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               ___________________________ 

 انــایت اذهـجن

 ابلیـــس وسوسهفصل دوم: 

 سیــرا ه قلم:ب

گناه تجاوز کرده و ان ها را  زن و دختر بی 65ل مخوف سریالی که به ـقات ابلیس, :خالصه

 یب زندگی اش را بازگو می کند!داستان عج به قتل رسانده است؛
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 .است  91 سال به مربوط داشتم که هایی پرونده ترین عجیب از یکی    

 روز آن اما بودم رفته آنجا به بارها قبال ، افتادم راه اوین مخوف زندان سمت به پاییزی روز یک ظهر

 ای زنجیره قاتلین ترین رحم بی از کنم دیدار او با بود قرار اول بار برای که متهم این ! داشت فرق کمی

 نمی واقعی نام به را او هیچکس اما بودند کرده چاپ ها روزنامه در را عکسش بارها ، بود اطراف این

 مردان شاید یا و زنان بدن چهارستون که بود موقع آن میاوردی زبان بر را ابلیس نام آنکه مگر شناخت

 .. لرزید می هم

 فکرش ، بود آشوبی شهر در رساند تلق به را دختربچه و زن ها ده و بود آزاد ابلیس که سالی ده طی در

 قطعا ! نزاشت جای به خود از ردی تمام سال ده و گشت می راست راست بالفطره قاتل این ؟ کنید می را

 .. شد می تبدیل ام عالقه مورد های مبحث از یکی به او با گو و گفت

 پزشکان و پرونده بازرسان ها هفته بود گرفته کار به اجساد کردن پنهان و ها قتل طراحی در که نبوغی

  ! داشت وا حیرت به را جنایی دایره

 سرشان ؟ میشناسید که هم را مردم ، کرد تب هم شایعات بازار گشت می آزادانه ابلیس که سالی ده آن

  ! کند می درد سرایی داستان برای

 آنها ! کند می حمله شده نفرین دختران و زنان به تنها و شده زاده شیطان جلد در ابلیس میگفتند بعضی

 با و مالیدند می شیره خوب را مردم سر مزخرفات این با بودند جامعه مذهبی ظاهرا قشر از عموما که

 .. بیوفتند ابلیس گیر مبادا تا بودند انداخته راه به خوبی کاسبی لوح ساده دختران و زنان برای دعانویسی

 و گرفتند می دست به ته و سر را کتاب ها کافه در که هایی همان از ، کراواتی روشنفکر ظاهر به ای عده

 اذهان با بازی برای جدیدی طعمه را ابلیس بود کرده پاره را آسمان گوش کمالشان و فضل ادعای

 ده قاتلی چنین شود می مگر ! هست خودشان پرورده دست هم ابلیس داشتند ادعا که آنهایی ، میدانستند

 اساس بی دم از همه ؟ باشد نداشته کارش به کاری پلیس و کند تجاوز ، کند سالخی را مردم زنان سال

  ! است
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 به را ابلیس وجود نداشتند اتفاقی هیچ از بلکه نه ماجرا این از درستی درک هیچ که آخر عده اما و

 که داعشی موساد جاسوس همان ، کردند می یاد موساد جاسوس عنوان به او از و داده ربط اسرائیل

  ! ببرد سوال زیر را کشور ملی امنیت تا داشت عهده بر را جامعه در وحشت و رعب وظیفه

 .. کم ها عقل و بود بسیار سخنان بگویم الواقع فی

 .. نبود چیز هیچ و بود چیز همه ابلیس است این آشکاراست من برای آنچه اما 

 .. شدم وارد آشتیان ماهان نام به خود معرفی با و ایستادم زندان درب مقابل

 های برج آن ، رفت می شمار به آوری وحشت مکان مردم عام برای اما نبود دنیا آخر من برای اوین

 احوال این بر معلولی کردند می حمل گرم سالح که نگهبانانی و سفید مانند کرکره دروازه و بلند نگهبانی

 ! بود خائف

 ای زنجیره قاتل این با میخواست کسی چه ! نبود هم عجیب ، شد می داری نگه انفرادی سلول در ابلیس

  ؟ باشد سلول یک در

 با کرد می رصد را ما دیدار شیشه پشت از که نگهبانی افسر شوم نفره دو مالقات اتاق وارد آنکه از قبل

  ! آشتیان آقای باشید مراقب : گفت محکمی و قاطع لحن

  ؟ باشم مراقب : پرسیدم مردد 

 هم شماها از قبل : داد جواب خود بم صدای آن با و کرد سپر سینه ، کرده قفل کمر پشت را دستانش

 را گناه بی دختر و زن 56 اون باشه یادتون ، بده قرار تاثیر تحت رو احساساتتون نزارید ! داشته وکالیی

 تک تک ! کنه بازی احساساتتون با میتونه حال عین در اما خونخواره و رحم  بی ابلیس ! رسونده قتل به

 مثل ! کنند معامله ابلیس آزادی ازای در رو زندگیشون شدند حاضر او با مالقات از بعد شما از قبل وکالی

  ! سیاست قیر مثل قلبش اما میشه ظاهر خال و خط خوش مار یه

  ! موکله از دفاع هم من امثال وظیفه و سروان آدمه باشه قاتل یه اینکه از قبل -

 زندانیان سورمه -آبی راه راه لباس که درحالی ابلیس و شد باز داخل از مالقات اتاق درب لحظه همین در

 .. شد وارد بسته دست جوانی مامور همراه به داشت تن به را
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  ؟ چقدره مالقات مدت : پرسیدم و برداشته زمین روی از را سامسونتم کیف

 ! ربع یک -

  ! کمه خیلی داستانش شنیدن برای -

  ! کنید گوش شداستان به نیست قرار شما و -

 .. دادم تکان تاسف نشانه به را سرم و زدم پوزخندی

 های پارک و بینمان طویل فلزی میز ، پریده رنگ گچی دیوار به نگاهی و شده مالقات اتاق وارد

 .. انداختم پاهایم زیر شطرنجی

 هم هنوز : گفت او به و برگشت خونسردی لحن با مرد که داد هل صندلی سمت به را ابلیس جوان مامور

  ! عیزم دارم پا لنگه دو

  ! متهم شو ساکت : زد داد رسید می نظر به کار تازه که هم جوان مامور

  ! بسپارید خودم به رو بقیش ممنون : گفتم نگهبان به رو و گذاشتم آن روی را کیفم ، نشستم میز پشت

  ! گیرم نمی دستور شما از من : کرد قدقد و کرده غلیظی اخم مامور

 .شد جدا ما از حرف بی و انداخت من به ای غره چشم ، رفت وا شیشه پشت از سروان اشاره دیدن با اما

 .. هستید رستمی آشیل آقای شما پس : پرسیدم و کرده خارج کیفم داخل از را متهم پرونده

 .. کنند نمی صدام اینجوری معموال : گفت و زد ای موذیانه لبخند

 می نظر به تر قیافه خوش هایش عکس از ، انداختم اش چهره به گذرایی گاهن زیرچشمی و کرده سربلند

  ! رسید

 اش گندمی جو سبیل و ریش زیر که گلبهی باریک های لب و قلمی بینی ، درشت ای تیله چشم جفت دو آن

 ..میامد حساب به صورتش بخش ترین جذاب احتماال و بود شده پنهان

 ، ببرم پی ابلیس گیر چشم جذابیت به میتوانستم هم طاس سر این با ماا بودند تراشیده را موهایش اگرچه

 .. میشد ای کاره مدلینگ صنعت در نبود قاتل اگر شاید
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  ؟ کنند می صداتون چطوری معموال : پرسیدم و زده چشمانم به را عینکم

  ؟ نه مگه میدونی خوب خودت تو ! وکیل آقای بیخیال -

 .. لیسید زبان نوک با را لبانش دور و فتگ آمیزی شیطنت لحن با را این

 را دستانش اقال ! داشتم اضطراب احساس هم باز اما است دیوانه بیش و کم دانستم می ، خوردم جا کمی

 .. بود راحت خیالم بابت این از و بودند بسته

 .پروندتون جدید وکیل ، هستم آشتیان ماهان -

 .. ندبفرست کاربلدشو یه گرفتند تصمیم اونا پس -

 ؟ ببخشید -

 نقش میتوانستم آن زیر از من و بود خورده تا کمی های آستین ، گذاشت میز روی به را اش بسته دستان

 .ببینم را تتوهایش

 ؟ افتاد اتفاقی چه قبلی وکالی برای میدونید -

 .. شتیددا خاصی تاثیر چه شما که ام متوجه بله : دادم جواب سپس کنم صاف را صدایم تا کردم ای سرفه

 روح تعفن بوی همینجا از میتونم ؟ نه داری فرق اونا با تو ولی : پرسید و نشست لبش کنج کجی لبخند

 .. کنندست مشمئز و دهنده آزار ! کنم حس رو کثیفت

 .. رستمی آقای باشید زدنتون حرف مراقب : دادم تذکر او به جدیت با و نشست ام پیشانی بر پررنگی اخم

 ایم جبهه یه تو ما ولی منه مقابل جایگاهت درسته ؟ گیری می سخت اینقدر چرا : گفت و زد ای زهرخنده

 .. آوردی دووم االن تا که بودی شانس خوش کافی اندازه به تو فقط !

 .. نشینی من جای تو بعدی دفعه نیستم مطمئن اما : داد ادامه و کرد آرام کمی را صدایش

  : گفتم طعنه به و انداختم سیاهش پرونده به نگاهی و کردم رد زیرگوشی را اش بیهوده سخنان

  ! خطیه خط حسابی ماشاهلل ! کنم شروع کجا از نمیدونم که درخشانه سوابقتون اینقدرم
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 ! میکردم رندش براتون شاید موندم می آزاد بیشتر روز چهار اگه -

 ! بود دار خنده و مضحک چیز همه ابلیس برای ! عادی کامال شوخی یک ، گفت شوخی به را این

 من برا ، داشتم عمد قتل و جنایی پرونده هم شما از قبل من : گفتم و کردم ستون ام چانه زیر را دستانم

 قبول رو پروندتون اینکه دلیل اما نداره چندانی ارزش شما پرونده و داره زیادی اهمیت اول وهله در پول

 تا بزنم اینترنت تو سرچ یه کافیه نیستید ادیع آدم یه شما ! شماست غیرمعمول و خاص سابقه کردم

 .. خبره چه بفهمم

 .. بود شده خیره وحشی ای گربه مانند من به مزخرفش لبخند آن با مدت تمام او ، زدم ورق را پرونده

 سیاه و پردازی چهره استاد ، نویس مقاله ، دانشگاه مدرس ، تهران دانشگاه از شناسی جامعه دکترای -

 رو بنده که شماست افتخارات از بخشی تنها این ! فرانسوی و انگلیسی - یونانی زبان سه به مسلط و قلم

 بدم گوش داستانتون به و کنم پیدا حضور اینجا در امروز تا کرد مشتاق

 و ردی دانشجوی صدها استاد پشت ، مرده بیمار هزاران دکتر پشت ، انگیزیه غم داستان لقبی هر پشت -

 به من ! چیه هدفش و کجاست میدونه که قاتله فقط ! شده آویخته دار به گناه بی سانان صدها وکیل پشت

 .. میکنم افتخار هستم که چیزی

 فجیع به رو گناه بی دختر و زن 56 شما ؟ کردید چیکار هستید متوجه اصال : پرسیدم و زده پوزخندی

  ! کردید تجاوز بهشون و رسونده قتل به شکل ترین

  .. نوچ نوچ : داد جواب و داد تکان نه نشانه به را اش اشاره انگشت

 پا ذلت ما و شد تزریق وجودش توی گناه این خورد هوس سیب از مادر که زمانی از ، گناهکاریم ما همه

 .. نداره فرقی ! مردها و زنها ، داره وجود زمین کره روی آدم میلیارد هفت ! گذاشتیم دنیا به

 بلکه میکنه ریزی خون که نیست جسم میگی  دروغ وقتی ! روح قاتل تو و مجس قاتل من ، قاتلیم ما همه

 ! چکه می آبه خون بطنش از و میشه پاره روح خون شریان

 چیک : داد ادامه وارش جنون لحن همان با و داد نشان را قطره ریز شکل شستش و اشاره انگشت با

  ؟ کنی حسم ونیمیت ! میبری لذت شکستنش از حتما ؟ میشنوی صداشو .. چیک
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 به منو این آه ؟ کنی حسش میتونی ، خون بوی : کشید بو چندبار شکاری سگ چون و بست را چشمانش

 هیچ ! کن صبر اما بشم راحت گناهام بند از شاید تا کنم حموم خون تو میخوام ! میرسونه ارگاسم مرز

 قدم ناپاکمون جسم با جهنم این توی مجبوریم و برگردیم عقب به نمیتونیم ما ، نیست فرار برای راهی

 ناپاک اجسام از رو زمین چرا ، بزنیم

 .. کنند می آلوده رو جا همه دارند اونا چون بکشه نفس نمیتونه خاکی کره این ؟ نکنیم خالی

 ! نبود زنا اون نسل برای خوبی جای دنیا ، کردم عمل انسانیم وظیفه به و دادم انجام رسالتمو فقط من

 .. استفراغ تند بوی ! فساد و کثافط بوی ، دندمیدا لجن بوی

 .. وکیل آقای منه امثال مدیون ابد تا دنیا و کردم بزرگی خدمت بشری جامعه به من

 ترساند می را من هایش حرف از بیشتر بود گرفته خود به مکالمه این طی در که خونسردی و آرام چهره

 .. گناه بی دمآ چند نه گفت می سخن ناچیز پشه چند مرگ از گویا

 مشتاق من و نداریم زیادی وقت که اونجایی از .. ماجرا به برگردیم ! خب: گفتم و کردم ای سرفه تک

 .. پس هستم شما داستان شنیدن

 .. نه داستان ! وکیل آقای نه داستان : داد جواب اش شیطانی لبخند با و پرید حرفم میان

 

  : تهران شفق نمایشگاه - قبل سال ده

 و اساتید اما نبودم زبردستی نقاش ، بودم انداخته راه به جدیدم آثار از نمایشگاهی پاییز هر عمولم طبق

 اتفاقا ! کردند می تحسین گرفتم می کار به ها سایه و چهره طراحی در که نبوغی هنردوستان

  ! کردند می تعریف آثارم از و داشتند حضور آنجا در هم آوازه و نام پر و شاخص هنرمندان از برخی

 .. کردم می زندگی آن با من بلکه نبود تجسمی هنر یک منزله به تنها من برای نقاشی

 از کشیدم می دیوار روی به که ام هنرمندانه های خطی خط خاطر به بار چند کودکی دوران در هست یادم

 ! باشد ناما در من های شمعی مداد دست از که نبود سفیدی و صاف سطح هیچ ، خوردم سیلی مادرم
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 خانه دیوارهای سر از دست تا خرید نقاشی دفتر صدها برایم پدرم که خوردم کتک و کشیدم آنقدر خالصه

 .. بردارم

 گمان اوایل آن ! نمیدانم دقیق .. مادرم و دولتی شرکت یک حسابدار پدرم ، بود متوسط ما مالی وضع

 پدرم و من تن بر دروغین رخت ! بود اطخی ، کند می تن به تازه لباسی روز هر که هست خیاط میکردم

 .. رفت می هایش معشوفه سراغ به و کرد می

 من های خواسته به هرگز مادرم و پدر اما رسید می نقاشی کالس هزینه پرداخت به مالیمان وسع اگرچه

 .. ندادند تن

 ! نداشت معنایی سیاهی و خطی خط جز هنر آنها برای

 رستمی دکتر خانه در که بود خود جوانی های عقده غرق قدر آن ، شوم دکتر میخواست من از مادرم

  ! بگذارم پایش جای روی پا و بخوانم حسابداری آینده در میخواست او برعکس پدرم و زد می صدایم

 می هم خورد و زد و ناموسی فحش به کار اوقات گاهی ، بود پا به بلوایی امان خانه در رشته انتخاب سال

 دو آن خشم دود تا میشدم قایم ها ستون کنار و گوشه نبودم بیش ای ساله 15 وجوانن که من و کشید

 .. نرود من چشم در ناطق حیوان

 را انسانی رشته و رفتم مدرسه به خودم پای با سرد روز یک ! آن حرف نه و شد این حرف نه القصه

 .. سوختم بد خودم اما نسوخت کباب و سیخ ، کباب نه و بسوزد سیخ نه تا برگزیدم

 .. نبودم امان در هم دبیرستان در حتی بگذریم که ام خانواده توهین و تحقیر از

 بودم بچگانه های شیطنت و شرارت اهل نه ! میامدم و رفتم می آسه ، نبودم حاضرجوابی و خر کله پسر

 .. پسرانه های بازی الت نه و

 پا هم لفظی تمسخر از گاهی ، بود شده هایم کالسی هم تمسخر دستخوش بارها لطیفم و حساس روحیه

 نمیدانستم حتی ! کردند می خطاب ای اوبنه را من صافم های سینه و باسن لمس با و نهاده می فراتر

 .. بردم نمی لذت اصال آنان زشت القاب شنیدن از اما چیست آن معنای
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 صورت بگذریم که درشتم و ریز های جوش و کرده پف بینی از ، بودم قیافه خوش بیش و کم نوجوانی در

 .. داشتم جذابی

 و رفتم می مدرسه به ناله و آه با روز هر ، گذاشت ممکن شکل ترین سخت به دبیرستانم ساله 4 دوران

 پای کسی چه ؟ آوردند سرت بالیی چه پرسید نمی کسی ! گشتم می بر خانه به کبود چشم پای با عصر

 زیر اتاق آن به که امنی پناهگاه در و شده دور ام خانواده از که بود سالها ؟ کاشته بادمجان چشمت

 .. زیستم می گفتم می شیروانی

 .. بود ندارم و دار تمام متری 6 اتاق آن

 .. داشت قرار آن روی به رو نقاشی بوم و چسبیده دیوار گوشه به ام نفره تک تخت

 ! شد می آرام روحم ناخوداگاه میزدم دست قلم به ، داشتم کن پاک و مداد و رنگ آب از پر کشویی

 .. شوم می تهی غم و ترس از آرامش واسطه به قدر این که حکمتیست چه نمیدانستم

 نور منبع تنها بود شده آویزان سقف از که زردم چراغ سوی کور ، نداشت پنجره شیروانی زیر اتاق

 .. بود موجود

 .. میشد پر ریحاض اغذیه با معموال که داشتم تختم کنار کوچک یخچال یک

 می شام تنش و آشوب در و نشستند می آن پشت مادرم و پدر که بود خانه بخش ترین تهوع شام میز

 .. خوردند

 پدرم پای روی نصفش و خورد آب لیوان به دستم غیرعمدی ، خوردیم شام نفری سه که باری آخرین

 .. ریخت

 .. شکست بار اولین برای ام بینی و کوبید میز به بار چند را ام کله که شد عصبی چنان

 خانه و شوم جدا ام خانواده از زودتر تا بود این آرزویم اما خوردم می گرم غذای مدرسه در هنوز

 .. بسازم هنر واسطه به را رویاهایم

 عصر العاده فوق کالس از بعد که بودم ساله 17 ، داد رخ کردم می فکر آنچه از زودتر اتفاق این شاید

 .. بود عصر پنج ساعت حوالی ، برگشتم خانه به یزمستان روز یک
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 صورتم باغچه شیر آب با خانه به رفتن از قبل معموال ، شدم حیاط وارد و کردم باز کلید با را ویالیمان در

 .. شستم می را

 شوی و شست مشغول هم روز آن ، داد می حالی چه ام طوالنی روی پیاده از بعد خنک آب آن که آخ

 .کردم نگاه سر پشت به و پریدم جا از "بام" مهیب صدای با هک بودم صورتم

 چون من و شد پدیدار چشمانم پیش شد می مستغرق خود خون در کم کم که درحالی مادرم جان بی جنازه

 .. شدم خشک خود جای در درختی

 هم کشید یم سیگار و ایستاده بالکن روی که پدرم ژکوند لبخند و خون در فاسد ستمکار زن آن تن دیدن

 بود بخش لذت

 .. ترسناک هم و

 بودم من بار فاجعه قتل این شاهد تنها و شد کشته پدرم دست به ندارم یاد به را اش چهره حاال که مادری

 حاال بود افتاده جانم به داغ سیخ با بارها که فاسد زن ، کرد خاموش را نفرتم عطش او مرگ طرفی از

 .. داد جان زمین روی

 بر که جانش قاتل به گویا و بود باز هنوز چشمانش ، نشست لبم بر پوزخندی شدم که اش جنازه نزدیک

 او از میدانی ، کند تلخ را اوقاتمان تا کشید می ای نقشه هم باز شاید ، کرد می نگاه بود ایستاده خانه فراز

  ! نبود بعید چیز هیچ

 حیاطمان ، رفت می باغچه سمت به روان جویبار چون شد می جاری اش شکسته سر زیر از که خونی

 .. داشت شیب

 شوری آهن مزه ! مکیدم را آن کم کم ، بردم فرو مادرم خون در را کوچکم انگشت و زدم زانو او کنار

 سه دو ، بچشم را انگیز وسوسه طعم این باز میخواست دلم اما سوزاند می را دهانم های زخم که میداد

 .. بود دنیا دسر ترین خوشمزه ! مکیدم لذت با و آرام و دهکر آغشته خون به را انگشتانم بار

 : کرد تاکید و نشاند خود روی به رو را من زد صدایم که شب نصف ، کشید سیگار صبح تا پدرم شب آن

  ؟ خب ! افتاد بالکن از مادرت ! ندیدی دیدی شتر
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 مگه باشی بعدی نفر نمیخوای : گفت و زد دوشم به ای مردانی ضربه ، دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 ؟ پسرم نه

 مشکی کوتاه موهای در دستی ، شد بلند جا از و از ملیحی لبخند ، دادم تکان نه نشانه به تند تند را سرم

 .. رفت اتاقش سمت به و کشید رنگم

 موالمع و نداشتم کافی حواس تمرکز نوجوانی در ، دوختم چشم پاهایم به و نشستم صندلی روی دقیقه چند

 بی اضطراب از فقط ! نبودم ذهن کند ، داشتم نیاز بیشتری فرصت برم و دور مسائل تحلیل و تجزیه برای

 .. کرد می ایجاد خارش کک مانند و میوفتاد بدنم جان به تنش هر از بعد که بردم می رنج دلیلی

 و برخواسته جا از اگهانن و کرد تعقیبش چشم با ، کردم نگاه شد می رد پایم زیر از که درشتی سوسک به

  ! کردم له چپم پای لگد زیر را او

 انداختم تف الشه روی به ! نشد چندشم آن دیدن از ، بود شده له کامال سوسک الشه برداشتم را پایم وقتی

 .. آمدم بیرون آشپزخانه از سریع و

 شش حدودا ، کند معرفی را او تا آورد خانه به را دومش زن بار یک ، کرد مجدد ازدواج زود خیلی پدرم

 .. شد باز امان خانه به ساله 20 جوان دختر آن پای مادرم مرگ از بعد ماه

 خمار و ای گربه چشمان ، رسید می باسن زیر تا که داشت بلندی مشکی گیسوان ، بود هم زیبایی دختر

 این به تن چرا نمیدانم ، نداشت را لیاقتش پدرم ! آبدار و ترد برجسته لبان و قلمی عملی بینی ، سبز مانند

 مرگ از قبل سال دو ، بوده پدرم دولتی شرکت همان منشی سابقا گیتا فهمیدم بعدها اما بود داده وصلت

 .. گرفته را بکارتش پدرم و داشتند عاشقانه روابط هم با مادرم

 و من بین ! کرد یم حسادت خانه در من وجود به شدیدا اما بود باالیی و قد خوش و زیبا زن اگرچه ، گیتا

  ! کرد می چغلی و زد می را آبم زیر ، کرد می درست شر همان با گاها که بود کمرنگی رابطه پدرم

 و لج سر که آخری دفعه اما ساختم و سوختم او کنار در تمام سال یک ، آمدم کنار کارهایش تک تک با

 جمع دلم در عقده هرچه ، افتادم نشجا به کمربند با و داده دست از را کنترلم شکست را بومم لجبازی

 .. کردم کبود و سیاه را سفیدش بدن و آورده فرود نحیفش تن روی به یکباره بود شده
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 ! آوردم بابایم زن سر بالیی چه دیدم و آمدم خودم به ، نداشت حرکت نای که بود خورده کتک اینقدر

 .. گذاشت نخواهد زنده را من پدرم میدانستم

 زدم برد دست گیتا جواهرات کیف به و ریختم آن درون پرت و خرت مقداری ، برداشتم گیبزر پشتی کوله

 .. شدم خیابان راهی و کرده رها خودش حال به را زن ،

 و گریختم مهلکه از فقط ! نداشتم ماندن برای جایی ، درآوردم پدربزرگم خانه از سر سالگی هجده در

 .. نداشت اهمیتی برایشان ! نگرفت را سراغم هرگز پدرم خوشبختانه

  ! باز رفیق و عیاش : بگویم میتوانم کلمه دو تنها او وصف در ، کنم توصیف را پدرم بخواهید من از اگر

 از ! گذراندم زیرشیروانی اتاق در را روزهایم اکثر من ، بود مفهوم بی و گنگ برایم خانواده و خانه معنی

 .. رسیدممیت کمدم داخل هیوالی از هست یادم وقتی

 معشوقه آمد و رفت درباره و نباشم خوبی بچه اگر گفت می مادرم که گوشی دو و سر یه هیوالی همان

 و کند می تبدیل ریز قطعات به را انگشتانم و شده آزاد کمدم تاریک دنیای از بگویم چیزی پدرم به هایش

 .. پزد می سبزی قورمه آن با

 این میکردم احساس دائما ! نزدم سبزی قورمه به لب زد را حرف این مادرم که باری آخرین از ، میدانی

 مادرم برای گوش دو و سر یه که هستند نشنو حرف و بد کودکان انگشتان شناور کوچک های گوشت

 .. آورده سوغاتی

 .. میگذراندم دستشویی در را روز بقیه و کرد می رو و زیر را ام معده تهوع احساس

 مادرم که هایی شب همان خصوص به ! نداشتم هم بر چشم صبح تا ، ماندم مدک به خیره بسیاری های شب

 .. کرد می تهدیدم خوفناکم هیوالی آمدن با و کشید می داد سرم

 .. زدم می زل کمد به و میپیچیدم تنم دور را پتو ، میشدم مچاله تخت روی ترس از

 و آلود خون صورت با بار یک ، اره همراه  به تنومند هیکلی بار یک ، کردم ترسیم را او ذهنم در بارها

 .. کودکان شده قطع پای و دست از بزرگی گونی با بار یک و سیاه های دندان
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 غرق شهر و بلعید می را خورشید ماه وقتی ، نداشت تمامی که بود هایم شب کابوس گوش دو و سر یه

  ! بود وحشتم و تنش آغاز تازه این ، شد می آرامش

 امان خانواده نابسامان اوضاع و میگذشت بیشتر زمان هرچه حال این با ، میترسیدم او از اوایل هرچند

 ! نیست پدرم از تر انگیز رقت موجودی هیچ و مادر از تر درنده هیوالیی هیچ میگفتم خود با شد می بدتر

 شبی همان ! شد خفه درجا و چسبیدم را گلویش زیر ، شدم درگیر آن با شب یک ، بود بندگی مایه ترس

 .. شد متولد بقا ، مرد ترس که

 کردم می نرم پنجه و دست اتاقم در ترس با که شبی آن ! حیات برای نجات ، یافت رهایی وحشت شر از او

 .. یافتم را ضعفش نقطه ! بود شکننده حال عین در و قهار ترس .. خوردم زمین بارها

 .. یافتم خالی را آن و کردم باز را کمد درب شب نیمه

  ! بود پوچم و واهی تخیل زائده تماما وحشت

 کاله یک و تاکسیدو شلوار و کت با بار این ، کردم ترسیم خیالم در را گوش دو و سر یک هم باز بعدها

 .. لب به نمایی نخ های سیبیل و داشت دست به عصایی هم شاید ، گران مردانه

 چند هم شاید ! میگذراندی اتاقش در را شب یک ، میخوردی را ظاهرش فریب میدیدی اگر ، نبود ترسناک

 ! یافتی می را کودکان انگشتان هنوز میگشتی را هایش جیب اگر اما میکردی بش و خوش او با دقیقه

 کسی ، بود شده ساخته دنده استخوان از عصایش و کرد می پنهان را ها دختربچه چشم تخم کالهش زیر

 .. نبود خبری خونی صورت و برقی اره از درگیر زیرا نمیکرد شک

 های بند دست غضروفشان از و کرد چپشان لقمه یک رسیدند که بست بن به ، شدند طعمه بین ظاهر زنان

 .. ساخت شیکی

 .. میساخت پونز هایشان پستان نوک از و باف دست فرش یک سرشان موهای از

  ! ببینی را آن میتوانی هم هنوز ، کشیدم را اش پرتره بار چندین شدم تر صمیمی او با که بعدها

 دوستم بهترین کودکی هیوالی ، میزدیم طاق را شکارهایمان هم با اواخر این تا حتی ، بود کنارم سالها

 ! بود شده
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 .. انداختم ساعت به نگاهی و کردم ای سرفه ]

  ! رستمی آقای میشه تموم داره مالقتمون وقت کنم فکر -

 ؟ کنم مرخصت ممیتون پس : پرسید و زد کجی لبخند

 تا افتاده اتفاقی چه بدونم باید من ولی نمیکنه فراهم گو و گفت برای کافی فرصت کم وقت این میدونید -

 .کنم کمکتون بتونم

  ! بقا نه دارم نیز کمال به من ، وکیل آقای کنی کمکی نمیتونی تو : داد جواب و شد بلند جا از

 .. افتاده اتفاقی چه بدونم باید -

 ! کنه کمک بهت مشکی دفترچه شاید : زد ای موذیانه لبخند

  ؟ نامه اعتراف جور یه ؟ چیه اون ؟ مشکی دفترچه : پرسیدم تعجب با

 .. بزنی حدس نمیتونی اما بشنوی میتونی تو -

 با و برگشت زندان درب سمت به راحتی به او ، شنیدم ابلیس از روز آن که بود ای جمله آخرین این

 .. شد راهی لولشس طرف به نگهبان

 .. بپرسم زندان مسئول از را دفترچه داستان شدم مصمم او اشاره با

 و سر جنایت و جرم با بس از ، شدم رو به رو او جانب از گرمی استقبال با و رفتم دفترش به روز همان

 .میشناختم کامال را بند آن مسئول که داشتم کار

 .. گفتم سخنانی بسته سر ابلیس با اتمالق جریان از و نشستم او فلزی میز مقابل

 زودی به رو اعدامش حکم دادگاه ایشاهلل ! آشتیان آقای دیدم تاحاال که متهمایی ترین باهوش از رستمی -

 ! ملعون ابلیس .. بشه خاموش هم ها خانواده داغ تا کنه صادر

 زن داغ ، برنمیگردونه بهشون رو ها خانواده اون دخترای اما اصله یه قصاص درسته سرهنگ جناب -

 ... خانوادست سینه توی ابد تا خواهر و فرزند و

 .. میده رو جوابش مرگ از بعد خودش خدا شماست با حق بله -
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 از دفاع من وظیفه هرحال در ، باشه طور این که ایشاهلل : گفتم نرمم و چرب زبان با و کردم ای سرفه

 یه این و میشه اعدام صورت هر در ابلیس ، میگیرم پول دارم مسئله این بابت طریقی هر به حاال متهمه

 .. بدونم زندگیشو داستان تا مشتاقم بیشتر من ! بدیهیه چیز

 ؟ چطور : داد جواب و برد باال را ابرویش تای یه

 ریشه بعدی های پرونده برای تا میکنم دنبال معموال من ، بوده جذاب برام همیشه قاتالن زندگی داستان -

 .. جناب نمیان دنیا به قاتل که ها انسان همه ! مکن یابی

 یه ! بشه یابی ریشه مسائل این باید و هستیم متوجه هم ما ، بله : گفت و داد سرتکان بله نشانه به او

 قرض بهتون اینو میتونم ، زندگیشه خاطرات درباره که کردیم پیدا رستمی شخصی وسایل از ای دفترچه

 نبودند کنجکاو زندگیش داستان درباره قبلی وکالی از هیچکدوم البته هستید پروندش وکیل شما چون بدم

 قربان باشم داشته کتبی امضا و تعهد باید اما نداره موردی میکنه کمک پرونده بهتر روند در بهتون اگه !

.. 

