازیگفته اند تفرقه ب شهیباد دهند ، همانطور که هم

 .. دتوانستند فرار کنن یاالتم مؤرفته بود که با پاسخ درست به س ادشانیکل 

  ؟ یداد شنهادیآرزو پ یحاال به دوست ها ال چهارم ، تاؤس -
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 کفم بودند یاون ؟ همشون تو ی: دوستا دیگو یخندد و م یبلند م یبا صدا او

 .. نمیرو بب ارهیپت نیدن اکرجلز ولز  خوام یتو بشنو نه چون م یول

! جواب درستو بده،  ده یم مونی؟ اون داره باز ینیب یمهران ادامه نده ! نم -

  ! یتو با فائزه رابطه داشت دونم یمن که م

به  دیبا یکیدهد : دهنتو ببند جنده ،  یکند و جواب م یم یلجباز مهران

شوک بهش  نقدریکن ا ی؟ کار هیچ یدون یم حرفا رو بزنه ، اصالً نیخودت ا

  ! نمیچشماشو بب خوام ینم گهیوارد بشه که جزغاله بشه ، چون د

له تا مرح نیا یواسه مرحله اول بود و تو یکی، شوک الکتر زمیاشتباه نکن عز -

 .. میدار گهیراه د هی یکه جواب درست ند یزمان

 یچه غلط یخوا ی؟ م هیپرسد : منظورت چ ینگرد و م می با تعجب به من او

  ؟ یکن

دهم  یکه او را تکان تکان م یآورم و درحال یضامن دار محبوبم را در م چاقو

که مجازات دروغ  ی، حاال تا زمان یگفت یرو م قتی: بهتر بود حق میگو یم
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 یمعشوقت رو تماشا کن یو درآوردن چشم ها یستیوا دیبشه با لیتکم تییگو

  ! ی، همونطور که خواسته بود

مهران ؟ کمکم کن ! مهران  گهیم یچ نی؟ ا یگیم یزند : تو چ یم ادیفر آرزو

 .. بشه کینزار بهم نزد

:  میگو یدهم م یکه چاقو را تکان م یشوم و درحال یم کیخنده به او نزد با

چون  ، زمیلذت ببر عز ینیب یکه م یریتصو نیتاک ، از آخر کیتاک ، ت کیت

 .. هیکیفقط تار نیبعد از ا

خالص کند ،  رهایخواهد خودش را از دست زنج یزند ، م یدست و پا م آرزو

افتد و در هوا  یم شیپا ریاز ز هیدهد که چهارپا یرا تکان م شیآنقدر پاها

 یخواهد اما جز من ناج یزند و کمک م یم غیماند ، او از ته حلق ج یمعلق م

 .. ستین نیرزمیز نیدر ا یگرید

 یدهد م یاش انجام م یآزاد یکه برا ییرغم تالش ها یچانه اش را عل من

کنم ، آرزو التماسم  یم کیبه تخم چشم او نزد اطیو نوک چاقو را با احت رمیگ
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دهد و من با لذت به مردمک  یکند ، عاجزانه قسمم م یم هیکند ، گر یم

 .. نگرم یزند م یاو که در مقابل چاقو دو دو م یعسل یچشم ها

کند  یگشته از آن طرف اصرار م مانیبا او پش یکه از لج و لجباز مهران

 یگرید زیچ قتیکند که دروغ گفته و حق یبار تکرار م کنم ، او چند شیرها

فرق  زیهمه چ یمرحله دوم بازداند در  یاست ، انتظار دارد بس کنم اما نم

 .. دارد

 .. کنم ینکن ، تو رو خدا ، خواهش م نکارویتو رو خدا ، ا -

  ! ری: بگو شبخ میگو یزنم و م یم یخشک لبخند

، آرزو از ته حلق  کنم یدر تخم چشم او فرو م مینوک چاقو را مستق سپس

بخواهم  نکهیشود ، مثل ا یم ریزند و از چشم چپش خون سراز یم غیج

 یعدد چشم لزج توپ کیشکافم و  یکنم دور چشمش را م یچیرا ق ییمقوا

اندازم ، سپس  یم نیزم یآورم و آن را به رو یشکل از کاسه چشمانش در م

کند و کف  یچشم او استفراغ م دنیرسد ، مهران با د یم یبه چشم بعد تنوب
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بندد تا صحنه شکافتن چشم  یچشمانش را م یکشد ، حت یرا به گند م نیزم

  ! معشوقش را تماشا نکند

 یم رونیجراح حاذق چشم سمت راست او را ب کیهم با دقت و مثل  من

کند که صورتش پر از  یم یزیکنم ، آنقدر خونر یکشم و دخترک را کور م

 .. شود یخون م

 یازیآن را مونال نام کنم ، دوست دارم یهم با لذت به شاهکار خود نگاه م من

 .. چشم بگذارم یب

 .. کنم یخندم و با پاشنه کفشم جفت چشمان او را له م یفکر م نیا با

  ؟ یشد یپرسم : چطور بود ؟ راض یو م گردم یبه سمت مهران برم بعد

 .. ندارد یحال خوش کند ، اصالً یدوباره استفراغ م مهران

 فیخودم را تعر یدهم تا داستان زندگ یبه آنها فرصت استراحت م قهیدق ده

 .. کنم

  ؟ ستین بیبودم ، عج نجایا یزمان هیمن هم  -
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، من که هنوز زبانشان را گره نزده ام ، چرا  دیآ یدر نم کدامشان چیه یصدا

  دهند ؟ یجوابم را نم

  ؟ یبشنو مویداستان زندگ یخوا یتو ، دختره کور ، نم یهع -

زده حنجره  غیاز بس ج  کنم یبرد و احساس م یرنج م یادیکه از درد ز او

کثافت ، تو  ریدهد : بم یپاسخ م یخس خس مانند یبا صدا دهیاش صدمه د

 .. یکورم کرد

 نیا ! به نظرت ینیرو نب ایدن نیا یها یزشت نیاز ا شتریمن کورت کردم تا ب -

 یم انتیکه توش تو به خواهرت و عشقت خ ییایداره ؟ دن یینایجهان ارزش ب

 ادامه ینجوریچرخه کثافت هم نیو ا کنهیم انتی، عشقت به همسرش خ یکن

ه ؟ از همون لحظ دیکن یقربان گروید یکیلذت  یبرا دیگرفت ادی یداره ، از ک

 .. دیشد یکور م دیهمتون با

حال  یب از دست داده و کامالً یادیشوم ، آرزو خون ز یم رهیخ ینقطه کور به

 .. است

 .. وقت دارم یا قهیدو سه دق یسخنران کی یبرا
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 داشتم یعروسک پارچه ا هیخواست پرستار بشم ،  یبچه بودم دلم م یوقت -

 یکردم ، اسمش بلوط بود ، موها یو ازش مراقبت م مارمهیکردم ب یکه فکر م

 یپارچه اضافه ها یداشت ، خودم موهاشو دوخته بودم ، از ال ینارنج ییکاموا

دکمه تا به  تادرست کرده بودم ، چشماش دو نیچ نیدامن چ هیمادرم براش 

 نمیب یم کنم ینکرده بودم ، االن که بهش فکر م دایتا بود چون دکمه جفت پ

من بود ،  یبلوط تنها دوست دوران بچگ یداشت ول یو ترسناک بیچهره عج

 .. نداشتم ویجز اون کس

 یروز تو هیعالقه دارم ، پنج سالم بود ،  یبه پرستار دمیبار که فهم نیاول

، مادرم منو  دیلرز یشدم و چند ساعت بعد تمام بدنم از درد م یباغچه زخم

،  دینگز ککش هم چکسیکرد ، تا شب ه یتا فحش نثارم م و چند دید یم

 کش عث، تشنج کرده بودم ، عضالت صورتم با دمیلرز یم منینش یمن تو

خندم ، بابام سرم داد  یکردند دارم م یاومدن لب هام شده بود و همه فکر م

ا ت ششیدختر ن هیداره  یگفتند چه معن ی، مادرم کتکم زد ، بهم م دیکش

 .. بناگوش باز باشه



421 
 

 یبودند و کتک خوردنمو تماشا م ستادهیگوشه ا هیهم طبق معمول  داداشام

 یجرأت حرف زدن نداشت ، منم با همون لبخند کتک م چکسیکردند ، ه

 .. دمیلرز یخوردم و م

داشتم که اون شب به خونمون سر زد و منو  لکردهیعمو تحص هیکل خانواده  تو

نگاه به سر و وضعم انداخت و چهارتا  هیمشت و لگدشون  نجات داد ،  ریاز ز

بار پدر و مادرم کرد و بهشون گفت من کزاز گرفتم ، بهشون گفت به  چاریل

  ؟ دیزن یکتکش م یاریبه دیبچه رو ببر نکهیا یجا

 بر و بر همو نگاه ستادنیوا هیدوستند کزاز چ یسواد منم که نم یو مادر ب پدر

 .. کردن

جون بهم  یبه اسم پر بایخانم جوون و ز هیروستامون ،  یاریمنو برد به عمو

هم  یلیتونستم ازش چشم بردارم ، خ یخوشگل بود که نم نقدریواکسن زد ، ا

کتک  دیفهم دیم هام رو دها و زخ یکبود یجا یمهربون و دلسوز بود ، وقت

کنم ، موهامو نوازش  یقرار یتا مبادا ب ستادیسرم ا یخوردم و تمام شب باال
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 قدرنی، ابه خاطر دارم  شوییخوند ، هنوز هم الال ییو برام الال دیکرد ، منو بوس

 .. گرفتم ادیداشت که راحت شعرشو  ینیدلنش یصدا

  : کنم یزمزمه م زلب ریرا ز ییاز الال تیب کیبندم و  یرا م چشمانم

 ستاره ینداره ، همون بهتر که بشمار یال ال ال نخواب سود ال

 .. دارهیبهتر که چشمات وا بمونه ، که ماه غصه اش نشه تنها ب همون

نوز کنم ، ه یکنم و با لبخند به چهره پرستارم فکر م یچشمانم را باز م سپس

 .. دارم ادیرا به و لبخند مادرانه اش  یهم چشمان مهربان قهوه ا

اونقدر بزرگ بشم تا بتونم  نکهیخواست جز ا ینم یچیدلم ه گهیبعد از اون د -

خواست به مردم کمک  یروستا کار کنم ، دلم م یاریبه یجون تو یکنار پر

کنم ، زخم هاشونو مداوا کنم ، بهشون دارو بدم ، باهاشون حرف بزنم ، بهشون 

زود  یلیباشم اما خ نقهرما هیمردم باشم ،  یخواست ناج یبدم ، دلم م دیام

 یجا دمیزود فهم یلی، خ ستیقهرمان ها ن یبرا ییجا ایدن نیا یتو دمیفهم

تاوان  دیبا یاگه قهرمان باش ایدن نیا یداستان هاست ، تو یقهرمان ها تو

 روزیکه تا د ی، مردم یمردم بش یانگشت نما دی، با یشجاعتتو پس بد
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د ، خاک کنن ریکنند تا سرتو ز یمبودند امروز جلوت قد علم  ونتیجونشونو مد

آشپزخونست نه  یزن ها تو یتونند قهرمان باشند ، جا ی، زن ها نم یزن هیتو 

  ! تو اجتماع

،  زنه یکه کرم م یفاسد بی، مثل س شه یتو اجتماع هرزه م ره یکه م زن

 نیذات زن فحشا و فساده ، از روز اول ا ی، تو شه یدورش پر از مگس جمع م

زن  نیپس ا نهیبچ بیدرخت س یحوا بود که آدم رو وسوسه کرد تا از رو

  ! طانهینداره ، زن گناهکاره ، خطرناکه ، خود ش یدلسوز اقتیل

چکد و ادامه  یاز گوشه چشمم م یقطره اشک شاد کیزنم ،  یم یپوزخند

که جونشونو نجات  ییبهانه سنگسار شد ، توسط همون مردا نیدهم : با ا یم

شهر سنگسار شد و مرد ، جسدش رو هم گم و گور  دونیم یداده بود ، تو

 یمحل م یبه زن ها یگشت با خوشحال یمادرم از تماشا برم یکردند ، وقت

فاحشه تقاص کاراشو پس داد وگرنه مردهامونو از راه به در  هیگفت خوب شد ، 

  ! یجهنم بسوزه ، به حق عل شیآت ی، انشاهلل تو کرد یم
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جون  یسنگسار پر یحسود و کوته فکر چنان با آب و تاب از ماجرا یزن ها و

جهان برگشتند ، همونقدر  یاپرا نیباتریز یند که انگار از تماشادز یحرف م

 .. شرف ی، همونقدر ب ریحق

 هی،  ختمیر یجون اشک م یپر یکل محل انگار فقط من بودم که برا یتو و

، عروسکمو محکم بغل کرده بودم و  شیدختر هشت ساله با عروسک پارچه ا

 .. ختمیر یصدا اشک م یب

طور چ نکهیکردم ، به ا یبودم و به لبخند مهربونش فکر م ستادهیگوشه در ا 

و بزرگ خوارش کردند و در آخر  کیچشم کوچ یبهش تهمت زنا زدند ، جلو

 .. کشتنش

کس شده بود ، چقدر تنها بود ، چقدر  یجون قهرمانم چقدر ب یپر نکهیا به

،  دیصداشو نشن یقدر التماس کرد و کسه ، چ دینرس ییداد زد و صداش به جا

 ینجات زندگ یبهش ترحم نکرد ، چقدر برا یقدر به مردم رحم کرد و کسه چ

 تدشها شیگناه یب یبار برا کی یحاضر نشد حت یو کس دیمردم زحمت کش

 .. بده



424 
 

و رفت ، رفت به آسمونا ،  دیمن ، پر کش یقصه ها یمن ، پر یکوچولو یپر

 ها باهاش ینیها باهاش بد کردند ، زم ینیداشتند ، زم اقتشویکه ل ییهمونجا

مردمو  نیا وقت چیکه ه فیمهربون چه صبور بود ، ح یرحم بودند ، پر یب

 یمن با مرگ پر یزوهاکه آر فیرفت و ح ایکه معصوم از دن فینشناخت ، ح

 .. چال شد یپشت اطیح یخاک رفت و بلوط تو ریز

 یدیشد یزیکشم ، آرزو و مهران الل شده اند ، هردو خونر یم یقیعم نفس

 .. است نییبدنشان هم پا یدارند و رنگشان زرد شده ، احتماال دما

حق  تونستم یم ینجوریپرستار جالد بشم ، ا یگرفتم به جا میپس من تصم -

 نیا یتو ییخدا دمی، من فهم رمیرفتند پس بگ ایگناه از دن یکه ب ییایپر

 یوجود نداره ، اگه تو یبهشت و جهنم دمی، فهم کنه ینم ییفرما جهان حکم

 ازبعد  یزندگ گهی، چون د دنیپس نم وقت چیتقاص پس ندن ه ایدن نیا

 یانسان ب یو زندگ یکره خاک نیا ی، رو نجاستیمرگ وجود نداره ، همش ا

آدم بخواد سالها براش درس بخونه و رنج بکشه چون در  هیارزش تر از اونه که 
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 نطوریکنند ، ا یم انتیآدم ها هستند که به اعتماد و صداقتت خ نیآخر هم

  آرزو؟ ستین

  .. دهد : من .. من اشتباه کردم یجواب م یجان یب یبا صدا او

  گشته ؟ مانیسرعت پش نیباور کنم که او به ا دیبا یعنی

 ینم انتیدوباره به خواهرت خ یاگه به گذشته برگرد یبگ یخوا یم یعنی -

 ؟ یکن

! حق با  کنم یدهد : نه .. نم یصادقانه پاسخ م یباز نیبار در ا نیاول یبرا او

  ! توئه ! من اشتباه کردم

اندازه به  یخوا ی؟ م یپرسم : تو چ یگردانم و م یرا به سمت مهران برم سرم

  ؟ یسوال جواب بد نیو به آخر یآرزو صادق باش

 .. دهد یتکان م "بله"سرش را به نشانه  او

 یبخش باز نیمهم تر نیچرخم ، ا یو به دور آنها م زمیخ یهم از جا بر م من

 .. است
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دارم ،  یسوال بستگ نیو مرگ آرزو به ا یسوال ششم ، سوال آخره و زندگ -

 .. سوال رو از تو بپرسم مهران نیآخر خوام یم

ه پرسم : اگ یبلند م یزنم و با صدا یم ی، لبخند کمرنگ ستمیا یاو م مقابل

 یم حی، ترج یانتخاب کن ویکیو مرگ خودت و آرزو ،  یزندگ نیقرار باشه ب

  ؟ یتا تو زنده بمون رهیآرزو بم ید

 .. انتخاب پاسخش شک دارد یاندازد ، انگار برا یبه من م ینگاه مردد مهران

داره اما  یادیز یزیبچته ، کوره و خونر بهش خوب فکر کن مهران ، اون مادر -

از گناهش صرف نظر کنم  تونم یم یاون ببخش یزندگ یدر ازا تویاگه تو زندگ

  نه ؟ ای؟ آره  هیحاال اونو آزاد کنم ، بهم بگو ، انتخاب تو چ نیو هم

داند  ی، او م ستیبردار ن یشوخ گریمرحله د نیکند ، ا یمکث م یکم مهران

 ایدهد اما آ انیآرزو پا یبه زندگ شهیهم یتواند برا یپاسخ ساده م کیکه با 

  او ببخشد ؟ یخودش را به جا یقدر فداکار است که زندگ آن

خون پس  دهیبر گاو سر کیجان است و مثل  مهیزند ، او ن ینم یحرف آرزو

 .. شده لیاز خون تشک یرودخانه ا شیپاها ریدهد ، ز یم



427 
 

 یاز خود م اندازد و احتماالً یبه مادربچه اش م یزینگاه تأسف برانگ مهران

فرزندش است ؟ اما او  یزندگ یفرصت دوباره برا کی ستهیاو شا ایآپرسد : 