 به موفق کتبی تعهد با و نیاورده خود روی به اما شدم خرسند بودم رسانده خوبی به را منظورم اینکه از

 .. شدم زندان مسئول از مشکی دفترچه دریافت

 و بخوانم را دفترچه این محتوای زودتر هرچه میخواست دلم ، افتادم راه خانه سمت به اتومبیلم بر سوار

 .. دربیاورم ام سریالی مخوف قاتل زندگی داستان از سر

 زندان محیط .دادم لم کاناپه یرو و کردم حاضر چای لیوان یک ، گرفتم سردی آب دوش هرکاری از قبل

  ! بود کننده خسته

 از آن های ورق و میشد برگی دویست المصب ، گرفتم دست در داشت ضخیمی جلد که را مشکی دفترچه

 .. بود زرد کاهی کاغذ جنس

 ار یدناوخ رواب نکم " معنی بی جمله آن مقدمه در ، خواندم اول صفحه از را آن و انداخته باال ای شانه

   [ : کردم خواندن به شروع ابتدا از و زدم ورق را آن توجه بی که بود شده نوشته "چرهه

 .. میسوزانم را سوخته شهر این های عکس و ام نشسته زندان در
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 مانند که دیوار های ترک با گاهی و میکشم نفس مرده که ای خورده تیر سربازه جای به دفترم در گاهی

 .. گویم می سخن اند نشسته دلم بر زخمم

 با کن نگاه ، ام کرده طی رسند می ات خانه به سوخته شهر این در که هایی راه تک تک روزها این

  ! کردی عام قتل را شهر مردم چگونه رفتنت

 رساند می جنون مرز تا مرا و میپیچد مشامم در گیسوانت عطر هنوز .. من های داستان زیبای پری ، پریا

 .. ریزی خون ابزار نفرت و شودمی مبدل نفرت به جنون ،

 را سراغم و آمدی نقاشی آموزشگاه به زده سر که روزی همان ، شد شروع ملیحت لبخند آن از چیز همه

 .. گرفتی

 سحرآمیز تو و میخندید مونالیزا مانند هم هایت چشم ، بودی بافته سرت دور را رنگت نارنجی گیسوان

 پای و دست بی داوینچی من و کردی جادو را قلبم اول اهنگ همان در که بودی خداوند نقاشی ترین

 .. کرد رسم آسمان در را چشمانت لبخند بارها که درگاهت

 .. گشتی می نقاشی کالس دنبال و بودی ات صمیمی دوست با ، زدی سر من به آبان روزهای آخرین عصر

 .. برگشتم در سمت به ناخوداگاه شنیدم پذیرش از که را صدایت

 رستمی آشیل آقای ایشون : گفت من به اشاره با و شد بلند جا از منشی شدم کوچکمان پذیرش ردوا وقتی

 .. بودید دنبالشون که استادی همون ، هستند

 ! هستم صیادی پریا منم ، خوشبختم : گفتی و کردی باز لب محبت با تو

  ؟ دزدیدی را نگاهت که بودم شده خیره ضایع

 دو ای هفته ، صیادی خانم تومنه 30 کالس هر ماهانه هزینه : گفت و کرد باز را نام ثبت دفتر منشی

  ! جلسه

 یاد عمومی کالسای تو هیچوقت ، بردارم خصوصی میخوام من : دادی جواب لطفیت صدای با تو و

  نگرفتم

  ! کنید صحبت استاد خود با پس : گفت و بست را دفتر ، خورد جا کمی منشی
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 خصوصی های کالس دیدن چشم هیچکدام هرچند ، گرفت می تعلق آنها به مبلغ درصد 10 صورت هر در

 .. نداشتند را

  ؟ بگیرم وقتتونو میتونم استاد -

 .. نشستم انتظار صندلی روی به تو با و داده تکان بله نشانه به را سرم تنها پس بود آمده بند زبانم

 ! نشنیدم را هیچکدام ، گفتی کارهایت از نفس به اعتماد با و انداختی گوش پشت را موهایت از ای تره

 .. شدم گم که دادی تابمم نگاهت خم و پیچ در آنقدر

#Part9♨️ 

 

 و ربودی ساعت نیم همان در را در ! نیاورم کم که میدادم جواب سر با ، بودند زده کوک بهم را هایم لب

 را آن ! نداشتم دلی ؟ نیامد مرح به دلت مگر نگویید ، نگیرید خرده کشنده من بر ! نیاوردی پس دیگر

 .. خالیست جایش هم هنوز و ربودند

  ؟ استاد خوبه 8 تا 6 ساعت ها پنجشبه پس -

  ! خوبه : دادم جواب و کردم اکتفا ای کلمه تک به

 نکنه درد دستتون -

 رفتی منشی و من از تشکر با و شدی بلند جا از

 .. شود نمی سرش چیزها این که عشق اما بودی کوچکتر من از سال 15 حداقل ، نداشتی هم سالی سن

 که هستی واقعی عشق تو فهمیدم وقتی ، کردم خالی توالت چاه در را آن اما شدم عاشق تو از قبل بارها

  ! داشتم دوستت هنوزم آن از بعد

  .. داشتی تختی های سینه  ، آمدی سراغم به تختم روی شب همان

 های دریایی پری همان داشتنی دوست های نیمفت ناباکوف قول به ، میبردم لذت آنان دیدن از همیشه

 .. کردند می زندگی لحظه در که بودند جاودانی
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 : نمیبرم یاد از هرگز را آن ، کرد توصیف کوتاه جمله چند در را نیمفت ناباکوف

 هستند ایباکره دخترکان سال، چهارده تا نُه سنّی یمحدوده در .کنم مطرح را ایتئوری دارم دوست حاال"

 شانواقعی سرشت هاست،آن سن برابر چند یا دو شانسن که ایشدهافسون مسافران   از برخی برای که

 و ؛(اهریمنی سرشتی) ستدریایی پَری یا حوری آن   از بلکه نیست، انسانی که سرشتی کنند؛می آشکار را

 "بگذاریم نیمفت را موجودات این اسم کنممی پیشنهاد من

 را چیز همه ساالنشان و سن هم از بهتر گردن و سر یک که خردمند و دلربا ، پذیر فنا ، فریبنده کاندختر

 .. میکنند درک

 .. دارم نفرت زنان از اندازه همان به و میبرم لذت ها نیمفت تماشای از فهمیدم لولیتا خواندن از بعد

 پشتی کوله و عروسکی های کفش آن با مخصوصا ! هستی هم هنوز ، بودی من کوچک نیمفت تو

 .. میشدی حاضر منزلم در که خرگوشی

 را خرگوشت من که نفهمیدی هرگز ، شدی غمگین بسیار آن برای و کردی گم را خرگوشت بار یک

 .. من لوح ساده کوچولوی نیمفت کنم صبح را هایم شب تو بوی با تا دزدیدم

 .. میکردم داغ جهنم حد در را خانه قصد از

 من و میشدی مشغول نقاشی به دار قلب گلبهی شرت تی و صورتی برمودای شلوار با گرما نهبها به تو

 .. ات گوشی دو رنگ نارنجی موهای تماشای محو مدت تمام

 .. کرد می مستم عرقت خوش بوی و تنت گرمای ، ایستادم می سرت پشت وقتی

 .. میزد یخ تنم و میچسبید شکمم به باریکت کمر ، کنم هدایت را قلم تا گرفتم پشت از را دستت بارها

 .. میکشتی در پشت را آن اما زد می پا و دست شهوت ، بودیم نزدیک بهم

 .. گرفتم می رعشه میکردم لمس را بدنت وقتی ! میترسیدم اینکار از ، نداشتم شدن نزدیک جرئت

 .. شیطان کوچولو پری ای ؟ میریختی کرم هم خودت ، میدانستی خوبی به را این

 .. بود شده تو و من بازی عشق پاتوق داشت قرار رویت به رو که بزرگی بوم
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 ، درمیاورد کالهش از را خرگوشی بازی شعبده که وقتیست مانند درست ؟ میکردی احساس را حرارت

 این خرگوش با من فرق ! شد تو ترفند من از بخشی چگونه نمیدانستم اما بردی کار به ای حقه میدانستم

 منی ! میشناختم را تو بود سال صد گویا و میدانستم من اما دارد حضور تردستی در نمیدانست او که بود

 من برای اما انسانیست هر پختگی و کمال سالگی سی گویند می تردستی یک از ، آمدم وجود به تازه که

 .. شدم زاده نو از تو دیدن با ، بود دوباره تولدی آغاز

  ؟ خوبه ، استاد : گفتی و برگشتی ذوق با ، کشیدی را ذهنی توخالی گلدان آن تصویر که بار اولین

 .. خالیست من دنیای مثل گلدانت ! نبود بدک ، انداختم ات ناشیانه طرح به نگاهی من

 ؟ کشیدی خالی چرا .. چرا -

  ! بهتره اینجوری کردم فکر -

 فکر اینجوری شد باعث چی : دادم وابج میچرخیدم اتاق دور که درحالی و کردم قفل کمرم پشت را دستانم

  ؟ کنی

  ؟ میکشیدم گل باید : پرسیدی مردد

 از بخشی نمود هرکسی نقاشی میگن ها روانشناس : گفتم آرامی لحن با و دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ! افکارشه

 جرئت اما دبو شده وحشتت موجب گوش دو و سر یه های پرتره ، انداختی اتاقم دیوار و در به نگاهی

 .. نداشتی انتقاد

 کودکیم هیوالی توسط من افکار از بخشی و : دادم جواب و زدم کشداری لبخند گرفتم که را نگاهت رد

 .. شده جویده

  ! استاد هستید عجیبی مرد شما راستش : دادی جواب و دزدیدی را نگاهت

  ؟ داره مفهومی چه برات این : پرسیدم و شدم نزدیک تو به قدم چند

 خبر آلودم شهوت و زشت افکار از که بودی پاکی دختر ، زدی زل چشمانم در و کرده سربلند زحمت به

 ! نداشتی
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 استادم شما که خوشحالم فقط من : دادی جواب ای کودکانه صداقت با و کردی اکتفا کوتاهی خنده به

  ! اید حوصله با خیلی چون هستید

  بودم زده زل سحرانگیزت چشمان لجنزار به که همانطور

 .. شدی خیره دستانم مسیر به و خوردی را ات خنده ، کردم لمس آرامی به را سفیدت مکی کک بازوی

 تک به تک را رنگت صورتی کوتاه های ناخن ، رسیدم ظریفت انگشتان به و کردم شروع بازوهایت از

 .. کردم رها و فشردم

 .. کرد می جدا تنم از را روحم تنت لمس تنها ، نداشتم پیشروی اجازه

 .. کشیدم می بو بودی کرده لمس که هایی قلم تک تک ، میشد تمام کالسمان که بار هر

 .. گرفت می بازی به را ام آزرده قلب و ماند می وسایلم تک تک روی عطرت شکالتی بوی

 بینیت آب از کثیف کاغذی دستمال به که وقتی تا میکردم شروع کن پاک و قلم از و نشستم می تختم روی

 .. میرسیدم

 شبها من و کنی عطسه دستمال در تا میگذاشتم گل دسته ام خانه در قصد از ! داشتی حساسیت گل گرده به

 .. برسم اوج به بینیت آب محتوای شور مزه مزه و خلت بوی با

 ایبر که چهاری در سه عکس به و میشد تر تند دستانم حرکت ، میرسیدم ارگاسم مرز به بار چهار سه

 .. میشدم خیره بودی آورده نامت ثبت

 .. رفت می وا هم از تنم گوشت و میوفتادم لرز به بار چندین ، میشد شل تنم تمام میرسیدم اوج به وقتی

 آب باریکت صورتی های لب و ریخت می قلم و عکس روی به ، میشد خارج هم انگشتانم نوک از لذت

 .. کرد می مزه مزه را شهوتم

 . میشدم ارگاسم دوباره ، میکردم حس ابزارم دور را رنگت صورتی کوچک دستان اباره لحظه آن

 دست در را خیست عکس و میشدم دراز تختم روی ، ماند نمی باقی تنم در جانی که مدهوش و غرق آنقدر

 .. گرفتم می
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 .. بودم رویاییت تن مجنون ، میگذشتم آن از مهابا بی که بود باریکی خط شهوت و جنون مرز

 پاپیونی سفید جورابت کننده مشمئز و خیس بوی و جوشی جوش بینی ، سفیدت های مک کک آن دیوانه

  ! ات

 .. من زیبای کوچولوی پری آه

 ؛ دارد صورت سه کس هر معتقدند ها ژاپنی

 .میدهید نشان دنیا به را اولی

 .میدهید نشان دوستانتان و خانواده به را دومی

  نمیدهید نشان کس هیچ به که سومی و

 به آن از که بود طلبی انزوا و متشخص مرد من روزهای نقاب ، دارد نقاب هزاران انسان میگویم من اما

 عکس با که گستاخی و مجنون مرد هایم شب نقاب و میشد یاد نقاشی و شناسی جامعه استاد عنوان

 .. پرداخت می معاشقه به جذاب های نیمفت

 دانشجویان به آرامش و گیری سخت عین در که استادانی دسته همان از ، بودم محبوبی استاد دانشگاه در

 .. داشت احوالم و حال به بستگی چیز همه ، میدادم حال گهگاهی

 خیابان در روز هر که خاصیتی بی و لوند دختران همان ، داشتم چاکی سینه عاشق دختر دانشجویان

 .. میدیدم

 ! نداشتند وقتم کردن تلف جز ای فایده ، کردم می دوری خاصیت بی زنان از

 .. بودم تر لطیف کمی ام نقاشی کالس در اما ، میشدم ظاهر جدی و زمخت دانشگاه محیط در اگرچه

 .. شنید نمی دستت در قلم نباشی بلد که را احساس ، بود احساس با بازی نقاشی

 اگرچه ، شد رو آن به رو این از زندگیم بردم پناه پدربزرگم منزل به و کردم فرار پدرم خانه از وقتی از

 مذهبی شکاف به کردم می رشد بیشتر که روز هر اما نبود گیتا های شکنجه و بیداد و داد از خبری

 .. بردم می پی قبل از بهتر بزرگم دایی و مادربزرگ
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 مذهبی خشک و معتقد زن مادربزرگم هرچه ، بود انداخته فاصله ها فرسنگ پسر و مادر بین که شکافی

 .. شد می واقع او نفرین و لعن مورد دائما که بود کافری و دین بی خور نزول قصابم دایی ودب

 .. میشدم متنفر آن از مادربزرگم امثال دیدن با اما هست خدایی میکردم گمان اگرچه من و

 .. یمهست ماهری جالدان حال عین در و میکنیم خلق را آثار بهترین ! خالقیم هردو ، هستم خدا مانند من

 .. بود خوارتر خون هم من از حتی او ، خونیم تشنه هردو

 جنون و فساد مایه که دخترانی و زنان کشی نسل ، کردم پیدا را رسالتم یافتم را خدا وجودم در که زمانی

 بردم می بین از باید را بودند

 و داشت خواهد وجود نیز بعدی خونخوار پیامبران دوش بر بلکه من دوش بر تنها نه که بود رسالتی این

 .. بود نخواهید امان در آیندگانتان نه و شما نه

 گوسفندان به را زنان مینشستم او قصابی در هرگاه که بود بازی زن مردان از ، قصابم خور نزول دایی

  ! بیشتر حالش ، تر گوشتی گوسفند هرچی : بود این لبش ذکر و میکرد تشبیه

 ! ایستاده عریان طرف گویا که میزد دید هایش سینه و باسن جوری مدمیا مغازه داخل به زنی که هربار

 .. کرد می کار ایکس اشعه مانند هایش چشم ، نداشت فرقی غیرچادری و چادری زن او برای

 .. کرد می جدا هم از را نوا بی حیوان جگر و دل و پا و دست و میداشت بر را ساطور

 ؟ میترسی این دیدن از چطور ! نباش سوسول اینقدر پسر : یگفتم و میخندید که میزدم اوق ناخوداگاه

 .. خوارم گیاه مدته یه ، نمیاد خوشم گوشت از فقط ، نمیترسم من : میدادم جواب آرامی لحن با

 خواری علف ! تنش به بچسبه بشه گوشت بخوره کباب باید مرد ؟ دایی ایه صیغه چه دیگه خوار گیاه -

  ! باشه داشته بازو و زور باید مرد ، زناست برای

 آن نویسنده خاص تئوری .. میزد چشمک دستم در "گیاهخوار" کتاب که گفت می زمانی را ها حرف این

 به حیوانات گوشت خوردن از ناشی طلبی جنگ و خشونت و است گیاه یک انسان که هست این درباره

 .. آید می وجود
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 به کفتار مانند وقتی ، میشدم نویسنده منظور متوجه دمکر می نگاه پدرم و مادر و دایی رفتار به وقتی

 همان از نمودی شاید این ، میشد آشکار اشان درنده و وحشی خوی و میوفتادند حیوانات گوشت جان

 .. دانست می خونریزی و خون از بشر نجات برای راهی را خواری گیاه و بود نویسنده تئوری

 قدیمی ویالیی خانه بام پشت روی را هایم شب و کتابخوانه در را روزهایم دانشگاه به ورود از قبل تا من

 ..گذراندم می مادربزرگ

 فرق سالم و سن هم پسران تمام با من و لنگد می کار جای یک که شدم متوجه سریع خیلی آن از بعد اما

 .. دارم

 که بودم ای ساله 20 پسر ، بود شده تنهاییم باعث دبیرستان دوران مانند ام گیری گوشه و انزواطلبی

 ترسیم نگاری و نقش کاتر با ام صندلی روی استاد تدریس به توجه بی و میکردم کز کالس ته همیشه

 .. میکردم

 .. گیرد آرام دردم تا زدم مک پستانک مانند را انگشتم و بریدم تیز لبه آن با را دستم بارها

 جمع ام نفره تک صندلی دور که دیدم را دختر سه دو ، رسیدم کالس به معمول زمان از دیرتر که روز یک

 .. بودند شده

 .. ایستاد قلبم دخترها به شدن نزدیک با و کرده حرکت ام صندلی تا کالس در از زور به ، زدم یخ ترس از

 .. میشینه اینجا این ! ایناهاش : گفت بقیه به من دیدن با دخترها از یکی

 .. همینطور هم کالس بقیه ، شدند خیره من به و کردند سربلند سومی و دومی دختر

 تنم جان به هم خارشی احمقانه اضطراب آن شدم، دستم های ناخن کندن مشغول و انداختم پایین را سرم

  ؟ کشیدی تو اینو : پرسید دخترها از یکی که میریختم عرق شرشر و بود افتاده

 .. نشستم جایم سر و دادم تکان نه انهنش به را سرم ، کرد اشاره چشمم تک جوزامی هیوالی طرح به

 .. کردم باز میز روی را کالُسرم سریع و نکردم توجهی ، شدند دروغم متوجه کردم احساس

 جواب و سوال گرفتار هم باز اگر نمیدانستم ، گذشت گوشم بیخ از خطر و آمد کالس به استاد لحظه همان

 .. بگویم چه باید شوم آنان های
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 بلکه نخواهم اینکه نه ، بود تر سخت هرکاری از فیزیکی و کالمی ارتباط دانشگاه دوران در من برای

 .. میداد فرار دستور و میشد عاجز مکالمه تحلیل از مغزم

 برسد فرا بعدی کالس زمان تا میشدم قایم دستشویی در و میکردم فرار کالس از بقیه از زودتر همیشه من

.. 

 .. میکردم تلف کاشی و توالت دستمال روی نقاشی با ، میگذراندم یفرنگ دستشویی در که را زمانی مدت

 .. میبردم خانه به و میگذاشتم کیفم در که خطی خط توالت دستمال هزاران

 .. بودم ناتوان آنان زدن از که بود بلندم های ریش تراش آنها از یکی ، داشتم زیادی مشکالت جوانی در

 .. گرفت می ام گریه میزدم تیغ به دست که هربار و تراشمب را بلندم های ریش نمیتوانستم من

 نداده یاد من به هیچکس ، میشدم درگیرش ها ساعت که بود هولناکی کابوس آنها کردن کوتاه من برای

 .. کنم برخورد بدنم زائد موهای با چگونه که بود

 می مرده ماهی بوی معموال و ارمد نگه تمیز را آنها نمیتوانستم ، میداد آزارم بلند ریش وجود طرفی از

 .. گرفت

 ریش به دستی بخواهم آرایشگر از میروم آرایشگاه به موهایم کوتاهی برای که هربار بودم مجبور پس

  ! میداد آزارم و میگشت باز اول حالت به روزه سه صورتم زائد موهای ، نداشت ای فایده اما بکشد هایم

 نمیتوانستم من ، بود حواس تمرکز آنان از دیگر یکی و میکردم رمن پنجه و دست مختلفی مشکالت با من

 مانند ، صدا کوچکترین با و نداشتم حواس تمرکز کافی اندازه به زیرا کنم پاس کاملی نمره با را امتحاناتم

 .. میکشیدم زوره سگ مانند و میگرفتم اضطراب عطسه

 .. دهم امتحان انفرادی اتاق در دانشگاه روز خرینآ تا بودم مجبور ، بود شده اطرافیانم تمسخر باعث این

 جایی به میکردم تقال هرچقدر تنگ توی ماهی مثل ، بود پوچ و توخالی لوح مانند من برای زندگی

 .. نمیرسیدم

 .. خستگی از پر ، بودم جنون از پر

 ؟ بود چه دارم خنده نگرانی دلیل بود قسمتم تنهایی اگر
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 ! میخوابد قبر در کسی چه فردا نمیدانند که ها گورکن ، کردم گم را خودم

 .. کشیدم دراز تخت روی سنگین ، شدم ها ندانسته معلول و خوراندم هلیوم افکارم به

 هم سرم پشت وارم جنون و نامنسجم افکار و بودند کرده اعتصاب هایم پلک

 ! چسبیدند سقف به نخ بدون

 مشوش و سیاه ، هند مثل درست افکارم و بود شده من چرندیات از پر اتاقم سقف

 ! نبود بخش دیگر لذت

 .. شب هر مثل شد بیدار دوباره دیوانه

 .. کردم فراموش را دانستن که کردم صرف را توانستن آنقدر

 .. کارم کجای که نمیدانستم هم باز من و رفت در لعنتی زمان این و ایستاد 1 روی عقربه باز

 جدا او خانه از گذاشت باقی داییم و من برای ارث مقداری و مرد مادربزرگم که سالگی یک و بیست همان

 .. نیوفتاد داییم چشم به چشمم دیگر و خریدم شهر اطراف در متری 50 آلونکی و شدم

 یک و داشت قرار  هم کنار تختم و آشپزخانه اجاق ، بود حمام دستشویی و اتاق یک ام خانه تمام

 .. میشد دیده تختم مقابل عسلی میز روی که سامسونگ قدیمی تلویزیون

 بخوری درد به های پرت و خرت بگردی خوب اگر اما نیست توجه جالب نامش ، رفتم محل سمساری به

 .. میکنی پیدا

 برای کافی وقت من و میزد چرت مغازه پیشخوان پشت معموال که بود زبانی ترک پیرمرد آن صاحب

 .. داشتم را وسایلش در جو و جست

 کتابخانه به چشمم شام بازار آشوب آن در که کردم انتخاب غذا برای تاشو میز و فرهن تک مبل یک

  ! میشد خوبی چیز میخورد حسابی و درست رنگ یک اگر ، افتاد ای رفته در زوار کوچک

 مطمئن ولی بردم می لذت موسیقی از ، یافتم گرامافونی صفحه میگشتم کتری و سماور کنار که همانطور

 .. باشم داشته خالی جای آن نگهداری ایبر که نبودم
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 .. نو حد در پسرم داریم هم خوبی اشپزخونه وسایل : پرسید خریدم اتمام از بعد پیرمرد

 .. کافیه همین : گفتم همیشگی آرام لحن همان با و زدم اشاره وسایلم به

 آرزو و نداشتم هم ای همسایه ، رفت می شمار به دنجی پناهگاه اما نبود رویایی متریم پنجاه خانه

 خالی طبقه چهار آپارتمان این که میرسید نظر به بعید کمی هرچند نباشد آنها از خبری سال آخر تا میکردم

 .. بماند

 و فصل آخر حراجی اکثر در پس داشتم دلبستگی حراجی های آشغال و آت و جات عتیقه آوری جمع به من

 .. کردم می شرکت مناسبی

 از میشد یافت آن در آدمیزاد جان تا شترمرغ تخم از و بود معروف ها چینی بازار به هک نشین شرقی بازار

 .. میزدم سر آن به گاهی که بود ام عالقه مورد اماکن

  ! خریدم آنجا در را ام پرده و مطالعه چراغ اولین

 از و میشناختم بقیه از بیشتر را آنها از یکی ، بودم دیده بارها را ها خانم از بعضی آمدم و رفت دلیل به

 .. میکرد معذبم دائما ، نداشتم خوبی احساس مشکوکش نگاه

 مانتو تو شما ؟ ببخشید : پرسید لبخند با و شد مزاحمم بودم جدیدی حوله انتخاب مشغول که بار یک

  ؟ میکنید کار مبینا فروشی

 زبانیم و سر بی خاطر به ابعد که میکردم کار راهنما عنوان به بزرگ فروشی مانتو یک در سالی سه دو

 .. شدم اخراج

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .. دیدم اونجا هم رو شما ! خریدم اونجا از باری چند منم : گفت و کرد باز لب ذوق با

 .. ندادم جوابی و انداختم پایین را سرم

  ؟ کنم کمک بهت میخوای ! ساکت و مظلوم چه -

 .. نه -
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  ! نزنی منو ، خب خیلی -

 یه ! کنم مهمونت قهوه یه بریم بیکاری اگه : پرسید و خندید که انداختم او به سفیهی اندر عاقل نگاه

 .. دارم مهمی حرف

 .. نه -

  ؟ چیه حرفم بدونی نیستی مشتاق اصال -

 .. دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. ببخشید ! باشه باشه ! هستی کی دیگه تو بابا -

 .. بود من عصرهای پاتوق که بود شده باز امان کوچه انتهای جدید کافه یک روزها آن

 .. هست زبانم زیر هنوز پاریس کافه های شکالتی کیک زننده شیرینی و ترک قهوه تلخ مزه

 صندلی و رفت می شمار به گزینه بهترین مشاعره قرارهای برای که بود تاریک و دنج های کافه آن از

 .. داشت قرار کوچه به رو ای پنجره کنار من نفره تک

 شاخه از رقصان گل برگ یک ایام باد گذر با که بود خشکیده رز گل تک گلدان یک میزها تک تک روی

 .. نشست می میز روی به و کنده دل

 .. میکشید را آخرش های نفس هم من گل

 .. میکردم نگاه میز روی روزنامه فرانسوی نامفهوم خط به و مینوشیدم قهوه

 روی روزنامه آخرین تاریخ و بود شده نوشته فرانسوی زبان به کافه این قفسه های کتاب و روزنامه تمام

 .. بود قبل سال پنج به مربوط من میز

 از تفاوت بی درنمیاوردم زبانش از سر چون و میکردم مشاهده را صفحه هر های عکس کنجکاوی با من

 .. میگذشتم فرانسوی های لطیفه یا کوتاه های داستان کنار

 ای قطعه سیصد پازل جعبه به چشمم بودم ای تازه هیجان دنبال به کافه سرگرمی قفسه در که روز یک

 .. کنم آغاز را آن ساخت گرفتم تصمیم و افتاد ای نخورده دست
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 بیشتر ساعت یک که من و خواست می حوصله عظیمی تصویر چنین ساخت ، گرفت را وقتم زیادی مدت

 .. میدادم ادامه دوباره بعد روز عصر و سپرده چی کافه دست به را پازل ، بمانم افهک در نمیتوانستم

 کاله با و گرفته دست در قطوری شمشیر که بود یونانی ناشناس قهرمان یک به مربوط آن زیبای تصویر

  ! بود گرفته رزم گارد آفتاب غروب هنگام خود نمای خورشید سپر و خود

 ام حوصله و استعداد از که چی کافه ششم روز در و کردم تکمیل روز پنج طی را آن درصد بیست تقریبا

 .. کرد مهمانم داغ قهوه فنجان یک بود آمده خوشش

 نفره تک صندلی یک ناشناسی دختر که بودم قطعات کردن جور مشغول سخت و نشسته صندلی روی

 .. نشست مقابلم و آورد

 .. کرد صادر را فرار وردست مغزم و ماند خشک دستم توی پازل قطعات

  ؟ شدم مزاحمتون : پرسید ملیحی لبخند با دختر شوم خارج کافه از بدو بدو تا شدم بلند جا از همینکه

 .. انداختم باال ای شانه و ریختم صورتم در را بلندم موهای ، بودم کرده پشت او به که حالی در

 .. بشم حمتونمزا نمیخواستم ! بودم کنجکاو طرحتون درباره فقط من -

 و نشستم میز پشت دوباره بندازم اش چهره به نگاهی اینکه بدون و کردم گرد عقب او سمت به تردید با

 .. شدم پازل قطعات کردن هم سر مشغول

 .. میرم و میام اینجا که زیادیه مدت من : گفت دوباره و کرد مکث اندکی دختر

  ! بزنه دست آشیل پازل به کسی بودم ندیده تاحاال

 اما شدم رو به رو رنگش ای قهوه چشمان و کشدار لبخند با ای لحظه و کردم سربلند آشیل نام شنیدن با

 .. شدم قطعات جایی به جا مشغول و دزدیدم را نگاهم سرعت به

  ؟ بری پازل سراغ شد باعث چی حاال خب : پرسید بود من با مکالمه مشتاق گویا که دختر

 .کنم ردیف هم سر پشت را کلمات نمیتوانستم و نمیداد فرمان درستی هب مغزم آخر ، ندادم جوابی

 .. بزنی حرف نداری دوست ! فهمیدم باشه : گفت رسید می نظر به ناامید کمی که دختر
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 .. رفتم بعدی قطعات سراغ و ساختم را قطعه پنج

 و میچسباندم قرمز به را سیاه قطعه لحظه یک مثال ، میکردم کار حواسی بی با حال عین در و سریع من

 .. میداد آزارم گاهی پرسی حواس این ، میشدم آنها رنگ تفاوت متوجه بعد

 می چه نمیدانستم ، زد زل کارم به میکشید هورت چیزی که درحالی دختر و نشستیم سکوت در ربعی یک

 .. کرد می متزلزل را اعصابم داشت بود هرچه اما نوشد

  ؟ کردم کاری من ؟ ببخشید : پرسید و خورد جا لحظه یک ، زدم زل او به اخم با موهایم افشان تره زیر از

 عادت این ! متاسفم آه : گفت خنده با و گرفت را منظورم خودش ، دادم سوق اش نوشیدنی به را نگاهم

 .. کنم ترک باید بدو

 آدمای با تمصاحب از اما نیستم پرحرفی دختر من راستش : گفت آرامش با که انداختم پایین را سرم

 نیستم ایران اهل من ، باشه خودم مثل که میکنم پیدا رو کسی کمتر اینجا چون میبرم لذت غریب و عجیب

 .. میکنه تداعی رو مادریم سرزمین احساس کافه این اما ندارم زیادی آشنایی اینجا فرهنگ با و

 .. میشد پیدا کم گستاخی دختران چنین زمان آن در ، نیست ایران برای او میزدم حدس باید البته

  ؟ شما و هستم ویولت من بگم رک بخوام خب -

 .. آش .. آش : دادم جواب و کردم نگاه سبزش دار پف روسری به ای لحظه

 : پرسید کنجکاوی با که شدم مشغول دوباره و انداخته پایین را سرم پس کنم کامل را ام جمله نتوانستم

 ؟ آشیل

  ! آره .. آ -

  ؟ کرد انتخاب براتون اسمو این کی ! بزاره آشیل بچشو اسم کسی بودم نشنیده تاحاال ، قشنگیه اسم -

  ! پدرم .. کنم فکر -

  میکنید تالش دارید پازل شخصیت با اسمیتون تشابه دلیل به حتما پس -
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 .. نمیش .. من : گفتم بودم قطعات چینش مشغول که درحالی و دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ! اختمشنمیشن

  ؟ نشنیدی رو آشیل داستان تاحاال ! عجیبه : پرسید و زد چانه زیر به دستی

 .. دادم تکان سر نه نشانه به

 شد کشته و کرد شرکت تروا جنگ توی که تن رویین قهرمان یه ، بود یونانی قهرمان یه اون خب -

  ؟ نبود تن رویین .. مگه : پرسیدم مردد

 قوی چقدر نیست مهم ؟ نه دارند ضعفی نقطه یه قهرمانا همه ولی : داد بجوا و زد مهربانی لبخند او

  ! باشی

 .. زدم زل هایم کفش به و کرده پخش صورتم روی به را موهایم

  ؟ کیه شما قهرمان -

 .. انداختم باال ای شانه

 ! اید ساخته خود الگوی یه ! ندارید قهرمانی پس -

  ! شاید ! کاسوپی .. پیک : دادم جواب ضعیفی صدای با

 ؟ هستید نقاش شما ببینم ؟ پیکاسو : پرسید تعجب با

 .. دادم نشان او به و آوردم بیرون کاغذ سه دو رنگم ای قهوه چرم کیف داخل از

  ؟ میکشید هم پرتره ؟ خودتونه کار جدا : پرسید ذوق با و شد زده شگفت پیرمرد و اسب طرح دیدن با

 انداختم باال ای شانه

 گرفت سمتم به را ها نقاشی و زد رینیشی لبخند

 .. نداشتم نقاشی استعداد هیچوقت من -

  ؟ حرفید کم اینقدر همیشه شما : پرسید که گذاشتم کیفم داخل را کاغذها
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  کردم کج را سرم کمی و انداختم باال شانه

 کرد ترک را کافه کوتاهی خداحافظی با و برداشت را کیفش ، نشست درشتش لبان روی به کمرنگی لبخند

.. 

  ! داشتم حماقت احساس ، زدم پیشانیم به مشتی او شدن دور محض به

 مابانه فرانسوی شیک استایل و میپوشید نو لباس دست یک روز هر ، دیدم را او هم بعدتر و بعد روزهای

 .. داشت

 ایام چرخه از ما گویا ! نبودم اطرافیانم شبیه هم من ، رسید نمی نظر به هفتاد دهه دختران شبیه اصال

 .. زیستیم می متفاوتی دنیای در و بودیم افتاده بیرون

 .. داشت سفیدی و گرد صورت ، کنم کاو و کند را اش چهره کمی توانستم بعد روزهای

 روی کوچک خال یک ، مینداخت بیرون اش خردلی دار پف روسری زیر از را فرش موهای نخ چهار سه

 که نازکی وینستون سیگار فیلتر روی جایش همیشه که میزد تندی رمزق لب رژ معموال و داشت اش گونه

 .. ماند می باقی میکشید

 پشت گاهی و میزد زل بودم گرفته کار به پازل ساخت برای که تالشی به سکوت در و مینشست فقط گاهی

 .. بافت می پرت و چرت و کرده حرافی هم سر

 .. نمیدانستم چیزی او از فرنگی عجیب نام یک جز که بود ای پیچیده دختر ، خواهد می چه نمیدانستم

 شانزلیزه های خیابان در اش معشوقه با زدن قدم خاطرات از او ، نمیکردم تالشی آدمها شناخت برای من

 .. فوس دی قو خیابان مانند پاریس های کافه و خانه تراس روی آخرشب سیگارهای از ، میگفت

 خیانت دیدن با بود باردار وقتی چگونه اینکه ، میخواست هایش زخم بیان برای شنوا گوش دو فقط انگار

 .. کرد نرم پنجه و دست افسردگی با سال سه و کرده سقط را بچه اش فرانسوی معشوقه

 گفت می سخن سلیس فارسی به اگرچه و کرد می بلغور سخنانی فرانسوی زبان به میشد احساساتی وقتی

 .. اشتد خاصی فرنگی عادات هم هنوز اما

 .. میخواند سنتی فولکورهای و کرد می معنی را کافه های روزنامه برایم او
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 .. کرد شروع را الفبا آموزش بالفاصله دید را فرانسوی گرفتن یاد برای اشتیاقم و عالقه وقتی

 جمالت و لغات آموزش به حوصله با هربار او ، میشد زده شگفت ویولت و میگرفتم یاد سریع خیلی من

 .. کرد می اقدام آن رفع صدد در داشتم اشکالی اگر و رداختپ می

 .. ساختم کامل را آشیل پازل من و گذشت ماه یک به نزدیک

 .. بود زیبایی قطعه که واقعا ، آمدند وجد به آن دیدن از مشتریان و چی کافه

 از بیشتر روز ره او ، پرداخت گو و گفت به بیشتری صمیمیت با و کرد مهمانم قهوه یک روز آن ویولت

 !! دارم فاصله او با نوری سال صد میکردم احساس خودم که درحالی میشد نزدیک من به قبل

 مصرتر ویولت اما کنم قبول نمیخواست دلم ، بکشم را اش پرتره تا کرد خواهش من از روز یک باالخره

 .. بود من از

 .. بزنم سر او به شب آخر تا خواست و نوشت برایم را آدرسش او

 .. افتادم راه او خانه سمت به فولکس تاکسی با و کرده حاضر را بومم و کاغذ و قلم هم من

 .. میکرد زندگی طبقه چند آپارتمان یک در من مانند ، داشت کوچکی خانه

 را ام گونه بار اولین برای و آمد استقبالم به رنگ ارغوانی روبدوشامبر یک با شدم اش خانه وارد وقتی

 .. بوسید

 .. میکشیدم خجالت کنم اعتراضی بخواهم اینکه از بیشتر اما میکرد معذبم اش فرنگی رفتارهای ینا

 .. خواست مهلت اندکی ویولت اما کنم شروع را پرتره رسم تا کردم حاضر را کاغذ و بوم زود خیلی من

 ناب انگور لوطمخ از و ساخته را آن خودش که گفت لوندی با و آورد شراب جام دو اش آشپزخانه از او

 .. آورده دست به الکل و رسیده

 .. نبود بردار دست ویولت اما دادم منفی جواب او به پس نبودم الکلی نوشیدنی اهل من

 بینیم پس برنمیدارد سرم از دست ننوشم اگر میدانستم ، زدم زبان مزه بی و گس موجود آن به زحمت به

 .. دادم باال جا یک را شراب تمام و گرفتم را
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 .. چسباند پیشانیم به را "مثبت بچه" لقب و خندید ویولت

  ! کنم شروع .. میخوام -

  ؟ نمیدی ژست بهم ! عجول آقای خب خیلی : پرسید و زد پلک باشه نشانه به او

 .. کن نگاه من سمت به و بشین مبل روی : گفتم و زدم اشاره بومم مقابل به

  ؟ اینجوری : پرسید و نشست اش نفره تک مبل روی ویولت

  ! هم روی .. رو بزار .. پاهاتو : گفتم کنان من من و زدم اشاره پاهایش به

 من طرف به و انداخت هم روی را سفیدش پاهای میرسید نظر به خمار کمی شراب تاثیر تحت گویا که او

 .. شد خیره

  ! خوبه .. خو -

 .. کشید پوفی و شد دبلن جا از ویولت شوم کار به دست تا برداشتم را قلم همینکه

 ؟ شدی .. بلند چرا : پرسیدم شک با

  اسپیسیال چیز یه ، میخواد خاص طرح یه دلم ! آشیل سادست خیلی مدل این چون -

  ؟ چی مثل -

 .. شد عریان کامال و کرد باز را ربدوشامرش چشمانم مقابل

 طراحی لختو زن یه میتونی ببینم : پرسید که دادم قورت صدا با را دهانم آب و شدم دور بوم از قدم یک

  ؟ کنی

 تند و دادم تکان نه نشانه به را سرم بالفاصله اما ماندم خیره او کوچک سفید های سینه روی لحظه یک

 .. شد مانعم و گرفت را دستم مچ ویولت که شدم وسایلم کردن جمع مشغول تند

  ؟ آشیل میکنی چیکار داری -

 .. بود گرفته را دیدم جلوی موهایم ، انداختم پایین را سرم
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  ! برمیگردم .. بر من -

  ! باشی حرفا این از بزرگتر میکردم فکر ؟ شدم لخت چون ؟ چرا -

 بدی زن تو ! برگردم میخوام .. میخوام من : گفتم ناراحتی با و شده خیره دستم مچ قاپیدن صحنه به

 .. هستی

 با تو نظرم به ! همین میومد خوشم ازت فقط من ؟ شناختی منو تو که اینجوریه : پرسید و زد پوزخندی

 ببینم میکنی فرار داری تو اما بودیم تخت توی تاحاال بود ای دیگه مرد هر ! داری هنوزم داشتی فرق بقیه

  ؟ ندیدی لخت زن یه تاحاال ؟ چیه مشکلت

  ! گفتی دروغ .. بهم تو : گفتم بریده بریده و کشیدم را دستم مچ

  ؟ میکنی رفتار احمقانه چرا نمیفهمم .. نگفتم دروغی من ! آشیل نه : داد جواب و گرفت مظلومی لحن

  ! احمقی .. تو : گفتم و بست نقش پیشانیم روی غلیظی اخم

 .. میشدم رو به رو چنینی این مشکالت با من که نبود باری اولین این

 اصال زمان آن چون شاید ، یشدمم تحریک سختی به و بود پایین جنسی مسائل با برخورد در من توانایی

 .. هستم متنفر بالغ زنان از حد چه تا نمیدانستم

 باال تا میکردم کنترل را خودم زور به ! گرفتم می تهوع حالت آنها اندام دیدن از ، رسیده و آبدار زنان

 .. نیاورم

 .. نداشتم ار جدید مشکالت تحمل دیگر ، کرد می نگرانم زائدم موهای از بیشتر شاید مشکل این

 جنسی آلت در ام مردانه قدرت اینکه و میبردم پی خودم جنسی ضعف به بیشتر میشدم بزرگتر که سال هر

 .. میداد آزارم بود گرفته جای ام

 ، برسانم اثبات به را ام مردانه قدرت تا کنم بازی عریانم جنسی اندام با و بایستم آینه جلوی بودم مجبور

 ! نیست تر دردناک شوی خطاب جامعه در نما مرد وانعن با اینکه از چیز هیچ

 .. بودم خوابیده کاناپه روی سر بر ای دفترچه با من و بود شده صبح کردم باز چشم ]



 

ابلیــسوسوسه                       Page 35 | 462 
 

 .. میداد کیفی چه کند دم چای من از قبل تا بود زنی اگر مثال ، داشت را خودش معضالت مجردی زندگی

 و میکردم زندگی ونک در واقع ای طبقه سه آپارتمان در دمبو نشده آشنا بانو مهوش با که 91 سال تا

 میگذراندم روزگار

 و کت و گرفتم السیری سریع دوش ، گذاشتم چای کتری یک اول وهله در و شده بلند جا از کرختی با

 .. کردم تن به دوختی خوش مشکی شلوار

 دلم خیلی ، بود ابلیس خاطرات شپی حواسم و هوش میدادم انجام روزمره روال طبق را کارهایم اینکه با

  ! ساخته دمی و شاخ بی هیوالی همچین ساکت و سر نازنازی پسر آن از چه بدانم میخواست

 پچ پچ مشغول که دیدم را سابقم همسر پارکینگ در ، افتادم راه دفترم سمت به ساده صبحانه صرف از بعد

 .. است تلفن پای

 من از زودتر ( غالمی ) دستیارش و انوشه دکتر ، شدم دوم واحد وارد و گذشتم او کنار از توجه بی

 .بودند صبحانه خوردن مشغول و شده حاضر

 جا از احترامم به هم جوانش دستیار ، کرد علیک و سالم گرمی به و زد پررنگی لبخند من دیدن با انوشه

 .. دادیم ای مردانه دست و شد بلند

 ببین ! ساوجبالغه بچه غالمی ، استاد بزن مشتی صبحانه شینب : گفت و زد اشاره صبحانه میز به انوشه

 .. آورده پنیری چه

 خوردم صبحانه ، دکتر نکنه درد دستتون -

 غالم آقا این آورده چی ببین بیا ناهار برای باز ، شد حیف -

 .. گذاشتم میز روی را سامسونتم کیف و شدم اتاقم وارد دو آن بش و خوش به تفاوت بی

 عروسی بابت و شد اتاق وارد بالفاصله بود دانشجویی ساله 23 دختر زمان آن در که مخانوم منشی

  ! کرد مرخصی درخواست خواهرش

 تری سابقه با منشی باید ، نداشتم ای چاره جوان دختران این برابر در ولی بودم متنفر دادن مرخصی از

 .. کردم می استخدام
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 ورق که همانطور اما بخوانم را ابلیس جذاب داستان دوباره ات آوردم بیرون کیفم از را خاطرات دفترچه

 .. برخوردم سالی و سن کم دختر تصویر به تصادفی میزدم

 دفترچه ضخیم جلد الی از بود شده گرفته ناشناس دختر یک از تصادفی صورت به که مربوطه عکس

 .. دبیاب راحتی به را آن کسی تا نداشته قصد ابلیس گویا ، افتاد زمین روی

 16 15 میزدم حدس هیکلش و قد از اما نبود واضح چندان دخترک قیافه ، برداشتم را عکس و شدم خم

 نه و کوتاه مشکی موهای نه اما پریاست همان یا ابلیس معشوقه عکس کردم گمان ابتدا ، باشد ساله

  ! نمیخورد جذاب نیمفت دختر آن به روحش بی چهره

 سرچ را آن وقتی اما دارد خاصی معنی کردم گمان ابتدا ، برخوردم وکاش کلمه با و برگرداندم را عکس

 .. شدم رو به رو " کوچک آهوی " معنی با زدم

 بخوانم او درباره بیشتر تا شدم کنجکاو ، بود غریبه قد کوتاه دخترک آن برای ای برازنده نام که الحق

 [ کردم برخورد میخورد چشم به " اشوک " عنوان با که فصلی به تا زدم ورق هم پشت را صفحات پس

 و میدمد تازه نفسی آسمان ، میکند تن به بخت رخت درخت ، میکنند معنی رستن دوباره فصل را بهار

 .. خیزد برمی خاک بدو از انسان

 نشمرده را ها ستاره شهر آسمان زیر ، بودم نگذاشته قدم یار دست در دست بوستان و باغ در هرگز من

 .. بودم نکرده استشمامم را سیب شکوفه عطر ، بودم نکرده حس پاهایم زیر را دریا گرم آب ، بودم

 مرز به خیالم صور در را هایم حسرت تمام بهار ولی بود ها نکرده و ها نداشته حسرت از پر تنهایی

 لمس را عشق ، میزدم قدم نارنج باغ در نیمفتم معشوقه با رویا ابر بر سوار من و کرد می نزدیک واقعیت

 .. چشیدم می را احساس ، کردم می

 .. بزنم خط خاطراتم دفترچه از را او نکردم مهلت هنوز من و رفت پریا

 کافه در او به تا بودم کشیده کوچکمان دختر و پریا مامان ، من تصویر که نفره سه نقاشی آن هنوز

 .. بود کیفم توی بدهم نشان پاریس

 را چشمانم که بود آوری اشک گاز مانند عطرش ، میکردم حس اتاقم در را تنش شکالتی عطر هنوز

 .. میکرد آب غرق
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 .. سوختم نفره سه نقاشی آن حسرت در ها ماه من و رفت پریا

 رهگذران روز هر ! بزنم کله و سر ها آدم با و بگذارم قدم واقعیت عالم به بگذار ، است بس خیال و فکر

 از نامشان اما دارم یاد به را اشان چهره ، نمیشناسم را یزیاد های آدم هنوز اما دیدم می را بسیاری

 .. شده محو خاطرم

 ذکر نفس آخرین تا که دارم یاد به هنوز را یکی اما هستی هم تو حتی ! بود هم پریا ، کارند فراموش آدمها

 .. داشت لب به را نامم

 و گستاخی و خویی تند ، را هایش خنده ، را اش مهربانی ، را نامش بلکه ، نه را اش چهره بار این

  ! میشناسم هنوز را شوکا ! میدانم خوبی به را چیز همه .. را عشقش

 از تا که سالی و سن کم فاسد خانمان بی دختر ، بود پریا با آشناییم از قبل مدتی دیدم را او که بار اولین

 ساندویچ کاغذ و روزنامه یرو که هایی نقاشی و دوید می سمتم به دوان دوان میامدم بیرون آموزشگاه

 .. میداد نشانم بود کشیده

 .. کرد نمی دریغ سواستفاده برای فرصتی هیچ از هستم آموزشگاه این استاد بود فهمیده وقتی از طرف

 بود ضعیف آنقدر چشمش یک و میداد فاضالب بوی معموال ! بود تریاک معتاد ، نمیگذاشتم محلش اوایل

 .. داشتن نابینایان با تفاوتی که

 جای به ، بود بزرگتر خودش از سایزی چهار سه که پوشید می مردانه دوم دسته و پاره های لباس

 .. بود فروشی آدامس شغلش و میزد لنگ گاهی رفتن راه در و میگذاشت کاله روسری

 حتی ، گرفت می را سراغم نمیامدم آموزشگاه به وقت هر که بود کسی تنها او شاید حرفا این همه با

 .. برنمیداشت سرم از دست او اما نمیدانستم هم را نامش

 تمرین کمی با اما نداشت کافی تمرکز بود کور چشمش یک چون ، داشت خوبی استعداد نقاشی در

 .. شود خوبی نقاش میتوانست

 دپرس پریا طوالنی غیبت بابت اینکه از بعد درست ، کنم کمک او به کمی گرفتم تصمیم مدتی از بعد منم

 .. بفرما : گفت و رسید خرما نان تکه یه با بودم نشسته جوب لب کوچه پشت و بودم شده
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 نیستم گرسنه : گفتم و انداختم خرمایش نان و چرک دستان به نگاهی

 .. دادم پولشو کن باور ! دزدیدما نکنی فکر -

 .. کجاهایی ، استاد نمیبینمت روزه چند : پرسید و نشست کنارم که دادم تکان باشه نشانه به را سرم

  ؟ میکرد درک را عشق معنی او ، بدهم جوابی چه نمیدانستم

  ؟ نه شدی عاشق گمونم به : گفت پر دهان با و زد خرما نان به گازی

  ؟ فهمید کجا از ، کردم نگاه او به تعجب با

 تکیه جوبی لب بر یجوان دیدی اگر گفتند قدیم از اصال ! عاشقیم و عشق استاد من ! نکن نگام اونجوری -

 .. کرده گریه و شده عاشق بدان کرده

  ؟ هستی واقعا : پرسیدم آرامی لحن با

  ؟ هست کی طرف حاال نداشتم تجربه خودم البته ! نگی بگی هعی -

 .. رفته اون ، نیست مهم : گفتم و چرخاندم مخالف جهت به را سرم

  ؟ رفت داری دوسش گفتی بهش وقتی -

 .. دادم تکان نه نشانه به را سرم

 اصال میکنم حس اما نمیشناسمت زیاد من یعنی ! میدونی هستی ای پیچیده آدم : گفت و خاراند را سرش

 .. شناختت نمیشه

 دوست کوچولوی نیمفت برای دلم من نداشت معنایی برایم غریبه دخترک های حرف ، گرفت بغضم

 ها حرف این به سالم و سن ، نکنم گریه او جلوی تا کردم را تالشم تمام ، بود شده تنگ ام داشتنی

  ! شکستم بد .. شکستم و نتوانستم اما نمیخورد

 ؟ استاد خوبه حالت هعی : پرسید نگرانی با دختر

 یه .. دلم فقط : گفتم ممکن لحن ترین آرام با سپس نبیند را هایم اشک تا کردم قایم زانوانم میان را سرم

  ! میخواست خانواده
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 فراری دختر یه ؟ چی من ولی پسر داری ای آینده یه سال و سن این با تو باز .. دردیه بد ! نممیک درکت -

 نه بده نجاتم تا دارم ای شاهزاده نه اما سیندرالم شبیه یکم ، میخوابم موشا با خرابه تو شب که داغونم

 میوفته کار از کال دیگه هما دو یکی تا که دارم هم مرواریدی آب چشم یه تازه ! مامانیم و خوشگل اونقدر

 .. بزنم بند چشم هوک کاپیتان مثل میخوام چون نداره عیبی اما

 .. کرد دراز را پاهایش و خندید آخر جمله گفتن با

 ؟ بیخیالی اینقدر چطور : پرسیدم مظلومیت با و کرده سربلند

 شوهر میاد بدم میکنی فکر ، میخواد خانواده یه دلم منم ! بخورم حسرت فقط نمیتونم اما نیستم بیخیال -

 توی وقتی تا ! نمیاد بدبخت من سراغ کسی اینه مشکل ؟ باشم داشته نقلی خونه یه ؟ بشم دار بچه و کنم

 جزو منم ، بخورن رو بقیه زندگی حسرت فقط تا میان دنیا به آدما از بعضی ! بود همین بودمم بابام خونه

 با میشینم میگیره دلم گاهی فقط ، میکنم باز هرکسی ایبر دلمو سفره نکنی فکر البته ! دستم همین

  ؟ میگم چی که میگیری ! میشم خل دارم کم کم میکنم حس و میزنم حرف خرابه موشای

 .. داشت تشریف وضع خل کمی نظرم از بلکه نمیگرفتم را منظورش تنها نه

 خودم ، نزن زل بهم انیارو مثل : گفت و کشید چشمانش روی را بافتش کاله متعجبم چشمان دیدن با

 .. دادم رد پاک میدونم

 لبخندی میگوید سخن خانواده آرزوی از که شنیدم وقتی اما نشد نصیبم چیزی هایش حرف تمام از شاید

  .. نشست لبم به

  ؟ نبود کافی این و میخواست خانواده من مثل هم او اما نداشتیم تفاهم نظرم به چندان لحظه االن تا

 .. بریم دیگه ما ! داداش خب : گفت و شد بلند جا از بعد یکم دختر

  ؟ کجا -

 .. بیارم گیر خشک نون تیکه یه بفروشم آدامس دوتا برم ! معلومه خب ! ستاره پنج هتل -

 .. دادم تکان باشه نشانه به را سرم
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 همه این یراست : گفت و شد خم باشد آمده یادش چیزی که انگار بعد برداشت زمین روی از را اش کوله

  ! شوکا میکنند صدام همه ولی هست شکوفه من اسم ! نکردم معرفی خودمو و میام میره مدته

 ! آشیلم .. آش منم ! آها .. آه -

  ! خوشبختم -

 .. شد دور من از کنان لی لی و زد ،چشمکی گفت را این او

 زمزمه زیرلب میکردم نگاه شوکا رفتن به که همانطور و آوردم بیرون را نفره سه نقاشی کیفم توی از

 شوکا .. مامان : کردم

 از قبل دقیقه چند  گاهی ، گرفتم می را شوکا سراغ وقت بی و وقت که بودم من حاال این بعد روزهای

 .. نداشت فایده اما ایستادم می منتظرش و ایستادم می در جلوی کالس شروع

 ..نشد پیدایش همیشه برخالف شوکا و گذشت روز چهار سه

  ! باشد من خانواده از عضوی نمیخواست او ، گذاشت تنهایم پریا مانند هم یکی این حتما میگفتم خود با

 روز اما گذشت سخت خیلی روز چهار سه آن ، نبود شدنی هنرآموزانم جلوی ولی کنم گریه میخواست دلم

 .. میخواستم که شکلی آن به نه ولی پیوست وقوع به انتظارم پنجم

 ، شد بلند آخی صدای برگشتم عقب به همینکه اما شوم خارج پارک از عقب دنده با که شدم پیکانم سوار

 .. خورده جا بود افتاده زمین روی که شوکا دیدن با و شده پیاده اتومبیل از فورا

 رنگ اش چهره من دیدن با اما کند نثارم آبدار فحش چند تا کرده بلند سر میمالید را دستش که درحالی او

  ؟ بودی تو ؟ استاد : پرسید و گرفت بتعج

 گرفتم که را بازویش زیر ، شتافتم کمکش به فورا و شده موقعیتم متوجه تازه شوکا صدای شنیدن با

 .. شکسته دستم کنم فکر : گفت دردناکی لحن با و رفت هم در اش چهره

  ؟ دکتر ببرمت .. باید -

  ! میشه زحمتت -
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 .. زدم بهت من اما : گفتم آرامی به و مدزدید را نگاهم ، شدم شرمنده

  ! سرت فدای دیگه دسته یه بیخیال : گفت و خندید

 نزدیک های بیمارستان از یکی سمت به و کردم عقب صندلی سوار را او ، دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. افتادم راه آموزشگاه

 روی به را هایم دندان و زدم شانیمپی به محکمی مشت ، میکردم حماقت احساس انگاریم سهل خاطر به

  ؟ استاد میکنی خودزنی چرا : گفت تعجب با شوکا که دادم فشار هم

 .. میزدم ضربه پیشانیم به میکردم حماقت احساس که بار هر ، ندادم جوابی

 را آن مراحل کنجکاوی با و میدیدم را دست گیری گچ کار که بود بار اولین این ، گرفتند گچ را دستش

 .. میکردم بالدن

 قوی مسکن و آرامبخش نوع چهار ، کنم تهیه را آن خواست من از و نوشت نسخه شوکا برای دکتر

 گرفتند می گچ را دستش داشتند وقتی چرا ؟ خندید می چرا پس ولی داشت زیادی درد حتما ! گرفتم برایش

 هم ناله و آه حتی ؟ نمیکشید جیغ چرا ؟ کرد درازی زبان و زد چشمک میکردم نگاه دزدکی در کنج من و

 .. نمیکرد

 .. نبود پرستار و دکتر از خبری ، برگشتم اتاق به ها مسکن خرید از بعد

 تو حسابی : گفت و خندید هایم قرص پالستیک دیدن با ، بود نشسته بیمارستان تخت روی تنها شوکا

  ؟ نه افتادی خرج

  ؟ نه داری درد خیلی : پرسیدم یآرام لحن با و نشستم تخت روی او از دوری فاصله در

  ؟ چطور .. هعی -

 گریه میتونی ، بخندی نیست الزم ! نوشته برات ای قوی مسکنای دکتر : گفتم و زدم اشاره پالستیک به

 .. کنی

  ؟ میشه کم دردم گریه با مگه ؟ کنم گریه : پرسید و زد پوزخندی
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 .. گذشته گریه از کارت که داری زیادی مشکالت حتما ، بشه آروم قلبت شاید -

 دختر یه به هیچکس ؟ میفهمی تو مگه : پرسید لبخند با و چکید چشمش گوشه از کوچک اشک قطره یک

 .. نمیده اهمیت فراری معتاد

 .. اینجاییم االن همینه برای ، میدم من -

  ! داری وجدان عذاب چون اینجاییم -

 .. کن گریه حاال ! مهمی تو بدونی میخوام طفق ، ندارم وجدان من : دادم جواب خونسردی لحن با

  ! میخواد شونه یه ای گریه هر گفتن قدیم از اصال -

 ! دارم یکی منم .. کنم فکر : گفتم و چرخید ام شانه و اش چهره بین چشمانم ، کردم نگاه ام شانه به

  ؟ شونت رو بزارم سرمو میخوای -

 .. دادم تکان بله نشانه به تردید با را سرم

 .. گرم دمت هستی خوبی پسر برادری جای -

 کل در و داشت هم شکسته دست نابینا چشم و لنگ پای بر عالوه حاال ، شدم خارج بیمارستان از شوکا با

 .. شد می محسوب ای الخلقه ناقص موجود

 او توانستم نمی و بودم او دست شکستن مسوول من ، شدم منقلب کمی دیدم را لنگش پای وقتی راستش

 .. بگذارم تنها را

 بسازد دردسر برایم بود ممکن ، نمیشناختم را او اصال که بود معتادی و خانمان بی دختر شوکا طرفی از

  .. میامد ها حرف این از تر مهربان نظر به ! نه اما

 خانواده از عضوی میتوانست و آمد خوبی همدم نظرم به زدم حرف او با جوب لب که روزی آن از اصال

 هیچکس ! بود بیهوده اما .. اما کند پر را پریا مامان جای میتوانست شاید ، باشد میخواستم که ای

 .. باشد من نیمفت کوچولوی پری نمیتوانست

 .. بریم دیگه ما ! کشیدی زحمت خیلی اینجام تا استاد خب -
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 ناخنم پوست باضطرا از که درحالی و شدم سبز راهش سد هرز علف مانند بردارد قدم یک آمد که همین

  ؟ بری که داری رو جایی .. جایی : پرسیدم کندم می را

  ! نگی بگی هعی -

 .. خانمانی بی تو ؟ میگی اینو چطور .. چطور -

 فرار ازش فقط ! داشتم خونه من : داد جواب و نشست اش پیشانی روی به رنگی کم اخم حرفم این با

 ای چاره ، بده شوهرم سالگی چهارده تو میخواست بامبا ، نبودم نشینی جا یک دختر بچگی از ، کردم

 .. نداشتم

  ؟ سالته چند .. تو مگه : پرسیدم مردد و کردم نگاه او به تعجب با

 .. ریخت اش شانه روی کیلو کیلو سفید شوره ، خاراند را سرش پشت

 .. شم ساله بیست دیگه ماه کنم فکر -

 کودکانه چهره ؟ هاست حرف این از تر سال و سن کم ردممیک گمان چرا ، خوردم جا حرف این شنیدن از

 گمان ؟ داشت دروغ برای دلیلی ! نمیخورد میگفت که سنی به اش سانتی شصت و یک قد و معصوم و

 .. نمیکنم

 .. کنیم زحمت رفع ما بدی رخصت اگه حاالم -

 افکارم با زدن کله و سر ؟ بود نیازی اصال ؟ شود ساکن ام خانه در مدتی میدادم پیشنهاد او به چگونه

 .. کرد می خسته مرا گاهی

  ! دارم خونه یه من .. من -

  ! سالمتی به -

 .. روز سه دو میتونی تو .. تو ! شهر از خارج خونه یه : دادم ادامه و کردم باز لب زور به

 .. داشتم خفگی احساس میزدم حرف شوکا با وقتی ، گرمی هوای چه ! آه

  ! بمونی اونجا .. میتونی تو : گفتم و دادم قورت صدا با را دهانم آب
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  ؟ خونت بیام روز سه دو میخوای : پرسید و انداخت باال را ابرویش تای یه

 .. امن خیلی ! امنه اونجا -

 .. نداشتم خوبی احساس اما کند می فکر چیزی چه به نمیدانستم ، زد زل چشمانم در ثانیه چند شوکا

 .. بودم زده هیجان کمی ، میدادم پیشنهادی همچین دختر یه به که بود بار اولین این

  .. بدم سرویس بهت نمیتونم دست این با میدونی : گفت بیخیالی با و انداخت باال ای شانه او 

 مبهم اینقدر و بود کوچکتر من از سال ده او ! داشتم حماقت احساس ؟ داشت ای معنی چه ؟ سرویس

 .. گفت می سخن

  ! فهمم .. نمی : دادم جواب گیشرمند با

  ؟ نه بدم بهت باید ازاش در خب -

  ! نمیخوام پول من .. نه نه : دادم جواب تند تند فهمیدم را منظورش تازه کردم می گمان که من

 سقف یه زیر زندگی روز سه دو نکنم فکر بیخیال ، استاد نبود پول منظورم منم : داد جواب و کشید پوفی

 توالت آب شیر و صابون با سرمو اینقدر شدم خسته ! نرفتم حموم هفتست سه تازه ورهبربخ جایی به

 .. شستم عمومی

 پیشنهاد به و بودم ایستاده جایم سر همچنان من ولی زد می غر رفت می اتومبیلم سمت به که همانطور او

 اینقدر چرا ، انستمنمید چیزی او از نامعلوم سنی و اسم جز که من آخر ، کردم می فکر ام احمقانه

  ؟ کردم برخورد احساسی

 .. برگشتم او سمت به شوکا صدای با و زدم ام پیشانی به مشتی

 .. منتظرما من استاد -

 .. شدم اتومبیلم سوار و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 .. دروغ یا گوید می راست نمیدانستم حتی ، گفت زندگیش اوضاع از و کرد حرافی کمی شوکا راه طول در

 .. میدادم تکان سر تایید نشانه به گاهی و میکردم گوش فقط
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 صدای با و میکشید سیگار لب به لب چون بود شده کالفه طرفه یک بگومگو این از هم خودش انگار

 .. کرد می بازی رادیو

 .. هستند کننده کسل خیلی تو مثل آدمایی میدونی : گفت پرده بی و رک و کشید پوفی آخر دست

 به مرد یه جذابیت تمام نظرم به ! میگم جدی : داد جواب جانبی به حق لحن با که کردم نگاهش چپ چپ

 .. نمیزنی حرف اصال تو ولی بودنشه شنگ و شوخ

  ! بزنم حرف باهاش .. تا نداشتم کسیو هیچوقت .. من -

  ؟ بودی ساکت اول اول از یعنی -

 .. میزنم حرف گاهی .. دانشگاه ویت ! بگم چی باید نمیدونم .. فقط من -

 ؟ دانشجویی تو ؟ ها : پرسید تعجب با

  ! میکنم تدریس شناسی جامعه گاهی.. استادم من : دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. میندازن دستت دانشجوها وگرنه باشه خوب خیلی باید بیانت قدرت که اینجوری ! نداره امکان -

 کار و سر کتابا با میدم درس وقتی ولی ! بودم ساکت و سرد خیلی همیشه من .. کنند نمی اینکارو اونا -

 .. دارم

 حرف میخواد دلم میکنند بحث کتاب درباره وقتی ، دارم دوست رو کتابا من : دادم ادامه و زدم لبخندی

 .. بزنم

  ! بزنی حرف میاد خوشت که چیزایی به راجع داری دوست فقط پس -

 .. دادم تکان لهب نشانه به را سرم

  ؟ داری دوست چی تو خب -

 .. پرسید می عالیقم از کسی که بود بار اولین این ، کردم ذوق کمی سوال این با راستش

 .. موسیقی : دادم جواب آرامی لحن با و زدم شیرینی لبخند
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 من خدای ؟ پره شب شهرام ؟ پاپ ؟ میدی گوش چی حاال ؟ جدی ؟ موسیقی : پرسید و خندید شوکا

 .. نریاااا کوچه تو تنها پریا از قشنگتر ای ! بزنی هد پریا آهنگ با تو کن فکرشو

 تهی خاطرات تراوش از مغزم تا دادم تکان بار چند را سرم شدم منحرف فکرم ای لحظه پریا نام شنیدن با

 .. نه : گفتم ضعیفی صدای با سپس شود

 ؟ چی پس ! هوم -

 .. گذاشتم ضبط داخل و برداشتم داشبرد داخل از

 .. کالسی با خیلی تو بابا : گفت و خندید شوکا فرانسوی آهنگ شروع با

 .. زدم لبخند زور به و انداختم باال ای شانه

 .. میشنوم پوته ژوته فقط که من ؟ میگه چی میفهمی حاال -

 فهمم .. می -

  ؟ میکنی ترجمه برام -

 ره .. آ -

Il était une fois un petit garçon 

 

 بود کوچولویی پسر روزگاری روزی

 

Qui vivait dans une grande maison 

 

 کرد می زندگی بزرگ ای خونه در که
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Et pourtant au fond de son cœur 

 

 قلبش اعماق در وجود این با و

 

Il voulait devenir grand 

 

 بشه بزرگ خواست می دلش

 

Rêvait d'être un homme. 