 یکرده نم انتیکه به خواهرش خ یزن ی، به راست ابدی یبالفاصله جوابش را م

  ! مرگ است اوتقاص گناهان  واقعاً دیمادر شدن باشد ، شا ستهیتواند شا

آماده امر او  ، من هم کامالً دیگشا یکلنجار لب م قهیبعد از چند دق مهران

 .. برنده را به دست دارم غهیت موتیهستم و ر

 یاندازد و به دروغ م یبه مادرفرزندش م یزیبار نگاه غم انگ نیآخر یبرا او

 .. دروغه پس خالصش کن هی نیا یبخشم ول یم موی: آره ، من زندگ دیگو

 نیرزمیدر ز یبیمه یکنم ، صدا یرا روشن م غهیکنترل ت موتیبه کمک ر 

 غیآورد تا ج یاو مانده سرش را باال م یکه برا یجان مهیو آرزو با ن دیچیپ یم

اول گلو  شکافد ، یجمجمه اش را از وسط م غهیکشد که ت ینم یبزند اما طول

 کیشود و در عرض  یه متو در اخر دل و روده اش از وسط شکاف هیسپس ر

 یمبدل م اچهیدخترک از وسط نصف شده و رودخانه خوناب او به در قهیدق

 .. گردد
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شده  ادیپاشد ، او در تمام مراحل  یاز خون او به سمت صورت مهران م یمین

 .. صحنه نصف شدن او را ندارد دنیبندد چرا که تحمل د یچشمانش را م

گردم ، او که حاال فرصت  یو به سمت مهران بر م کنم یرا خاموش م غهیت من

ب : خ دیگو یخندد و م یم یبلند یبا صدا افتهی اتیح دیتجد یبرا یدوباره ا

، پس  مونم یمن زنده م رهیاگه اون بم ی.. خب به قولت عمل کن ! تو گفت

  ! حاال ولم کن که برم نیهم

 .. هستم یآدم خوش قول حق با توئه و من شخصاً -

کنم و قفل  یمن طناب دار را از گردن مهران باز م یچوب یکمک صندل به

 .. شکنم یرا م رهایزنج

 ریرا از ز میس یحرکت خارها نیافتد و در اول یم نیزم یبه رو مهران

 .. کند یپوستش جدا م

ه سخت مشغول درآوردن خارها روم ، او هم ک یپشت سر به سراغ دبه م از

گردم خونه  ی، من آزاد شدم ، دارم برم شه ی: باورم نم دیگو یاست با خنده م

 .. شکرت ای! خدا
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 .. به همراه دارم دیدبه بزرگ اس کیشوم ،  یم کیپشت سر به او نزد از

رد کند با ب یکند ، گمان م ی، او به عقب نگاه نم ستمیا یپشت سر او م درست

ه در نظر گرفت یا ژهیو زیاو سورپرا یتمام شده اما من برا زیهمه چ یباز نیا

 .. ما

 .. سیپ سیپ -

کند اما قبل از  یدبه بزرگ وحشت م دنینگرد ، از د یبه عقب م دیبا ترد او

کنم ،  یم یسر و بدن او خال یتمام دبه را به رو دیبگو یزیبخواهد چ نکهیا

جود و  یبدن و صورت او را م یبافت هابه سرعت وارد کار شده و تمام  دیاس

 نیرزمیو در ز ددو یطرف و آن طرف م نیبه ا یمهران چون مرغ پر کنده ا

 .. زند یداد م

 ! سوزم یچشمام ! کور شدم ! م یچشمام ! آ -

 یم نیرزمیکه با چهره سوخته مثل اردک در ز یمرد دنیدار است ، د خنده

 .. کوبد یم واریدود و خودش را به در و د
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 یخورده و ب نیخورد و سرش به کف زم یخون معشوقش سر م یآخر رو در

 .. شود یهوش م

شوم ، نگاه رقت  یم کیبه الشه او نزد نیبنز یفندک و مقدار کیهم با  من

را را ف یفداکار یعنی یباز نیدرس ا نیبه آن مرد خودخواه که بزرگتر یزیانگ

 .. ینیهم قی: تو ال میگو یم رلبیاندازم و ز ینگرفته بود م

 تشآو سپس با فندک جسدش را  کنم یبدنش پخش م یبه رو نیبنز یکم

 ی، دستانم را باال ردیگ یدهد ، خنده ام م یم دهیکباب کوب یزنم ، بو یم

 به شوفاژ هم ندارم یازی، ن ستیسردم ن گریتا گرم شوم ، د رمیگ یجسد او م

.. 

رزو آمهران و  افتنی یبرا یهمگان یجست و جو کیسه شنبه و بعد از  عصر

 یکه از او م یرسد ، نامه ا یزنگنه م اینشان به دست لع یپاکت نامه ب کی

اش برود ، در آن نامه  ندهیشوهر و خواهرش به خانه آ دنید  یخواهد برا

ل از تا روز قب ندبزرگ در نظر گرفته ا زیسورپرا کیاو  ینوشته شده که آنها برا

 .. دیبگو یزیبه مادر و پدرش چ دیکنند اما نبا ریاو را غافلگ یعروس
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زند و در آخر به سمت خانه  ینفر آنها زنگ م دو هر لیدو سه بار به موبا ایلع

و  غیزنم و ت یم ونیزیرا به تلو لمیاو فلش ف دنیافتد ، من قبل از رس یراه م

 یم میانه قاخ یاز ستون ها یکیگذارم سپس پشت  یم زیم یبه رو یبرگه ا

 .. شوم تا او برسد

 ، کنمیزنم و در را باز م یم یفشارد ، لبخند کشدار یرا م فونیزنگ آ ایلع

 .. چدیپ یم اطیاو در ح یصدا

 ، الاقل دیکشت ی! بابا ما رو از نگران دیمزه ا یب یلیآرزو ؟ مهران ؟ به خدا خ -

  ! هیکارا چ نیا دیبد امیپ هی

و  یخانه خال دنیباز است ، با د مهیکند ، در ن یبه طرف خانه حرکت م او

بچه ها !  دینمک یب یلی: به خدا خ دیگو یم یخورد و با کالفگ یمرتب جا م

؟ مهران  دیدید ادیترسناک ز لمیکنه ؟ ف یم نکارایآخه آدم با تازه عروس از ا

 .. یحرف هیعشقم باز آرزو  دهیبع زایچ نیبه خدا از تو ا

فشارم ،  یرا از دور م یو یراهرو دکمه روشن شدن تبه محض ورود او به 

 .. چدیپ یسکس آرزو و مهران در خانه م لمیف یآه و ناله ها یصدا
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 دنیکند ، با د یحرکت م منیبه سمت نش دیو با ترد دهیآنها را شن یصدا ایلع

 یدهانش م یشود دستانش را به رو یپخش م ونیزیکه در داخل تلو یلمیف

  ؟ هیچ گهید نی.. ا نی: ا دیگو یم دهیبر دهیبر  رلبیگذارد و ز

بل م یبه رو اریاخت یافتد ، ب یم غیو ت دیهمان لحظه نگاهش به برگه سف در

 .. کند یو برگه را باز م ندینش یم

که  یغیاز ت کنم یم هی، توص یبه چشمات ندار یازین گهید لمیف نیا دنیبا د -

  ! یقرار دادم استفاده کن ارتیدر اخت

دهد ، کاغذ را  یسر م یکیستریرا باور نکرده ، خنده ه لمیهنوز آن ف ایلع

زند  یم ادیکند سپس از جا بلند شد و فر یپرتاب م یمچاله کرده و به گوشه ا

ت ثاب ویچ یخوا یدروغه ! م لمیف نی؟ ا هیچ ایمسخره باز نی؟ ا یهست ی: تو ک

  ؟ یکن

 یم غیج ای، لع ندیکنم تا مبادا من را بب یم میپشت ستون قا شتریرا ب خودم

حرکت  کیکشد و با  یرا م شیدهد ، موها یو زمان فحش م نیزند و به زم

 .. شکند یرا م ونیزیتلو
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دانم به  یآشفته است و م یلیشده ، خ یکنم او دچار جنون آن یم احساس

 .. ام عمل خواهد کرد هیبه توص فشیضع هیخاطر بن

د کوب یم نیو سرش را به زم ردیگ ی، لبانش را گاز م زدیر یعاجزانه اشک م او

 .. نگرم یخوابد ، با دقت حرکات او را م یبه حالت سجده م هیسپس چند ثان

 یم"و سپس با تکرار کلمه  دیگو یم یکند ، کلمات نامفهوم یناله م او

کند ،  یرا برداشته و محکم در چشمانش فرو م غیت "دونستم یدونستم م

 یگردد اما برا یم مانی، از کارش پش دیچیپ یلند او در خانه مب غیج یصدا

کشد ، به نفس  یم یادیدارد و درد ز یزیشده ، او خونر رید غیبرداشتن ت

را از چشم خود خارج سازد که به اشتباه  غیخواهد ت یافتد و م ینفس م

 شیپاها یزند ، دو زانو به رو یبرد ، خون فواره م یاز آن را م یشتریقسمت ب

 یخواهد برا یتوان حرکت ندارد ، تا م یخواهد اما حت یو کمک م ندینش یم

افتد و شروع به  یم نیزم یزند ، به رو یم غیرا حرکت دهد ج غیبار دوم ت

به او کمک کنم ، از پشت ستون خارج شده و به  دیکند ، با یم یو زار هیگر

 .. روم یسمت او م
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 .. زند ینامم را صدا مو  ندیب یبا چشم سالمش من را م ایلع

  ! .. کمکم کن انای.. دا یدا -

کمک به او دارم ، پاشنه بلند کفشم  یراه برا کیزنم ، تنها  یم یمهربان لبخند

 رشتیزند ، پاشنه ام را ب یم غیج ایکنم ، لع یرا در تخم چشم سالم او فرو م

ندارد ، او  دهیرا تکان بدهد فا میکند پا یقدر تالش مه چ دهم ، هر یفشار م

 یکند که م یم یزیخونرقدر  آن تیزند و در نها یدست و پا م میپاها ریز

 .. ردیم

 نیکنم ، مدارک را از ب یم زیتمام شده ، پاشنه کفشم را تم نجایمن در ا کار

گذارم و در آخر با خون  یم یابزار جرم باق یرا به رو ایبرم و اثر انگشت لع یم

  ! : مامان ، بابا ، من نتونستم سمینو یم وارید یاو رو

 .. شوم یسر و صدا از خانه خارج م یب 

کنم و به  یگردم ، قفل در را باز م یروز چهارشنبه به خانه باز م یباران صبح

 .. روم یم منیسمت نش
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کشم و  یم ازهیام ، خم دهینخواب یچهار روز است که درست و حساب سه

 .. مهمان ناخوانده دارم منینش دانم که در یمالم ، نم یچشمانم را م

 ارشیرا در اخت دمیکل که قبالً دیآ ینم ادمیکنم ،  یاو تعجب م دنید با

 کند ؟ یکار مه گذاشته باشم ، بدون اجازه در خانه من چ

انداخته ، انگار با خودش  نییمبل تک نفره نشسته و سرش را پا کی یرو او

 .. است شانیرود ، به نظر آشفته و پر یکلنجار م

 یآورد ، چهره اش نگران است ، نم یمن سرش را باال م یپا یصدا دنیشن با

را  زیانتظار همه چ دیبا گرید یقیتا دقا زرده اما احتماالًآاو را  یزیدانم چه چ

 .. بکشم

  ؟ یکنیم کار ی.. چ نجایا -

 .. دمتید یم دیبا -



436 
 

 می، به قدم ها نمینش یمبل مقابل او م یگذارم ، به رو یاپن م یرا به رو دیکل

 دینظر دارد ، با ریرا ز میکنم او تک تک کارها یکنم ، گمان م یدقت م

 .. کنم اطیاحت

 افتاده ؟ یاتفاق خاص -

  ؟ یادامه بد یخواست یم یتا ک -

  پرسم : بله ؟ یتعجب م با

 .. زی، همه چ دونم یم زویمن همه چ -

  کارآگاه ؟ هیچ زیو منظورت از همه چ -

 ینبوده ، از باز یگوشیآدم باز وقت چیاندازد ، ه یبه من م ینگاه مشکوک او

 .. برد یکردن هم لذت نم

  ؟ من ؟ هیک یفقط بهم بگو ، نفر بعد -
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 یروم و با صدا یزنم ، به سمت آشپزخانه م یخنده م ریحرف او ز دنیشن با

،  زمیعز یکرد یقاط راه آب رفته تو مخت و کالً ی: فکر کنم تو میگو یبلند م

 .. یزن یحرف م یاز چ دونم ینم یحت

تا  : دیگو یو م دیآ یکنم ، به طرف آشپزخانه م یقهوه ساز را روشن م دستگاه

 تهیعل یادیتموم شده ، ما مدارک ز گهید یباز نی؟ ا یانکار کن یخوا یم یک

 ! میجمع کرد

 نیبه ا ینکردم و اگه بخوا ی! من کار یبزن یدست هیبهم  یتون ینم -

 .. زنگ بزنم سیبه پل ای رونیمجبورم از خونم بندازمت ب یمزخرفات ادامه بد

  ! ستادهیجلوت وا یرفته ک ادتی نکهی؟ مثل ا سیبه پل -

  ؟ کنه یحرفشو باور نم یکارآگاه شکست خورده که کس هی -

  ! : درست حرف بزن دیگو یم تیآورد و با عصبان یبه سمت من هجوم م او

  ! کنه یم تیعصبان نیهم یتلخه نه ؟ برا قتیحق -
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 حرفا نیبا ا یتون ی، نم یستین یچی: تو ه دیگو یزند و م یم یپوزخند او

 .. دمیفهم زوی، همه چ ادیازت برم ییچه کارا دونم ی، من م یکن بمیتخر

 یتو یایب نکهی، ا یبهم زنگ بزن هیکاف میبا هم سکس کن یخواویاگه م نیبب -

 یم یمنو حشر یدار یاحمقانست ول کمی یحرفا متهمم کن نیخونم و با ا

  ! گم یم ی! جد یکن

 ! یا وونهیتو د -

  ! کنم یخوابم و حال م یکه بهم مشکوکه م ی؟ من با مرد ستیمعلوم ن -

 ای یصابر یرعلیخوابم مثل ام یباهات م یمطمئن باشم وقت تونم ینم -

 .. برادرت کشته نشم

هست ؟ قتل موجود  یآقا ک نی: حاال ا میگو یخندم و م ینام آنها م دنیشن با

  ؟ یکه مثل برادرم بهم نسبت داد یالیخ

به نفعته  ی، اگه خودت اعتراف کن انایشده دا دایجسد پ یتو رو یان ا ید -

 .. تببرم نجایبهت دستبند بزنم و از ا دیمنم که با نیصورت ا نیا ریچون در غ
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 کیو کش شن یسر و صدا وارد خونش م یبردن متهم ب یتاحاال برا یاز ک -

  ؟ هوم ؟ دن یم

  ! به نفعته نی، مطمئن باش ا یفرجه دادم تا اعتراف کن هیمن بهت  -

: به  میگو یو م زمیر یفنجان م کیخودم و او  ی، برا دیآ یام جوش م قهوه

  ؟ ید یفرصت ها م نیهمه متهم هات از ا

 ؟ یکن یفکر م یخودت چ -

 .. زنم یدارم و لبخند م یرا برم فنجانم

 ! یگ یچرت و پرت م یدار کنم یفکر م -

 و هشت ستیجوون ب هی؟ اون فقط  انایدا یکرد کار یچ یصابر یرعلیبا ام -

  ؟ شیساله بود ، چرا کشت

و مرد ر نیاسم ا میزندگ یسفم کارآگاه اما تاحاال توأمرگش مت یبرا من واقعاً -

 .. دمینشن

  ؟ یبزن یحرف نیهمچ یتون یبود ، چطور م وارتیبه د وارید هیهمسااون  -
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  هامو بشناسم ؟ هیتک تک همسا دیبا -

حرف  اطیح یکردن که تو چند بار باهاش تو دیکأها ت هیهمسا هیاما بق -

  ! یزد

ه ب یزیو انگار که چ نمینش یمبل تک نفره م یگردم ، رو یبرم منینش به

 یصابر یرعلی؟ اسمش ام یگ ی: اوه ، اون آقا رو م میگو یآمده باشد م ادمی

بود ؟ بله چندبار باهاش درباره شارژ ساختمون حرف زدم ، چون اون ماه من 

 .. کردم یها رو جمع م نهیهز دیبودم و با ریمد

 نتونیب یاتفاق چیه یبگ یخوا ی: م دیگو یگردد و م یباز م منیبه نش او

  ها ؟ وفتادهین

دهم : معلومه که نه ، ما  یپاسخ م یو با لبخند کمرنگ زنم یام را هم م قهوه

  بچه کنم ؟ پسر هیبا  نکارویا تونم ی، چطور م میدار یادیز یاختالف سن

گردنت  ی: برا دیگو یکند و م یزخم خشک شده گردنم اشاره م یبه جا او

  ! چنگ گرفته یکیافتاده ؟ انگار  یچه اتفاق
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  ! چنگ گربه هاست ی، جا ستین یمشکل -

 .. یاما تو که گربه ندار -

  ! ارنیم یمنیبد  گن یکشم ، م یها رو م اهیمن گربه س -

ه گرب ی؟ داشت یچ یدیپلک یم نیرزمیز یتو یکه با لباس خون یاون روز -

  ؟ یکشت یم

داد ، اون شب باالخره  یهفته ها بود که آزارم م یگربه نر مشک هی قتشیحق -

جسدش اونجا هست  یایتکه تکش کردم ، هنوزم بقا نیرزمیز یگرفتمش و تو

 .. ینیو بب یبر یتون ی، م

 .. دمی، من جسد گربه رو د کنم یکه باور م هیتنها ادعا نیا -

  پس ؟ -

برام بگو ، اون چجور  یصابر یرعلیدهد : از ام یو پاسخ م ندینش یمقابلم م او

  بود ؟ یآدم
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 ینم ی: درست و حساب میگو یاندازم و م یباال م یتفاوت یام را با ب شانه

کرد  یم غیکنکور تبل یبرا یونیزیشبکه تلو هی یتو دونم یشناختمش، فقط م

  ! میزد یبا هم حرف نم ادیبود ، ما ز یو مرد آروم

  ؟ یعاشقش شده بود -

زن عاشق به نظر  کی هیپرسم : شب یم ینوشم و با خونسرد یقهوه م یمقدار

 ؟ امیم

 ینقشه حرفه ا هیمعشوقه سابقه عشقش رو با  تونه یعاشق م هیفقط  -

 .. کنه یسالخ

 یرعلیبه ام نکهیا ی، فقط برا یو آرزو زنگنه و مهران رو به قتل رسوند ایلع تو

 یبرد نیاونو هم از ب یکه از جانب اون طرد شد یو زمان یعاشقش ینشون بد

!  