 

 .شده مرد که دید می خواب

 

Chaque soir il y pensait 

 

 کرد فکر بهش شب هر

 

Donna Donna Donna Donna 

 

 دونا دونا دونا دونا
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Tu regretteras le temps 

 

 خورد خواهی رو دورانی حسرت روز یه

 

Donna Donna Donna Donna 

 

 دونا دونا دونا دونا

 

Où tu étais un enfant 

 

 بودی بچه که

 

Puis il a grandi, puis il est parti 

 

 رفت سپس شد، بزرگ او سپس

 

Et il a découvert la vie 
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 برد پی زندگی معنی به و

 

Les amours déçues, la faim et la peur 

 

 ترس و گرسنگی رفته، برباد های عشق

 

Et souvent au fond de son cœur 

 

 قلبش اعماق در اغلب و

 

Il revoyait son enfance 

 

 کرد می مرور رو اش یکودک دوران

 

Rêvait d'autrefois 

 

 دید می رو روزها اون رؤیای

 

Tristement il y pensait 
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 کرد می فکر بهش ناراحتی با

 

Et il se souvenait 

 

 آورد می خاطر به و

 

Donna Donna Donna Donna 

 

 دونا دونا دونا دونا

 

Tu regretteras le temps 

 

 خورد یخواه رو دورانی حسرت روز یه

 

Donna Donna Donna Donna 

 

 دونا دونا دونا دونا
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Où tu étais un enfant 

 

 بودی بچه که

 

Parfois je pense à ce petit garçon, 

 

 کنم می فکر کوچولو پسر این به گاهی

 

Ce petit garçon que j'étais. 

 

 بودم من خود که کوچولویی پسر

 

  ؟ گرفتی یاد کجا از ! قشنگه خیلی : گفت و زد محوی لبخند شوکا ، آهنگ اتمام با

 داد یاد بهم .. زن یه -

 بود؟ دخترت دوست طرف اما نیستم فوضولی اهل زیاد من -

  ! نداشتم .. تاحاال من : دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ؟ نداشتی چی -

  ! دختر .. دوست -

  ؟ نبودی هم آشنایی حد در دختری هیچ با یعنی : پرسید و کرد تعجب کمی
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 نیستم بلد اینکارا از .. من -

 میبری منو داری چرا اصال ! استاد عجیبی واقعا ! نمیخواد بودن بلد که چیزا این : گفت و زد پوزخندی

 ؟ خونت

  ! پرسید می سوال چقدر ، زدم جا را دنده

 میکنم کمکت دارم .. زدم آسیب بهت من -

  ؟ کمکه فقط هدفت کنم فکر چجوری ؟ رفتند و دنکر استفاده ازم نفر چند تاحاال میدونی -

 مرا و پرسید می سوال اندازه از بیش شوکا ! میشدم مضطرب داشتم کم کم ، پرید می جهت بی هایم پلک

 .. دهم پاسخی او به تا میکرد مجاب

 میگفتم بهت .. میخواستم پول اگه ! کنم کمکت میخوام فقط .. من -

 آمپاسی؟ تو اینقدر چرا ! سکسه منظورم ، نیست پول منظورم : داد وابج کالفگی با و شد کفری دخترک

  ؟ میگی اینو چرا .. چرا : پرسیدم تردید با و انداختم او به مشکوکی نگاه

 بهت چی ، نمیگیره خانمانو بی دختر یه دست خدا رضای برای کسی روزا این ! عجیبی واقعا تو چون -

  ؟ آشیل میرسه

 .. میداد قرار فشار تحت مرا او ، گرفتم گاز را لبم

 می پیچم سوال چرا ؟ فهمید نمی چرا ، بود شده او معنی بی و خام سواالت بازیچه اندک حواس تمرکز

  ؟ کرد

 .. زد فریاد را نامم شوکا که میدادم دست از را فرمان کنترل داشتم کم کم و میلرزید دستانم

 .. شد رفع بال و گرفتم قتسب میشد نزدیک ما به سرعت به که اتومبیلی از

 .. کوبیدم فرمان به را سرم بار چند و زدم ترمز روی خیابان گوشه شدیم رد اینکه محض به

 .. ایستادم کاپوت مقابل و شدم پیاده ماشین از شوکا زده وحشت و متعجب چشمان جلوی
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 را مغزم های مویرگ تک تک در خون حرکت حتی ، کنم خفه را مخم صدای تا گرفتم دستانم میان را سرم

  ! شنیدم می

 .. نمیشدم آرام اینطور نه ، زدم مشت کاپوت به چندبار و برگشتم

 کرده قیام برابرم در بدنم های سلول تک تک ! کنم تحمل نمیتوانستم ، نمیکردم مبارزه خودم با اینطور نه

 .. بود جاری مغزم و قلب های رگ در فرانسه از بزرگتر انقالبی و بودند

 .. شد خواهند دستان باال کاری کثافت طعمه بیگناهان ، همراست خونریزی و خون با انقالبی هر

 .افتاده اتفاق داخلی جنگ تنم در کردم می احساس

 .. افتاده کبدم های بافت جان به موریانه ویروس ، بودند خوری خود درحال من های سلول

 مایه و شود منفجر بود نزدیک هرلحظه ، اند ذاشتهگ کار اتم بمب مغزم در و شده ریزی خون ام معده در

 .. بکشد لجن به را آسفالت کف اش خونی و لزج

 .. نبودم بلد را راهش اما میشدم آرام باید ، نداشتم آرامبخشی لنگر

 را شورش تا میکوبیدم دیوار و در به را خودم آنقدر شده پا به قیامی تنم در میکردم احساس که زمان هر

 .. مکن آرام

 مغلطه در همیشه ، کرد خواهند حمله زمانی چه دوباره لعنتی های شورش این جنبش رهبران نمیدانستم

 .. بودم

 میان را سرم و زدم زانو زمین روی نوایی بی با ، آمد سمتم به آرام آرام و شد پیاده اتومبیل از شوکا

 .. کردم قایم زانوانم

  ؟ چیه مشکل : پرسید و کرد لمس را ام شانه نرمی به

 میشم .. منفجر دارم -

 ! میگی چی نمیفهمم من : پرسید گنگی لحن با

 .. میسوزم آتیش ترکش توی هیروشیما مثل -
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 .. استاد -

 بیابون یه میون ! شدم گم خودم توی من ، شدم گم من : دادم جواب غمگینی لحن با و آوردم باال را سرم

 ! سرابه یه مثل.. مثل زندگیم تو میاد هرکسی ، نمیبینم وکسی میزنم پا و دست هرچقدر شدم رها بزرگ

 من نمیشنوه صدامو کسی و صامته فیلم یه زندگیم میکنم حس گاهی .. نمیشنوه کسی میزنم فریاد هرچقدر

 .. تنهام خیلی .. خیلی

 نمیخواد هیچکس ، شدم نازل انگیز نفرت خطا یه مثل ! نمیخواست منو هیچکس ، میزارن تنهام همه

 ... باشه نارمک

 بهم و میخورن همو اونو نمیخوان منو بدنمم های سلول : دادم ادامه و شد رها گلوله ترکش مانند بغضم

 .. میکشن همو دارن اونا .. اونا ! میدن فحش

 هفت دنیا این توی : گفت و کرد اکتفا کمرنگی لبخند به بود ماننده هایم حرف متحیر و مات که شوکا

 مگه نداره وجود مروتی و رحم هیچ ! میکنه گریه تنهایی خاطر به تو مثل یکی و داره وجود آدم میلیارد

 نکردم گریه خاطرش به هیچوقت اما بودم تنها زندگیم تمام منم ! نمیکنم درک حرفاتم از کلمه یه حتی ؟ نه

  .. امرد و مردی یه تو ! کنی گریه نمیخوام اما بدبخته جور یه آدمی هر چون نمیکنم سرزنشت ،

  ؟ کنه گریه نباید مرد چرا .. قدیمیا بابای گور : گفت و خورد را حرفش

  ! نبودم .. مرد یه هیچوقت من -

 از میده نشون بکنی مکان و غذا غاز چند خاطر به منو مثل ای گشنه گدا دختر یه نخواستی همینکه -

 .. تری مرد خیلیا

 .. داره نیاز استراحت به که دارم شکسته دسته یه من ، ماشین تو برگردیم بیا : گفت و شد بلند جا از

 لنگر و خوابید بدنم داخلی شورش کردم احساس ، نشست اتومبیل داخل و برگشت که لحظه همان

 .. گرفت آرام سرگردانم

 غریب و عجیب ؟ کرد رخنه دلم در که بود حسی چه این ، کرد رو و زیر را آرامم نا قلب جمله یک با او

 .. گرفت نمی را پریا جای هنوزم اما باشد خوبی مادر یتوانستم او ! بود
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 ، بودم خریده اواخر این که زیرزمینی خانه همان ، رسیدیم خانه به میکردم فکر آنچه از زودتر خیلی ما

 جنگ خاطرات و میداخت مادرم و پدر بزرگ کاخ یاد را من ، بودم متنفر بزرگ های خانه از همیشه

 ... ساخت می اربیم را ذهنم اعصاب

 فیلمای مثل ! واو : گفت خنده با و انداخت بر و دور به نگاهی ، شد زمینم زیر وارد لنگان لنگان شوکا

  ! ترسناکه

 .. کردم قفل را زنجیرش و بستم پشت از را در

  ! میاد بهتم البته ؟ میکنی زندگی اینجا خدایی حاال : پرسید شک با و برگشت او

 بابا : گفت که افتادم آن روی پتوهای و بالشت جان به تند تند و شدم هول ، افتاد وغمشل کاناپه به نگاهم

 .. مهمونی نیومده که انگلیس پرنسس ! بیخیال

  ! نیاد خوشت .. شاید گفتم -

 .. زد اشاره کنارش به و انداخت هم روی را پاهایش ، نشست کاناپه روی

  نشستم او کنار داشتم دست در بالشت و پتو از کوهی که درحالی و خجالت با

 بدی احساس ماشین توی ، بدهکارم عذرخواهی یه بهت کنم فکر خب خیلی : گفت و کشید عمیقی نفس او

  ؟ نه دادم بهت

 دست از تمرکزمو .. میگیرم قرار حالت این توی وقتی ! نداره سوالو چندتا .. پردازش توانایی من ذهن -

  ! میدم

 پامو هیچوقت بودم سالمی دختر اگه ! نمیشناسم رو تو اصال من میدونی ، ستادا بود عجیب خیلی برام -

 .. نمیزاشتم اینجا

  نیستی؟ .. سالمی .. دختر میگی چرا : گفتم میخوردم تاب جایم سر که درحالی و کردم نگاهش دزدکی

 کنم کثیف اعتراف تا سه برات میتونم ، فاسدم من چون : داد جواب و خندید

 .. زدم ** تاکسی راننده یه برای نو ژاکت یه خاطر به دوبارم ، زدم اک* همبرگر ایبر بار یه
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  .. کنی قضاوتم نمیدم اجازه توام به اما کردم زندگی خیابون توی ، استاد اینجوریم من

  ! بانمکی .. تو من نظر به : گفتم لبخند با و خاراندم را سرم پشت

  کمه تختت یه تو منم نظر به -

 چرا ؟ کرد رها را او پریا چگونه ! میخواندم آن وسط از نباید اصال ، گذاشتم میز روی و بستم را دفتر ]

  ؟ داشت خودخوری احساس چرا ؟ درآورد زیرزمین از سر

  ! بود مبهم و گنگ خودش مانند هم ابلیس خاطرات ، کشید می سوت سرم

 .. خوردم چای لیوان یک تمنگریس می پشتی حیاط به که حالی در و ایستادم پنجره جلوی

 تهش و سر تا و بود افتاده جانم به دفتر کرم عام قول به ، رفتم دفترچه سراغ به و نیاوردم طاقت هم باز

 [ کردم خواندن به شروع بودم گذاشته ناتمام که جایی همان از و برگشتم پس نمیشدم قانع درنمیاوردم را

 بیشتر ! گفت نمیتوان که دوست ، کردم پیدا دوست دانشگاه رد بار اولین برای سال سه دو گذشت از بعد

 می محسوب خود دوست نوعی به را او هم من ، نمیداد پس و گرفت می جزوه من از زبانیم بی خاطر به

 .. نمیامد سمتم امتحانات زمان جز علیرضا اما کنم صحبت او با گاهی میخواست دلم ، کردم

 .. میشدم خیره او گویی بذله به و نشستم می کالس کنج معموال من

 میان محکمی سد ما دانشگاه اگرچه ، دارد حسی چه دختران میان محبوبیت بدانم میخواست دلم خیلی

 .. کرد نمی کم علیرضا به دختران عالقه از این اما بود کشیده پسر و دختر دانشجویان

 روانه سمتش به لبخندها تک تک دمیش وارد که کالس در از ، میکردم تصور او جای به را خودم گاهی

 .. میکرد علیک و سالم بودم آنها از کوچکی عضو هم من که دوستانش با رویی خوش با او و میشد

 به آن با و برمیداشت را پدرش قدیمی بنز نبود شخصی های اتومبیل از خبری که زمان آن در علیرضا

 الویس مانند فکلی موهایش و یپوشیدم آمریکایی دوخت خوش های شلوار همیشه ، میامد دانشگاه

 .. داشت پریسلی

 آدم میزد حرف که آتن و آنجلس لس خاطرات از ، بود باالتر پسرها باقی از گردن و سر یک همیشه او

 فرهنگ با چندان زمان آن من ؟ دارد وجود دنیا در هم جاهایی همچین مگر که ماند می دهان به انگشت
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 قرار ای دریاچه فراز بر که سانتورینی آبی گنبد های خانه از وقتی ولی نداشتم آشنایی کشورها سایر

 کران بی دریای به باال از ، میکردم تصور هایش کوچه پس کوچه میان در را خودم ، میزد حرف داشت

 .. میدادم غذا خوار ماهی مرغان به و میزدم زل

 جاز موسیقی شاهد و بگیرم عکس شاهیرم بلوار در ، کنم سفر آمریکا و یونان به هم من میخواست دلم

 آنکه از تر کوچک ، بودم کوچک خیلی من ، رسیدم نمی آن به هرگز اما بود زیبایی رویای ! باشم خیابانی

 .. دهد بها من آرزوهای به دنیا

 او و میشدم محو زندگی کاغذ از ای اشاره تک با که بودم اهمیتی بی نقطه من امثالش و علیرضا مقابل در

 در میتوانستم هم هنوز من اما بود فاصله کیلومترها ما بین ، میزد دور خودش برای را دنیا که گاریپر

 .. بشنوم هم اینجا از را جاز صدای میتوانستم ، کنم حس را دلمه خوش بوی و بزنم قدم آتن های خیابان

 خیابان در گردی دوره قاشن میخواست دلم که بود این نگذاشتم درمیان کسی با هرگز که رویاهایم از یکی

 این اندازه به چیز هیچ ، بیاورم کاغذ روی به را مردم عبوس و خندان چهره و باشم آنجلس لس های

  ! نبود خواستنی برایم رویا

 وقتی ولی امیدواری بدان میکنی که آرزو ، باریکیست مرز آرزو تا آن بین ؛ است مشخص نامش از رویا

 از نمیخواهی دیگر میگذاری بالشت روی به که را سرت ، میرسی آن به وابخ در تنها باشد رویا برایت

 .. شی بلند خواب

 تا و بودم افتاده گیر آن در که بود زندگی نام به زندانی از فرار برای ای وسیله خواب هرشب من برای

 .. نداشتم آزادی اجازه مرگ زمان

 اما است مرده او ، کند می زندگی ای شیشه تابوت یک در که بودم ای مرده ماننده سالگی 24 سن در

 .. بیند می را چیز همه هنوز

 که بود این دلیلش ، نداشتم خودکشی جرئت هرگز میکردم احساس زندگی از که نفرتی وجود با 

 اشک آن پای به صبح تا و گرفتم را سارتر تهوع کتاب ، کتابخانه از سالگیم 24 تولد از قبل روز چند

 .. ریختم
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 کردم می درد احساس عمیقا ، خورده گره خودم نکبت و سیاه زندگی با جمالتش تک تک میکردم اساحس

.. 

 این گرفت را جلویم که چیزی .زد سرم به خودکشی خیال که کردممی احساس وحشتناکی تنهایی چنان»

 زندگی از تنهاتر خیلی مرگ در من و شد نخواهد متأثر مرگم از کسهیچ مطلقا   کس،هیچ که بود فکر

 «.بود خواهم

 میکشم که آپارتمانی های سوسک مانند من مرگ که افتادم فکر این به و کردم تکرار بارها را جمله این

 میخوردم که غذایی ، میکردم تنفس که هوایی ! بودم خاصیت بی و اضافی من ، نداشت اهمیتی کسی برای

 آور تهوع و خاصیت بی عمیقا من ! بود نشده ساخته من برای میکشیدم دراز آن روی که بالشتی حتی ،

 .. بودم

 پیچیده این و باشم باید میدانستم فقط هستم متنفر خودم از چه برای نمیدانستم گاهی که بود اینجا مشکل

  ! بود زندگیم تضاد ترین

 کرف چه برای ؟ میکردم زندگی چه برای ، رفت می سوال زیر من وجود علیرضا مانند هایی آدم وجود با

  ؟ بود کجا جهان این انتهای ؟ کردم می

  گشتم را علم و فلسفه و عرفان تا مذهبی متون از ، بودم ام گشته گم دنبال به مدام سالگی 26 تا 22 از من

 .. هدف بی و پوچ ، میزدم پا و دست نیهلیسم در ، کرد نمی راضی مرا هیچکدام

 کنم نفرت احساس قبل از بیشتر میشد باعث این ، آفریده درد با و گناهکار را انسان خدا گفتند می ای عده

 .. نامیدند می خدا را آن که خالقی و خودم از ،

 .. بودند آن اثبات صدد در و میدانستند ای ذره تکامل واسطه به را دنیا تشکیل ای عده

 .. سوخت دخواهن الهی عذاب آتش در که گناهکاری های انسان از و میزدند حرف جهنم و بهشت از برخی

 اگر ، میکردند تعریف متفاوتی اشکال به را آن ماهیت و داشتند باور موجودیت به آنها همه کالم یک در و

 .. میخوانند یهوه یهودیت در و لرد مسیحیت در بود هللا اسالم در خدا

 .. نداشت شک آن ذات در کسی که بود کافی و بد مطلق شیطان وجود تنها
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 یاد نیکی به آن از که خدایی اما انگاشت نمی نهان را این و بود شر تنهایی به ، جنگید نمی او برای کسی

 شمشیر شیطان برای کسی چه ، گرفت می را نفر هزاران جان که بود مذهبی های جنگ اصلی عامل میشد

  ؟ بود کشیده

 خط را آنها تک تک دور رسیدم کامل خال به که زمانی و یافت ادامه سالها تا عقیدتی جوی و جست این

 .. کشیدم

 و کنم گذر آن از دوباره میخواهم ، است تیرگی و تنهایی ، شوربختی ، ناامیدی از پر من زندگی از سال ده

 .. برسم سالگی سی به

 ! نبودم خوبی چران چشم ، میزدم دید را اش دخترانه و ظریف اندام و مینشستم پریا سر پشت که زمانی

 توهم بارها بودم او با وقتی ، ریزد می عشوه برایم عمد از و میخواند را نگاهم معنی میکردم حس گاهی

 .. میزدم جنسی رابطه

 .. بنوشم آب ای جرعه تا رفتم می بیرون اتاق از و نشست می ام پیشانی روی به سردی عرق

 های سینه به ، کنم حس را لبانش شده هم بار یک برای حتی ، شوم نزدیک او به کردم تالش بارها

 .. توانستم نمی اما کنم متوقف را زن بهم حال و کثیف بازی این جا همین تا و بزنم دست کوچکش

 جانب از مبهم ترس این بلکه کرد می پا به فریاد و داد من از حرکتی با یا بود لقی دهن دختر گویم نمی

 .. میداد باد به را شجاعتم و میشد ساتع خودم

 خاطرات دست به را کوچولویم نیمفت مجبورم آن از بعد و داشت خواهم را او پاییز ماه سه تنها میدانستم

 من ، داریم سنی تفاوت سال 15 که نبود مهم برایم ! بفهمد را احساسم تا میکردم کاری باید ، بسپارم

 به است ممکن لحظه هر و آمیخته در شهوت با که عشقی بلکه رویایی های عشق آن از نه ،  بودم عاشق

  ! کنم کنترل را خودم چگونه باید نمیدانستم که بود موقع آن ، برسد ارانفج مرز

 فراموش ، درآمد صدا به ام خانه زنگ بودم عریانی مرد و زن جنسی آمیزش کشیدن مشغول که روز یک

 .. کردم رها را نقاشی و کردم جا به جا را کالسش ساعت که بودم کرده

 دید معرض از را او فورا تا گرفتم تصمیم و افتادم نقاشی یاد دیدم در جلوی را او چهره اینکه محض به

 بیخیال که برد باال را خونم آدرنالین احمقانه فکر این آنقدر و شد مانعم ای پلیدانه فکر اما کنم خارج پریا
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 ورود محض به پریا ! گرفت ام نقشه ، ببیند را استادش شاهکار محبوبم هنرآموز تا گذاشتم و شدم نقاشی

 .. خورد جا و شد رو در رو تابلو با اتاق در

 .. کرد سکوت و برگشت من سمت به سپس بود کرده شک خود عقل به گویا ، کرد ریز را هایش چشم

 آمیز شیطنت هم که بود چشمانش در نوری ، کنم رضایت احساس یا بترسم نگاهش برق از نمیدانستم

 .. زده وحشت اندکی هم و کرد می جلوه

  ؟ کنیم شروع میتونیم : پرسید و نیاورد میان به حرفی بود دیده که چیزی از وا حال این با

 بود نگذشته کالسمان از دقیقه بیست هنوز ولی شد آماده سرعت به او ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .؟ کنید می کار اروتیک شما استاد : پرسید و نیاورد تاب که

 .. گاهی -

 میتونم ولی باشه ادبی بی شاید ، میپرسم اینو که ببخشید : پرسید و گرفت ودخ به ای زده خجالت چهره 

  ؟ ببینم کاراتونو

 آره -

 .. دادم نشان او به و آوردم بیرون بود اروتیکم کارهای به متعلق که ایA5 دفتر کمد داخل از

 .. کرد زدن ورق به شروع و نشست کوتاهش صندلی روی ، کرد پاک را دستانش دستمال با پریا

 .. میمکید را صلیبی که بود عریانی زن به مربوط نقاشی اولین

  ؟ کافرید شما ببخشید : پرسید کنجکاوی با او

 .. ندارم باور ، دارید اعتقاد شما که چیزی به من : گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .. آها -

 .. نمیاورد خود روی به اما میرسید نظر به شرمنده و  زده هیجان ، زد ورق را بعدی صفحات او

  ؟ بپرسم دیگه سوال یه میتونم ببخشید -
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  دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ؟ ذهنیه یا دارید کشیدن برای خاصی مدل شما -

  ! بکشمش .. تا خواست ازم زن یه بودم تر جوون وقتی : گفتم و گرفتم دستش از را دفتر

  ؟ کشیدید ؟ خب -

 ! بودم ترسویی پسر من ، کردم فرار نه: گفتم و گذاشتم کمد داخل را دفتر

  ! نمیاد بهتون : گفت و خندید گلو در

  ؟ نه هستی اما باشی شیطونی دختر نمیاد توام به : دادم جواب و برگشتم

 ؟ لحاظ چه از شیطون : پرسید خجالت با و شد قرمز سوالم شنید از

  ! جنسی .. کنجکاوی : گفتم و کردم نزدیک او به را ام تکی صندلی

 ...گرفت عبوسی چهره و کرد مصلحتی سرفه

  ! بدم ادامه تمرینمو بهتره -

 نوجوونی .. تو چون طبیعیه -

  ؟ داری هم پسر دوست ببینم

 ولی میبردم لذت او با مصاحبت از ! شدم صمیمی حد از بیش لحظه یک شاید ، کرد نگاه سمتم به تعجب با

 .. زد نمی حرف من با معموال پریا

  بچم چیزا این برای هنوز من ؟ میپرسید اینو چرا -

  ؟ نه میفهمی سنت از بیشتر خیلی تو اما -

  ! نمیاد خوشم پسرا از ولی شاید -

  ؟ نمیاد خوشت .. منم از : پرسیدم فکری بی با چرا نمیدانم

 .. زیاده خیلی سنتون ! هستید مرد ! نیستید پسر که شما استاد : داد جواب ناامیدی با او
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  ؟ میکنه مرد رو آدما چی میدونی تو ! دادی رو ساله شصت .. پیرمرد یه حس بهم حرف این با -

  ! بپرسم که ندارم جرئتشم و نمیدونم -

  ؟ پریا میترسی .. من از -

 .. آره امروز -

  ؟ کنم تعریف .. خاطره یه برات میشه ! هستی صادقی دختر تو : گفتم و زدم کمرنگی لبخند

 .. زد پلک بله هنشان به

 و بود گیتا اسمش ، گرفت زن بابام میومدم شمار به نوجوون یه و بودم بزرگتر تو از سالی سه دو وقتی -

 پدر زن آدمی همچین ! نداشت خارجی مدالی با تفاوتی هیچ که جوون استیل خوش و خوشگل زن یه

 ازدواج به بود شده حاضر چرا میدونی حتما ، داشت هم خوبی مالی وضع که بود شده من ساله پنجاه

 .. بده تن باهاش

  ! پول خاطر به -

 میشناسی که رو باباها زن ، شد بدتر رفتارش رفته رفته ولی میکرد رفتار ها فرشته مثل اوایل گیتا -

 میداد آزارم مادرم برابر سه گیتا ولی ندارم خوشی دل مادرمم از من البته ، نمیگیرن مادرو جای هیچوقت

.. 

 دلم و کردم می کنجکاوی جنسی مسائل درباره گاهی ! تو مثل درست .. بودم ساده و جوون من نیمیدو

 دم دختری با هیچوقت بودم آرومی و خجالتی پسر چون و سردربیارم مخالفم جنس آناتومی از میخواست

 .. کنه ارضا کنجکاویمو احساس این بتونه تا نشدم خور

 ، داشت عجیبی جذابیت پوشید می نمایی بدن زنونه های لباس اکثرا که اندام خوش گیتا نوجوون من برای

 احساس تا رفت می رژه من جلوی قصد از گاهی میدونی .. گیتا ولی بابامه زن اون میدونستم طرفی از

 دختر یه مثل بدنش ! داره حسی چه نوجوون پسر یه میدونست خوبی به اون ، کنه تحریک رو جنسیم

 که کرد می ادعا بابام گوش زیر پچ پچ با و نمیشد نزدیک بهم اصال اما بود ظریف و لطیف نوجوون

 .. بره خونه این از باید و داره بدی نظر بهم پسرت
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 و سر بودم اتاقم توی جورابش با خودارضایی مشغول روز یه که زمانی و کرد رو خودش کار باالخره

 چیزو همه پدرم به که زد داد هام التماس رغم علی و انداخت راه حسابی بیداد و داد یه ، شد پیدا کلش

 اینقدری زدم کتکش تونستم تا ، رسوند جنون مرز به منو این و شکست رو عزیزم بوم حتی اون ! میگه

 پدرم برگردم اگه میدونستم چون شدم متواری خونه از همیشه برای و نداشت هم فرار جون درد از که

  ! نمیزاره زندم

 .. واو -

 توی ! نبودم جریان این سوی هم هیچوقت من اما پذیره نمی رو چیزا این ما جامعه .. ما جامعه میدونم -

 .. منی مثل تو میکنم حس و بودم پروازی بلند آدم ، کردم می زندگی خودم عالم

  ؟ ندارید بچه شما استاد : گفت و گرفت معصومی چهره

  ! نبودم کسی با هرگز من -

 .. دوست .. حتی : پرسید ارهدوب و شد سفید و سرخ کمی

 دارم فرق ساالم و سن هم مردای بقیه با یکم من ، ندارم دخترم دوست نه : گفتم و زدم مهربانی لبخند 

  پریا

  ؟ فرقی چه مثال : پرسید کنجکاوی با

  ! بدونی که .. که زوده خیلی -

  ! میفهمم سنم از بیشتر خودتون قول به بدونم میخوام اما -

  ! میشم ترسناک .. یکم یاینجور -

  ! نمیترسم استادم از من : داد جواب و خندید

 .. من : گفتم آرامی صدای با و فشردم نرمی به را آن لبه و کشیدم روشنش رنگ نارنجی موهای به دستی

 .. بزنم حرف احساساتم از راحتی به نمیتوانستم ، خوردم را حرفم

  ؟ چی شما : پرسید تاکید اب بود حرفم ادامه منتظر همچنان که او
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  .. میکنم فکر من .. من -

  ! داری زیبایی .. موهای تو میکنم فکر : گفتم زورکی لبخند با و دادم قورت را دهانم آب

 اما ممنونم : داد جواب فروتنی با و نیاورد رو به اما خورد یکه نداشت را حرفی چنین شنیدن انتظار که او

  ! بلنده یخیل چون میکنه اذیتم گاهی

 .. میداد شیرینی شکالت بوی که ابریشمی بلند موهای ! داشت مو کمر تا دخترک ، میگفت راست

 ! ببافم موهاتو میتونم .. میتونم -

 .. کنم لمس را عطر خوش و نرم تارهای آن بیشتر لحظه چند میخواست دلم ، گفتم را این فکر بی

 .. بپردازد اش طراحی ادامه به تا خواستم او از و آوردم بیرون داشتم کمدم در که پولی کش

 آوری جمع مشغول کردم می نوازش نرمم شانه با را پرپشتش گیسوان که درحالی و ایستادم او سر پشت

 .. شدم موهایش تره تره

 و چین از را این ، گرفت می دردش گاهی ، کرد می گیر ام شانه الی به ال در رنگش نارنجی موهای

 فهمیدم می اش پیشانی چروک

 .. من ریای بی و محبوب دخترک ، شدم ام شرلی آن بلند موهای بافتن مشغول آرامش با ، 

 تاب این از بیش ، میکرد ام دیوانه موهایش عطر ، بستم پول کش با را موهایش دم رسیدم که آخر به

 کمرش دور پشت از را دستانم و بردم فرو گردنش گودی در را سرم خردانه نابه حرکت یک در و نیاوردم

 .. کردم حلقه

 .. ماند حرکت بی و افتاد دستش از قلم ، زد یخ کمرش داغم دستان حس با

 .. نداشتم موجهی بهانه و عذر هیچ و کرده ضایع را خودم ، کنم کار چه باید نمیدانستم

 که هم بار یک ربگذا ، باداباد هرچه گفتم خودم با ، میزد قبل از کندتر قلبش ضربان حتی بود ثابت پریا

 .. کنم حس زبانم زیر را کوچولو نیمفت این مزه شده

 .. کردم لمس را آنها لباس روی از و دادم سوق کوچکش های سینه سمت به شکم از را دستانم
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 اندازه این جرئت روز آن تا ! نمیدانستم نه یا بود درست کارم ، لرزید لحظه یک و کشید ضعیفی آه زیرلب

 راه داد و جیغ آیا ! چیست پریا واکنش بکشد باریک جاهای به کار اگر نمیدانستم و تمنداش را پیشروی

  ؟ کند می همراهی من یا ؟ میندازد

 چیز همه روز آن اما نمیزدم کاری به دست احساسات روی از و بودم محتاطی آدم ام زندگی در همیشه

 گودی و بکشم آغوش در را او بیشتر لحظه چند برای تا کنم متوقف را زمان بودم حاضر ، داشت فرق

 .. ببوسم را گردنش

 .. نکنم توجیه او برای را خودم که شیرین آنقدر ، بود من زندگی گناه ترین شیرین کشیدنش آغوش به

 .. کرد زمینی را ما عشق ، نبود سیب چیدن مساله ! انگار بودم شده آدم او با

 عاجزم و کوچک پریای ، زدم سرش فرق به ای بوسه کردم می بازی کوچکش های سینه با که همانطور

 .. بود شده ناتوان و سست شهوتم چنگال زیر

 که نبود بعید ، میزد جیغ هم شاید ! بود داده دست از را اش صوتی تارهای ، بزند جیغ توانست نمی شاید

 می داد اگر حتی ، بود شده کر هایم گوش که بودم شده دلفریب آلود شهوت حس این غرق آنقدر ! نشنوم

 دست به که طعمه ، کردم نمی رها را او میخواست کمک البه و عجز با اگر ، کرد می صدا را نامم اگر ، زد

 .. است طبیعت جبر بلکه نه من انتخاب دریدن ، نیست چاره راه افتد شکار

 را گلویش نشسته نرمش و چرب طعمه انتظار به ها هفته که ای گرسنه گرگ مانند ، دریدم می را او باید

 ، کردم می تغذیه گوشتش از او های التماس به اعتنا بی و کردم می پاره را هایش لباس ، شکافتم می

 می کفتارها دست به را جانش نیمه الشه و کردم می تکه تکه را هایش استخوان ، مکیدم می را خونش

 .. سپاردم

 تاراج به را اش دخترانه بدن خودخواهانه و دهم گوش او های ناله به میتوانستم چطور ؟ چطور ولی

 .. بود توخالی خیال و وهم افکارم تمام ؟ بکشم

 شانه لرزش از را این ! بود کرده بغض پریا ، آوردم فرود گلویش ریز استخوان روی به آرامی بوسه

 مگر ؟ کردم می دنبالش مگر ، کند فرار دستم زیر از توانست می نمیخواست اگر اما فهمیدم می هایش

 و بغض دلیل خواست می اگر ؟ کرد می چکار اینجا خواست نمی اگر ؟ خواست نمی را این هم خودش
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 نمی لایر هایش اشک بخرد را ترحمم خواست می اگر ، بود فایده بی اندیشیدن ؟ بود چه تمساحش اشک

 .. شد

 ! خواندم نمی را هایش گریه متن من ، خواهد می چه گفت می باید

  ! بسه .. بس : گفت و کرد باز لب زور به کاشتم اش شانه روی که سومی بوسه با

  ؟ کردی قمار .. تاحاال -

 .. داد تکان راست و چپ به را سرش

 .. میشی بازی وارد وقتی ، میبندی شرط تومن ها میلیون وقتی ، میکنی قمار وقتی -

 دست که وقتی تا : دادم ادامه و مفشرد را هایش سینه نوک ، دادم پایین زیرلباس از را کوچکش تنه نیم

 .. نداری برگشتی راه هیچ نشه تموم

  ! نبستم شرط باهات من ! نکردم .. قمار .. من : داد جواب بریده بریده  لرزانی صدای با

 قمار .. قمار تکشون تک روی .. بکارتت ، جسمت ، خودت روی میزاشتی اینجا رو پات که روزی هر -

  ؟ گذاشتی میز روی بیشتری ژتونای بار هر چرا ، بینیم پیش غیرقابل چقدر نستیمیدو که تو ! کردی می

  ! فهمم نمی .. من -

 تو : گفتم و کردم باز آرامی به پشت از را شکمش های دکمه ، بود پوشیده داری دکمه بلند آستین پیراهن

 کنی ادعا بعد و کنی خودت نهدیوو منو اینکه از ، میبری لذت کار این از ولی پریا .. میفهمی خوب خیلی

 شده رو .. برام دستت دیگه ولی .. ولی شیطونی کوچولوی نیمفت یه تو ! نبوده تو تقصیر که کنی ادعا ..