انجام  یکار یصابر یرعلیام یبرا وقت چیاساسه کارآگاه ، من ه یحرفات ب -

 .. ندادم
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به سر  یچ یدون ی؟ م یانجام بد تویاون ازت خواسته بود که اون جنا -

 دنی! مادرش با د ی؟ تو دخترشونو از وسط نصف کرد یخانواده زنگنه آورد

 مارستانیت یدختراش سکته کرد و مرد ، حاال پدرشم دچار جنون شده و تو

  ! یبرد نیو جنونت از ب یه رو به خاطر خودخواهخانواد هی، تو  هیبستر

  منه ها ؟ ریاوزون هم تقص هیپاره شدن ال و حتماً -

غرد :  یکشد و م یم شیدر موها یشود ، دست یبلند م تیاز جا با عصبان او

پرونده رو  نیتموم شده ، من ا گهید تی! باز انایدا ستین یاالن وقت شوخ

اطراف  یاز دره ها یکی یرو تو یصابر یرعلیکامل کردم ، ما جسد سوخته ام

  ! سقوط کرده بود نشی، اون با ماش میکرد دایتهران پ

  ! نداشته یپس حتما دست فرمون خوب -

موهات  شده ، من اونو با تار دایتو پ یان ا یاز د یناخن هاش مقدار ریز -

  ! یباخت زوی! همه چ ی! تو باخت انایتمومه دا گهیمطابقت دادم ، د
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: انگار که همه  میگو یم یکشم و با خونسرد یقهوه ام را تا انتها سر م من

 یحرف لمیحال من بدون حضور وک نیمنه ، با ا هیهاتون بر عل یصحنه ساز

 .. تا صبح ادامه بده یخوا ی، م زنم ینم

 ، شهیم دایپ یکه به راه انداخت یاون کشتارگاه یتو تو یان ا ید یبه زود -

  ! انایدا یندار یراه فرار چیه گهیاونوقت د

 یکن یقاتل صدام م پرسم : مگه االن دارم ؟ تو رسماً یزنم و م یم یپوزخند

.. 

دهد  یکه فشار م یو درحال ردیگ یزند ، دستانم را م یزانو م میمقابل پاها او

قتل ها  نیمعما وجود داره ، مرگ برادرت ، اگه تمام ا هی: حاال فقط  دیگو یم

نا ، او یایمضنون پرونده برادرت به حساب م نیو مهم تر نیاثبات بشه تو اول

، بهت  یخور یم کتکزندان  ی، تو یش ی، تو قصاص م انایکشنت دا یم

 .. کنند یتجاوز م

 .. تونند بازداشتم کنند ینکردم ، نم یمن کار یول -
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 یلرزان م ییدهد و با صدا یفشار م شتریبغض کرده ، او دستانم را ب کارآگاه

  !ننک نکاروی! ا ینکن لعنت نکاروی: ا دیگو

  برات مهم شده ؟ نقدریمن ا یکارآگاه ؟ چرا مرگ و زندگ هیمشکلت چ -

،  انای: من عاشقت شدم دا دیگو یمالد و م یگونه اش م یدستانم را به رو او

 یحت تونم ی، نم یش یاعدام م نمیبب تونم ی؟ من عاشقت شدم ! نم یفهم یم

 .. بهش فکر کنم

پرسم : عشق ؟ از اولم با  یکنم و با پوزخند م یرا از دستان او جدا م دستانم

اسم  به یزی! چ یاریرو به دست ب میان ا ید یتا بتون یشد مینقشه وارد زندگ

 .. ستمیهالو ن نقدریکارآگاه و منم ا ستیعشق در کار ن

کردم  ینشستم و التماست م یم نجایاگه عاشقت نبودم ا یکن یفکر م -

 پرونده دست نیا دی، شاه کل دونن ینم یچی؟ اونا هنوز ه یبرمال کن قتویحق

 دیبدونم ، با دی، فقط بهم بگو چون با زمیر یهمشو دور م یمنه و اگه تو بخوا

  ؟ یزد تدس یبزرگ تیجنا نی؟ چرا به همچ یرو کرد نکارایبدونم چرا ا



446 
 

اش نوک  یغیت غیزبر ت یها شیکشم ، ته ر یگونه اش م یرا به رو دستم

ه بار نیاول نی: ا میگو یزنم و م یخراشد ، من به او لبخند م یانگشتانم را م

 .. نفر عاشقم شده کیکه 

باهات ازدواج کنم ! من  خواستم ی، باور کن ! م انایدوستت دارم دا یلیمن خ -

 .. کنم یم یکنار تو احساس خوشبخت

 قاتله ؟ یکن یکه فکر م یکنار کس -

 .. چرا ی، اگه فقط بهم بگ امیباهاش کنار ب تونم یم -

بوده  ی، فکر کن عشق یندار لیبه دل یازین یایقتل کنار ب هیبا  یتون یاگه م -

 .. یکار یب دمیشا ایعالقه  ی، از رو

 .. زنن ینم تیدست به جنا یکاریب یاما آدما از رو -

 .. ها فرق داشته باشن یبعض دی: شا میگو یو م زنم یم یا انهیموذ لبخند

  ؟ یمرتکب شد تیهمه جنا نیا لیدل یب یبگ یخوا یم -

 .. کردم کیکوچ ییراهنما هی، فقط بهت  زمیاز خودم نزدم عز یمن حرف -
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به تخت خوابم  خوام یدهم : االنم م یو ادامه م زمیخ یمبل بر م یرو از

 قی، هروقت از طر دمینخواب یکه درست و حساب شه یم یبرگردم ، سه روز

 یکردم ول یباهات همکار دیاونوقت شا یکن رمیتا دستگ یاقدام کرد یقانون

  ! ییکه مجرمه تو یاالن تنها کس

آورم و با تاپ و  یرا در م می، لباس ها کنمیبه سمت اتاق خوابم حرکت م من

 .. روم یشلوارک خوابم به تخت م

 .. خواهد یدانم از جانم چه م یهنوز در خانه است ، نم کارآگاه

 به سراسر اتاق ینگاه مختصر شود ، احتماالً یوارد اتاقم م وستهیآهسته و پ او

قدر  ه: چ دیگو یم دهیبه انتها رس که نسبتاً زایپازل مونال دنیاندازد و با د یم

 .. روزاست که پازلت کامل بشه نی، هم یر یم شیپ یدار عیسر

 .. ه کمال برسم ، آن پازل کامل خواهد شدکه خودم ب یدر زمان درست

او بودم  یشنوم ، اگر به جا یشلوارش را م پیباز شدن کمربند و ز یصدا

که به قتل مشکوک است بخوابم اما کارآگاه  یکردم کنار زن یت نمأجر
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کند مگر  یهم با خود فکر م دیکردم ، شا یجسورتر از آن است که فکرش را م

   ! میآ یبرم ییلویزن پنجاه ک کیشود ؟ از پس  یآخر چه م

 .. کنند یم یفکر نیشوند در ابتدا چن یمن م یکه قربان یتمام مردان معموالً

 .. لرزد ، چشمانم را بسته ام ی، تشکم م دیآ یبه تخت خواب م او

، بدن برهنه اش مثل اجاق گاز داغ است  ردیگ یپشت سر من را در آغوش م از

 نجایاز خانه زمستان است ، ا رونیسوزاند ، ب یهم پوستم را م شی، نفس ها

 .. تابستان است شهیاو هم یلباس ها ریز

 چیکند : ه یگوشم زمزمه م ریبوسد و ز یرا م میگوش و سپس کنار گلو پشت

  ؟ یداشته باش یخانواده عاد هی یدوست نداشت وقت

 .. کنم یچشمانم را باز نم یدهم ، حت یرا نم جوابش

 یخونه سر و صدا کنند ، شغل یکه تو ییقت باشه ، بچه هاشوهر که عاش هی -

، پر از  دیکه پر از عشق باشه ، پر از ام ی، خونه ا یکه دوستش داشته باش

 .. یتجربه نکرد وقت چیکه ه ییزهای! پر از حسرت چ یشاد
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 نیا دونم یدهد : م یکشد و ادامه م یم میبازوها ینوک انگشتانش را به رو 

تفاوت  یپوست سرسخت و ب هیمثل تو که  ییزن ها ی، حت هیهر زن یآرزو

 دونم ینداره ، اما م تیبراشون اهم یچیکنند نشون بدن ه یدارند ، تالش م

 .. نبود ینجوریکاش ا یکن یته دلت هرشب آرزو م

که  یی، با آرزو و خواسته ها یدختربچه معصوم بود هیتوام  یروز هی دونم یم

 یکرد یفکر م یپات رو به خونش گذاشت یداره ، وقت یزندگ یتو یهر دختر

 .. یبش ریو کنارش پ یهمون خونه بچه هاتون رو بزرگ کن یقراره تو

: درباره اسم بچه  دیگو یچسباند و م یاز پشت سر به من م شتریرا ب خودش

 یاون مرده ، دلت براش تنگ م دونم یکردم ، م قیکه تو شناسنامته تحق یا

 ؟ شه

 .. بندم یدهم ، چشمانم را محکم م یرا نم جوابش

  ؟ یایبا مرگش کنار ب یتونست وقت چیه ؟ اصالً یهنوزم دلتنگش -

سپس با کنم  یچکد و خودم را مچاله م یقطره اشک از گوشه چشمم م کی

  ! .. نتونستم وقت چی: ه میگو یلرزد م یکه از ته حلقم م ییصدا
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  ؟ یدست دادچرا اون مرد ؟ چطور دخترتو از  -

شکند ،  یافتم و بغضم م یچهره دخترکم م ادیدهم ، به  یرا فشار م میبازوها

 .. لرزم یم یشود و از ناراحت یم ریپشت سر هم سراز میاشک ها

 .. برگرده خوام یم -

: اون رفته ، سال  دیگو یکند و م یگردنم فرو م یاز پشت سرش را در گود او

 .. هاست که رفته

را  نیگردم ، محبت نقطه ضعف من است ، کارآگاه هم ا یسمت او برم به

 .. دهیفهم

 .. زمیر یزنم ، همواره اشک م یچشمان او زل م به

خواست بچه هامو با  یشوهرم عاشقم باشه ، دلم م خواست یمنم دلم م -

عشق بزرگ کنم ، ببرمشون مدرسه ، براشون لباس بدوزم ، بهشون دوچرخه 

 یکیمنو دوست داشته باشه ،  یکیخواست  یم ، منم دلم مبد ادی یسوار

شب با آرامش  هی میتو زندگ وقت چیبغلم کنه ، من ه ینجوریهرشب ا
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 یبوسم کنه ، نازم کنه ، منم دلم م یکی خواست ی، منم دلم م دمینخواب

 .. خواست یگرم باشه ، منم دلم م یکیپشتم به  خواست

 وقت چی: من ه میگو یگردد و م یبلند مبدل م یهام به هق هق ها هیگر

 .. وقت چینتونستم ، ه

دهم و ادامه  یاش فشار م نهی، سرم را به س ردیگ یمن را در آغوش م کارآگاه

 یکردم م یبود که فکر م نیکردم واسه ا یرعلیام یبرا یدهم : هرکار یم

جور  هیداشته باشم ، آخه اون دوسم داشت ، آخه اون  یعاد یزندگ هی تونم

 یوقت اول برا چیزد ، آخه ه یکرد ، آخه اون بهم لبخند م یبهم نگاه م گهید

 .. زد یخانم صدام م شهیشد ، آخه هم ینم کیبدنم نزد

خواست ببوسمش ، بغلش کنم ،  یخواست باهاش بچه دار شم ، دلم م یم دلم

بودم ،  چاره یدختر بدبخت و ب هی شهیم ، من همازدواج کن خواست یدلم م

 یرو حس کنم فقط برا یخوشبخت یبارم که شده معن کیخواست  یدلم م

 ... روز کیروز ، فقط  کی
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لم نه ، د ایرا کشته ام  یرعلیکه من ام دیفهم یمهم نبود ، اگر او م میبرا گرید

من را آن  یکس وقت چی، ه رمیخواست همان جا در آغوش کارآگاه بم یم

 .. گونه در آغوش نگرفته بود

احساس  نیقدر به اه بودم ، من چ دهیرا از قصد مچاله کرده و به او چسب خودم

 .. احساس را تجربه کنم نیخواستم هرشب ا یداشتم ، چقدر م ازین

 ی، م دیام را بوس یشانینزد ، او من را در آغوش گرفت ، پ یحرف کارآگاه

رود  رونیخانه ب نیاز تخت خواب بلند شود و از در ا نکهیدانستم به محض ا

 ی، پس م ردیگ یباشد در آغوش نم دیمن را آن گونه که با یهرگز کس گرید

 بار هم کی یحتو  دمیکه رنج کش ییتمام سالها یخواستم زمان بخرم ، به ازا

 .. بغلم نکرد یکس

رآگاه گفته بود روم ، همانطور که کا یمن به زندان م نیدانستم بعد از ا یم

 ینداشت ، من فقط م تیاهم زیچ چیه گریمن د یاعدام خواهم شد ، برا

 یو بعد از آن برا رمیمور اعدامم را در آغوش بگأبار قبل از مرگ م کی خواستم

 .. دهم انیالشه چهل ساله پا نیبه ا شهیهم
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زنم ، سرم را  یو لبخند م دیآ یبند م میکند ، اشک ها یرا نوازش م میموها او

، خودم را  اورمیدر ب یاو لوس باز یچسبانم ، دوست دارم برا یاش م نهیبه س

 .. مالم یگربه کوچولو به او م کیمثل 

 .. زنم یخندد ، من هم به او لبخند م یم او

کاش  یشود ، ا یم نیکم کم سنگ میشوم که پلک ها یآنقدر غرق آرامش م 

مجبور نبودم هر شب تا صبح  گریراحت بود ، آن وقت د قدر نیا شهیهم

  .. خواب دو سه ساعت بخوابم یبه کمک قرص ها ایبکشم  یداریب

  مگه نه ؟ میستین نجایا گهیفردا .. د - 

  خواد ؟ یم یتو دلت چ -

 نجایخواست ا ی: دلم م میگو یکشم و با چشمان بسته م یم یقیعم نفس

 ... بمونم

 میمون یم نجایپس ا -

  ؟ یپس فردا چ - 
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 .. مینینب دیشا -

 .. نهیب یاز ما نم یکی -

  ؟ یچ مینیدو بب اگه هر -

 .. نگرم یکنم و با شک به او م یرا باز م میها چشم

متهم و جالد بعد از طلوع  یدید یو من متهمم ! ک یامکان نداره ، تو جالد -

  با هم آفتاب رو تماشا کنند ؟ دیخورش

 ؟ اگه طناب دار رو ول کنه ؟ یعاشق متهمش شده باشه چاگه جالد  -

 .. به کفشش داره یگیر هیجالده  گم یاونوقت م -

  بود ؟ نجایاگه داشت ، تا االن ا -

 کاریچ یخوا یکارآگاه ؟ م هیپرسم : حرف حسابت چ یزنم و م یم یپوزخند

  ؟ یکن

ک کنم ، بهت مدارکو پا خوام ی، م یکرد کاریبهم بگو با جسد برادرت چ -

 .. انایکنم دا یکمک م
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او  منیب ینم یلی، دل میاندازم ، هنوز به هم اعتماد ندار یبه او م یمشکوک نگاه

 .. نمیرا محرم اسرارم بب

  تونم برم ؟ یآب بخورم ، م وانیل هی دیقبل از اعتراف با -

 یرا م شیشود ، لباس ها یتخت بلند م یکند ، از رو یآغوشم را رها م او

 .. جا بمون نی، تو هم ارمیم وانیل هی: خودم برات  دیگو یپوشد و م

شود ، چاقو ضامن دار محبوبم را از کشو  یاز در اتاق خارج م نکهیمحض ا به

 یاو نقشه خوب یکنم ، برا یم میدارم و در شلوارکم قا یکنار تخت بر م یعسل

هستم که طلوع  یبلکه من کس میبهم اعتماد کن ستیدارم ، نه تنها قرار ن

 .. دید دافتاب را خواه

گردد ، البد مانع از رفتن من به  یآب بر م وانیل کیبعد با  یچند کارآگاه

 انایداند که دا ینم چاره یآشپزخانه شده تا جان خودش را نجات دهد ، آن ب

 .. با خودش به همراه دارد ینقشه دوم شهیهم

 یهمان عسل یو آن را به رو نوشم یم یدهد ، مقدار یآب را به من م وانیل

 .. گذارم یم
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  ! پرسد : خب ؟ منتظرم یو م ندینش یدوباره کنارم م او

 شیپ قهیمثل چند دق شه ی: م میگو یو م رمیگ یبه خود م یمظلومانه ا لحن

 .. راحت ترم ینجوری؟ ا میهمو بغل کن

که در  یکشان غرب وحش ریکند ، مانند هفت ت یبه من نگاه م دیبا ترد او

 ینظر دارند به نظر م ریمقابل را ز فیحرکات حر نیمرگ بار کوچکتر یدوئل

 .. میرس

 یکار چیاز ه میلب به اعتراف بگشا نکهیا ی، برا ردیگ یمن را در آغوش م او

 .. کند ینم غیدر

کنم که  یگمان نم او را اغوا کنم اما خواهم یبوسم ، م یاش را م نهیس

 .. ارگاسم او داشته باشم یبرا یفرصت

  ؟ یکن یم کار یچ ی، دار انایدا -

و با  رمیگ یدهم ، صورتش را قاب م یادامه م شیرا به سمت گلو میها بوسه

  ! خواهم : منو ببوس یاصرار از او م
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  ! یقرار بود اعتراف کن -

 .. بار کی نیکنم ، فقط هم یخواهش م -

چهره  نیدانست پشت ا یاندازد ، اگر م یبه چهره معصومم م ینگاه کارآگاه

 .. گرفت یهرگز از من کام نم دیشا دهیخواب یطانیمعصوم چه ش

به درون پوست نرم  شیها شی، ته ر زیآرام ، لذت بخش و وسوسه انگ یا بوسه

، کارآگاه اصال محتاط  میزن یرود و زبانمان را بهم گره م یفرو م دمیو سف

 .. ه نقشه من شک نکردهذره هم ب کی یحت ای، گو ستین

ه و ب ردیگ یبرم که ناگهان دستم را م یرا آرام آرام به سمت شلوارکم م دستم

 .. گذارد یشلوار م یآلتش از رو یرو

کنم تا شک نکند و دوباره قبل از آنکه بخواهد باسنم را  یم یبا آن باز یکم

ر چاقو را ب عیحرکت سر کیبرم ، در  یکند دستم را به سمت شلوارکم م لمس

 یفرو کنم که ناگهان مچ دستم را م شیخواهم آن را به گلو یدارم ، م یم

با من بود ،  ی، او که تمام مدت چشمانش را بسته و مشغول عشق باز ردیگ
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 و ردیگ یدهد ، از لبانم فاصله م یکند ، مچم را محکم فشار م یدستم را رو م

  ! نکنفکرشم  ی: حت دیگو یم یبا پوزخند احمقانه ا

که  یکشم و به جسد منج یم یا ازهی، خم چدیپ یزنگ در خانه م یصدا

 .. نگرم یرسد م یانسان به نظر نم کی هیشب اصالً گرید

 .. افتاده نیزم یگذرم ، جنازه فرزانه همانطور به رو یم منینش از

 ریتأخ میساعت و ن کینگرم ،  یم ستادهیکه پشت آن ا یدر به کس یچشم از

 .. داشته

 ..کنم یو او را مالمت م کنم یرا باز م در

  ! یومدیفردا م یزاشت یم -

زده و  ی، ماسک سرما خوردگ دهیپوش یشود ، از سر تا پا مشک یوارد خانه م او

 یمجرمان به نظر م هیبه دست کرده ، حاال درست شب یچرم یدست کش ها

 .. رسد

  ! یکه هست کیتراف انیدر جر -
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 .. نگرانت شده بودم -

هم  ینگران کس یپرسد : مگه بلد یآورد و به تمسخر م یماسکش را در م او

  ؟ یبش

 .. و گرم است بوسم ، کوتاه یشوم و لبانش را م یم تر کیقدم به او نزد چند

  : دیگو یم یو به شوخ کند یرا نوازش م میموها او

  ! تهبهت ساخ یبدجور ی! انگار کشتن منج یخوشحال یکه حساب نمیب یم 

ر تو کردم ، از نظ یطونیش میکرده بود یزیاز اونچه با هم برنامه ر شتریب کمی -

  ! نداره یبیکه ع

 .. باشه یچ طنتیتا منظورت از ش -

دهم ، کارآگاه  یگردانم و جنازه فرزانه را به او نشان م یرا برم صورتش

مرگشو حدس بزنم ، قبول نکرد تا  لی: و بزار دل دیگو یزند و م یم یپوزخند

  آخر نقشه ادامه بده هوم ؟

 .. دونست من بهش احساس دارم یکرد اغوام کنه ، م یو تالش م -
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  نه ؟ ستیمهم تر از انتقام ن زیچ چیه یخیملکه  یدونست برا یاما نم -

 .. : به اندازه تو باهوش نبود میگو یخندم و م یبلند م یمن با صدا 

 کشور خارج نیاز ا دیبا حتماً گهیبود ، د یرو ادهیز طنتیش نی، اخب  یلیخ -

 .. یبش

 .. ، اصال حوصله اش را ندارم یمیهمان بحث قد دوباره

 ینفر رو به مجازات م نیرفته ؟ من آخر ادتیکارآگاه ،  میتوافق کرد قبالً -

 نیتونم از ا ی! من نم یساز یم دیجد تیهو هیرسونم و تو در عوض برام 

  ! کشور خارج بشم

  ؟ یجونت مجبور باش یاگه در ازا یحت -

 میاز مدارک به طور مستق کدوم چی، ه یدونم که تو کارتو خوب بلد یم -

 .. ستندیمن ن هیعل

 جز مرگ فرزانه ها ؟ کدوم چیه -
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 کردم یم کار یچ دیشد ، با ی: خب اتفاق میگو یاندازم و م یام را باال م شانه

 ؟

 ! ی، خوددار زمیعز یخوددار -

 .. ستمیلغت آشنا ن نیبا ا که اصالً یدون یم -

رو  یگندکار نیا : بهتره فعالً دیگو یاندازد و م یبه اطراف خانه م ینگاه او

 .. میکن زیتم

بعد از اون  میتون یپرسم : م یدهم و م یتکان م "باشه"را به نشانه  سرم

 .. کنه یم ی؟ مرگ منو حشر میسکس کن

  ؟ یهست یپرسد : االن جد ینگرد و م یبا تعجب به من م او

چند ساعت مشغول زجرکش کردن اون بودم ؟ قصاب ها هم به  یدون یم -

 .. دارند ازیاستراحت ن

دهد ، ما به کمک هم  یخندد و سرش را به نشانه  تأسف تکان م یم کارآگاه

ر تا آنها را د میچیپ یم ککوچ یاجساد را تکه تکه کرده و در بسته ها یایبقا



462 
 

ادا تا مب میگذار یچمدان م کیسپس تمام بسته ها را در  میناکجا آباد بسوزان

 .. از آنها بچکد یهنگام حمل و نقل خون

 گنیم یچ نیبه ا یدون ی: م دیگو یخندد و م یچمدان ها م دنیبا د کارآگاه

  ؟

  ؟ یچ -

 .. یسنت وهیش -

 ..اًلطف دینکن قیبا اختراع خود من ، تشو -

گل کرده ، کارآگاه چمدان ها را  مانیشوم ، مسخره باز ینشانه احترام خم م به

 گردد تا رد خون یکند سپس به خانه برم یبلندش حمل م یشاس لیتا اتومب

ا ر ییجا چیبرق ، ه زیدر تا پارکت ها و پر رهی، از دستگ میرا از همه جا پاک کن

 .. میگذار ینم یباق

 .. رسد یم انیشب کارمان به پا کی باًیتقر

 .. میافت یگوشه مبل م کی ینفر از خستگ هردو
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زند و در اوج  یبه سرم م یشده فکر دهیاپن چ یکه رو ییمشروب ها دنید با

 یدارم و از کارآگاه م یبر م یسکیو یشوم ، دو بطر یاز جا بلند م یخستگ

  ! یپرسم : بگو که اهل الکل هست

 .. عنوان ، تاحاال لب به الکل نزدم چیبه ه -

: خودتو  میگو یشوم و م یم کیدر دست دارم به او نزد یکه دو بطر یدرحال

 .. میریجشن بگ دیلوس نکن ، امشب با

  به چه مناسبت ؟ -

 میبرد نیاز ب طانوی، ما ش طانیش هی: مرگ  میگو یخندم و م یم یخوشحال با

!  

  ؟ میکن نکارویا میتون یبدون الکل نم -

 : میگو یم یزنم و با لوند یم ی، لبخند اغواگر میننش یم شیپاها یرو به

عد ب میمست ، اونقدر که اسممونم فراموش کن یلی، خ میدوست دارم مست کن

 ... همون تخت ی، رو میسکس کن
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نفر رو  کی شیکه چند ساعت پ یهمون تخت یپرسد : رو یبه تمسخر م او

  ؟ یکشت

من  : میگو یکنم و م یم کیخندم ، لبانم را به گوشش نزد یبلند م یصدا با

 ؟ یکن یکنم ، تو بهم افتخار نم یکشتم ، بهش افتخار م طانویش هی

 .. کنم یمعلومه که م -

سر خود و  یآن را به رو شتریب وانگانیکنم و مانند د یها را باز م یبطر در

 ییشم و از آنجاک ینفس سر م کیرا  یاز بطر یمیسپس ن زمیر یکارآگاه م

 یباال م نیکف زم یاز آن را به رو یمیسرفه ن کیالزم را ندارم با  تیکه ظرف

 .. آورم

مالم  یآلتش م یکه خودم را به رو یو درحال رمیگ یکارآگاه را م راهنیپ قهی

بلند  یو با صدا شوم یجدا م شیاز لب ها هیپنج ثان ، هر رمیگ یاز او کام م

 یکند تا رو یرا باز م دوم یآورد و بطر یرا در م خندم ، کارآگاه تاپم یم

ن ، چاقو ضام دیسیل یرا م میها نهیسپس از گلو تا نوک س زدیبر میها نهیس

که با چاقو  یکند اما زمان یچاقو تعجب م دنیآوردم ، او اول با د یم را در مدار
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 شود یراحت م الشیخ کنم یرا پرتاب م اندازم و آن یخط م میها نهیس یرو

.. 

شود ، کارآگاه  یچکد که با مشروب مخلوط م یم یزخمم خون کم یرو از

 .. قطره اش را هم هدر دهد کیخواهد  یمکد ، نم یتند تند آن را م

زنم ، شاد و  یابرها قدم م یشده ام ، انگار به رو یاحساس سرخوش دچار

 نیرود ، آدرنال یم جیسرم گخوب نبوده ام ،  قدر نیسرمست هستم ، هرگز ا

توانم فلز  یقدر داغ هستم که م خونم باال رفته و دچار تپش قلب شده ام ، آن

 .. را درون واژنم ذوب کنم

 .. اندازم یبه صورت او م یچسبم و توف یکارآگاه را م قهی دوباره

 ی؟ منو بکن حرومزاده مادرجنده ، نم یبزن سمیو ل ینیفقط بش یخوا یم -

  ؟ رمیگ یم شیدارم آت ینیب

شود ، انگار که قلق کار دستش  یام ناراحت نم یبرخالف بار اول از فحاش او

 .. دهد یم یآمده باشد جوابم را با لبخند خونسرد
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 یعصب میخندم ، خنده ها یم یبلند یاندازم و با صدا یچنگ م شیموها به

جا نشسته و من  نیاو هم که نیخواهد گردنش را بشکنم ، از ا یاست ، دلم م

 ... کشم یسوزم عذاب م یاز شهوت م

ونه خ یرو تو رتی، زود باش ، حرومزاده ، نکنه ک یمنو بکن دیکشمت ، با یم -

 .. سوزه ی؟ دلم برات م یستیمرد ن گهی؟ د یجا گذاشت

 ینمجبورم ک یتون یحرفا نم نیبا ا یبکنمت ول دیشا یدبانه ازم بخواؤاگه م -

! 

برات واق واق کنم ؟  یخوا یکنم ؟ التماست کنم ؟ م کار یچ یخوا یازم م -

  سگت بشم ؟

  ! یخوام واق واق کن ی، م یخوام سگم بش یاره م -

 ینفر بعد یخوا یچند نفرو کشتم ؟ م یدون ی، م ستمیخفه شو من سگت ن -

  ؟ یباش

  ؟ یحال کن یخوا یم یک ریبا ک یاگه منو بکش -



467 
 

 ماریرا مد نظرم ندارم و اگر داشته باشم آنقدر ب یدهم ، کس یرا نم جوابش

 .. آوردم ینم ادیلحظه او را به  اینهستم که در 

 .. ، برام واق واق کن تا بهت لطف کنم سیجلوم زانو بزن ، پاهامو بل -

هستم ، کارآگاه خوب  یباز نیدهم ، عاشق ا یانجام م دیگو یکه م یهرکار

 .. من را به اوج جنون برساند دیداند چطور با یکارش را بلد است ، م

خواهم  یم شهیبرد ، همانطور که هم یمن را به سمت تخت خواب م او

خواهد بعد از او  یقدر در سکس مهارت دارد که دلم نم کند ، آن یارگاسمم م

رود ، آنقدر از ارگاسم  یمن کنار م یهمبستر شوم ، کارآگاه از رو یبا کس

 .. نمانده میبرا ینام که جا دهیلرز

 ... میکن کاریچ دیبا دمی: فهم دیگو یشود و م یم رهیبه سقف خ او

گذارم ، دستانش را به دور  یاش م نهیس یدهم ، سرم را به رو یرا نم جوابش

 .. کند یحلقه م میبازو

 .. مینقشه بکش میتون یزنش م قیاز طر -
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 .. اوم -

  پرسد : حالت خوبه ؟ یکند و م یبه من نگاه م یبا نگران او

سکس  ندهیسال آ کیکنم تا  یدهم : فکر نم یپاسخ م یلحن خسته ا با

 .. بخوام

  ! یخوا یو بعد دوباره م یگیم نویا شهیهم -

  ! کنم شوهرشو بکشه ینقشت احمقانست ، چطور زنشو راض -

کردم ، اگه بفهمه  قی: دربارش تحق دیگو یکند و م یرا نوازش م میموها او

قرار  تریثأ، اگه تحت ت نهیبب لماتویدر حقت کرده ، اگه ف یانتیرش چه خشوه

،  زنه یاواخر کار جا م احتماالً یول کنه یم یوقت باهامون همکار اون رهیبگ

 ازیفقط موافقتشو ن مانداره ،  یتی، جا زدنش اهم ستیمثل تو جالد ن یزن چیه

 .. میکن ینقشه رو عمل میتا بتون میدار

 .. ؟ من تو اغوا کردن مردها خوبم نه زن ها رهیقرار نگ رمیتحت تأثو اگه  -

  ؟ یپرسد : تو به خودت شک دار یکند و م یبه من نگاه م دیبا ترد او
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  ! زنم هیمعلومه که دارم ! من  -

 .. ؟ اغوا کردن زن ها که راحت تره هیو اون چ -

  ! ستمین نیمن که لزب -

  ؟ یتون ی، نم یکن ینقششون رو باز یتون یم -

 .. ده یجواب نم زایچ نیا واقعاً -

بره ، تو به  شیپ یزیطبق برنامه ر زی؟ اگه همه چ میرفته من ک ادتی -

 .. نطوری، منم هم یرس یخواستت م

  ؟ هیپرسم : و اونوقت خواسته تو چ یزنم و م یم یا انهیموذ لبخند

 .. یگم کن نجایگورتو از ا شهیهم یبرا نکهیا -

 یبهم کمک م یکردم چون دوسم دار ی: فکر م میگو یزنم و م یم یپوزخند

 .. یاز دستم خالص بش یخوا یکه انگار م یزن یحرف م یاما االن جور یکن
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،  انایدهد : دا یادامه م یزیکند و سپس با لحن حزن انگ یمکث م یاندک او

 هیشدم ، همون زمان که  یاتفاقات باهات آشنا م نیکردم قبل از ا یمن آرزو م

 .. یبود یدختر معمول

  ؟ یکرد یم کار یوقت چ اون -

اتفاقا  نیکدوم از ا چیه : احتماالً دیگو یزند و م یزل م ینقطه کور به

 .. وفتادینم

قدرتت ، زبون  ریتحت تأث دمتیکه د یچند بار بهش فکر کردم ، از روز من

 ینجوریا وقت چیردم که اگه هفکر ک نیو هوشت قرار گرفتم ، به ا اتیدراز

 ... بدم لیتشک یعاد یزندگ هی دیتونستم با یم دیشد شا ینم

؟  یعاد یزندگ هیپرسم :  یزند و با لبخند م یاشک در چشمانم حلقه م نم

 هچ یعاد یزندگ هی ؟ اصالً هیجمله برام باور نکردن نیقدر اه شه چ یباورت م

  ؟ هیجور
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اشپزخونه مشغول پخت و پز  یکه تو دمید ی، تو رو م ومدمیاز سرکار م مثالً -