!  

 از بیش هم شاید ! نداشت مقاومتی هیچ او ، درآوردم را پیراهنش و کردم باز انتها تا را هایش دکمه

 .. بود ریخته فرو اش اراده سد و شده شوکه اندازه

  ؟ کنی چیکار .. میخوای : پرسید و گرفت هایش سینه روی ضربدری صورت به را هایش دست

  ! شاید .. ارگاسم : گفتم و کردم نوازش آرامی به را سفیدش مکی کک بازوی
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 ؟ میفهمی ! دخترم هنوز من -

 .. میفهمم : گفتم و دادم تکان بله عالمت به را سرم

 ؟ چیه دردت پس -

  ! کافیه همین ! کنم لمست بزار .. اربز فقط -

 .. چکید چشمش گوشه از اشک قطره چند

 ، آورد نمیتوان زبان به را  احساسم ، کردم لمس را هایش شانه و شکم دوباره او های گریه به توجه بی

 .. میمیرد قلم در احساس

 .. انگار بودیم شده مثلث ! سر ، شانه ، دست ، او های شانه ، من های دست

 لذت چه بودم عاشقش دلیل بی که نوجوان دختر آن اندام لمس که فهمید نخواهید گاه هیچ و فهمید نمی

 .. نیست دلیل بی کدام هیچ که زنند تجاوز تهمت من به شاید ، بگیرند مضحکه مرا شاید ، بود بزرگی

 جایم سر شنیدم نشزبا از که ای جمله با ولی بودم شادی غرق او تن لمس از و بودم بسته را چشمانم

 .. شدم خشک جانی بی مجسمه مانند

 ... نمیزارم اینجا پامو هیچوقت دیگه : گفت ممکن لحن ترین انگیز نفرت با کرد می گریه همچنان که او

 .. بود گرفته انزجار رنگ ، زدم زل هایم دست کف به ، گرفتم فاصله او از آرام آرام من و

 من از همیشه برای پریا اگر ، بکشم خط را او دور همیشه برای بار یک تا بود کافی جمله تک همین

 .. نمیبخشیدم را خودم میشد متنفر

 محکمی ضربه چنان و آورد فرود سرم بر را آهنینش پتک شرمساری و داد شرمساری به را جایش لذت

 .. برخاستم رویا و خواب از آن یک که شد وارد مغزم به

 ساعت امروز آمد یادم تازه ، شدم خیره کرد می نگاه من به لبخند با و ودب ایستاده در جلوی که پریا به

 ... کردم جا به جا را کالسش

  ؟ خوبه حالتون ؟ استاد : پرسید نگرانی با شد ام خیره نگاه متوجه که او



 

ابلیــسوسوسه                       Page 68 | 462 
 

 پاره را منحوس طراحی آن و رفتم اتاق سمت به دوان دوان ، افتادم اروتیک نقاشی یاد به ناگهان من و

 .. کردم پاره

 میدانستم و نگریستم می پریا آمد و رفت به ناامیدتر روز هر من و گذشت می سرعت به پاییزی روزهای

 .. بینم نمی را او دیگر ماه دی امتحانات شروع با

 هیچ کوچولو نیمفت آن ، بود نقاشی و طراحی باب در دیگری شاگرد و استاد هر مانند هایمان حرف

 .. پنداشت می مسن را من ، نداشت ساله سی پیرمرد اب بحث به ای عالقه

 ... آمد کالس به پر دست با روز یک ، بود ماهش دی امتحانات نزدیک که ماه آذر اواخر

 برای گفتم ، استاد بود تولدم دیشب : گفت و کرد تقدیمم ذوق با را آن ، بود آورده برایم کیک ظرف یک

 .. بیارم کیک برش یه شمام

 نیاوردم رو به اما گنجیدم نمی خود پوست در بود فکرم به که این بابت کیک از بیشتر ، کردم تشکر او از

.. 

 و میکردم تحسین را او دلم در ، نداشت نقض اش طراحی و داده انجام کامل را هایش تمرین روز آن

 .. کنم دعوت پاریس کافه به را او شده هم بار یک برای تا بود ای بهانه تولدش

 .. کرد قبول میکنم دعوت را او تولدش برای صرفا که دادم اطمینان او به که بعدا اما خورد جا ولا پریا

 را پریا وقتی اما ننشست لبم به لبخندی او حضور در اگرچه ، بودم دنیا مرد ترین خوشبخت من لحظه آن

 عجیب بس این و کردم می شادی احساس قلب ته از بار اولین برای ، خندیدم بلندی صدای با کردم بدرقه

 .. بود نادر و

 بار ! داشتم ذوق و شوق کودکان مانند ، کشیدم ها نقشه قرارمان برای ، خوردم وول تخت در صبح تا

 .. نه یا هست شاگردم او که نداشت اهمیتی ، بردم می بیرون را دختر یک که بود اولم

 لباس دنبال به کمدم در بار اولین ایبر و گرفتم سریعی دوش ، برگشتم دانشگاه از که بعد روز صبح

 .. هستم سلیقه بی بسیار هایم لباس انتخاب در شدم متوجه روز آن ، گشتم مناسبی و شیک
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 مشغول هایم لباس پرو به ، میداد آموزش را قرار برای شدن آماده مراحل که خانوادگی مجله یک داخل از

 .. شدم

 مشکی رنگ به معمول طبق پس دهم حالت مناسبی مدل را مموهای نه ، کنم ست را ها رنگ میتوانستم نه

 .. دادم تن

 .. کردم می ناامنی احساس پوشیدم می روشن رنگ اگر ، بود تیره و مشکی های لباسه از پر من کمد

 به تن تام سال ده همین برای شاید ، کنند می مسخره مرا و میخندند من به مردم خیابان در کردم می گمان

 آن برای متعددی دالیل همیشه ، است تاریک قبرهایش مانند مردگان دنیای که هرچند ندادم دیگری لباس

 .. داشتم

  مجله مراحل طبق دوم مرحله در

 نمی دلم به هیچکدام ! بردم باال ، دادم راست و کج فرق ، کردم بازی بلندم موهای با و ایستادم آینه جلوی

 .. نشست

 ، بستم آبشاری یا آناناسی را بلندم موهای و برداشتم را آن ، افتادم پول کش یاد و انداختم کشو به نگاهی

 دم و آوردم فرود ام پیشانی بر مشتی ، شدم پشیمان حماقتم از ! بود کودکانه اما چیست نامش نمیدانم

 .. کردم امتحان را اسبی

 نمایان خوبی به را مای تیله بزرگ های چشم و میامد هایم ریش و چهره به ، بود تر مردانه یکی این

 .. میساخت

 باید ؟ نداشتم حسابی و درست عطر یک حتی چرا ! ماندم جا آن در ، بود مناسب عطر انتخاب سوم مرحله

 و سر به را همان ، بودم گرفته هدیه تستی میلی چند عطر یک قبل روز چند آمد یادم ، خریدم می عدد چند

 آمد یادم مقصد به رسیدن از قبل ، کردم حرکت قرارمان محل سمت به معین ساعت راس و مالیدم صورتم

 شدم مجبور و خوردم حرص حواسیم بی دست از ، بودم کرده فراموش را مجله آخر مرحله ! نخریدم گل

  .. شوم معطل خیابان در ربعی یک و بزنم دور را اصلی خیابان

 

 .. بود هنیامد هنوز پریا ، رسیدم کافه به مقرر زمان از دیرتر دقیقه ده
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 را تنهاییم روزهای که ام همیشگی پاتوق همان ، نشستم ای دونفره میز پشت و کشیدم راحتی نفس

 .. میگذراندیم را خوشی ساعات ما و میامد دیدارم به ام معشوقه ، نبودم تنها دیگر بار این اما میگذراندم

 نیمفت و بچینم آن روی تا بگیرم ریتکب چی کافه از میخواستم ، کردم انتخاب را فنجانی کیک منو داخل از

  ! کنم سورپرایز را کوچولویم

 .. رفتند و آمدند تک به تک ها زوج ، نشستم منتظر و کشیدم موهایم به دستی

 .. ساعت پنج ، ساعت یک ، ساعت نیم ، ماندم منتظر چقدر نمیدانم

 نامردم پریای برای که رزی گل تک به تنها و تک من و میشد خالی و پر مدام برم و دور های صندلی

 .. میشد قبل از تر پژمرده ثانیه هر گذر با که من بیچاره و تنها گل تک ، نگریستم می بودم خریده

 فقط که کنی پرواز را خانه تا دانشگاه از ، نخوابی شب یک اولت قرار برای ! بکن را فکرش ، گرفت قلبم

 پا دنیا این به انگار که رفت جوری ، نیامد هرگز ، یامدن پریا ، نیاید او و بگذرانی وقت او با ساعت یک

 .. بود نگذاشته

 داریم ! شبه دوازده ساعت داداش : گفت و زد مهربانی لبخند او ، کردم باز چشم چی کافه های تکان با

 .. میکنیم تعطیل

 .. افتادم قرارمان و پریا یاد ناگهان ، انداختم بر و دور به نگاهی و مالیدم را چشمانم

 .. شدم بلند جا از و زدم تلخی لبخند ، داشت قرار میز روی همچنان رزم گل تک

  ؟ نیومد : پرسید گل دیدن با و کرد عذرخواهی چی کافه

 .. بیاد نمیخواست اولم از : گفتم شدم می خارج در از داشتم که درحالی و گذاشتم میز روی پول مقداری

 .. بارید می نم نم باران ، کردم حرکت اتومبیل سمت به و بردم فرو هایم جیب در را دستانم

 را حالم میشد پنهان باران قطرات زیر که هایی اشک ، انداختم سرم باالی ابری و تیره آسمان به نگاهی

 .. کرد می منقلب
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 فاصله کافه با بیشتر متر چند هنوز ، ایستادم رو پیاده در ، رسید رگبار به باران دقیقه چند عرض در

 .. انداختم عقب به نگاهی که بودم گرفتهن

 روزی نمیکردم فکر هرگز ، کرد می تداعی را قلبم شکستن صدای کافه خاموش های چراغ و بسته درب

 تا آن درد و کشید تیر قلبم ، شد کنده گوشتم از ای گوشه میخورم قسم ، شب آن اما کنم حس را آن درد

 .. پیچید مغزم استخوان

 و گذاشتم فرمان روی به را سرم و شدم ماشین سوار فورا ، رسیدم اتومبیل به تا کردم ترتند را هایم قدم

 .. شکستم بود پیچیده گردنم دور بوآ مار چون که بغضی

 .. میگذرد بیشتر یا سال ده شب آن از ،  سوختم میداد را تو بوی که خیابانی کادر گوشه بارانی شبی

 ... میشد تیزتر روز هر که که ای زده زنگ جرخن با ، میزدم را خود رگ هرشب من و

  ! بودی غایب امان نفره دو قرار اولین در که تویی گردن مینداختم و میکشتم را خودم

 .. میدهد جر را تو ی خره خر کنی ولش روحیست بدخیم بیماری یک وابستگی

  ابم از دور جان نیمه ماهی نه  ، تابم بی دائما نه تو رفتن از میگفت که دوستی قول به

  دلداري و یاري كنار روز هر

 ..... خوابم مي راحتي به ! خوابم مي شب

  سنگیني غم و ترافیك و بود شب

  سنگیني غم و ترافیك و بود شب

  انداخت پایین بار دو را خود مردي

  گیني غم هوایي پل روي از

 موسوی*

*** 

 .. میداد را هایم تلفن جواب مادرش نه و یامدم آموزشگاه به نه ، نبود پریا از خبری و میگذشت روزها
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 .. نمیداد جواب کسی اما میزدم زنگ اشان خانه به عمومی تلفن از بار سه روزی حداقل

 پاییزی خنک نسیم و گرفت برف رنگ ها خیابان و کوچه ، رسید سر سرما از باری کوله با زمستان

 .. داد زمستان سرد سوز به را جایش

 .. بیاورم دفتر روی به را هایم حرف نمیتوانم اوقات گاهی ، دارم شکلم ها آرایه با من

 ، بود سرد او بدون زمستان : میکنم خالصه کالم یک در ، دهم ادبی برگ و شاخ جمالتم به نمیخواهم

 .. سرد خیلی

 لمس و داغ قهوه خوردن از هنوز ، نشستم می اطرافم منظره تماشای به پاریس کافه میز پشت هنوز من

 .. بردم می لذت بافتم های کش دست

 یک ! کنم تمام را آن نداشتم جرئت ، بود زده یخ فریزر گوشه بود آورده برایم پریا که کیکی تکه آن هنوز

 .. بودند شده من یادگاری تنها صورتی پاپیون جوراب جفت دو و ناچیز کیک تکه

 به و نشستم می ساکن تاب روی نگمر خاکستری و بزرگ کت جیب در دست ، میزدم قدم پارک در گاهی

 .. میشدم خیره میاوردند بازی برای را کودکانشان که مادرهایی و پدر

 که فهمیدم ، شد گرم دلم مادر و پدر عشق و کودک های خنده صحنه دیدن با ، برفی سرد روزهای آن

 .. دارم نیاز نفره سه خانواده یک وجود به چقدر

 به عالقه و عشق با که فرزندی ، ببوسم را او اجازه بی و بگذارم اش شانه روی به را دستم که همسری

 .. بنشینم هایش خنده تماشای

 .. گشتم می کار و کس بی و مجرد هنوز و گذشت می عمرم از سالی سی

 که من مثل مردی با میخواست زنی کدام آخر ، بردم می گور به را خانواده گرم آغوش داشتن آرزوی شاید

  ؟ کند وصلت است منزوی و گریز اجتماع حد این تا و زند می حرف زور به

 قدرتمند تنها نه من ، شوند می قدرتمند مردان عاشق همیشه زنان بودم خوانده خانوادگی مجله یک در

 .. کردم می ناتوانی و ضعف احساس اندازه از بیش بلکه نبودم

 .. شدم پشیمان و یدمکش هایی نقشه آن برای ، کردم فکر خانواده تشکیل به بارها
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 که کردم می چکار من ! نمیشد زنم که هم پریا مثل دختری ، بودم فراری که سالم و سن هم زنان از

  ؟ کنم فکر دیگری زنان به ساله 15 14 دلبر های نیمفت جز نمیتوانستم

 ساخته که شیمو النه این در ، کنم اضافه آن به دومی نفر که داشت جا نفر چند برای من خانه مگر تازه

 .. میشدم جا زور به هم خودم بودم

 اگر خیابان و کوچه در ، نداشتم خرید برای ای انگیزه هیچ چون میشد انباشته حسابم در هایم پول معموال

 یک هرچیزی من نظر از ! میگذاشتم خاصی کشو در و میاوردم خانه به کردم می پیدا بخوری درد به چیز

 ، رنگی پونز ، شلوار کش ، خالی کبریت جعبه از پر کمدی ساده عقیده همین رب بنا و میخورد درد به روز

  ! بسازم ای هنری قطعه آنها با روزی تا بودم امیدوار و داشتم .. و زنانه چرم کفش لنگه یک

 کمی اگرچه ، کردم طراحی پریا و خیالی کودک ، خودم از نفری سه پرتره ناخوداگاه و نشستم شب یک

  ! باشد من زندگی تحول و تغییر برای الهامی میتوانست اما رسید می نظر به ناشیانه

 مرگ : گفت می که میوفتادم مادربزرگم جمله یاد همیشه ، کردم تالش پریا به شدن نزدیک برای دوباره

 .. پسرم بار یک هم شیون و بار یک

 چه آن با میشد سنگین کوه مثل و ماند می دلم در اگر ولی نمیخوردم حسرت بعدا الاقل گفتم می او به اگر

 .. کردم می زندگی پشیمانی و سرزنش سایه زیر عمر آخر تا احتماال ؟ کردم می کار

 و کرد یادداشت نامش ثبت برگه الی از دزدکی را اش خانه آدرس ، زدم دریا به را دلم روزی باالخره

 .. زدم سر آنجا به ماه اسفند اواخر

 کرده انتخاب خاصی وسواس با اول قرار مثل که مرتبی و شیک لباس ، تاس یادم خوبی به را روز آن

 شانس ستاره شده هم بار یک برای شاید ، بودم خریده کوچه سر از رز گل دسته یک و کرده تن به بودم

 .. میداد نشان خوشی روی من به

  ؟ بله : فتگ آیفون پشت از کلفتی صدای که شدم معطل لحظه چند و فشردم را آپارتمانشان زنگ

  ! دهد جواب پدرش نداشتم انتظار ، شدم هول کمی

 ! صیادی خانم استاد ! هستم رستمی آشیل .. من .. من -
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 .. رفتند اینجا از که هست ماهی چهار سه صیادی خانواده -

 شل ناگهان پایم و دست ! زدم حسی بی آمپول کردم احساس ، کشید سوت خبر این شنیدن با هایم گوش

  ؟ رفتند .. اونا : پرسیدم وبارهد و شد

  ؟ داشتید واجب کار ! شهرستان برگشتند همدیگه با دادند شوهر دخترشونو آره -

 پا من جز کسی چه ! نداشت سنی که او آخر ؟ بود کرده ازدواج او ! من کوچک پریای .. پریا ! نه ! نه

  ؟ بود هربود را او قلب من از زودتر فطرتی پست کدام ؟ بود گذاشته پیش

 این ، باختم دوباره من ! نداشت اهمیتی اما زد صدایم آیفون پشت از بار چند مرد ، افتاد دستم از گل دسته

 .. قبل از بدتر بار

 

 نگفتم او به بار یک حتی ، نزدم حرف او با احساسم از کلمه یک حتی که خوردم شکست درحالی بار این

 سر او با ، نکردم خطاب " عزیزم " را او ! نگرفتم آغوشش در یکبار ، دارد دلنشینی های خنده چقدر که

 .. نرفتم قرار

 غلطی هیچ لعنتی من ! نبوسیدم را هایش لب ، نزدم گاز را کیکش کاپ ، نخوردم چای فنجان یک از

 مهم دیگر ، افتاد و خورد سر دستم از خریدم تحویل سال از قبل که عیدی شب ماهی آن مثل پریا و نکردم

 اینکه بدون عزیزم پریای ، خورد سر دستم از کوچکم ماهی ! بگیرم پس را او تا میکنم تالش چقدر نبود

 .. رفت کنارم از آورده استادش قلب سر بر چه بداند

  ! نداشت ای فایده ناله و آه دیگر ، برگشتم اتومبیلم سمت به و کردم تر تند را هایم قدم

 را آسمان گوش که بلندی های خنده همان ! زدم قهقه دل ته از ، مخندید بلند صدای با و بستم را چشمانم

 دست از عشق ؟ تنهاییم و بدبختی ، کنم گریه کدامشان برای نمیدانستم که داشتم درد بس از ، کرد می کر

 کدامشان برای ؟ محالم آرزوهای ؟ نداشتم که ای خانواده ؟ نشد برآورده هرگز که هایی عقده ؟ ام رفته

  ؟ ریختم می اشک

 خندم می جهان عشق هر به عشق این از بعد
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 خندم می آن به عشق از سخن آرد که هر

 شد خاکستر که سوخت دلم عشق از روزی

 خندم می جهان سوزه هر به سوز این از بعد

 است انگیزتر غم گریه از من تلخ ی خنده

 خندم می آن به گذشته گریه از کارم

  نامعلوم *

 لعنتی کاغذ این روی تا ریختم خودم در و نزدم که هایی حرف از پر ، هاست نگفته از پر من دهان

 .. کنم استفراغ

 .. نداشتم احساسات ابراز جرئت که بودند کوبیده من به بس از ، کردم زندگی حسرت با عمر تمام

 .. شد می تعبیر لحد مادربزگم برای و لهو داییم برای ، زهر مادرم و پدر برای عشق ما خانه در

 گستاخ و حیا و شرم بی لقب او به کرد می عالقه ابراز کسی اگر که شدم بزرگ ای خانواده دست زیر من

 و ماچ و رمانتیک های عشق از ! نداشت وجود خانه در که بود بزرگی تابوی ما برای عشق ، میدادند

 بازی عشق همین منظورم ، ندارد جایی ظلمت هازه این در آن که گویم نمی سخن عاشقانه های بوس

 می رقم " ببینم رو خودت بشین دقیقه دو بیا " یا و " عیال پختی ناهاری چه " با که بود ای ساده های

 تماشای به او با ساعاتی ندیدم هرگز ، کند تعریف مادرم دستپخت از پدرم که ندیدم هرگز من ، خورد

 .. بپرسد سوالی گذشت که روزی از و بنشیند تلویزیون

 بود سالها ، کردند می زندگی شده موم و مهر عقدنامه روز به بتنی سقف یک زیر که بودند ونیخ دشمنان

 برای که مادرم های ناله و آه متوجه هرشب من و خوابید می تخت روی مادرم و کاناپه روی پدرم که

 بود خاطر نهمی به شاید و کرد می عمل تر محتاط روزها آن پدرم ، شدم می میاورد در اش تلفنی معشوقه

 ... هستند متعفنی های حرامزاده چه آنها هردو نفهمیدم ها مدت تا که

 می عشق نداشتم که هایی داشتن به هنوز ، است عشق از مملو قلبم هنوز و شدم بزرگ آنها کنار در

 .. کنم تقدیم او به دستی دو دارم سینه در محبت و مهر هرچه تا میخواهم را کسی و ورزم
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 و پیچ و بنشینم ها مدت توانستم می ! دارم را هایش پرتره هنوز ، بودم دپرس پریا خاطر به ها مدت تا

 من به ، ایستاده رویم جلوی انگار که بود زنده جوری خیالش ، بکشم تصویر به را ظریفش بدنش تاب

 .. زند می صدا را نامم کودکانه شیرین لبخند همان با و میکند نگاه

 .. بودم منتظرش چرا نمیدانم اصال ، رفت خواهد روزی که میدانستم هم اول از بگویم را راستش

 چه و میخواستم چه ، کنم گرم را دلم واهی امید یک با میخواستم انگار ، بستم دل ام نیامده به چرا نمیدانم

 به ار او توانستم می کاش ! بودم مهربان پدری منزله به من پریا برای ، نکرد حسابم آدم هیچوقت او ، نه

 .. لرزد می ام چانه نبودش در که کنم چه اما داشتم ای چاره راه کاش ، ببینم دخترم چشم

 می بلند دفترم الی از که مارهایی از ، آمدند می سراغم به نبودش در که بالداری های عنکبوت از من

 ها این تک تک از ، آورد می هجوم سمتم به او رفتن از بعد که جنونی از ، پیچند می گلویم دور و شوند

 .. لرزد می ام چانه هنوز اما رود می میدانستم ! میترسم

 

 کالمش میان در اگرچه ، گفتم دروغ نگرفتم قرار تاثیر تحت ابلیس خاطرات خواندن از بگویم اگر ]

 دفترچه این نویسنده ، کنم حس جمالتش تک تک از را درد و صداقت میتوانستم اما داشت وجود ابهاماتی

 نمی قطعا گرفتم نمی مسئول از را دفترچه این اگر ، داشت فرق آسمان تا زمین دیدم زندان در که ردیم با

 .. هستند یکی ابلیس و دفترچه نویسنده که فهمیدم

 کنم رفع را ابهاماتم تمام و بپرسم سواالتی اش دایی و پدر از ، کنم صحبت اش خانواده با میخواست دلم

 .. کردم می تمام را دفترچه باید فعال اما

 و آشیل مکالمه قسمت به دوباره تا دادم رد بودم خوانده اولی صفحه چند رسیدم شوکا فصل به وقتی

 [ رسیدم خیابانی دخترک

  نیستی؟ .. سالمی .. دختر میگی چرا : گفتم میخوردم تاب جایم سر که درحالی و کردم نگاهش دزدکی

 کنم کثیف اعتراف تا سه برات نممیتو ، فاسدم من چون : داد جواب و خندید

 .. زدم ** تاکسی راننده یه برای نو ژاکت یه خاطر به دوبارم ، زدم اک* همبرگر برای بار یه
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  .. کنی قضاوتم نمیدم اجازه توام به اما کردم زندگی خیابون توی ، استاد اینجوریم من

  ! بانمکی .. تو من نظر به : گفتم لبخند با و خاراندم را سرم پشت

 ! کمه تخت یه تو منم نظر به -

  ؟ میگی اینو چرا .. چرا -

  ؟ میاد خوشت من از ! بانمک میگی بهم داری چون -

 .. انداختم پایین را سرم و انداخت گل هایم لپ

  ! باش مشتی مردی تو بابا بیخیال ! میکشه خجالت دخترا مثل کن نگاش -

  ؟ یستین .. گرسنه : پرسیدم و شدم بلند سرجایم از

  ؟ داری چی حاال ! پرسیدی که ممنون ، میمیرم دارم -

  ! میارم چیزی یه .. میرم االن : گفتم و زدم اشاره باال طبقه به

  میمونم منتظر من باشه ! باالست دستگاهت و دم نصف پس -

 زمینزیر به سپس برداشتم روغن و مرغ تخم و ماهی تن قوطی چند و دویدم باال ها پله از سرعت به

 .. ندیدم را شوکا اما برگشتم

 .. زدم صدا را نامش میکردم بررسی را اطراف و دور که درحالی و شدم نگران

  ! حمومم تو -

  ! حموم بری نباید .. داری گچ وقتی : گفتم و رفتم حمام سمت به و چیدیم اپن روی را وسایل

  ! شدم شپشی میکنم فکر ، بشورم سرمو میخوام فقط -

  ! میرم من پس .. پس -

 .. ندارما دست یه ! کن باز پشت از سوتینمو بیا ؟ کجا : پرسید و شد کفری

 .. آخه : گفتم تعجب با
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  ؟ بزنم صدبار حرفو یه باید چرا آخه بشورم سرمو میخوام فقط ، استاد نمیخورمت نباش نگران -

 دیگه ! آخیش : گفت و کشید احتیر نفس ، کردم باز آهسته را سوتینش بند و شدم نزدیک او به تردید با

 .. میشدم خفه داشتم

  ؟ داریم چی شام راستی : زد صدا دوباره که شوم خارج حمام از که چرخاندم را سرم

  ! ماهی تن .. تن -

 دارم دوست تند بزن زیاد فلفل ، نیست بدک -

 .. کردم نگاه بود ایستاده کمر به دست لختش کوچک های سینه با که او به و کردم کج سر

  ؟ چیه -

 .. شدم خارج حمام از و انداختم باال ای شانه

  ! بود گستاخ و پروو یکم راستش

 ببرم حوله رفت یادم : گفت و آمد بیرون حمام از عور و لخت او که چیدم زمین روی و کردم حاضر را غذا

.. 

  ؟ کنم خشک سرمو که نداری چیزی یه : پرسید و انداخت اطراف و دور به نگاهی

  ! دادم قورت صدا با را دهانم آب و انداختم او عریان هیکل به نگاهی

 .. زدما یخ : گفت و زد بشکن هایم چشم جلوی

  ! بپوش چیزی.. یه : گفتم و دادم او به کوچکی حوله کاناپه زیر از فوری

  ! باشم اولیه های انسان جزو کردم می آرزو ، بگردم لخت دارم دوست کال من -

 تو ! مردم من .. باشی لخت اینجا نمیتونی : گفتم کردم می بازی انگشتانم با که درحالی و دزدیدم را نگاهم

  ! زنی

 .. بپوشم که ندارم لباسیم البته ، ندارم مشکلی جنسیتت با من بیخیال -
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 .. بپوشد او تا آوردم مردانه لباس دست چند باال طبقه از ، گرفتم را منظورش

 می مضطربم او عریان بدن دیدن اما زد می لق لق تنش در همرنگم شلوار و گشاد مشکی شرت تی

 .. نگردد خانه در لخت بود بهتر پس ساخت

 ! نزدم هم ماهی تن گاز یک شب آن شاید ، میداشت بر لقمه منم سهم از حتی و میخورد شام اشتیاق با او

 .. بود کرده فرار قحطی از طرف

 پر نونم حیف این باالخره : گفت و زد تختش شکم به بار چند و داد البا را شرتش تی شام صرف از بعد

  ! نمیاد گیرش شاهانه غذاهای این از معموال ، شد

  ؟ داری .. کاری ؟ میاری غذا کجا از -

  ! میکنم دزدی دله که نباشه خوبم اگه میخرم فالفل یه بفروشم آدامس ، باشه خوب روزم -

.. هم و خانمان بی هم ، نقاش هم ، گردی دوره فروشنده هم تو پس : گفتم و مانداخت خالی سفره به نگاهی

  ! دزد

 حس دزد میگی وقتی ولی داره ادبی حالت یه میدونی ، تره قشنگ ! طرار یا شبرو بگن بهم دارم دوست -

  ! نیست خوبی کار میکنم

 .. شوکا نیست خوبی کار دزدی -

 به دزد اول از هیچکس ! استاد میدی شعار که نخوابیدی گشنه : تگف خنده با و کشید پایین را شرتش تی

  ؟ میزنه مردم جیب به دست دلیل بی آدم مگه ، نمیاد دنیا

 سلمبه .. سل .. قلمبه حرفای ، میفهمی سنت از بیشتر خیلی تو : گفتم آرامی به و کردم جمع را ها ظرف

  ؟ نمیری مدرسه ببینم ! میزنی

 بودم خوندن درس عاشق جورایی یه ! کنار گذاشتم درسو کردم فرار خونه از که سالگی چهارده همون -

  ! من رو گذاشت دست طلبکارشم و باخت زندگیشو نصف شبه یه بابام اما دانشگاه برم میخواست دلم و

  ! تراژدیه فیلمای مثل زندگیت : دادم جواب و شدم بلند جا از ، کردم جمع را ها ظرف
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 درست سواد ولی بنویسم کتاب یه زندگیم از میکنم فکر گاهی آره : گفت و کرد جور و جمع را سفره هم او

 .. میشه نوشته ش کدوم با شوکا نمیدونم حتی میدونی استاد ندارم حسابی و

  ! نداریم بیشتر ش یه که ما : گفتم تعجب با

 .. نیستم باغ تو ادزی کال یعنی ، بود مثال : گفت و گذاشت کوچکی کابینت روی را سفره ، خندید

 خیلی ! کنم کمکت بزار : گفت و ایستاد کنارم که بپردازم ها ظرف شوی و شست به تا کردم باز را آب شیر

 .. کشیدی زحمت

 ! شکسته دستت تو ! میشورم خودم ..خودم -

  ؟ میشه خالقیت افزایش باعث شستن ظرف میدونستی : گفت و گرفت متفکری حالت

 تو ، خوندم مجله یه تو اینو : گفت کرد می کفی را اسکاچ که درحالی و خندید که داختمان او به گنگی نگاه

  ! خالقن نقاشا همه ؟ نه هستی خالقی آدم

  ! کشم می میدن الهام بهم که چیزایی فقط من.. نه که همشون همه -

  ؟ ممید الهامی بهت ؟ چی من : پرسید کرد می کفی دست یه با را ها بشقاب که همانطور

  ! آره -

  ؟ الهامی چه ؟ جدی :  پرسید و کرد ذوق

 خط رو صفحه یه تا میدی الهام بهم ! شلوغی و کثیف خیلی تو : گفتم شوخی به و انداختم پایین را سرم

 .. کنم خطی

 ! استاد نباش بدجنس : گفت و کوبید کمرم به خیسش آرام مشت ، گرفت اش خنده

 آشیل .. بگو بهم -

  ! آشیل کن کشی آب : گفت و زد مهربانی لبخند ، گرفت سمتم هب را کفی ظرف
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 بگو میخواست دلش بیشتر ! نکرد کمکم زیاد او ، شدم ها ظرف شستن مشغول و دادم لبخند با را جوابش

 .. کند بازی آب و کرده بخند و

 برداشته A4 برگه یک ، کردم نگاه آنها ساعت به و آوردم بیرون پالستیک توی از را داروهایش و قرص