 یدونم دوست ندار یدادم ، نه رز قرمز چون م یشاخه گل م هی، بهت  یهست

 .. میدیبوس یو همو م یزد ی، اونوقت تو بهم لبخند م

 ینگاه م ونیزی، تلو میخورد ی، دور هم شام م میزد یهامونو صدا م بچه

ن و م زی، با حقوق ناچ میرفت یم یمسافرت دسته جمع هی یگاه دی، شا میکرد

ار کن یو فقط گاه میگرفت یهم تولد م یبرا ی، گاه میساخت یهامون م یندار

..  میکرد یفکر نم یچیو به ه میکرد یپاهامونو دراز م نهیشوم کیهم نزد

 .. یچیه

 ی: حت میگو یچکد و م یم نییقطره اشک از گوشه چشمم به سمت پا کی

 یاگه دستم به خون آلوده نبود اونقدر بهم اعتماد داشت دیفکرشم قشنگه ! شا

 .. یاسلحه بخواب نکه کنارم بدو

دونم هر لحظه  یخوابم که م یم یحماقته ، با زن کنم یکه من م یکار -

 یم نکهیبا ا یحت انایمن خوشحالم ، خوشحالم دا یبزنه ول بیممکنه بهم آس
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نارتم ک یوقت ییوالیه هیدونم تو  یم نکهیبا ا ی، حت یکرد ییکاراه دونم تو چ

 .. خوشحالم

م هست یزیچ یسمی: گمونم مازوخ دیگو یو با لبخند م زدیر یاشک م کارآگاه

نفر  کیباره که کنار  نیکنم ، چون اول یدارم بهت کمک م نیهم ی، برا

 .. خوشحالم

  ؟ یترس یتو از من نم -

 .. ترسم یم -

 نکهیپرسم : کارآگاه ، بعد از ا یم دیکنم و سپس با ترد یمکث م یاندک

 ؟ مینیب ی، باز هم همو م دینقشه ام به سرانجام رس نیآخر

همو  وقت چیه گهی: نه ، د دیگو یدهد و م یتکان م "نه"سرش را به نشانه  او

 .. مینیب ینم

 .. گم یم یجد نویشه ، ا یدلم برات تنگ م یخوام بپرسم چرا ول ینم -

  آب کردم ؟ تویخیپرسد : نکنه قلب  یزند و م یم یپوزخند او
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 یکی نمیب یباره که م نیاول نیکنم ا یکنم عاشقت باشم ، فکر م یفکر نم -

 .. مهمه یلیبرام خ نیده و ا یم تیبهم اهم نقدریا

 زویهمه چ دی، با یبد لیرو تشک دیجد یزندگ هی،  یاز کشور خارج بش دیبا -

 .. شه یراحت م المیصورته که خ نیا در ا، تنه یپشت سر بزار

 یزندگ هیو دلت  یشد مونیپش یروز هی دیجا برم ، شا چیخوام ه ینم -

 .. یکن دایمنو پ دیخواست ، اونوقت با یرعادیغ

 میشده ، موها دیدچار ترد مشیاندازد ، انگار در تصم یبه من م ینگاه سرد او

  ؟ میکجا بر یپرسد : در اون صورت دوست دار یزند و از من م یرا کنار م

بخورم،  یچا خوام یباشه کارآگاه ،  م یروز برف هیخواد  یکافه ، دلم م هی -

 .. میکه همو مالقات کرد یروز نیمثل اول

  ! میبخور یروز دوباره کنار هم چا هیپس ممکنه  -

  ! میبتون دیبره ، شا شیطبق برنامه پ زیاگه همه چ -
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ا با تو فکر کنم ، م یبه زندگ تونم ی: نم دیگو یکشد و م یم یقینفس عم او

 .. میخور یبه درد هم نم

 ؟ یترس ی؟ چون ازم م طونمیش یادیپرسم : چون ز یم انهیموذ

:  دیگو یدهد و م یشده است سرش را تکان م رهیکه به سقف خ یدرحال او

 .. ینقص یچون ب

 .. شود یمحو م لبخندم

کرد ازم سوء  یبهم گفت تالش م نوینفر ا کیکه  یبار نیآخر یدون یم -

  ! استفاده کنه

پرسد : به نظرت من ازت سوء  یم دیگردد و با ترد یبه سمت من برم او

  کنم ؟ یاستفاده م

درباره من  زوی، همه چ یمرد مجهول هی،  یسیپل هیدونم کارآگاه ، تو  ینم -

  ! یاسمتم بهم نگفت یو حت یدون یم

 ؟ یاسممو بدون یخوا یپرسد : م یزند و م یم یلبخند کمرنگ او
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  ! اگه هنوز هم به دردم بخوره چرا که نه -

کند ،  یکرده و نامش را در گوشم زمزمه م کیلبانش را به الله گوشم نزد او

:  میگو یرنگ او زل زده ام م رهیکه به  چشمان ت یزنم و درحال یلبخند م

  ! خوشبختم

هوا آنقدر سرد است که  دیماه قبل از ع کی بایو تقر یرانروز با کی عصر

نشسته ام ، منتظر  کیکافه نوستالژ کیخودم را مچاله کرده ام ، در  یحساب

 یمدت زمان باق نیبه پنج عصر مانده ، در ا قهیده دق هستم ، حدوداً یکس

 یدنج و کوچک یبار دوم برانداز کنم ، جا یکنم کافه را برا یمانده فرصت م

ز ا شتریاش را حفظ کند ب یمیو صم کیآنکه احساس نوستالژ یاست ، برا

کتابخانه پر هم دارد ،  کیاستفاده کرده ،  ریمشاه دیو سف  اهیچوب و عکس س

 لی، اکثرا با موبا ردیکه در کافه کتاب به دست بگ نمیب یرا م یکمتر کس

 .. سرگرم هستند شانیها

 زیبه سمت م میو مستق ابدی یضور مسرانجام راس ساعت پنج در کافه ح او

کوبد و با  یم زیم یاو فرستاده ام به رو یکه برا یکند ، نامه ا یمن حرکت م
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ته داش نجایکشوندن من به ا یبرا یخوب لیدل دوارمیپرسد : ام یم تیعصبان

 .. یذکر کرد نامت یکه تو یبهتر از مزخرفات لیخانم محترم ! حداقل دل یباش

است ،  ییباینگرم ، زن ز یاو م نیکنم و به چهره خشمگ یرا بلند م سرم

 باتریهم ز شیاز عکس ها یرا به من نشان داده ، حت شیعکس ها کارآگاه قبالً

 یو امروز میمال شیرنگش را از فرق کج باز کرده و آرا ییخرما یاست ، موها

که انگار ساعت ها  هکرد شیصورتش را آرا زیبه چهره دارد ، آنقدر با دقت و تم

 .. لب وقت گذاشته خط چشم و  رژ دنیکش یبرا

قوس کمرش را حفظ  مانیبار زا از من بلندتر است اما با وجود دو یکم قدش

، شلوار کتان کرم رنگ  یبلند قهوه ا یدارد ، چکمه ها ینقص یکرده ، اندام ب

 توانم یم نگاه کیبا  یروزها مد شده است ، حت نیکه ا ییبایخز ز یو پالتو

 شیانتخاب لباس ها یکه برا یاهل مد و لباس است ، دقت اریبفهمم که او بس

ترسم کارآگاه  یآورد ، م یقرار ساده به کار برده من را به وجد م کیدر 

و  نقص او قرار گرفته ام یب قهیسل ریتحت تأث متوجه برق چشمانم شود ، کامالً

 .. دهیرا فهم نیمطمئنم کارآگاه ا
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نشسته و به ظاهر کتاب دست  یدو نفره ا زیاز ما پشت م یدر فاصله کم او

خواهم در  ینظر دارد و من نم ریگرفته اما شک ندارم که تمام حرکات ما را ز

 .. مقابل او ضعف نشان دهم

 .. خوانم یم یچند خط آن را سرسر گریبار د کیکنم و  یرا باز م نامه

؟ اگه بهت بگم همسر سابقش  یشناس یواقعا شوهرتو م یکن یفکر م -

کافه  ی؟ منو رأس ساعت پنج عصر تو یگیم یزندست و اون من هستم چ

 .. دمیپوش یشماره ده نشستم و پالتو خردل زیترنج مالقات کن ، پشت م

او دراز  ی، دستم را به سو زمیخ یاز جا برم یبندم و با لبخند جذاب یرا م نامه

 خودمو دیفرزانه خانم ، بزار دیآورد فی: خوشحالم که تشر میگو یو م کنمیم

هستم ، همسر سابق شوهرتون که به ظاهر  یاریاسفند یتیکنم ، من گ یمعرف

 .. داده بیرو فر ماسالهاست ش قتیرسه اما در حق یبه نظر م یمرد صادق

وقت من چرا  پرسد : و اون یاندازد و با پوزخند م یبه دست من م ینگاه او

 حرفتو باور کنم ؟ دیبا
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و شناسنامه  یپرسد کارت مل یسوال را از من م نیدانستم ا یکه م ییآنجا از

 .. ام را به همراه آورده ام

دهم ، فرزانه که  یاو قرار م اریدر اخت یآورده و به راحت رونیب فمیرا از ک آنها

کند  یرا باز م یکامالً به شوهر خود اعتماد دارد قاطعانه شناسنامه و کارت مل

چشمانش  یاسم من در صفحه اول و نام همسرش در صفحه بعد دنیبا د یول

 یباور کند ، مثل هر زن را قتیخواهد حق یشود ، انگار نم یاز تعجب بزرگ م

 یکن ینباشه ؟ فکر م ی: از کجا معلوم جعل دیگو یابتدا مقاومت کرده و م

 یتون ین دوتا بچه دارم ، نم؟ پول ؟ م یهست یمثل تو کمن ؟ دنبال چ ییزنا

 ! یخراب کن مویزندگ

خوام  ی: و منم نم میگو یم یو با خونسرد نمینش یم زیپشت م دوباره

و ت دونم یکردم ، م قیهست که دربارت تحق ی، مدت زمیکنم عز یکار نیهمچ

همسر فداکار ، اگه امروز  هیمادر دلسوز و  هی،  یو با خانواده ا لیزن اص هی

بهت نشون بدم اون چه  خوام یهستم به خاطر احساس ترحممه ! م نجایا
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 با تو کارو نیا یکن یبهت گفته ، فکر م ییسر من آورده و چه دروغا ییبال

  کنه ؟ ینم

شده هوم ؟  داتیپ هویکه حاال  یمدت کجا بود نیهمش مزخرفه ! تمام ا -

و تهمت  تیزنگ بزنم و به جرم جعل هو سیاالن به پل نیتونم هم یم

 .. دم یاخطار دوستانه م هیبفرستمت زندان خانم محترم پس بهت 

دهد :  یبه سمت من گرفته و ادامه م دیانگشت اشاره اش را به نشانه تهد او

هم  یمن و شوهرم هر اتفاق نی؟ ب یدی، فهم رونیمن بکش ب یپاتو از زندگ

  ! نداره یمثل تو ربط ییسودجو یبه هرزه ها وفتهیب

کند تا  یاخطارش تمام کرده عقب گرد م نیرا با آخر یکند باز یکر مکه ف او

رگ ب یاو برا دییاندازم ، منتظر تأ یبه کارآگاه م یاز کافه خارج شود ، من نگاه

د زن را بلن یزند با صدا یپلک م دییاو به نشانه تأ نکهیدوم هستم و به محض ا

  ! کنم : فرزانه یخطاب م

 .. کند یاما به عقب نگاه نم ستدیا یم شیسرجا او
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 دونم اون ی، م رینگ میهامونو دارم ، زود تصم لمیو ف یلبوم عکس عروسآمن  -

  ! مرد خطرناکه هی، شوهرت  هیجد هیقض نیزنه ، ا یم بیبه توام آس

خواهد جبهه اش را حفظ کند و در  یم که نیکند ، با ا یبه عقب نگاه م فرزانه

 شده دیو آلبوم دچار ترد لمیکلمه ف دنیمقابل من ضعف نشان ندهد با شن

 ییکند به خود بفهماند من هرزه دروغ گو یقدر که تالش مه چ است ، هر

مالً کا ن، م ردیبگ دهیرا ناد میو آرامش صدا تیتواند قاطع ینم ستمین شیب

اما احساس زنانه و مادرانه  دهیرا فهم نیهم امطمئن و صادق هستم ، فرزانه 

هم داشته باشد با گوش و  قتیحق میاگر حرف ها یکه حت دیگو یاش به او م

 و من دهیرا نشن میکدام از حرف ها چیچشم کر و کور از کافه برود ، انگار که ه

 یاو و فرزندانش شام گرم یبرا دیوبگ یزیچ یبه منج نکهی، بدون ا دهیرا ند

که  یهمانطور قاًیدغدغه در کنار همسرش بخوابد ، دق یکند و شب ب هیته

روز همسر سابق  کیخواهد  ینم یزن چیکرده ، ه یها زندگ سال نیتمام ا

، آن  ندیبب یکافه ا نیهمچ کیشوهرش را که از قضا مرده سالم و سالمت در 

، از  دریبگ دهیشود احساس زنانه و مادرانه اش را ناد یوقت است که مجبور م
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همسرش شده برنجد و اجاق و تخت خانه  یدروغ ها چهیتمام مدت باز نکهیا

 .. بگذارد یباق یرا خال

ار ک یجا کی دیگو یعقلش م نکهیاحساس را دارد ، با ا نیا قایامروز دق فرزانه

از و به امروز صبح ب ردیبگ دهیکند تمام شواهد را ناد یلنگد قلبش تالش م یم

 نام و یکه او در دفتر کارش نشسته بود و نامه ب یدرست زمان یعنیگردد ، 

 یهرگز آن نامه به دستش نم دکن یکرد ، فرزانه احتماالً آرزو م افتیدر ینشان

ا و ب دیسر شهر آ نیبه ا یآن وقت مجبور نبود از آن سر شهر با کالفگ دیرس

در  حتماالًکند ، ا یم یمعرف یرو به رو شود که خود را همسر زنده منج یزن

اما اگر  ندیب یم نیزم یزن رو نیلحظه فرزانه خود را بدبخت تر نیا

 .. نظر خواهد کرد دیاحساس تجد نیا هسرگذشت من را بداند قطعاً دربار

 دهیشود بر قلبش غلبه کند و احساس مادرانه اش را ناد یم یراض یبه سخت او

زن بسوز و بساز است هرچند  کی نمیسرزم ی، او هم مثل تمام زن ها ردیبگ

انکار است اما به خاطر فرزندانش و از ترس  رقابلیکه استقالل و شجاعت او غ
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صفتش  طانیش هرجامعه و محل کارش مثل اکثر زنان با شو دیخانواده و شا

 .. سازد یسوزد و م یم

 یبرم تا طبق نقشه کارآگاه با چشم ها یاو را بعد از کافه به خانه ام م من

آن ها سالها  دنیکه با د ییها لمی، ف ندیها را بب لمیآلبوم عکس و ف خودش

 .. ام دهیعذاب کش

 شفی، فرزانه چنان محکم ک کنم یکنم و با لبخند به او تعارف م یرا باز م در

الح س نیو در مقابل من گارد گرفته که انگار پشت در کشنده تر دهیرا چسب

 .. جهان را پنهان کرده ام

 یوارد خانه م دیاندازد و با ترد یبه من و سپس در خانه م ینگاه مشکوک او

کنم و او  یپرد ، از واکنش او تعجب م یقد م کیبندم  یدر را م یشود ، وقت

  ! : در رو .. باز .. بزار دیگو یم دهیبر دهیبر

 یتا جا مهد یم حیوحشت زده کرده اما ترج قدر نیاو را ا یزیدانم چه چ ینم

اعتمادش را "کنم و همانطور که کارآگاه گفته بود  تیممکن از اوامرش تبع

 "جلب کنم
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و  یعیقدر طب کنم ، تمام حرکاتم آن یم تیهدا منیرا به سمت نش او

خواهم او را  یام ، نم دهیرا د یمیدوست قد کیاست که انگار  یمیصم

 .. مضطرب سازم

  قهوه ؟ ای یچا -

، همواره با  ندینش یمبل م یدهد و رو یتکان م "یچیه"سرش را به نشانه  او

 یندیکند ، انگار هر لحظه منتظر اتفاق ناخوشا یاضطراب به اطراف نگاه م

 .. است

 نهامخونه ت نی: نترس من تو ا میگو یم یو با لبخند مهربان نمینش یاو م کنار

.. 

  ! ترسم ینم -

 .. ادیبه نظر نم نطوریا -

ه باهات خال نجایا ومدمی: ن دیگو یم تیچسبد و با قاطع یرا محکم م فشیک او

  ! یگ یرو نشون بده تا باور کنم راست م لمایکنم ، بهم عکسا و ف یباز
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  ؟ یدنی؟ بدون نوش ینجوریهم -

  ! ندارم لیمچکرم ، م -

  ! ینخورد یزیاما تو کافه هم چ -

دهد : نگران خورد و خوراک من  یپاسخ م یکند و با لحن جد یاخم م او

  ! نباش خانم محترم

 ستی: الزم ن میگو یگذارم و با محبت م یران او م یبه رو متیرا با مال دستم

 .. یصدام کن انایدا یتون ی، م یباش یرسم نقدریا

خودش را جمع  یگردد ، کم یدست و چشمان من م نیوحشت زده او ب نگاه

 !؟ هیتیاسمت گ یپرسد : فکر کردم گفت یکند و م یو جور م

 .. زنن یصدا م انایمنو دا انمیاسم سابقمه ، االن همه اطراف نیدر واقع ا -

 .. دهد یعصر را نشان م میاندازد ، شش و ن یم یواریبه ساعت د ینگاه او

 ! االن وقتشه ینشونم بد یزیچ یخوا یشده ، اگه م رمیمن د -
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 یاون مرد خطرناک برگرد شیو باز پ ینینداره ، اگه بب دهیفا ینطوریاما ا -

  ؟ یچ

نقصه مثل همه مردها  یگم ب یکنم ، نم یم یمن چند ساله با اون مرد زندگ -

  ! کنم یتو رو باور نم فیمشکالت خودشو داره اما من اراج

 ، یدیاز مردت ند چوقتیکه ه ینیرو بب ییزایخب پس آماده باش چ یلیخ -

  ! یتخت با اون بخواب هیتو  یخوا یها نم لمیف نیا دنیاحتماالً بعد از د

را  کسیا یها لمیف ید یس میقفسه ها یروم و از ال یبه اتاق خوابم م من

 گردم ، آلبوم را در یبر م منیام به نش یدارم سپس با آلبوم عکس عروس یبرم

را در دستگاه  ید یند و سراحت ورق بز الیدهم تا با خ یفرزانه قرار م اریاخت

 .. کنم ینم یگذارم اما پل یم

زنم ، آن  یم یلباس عروسم لبخند محو دنی، با د نمینش یکنار فرزانه م من

بود ، ما  رید یلیخ یمانیپش یاست اما برا یطانیدانستم او چه ش یزمان م

 یو من در آن عکس ها اصالً خوشحال به نظر نم میهفت سال در عقد بود

 .. رسم
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 یشود ، رو یزند چشمانش از تعجب بزرگ تر م یرا که ورق م یصفحه ا هر

دهد ،  یم صیتشخ یسرش هم دو شاخ بزرگ سبز شده ، شوهرش را به راحت

به عکس  مدامنکرده ،  یخاص رییهمان مرد جوان است و اصالً تغ یانگار منج

من  خر، آ ابدی ینم یتفاوت چی، ه ندیب یکند و چهره من را م یعروس نگاه م

 شکسته تر شده ام یهستم و اکنون فقط کم نیهم همان دختر معصوم غمگ

.. 

را  ملیبزند ف یتا حرف دیگشا یرسد و لب م یکه به صفحه آخر آلبوم م نیهم

ود ر یاست که در قلبم فرو م یآن مثل خنجر دنیکه د یلمیکنم ، ف یم یپل

 یم هیآن آنقدر گر دنیدتراشد ، سوهان روحم است و هربار با  ی، مغزم را م

 .. آورم یکه نفس کم م کنم

شود و در ابتدا من را  یکوچک در اتاق پخش م یمخف نیدورب کیاز  لمیف

 یمیقد دیسف ریو لباس ز انهیناش شیتخت با آرا یدهد که رو ینشان م

به همراه  یمنج 5304 قهیکنم ، در دق ینگاه م ینشسته ام و به نقطه کور

 قد بهیرسند ، مرد غر یبه نظر م یمیصم اریشود ، بس یوارد اتاق م یمرد
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پول با کش  یاندارد و مقدار یبه من م یا دارانهیبلند و چاق است ، نگاه خر

 ایاندازد سپس بدون آنکه بخواهد طعم لبانم را بچشد  یم تخت یبسته رو

خواهد  یو از من م دهیکش نییشلوارش را پا پیکند ز یبا من عشق باز یکم

 .. آلت او را ببلعم

 یو شلوارش را در م ندینش یتک نفره محبوبش م یصندل یهم به رو یمنج

 میکار را تکرار کرده ا نیقدر ا همسرش جق بزند ، آن ریآورد تا با صحنه تحق

ندارم ، مثل ربات  یاحساس چیشده ، در نگاهم ه یمعن یب میبرا گریکه د

 .. دهم یانجام ماو  یخواهد برا یکه مرد م یهرکار

ند، ک ینگاه م لمیگذارد و با وحشت به ف یدهانش م یدستانش را به رو فرزانه

 .. چکد یقطره اشک از گوشه چشمم م کی

 824وزن آن که او با  ییشود ، جا یتجاوز آغاز م یجلوتر ، قسمت اصل یکم

او خفه شده ام ،  ریکنم ، انگار ز یافتد ، من التماسش م یمن م یرو ییلویک

ها و  هیخندند ، به گر یبلند م یزنم و آن دو نفر با صدا یم غیبه زور ج

را در دهان من  شیبغل پر مو ریوزن ز نیخندند و مرد سنگ یم میالتماس ها
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 نیخورد و از انجام ا یهم مه ، حالم ب سمیخواهد آن را بل یکند و از من م یم

زند که دهانم پر از  یبه من م یحکمکنم ، او چنان مشت م یامتناع م کار

کند و  یم شتریآن صحنه سرعت دستش را ب دنیبا د یشود ، منج یخون م

 گهیجنده د نیا یکن یخوام کار ی: محکم تر بزن !  زود باش ! م دیگو یم

 .. تخت بلند نشه نیامشب از ا

 کیشوم و مثل  یزند ، خون دماغ م یگاهم م جیبه گ یدوباره مشت محکم او

 .. افتم یتخت م یجنازه رو

 دیسف یکنم ، رو تخت یم هیخندند و من گر یبلند م یدو نفر با صدا آن

 به ازیدست بکشند ، ن کار نیکنم از ا یرنگمان پر از خون شده ، التماس م

بندند و  یحرف نزنم دهانم را م ادیز که نیا یبرا یدارم اما منج یکمک پزشک

خواهد به من تجاوز  یهرطور م قشیتا رف ردیگ یدستانم را از پشت محکم م

مبل  یسازد که از رو یقدر ذهنم را مشوش م آن صحنه ها آن یادآوری، کند 

 ، زمیر یخودم م یآب برا وانیل کیروم ،  یو به آشپزخانه م زمیخ یبر م

 .. لرزد یدستانم م
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 .. خورد یاپن است ، زنگ م یرو لمیکشم ، موبا یجا سر م کیآب را  وانیل

 .. شده لمیف یاندازم فرزانه محو تماشا یم منیبه نش ینگاه 

  دهم : بله ؟ یجواب م یفیضع یو با صدا رمیگ یآشپزخانه پناه م گوشه

 .. آروم باش -

 ؟ ستمین یدون ی: از کجا م میگو یزنم و م یم یپوزخند

 یاون خوددار یجلو دی، با یدیلرز یاز درد م یرو بهم نشون داد لمایف یوقت -

 .. ، قرصاتو بخور یکن

 ، ومدمی، بدون تو هم برم امی، از پسش برم ینگران من باش ستین یازین -

 .. کردم سیرو سرو ایلیاالنشم دهن خ نی؟ هم میرفته ک ادتی

،  ستمیمطمئن ن یدرباره منج یول ینگرفت میتصم یتو در مقابل اونا احساس -

جز مرگ اون  یچی، انگار ه یو خشمپر از نفرت  یزن یازش حرف م یوقت

  ! کنه یآرومت نم

  ! ندازم سطل آشغال یدرسته ، پس اون قرصا رو م -
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مجبور  یخورد یاگه م دی، شا یبه نظر برس یکنند عاد یاونا بهت کمک م -

   ! یستین یداریزن پا ، تو اصالً یبرادرتو به قتل برسون ینبود

 .. زنم یم یزیکشم ، لبخند تمسخر آم یم میدر موها یدست

گم کارآگاه کامالً  یم کی؟ تبر یمطالعه کرد ممیپرونده پزشک گهیحاال د -

 یخوا ی؟ راپونزل ؟ م می! من برات چ یرس یاحمق به نظر م یعاشقا هیشب

؟ خوب گوش  یکه خودم ساختم و نجاتم بد یقلعه جنون لعنت نیتو ا یایب

قبر بلند  یندارم ، من از تو ازین یکس چیه ایکن حرومزاده ، من به کمک تو 

که منتظر  ستمین ینجاتم نداد ، من شاهزاده خانم کس چیشدم و اون زمان ه

و همونطور که دهن  انامیباشه ! من دا دشیشاهزاده سوار بر اسب سف یندا

  ! کنم یکردم دهن تو رو هم م سیبرادرم رو سرو

، استقالل و  ی، خودخواه ادیحرفا ازت خوشم م نیصادقانه بگم به خاطر هم -

 .. هیستودن تیلجباز

 بزاره جالب ممیکه پاشو به حر ی، عاقبت کس رهیمراقب باش دامن خودتو نگ -

 .. ستین
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قاعدت درباره زن ها هم صدق   دوارمیخب ، ام یلی: خ دیگو یخندد و م یم او

 .. کنه

 ؟ هیپرسم : منظورت چ یتعجب م با

 کیحاال  بندم تا ی، شرط م یکرد یبهش نگاه م یچجور دمیکافه د یتو -

  ! یعاشقانه ننداخت یمرد از اون نگاه ها هیبارم به 

  ؟ یکن یحسادت م یمزخرف نگو ، دار -

دارم که به خاطرش  یزی، من چ انایکنم دا یزن حسادت نم هیبه  وقت چیه -

 .. یکه نقشمونو به باد بد نمی! فقط نگران ا یزن یشبا بهم زنگ م

 ً کارآگاه ، فعال یهتره نگران کون خودت باشب -

 یبر م منیکنم و به نش یمنتظر جواب او باشم تماس را قطع م نکهیا بدون

 .. گردم

 یازین گریقرار گرفته، د لمیف ریثأتحت ت یاو به اندازه کاف زد،یر یاشک م فرزانه

 .. به شکنجه او ندارم
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،  دهم یم یبرگ دستمال کاغذ کیو به او  کنم یرا خاموش م ونیزیتلو

تم دستمال را از دس ریفرو رفته با تاخ یبیو عج دیشد یفرزانه که در سرگشتگ

 هی شه ی: باورم نمدیگو یکند م یرا پاک م شیکه اشک ها یگرفته و درحال

؟  یچ اشه ، شمبزنه و اون آدم پدر بچه هام با ییکارها نیآدم دست به همچ

  ؟ دیبچه داشت

 .. دختر ، فوت شد هی:  میگو یدهم و م یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

، زنده  کشه یبگم ! مغزم داره سوت م دیبا یچ دونم ینم من .. من واقعاً -

کابوسه! احساس  هی.. انگار همش  لمیف نیا دنیو د نبودن تو ، دروغ گفتن او

 کلمات تونم یم یزبونم بند اومده و مغزم قراره منفجر شه ، به سخت کنم یم

گذشته ؟ چطور  ی.. به تو چ انای.. دا انایکنم ، دا دایذهنم پ یمناسبو تو

  ؟ یکرد دای؟ چطور نجات پ یفرار کن وونیح نیاز دست ا یتونست

، امروز تا  هی: داستانش طوالن میگو یکشم و با لبخند م یم یقیعم نفس

 .. خونه ، بچه هات منتظرتن یبرگرد دی، با هیکاف یبدون جا نیهم
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؟  کنه یم یزندگ توش یعوض هیکه  یچطور برگردم به اون خونه ؟ خونه ا -

  ! گردم یداده و به من دروغ گفته ! من برنم یهمسر سابقشو شکنجه م

: گوش کن فرزانه  میگو یم یمیگذارم و با لحن مال یم شیپا یرا به رو دستم

اونو  یطانیصفت ش تونه ینم کس چیدردناکه ، ه یلیخ قتیحق نیا دونم ی، م

دارن ، ما دوباره  ازیو در حال حاضر بچه هات بهت ن یمادر هیانکار کنه اما تو 

 چیو ه یکن یددارخو دیمدت تو با نیا یو تو میکن یرو مالقات م گهیهمد

و  ادیصورت اون سراغ من م نیا ریچون در غ یاز مالقات ما به اون نزن یحرف

 .. کنه یم تمیاذ

مملکت قانون  نیدهد : غلط کرده ! مگه ا یشود و پاسخ م یم یعصب فرزانه

  دفاع رو آزار بده ؟ یزن ب هی تونه ینداره ؟ چطور م

کارم به دادگاه بکشه ، من  خوام یکه قانون پشت مردهاست ، من نم فعالً -

 .. کنم ، با کمک تو خودم حلش خوام یم

  ؟ هیپرسد : با کمک من ؟ منظورت چ یبا تعجب م او
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م خواه یکه م می، اگر به او بگو ستیطرح نقشه ام ن یبرا یزمان مناسب هنوز

 یراض یگذارد ، برا یخانه پا به فرار م نیاز ا کنم حتماً یشوهرش را سالخ

 .. دارم ازین یشتریکردن او به زمان ب

 مینیب یرو م گهیکه همد ستین یبار نیبار و آخر نیاول نیا بهت که گفتم ، -

 .. وفتادهین یاتفاق چیه یو تظاهر کن یبرگرد خوام ی، ازت م

بهش اعتماد  تونم یم ی، چطور طانهی؟ اون خود ش تونم یم یآخه چجور -

  بزارم ؟ ششیدخترمو پ یکنم ، چطور

به  میکنم ، مستق یهرطور شده او را راض دی، با رمیگ یرا قاب م صورتش

: بهم اعتماد کن ، اگه اون  میگو یزنم و م یچشمان درشت روشنش زل م

،  ادی، بعد هم سراغ من م کنه یوقت انکار م اون یدون یم زویبفهمه تو همه چ

تو  ، رهیطالقت بده و بچه هاتو ازت بگ یدیفهم قتویحق نکهیبه خاطر ا دیشا

 .. نداره لیبه دل یازین ییجدا یکشور برا نیمرد تو ا هی یدون یکه م

نم سکوت ک یگیم یعنیپرسد :  یزند و با بغض م یدر چشمانش حلقه م اشک

 کنم یمن ، باور نم یبخوابم ؟ خدا یوونیح نیکنار همچ تونم ی؟ چطور م
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 یکرده ، من ازش م یم ییکارا نیکه همچ دمیخواب یم یسالها کنار مرد

  ! ترسم یم گهی! د ترسم

 دونست یداد چون م ی، منو آزار م والستیه هی، اون  یبترس یحق دار -

ن که سر م ییبالها تونه ی! نم یزن با خانواده ا هیاما تو  ستیپشتم ن یکس

 ارک یچ دیبا دونم ی، من م یبهم گوش بد هی، فقط کاف ارهیآورده سر تو هم ب

  ، خب ؟ میکن

 .. دهد یتکان م "باشه"سرش را به نشانه  او

:  میگو یو با لبخند م کنم یم تیرا پشت گوشش هدا شیاز موها یا دسته

 .. ازت ممنونم ممنون ، واقعاً

هاش ،  یکردم بداخالق یها فکر م سال نیازت تشکر کنم ، تمام ا دیمن با -

منم که مشکل دارم  نیکردم ا ی، فکر م هیعیهاش طب یادب یهاش و ب نیتوه

اون  شیبچه هام پ یجا فهمم ی! حاال م هیاونه که روان فهمم یحاال ماما حاال ..

 .. ستیمرد امن ن
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دخترمو از  یدرکت کنم ، منم مادر بودم ، منم به خاطر اون روان تونم یم -

 .. دست دادم اما فرزانه

کنم  یکار خوام ی: م میگو یدهم و قاطعانه م یرا محکم فشار م شیها گونه

 االن.. دارم ، فقط به کمک تو ازی، به کمکت ن سالها رو جبران کنه نیکه همه ا

 .. بهت اعتماد کنم تونم یم گهیاما قلبم بهم م یچه کار گم یبهت نم

ه مرحله نقش نیکشم ، اول یم یزند ، نفس راحت یپلک م "باشه"به نشانه  او

 .. شده است تر کیقدم به مرگ نزد کی یکارآگاه جواب داده ، منج

است  یزنم ، امروز همان روز یرا م یرعلیروز چهارشنبه ، زنگ خانه ام عصر

شک اگر خبر مرگ آنها را بشنود  یو مهران ازدواج کنند ، ب ایکه قرار بود لع

 .. خشنود خواهد شد

م مانتو و شال یاندازم ، برا یم میبه لباس ها یاز آنکه در را باز کند ، نگاه قبل

ه ب کیمرتب و ش را بافته ام تا کامالً میده ام ، موهاگرم استفاده کر یاز رنگ ها

 .. خبر خوش را به او برسانم نیخواهم با زبان خودم ا ینظر برسم ، م
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قص ن یب شهیزنم ، مثل هم یم ییکند ، لبخند دندان نما یدر را باز م یرعلیام

خورد  یمن جا م دنیبه لب دارد ، اگرچه با د یو لبخند مهربان دیآ یبه نظر م

 .. و گرم خود را حفظ کند یمیکند ظاهر صم یباز هم تالش م یول

  کمکتون کنم ؟ تونم ی! م انایسالم خانم دا -

 فنجون قهوه هیدوست دارم  یلی؟ خ ستیسرد ن کمیالبته ، به نظرتون هوا  -

 .. میداغ بزن

 ؟ پرسد:من و شما ؟ قهوه یکند و م یتعجب م شنهادمیاز پ او

  ه نه ؟البته چرا ک -

توانم با معشوقه ام قهوه  ینم یعنی؟  میسکس کن شهیقرار است هم مگر

  بنوشم ؟

کار دستش  ایمن ، باز هم شرم و ح یشود ، آه مرد خجالت یمعذب م یکم او

 .. داده
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 یرعلیزنم تا وارد خانه شوم ، ام یکنم و او را کنار م یرا معطل نم خودم

 تستخیبهم ر کمه یخونه  دی.. ببخش دی: ببخش دیگو یشود و م یدستپاچه م

!  