 .. بزند تیک را آن جلوی خورد مسکن که زمان هر تا نوشتم آن روی را ها ساعت تک تک و

 می بازی پایش انگشتان با و بود نشسته مبل روی شوکا ، آوردم او برای آب لیوان یک با را هایش قرص

 .. نداشت نشستن قرار و آرام که دخترهایی همان از ! بود شوری و شر دختر ، کرد

  ! بزن تیک ، خوردی قرص وقت هر .. کردم درست لیست یه برات -

 خوبم من ! هستااا حواست حسابی ، اوالالال : گفت و انداخت آن به نگاهی ، دادم او دست به را لیست

 .. میگیری سخت چقدر ، آشیل

  ! کنم مراقبت یکی از .. دارم دوست : گفتم و نشستم کنارش

  ؟ ها : گفت و نفهمید را منظورم

 .. هیچی : دادم جواب بودم دوخته چشم پاهایم بلند و کوتاه انگشتان به که درحالی و انداخته پایین را سرم

 بابایی؟ ننه ؟ ای بچه ؟ زنی ؟ تنهایی کال تو ببینم : پرسید و گذاشت پایم روی را آزادش دست

  ! تنهام .. وقته خیلی من : دادم جواب و شد قفل دستش روی نگاه

  ؟ هستی فراری توام نکنه ؟ کجان بابات امانم -

  شدم خیره او معصوم ای قهوه های چشم به و گرداندم سر

 .. نمیدونم -

  ؟ شده چی بگی میخوای ! فوضولیم دختر منم ولی بشیا پیچ سوال نداری دوست میدونم -

 بری میخوای ! ای خسته حتما ! میکنم درکت باشه : گفت و کشید هوفی که دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. یا بخوابی باال
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 ازت و بمونم اینجا میشه .. میشه : گفتم زد می موج خواهش آن در که لحنی با و پریدم حرفش میان

 ؟ کنم مراقبت

 ؟ جان :پرسید تعجب با

  ! کنم حاضر دارو ، بپزم غذا .. میتونم من -

  ! میوفتی زحمت تو .. آخه -

  ؟ باشه ! روز سه فقط .. نه نه : گفتم و دادم نتکا نه نشانه به را سرم

 ! خب خیلی : داد جواب و انداخت باال ای شانه

 .. کردم درست نرمی و گرم جای نفره دو مبل روی و آوردم پتویی و بالشت او برای

 .. انداختم تنش روی به را گلبافتم پتو و کشید دراز مبل روی او

 .. جبران باید چجوری نمیدونم ، میکنم عذاب احساس آشیل دادم زحمتت خیلی ! نکنه درد دستت -

 میخواست دلم .. همیشه من ! نیست جبران به نیازی : گفتم و کردم نوازش نرمی به را اش پیشانی

  ؟ باشه ببند چشماتو .. چشماتو حاال ! کنم اینکارو

 از را این ، نمیاورد رو هب ولی بود ترسیده کمی شوکا ، دادم گوشش پشت را کوتاهش موهای از ای تره

 .. کردم می احساس مرتبش نا های نفس و دست انگشتان نوک سردی

  ! اینجام من .. نترس : گفتم آرامی به و نشستم او کنار

 نزدیک او پیشانی به را هایم لب تردید با و کرده نوازش را کوتاهش موهای ، بود ساکت همیشه برخالف

 .. کردم

 .. ساختم آرام کوتاهم و نرم بوسه با را اش پیشانی که بود شده رفتارم محو نینگرا و باز های چشم با

 مانند که قلبش صدای به و بگذارم اش سینه روی به را سرم ، دهم فشار را دستانش کمی میخواست دلم

 بود زنم شوکا اگر ! داشت خوبی حال و حس چه خانواده داشتن که آخ ، دهم گوش زد می تند تند گنجشک

 دلم ، بپزم غذا نفر دو برای داشتم دوست ، کنم مراقبت او از شود می بیمار که هربار توانستم می
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 چقدر ؟ نبود کافی برایم آیا ! بود گرفته تنهایی از دلم ، بکشم آغوش به را دختری تن ها شب میخواست

  ؟ میدیدم تلویزیون و کردم می آمد و رفت ، میخوابیدم تنها ، میخوردم تنها خانه این کنج

 من و گفت می سخن ریا بی و صادقانه اینقدر شوکا ، بود عجیب نظرم در مردم رفتار که بودم تنها بس از

 تشکیل من با میخواستم او از چگونه ! کنم بازگو او برای را زندگیم دفتر از ای جمله تک نمیتوانستم حتی

 به ، داشتم نیاز احساس این به من ؟ بماند نجاای همیشه برای باید که میگفتم او به چگونه ؟ بدهد خانواده

 دیدن به ، کرد می من از وقت بی و وقت که آمیزی محبت تشکر به ، گرفت قرار رانم رو که دستی گرمی

 شدن درک ، داشتن وجود به ، بودن احساس به ! میخورد تکان خانه گوشه که ای جنبنده و زنده موجود

 باشم داشته وجود کسی برای هم من ، باشد من برای هم یکی یخواستم دلم ! داشتن تملک ، شدن دیده ،

 جاودان تریستان برای ایزولت  که همانطور ! باشد جاودانگی معنای به بلکه هستی معنای نه وجود این و

 .. شد

  ! نزند سرش به رفتن خیال که شود عاشقم طوری ، بخورانم او به عشقی معجون میخواست دلم

 شوکا یا پریا با میکنم زبانی بلبل امروز که همانطور کاش ، داشتم نیاز ها نبودن از بیشتر ها بودن به من

  ! نداشت شدن باز طاق دوخته های لب این ، بودم صادق

 این با و نکند شکوه تا ، نزند فریاد تا ، نگوید تا بودند دوخته را لبانش که بودم یزدی فرخی همان من

 .. نویسم می و مینوشتم کاغذی زندان این دیوار و در بر همچنان وجود

 لذت دردی چه و نداشتم مراقبت جز ای چاره ولی بود شده خشک کمرم ، خوابیدم نشسته او کنار صبح تا

 ؟ این از تر بخش

 .. شدم بلند خواب از شوکا های تکان با صبح

  ؟ آشیل ؟ آشیل -

  ؟ شدی .. بیداری : پرسیدم و کردم باز زور به را خمارم چشمان

  ! میکنه درد خیلی دستم -

 را هایش قرص و آب لیوان یک او برای آشپزخانه داخل از فورا و افتادم ها مسکن ساعت یاد ناگهان

 .. آوردم
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 نیستم ای خجالتی آدم کال : گفت و شد معذب نگاهم از شوکا ، نشستم او خوردن قرص تماشای به عشق با

 .. شدی عجیبی جور یه تو ولی

  ؟ واقعا -

  ! داری بهم دختری و پدر حس یه کردم فکر اول یعنی ! آره -

 با و کردم گره را هایم مشت ، مینداخت پریا یاد به را من ، بودم متنفر دختر و پدر کلمه شنیدن از

 .. باشم بابات نمیخوام من : گفتم عصبانیت

 ! فهمیدم ! خب خیلی ! خب خیلی -

 پنیر و نان ای تکه و تلخ چای جز و بود شده تمام ام کره و شکر ، کردم حاضر مختصری صبحانه اول

 .. نداشتم چیزی

 لقمه نمیتوانست ! میسوخت برایش دلم ، شد صبحانه خوردن مشغول دستی یه و نگفت چیزی شوکا

 .. بگیرد حسابی و درست

  ! کنم کمکت بزار .. بزار : گفتم محبت با  و نشستم کنارش

 ، کرد باز را دهانش او اما بدهم دستش به تا گرفتم برایش بزرگ لقمه کی ، کرد قبول رودروایسی بی

 .. بودیم شده عاشق زوج یک شبیه چقدر ! کردم ذوق

 .. میخرم مربا فردا برای -

  ! شکالتم شیرینی عاشق من میدونی : گفت و زد لبخندی

  ؟ جدا : پرسیدم و کردم حاضر را دوم لقمه

 .. میخورم خیلیم آره -

 خودم رفت یادم که بودم زده هیجان شیرین اینکار بابت اینقدر ، گذاشتم دهانش در را ها لقمه تک تک

 نخوردم چیزی

 .. کنم سیر را او اول میخواست دلم ، نبود مهم اما
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 باال طبقه یخچال به صبحانه از بعد پس کنم سورپرایز را او پزم می که ای خوشمزه ناهار با میخواست دلم

 او به رو و رفتم پایین طبقه به برداشتم را سوییچ ، نداشتم مرغ ام سفارشی کباب جوجه یبرا اما زدم سر

 ؟ میمونی منتظرم ! برمیگردم .. بازارچه میرم دارم : گفتم

 .. داد تکان باشه نشانه به را سرش

 نکهای بدون اعتماد کمال در و برداشتم پول مقداری بود اتاق گوشه که ای صندوقچه از او چشم جلوی

 .. رفتم بازارچه سمت به کنم قفل را خانه درب

 و است بیمار همسرم کردم می خیال ، داشت خوبی العاده فوق احساس او برای خانه مرد عنوان به خرید

 .. کنم می خرید خانه برای من

 تکه مرغ کیلو یک  خرید از بعد ، کردم بش و خوش دار مغازه با و زدم مندی رضایت لبخند افکار این با

 و افتاد هوله هله قفسه به چشمم ناگهان که خریدم صبحانه خوراک و آبمیوه رفتم سوپرمارکتی به شده

 بردارم شکالتم و شیرینی یکم میشه : گفتم دار مغازه به پس دارد عالقه شیرین خوراکی به شوکا آمد یادم

  ؟

 .. اختیارید صاحب -

 ! داره وستد .. دوست همسرم آخه : دادم جواب و زدم لبخند

 .. ببرم کاال برایش تا بود من منتظر خانه در او ، داشتم شوقی و شور چه نمیدانید

 می کنارش و میدادم را هایش قرص من ، شستیم می ظرف دیشب مثل و میخوردیم ناهار هم کنار بعد

 کردم می اساحس ام زندگی در بار اولین برای ؟ بیشتر این از خوشبختی ! کنم مراقبت او از تا نشستم

 دکه به چشمم رفتم می خانه سمت به که همانطور و گذاشتم شادی آهنگ ، شدم دنیا مرد ترین خوشبخت

 .. افتاد فروشی گل

 .. رفتم دکه سمت به و کردم ترمز فورا

  ؟ عروسیه یا میشید پدر دارید : پرسید هیجانم و شور دیدن با بود ایستاده آن در که جوانی دختر



 

ابلیــسوسوسه                       Page 86 | 462 
 

 : دادم جواب کردم می بازی هایم انگشت با ک همانطور و انداختم پایین را سرم ، شدم سرخ خجالت از

  ! مریضه اون .. اون و شوهریم و زن ما آخه میبرم همسرم برای .. هیچکدوم

 ! تخته به بزنم ، آقایی همسر چه : گفت زردم رز گل دست دور که درحالی و انداخت مهربانی نگاه دختر

 .. شید پیر هم پای به ایشاهلل

 .. کنم سورپرایز را شوکا تا کردم پرواز خانه سمت به پر دست با و کردم تشکر او از

 .. برگشتمممم من : زدم داد و شدم وارد هوا بی و کردم باز را زیرزمین در

 ظرف یک و چیدم کوچک کابینت روی را هایم خرید پس هست دستشویی کردم گمان ، نشنیدم صدایی اما

 .. کردم حاضر گل دسته برای اب

 ذوق حسابی آنها دیدن با شوکا ، چیدم داشت قرار مبل جلوی که میزی روی به را ها شکالت و شیرینی

  ! کرد می

 .. نیامد او گذشت که هرچقدر اما برگردد دستشویی از تا نشستم مبل روی گشاد نیش با

 .. افتاد زمین روی و شد جدا آرامی به آن از گلبرگ دانه یک ، انداختم گلم دسته به نگاهی

 .. بود خاموش چراغش ، رفتم دستشویی سمت به و شدم بلند مبل روی از ، شد محو کم کم پررنگم لبخند

 .. شدم خیره کرد می خودنمایی اتاق گوشه که خالی صندوقچه به و برگشتم

 .. زدم زانو زمین روی و گذاشتم ضعیفم قلب روی به را دستم ، کشید تیر قلبم و شد سست زانوهایم

 رد فهمیدند می آنها کاش ای ، میگذرند کنارت از که هایی آدم تک تک مانند درست ، رفت هم یکی این

  ماند می کنند لمس که هایی قلب روی به ابد تا انگشتشان

 ناشناس*

 ! باشد خودش و من دردهای برای مرحمی نخودی زیرزمین این در توانست می ، بماند توانست می او

 ؟ گذاشت پایم روی به را دستش چرا ؟ خندید می چرا برود بود قرار اگه ؟ رفت چرا ؟ نبود تنها هم او مگر

  ؟ کرد بازی نقش راحتی این به ؟ گفت دروغ سادگی این به ؟ ماند خواهد منتظرم که گفت چرا
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 این نه و گل دسته این نه دیگر ، کردم بغل مظلومانه را پاهایم و کشیدم دراز جنینی حالت به زمین روی

 .. نداشت اهمیتی نظرم در مزه خوش های خوراکی

 .. شدم متنفر جهان گلهای تک تک از روز آن ، نخرم گل دوباره کردم عهد خودم با

 می پا و دست باید چرا بود تنهایی زندگی از من سهم اگر ! گرفتم را سراغش دیگر نه رفتم، دنبالش نه

  ؟ زدم

 شب نصفه دیگر حداقل ! یافت التیام بیش و کم ، نشد اولش روز مثل که ام کستهش قلب ، گذشت روزها

 .. کرد نمی درد و نمیکشید تیر

 من اما بودند داده تذکر من به بلندم موهای خاطر به بارها ، شدم اخراج دانشگاه از ماه فروردین اواخر

 ، بودم متنفر سحرآمیزم چشمان و بلند انیپیش از ! باشم شکن قانون اینکه نه ، ندادم آنجا قوانین به تن

 فقط ، میکنم تبدیل سنگ به را او شوم خیره دقیقه یک از بیشتر کسی چشمان در اگر کردم می احساس

 .. کنم محافظت مردم از میخواستم

 فر موهای الی به ال یا و بود پایین سرم یا ، نمیزدم زل کسی چشمان در مکالمه هنگام هرگز همین برای

 .. بود شده پنهان تمدرش

 طلسم آتنا توسط که یونانی اسطوره همان ، داد دست من به مدوسا داستان خواندن از بعد احساس این

 به اش ابریشمی گیسوان نهایت در و ورزید می غره خود زیبایی به مادام که دلفریب و زیبا زنی شد،

 سنگ به را او میشد خیره شخصی شمانچ در ثانیه چند از بیش اگر و شد تبدیل ای زننده افعی ماران

 .. کرد می تبدیل

 گذشتم می دیدم را شوکا بار اولین که ای کوچه کنار از هم باز ، بود درآمدم منبع تنها آموزشگاه آن از بعد

 وار مرده ام جوانی اوایل مثل و بودم داده دست از را اشتیاقم و شور تمام ، نبودم کسی منتظر دیگر اما

 .. دمکر می زندگی

 سمت به اتمام از بعد و خوردم شامی گیاهی رستوران در ، رسید فرا تیرماه اغاز با گرم تابستان باالخره

 .. شد سبز راهم سر شوکا که کردم حرکت اتومبیلم
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 قدم چند هنوز ، گذشتم کنارش از دهم بهایی او به که آن بدون و ندادم اهمیتی اما خوردم جا لحظه یک

 .. داشتم نیاز خدا به ، آشیل : زد داد بغض با که ودمب نشده دور بیشتر

 کرد دنبالم ماشین دم تا او ، دادم ادامه راهم به تفاوت بی و انداختم عقب به غمگینی نگاه ، ایستادم جا سر

 تو از من ، بکشه منو میخواست ! بود دنبالم ساقیم آشیل ، مادرم جون به : گفت شوم سوار آمدم تا و

 .. کن باورم لعنتی نمیکنم دزدی

 ! کردی .. ولی -

 .. خدا رو تو ! کن کمکم خدا رو تو ، شدم گیر زمین ولی برگردونم میخواستم کن باور : کرد التماسم

 نده قسمم .. ندارم باورش که چیزی به -

 هفهمید بابام ! داری اعتقاد هرچی جون به رو تو : داد جواب میلرزید بید مثل که درحالی و ترکید بغضش

 .. میوفتم پات به آشیل نمیزارن زندم کنند پیدام اگه ! بده پناه بهم تا نداشتم رو تو جز هیچکس ، کجام

 می التماسم و خواهش بود گیر پایش که حاال و بود کرده استفاده سو اعتمادم از ، ببخشم را او نمیتوانستم

 .. کرد

 : گفت و کوبید سپر به خواهش و عجز با و کرد پرت ماشین جلوی را خودش که شدم اتومبیل سوار

 .. هرکاری ! میکنم بگی هرکاری ! میوفتم پات به ، میکنم خواهش

 قابل آدم که بود کرده ثابت او ؟ کنم کار چه نمیدانستم ، میخواست کمک و میکرد گریه بارانی ابری مثل

 دل آدم من ؟ کردم می پشت او به چگونه بود شده خوار و کس بی حد این تا وقتی ولی نیست اعتمادی

 تصمیم عقل اساس بر و مقابله احساسم با تا کردم تالش خیلی ، کردم می اعتماد سادگی به و بودم رحمی

 است حاضر که میزد جیغ و بود ایستاد ماشینم جلوی او ولی کنم رها را عوضی دختر این و بگیرم منطقی

 لبم به لبخندی فکر این با ! دهیم تشکیل انوادهخ میتوانستیم مثال ، دهد انجام جانش نجات برای هرکاری

  نشست

 .. باشد ام خانواده از عضوی گر سواستفاده دزد آن نداشتم دوست دیگر راستش اما
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 روی از بری میخوای : گفت و کرد باز را دستانش اتومبیل جلوی که گرفتم عقب دنده و کردم کمرنگی اخم

  ! باش زود ! آشیل شو رد ام جنازه

 .. شم رد میخوام کنار برو : گفتم خونسردی با و آوردم بیرون شیشه از ار سرم

 .. شکست می ناله و آه با را مقاومتم سد داشت کم کم ، کرد التماسم اش اشکی چشمان با

 نجاتش فقط بود بهتر ؟ کردم چکارمی او با آخر ، گذاشتم فرمان روی به را سرم و کردم خالص را دنده

 مانعم قلبم اما ببخشم را او نبودم حاضر اگرچه ، بود تنهایی دختر ! کنم رها را او شرط و قید بی بعد و دهم

 .. میشد

 روی نشستن محض به ، دربیاورد بال خوشحالی از بود نزدیک شود سوار تا دادم اشاره او به وقتی

 .. کوبید ام گونه به محکمی بوسه شاگرد صندلی

 دلخور او از هنوز که من اما کرد تشکر من از بار هزاران شوکا ، رفتم فرو زمین در و شدم آب خجالت از

 .. دادم تکان سر فقط بودم

 را خیسش های پلک شوکا ، رسیدیم سنگینی ترافیک و قرمز چراغ به که بود نشده طی راه از نیمی هنوز

 شیرینی لبخند ، کردم تعارف کاغذی دستمال جعبه یک او به داشبرد داخل از ، کرد می پاک دست پشت با

 .. گرفت را دستمال و زد

 و ندادم اهمیتی ابتدا بود شده زوم ما روی که کرد جلب را نظرم مشکوکی ماشین ، کردم نگاه را بغلم آینه

 نسبت تردیدم رفته رفته ، گذاشتم فرانسوی کاست یک و کردم روشن را ضبط قرمز چراغ از عبور از بعد

 ، بگویم چیزی شوکا به نمیتوانستم ! کند می تعقیبمان دارد کسی مفهمید و شد بیشتر پشتی اتومبیل به

 در باشد خواستگارش یا پدر اینکه ترس از و بودم ترسیده هم خودم ، ترسد می بفهمد اگر کردم احساس

 .. کند گممان شاید تا میپیچیدم ها کوچه پس کوچه

 اصلی خیابون از چرا ؟ چیه مشکل آشیل : پرسید تعجب با بود شده غیرمتعارفم مسیر متوجه که شوکا

 ؟ نمیندازی

  ! میکنه تعقیبمون داره یکی .. یکی .. ولی برنگرد : گفتم و زدم دریا به را دل باالخره

 ؟؟؟ کی : پرسید وحشت با و شد بزرگ تعجب از هایش چشم
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 بست بن منمیدانست حتی که خلوت و نام گم کوچه سه دو در دوباره و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 را هایم چراغ و کرده پارک پرایدی پشت کوچه سومین از بعد زیرا گرفت ام نقشه ، پیچیدم نه یا هستند

 .. گذشت گوشمان بیخ از خطر ترتیب این به و رفت انحرافی راه از هم متعاقب اتومبیل ، کردم خاموش

 با و کرد برخورد سرم به نیسنگی شی بدهم خاطر اطمینان شوکا به آمدم همینکه و کشیدم راحتی نفس

 .. رفتم حال از سرگیجه

  ؟ میشناسی خونشو راه مطمئنی -

 .. میکردم خالیش خودم وگرنه نداشتم وقت روز اون ! بابا آره -

  ؟ کنیم چیکار نفلش خود با : گفت ای مردانه کلفت صدای

  ! اسگلو کنید نفلش ، بابا چمیدونم : داد جواب و خندید شوکا

 پنجمین این ، دختر داری مریزاد دست خدا به شوکا : گفت دومی مرد و خندیدند بلند بلند شاننفر سه هر

  ! موفقته شکار

 ؟ میدی ما به درمون درست جنس خوبیم دختر که حاال ! دیگه اینیم ما -

  ! جووون ! عشقم بخواه جون تو -

  ؟ میکنی چیکار ! ادب بی کن ول سینمو : گفت و خندید شوکا

 .. نشه بیدار کنید نفله جمع حواستونو ها بچه : گفت جدیت با کلفت داص مرد

 .. برو راهتو تو ! مرتضی خوابه خوابه صبح فردا تا که کوبیدم مالجش به جوری فرمون قفل با -

 .. پیچید می هایم گوش جفت در نفر سه آن مکالمه و خنده صدای و رفت می گیج سرم

 خوابم نمیدانستم ، بود فرمان قفل برخورد از ناشی احتماال که کردم می احساس گاهم گیج در شدیدی درد

 من برای اتفاق این چرا ؟ آسمانی یا بودم زمینی ، بود باور غیرقابل و سبک رویا مثل چیز همه ! بیدار یا

 آرام و بود گرفته بغضم ؟ شد نمی تمام ام فایده بی زندگی این چرا آخر ؟ خوردم نارو دوباره ؟ بود افتاده

 .. کردم می گریه خودم حال به آرام
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 .. کنم خفه را ام گریه صدای تا کردم می را تالشم تمام ، سوزاند می را سردم گونه داغم های اشک

 ام زندگی و خودم حال به دلم ، بود شده پیچیده سرم و دهان دور به محکمی چسب و بودند بسته را دستانم

 .. نمیدانم هم خودم ؟ بودم کرده اشتباهی کار چه من ؟ میدادم را چیزی چه تاوان ، سوخت می

 قرضای بتونم ماشینش این فروش با ایشاهلل : گفت شوکا میخوردم افسوس خودم حال به که همانطور

  ! کیه به کی میزنیم جیب به خودمون هم رو پوال بقیه ، پسرا بدیم رو جمیل

 .. نمیشه دار خبر روحشم -

 ، کردم می گریه ام داشتنی دوست کوچک اتومبیل حال به پشت آن من و یدمخند می و گفتند می آنها

 می فروش به شیاد مشت یک توسط بودم کرده کار سال چندین آن خرید برای که ام بیچاره سفید پیکان

 عشق با کسی چه را آن فرانسوی های کاست تک تک که نمیشد خبردار هم روحش کسی و رسید

 .. کرده خریداری

 راننده میخوانند سرخوشی آواز زیرلب و میکشیدند سیگار آنها و میرفتیم ام خانه سمت به که همانطور

 .. شدم مچاله و افتادم عقب صندلی زیر به که زد محکمی ترمز

 صدایی دیگر ، کشیدند بیرون را نفر سه هر و شد باز ماشینم در ، آمد داد و جیغ صدای که شد چه نمیدانم

 .. نمیشنیدم شوکا های گریه و داد و جیغ جز

 قرض میخواستیم خدا به : میزد داد شوکا اما درنمیاوردم جریان از سر و بود نامفهوم برایم هایشان حرف

  ! مرتضی ! علی ! نزنید خدا رو تو ! بدیم رو آقا جمیل

 .. پرداختند کاری کتک و فحاشی به قلدرها آن جای و شد قطع هم خودشم صدای که نکشید طولی

 باورم ، انداختم مقابلم منظره به نگاهی صندلی پشت از نبیند مرا کسی که طوری و آوردم باال آرام را سرم

 .. میدیدم چه که نمیشد

 و مرتضی سر و درآورد جیبش از تیزی چاقوی داشت من برابر سه هیکلی که قلچماق مردان از یکی

 پا و دسته چهار حیوان مثل که مرد وهرد و شد پاره خون اصلی شریان ، برید گوسفند مانند را علی

 .. افتادند زمین روی به بودند نشسته
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 می را ام سینه داشت کم کم و بود رسیده خود حد آخرین به قلبم ضربان ، آوردم پایین را سرم سریع

 .. کنم تماشا چشمانم با را شوکا مرگ لحظه نمیخواست دلم و بودم وحشیانه قتل دو شاهد رسما ! شکافت

 .. میشد چندشم هم فکرش از حتی ، بستم محکم را نمچشما

 را محل محکمی گاز با و بلند اتومبیلی صدای تصورم برخالف ، نشنیدم صدایی اما ماندم منتظر لحظه چند

 .. کرد ترک

 سر شوکا گریه و فین فین صدای با باالخره ولی بیوفتد آسیاب از ها آب تا ماندم منتظر دقیقه شش پنج

 .. کرد می گریه ها مرده مادر مثل و بود کشیده دراز زمین روی الش و آش دخترک ، کردم بلند

 قرار شهر از خارج ام خانه که آنجایی از ، کشیدم دهانم دور از را چسب و کرده باز را هایم دستم فورا

 آن شوکا و کرده استفاده آن به رسیدن برای که بود بری میان جاده ترین آمد و رفت کم مسیر این ، داشت

 .. بود گرفته یاد را

 .. بست را هایش چشم من دیدن با و کرد سربلند شوکا شدم پیاده که اتومبیل از

 .. زد بلندی عربده و کوبید زمین به را هایش مشت

 پرونده یک به پایم و برسد سر کسی نمیخواست دلم ، انداختم مردان خونی و جان بی جسد به نگاهی

 نشده دور کیلومتری سه دو هنوز اما کنم ترک را محل تا شدم ماشینم سوار سریع پس شود باز جنایی

 بلد خوب را تالفی رسم و راه وقتش به اما بودم دلرحمی مرد اگرچه ، زد سرم به ای خبیثانه فکر که بودم

 .. بودم

 رست از دختر ، زدم ترمز شوکا با متری میلی چند فاصله در درست و آمدم عقب دنده زیاد سرعت با

 .. کشید جیغ نکنم زیرش اینکه

 را خودش دویدن جای به زیرا شکستند را پایش کردم می گمان ، رفتم سراغش به و شدم پیاده اتومبیل از

 .. یابد رهایی من دست از تا میکشید زمین روی

 .. خانم شوکا نوبت به آسیاب : گفتم دلم در و زدم پوزخندی
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 و کوبید کمرم به وحشیانه ، انداختم دوشم روی و کرده بلند مینز روی از پر مانند را او حرکت یک در

  ! زن بهم حال کثافت ! کن ولم ! نه ! نه : کرد داد و جیغ

 کمربند با را پایش و دست و انداخته عقب صندلی روی همانطوری را او و نکردم دادش و جیغ به توجهی

 .. بستم ماشین

 کن ول منو : زد جیغ پشت از شوکا ، افتادم راه به مسیرم رد و داده فشار گاز پدال روی به را پایم

  ! میکشمت ! حرومزاده نده*مادر

 دارم و زندم حاال اما بکشی میتونستی : دادم جواب خونسردی با و کرده تنظیم او دیدن برای را جلو آینه

  ! میکنم تالفی

 .. بشم ازاد اینکه محض به -

 .. بشی آزاد نیست قرار تو : گفتم و کردم عوض را دنده

 شدم پارکینگ وارد اینکه محض به ، کردم طی باال سرعت با دقیقه پنج عرض در را ای دقیقه بیست راه

 .. کردم بلند صندلی روی از را سبکش هیکل و بستم دهانش دور را شالش

 .. آورد درمی خود از نامفهومی صدای و انداخت می لگد و مشت توان تمام با شوکا

 یک و درآوردم مستحکم اما کهنه زنجیر یک هایم اشغال و آت کمد داخل از ، بردم زمین زیر به را او

 .. بستم مبل پایه و زنجیر به را دستش

 .. نداشت زور کافی اندازه به محکمش مشتان ، توانست نمی اما بزند پس مرا تا کرد می تالش شوکا

 و کشیدم داد ، انداخت چنگ ام گونه روی آزادش دست با بنگال ببر مثل کنم جدا را گردنش شال آمدم تا

 .. رفتم عقب قدم یک

 ! چیز همه بی کثافت کن باز منو : غرید و کرد باز دهانش دور از را شال ، شمرد غنیمت را فرصت هم او

 ! متنفرم ازت

 .. سوخت می عمیقا اما بود برداشته سطحی خراش ، کردم لمس را ام گونه
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 : کردم بیان شمرده شمرده و کرده باز لب ، داشت قرار یکدیگر مقابل در صورتمان ، شدم دوال او نزدیک

  ! کنی فرار .. نمیتونی ! زدی گول .. منو .. تو

 .. بشه دزدی ازش بایدم خونش میاره رو خیابونی فاحشه یه که کسی ! بود حقت -

 بوسه یه و صبحانه و شام دوتا با داشتی انتظار نکنه : داد ادامه تمسخر به و گفت حرص با را این او

 .. حرفام این از تر زرنگ من ! استاد چاییدی ؟ بمونم کنارت ابد تا و بشم عاشقت

 ! مجبوری .. دیگه ولی : گفتم و زدم پوزخندی

  ! اوشگول کنی رامم بخوای که اینی از تر سخل* تو ، کنه کاری به مجبور منو نمیتونه هیچکس -

 .. کرد می مسخره را ام سادگی و مهربانی ، زدم تلخی لبخند و انداختم پایین را سرم

 آمد تا و کرد نگاه صحنه این به وحشت با ، گرفتم دست در را اش شده دیده ضرب پای و نشستم او جلوی

 .. دادم فشار محکم را پایش مچ ، بگوید چیزی

 ... کنم خورد را پایش جفت حرکت یک در تا داشتم زور آنقدر خوشبختانه

 .. افتاد نفس نفس به درد از و کشید بلندی جیغ کاشو

 .. مردمممم آخخخخخ -

 .. کردی کاری همچین من با ؟ میکنی حس دردشو -

 .. دادم فشار هم با را هردو و گرفت هم را آن مچ که کرد پرتاب سمتم به لگدی آزادش پای با

  ! چیز همه بی ! کن ولم : زد عربده و رفت هم در شوکا چهره

 هستی بدی دختر .. دختر تو -

 پیشانی روی به که بود کشیده درد آنقدر ، داد تکان راست و چپ به تند تند را سرش و بست را چشمانش

 .. بود نشسته سرد عرق اش

  ! کردم .. اعتماد بهت من : گفتم و کردم کمتر را فشارم ، انداختم او به غمگینی نگاه
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 ! اییدمت* : زد داد گستاخی لحن با

 خریده شیرینی و گل او برای عشق با که روزی یاد به و انداختم پایین را سرم ، بست را گلویم راه یبغض

 .. افتادم بودم

 با شانس ستاره گفتم می ! کردم رویابافی لحظه آن برای ذهنم در چقدر ، داشتم عجیبی شوق و شور چه

 بی من با همیشه زندگی ! عیدم شب گلی ماهی خالی تنگ آن مثل ، بود پوچ همه ولی بوده یار من بخت

 .. بوده رحم

 .. شکست آمد فرود ام گونه روی که ای قطره اولین با بغضم و نشست لبم روی به تلخی لبخند ناخوداگاه

  .. من .. من -

 و شوکا رفتن به وقتی هنوز ! نداشت فایده ولی بودم کرده فراموش را روز آن تقریبا ، لرزید هایم شانه

 .. کردم می تابی بی و گرفت می دلم کردم می فکر خودم حال

 .. بودم خریده شکالت یکم برات : گفتم و برداشتم هایش مچ فشار از دست

  کردم پاک دست کف با را چشمم گوشه

 ؟ بیارم برات میخوای ! دارم یکم هنوز ، داری دوست شیرینی گفتی -

 .. برم کن ولم ! ریبیا برام گوهی هیچ نمیخوام : زد داد سرم دوباره شوکا

 طبقه به تا شدم بلند زمین روی از و کشیدم باال را بینیم آب ، کشید تیر بلندش صدای شنیدن با هایم گوش

 .. برگردم باال

  ! کن ولم ! آشیل ! کن ولم ! برگرد ؟ میری کجا -

 و فحاشی ، گله به تفاوت بی و گذاشتم ام شکسته قلب روی را دستم ، انداختم عقبم به انگیزی غم نگاه

 .. برگشتم باال طبقه به او خواهش

 .. بوسید می را ام پیشانی و گونه دانه دانه آب قطرات ، کردم باز را سرد آب دوش
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 میتوانستم کاش ای ، برد می و شست می را دردهایم آب تند فشار ، کردم کز حمام کنج و بستم را چشمانم

 .. نبود میسر غم و درد همه این تحمل ! خرمب جدیدی قلب و دربیاوردم سینه از را قلبم

 مرد می آشیل ساختم می خاموش را عشق آتیش ، بود گرم عشق از هنوز درونم اما میزدم یخ آب زیر من

 شهر در و میخاست بر درونم از مطلق خاموشی این از بعد که مردی از ، ترسیدم می مرگ این از من و

 برای و شده زندانی ام سینه قفس در که تنها و خشمگین مرد این زا من ، ترسیدم می کرد می پا به آشوب

 ، ترسیدم می کرد می تقال آزادی

 ! دیوانه و دلربا قدر همان ، رحم بی و جسور قدر همان ، زد نمی مو گوش دو و سر یه با که او از

 که ای وسوسه زا من ، میترسم کرد می ستایش را نامش و گرفت می آغوش در را اهریمن که مرد این از

 .. میترسم درونم ابلیس وسوسه از هنوز ، میترسم خواند می مرا

 به ثانیه چند و کردم باز را سرم باالی پنجره ، کشیدم دراز ام نفره تک تخت روی و درآوردم را هایم لباس

 .. بود مسکنم ترین بخش آرامش مهتابی های شب سکوت  ، شدم خیره ماه قرص

 ، گرفتم اغوش در است همسرم میکردم تصور که را کوچکم بالشت و آوردم باال گردنم زیر تا را پتو

 .. داشت قشنگی طنین نظرم از اما چیست معنایش نمیدانستم اگرچه ! بودم گذاشته بتی را نامش

 که بود ای دخترانه و ظریف هیکل و سفید پوستی ، رنگ خرمایی بلند موهای با نوجوانی دختر بتی

 تخت روی شب تا که بود این کارش و کرد می خطاب جان آشیل مرا به ، داشت ستدو مرا عاشقانه

 .. ماند می منتظرم

 بتی ، گرفتم می اغوش در را او عاشقانه و کرده بوس را موهایش ابتدا ، کشیدم می دراز تخت روی وقتی

 .. بود من مال هرشب که داشت نرم و گم اغوش یک فقط او زد نمی حرف

 ، کرد نمی بغلم کسی که واقعیت در ، کنم بازی خاله خیاالتم در داشتم دوست اما هست شتبال میدانستم

 .. داشتم همدمی گونه این اقال کشید نمی دراز من با تخت یک روی اصال

 اما بزند حرف نمیتوانست ، کردم تعریف دزدان سالخی و امشب خاطره از و بوسیدم را بتی گلوی پشت از

 ! بود کرده بدی حقم در همه این که او ؟ دادم نجات را شوکا چرا پرسید می احتماال کرد می باز لب اگر

  ! کنم تالفی میخوام .. چون -
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  ؟ جان آشیل میکنی تالفی چطور : پرسیدم خودم از خودم

 شوکا برای این دارم می نگهش زور به من ولی بمونه اینجا نمیخواد حتما ، متنفره من از گفت اون -

  ! یزهچ بدترین

 .. گرفتم خودم طرف به را بالشت ، برگشت سمتم به بتی

  ؟ داری دوسش -

 من و کرد استفاده ازم اون ولی کنم بغلش داشتم دوست من : دادم جواب بغض با  و دزدیدم او از را نگاهم

 .. بتی دنیام مرد ترین غمگین االن

  ؟ کردم چیکار من مگه ، میزارن تنهام همه

 .. کند می را اینکار او کردم گمان و کردم نوازش دست کف با را موهایم ، بردم فرو شتبال درون را سرم

  هستند بدی دخترای اونا نداری تقصیری تو -

 که االنم همین ولی باشم تفاوت بی میتونستم کاش ! میگیره درد قلبم من فقط ، میبینم صدمه من فقط اما -

  ! میاد درد به قلبم میکشه زجر داره پایین شوکا

 تو اگه ببین ولی بکشه رو تو میخواست ! میده پس تقاصشو داره اون ، آشیل کنی عادت بهش باید -

  ؟ نه مگه باشه داشته دوستت میشه مجبور داری نگهش

 ! میکنم تالفی اینجوری ، باشه داشته دوست منو میشه مجبور آره : گفتم و کردم بغل تر محکم را بالشتم

 بهم و باشه داشته دوستم بشه حاضر که وقتی تا بکشه درد و بمونه اینجا باید کنه فرار نمیتونه دیگه اون

 داشته دوسم وقتی ولی نامرده خیلیم ، نامرده اون میدونم ! بشیم دار بچه میتونیم .. میتونیم ! بده بچه

 .. نمیرن عاشقا ، نمیره دیگه باشه

 .. گفتم بخیر شب او به و زدم بالشتم به ای بوسه

 گفتم بخیر صبح او به و بوسیدم روز هر مثل را بتی ، کردم باز چشم اتاقم در خورشید نور جهش با صبح

.. 
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 و پوشیده مرتبی لباس پس کردم زندانی را شوکا افتاد یادم اما رسیدم می آن به باید و داشتم کالس امروز

 .. کند فرار توانست می اگر عمرا ، رفتم زیرزمین به

 به قدمی آمدم تا ! بودم بسته مبل کنار را او که من ، ندیدم او از اثری کردم باز را در اینکه محض به

 ... کوبید کمرم به محکمی شی با کسی بگذارم اتاق داخل

 .. شوکاااا : زدم داد و گفتم بلندی آخ

 را او داشتم سالم پای جفت دو چون و دویدم دنبالش هم من ، کرد فرار سرم پشت از لنگان لنگان دختر

 : زد جیغ که داشت نیاز ورودی در به رسیدن برای دیگر پله پنج تنها ، کردم دستگیر پنجم پله روی

 .. کنه کمکم یکی ! کممممکککک

 .. بودم کرده کاری عایق را زیرزمین تمام بلکه نبود بنایی ام خانه متری چند در تنها نه

 بلند را او اما زد جیغ و افتاد زمین به بار یک ، کشیدم عقب عقب را او و گذاشتم دهانش روی را دستم

 با را صندلی پایه که زده زور اینقدر دیشب از دیدم تعجب کمال در ، کردم پرتاب خانه داخل به و کرده

 .. کنده زنجیر

 را او تا میزد جیغ و انداخت می پا و دست وحشی جانوری مثل ، کردم دراز دونفره  مبل روی را شوکا

 آن از کمرم هنوز ، داشتم نگه سرش باالی را هایش دست جفت و زدم خیمه تنش روی من اما کنم رها

 .. کشید می تیر ناجوانمردانه ضربه

 تمام ! ندارم پول من ؟ پول ؟ میخوای چی من جون از ! لعنتی کن ولم : گفت و کرد ای قروچه دندان شوکا

 .. کنار گمشو ! شد هاپولی تومنت هزار 100

 و آرام لحظه یک حتی میچرخاند راست و چپ به را سرش مدام او ، دادم فشار بیشتر را هایش دست مچ

 .. نداشت قرار

 را بوسیدن مزه شده هم بار یک میخواست دلم چقدر ، افتاد اش صورتی آبدار و شیرین های لب به نگاهم

 .. کنم حس

 .. شوکا : زدم صدایش مالیمی لحن با
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 ! مچم آخ میخوره بهم ازت حالم ! گمشو : زد داد

  ؟ باشه نکن حمله ولی میکنم ول مچتو .. مچتو -

 توت یا گیالس مزه حتما ، دادم قرار او لبان میلیمتری چند فاصله در را لبانم ، کردم کم را دستم فشار کمی

 .. نمیدانم ! میداد فرنگی

 لب طعم حس برای را شجاعتم تمام لحظه یک حتی ، نداشتم را جرئتش اما ببوسم را او میخواست دلم

 .. شدم بلند او روی از و برگردانم عقب به را سرم ، نداشت فایده اما کردم جمع او های

 .. بود ها آدم بوسیدن از تر راحت ها بالشت بوسیدن

 به توفی شوکا اما بدهم او به تا آوردم اب و مسکن مقداری ، رفتم آشپزخانه به و برخاستم مبل روی از

 .. کرد فحاشی به شروع و انداخت صورتم

 نفره تک صندلی روی را او و بستم را پایشم و دست جفت و گرفتم را زنجیر ، برگردانم را قرص و لیوان

 .. کردم گیر زمین

 .. میخوام .. میخوام ! نداره اثر .. من روی فحش : گفتم و نشستم نفره تک مبل روی ، او جلوی سپس

 .. برم باید چون بزنم حرف کوتاه میخوام : گفتم و کردم پخش صورتم جلوی را فرم موهای

 شروع لرزانی صدای با کردم می عرق شرشر که درحالی و دوختم چشم ام ورزشی اسپرت های کفش به

 و کنی استفاده ازم میخواستی تو که درحالی دادم نجات جونتو من ولی متنفری ازم تو میدونم من : کردم

 نفع به که کنم کاری میخوام من چون نداره عیبی ولی .. ولی ! گفتی وغدر بهم بارم دو تازه ، بکشی منو

 .. جفتمونه

 : پرسید تعجب با و شکفت گلش از گل آخرم جمله شنیدن با بود نشسته درهم های اخم با لحظه آن تا که او

 و دور میدم قول کن ول منو مادرت جون ! مشتی گوشتم به حلقه غالم من اخ ؟ برم بزاری میخوای ؟ جدا

  ! نشم آفتابی خونتم بر

  ! دارم نگهت میخوام ! کنم ولت نمیخوام .. نمیخوام : گفتم و دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ؟ کی تا ؟ چی یعنی ؟ چی -
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 .. باشی داشته دوست  رو من وقتی تا : گفتم و زدم رنگی کم لبخند ، کردم سربلند

 تا میداری نگهم میگی تو حاال کنم نفلت میخواستم من ! بابا نیست خوب حالت تو : گفت و زد پوزخندی

 بهت بارم سه شبی ، میمونم پیشت بده پول ! نیستم بازیا قرتی این اهل من اسگل چاییدی ؟ شم عاشقت

  ! کاندوم بی عقب جلو ، میدم سرویس

  ؟ میکنی بغلم .. بغلم : پرسیدم خجالت با و پریدم حرفش میان

  ؟ ها -

 بغلم .. بدم پول .. بهت اگه : دادم جواب کندم می را انگشتانم پوست که درحالی و دادم قورت را دهانم آب

  ! شبا .. شب ؟ میکنی

 ها نمیکنی راست جدی شاید ؟ کنی بغلم میخوای تو بکنند طرفشونو اینن فکر تو همه : گفت و کشید پوفی

  ؟

 .. زدم لبخند

 .. کنم بغل یکیو دارم دوست فقط من -

 نشه سه تا ! دادم فاک به زندگیتو دوبار بلکه نه بار یه من ، کردی انتخاب اشتباهیو فرد تو عزیزم بخ -

  ؟ کنی اعتماد بهم میخوای بازم هااا نشه بازی

 .. کنی فرار نمیتونی بار این : گفتم و کردم نوازش را اش گونه

  ؟ خب ! نزنم سرباز تالشی هیچ از میدم قول -

 مجبور و میکنه عفونت زودی به ، شده زخمی ها پله روی زانوت : گفتم و کردم شارها اش زخمی پای به

 .. باشی داشته دوسم کنی قبول اینکه مگر نداری موندن جز راهی اونوقت کنم قطعش میشم

 ... تل ! بشوریم ظرف .. هم با ، کنی بوسم ، کنی بغلم : دادم ادامه و کردم ناز را کوتاهش موهای

  ! بدی .. بچه بهم و هم کنار .. بخوابیم شب ! بینیمب تلویزیون

  ؟ بچه ؟ ببخشید : پرسید و کرد تعجب آخرم جمله شنیدن با
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  میشند دار بچه شوهرا و زن همه .. همه -

 نجات روانی این دست از منو : زد جیغ ناگهان و انداخت بر و دور به نگاهی ، کرد مکث لحظه چند او

 ! کمک کمک ! بدید

  ! نمیکنه کمکت کسی .. کسی اینجا ! بزن داد .. میتونی تا : گفتم و برداشتم موهایش نوازش زا دست

  ؟ مرگته چه تو آخه افتادم حسابی آدم گیر میکردم فکر من ! ای دیوونه تو خدا به -

 دوسم اگه .. بکن فکراتو : گفتم رفتم می خروجی در سمت به که درحالی و کردم رها خود حال به را او

  ! میدی دست از پاتو یه باشی نداشته

 به سپس زدم آن به محکمی قفل و بستم پشت از را در تفاوت بی من اما کرد داد و جیغ به شروع شوکا

 .. شوم آماده کالس برای تا رفتم باال طبقه

 می خطی خط بیخود و نداشتند را دختران ظرافت و دقت معموال ، نداشتم دوست را پسران های کالس

 .. دندکر

 محض به اما نداشتم ای ایده بوم پشت نشستن از قبل معموال ، شدم مشغول طراحی به کنارشان در هم من

 .. کرد می رقصیدن به شروع کاغذ روی گرفتم می دست در قلم آنکه

 که جهت هر به را دستم و کشید می خط سو آن به سو این از ، دادم پرواز اجازه قلم به و بستم را چشمانم

 .. ایستاد می بود کرده شروع ابتدا در که جایی روی میشد تمام کارش وقتی و کرد می هدایت داشت سهو

 قلم و اسب ، میگرفتم ایده همان از ، دیدم می را طراحی خطوط اولین و کردم می باز را چشمانم گونه این

 .. کردم یم ترسیم شومی قبرستان چون قلمم سیاه سایه زیر را بستان و باغ ، کشیدیم می

 گذاشت می نمایش به ذهنم در را دروغگو دختر دو آن چهره تصویر ، داشت فرق خطوط این روز آن اما

 .. کم قلمم طاقت و بسیارند دروغگوها !

 .. شوکا کور نیمه چشم تا پریا ابریشمی و بلند گیسوان از ، کردم نقاشی به شروع

 ولی همسان نا نیمه دو ، میداد تشکیل شیاد دزد ار دیگر نیمه و کوچولو نیمفت چهره را آن از نیمی

 .. دلفریب اما پلید و کثیف ذات دو ! مشابه
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 و کردم نگاه ام کاره نیمه نتیجه به ، رسید پایان به کالس زمان که بود نشده تمام هم کار درصد سی هنوز

 .. شد خواهد خوبم های نقش از یکی که داشتم حتم ، زدم بخشی رضایت لبخند

 فروشی ابزار مغازه جلوی راه در ، برگشتم خانه به و رساندم پایان به عصر پنج ساعت را کالسم نآخری

 مقداری هم کنار سوپرمارکت از ، داشتم نیاز دستنبد به هنوز اما خریدم زنجیر عدد دو و کردم توقف

 .. رفتم باال سمت به مستقیما و خریدم مرغ تخم و لوبیا کنسرو

 می زنده را او من اما کردم نمی دریغ کار این از دهم گشنگی او به داشتنم دوست برای میتوانستم اگر

 .. خواستم

 روز یک شکسته و زخمی پای آن با نظر به ، شکستم مرغ تخم آن در و ریختم ماهیتابه در را لوبیاها

 دختر کی سراغ هم کسی طرفی از ! باشد عاشقم کرد می قبول سریع و بیاورد دوام نمیتوانست بیشتر

 .. ماند من پیش عمر آخر تا او و گرفت نمی را خیابانی

 میامد، مانندی زوزه صدای اتاق داخل ،از رفتم زیرزمین سمت به غذا سینی با و زدم پیروزمندانه لبخند

 .. شدم اتاق وارد و کردم باز را قفل

 به صبح برخالف من یدند با بود شده سفید گچ مانند رویش و رنگ و میپیچید خود به درد از که شوکا

  ! پام .. پام .. خرابه حالم : گفت و افتاد التماس و خواهش

 .. زدم باال کامل را شلوارش پاچه و گذاشتم کنار را غذا سینی ، انداختم او به خونسردی نگاه

 .. داشت شدیدی خونریزی و بود داده جر وسط از را پایش ساق که برداشته عمیقی زخم

 بود شده کبود لبانش و نشسته سردی عرق اش پیشانی روی و بود سرد یخ مثل ، ردمک لمس را دستانش

.. 

 ؟ نمیدهد لو مرا که میشدم مطمئن کجا از ولی داشت نیاز دکتر به شک بی

  ! کن کمکم .. میمیرم دارم : گفت بغض با  و کرد التماسم چشمانش با

 ؟ نگی چیزی اونا به که معلوم کجا از.. اکج از : پرسیدم آرامی به و کردم نوازش را سردش گونه
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 میکنم التماست کن کمکم میکنم خواهش .. گوه بخورم گوه : کرد ناله و چرخاند راست و چپ به را سرش

 .. کنم تحمل این از بیشتر نمیتونم ! وخیمه پام اوضاع

 .. داشت وجود مرگ احتمال میکرد پیدا ادامه خونریزی اگر ، نداشتم ای چاره

 .. گذاشتم شاگرد صندلی روی و کردم بلند زنجیر و قفل با را او و انداختم سرش روی را شالش

 درمانگاه سمت به اینکه از قبل ، میخورد پیچ جهت بی صندلی روی بود مانده هوشیار زور به که شوکا

 به دادن لو یا فرار فکر اگه .. اگه : گفتم جدیت با و دادم تاب چشمش جلوی را ام اشاره انگشت بیوفتم راه

  ؟ باشه میکنم قطع .. قطع پاهاتو جفت .. بزنه سرت

 .. داد تکان باشه نشانه به را سرش و گرفت خود به  ای زده وحشت نگاه

 و بود ، کردم باز ماشین در را زنجیرش و قفل ، افتادم راه به درمانگاه سمت به و کردم روشن را اتومبیل

 .. کند فرار دستم از بخواهد که بود آن از رت الش و آش ! نداشت فرقی نبودشان

 فهمیدم آنجا اما بستند و دادند شو و شست را پایش زخم ، شد منتقل گیری گچ و جراحات بخش به فورا او

 که کشید بلندی جیغ چنان شوکا و زد جا را مچش سه شمارش با دکتر ، رفته در مچش و نشکسته پایش

 .. لرزید بار سه ساختمان های ستون

 .. شد هم الزم سرم بود پایین فشارش چون و دادند سامان و سر را ام گونه و سر روی زخم

 نسبتمان از او دقیق معاینه ضمن و آمد سراغمان به دکترش بود کشیده دراز سرم زیر و تخت روی وقتی

 .. پرسید

 ؟ خانومتونه -

 بله : دادم جواب و انداختم او رمق بی چهره به نگاهی

  ؟ کردند تصادف ! بود رفته در که پاشونم ، بود عمیق خیلی جراحتشون -

 مصلحتی سرفه با پس شد اش گویی زیاده متوجه که انداختم حراف پیرخرفت آن به ای خصمانه نگاه

 از بهتره و هستند مطلق استراحت هفته یک حداقل حال هر به : گفت و کرد عوض را بحث
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 چیزی طبق چون بشند کامل آپ چک یه حتما و کنند استفاده ریبیشت گوشتی مواد و دار ویتامین  مایعات

 .. داره سوتغذیه و ویتامین مشکل حتما خانومتون میبینم دارم من که

 سرمشون هم دیگه ربع یه تا ، خوبه خیلی براشون کبابی جیگر : گفت و کرد اشاره کیلویش نیم هیکل به

 .. گیریدب داروخونه از رو داروها باقی میتونید میشه تموم

 .. شد خارج تزریقات بخش از اضافه حرف بی او و دادم تکان باشه عالمت به را سرم

 شدم سرمش چیک چیک تماشای مشغول و زدم زیرچانه به دستی ، نشستم شوکا تخت کنار صندلی روی

 چیزی دکترم جلوی ! میمونم پیشت و خریدی منو درمونگاه دوتا پول با نکن فکر : گفت و کرد باز لب که

 .. حلفدونی گوشه بیوفتی نزاشت مرامم چون نگفتم

  ؟ رفته یادت دزدی خیابونی دختر یه ! گیره .. خودتم پای چون نمیگی چیزی تو -

 من و هستی عنی یه تو بگی میخوای ؟ چی که االن خب : داد جواب پرویی کمال در زار حال همان با

 .. کردی خودت اسیر منو مثل ای بیچاره دختر یه که هستی هم تو دزدم من اگه ؟ نیستم

 .. آپ چک ببرمت و بدم کباب بهت قراره ، نمیگذره بد که تو به -

 تو نه ! چاک به میزنم درمونگاه از بعد ؟ فهمیدی نمیام گوری هیچ تو با من : گفت و کرد ای قروچه دندان

 تو وجود با خدا کردم سرکیسه ور مردا که بود باری آخرین این ننم جون به من نه شو آفتابی من جلوی

  ! گردنم پس زد

  ؟ االن چیه لبخند این : پرسید و کرد رم دوباره که شدم خیره او به و زدم ای موذیانه لبخند

  ؟ بمونی من پیش نمیخوای چرا شوکا -

 پیشت اگه میکنی فکر ! نیستم موندن جا یه آدم منم و ای دیوونه تو چون : داد جواب و زد پوزخندی

 نصف ؟ نمیبینی فاسدم زن یه من اصال ! نیستم تو جون به نیستم اینجوری من ؟ میشم عاشقت بمونم

 و پاک دختر یه دنبال برو ! کثیفم دختر یه من ؟ باشی داشته منو میخوای چرا دارند خاطره باهام شهر

  ؟ من سراغ افتادی چرا ندیده مهتاب آفتاب

 .. فشردم نرمی به و گرفتم را آزادش دست
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 هرزه زن یه .. زن یه چون میکنی فکر چرا ، نداری باکی گفتنش از و هستی چی میدونی تو حداقل -

 ؟ باشی کسی با نمیتونی بودی

 بهت زده زمین زنتو رسیده راه از هرکسی بدونی اینکه ؟ نداری غیرت مگه ؟ نیستی مرد مگه خودت -

  ؟ نمیده بدی حس

 مهم برام گذشتت ! کنم نگاه بهش اینجوری .. اینجوری نمیخواد دلم من : گفتم و انداختم پایین را سرم

 من ! باشه .. کنارم تا میخوام یکیو فقط من ! نیست .. هم بکشی منو میخواستی که دیروزم حتی نیست

  ! همین ! باشی .. داشته دوسم میخوام فقط نمیخوام .. پول ازت ! نمیخوام .. سکس ازت

 آدم من ! بشم عاشقت نمیتونم من ؟ میگم چی دارم دوساعت من مشتی : داد جواب و کشید پوفی

 ناکارم که ماشینت جلو انداختم خودمو یا میخوام خانواده یه گفتم بهت وقتی حتی ، نیستم ای احساساتی

  ! بود نقشه و الکی همش بودی

 با و آمد رحم به دلش ارانگ که انداختم او به انگیزی غم نگاه و آوردم باال را سرم آخرش جمله شنیدن با

 میخواستم که اونشبی جریان از بعد یعنی هستی خوبی خیلی مرد تو آشیل ببین : داد ادامه تری مالیم لحن

 این جریان و بمیرم تا کردی حبسم اتاق تو کردم فکر ! برسونی بیمارستانم تا منو نداشتم انتظار کنم نفلت

 ! ای خانواده یه دنبال و میای تنها خیلی تو نظر به ! نه ممیبین االن ولی مزخرفه دم از هم بچه و عشق

 کنند می قبول سر با خواستگاریشون بری اگه که هستند دخترایی مطمئنم ولی بشم زنت نمیتونم من ببین

 خب ! هستی که نیستی خوبی مرد ، داری که نداری شغل ، هستی که نیستی خوشتیپ .. ببین خودتو آخه

 من کچل سر از دست و ببندی دل بهشون که هستند دخترایی مطمئنم نرفتی قرار رس کسی با تاحاال چرا

 .. برداری

 عاشق هیچوقت .. هیچوقت تو مطمئنم کوچولو آهو : گفتم لبخند با و زدم باال کمی را اش پیشانی موهای

  ! نبودی

 .. کنی پر تنهاییتو میخوای فقط نیستی من عاشق هم تو -

 بهت گذاشتی قالم دوبار و بود کلک و دروغ حرفات تک تک اینکه با ، میاد خوشم ازت هنوزم ولی -

 همیشه زندگیم توی چون بزنم پسش نمیخوام که احساسات اون از این .. این و دارم خوبی احساس
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 برام توام نظر و باشمت داشته میخوام کرده رو بهم شانس که هم حاال و خوردم زیادیو چیزای حسرت

 .. نیست مهم

 .. نیستی ای منطقی آدم اصال شد معلوم ! واقعا مرسی : داد جواب و شد یحرص

 گوشش زیر سپس نازکش موهای تار و لب برخورد حد در ، زدم موهایش روی به کوتاهی و آرام بوسه

 همیشه عقلم ، کنم گوش عقلم ندای به نیست نیازی چون خوبه خیلی این و نیستم منطقی نه : کردم زمزمه

 یه و جوراب جفت یه فقط نبودم مجبور و بود اینجا اون االن میدادم گوش قلبم به اولم از اگه نهمیک اشتباه

 .. باشم داشته زده یخ فاسد کیک

 .. نشود منظورم متوجه داشت حق و نمیدانست را پریا داستان ، انداخت منگی و گیج نگاه

 گستاخش و قلدر روحیه خاطر به رچهاگ ، گرفتم را بازویش ماشین تا لنگان لنگان شد تمام که سرمش

 جسمانیش وخیم شرایط خاطر به و کرد فکر فرار به بارها حتما ، نکردم رها را او اما میداد هلم دائما

 .. میاورم سرش به بالیی چه فرار صورت در میدانست ، آمد همراهم

 عشق ، نداشت ایرادی مه هنوز ولی است متنفر من از اندازه چه تا کنم حس قلبم اعماق از میتوانستم

 .. میخواست زمان

 ولی من دادن قرار هدف و جمیل و غریبه مرد دو ان داستان از ، بپرسم او از تا داشتم زیادی سواالت

 .. بود نخورده چیزی دیشب از که بودم هم شکمش فکر به آن از بیشتر

 .. دادم فارشس گوجه سیخ یک خودم برای و کباب سیخ دو برایش و بردم جگرکی به را او

  ! بود فرار فکر به مدت تمام ، شدم مشکوکش های نگاه متوجه و برگشتم مغازه داخل به وقتی

 بیمارستان دیگه .. دیگه کنی فرار دستم از بار این اگه : گفتم آرامش با و نشستم او مقابل صندلی روی 

 .. نمیریم

  ؟ قبرستون مستقیم : پرسید شوخی به

 با را دهانش آب و کرد جمع را گشادش نیش مصمم و جدی چهره دیدن با او و دادم نتکا سر بله نشانه به

 .. داد قورت صدا
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  ؟ بخوری منو میخوای چرا حاال باشه -

  ؟ داری بیمه آزمایش ببرمت باید -

  نیست چیزیم که من ننداز زحمت توی خودتو ! بود کجا بیمم : گفت و انداخت باال ای شانه

  ! داری ذیهسوتغ گفت دکتر -

 .. الغرم ذاتا جورایی یه و میکنم مصرف حشیش چون : داد جواب و کرد باز را اش نوشابه درب

  ؟ باشی نداشته .. تو که هست مرضی : پرسیدم کالفگی با  و آوردم نی پیشخوان روی از برایش

 باهاش خودته تخابان : گفت و انداخت باال شیطنت با را ابروهایش میکشید هورت را نوشابه که درحالی

  ! اعتیادم ترک کمپ نه بدی آزمایشمو خرج الزمه نه اونوقت برم بزاری آدم مثل اینکه مگر بیا کنار

 .. نمیخوام : گفتم و کردم گره را مشتانم

 .. کن باور میگم خودت خاطر به بخوابم و بخورم مفت نمیاد بدم که من ، میده سبزی قرمه بوی کلت توام -

 ! یکنمنم .. باور -

 به لب وقته چند میدونی حاجی : گفت و زد برق کباب دیدن با شوکا چشمان ، آورد را غذایمان پیشخدمت

  ؟ نزدم گوشت

  ؟ میخوری خالی گوجه چرا تو ببینم : پرسید تعجب با و انداخت من های گوجه به نگاهی سپس

  خوارم .. گیاه من چون : دادم جواب آرامی به و کردم باز را ماستم

  ! باکالس چه : گفت و درآورد معده باد صدای دهانش با

 خونه تو کردم فکر شرمنده : گفت و شد زشتش کار متوجه شوکا که کردم نگاه اطرافیانم و او به تعجب با

 .. خودمم

 :پرسید و کرد عوض را بحث سپس

  ؟ نداری دوست گوشت یعنی گیاهخواری تو االن -
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 دمنکر امتحان تاحاال نمیدونم  -

 منو بیا ! گوشتتتت گوشتتتت .. هوممم : گفت میداد تکان بینیم جلوی که درحالی و گرفت کباب لقمه یک

  ! بخوررر

  ! بخور غذاتو ، شوکا نکن شیطونی : دادم تذکر او به و زدم کنار را اش لقمه

 برای باشی تر نرم دخترا مقابل در کنی سعی باید ، یبسی خیلی ! یبس : داد جواب و رفت ای غره چشم

 ! تنهایی همیشه همینه

 کمکت من .. من ! باشی تیز و تند اینقدر نیستی .. مجبور هم تو : دادم جواب و انداختم ام لقمه به نگاهی

  ! کردم

 فیلما مثل زندگیم روزی یه میکردم فکر یعنی نمیاد خوشم تو مثل پسرایی از اصال ولی نخوره بر بهت -

 تنها نه اما بریزه پام به زندگیشو و شه عاشقم خیابون تو پولدار بچه یه ! عاشقانه فیلم یه ولی بشه

 .. جنایی فیلم یه اما فیلماست شبیه االنم همین درسته ! دزدیدی منو بلکه نیستی پولدار

  ! مردی می دزدیدمت نمی .. اگه -

 جمیل آدمای از خودتم وت ! کنی می تهدیدم شکنجه و مرگ با االنم همین : داد جواب و کشید عمیقی نفس

 .. نداری کمی دست

  ؟ کیه جمیل .. راستی : پرسیدم کنان من من و کردم باز را دوغم

 پولشو کردیم می تالش فقط ! کردن دزدی ازش و بودند آدماش مرتضی و علی ، کلفت گردن مزدور یه -

 .. برگردونیم

  ؟ کردی می .. کمکشون چرا تو -

 تور کیس چندتا ؟ نه نیست سود بدون ای معامله هیچ ، شه نصیبم دزدی لغمب درصد ده بود قرار چون -

 مثل آدماش ، رسید سر شب اون که برگردونیم جمیلو پول کم کم بود قرار و شد نصیبم خوبی پول و زدیم

  ؟ میگم چی میدونی میشن ظاهر جن
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  گرفت سینتو که اونی .. اونی -

 ؟ بود عشقت : رسیدمپ ای شرمنده لحن با و شدم سرخ خجالت از

  ! نیستم چیزا این اهل من ! نه ؟ علی : پرسید تعجب با

  ؟ نیستی ناراحت مرگشون از -

 جون ! کافیه زندم خودم که همین : داد جواب کشید می سر را نوشابه که درحالی و انداخت باال ای شانه

 .. نیست مهم برام بقیه

  ! بود خودخواهی ردخت او ، دادم تکان تایید نشانه به را سرم

 دزد مگه : کرد اعتراض پرویی با بار این ولی بستم را زنجیرش و قفل شد اتومبیلم سوار دوباره وقتی

  ؟ مرتیکه گرفتی

 اعتماد او به اصال که آنجایی از اما بود رهایی خواهان و زد می غر بخورد تکان کرد می تالش که درحالی

 .. افتادم راه به و دادم محلی بی با را جوابش کند پرتاب را خودش در از راه وسط میترسیدم نداشتم

  ؟ کاریه چه این ! کردم می کبابی توی کنم فرار دستت از میخواستم اگه -

  هستی موذی خیلی تو .. تو -

 .. آخ ؟ بیوفتم دیوونه این گیر باید من چرا خدایا ؟ چرا آخه -

 و اخمو چهره ، بود کرده قهر من با گویا ، نشست حرکت بی و شد خسته تالش دقیقه بیست از بعد باالخره

 گریه آیا ؟ چیست واکنششان کنند می قهر وقتی دخترها نمیدانستم من ! میداد نشان را این که طلبکارش

 میتوانستم کاش ؟ ناراحتی یا داشت خشم از نشان اخم این ؟ کنند می بسنده محلی بی به تنها یا کنند می

 .. ماندم می باز ها آدم عاطفی حاالت درک از گاهی و بود ضعیف بسیار ام خوانی چهره ! بخوانم را ذهنش

  ؟ قهری .. من با : پرسیدم مالیمی لحن با و کردم عوض را دنده ، ایستادیم که قرمز چراغ پشت

 شده تناراح من از اگر نمیدانستم ! هستند بینی پیش قابل غیر و لوس دخترها ، نداد جوابی و کرد کج سر

 او با احساساتم از شاید یا کردم می نوازش را او باید ؟ شد می حل عذرخواهی با آیا ؟ کنم کار چه باید
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 راحتی نفس تا کردم باز را پیراهنم دکمه اولین ، گرفتم اضطراب و شد گرمم هم باز ! آخ ؟ گفتم می سخن

 .. بگیرم مناسبی تصمیم و کنم کرف توانستم می بهتر گونه این ، برسد مغزم به بیشتری خون و بکشم

 مقایسه خودم پرموی و زمخت دستان با و انداختم بود دنده کنار که سفیدش و ظریف دست به نگاهی