 یقرار دارد م منیکه در نش ینامرتب و پتو و بالشت یبه کوسن ها ینگاه

 .. بدم یخوب ینداره ، اومدم بهت خبرا یبیع : اصالً میگو یاندازم و با خنده م

  من ؟ یخبر خوب ؟ برا -

 فیتا برات تعر اری: حاال قهوه رو ب میگو یو م نمینش یمبل دو نفره م یرو

 .. کنم

تواند خبر خوبم را حدس  ینم رسد ، احتماالً یشگفت زده به نظر م کامالً او

 .. کنم ریرو غافلگ هیهستم که بق نیبزند ، عاشق ا

: با  دیگو یبلند م یبا صدا قهیرود و بعد از چند دق یبه آشپزخانه م یرعلیام

  ؟ انایشکر خانم دا

 .. ، تلخ زمیتلخ عز -



499 
 

زوج جوان کوچک است ،  کی یاندازم ، به نظر برا یبه سرتا سر خانه م ینگاه

 یخانه بزرگتر میتوان ی، م میهم بگذار یرا به رو مانیخانه هاپول پیش  اگر

 .. میکن دایپ

بار  نیاول نیکنم ، ا هیته یو لباس عروس مجلل ابمیب یمناسب شگاهیآرا دیبا

 یتوانم نام خانوادگ یحاال م نیهمخواهم با عشق ازدواج کنم ، از  یاست که م

  ! یصابر انایرا پشت نام خود زمزمه کنم ، خانم دا "یصابر"

ده م قهوه آمایبرا یرعلی، ام ندینش یلبم م یرو یکمرنگ افکار لبخند نیا با

 دیآ ی، او هنوز دستپاچه به نظر م ندینش یمبل مقابلم م یکند و رو یسرو م

ار دهد ، انگ یرا مدام تکان م شیاز پاها یکیبه لب دارد ،  یو لبخند پر استرس

 .. دارد یعصب کیت

پرسد : خب ،  یکند و م یم یسرفه ا یرعلی، ام دارم یقهوه ام را برم فنجان

 .. انایخانم دا دیدار یمن خبر مهم یبرا دیگفت

  ! اوه البته -

 .. گذارم یم زیم ینوشم و فنجانم را به رو یجرعه قهوه م کی
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، من به قولم عمل کردم وقتشه تو  یش یخوشحال م دنشیمطمئنم از شن -

  ! یهم به قولت عمل کن

 یسخن م یزیداند از چه چ یکند نم ینگرد ، تظاهر م یبا تعجب به من م او

 .. میگو

  ! شم ی؟ من منظورتونو متوجه نم دیببخش -

 ینقص من طبع شوخ یاش گرفته ، مرد ب یخندم ، حتما شوخ یدلم م در

 .. دارد

 یکنم ، بهم گفت تییها ؟ خب بزار راهنما ادینم ادتی یوانمود کن یخوا یم -

  ! چشماش فرو کردم ی، منم پاشنه کفشمو تو یچشماشو دوست دار

 یمزه م یاش کم کم دارد ب یاندازد ، شوخ یبه من م ینگاه گنگ یرعلیام

 .. شود

  ! دیزن یحرف م یاز چ فهمم ینم اصالً -
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 شیپاها ی، سپس رو کنم یشوم و به سمت او حرکت م یمبل بلند م یرو از

 .. کند یخورد و خودش را جمع و جور م یجا م یرعلی، ام نمینش یم

 .. او هستم دنیکشم ، عاشق بوس یلبانش م یاشاره ام را به رو انگشت

  ! هستم دنتیچقدر مشتاق بوس یدون ینم -

 یمبل بلند شود ، فقط با بهت به من م یتواند از رو ینم یشوکه شده ، حت او

  ! فهمم ی: من .. من واقعا نم دیگو یم دهیبر دهینگرد و بر

  ؟ یفهم ینم ی، چجور یهست ی، تو مرد باهوش یرعلیام -

  ؟ هیچ نکارایا یمعن انایخانم دا -

 ی: خودت م کنم یگوشش زمزمه م ریچسبانم و ز یبه او م شتریرا ب خودم

زبونم مزه مزه  ریز رتویاما من هنوز طعم ک می، چند روز از هم دور بود یدون

  ؟ یبازم منو بکن خواد ی، دلت نم کنم یم
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زند سپس با  یکنار م شیپاها یجنباند و من را از رو یبار او دست م نیا

 نیا یمعن ! من اصالً رونیب دیی: بفرما دیگو یبه سمت در رفته و م تیعصبان

  ! میا هی! ما فقط همسا فهمم یرو نم ستیناشا یرفتارها

چند روز که از او دور بوده ام سرد مزاج  نیدر ا زنم ، احتماالً یم یپوزخند

 .. شده

 .. ام دهیپوش یدیآن تاپ نازک سف ری، ز کنم یمانتو را باز م یها دکمه

 ؟ هوم ؟ یانکار کن یخوا یم یتا ک -

  ؟ کنم یانکار م وی؟ من چ کهیزن یگیم یچ -

 یرود و با صدا یدر هم م می، اخم ها دیآ یلحن حرف زدن او خوشم نم از

  ! تمومش کن گهیداره ! د یهم حد ی: شوخ میگو یبلند م

 یو از خونم گم ش یزند : بهتره تو تمومش کن یکند و داد م یبه در اشاره م او

 .. زنگ نزدم سیتا به پل رونیب
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که  یرعلیفهمم ، ام یخشمش را نم لی، دل کنم یسمت او حرکت م به

خواهد مرا از  یبا من مهربان بوده پس چرا امروز پرخاشگر شده و م شهیهم

 کند ؟ رونیخانه اش ب

سم به نظر بر میو مال نیریزن ش کیمثل  کنم ی، تالش م ستمیا یاو م مقابل

 یرعلیکشتن دوست دختر سابقش سواستفاده نکرده ، ام ی، او که از من برا

 یافکار را مدام با خود تکرار م نیکند،ا یمن است و به عهدش وفا م عاشق

 .. کنم

  ؟ یهست ی، فقط بهم بگو چرا عصبان میسکس کن یخوا ینم دمیباشه فهم -

 امالًک نکهیهستم ؟ مثل ا ی: چرا عصبان دیگو یزند و م یم یپوزخند یعل ریام

 چوقتیشد ؟ من ه داتیاز کجا پ گهیخانم محترم ! تو د یعقلتو از دست داد

دفعه دومم باشه ، من دو روزه نامزد کردم ،آخه  نیباهات سکس نکردم که ا

  چه مرگته ؟

شود ، من دو روز است که نامزد کرده  یآخرش چند بار در ذهنم تکرار م جمله

خواهم  یاما به اندازه هفت تن وزن دارد ، نم ستین شتریام ، هفت کلمه ب
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 ، او عاشق من است اصالً دیگو یدارد دروغ م ماالًحرفش را باور کنم ، احت

 یزند ؟ چه مرد ب یحرف م یازدواج داد ، حاال از نامزد شنهادیخودش به من پ

 .. است یبینقص عج

 .. کشم تا خشمم را کنترل کنم یم یقیعم نفس

 .. زمیعز رمیگ یم دشینبود ، ناد یجالب یشوخ خب اصالً یلیخ -

دارم  یزند : مگه من با شما شوخ یم ادیفر یبلند یکند و با صدا یاخم م او

 خانم ؟

ام ، او  دهیند نیحد برآشفته و خشمگ نیمهربانم را تا ا یرعلیبه حال ام تا

 یلی، خ ستیام ن دهید نگیبار در پارک نیکه اول ینقص یمثل آن مرد ب گرید

کنم که در انتخاب همسرم اشتباه کرده ام ، او هم  یفرق دارد ، کم کم حس م

اما حاال که دستم  بودمهربان ظاهر شد و قلبم را ر یبا لبخند یاول مثل منج

چقدر ظالم  یرعلیزند ، ام یاو رو شده و عاشقش شده ام من را پس م شیپ

شود ؟  یداغمان چه م یعاشقانه و سکس ها یآن نگاه ها فیاست ، پس تکل

او جان سه نفر را  یدهد ؟ من برا یپس م یکسته ام را چه کسجواب قلب ش
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خواهد من را از خانه  ینامزده کرده ، او م دیگو یم یرحم یگرفتم و او با ب

 .. کند لیتبد رانهیرا به و میو سقف آرزوها رون،یاش ب

او بود ؟ چرا دوباره  یعشق من جفا یسزا ایسوزد ، آ یبه حال خودم م دلم

که  ی، مرد یرعلی؟ ام دید ینم شیب یا چهیشدم که من را باز یخام مرد

 یکردم و شب ها با فکرش به خواب م یروزها از پشت پنجره او را تماشا م

 و کند یم دکشد ، سرم در یم ادیمن قد علم کرده و سرم فر یرفتم حاال جلو

 یشکستن قلبم را م یصدا یبار در زندگ نیاول ی، برا ردیگ یدلم آتش م

فروخت  یپول به دوستانش م یمن را برا یکه منج یاز زمان یحت نیشنوم ، ا

 .. جا مانده ام نجای، من ا ستیکار فرفره ها هم ن گریدردناک تر است ، د

 یعنیپرسم :  یمانده م یباق میکه برا یجان نیاندازم و با آخر یم نییرا پا سرم

  ؟ یتو منو دوست .. ندار یعنی.. 

 ؟ ما فقط سه بار سر یخونه فرار کرد وونهی؟ مگه از د یگیم یمعلومه چ -

  ! میبسته حرف زد
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دراز  هم که در آغوش ییشب ها یراحت نیسه بار سربسته ؟ پس به هم فقط

تخت ، ساعت پنج صبح  یمکالمه امان به رو نیآخر یبرد ؟ حت ادیاز  میدیکش

وفا شده اند و  یروزها چقدر ب نی، مردها ا سمانیخ یسرد و تن ها ی، عرق ها

دوباره  ،او را خوردم ، دوباره عشق من را دور زد  بیمن چقدر راحت فر

 ... و نابود شده ام ستی، دوباره ن دیمرد پر و بالم را چ کیشکستم ، دوباره 

 نیزم یزن رو نیدفاع تر یب کنم یدر چشمانم حلقه زده ، احساس م اشک

 نیا کنم یزند و گمان م یم یضعف رفته ، قلبم به کند میهستم ، پاها

 .. ام است یلحظات زندگ نیآخر

قطره اشک از گوشه  کینگرم ،  یو با لبخند به او م کنم یسرم را بلند م من

مو : تو قلب میگو یو م کنم یپاک م نمیچکد که آن را با پشت آست یچشمم م

 .. بخشمت ینم وقت چیو من ه ی، بهم دروغ گفت یصابر یرعلیام یشکست

فهمد ، مثل  یرا هم نم میکلمه از حرف ها کی یو منگ است ، حت جیگ او

 یشده ، حت رهیتنها به دهانم خ یاو شاهنامه بخوان یکه برا یکودک دو ساله ا
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کند و  یاشاره م یرا بفهمد ، فقط به درب خروج میحرف ها یخواهد معن ینم

 ... : گمشو دیگو یقاطعانه م

چند  نیکنم ، تا هم یت بلند او نگاه مخانه و قام یبار به فضا نیآخر یبرا

و حاال محکوم به گم  دمید یم یخودم را در لباس عروس مجلل شیپ قهیدق

 .. شدن هستم

را  ایخبر مرگ لع یشوم بدون آنکه حت یسر و صدا از خانه او خارج م یب من

بسته شدن در ، در  یکوبد ، صدا یبالفاصله در را م یرعلیبه او بدهم ، ام

 میحرکت سر جا یبندم و چند لحظه ب ی، چشمانم را م دچیپ یم میگوش ها

 .. ستمیا یم

شنوم ، تپش  ینبضم را م یصدا یآپارتمان آنقدر ساکت است که حت یفضا

مشتانم را گره  یرعلیام ینامزد یادآوریگردد ، با  یباز م یقلبم به حالت عاد

 .. دیچیپ یزم مکنم ، احساس خشم و انتقام بالفاصله بعد از غصه در مغ یم

 یا انهیو با لبخند موذ مشو یم رهی، به در خانه ام خ کنم یرا باز م چشمانم

 .. بتونه دینبا چکسیداشته باشمت ، ه تونم ی: اگه من نم میگو یم رلبیز
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کشم و به سمت  یم یقی، نفس عم ردیگ یم یفکر بدنم جان تازه ا نیا با

 .. به سرم زده یتازه ا ی، هوس خون باز کنم یواحدم حرکت م

 یبار نیگذارم ، دو ساعت از آخر یم فمیام در ک دهیکه خر یکارت تازه ا میس

 یاجرا یبرا یکند ، حت یگذرد ، هنوز قلبم درد م یام م دهیرا د یرعلیکه ام

و ا دیدانم که چطور با یندارم ، اصالً نم یادی، زمان ز ستمینقشه مصمم ن نیا

او را از خانه خارج  یبهانه ا هگرفته ام تا ب میعملش برسانم ، تصم یرا به سزا

وارد  دیدانم که چگونه با یراه کارش را بسازم اما هنوز نم نیساخته و در ب

 .. او شوم لیاتومب

فهمم که  یاست ، م یاو خال لیاتومب یشوم جا یم نگیکه وارد پارک یزمان

 یاز ورود من نگذشته که صدا قهیبعد از من از خانه خارج شده ، هنوز چند دق

 نگیپارک یاز ستون ها یکیپشت  عیشنوم و سر یرا م لیاتومب یچرخ ها

هم  ازرسد ، ب یم نییآسانسور به طبقه پا نیب نیشوم ، در هم یم میقا

از خانه خارج شده و  یا هودهیکار ب یکه برا نمیب یسعادت فراموش کار را م

 .. آن را فراموش کرده ریدر مس
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که طعمه  یشود ، مثل گرگ گرسنه ا یم گاهیوارد جا لشیبا اتومب یلرعیام

امشب کارش را  نینگرم ، اگر هم ینظر دارد به او م ریز یاش را از چند متر

 .. کشد یتمام نکنم درد عشق من را م

قبل از آنکه بخواهد در را قفل کند با سعادت  یشود ول یم ادهیپ لیاز اتومب او

 اریخاراند و بس یکه سرش را م یفراموشکار درحال رمردیشود ، پ یرو به رو م

  ؟ یپرسد : پسرم تو داماد من یرسد از او م یآشفته به نظر م

ساکنان آپارتمان از مشکل او آگاه است پس بدون آنکه  یهم مثل باق یرعلیام

نه  : دیگو ینشان دهد با لبخند م یواکنش تند ایل سعادت تعجب کند ؤااز س

  ؟ دیدار ازین یزی! چ تونیهستم ، همسا یپدرجان ، من صابر

 یگردم ، نم یبگم پسرم ، االن چند ساعته دارم دنبال دخترم م یواال چ -

 .. کنم داشیتونم پ

ه سر و کل دیبا گریاندازد ، هشت شب است ، د یبه ساعتش م ینگاه یرعلیام

 .. شود دایدختر سعادت پ

 .. ادیبه واحدتون ، االن دخترتونم م دی، شما برگرد دینگران نباش -
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  ؟ یبهم کمک کن یتون یواحدم کجاست ! م ادینم ادمیآخه پسرم من که  -

 یهمه اهال شیها یکشد ، سعادت و فراموشکار یم ینفس خسته ا یرعلیام

 ! ردیم یخرفت چرا نم رمردیپ نیدانم ا یساختمان را خسته کرده ، نم

کند ، او ظاهراً انسان دوست و  یم تیاو را به سمت آسانسور هدا یرعلیام

متنفر هستم اما  یرعلیشکند ، از ام یمالحظه م یدلرحم است اما دل من را ب

به من داد تا  یحماقتش را دوست دارم ، خوشبختانه مکالمه او و سعادت فرصت

،  شوم میااو ق لیاتومب یبدهم در پشت صندل یزحمت میبدون آنکه به بازوها

سعادت هستم ،  ونیکار دستش داد و من همه آن را مد یرعلیام یسهل انگار

سالهاست طعم  رمردیرا جبران کنم ، حتم دارم آن پ مشیمستق ریلطف غ دیبا

 .. ندارم ییابا رمردهایبا پ ی، من هم از هم خواب دهیسکس را نچش

در قه ندارد که چ یفرق میشده ام ، برا میاو قا لیعقب اتومب یپشت صندل من

 .. اعمال ظالمانه اش را پس خواهد داد یزود سزا ای ریطول بکشد ، د

 گرداند متوجه یبعد از آنکه سعادت را به واحدش برم قهیتنها چند دق یرعلیام

گردد ، او ابتدا به خاطر باز  یباز م نگیاش شده و به پارک یسهل انگار
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د از آنکه از قفل بودن آن کند و بع یخود را شماتت م لیگذاشتن اتومب

 یحال سادگ هگردد ، دلم ب یحاصل کرد دوباره به واحد خود باز م نانیاطم

او در سر دارم  یبرا یدانست چه نقشه شوم ی، اگر م یسوزد ، طفلک یاش م

 .. کرد یپشت را چک م یبار درها نیآخر یبرا دیشا

شود ،  کیخواهم هوا کامال تار یدهم ، م یساعت به او زمان م کیاندازه  به

 ستینور ماه رقم بخورد ، شاعرانه ن ریدر ز میها یخون باز شتریدوست دارم ب

و من قهرمان تک  ندیشعر بسرا زیمرگ دل انگ نیتوانند از ا ی؟ صد شاعر م

نور ماه معشوقه اش  ریکه ز ی، زن دلشکسته ا انایها خواهم شد ، دا تیتک ب

 .. را به قتل رساند

رت کا میزنم ، خوشبختانه آن س یزنگ م یرعلیبه ام دمیکارت جد میبا س من

 یا دهیا چیکردم ه یکه گمان م ینبوده ، درست زمان دهیفا یچندان هم ب

 یاز اعجاز زندگ نیقلبم باز شد ، اگر ا یبه رو دیام یاو ندارم درها هیتنب یبرا

  ، پس آن را چه بنامم ؟ ستین
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محتاط  یلینامزد کرده خ یدهد ، از وقت یبه شماره ناشناس جواب نم یرعلیام

 نیا دیاما اول با دمیرس یخواست به حساب آن هرزه هم م یتر شده ، دلم م

 .. کنم هیمرد خودخواه را تنب

کنم ،  یکوتاه بسنده م یامکیزنم و دفعه آخر به پ یدوباره به او زنگ م من

 .. کشاند یم رونیاو را از خانه ب دیترد یدانم ب یکه م یامکیپ

 ستین یشوخ هی امیپ نیدر خطره ، به سمت درکه حرکت کن ، ا ایجون لع -

!  

 یبندم و برا یگذارم ، چشمانم را م یم بیکنم و در ج یرا خاموش م لیموبا

 یعلریام که ام دهینرس هیکنم ، هنوز به هفتاد ثان یم یبازگشت او لحظه شمار

 نیفربه او آ دینشد ! با شتریب قهیدق کیدود ،  یم لیتومببا سرعت به سمت ا

 ! گفت

کند با شماره  یکه تالش م یرا روشن کرده و درحال لیاتومب اطیاحت یب او

 یلباس ها یشود ، حت یخارج م نگیاز پارک ردیتماس بگ ایلع ایناشناس من 

را به  دیسف ییچهارخانه و دمپا یآب ژامهیاش را عوض نکرده و همان ب یخانگ
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کنم  یم شتال یلی، خ ردیگ یخنده ام م یواشکی او را می بینم وتن دارد ، 

 .. را بشنود میصدا دینبا یرعلیکه پوزخند نزنم ، ام

چنان  نیبه او فرستادم و ا امکیپ کیکوبد ، تنها  یفرمان م یمدام به رو او

  ؟ کند یکار مه د چنوآشفته گشته ، اگر داستان مرگ دلچسب عشقش را بش

 یکه آن ها را نم ییبه شماره ها یکشد و حت یتند تند نفس م یرعلیام

 یکیمادرش است ،  یگریاز آنها آرزو و د یکیزند ، احتماالً  یشناسم زنگ م

رقصد  یدخترش عاجزانه م یاحتماالً در جشن عروس یگریو د ستیکه زنده ن

 .. ستا اینپارادوکس د نیتر بیو غم،عج ی، تضاد شاد زدیر یو اشک م

است که دو سه بار از  شانیمثل پسر بچه ها بغض کرده ، او آنقدر پر یرعلیام

را  رشیو زمان فحش داد مس نیرود و بعد از آنکه به زم یم یاشتباه ریمس

 .. کند یاصطالح م

ر به نظ زی، چقدر عاجز و رقت انگ ستینقص ن یمرد ب کی هیحاال اصالً شب او

و  فیضع قدر نیا شهیاو هم نمیب یکنم م یرسد ، حاال که فکرش را م یم

 یلیو خ دمید یکرد نواقص او را م یعاجز بوده ، اگر عشق چشمانم را کور نم
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حاال مسئله  ،کشتم  یکند او را م یزودتر از آنکه بخواهد از من خواستگار

زدم ، از  یخطرناک یتر شده ، من به خاطر او دست به کارها دهیچیپ یکم

 یم یکه چرا وقت مانمیاز دست خودم پش شتری، ب ستمین مانیپش کدام چیه

ا صرف وقتم ر شتریمرد متظاهر نقشه بکشم ب نیزجرکش کردن ا یتوانستم برا

 .. افراد ناشناس کردم

 پرواز دیبا گریکنم د یکند که گمان م یآنقدر با سرعت حرکت م یرعلیام

 کیشک  ی، ب ییدارد نه به عالئم راهنما یجه، نه به دست اندازها تو میکن

 .. گردد یدگرگون م نیچن نیکوتاه ا امیپ کیعاشق مجنون با 

خواهد جواب  یاز او م زانیو اشک ر ردیگ یتماس م ایبار با لع یاز س شتریب او

 گریدهد و از طرف د یاو را عذاب م امکیدلهره پ یطرف تماسش را بدهد ، از

که آدرس تاالر را  ییحال از آنجا نیاو است ، با ا یداند امشب شب عروس یم

من به او گفته ام ،  هکند ک یحرکت م یندارد به ناچار به سمت همان مکان

ت اس ی، انگار تنها منتظر بهانه ا ستین یعقالن اصالً نیداند ا یهرچند که م

 .. ندیرا ببب ایکه دوباره لع
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 یم شتریاطرافمان ب ی، کوه و دره ها میشو یاز مرکز شهر دور م شتریب هرچه

 نیبا هم یرعلیاست ، اگر ام یو خم چیخطرناک و پر پ اریبس یشوند ، جاده 

م ه نی، ا میکن یدر جاده براند جفتمان به ته دره سقوط م یدقت یسرعت و ب

نم ک یزندگ یرعلیخواستم در کنار ام یکه م یمن یاست ، برا یکیمرگ رمانت

 شیشام و ناهار بپزم و رخت و لباس ها شی، برا اورمیب ایبه دن یاو پسر ی، برا

 ییایلحظات رو میتوانست ی، م میباش "ما" میتوانست ی، من و او م میرا بشو

ت فرص گری، آخر مگر چند سال د میرا بگرد ایدن میتوانست ی، م میرقم بزن

و  دیقلبم را شن ی، او صدا دیرا نفهم ها نیاز ا کدام چیه یرعلی؟ ام میداشت

 ی، رقص عاشقانه ما ، لبخندها شیمن را خفه کرد ، با خانم خانم گفتن ها

گونه پس زد ، حاال  نیدار من را دلباخته کرد و ا یمعن یمهربانش و نگاه ها

 هیاو را تنب دیبلکه اجبار من است ، من با ستیانتخاب من ن نیمن مجبورم ، ا

تاوان قلب شکسته ام را از او  دیکه فرشته تاوان آنها بودم با طورکنم ، همان

 .. رمیبگ
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 ندارم ، تنها واژه رندیگ یم یکه قلبم را به باز یمردان یبرا یبخشش چیه من

 یکند ، سزا یم انیو وسوسه مرگ او در خونم غل چدیپ یانتقام در ذهنم م

  ! ستین نیکم از ا انتکاریمرد خ

 هنیپس از آ نمیبار او را بب نیآخر یخواهم برا یکشم ، م یم یقینفس عم من

 یو من لبخند م زدیر ینگرم ، او اشک م یاو م سیبه چشمان خ یواشکیجلو 

چاقو  نیآورم ، ا یدر م فمیضامن دار کوچکم را از ک یچاقو یزنم ، به آرام

آن حک شده ، مثل  یمن است و خون تمام گناهکاران رو قیشف قیتنها رف

با من است و از رنگ خون  شهیدارم هم انمیکه از مرگ قربان یکوچک یارادگی

رنگ  یدهم ، مشتاق آنم که به زود صیتوانم صاحب آن را تشخ یهر کس م

 .. نمیآن بب یرا به رو یرعلیخون ام

 یم یرعلیگردن ام یچاقو را به رو زیاز پشت لبه ت عیحرکت سر کیدر  من

 گذارم ، 

 .. خواهد بره اش را ذبح کند یرا دارم که م یقصاب احساس
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 یبه دست م عیسر یلیخ یلحظه کنترل فرمان را از دست داده ول کی یبرا او

..  یپرسد : دار یم دهیبر دهینگرد و بر یبه من م نهی، با وحشت از آ ردیگ

  ؟ یکن یم کار یچ یدار

  ! .. به راهت ادامه بده شیه -

بار  نیآورد ، ا ینم ادینامم را به  یکنم حت یکه گمان م دهیقدر ترس آن او

 ریکه در آن گ یبار به خاطر مخمصه ا نی، ا زدیر یاز قبل اشک م شتریب

 .. افتاده

  ! کنم یکنم ! التماست م ینکن ! ازت خواهش م نکارویلطفاً .. لطفاً ا -

  .. شیه -

  !   رو بردار یچاقو لعنت نینکردم ا ینکردم من کار یمن گناه -

کشد  یم ادیشود و فر یدهم ، از ترس زهره ترک م یفشار م یچاقو را کم لبه

کنم : اگه  یگوش او زمزمه م ریرا متوقف کند که ز لیخواهد اتومب یم یحت

 .. کنم یگوسفند ذبحت م هیمثل  یستیوا
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 کند به یدهد ، احتماالً آرزو م یتکان م "باشه"تند تند سرش را به نشانه  او

در  یدانم چرا هر کس ینکند ، نم رونیدد و من را از خانه اش بگذشته باز گر

 الشیافتد به آرزو و ام یو جانش به خطر م ردیگ یقرار م یدردناک تیموقع

آخر خط است ،  نجایا نددان یاز آنها نم کدام چیدهد ، ه یبها م شیاز پ شیب

د از بع دیدل بسته ، ام دیتا طلوع آفتاب به مرگ خورش یاعدام نیعاجزتر یحت

 .. ردیم یمرگ انسان م

مان انجام ز گریدانم که د یم میشو یم کیپرتگاه نزد نیتر کیبه لبه نزد یوقت

شدند تا مرگ  یقربان مردم جمع م دی، همانطور که در ع دهیآن رس

 یخودم تماشاچ یکه برا فیمنتظر مرگ او هستم ح ندیرا بب یگوسفند

 .. ام اوردهین

 یو م ندیب یبه راهش ادامه دهد ، او پرتگاه را م میخواهم مستق یاو م از

  ! راه نی: هم میگو یکنم و م یم دیخواهد فرمان را کج کند اما من او را تهد

 .. رمیخوام بم یکنم ! من نم یکنم ! التماست م یخواهش م -
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،  یستین یزندگ قیست  اما تو ال هیهد هی یخواد ، زندگ ینم چکسیه -

 .. ودنب ایکه لع یهمونطور

  ؟ یکرد کار ی؟ تو باهاش چ ایلع .. لع -

 میوش یم کیکه رفته رفته به پرتگاه نزد یزنم و درحال یم یا انهیموذ لبخند

مرگ دردناک داشت و حاال تو قراره  هی: من اونو کشتم ،  میگو یگوش او م ریز

 .. دیبهم برس دیجهنم بتون یتو دیاون ، شا شیپ یبر

را بکشد  میکند تا موها یبار فرمان را ول کرده و دست دراز م نیآخر یبرا او

سوزد  یاندازد ، پوستم از درد م  یگردنم چنگ م یبلندش رو یاما با ناخن ها

 قیبرم ، زخم عم یرا م شیشوم که با تمام قدرت گلو یم نیو آنقدر خشمگ

،  ماند یم زانیکه کامالً ذبح نشده باشد آو ی، گردن او مثل گوسفند ستین

 یکنم و با  دستان خون یپرتگاه قرار دارد که در را باز م یدر چند متر نیماش

 شود ی، آرنجم هم زخم م ردیگ یدرد م میپرم ، دست و پا یبه سمت جاده م

.. 
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دوم تا مرگ او را  یم جانیکند ، با ه یاو به سمت دره سقوط م لیاتومب 

و ا لیکردم ، اتومب یفکرش را ماست که  یزیتر از آن چ تماشا کنم ، دردناک

افتد ،  یخورد و آش و الش به ته دره م یاز پنج بار کله ملق م رت شیب

ع رب کیدارد و هنوز  نیشود ، نشت بنز یمنفجر م یمطمئن هستم که به زود

آتش  یدهد ، شعله ها یدر دره رخ م یبیاز سقوط آن نگذشته که انفجار مه

مرگ او  یخون ، بو ی، بو یدیع یشوند ، بو یدر مقابل چشمانم برافروخته م

 یدر م یخواهم چکار ؟  نفس تازه ا یبهار را م امروز است ، نیمن هم دی، ع

کند ، به دور  یزخم آرنج و گردنم درد نم گریخندم ، د یکنم و سرمستانه م

، زخم قلبم با خون او  رمیگ یرا جشن م یشب ملکوت نیچرخم و ا یخود م

 .. چرخم یکند ، به دور خود م یهم درد نم شیجا گری، د افتهی امیالت

 ؟ یکن یفکر م یبه چ -

  ! یچی: ه میگو یاندازم و م یرا باال م میها شانه

  ؟ یهنوز مست -
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جسد تکه تکه شده  یکه برا یدهم و به گور یرا به نشانه نه تکان م سرم

 .. کنم یاشاره م میو فرزانه کنده ا یمنج

  ! برادرمم دفن کردم که هییاونجا جا -

  ؟ یمونیپش -

گاه ن ابانیو سوت و کور ب کیدهم ، به منظره تار یم نییرا پا لیاتومب شهیش

 .. مونمی: پش میگو یم یالیخیکنم و با ب یم

  واقعاً ؟ -

 دیدهم : با یگردم و ادامه م یزنم ، به سمت او بر م یم یا انهیموذ لبخند

 .. کشتم یمادرمم م

  مرد ؟ یاون چطور -

  ! دیبا درد ، از مرگ شوهر و بچش سکته کرد و تا آخر عمر عذاب کش -

 ی؟ به بعدش فکر کرد ی، بعدش چ یبرد نیهم از ب تویقربان نیحاال تو آخر -

  ؟ یکن کار یچ یخوا یم نکهی؟ ا
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 .. زنم یزل م یبه نقطه کور میمستق

  ! رو کامل کردم زایمن پازل مونال -

دانم که  ینداشته باشد اما من م یخاص یکارآگاه معنا یجمله برا نیا دیشا

 .. ستیمفهوم آن چ

خوام کتابم  ی: م میگو یزنم و م یم یگردم ، لبخند مرموز یسمت او بر م به

  ! رو کامل کنم

  کتابت ؟ -

 .. مشعر نوشت هیبرات  ییبازجو نیزمان اول یام ، حت سندهیگفته بودم که نو -

کند : تمام  یلب آرام آرام زمزمه م ریمکث کرده و سپس ز یاندک کارآگاه

 یدرختان در بادها یقبل از طلوع ، میان لرزش برگها یاتفاقات هر روز ، کم

 .. شود ، من اما یخورد و سیل عظیمشان به شهر روان م یرقم م یخاکستر

 یشود ، سرم را کج م یم رهیکند و به من خ یرسد سکوت م یکه م نجایا به

 .. مالم یزبرش را م یها شیم ، دست دراز کرده و  رکن



523 
 

یک "مهریت آغاز شد ، دنیایم تنها  یمهر .. با ب یکه به جا یاز آن پاییز  -

 .. یبرگ یدارد ، فصل ب "فصل

 و ردیگ یشود ، دستم را م یحاکم م نمانیب یچند لحظه سکوت معنادار یبرا

 .. دارد یگونه اش بر م یاز رو

  ! میبرگرد گهیبهتره د -

  باره مگه نه ؟ نیآخر نیپرسم : ا یکشم و م یم یقیعم نفس

 .. زند یدهد و به رو به رو زل م یتکان م "بله"را به نشانه  سرش

 ی: دلم برا میگو یاندازم و م یداشبرد م یرا به رو میزنم ، پاها یم یپوزخند

 .. بود یا یگرم و رخت خوابم تنگ شده ، امشب شب طوالن یفنجون چا هی

هم  ابانیب یدهد ، هوا ی، چهار صبح را نشان م میانداز یبه ساعت م ینگاه

، در کمال تعجب آرام آرام  رمیگ یرا در آغوش م میسرد است ، بازوها اریبس

 .. بارد یبرف م
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نم نوک انگشتا یدانه برف کوچک به رو کیبرم ،  یم رونیب شهیرا از ش دستم

 .. ندینش یم

 .. اما هنوز هوا سرده میهست نیبه فرورد کینزد نکهیبا ا -

  ؟ میبمون نجایتا طلوع آفتاب .. ا -

  ؟ ینیبا جالدت طلوع آفتابو بب یخوا یم -

که  هیبار نیآخر نیا : احتماالً میگو یدهم و م یتکان م "بله"را به نشانه  سرم

 .. صحنه رو تماشا کنم نیا نیتونم ا یم یکنار کس

اش را تا  یفضا را گرم کند ، صندل یکند تا بخار یرا روشن م لشیاتومب او

 .. ندینش یطلوع آفتاب م یکند و کنار من به تماشا یانتها خم م

 یکه نم فیکرده ام اما ح ی، هوس چا دهیاز راه رس گرید یروز برف کی عصر

گذرد ،  یم یسه سال دیکه برف بار یبار نیتوانم از مغازه خارج شوم ،از اخر

 .. میرا تجربه کرد یبرف زمستان نیامروز تازه اول
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 کرده هیته یمرموز یاز قتل ها یمغازه روشن است و گزارشگر اخبار ونیزیتلو

 نیقاتل ایاز قاتل  یسرنخ چیهنوز ه سیگذرد و پل یکه سه سال از آن ها م

  .. اوردهیآنها به دست ن

آوردم ، کم سن  یسر در نم شانیکنند ، از حرف ها یدخترها با هم پچ پچ م 

باشم ، سرم به کار خودم  یمیو سال تر از آن هستند که بخواهم با آنها صم

 .. است

کنم ، مشغول چک  یشود ، سرم را بلند نم یدرب مغازه باز م نیب نیهم در

پرسد :  یم یکه وارد شده از دختر یهستم ، مرد دیجد یشیکردن لوازم آرا

ندارم ،  یتبحر چیه زایچ نیسالگرد ازدواج اومدم ، من تو ا یکادو دیخر یبرا

 .. میکه با هم هیسال نی؟ امسال اول دیکمکم کن شه یم

 یصاحب صدا را به خاطر نم کنم یآشنا است ، اما هرچه تالش م شیصدا

 .. آورم

متخصص لوازم  شونی: ا دیگو یکند و م یبه سمت من اشاره م دختر

 .. کارشون حرف ندارند یهستند ، تو شمونیآرا
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هم گره ه کنم ، نگاهمان ب یکند ، سرم را بلند م یبه سمت من حرکت م مرد

نقص  یب یایپرسم : مار یدبانه مؤزنم و م یم یخورد ، لبخند مرموز یم

  تونم کمکتون کنم ؟ یهستم ، م

 

 انیپا