 گونه این شاید ، بزنیم گره بهم را انگشتانمان و کنم لمس مهربانی با را هایش دست میخواست دلم ، کردم

 جیغ میخواست دلم ، بود دخترها با برخورد از تر آسان بار هزار پالت و قلم با کار ! کرد می آشتی من با

 .. میدادم دست از را شوکا کار این با اما بگریزم مهلکه از همیشه مانند و بزنم

 .. دادم انتقال انگشتانم به و کرده جمع را نفسم به اعتماد ، کشیدم عمیقی نفس

 را مانندم گوریل دست بودم زده چپ علی هکوچ به معروف قول به را خود که درحالی و آرام آرام سپس

 .. دادم قرار سیندرال دست روی

 .. نشست سینه به دست و برد کنار را دستش بیاندازد نگاهی من به آنکه بدون او

 .. افتادم راه به راهنمایی چراغ شدن سبز با و کشیدم آهی ، خورد شکست ام نقشه اولین

 اگر شایر ! است شکالت و شیرینی عاشق شوکا آمد یادم و رسیدم فروشی نبات آب پسر به جلوتر کمی

 و بود ای ساده نقشه ، کرد می آشتی و میشد مند عالقه من به خریدم می قندی خروس عدد یک او برای

 ..میداد جواب حتما

 تا نداد زحمت خودش به شوکا ، خریدم قندی خروس یک او از چانه بی و کردم توقف نوجوان پسر جلوی

 .. بیاندازد نگاهی قندی خروس و پسر مسمت به

 لحن با و انداخت قندی خروس و من به نگاهی او ، گرفتم سمتش به را نباتش آب جلوتر متر سه دو

  ! نمیخورم : گفت سردی

  ؟ قهری .. باهام چرا .. چرا -

  ! بفهمی تا بنداز من به نگاه یه -

  ! میکنی فرار تو .. تو -
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 که باالخره ؟ زنجیر و قفل با ؟ داری نگه منو میخوای اینجوری : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری

  ! کنم نمی نگاه هم سرمو پشت و میکنم فرار دستت از من ؟ آشیل چی

 فرمان روی به را سرم و کردم رها را قندی خروس ، کردم توقف خیابان گوشه و دادم فشار را ترمز پدال

 .. گذاشتم

 اعتماد من به او نه ، انداخت شوکا جان به وحشتی بودیم کرده توقف آن در هک تاریکی و خلوت مکان

 .. بودم خسته تنهایی از فقط ! کجاست رابطه این انتهای نمیدانستم .. او به من نه و داشت

 : پرسید و شد نگران شوکا اما کنم خالی منفی بار از را مغزم تا نخوردم تکان دقیقه شش پنج به نزدیک

  ؟ ادیمواست چرا

 .. ندادم جوابی

  ! نشو ترسناک اینقدر داری دوست هرکسی جون رو تو ببین -

 .. من -

 .. متاسفم : دادم ادامه ممکن لحن ترین آرام با و کردم مکث کمی

  ؟ بابت -

 ! کردم نمی اینکارو هیچوقت من .. میگم زور بهت و دزدیدمت اینکه بابت : گفتم و کردم بغل را فرمان

 یه از میکنم احساس گاهی نمیفهمه منو کسی اینجا آخه ، باشه کنارم یکی .. یکی .. میخواست دلم فقط

 چقدر نمیدونم ، زنم می پا و دست بیگانه مشت یه میون که میکنه اذیتم خیلی این و اومدم .. دیگه سیاره

 میاره.. درد به رو قلبم یمیکن فرار میگی هربار تو که این و تنهام من ، تنهام من بفهمی تا بگم باید دیگه

 ! میتونم کن باور .. باشم داشته دوستت میتونم ! نیستم تحمل قابل غیر هم اونقدرا من چون.. چون

 : دادم ادامه و چکید چشمم گوشه از اشک ای قطره

 هی فقط ؟ باشه .. دارم احساس پر قلب یه ولی ندارم هم بزرگی خونه حتی من .. نیستم پولدار مرد یه من 

 کنم فکر نمیخوام ، تحملم غیرقابل کنم فکر نمیخوام من ! بری بزارم بعدش میدم قول .. کن تحملم ماه

  ؟ باشه ماه یه فقط .. اضافیم اینقدر
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 .. من آشیل : گفت ای دلسوزانه لحن با شوکا

 ! میدم قول میدم پول بهت بابتش -

 نمیدونم ببین : گفت بیاید نظر به آرام ردک می تالش که درحالی و کشید عمیقی نفس ، بست را چشمانش

 با چقدر تو میدونم من ! نمیشند عاشق شرط و قید با آدما ما سیاره تو ولی اومدی سیاره کدوم از تو

 ، کنه گریه راحت اینقدر که بودم ندیده مردیو تو از قبل چون دادی نشون االنم همین تا یعنی احساسی

 ماه یه این بعد من ولی کنی خرجم احساسو این میخوای که دیدی چی من توی نمیدونم ببین ! بگذریم

 میدونم من ، رفیق ببین ؟ بکشی عذاب میخوای ! میمونی شکست قلب و تو فقط و کنم می ولت راحت

  ! من مثل دختری با بودن به داره شرف تنهاییت همین ولی سخته چقدر تنهایی

 .. ماهه یه فقط -

  ؟ کنی چیکار میخوای بعدش ؟ چی بعدش ؟ روزه سی فقط دردت یعنی -

  ! نمیدونم .. نمی -

 ماه یه این تا نمیزاره وجدانم االن ولی بکشمت بودم حاضر پول برای من : گفت و مالید را اش پیشانی

 حس ، نه ولی درمیارم خوبو آدمای ادای دارم کنی فکر شاید بدی پول بهم تو و بخوابم و بخورم مفت

 شیطون دوباره ممکنه و میشناسمت که نیست وقت خیلی میدونم .. کردم نامردی یادیز برابرت در میکنم

  ؟ خب تهدید بدون ، کنم فکر تا بده مهلت بهم روز سه دو یه فقط ! بزنه گولم

 .. خب : گفتم و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

  ؟ مریخی آشیل میکنی گریه چی واسه ، کن پاک اشکاتو هم حاال -

 ... زدم ای کوله و کج لبخند و آمد خوشم لقب این از ! مریخی آشیل

 برای هنوز اما داشت نیاز نظافت به اتاق ، بردم زیرزمین سمت به را او دوباره رسیدیم خانه به وقتی

 .. بود مناسبی مکان شوکا استراحت

 ماهم یه این تو احتماال : پرسید و کشید پوفی ، کردم قفل زنجیر با را دستانش ، کشید دراز مبل روی وقتی

  ؟ بخوابم زنجیر و قفل با باید
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 کی ! نیست بعید هیچی تو از ؟ چیه : داد جواب طلبکاری لحن  با که انداختم او به اندرسفیهی عاقل نگاه

 ؟ میکنه ول اینجوری مریضو یه

  ! شدی باعثش خودت تو .. تو -

  ! دارم خودآزاری صدرصد شمب عاشقت روز یه اگه ؟ نه نیستی ای بخشنده آدم کال -

 چرا : پرسید که گفتم شبخیر و زدم آن به کوتاهی بوسه ، کردم نزدیک او پیشانی به را لبانم تردید با

  ؟ بوسی می پیشونیمو همیشه

 .. دوست : دادم جواب کردم می بازی انگشتانم با که درحالی ، نداشتم را سوال این انتظار ، شدم هول

  ؟ نداری دوست

 حس هات بوسه هیچوقت میدونی.. تو اما کرد نمی اینکارو هیچوقت اون البته ، بابامی میکنم سح -

  ! نداره شهوت

 کابوس .. و میده امنیت احساس بهت خواب از قبل چون ببوسمت اینجوری دارم دوست .. دارم دوست -

  ! بیداری تو حتی میبینم کابوس زیاد من.. من ! نمیبینی

 ؟ بوستت نمی کسی چون -

  ! بوستم نمی کسی .. چون : گفتم و زدم تلخی لبخند

 ایراد بهم ، ببینی کابوس میخواد دلم خودمم ولی کنم ماچت جلو بیار پیشونیتو بگم میخواست دلم خیلی -

  ! ایم کینه حسابی من ولی نگیر

 .. شوکا شبخیر -

 .. میشم خشک صبح تا بستی دستامو که وضعی این با باشی بلد ماساژ القل امیدوارم ، مریخی بخیر شب -

 قورچ قرچ زیر را مالجم گاهی که میزد حرف آنقدر او ، کردم زنجیر و قفل را در و آمدم بیرون اتاق از

 .. کردم می حس چرکش و سیاه های دندان
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 برای که بودم داده خوردش به مایعات و سوپ اینقدر ، میگذشت استراحتش زمان از روز سه دو تقریبا

  ! میداد جان جامد غذای تکه یک

 ذوق آن دیدن با اول ، کردم درست گیاهی پلو عدس برایش و دادم خرج به مهربانی چهارم روز باالخره

 : گفت و رفت هم در هایش اخم کرد مزه مزه را سویا طعم وقتی اما کرد

 حیاطت چمنای از هم قرمه و پلو سبزی برای احتماال ! اه ؟ خواری گیاه ؟ میخوری تو که چیه این آخه

 .. میکنی استفاده

  ! ندارن گناهی .. حیوونا -

 وزن کیلو سی کال ولی بزارم احترام رژیمت به باید میدونم من ببین ، داره گناه من بدبخت شکم ولی -

  ! میکنی زجرکشم داری غذاهات این با تو و دارم

 ، کنند می تغذیه آدم گوشت از حیوونا یمواز جهان توی جایی یه : گفتم و ریختم برایش ماست قاشق یه

 .. باشم جهان اون توی نداروم دوست

  ؟ چی چی های جهان ؟ جان : پرسید تعجب با 

 مهاجرت جدید سیاره یه به بشن مجبور و بمونند زنده نفر ده فقط ، بشه نابود زمین روزی یه کن فکر -

 به دوباره آدما تا میکشه طول سال چند نظرت به ! نیست چیزی ذرت و گندم جز هم سیاره این توی ، کنند

  ؟ برگردند گوشتخواری رژیم

 اگه که گوشتخوارم اینقدر من ! کنم می کوبیده کباب نفرو ده اون از یکی اول ماه همون باشه من به اگه -

 .. گزید نمی ککم بودم هم خوارا آدم قبیله تو

 .. کانیبال -

  ؟ هوم -

 چنگالم به ! مستنده یه شبیه بیشتر .. غیرقانونی فیلم یه .. دارند فیلم یه ! لکانیبا میگن خوارا آدم به -

  ! باشه فیلم یه فقط که نیستم مطمئن هنوزم : گفتم و شدم خیره

  ! ببینمش شدم کنجکاو گفتی که اینجوری -
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 .. ببینی میزارم : گفتم و خوردم غذا قاشق یک

  ! بدم بهت جوابی یه بود قرار کنم فکر خب : گفت و کرد باز لب دوباره او و کردیم سکوت لحظه چند

 را صدایم و دستان لرزش کردم می تالش که درحالی و ریختم آب لیوان یک فورا ، کرد گیر گلویم در غذا

  ؟ خب .. خ : دادم جواب کنم کنترل

 از تا نکردم تالش و بودم خوبی دختر روز چند این که دیدی : گفت و نشست مبل روی سینه به دست او

 .. من که رسیدم نتیجه این به و کردم فکر خیلی ، کنم فرار دستت

 طاقت ؟ کنم چکار باید باشد منفی جوابش اگر نمیدانستم ! کرد می لبم به جان داشت ، کشید عمیقی نفس

 .. نه بار یک این ! بودم شنیده نه زندگیم تمام ، نداشتم را نه شنیدن

 خونت تو ماه یه نمیتونم همینجوری که من .. ولی نیست شکی هستی هربونیم مرد تو که این در ببین -

  ! نکنه شک کسی و باشم تلپ

 شرمندگی با و خاراند را سرش پشت که شدم سخنش ادامه منتظر گنگی نگاه با و نگرفتم را منظورش

 .. بگذریم ! میرم طفره دارم چرا نمیدونم : گفت

  ! رسید می نظر به غریب و عجیب کمی او شرمنده چهره دیدن

 ! نخوای چه بخوای چه کنی صیغم الزمه ببین : گفت و کرد خالصه جمله یک در را کالمش او

  ؟ صیغه .. صی -

 جفتمونو پدر بگیرن خونت تو منو روز یه اگه و میکنیم زندگی کجا ما میدونی تو جان مریخی ببین -

 میگیری ، میترسم فقط ندارم اعتقاد چیزا این به دمخو من ! بشم صیغت ماه یه حداقل الزمه پس درمیارن

  ؟

 با حق ؟ نکردم توجهی جامعه عرف قوانین به چرا ! کردم می ندامت احساس ، انداختم پایین را سرم

 .. کنیم امنیت احساس و باشیم هم با محضری تعهد بدون توانستیم نمی ! بود شوکا

  ! میفهمم .. می -
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  ؟ میکنی کارواین پس ! شکر رو خدا خب -

  ؟ کنم صیغت چجوری باید .. خب : پرسیدم و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 حاضر بابام که اونجایی از ولی بگیریم بابام از اجازمو و باکرم من کنیم تظاهر باید تئوری صورت به -

  ! بگیریم نامه دادگاه از باید ، ببینه جنازمم نیست

  ! تمنیس بلد .. رو اینکارا من -

  ! میکنم حلش من : گفت و انداخت باال ای شانه

  ؟ شدی صیغه تاحاال : پرسیدم کنجکاوی با

 .. نیستم پرت اونقدرام ولی نه -

  ؟ بمونی ماه یه میخوای که اینه معنای به این و -

 دنبالم ریندا حق هم تو میرم اینجا از بعد و ماه یه فقط : گفت قاطعیت با و برد باال را اش اشاره انگشت

 و قفل از خبری و کنی زندانیم پایین این نمیتونی شدم موقتت زن اینکه از بعد بگم بهت االن از و بیای

  ؟ خب نیست زنجیر

 آن برای بعدا ، نداشتم شروطش قبول جز ای چاره لحظه ان در اما نه یا کنم اعتماد او به باید نمیدانستم

  ! کنم شادی دلم ته و بزنم لبخند مثبتش جواب خاطر به میخواست دلم فعال کردم می فکری

 .. سالمتی به بزن پس : گفتم و بردم باال را آبم لیوان

 شرابم خوارا گیاه ببینم ! میگید درست شما بله ! صیغمون سالمتی به میخوریم آب : گفت و زد ریشخندی

 .. انگوره از دیگه که اون ؟ نمیخورن

 .. کردم نگاهش چپ چپ

 ! نمیاد خوشم نگاه این از اصال ! خب خیلی -

  ؟ بدی مثبت جواب گرفتی تصمیم که .. شد چی -

  ؟ سواله این جای واقعا -
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 دلم ، شدم خسته دری به در از ! میگم ، خب خیلی : گفت و کشید پوفی که کردم کج مظلومانه را گردنم

 .. کنم زندگی سقف یه زیر شده ماهم یه میخواد

  ؟ نکنی همیشه چرا : پرسیدم ام همیشگی مانهمعصو و آرام لحن همان با

 .. داشت مانندی لوتی حالت ! گذاشت زانواش روی را دستانش ، کرد باز را پاهایش

  ؟ چیه مشترک زندگی از تفسیرت -

 .. و کنم بغلت .. گردش بریم .. کنم بغلت -

 میخوای که چیزی تمام : پرسید ناامیدانه شوکا که زدم قفلی معمول طبق و ماند باز سخنم ادامه از زبانم

 چیزا این و گردش و بغل فقط که مشترک زندگی ببین ! نمیفهمی ازدواجو معنی اصال انگار ؟ بغله یه

  ! کنی تامین نیازامو بتونی باید تو ، داره نیاز حمایت و پول زن ! نیست

  ! میتونم ..می : گفتم و انداختم پایین را سرم

 و خیابونم کوچه بچه خودم من ! سالته سی نمیشه باورم ، آشیل نمیفهمی اجوازدو معنی هنوز تو اما -

  ! زن یه تا داری نیاز همدم یه به بیشتر ، میفهمم خوب رو اینا اما کوچکترم ازت سال ده حداقل

  ! نیستم خوب مفاهیم کردن تعریف تو زیاد من .. من -

 ! دزدی می ازم نگاهتو یا پایینه سرت یا میزنم حرف باهات دارم وقتی ؟ کنی نمی نگاه بهم هیچوقت چرا -

 .. ندارم خاطر به چشاتم رنگ حتی

 ! دارم ای شده نفرین چشمای من .. من : دادم جواب کندم می مغرضانه را ناخنم کنار پوست که درحالی

  ! کنی نگاه بهم نمیخوام ! زشته و بلند پیشونیم

 چشمای به باید من ؟ بشی شوهرم نیست قرار مگه اصال ، تببینم دارم دوست من ولی : کرد اصرار او و

  ! کنم نگاه شوهرم

 با و آرام را سرم ! بود فهمیده را این هم خودش گویا و کند خرم توانست می خوب شوهر و زن لفظ با

 .. بود شده دیدم مانع همچنان بلندم و فر موهای ، آوردم باال تردید
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 دراز موهایم سمت به را دستش و نشست زمین روی من مقابل ، بود نشسته مبل روی لحظه آن تا که او

 .. کرد

 توقف ای لحظه او ، لرزیدم بار سه دو و کردم اخم داشت فاصله ام پیشانی با متر میلی چند تنها که زمانی

 .. زد کنار را مجعدم موهای شاخه شاخه مالیمت با دوباره بعد و کرد

 .. نترسد دیدنم از تا گرفتم را صورتم جلوی دستی ود ، شد معلوم بلندم و زشت پیشانی

 .. آشیل -

 ، بشکنم را لعنتی سد این توانستم نمی ! توانستم نمی ! گرفت باال قلبم ضربان و افتاد شمارش به نفسم

 را صورتم اش چرمی بلند های چکمه زیر ، گرفت می را ام یقه کنم عبور آن از کردم می تالش که هربار

 از حتی او ، بجنگم لعنتی اضطراب این با نمیتوانستم من ! برد می لذت دردم دیدن از و کرد می مال لگد

  ! بود تر قوی هم ترس

  ! نکن نگاه بهم ! نمیتونم .. نمیتونم -

  ؟ باشه ندارم کاریت من ! خب خیلی خب خیلی : گفت و برد باال تسلیم حالت به را دستانش

 .. انداختم پایین را سرم و ریختم صورتم جلوی را موهایم برداشتم را دستانم اینکه محض به

  ! دخترایی شبیه خیلی تو -

  ! نیست بد که این .. این -

  ؟ همینی تختم توی ، نیستم مطمئن -

  ! نمیدونم .. نمی : گفتم و شدم سرخ سوال این شنیدن با

 چشماتو بزاری روزی یه شاید ! نیمک می زندگی هم کنار آبجی تا دو مثل حداقل خب : داد جواب شوخی به

 .. خواهر ببینم
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 داشتم دوست بیشتر ولی نمیامد بدم خواهر لفظ شنیدن از ، نبودم امروزی کامل مرد یک شبیه هیچوقت

 می نظر به غیرممکن شوکا زبان از آمیزی محبت کلمه هر شنیدن هرچند ، کند خطاب عزیزم و عشقم مرا

 .. رسید

 از را مثبت نتیجه کردم می فکر آنچه از زودتر خیلی و افتادیم راه صیغه کارهای لدنبا روز آن از بعد ما

 .. گرفتیم دادگاه

 .. بردم زور به زود صبح را او و گرفتم نوبت او برای آزمایشگاه از بین این در

 ؟ کنم پر اینو چجوری ! آشیل نمیاد جیشم االن من آخه -

 .. زد اشاره میداد انتک دستش در که ای قوطی به و گفت را این

  ! دستشویی میرفتی .. خواب از بعد نباید .. نباید -

  ؟ کنم کار چی میگی االن ! داشتم موقع اون خب -

 را او و آوردم برایش آب پر لیوان سه ، زد سرم به فکری و انداختم آزمایشگاه کن سرد آب به نگاهی

 برای ! فهمیدم آزمایشگاه روز را این و بود متنفر خالی آب نوشیدن از او ، بکشد سر ته تا ساختم مجاب

 می دنبال را ناسالمی غذایی رژیم ، داشت اعتیاد سالم آب جز هرچیزی و نوشابه و دوغ خوردن به همین

 .. کرد

 مجله به نگاهی ، بگیرد جیشش خانم تا بودیم نشسته آزمایشگاه نارنجی های صندلی روی که همانطور

 .. برداشتم را آنان از یکی و انداختم میز روی های

 گرفتم می ام کوچه جلوی کیوسک از گاهی که بود اس ام اس و خانوادگی و بینی طالع های مجله همان از

.. 

 و خوب بخت از همیشه برخالف ، خواندم را بهمن ماه و رسیدم بینی طالع به و زدم ورق را صفحه اولین

 دست از را مالی یا داشتم بدهکاری یا خواندم می را آن که زمان هر قبال ! بود زده حرف شادمانم روزگار

 .. زد را ام خانه در شانس باالخره ! عجب چه گفتم دلم در ، میامد سراغم به غصه و غم و داده

 ! گویند نمی دروغ هرگز ما بخت ستارگان نظرم از ، دارم خاصی اعتقاد بینی طالع و فال به 
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 .. بودند صاف و صادق دست کف مثل همیشه که من درباره حداقل

  ؟ داری اعتقاد ببینم : پرسید کنجکاوی با سپس انداخت صفحه به نگاهی و شد مجله متوجه شوکا

  ! آره -

 .. باشی خرافاتی نمیخوره بهت -

 ! میمیره .. ایمان بدون آدم -

  ! چیه شهریور ببین : پرسید و شد کج اش لوچه و لب

  ؟ هستی شهریوری تو -

  ! هریورش اول -

 و کنید می مالقات ای تازه افراد با ، کرد خواهد پیدا تغییر زندگیان مسیر زودی به .. نوشته اینجا خب -

 در عشق زودی به ! شماست با شانس ستاره زیرا کنید توکل خدا به ، هستید آل ایده زندگی خواهان

 .. نگیرید نادیده را آن ، یافت خواهد رنگی پر نقش شما سرنوشت

  ! حالمه به خوش حسابی پس -

  ؟ هستی جدول اهل : پرسید که زدم ورق را مجله

  ! نیستم بلد زیاد ! بیش و کم.. کم -

 خیلی حافظه تقویت برای و بره می باال عمومیو اطالعات میدونی ، بود جدول همیشه سرگرمیام از یکی -

 .. بخوای تو اگه البته ! کنیم حل هم با گاهی میتونیم ! خوبه

  ! دارم .. دوست -

 بلدم چیزا خیلی اما نباشه خود از تعریف یعنی ، شی بلند دستم روی نمیتونی ولی : گفت و شد زده هیجان

 .. دارم اعتیاد بهش جورایی یه ! مجلم عاشق من ، میکنم حل سودوکو گاهیم !

  ! بخونم دارم دوست بیشتر .. من -
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  ! داریم اضافه زمان کلی و باشم موقتت زن ماه یه ارهقر باالخره ، بخریم مجله گاهی میتونیم -

  ؟ نشده خبری پایین .. اون : پرسیدم و زدم او سمت به کمرنگی لبخند

  ! میاد داره کم کم میکنم حس چرا -

 .. میام االن ! بشاشم میرم من خب : گفت و ایستاد کمر به دست و شد بلند جا از

 لبخند با و داد قرار منشی میز روی را قوطی ، رسید ادرار از پر قوطی یک با بعد دقیقه چند و رفت او

 قند دوتا صبح امروز چون نگیرید جدی زیاد بود باال خونم قند اگه ، من شاش از اینم : گفت رضایتمندی

 .. خوردم خالی

 ویجل سبد توی بزارش لطفا ! خانم نیست اینجا جاش : گفت و کرد نگاه قوطی به چندشی حالت با منشی

 .. توالت

 مطمئن میخواستم ! میدونستم خودم : گفت و کرد مصلحتی سرفه بود شده اش سوتی متوجه که شوکا

 .. شاشیدم بشید

 عذر ندرت به که بود دخترهایی آن از او ! بود شوکا با حق همیشه ، بقیه یا است مقصر او نبود مهم

 .. میخواست

 بود وارانه لوتی آنقدر رفتارش گاهی ، دادیم انجام پزی هکل در صبحانه صرف از بعد را خون آزمایش ما

 هایش کفش پزی کله در که زمانی مخصوصا ، نشستم میدانی چاله مسن مرد یک کنار کردم می گمان که

 بزرگ های لقمه و کشید می هورت را پاچه کله آب ، نشست می زانو چهار صندلی روی و میاورد در را

 .. چپاند می دهانش در

 و نان به من ، شود برد می پاچه کله خوردن از که لذتی مانع نمیتوانستم اما دهم تذکر او به میخواست دلم

 .. بگوید چیزی نمیامد دلش آدم که خورد می اشتیاق با آنقدر او اما کردم اکتفا پنیری

 هیچوقت هک آنجایی از ! بود خوانده کور اما شده راحت من دست از کرد می گمان شوکا آزمایش از بعد

 ، منزل لباس دست چهار سه و بردم بازار به را هپلی کچل حسن آن ، نداشت تن به حسابی و درست رخت

 .. خریدم روسری و خانومانه مانتو سه دو
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 که بود باریک کمرش دور آنقدر و میشد مغازه هر وارد زور به ، نداشت آراستگی به ای عالقه هیچ شوکا

 کش آن دور و بخریم را شلوار سایز کوچکترین شدیم مجبور آخر ، کردیم نمی پیدا برایش شلواری هیچ

 .. ببندیم

 زیرپوش او برای دلیل همین به خورد نمی دردش به زنانه سوتین و داشت کوچکی های سینه حتی او

 .. خریدم

 : کرد غرغر بود افتاده هن هن به خستگی از که درحالی و داد لم صندلی روی ، فروشی کفش مغازه در

 .. زنونن خیلی ! نمیاد خوشم جدید لباسای این از من ؟ بود چش خودم چرکای رخت همون مگه

 که درحالی و گرفتم مانندش جوجه پاهای سایز برای بودم کرده انتخاب برایش ویترین داخل از که کفشی

  ! زنی .. توام خب : گفتم بودم زده زانو او جلوی

  ! رفیق بودم راضی خودتم لباسای پوشیدن به من -

 پاپیون جوراب دو با را آن میخواست دلم ، میامد پایش به واقعا چرم تخت پاشنه زنانه های کفش آن

 .. بود زیباتر هم آن از حتی ظریف پاهای این اما کنم تصور صورتی

 دکر می ام دیوانه کشید می ها ناخن روی به الکی و میزد را زبرش موهای ، گرفت می را هایش ناخن اگر

 .. داشتم دوست هم را تصورش حتی !

 و گستاخ پسران مانند ، نداشت ظرافتی هیچ اش دخترانه و نحیف هیکل برخالف که بود این شوکا مشکل

 تنها نه ، بود ایراد سراسر او ! سردرنمیاورد خانمانه کردار و رفتار آداب از و گشت می هپلی ، بود تند

 طلبکار آدم و عالم از و میزد غر مدام و داشت خاصیتی بی غرور بلکه کرد می دزدی و گفت می دروغ

 .. داشتم دوسش هم باز ها این همه دیدن با من ؟ کجاست میدانید دارش خنده جای ! بود

 از بیشتر مچش رفتگی در با حاال میزد لنگ قبل از که او ، برگشتیم خانه به پر های دست با شب نصفه

 .. کرد می حمل را وزنش سختی به و داشت مشکل رفتن راه در قبل

 .کنم پر او با را بتی جای و ببرم باال طبقه به را شوکا نمیخواست دلم هنوز ، کردم هدایت زیرزمین به را او
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 های استعداد از ! رفت خواب به ثانیه از کسری در و افتاد مبل روی وار جنازه او ، کردم باز را اتاق در

 بودم کیف هزینه پرداخت منتظر مغازه آخرین در وقتی ، خوابید می هم ایستاده حتی که بود این شوکا

 .. شدم آن متوجه

  ! خوابه خانومتون اینکه مثل : گفت و زد اشاره کنارم به تعجب با فروشنده

 آویزان دهان آب لبش کنار از حتی ، انداختم کرد می خرخر و بود بسته را چشمانش که شوکا به نگاهی

 .. انداخت می داگ بول های سگ یاد را من ! بود شده

 .. گذاشتم نرمی بالشت سرش زیر و کردم مرتب را هایش لباس

 زدم اش پیشانی بر که آرامی بوسه با و کردم روشن را سقفی پنکه ، نداشت پتو به نیازی و بود تابستان

 .. شدم خارج اتاق از

 با و کردم می قفل را زیرزمین درب سرکار نرفت از قبل روز هر ، کنم اعتماد او به باید میدانستم اینکه با

 .. رفتم می نقاشی کالس به راحت خیال

 باورم ! بود خواب هنوز هپلی برگشتم زیرزمین به که عصر هنگام ولی خریدم مجله چند روز آن فردای

 .. خوابیده حاال تا دیشب از که نمیشد

 .. شدم قلبش ضربان و خر خر متوجه رفتم تر نزدیک وقتی اما ، باشد مرده ترسیدم

 ! نداشت فایده اما ، دادم تکانش آرامی به

 آرامشبخشم و نادر داشتنی دوست لبخندهای همان از ، زدم معناداری لبخند و کردم نوازش را اش گونه

 .. بود دیده را آن کسی کمتر که

 .. داد عقب را باسنش و کرد پشت کامال بلکه نشد بیدار تنها نه او

 .. کردم می عمل دقت با و محتاط همیشه مثل ، کشیدم کمرش به ستید مانتو روی از

 دست از را او و شود بیدار ترسیدم می ولی .. همین فقط ، کنم لمس را اش زنانه های اندام میخواست دلم

 .. بدهم
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 توت و موز بوی موهایش رفت نمی حمام سال تا سال اینکه با ، کردم بسنده اش شانه و کمر لمس به فقط

 .. میداد رنگیف

 و بودم آن انگیز دل عطر استشمام مشغول و برده فرو کوتاهش موهای الی به ال در را بینیم نوک

 .. کردم می نوازش را کمرش همزمان

 عقب بالفاصله اما رساندم های سینه نزدیک به پشت از را دستم که دادم جرئت خودم به چطور نمیدانم

 که ای وسوسه از ! شدم می کنترل غیرقابل شرمانه بی گاهی من ، تمبرداش او بدن لمس از دست و کشیدم

 بالی شدم نمی مانعش اگر ! بشکنم را گردنش میخواست دلم ، بودم زار بی میخواند سمتش به مرا مدام

 .. شد می جانم

 در موز و فرنگی توت شیرین عطر هنوز اما کنم مشغول آشپزی با را خودم آشپرخانه در تا برگشتم

 بهشتی حوری این و برم پناه او سمت به دوباره تا خواند می گوشم در ای وسوسه و پیچید می مممشا

 .. ببلعم جا یک را شیرین

  ! کرده اعتماد بهم اون ! نمیتونم .. نمی -

 .. کرده اینکارو هم بارها تو از قبل ! باشه کی با نداره فرقی براش ، آشیل هرزست یه اون -

 .. شدم خیره بود داده تکیه مقابلم دیوار به که گوش دو و سر یه به و بردم باال را سرم

 ! آسونه تو برای چیزا این .. این -

 هستی چی کنی نمی ثابت بهش چرا ؟ دخترایی شبیه تو نمیکنه فکر مگه ، آشیل میخوان ازت همینو زنا -

  ؟

 او که آتشی برای در خودداری که کنم می اعتراف ، کرد می جلوه انگیزتر وسوسه زمانی هر از امشب او

 .. بود سختی امتحان انداخت جانم به

 .. بود خواب همچنان شوکا ، بردم بیرون آشپزخانه از را سرم

  ! شو آزاد و کن اعتماد بهم ! آشیل میخواد همینو اونم : کرد زمزمه من گوش زیر گوش دو و سر یه

 میدم دستش از اینجوری اما .. اما -
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 میدی دستش از اینکه خاطر به باشی پریا با میتونستی وقتی ، مرد میشناسم تو از بهتر رو دخترا من -

 .. احمقی که واقعا ؟ بدی دست از رو سرکش نیمفتای این تک تک مزه میخوای ! کردی دریغ

 .. برداشتم قدم شوکا سمت به داشتم دست در را آشپزخانه چاقوی که همانطور و دادم قورت را دهانم آب

 .. نمیشی سیر دیگه ، بچشی مزشو بار یه اگه : گفت و کرد تشویقم پشت از گوش دو و سر یه

 جا یک را هایش لباس تمام اینکه فکر ، میلرزید دستانم در چاقو ، میشدم نزدیک او به پیوسته و آهسته

 می را ام حشیو و بیدادگر خوی بدرم پهنم و پت های چنگال زیر را اش میزه ریزه سفید تن و کنم پاره

 .. خواند

 کمر به و خورد تکانی شوکا که داشتم فاصله شومم افکار اعمال با ثانیه چند تنها ، ایستادم او سر باالی

 یکه بودم ایستاده او سر باالی دست به چاقو که من دیدن با اما کرد باز آرام را چشمانش ، کشید دراز

 .. کشید جیغ و خورد

 سر بی و خجالتی مرد قالب در دوباره گویا ! کردم جور و جمع را خودم و افتاد دستم از چاقو ، شدم هول

 .. داد شرمندگی و ندامت به را جایش پروایی بی و جرئت آن و رفتم فرو زبانی و

 .. میخواستی تو .. تو : پرسید بود شده سفید گچ مانند ترس از که درحالی و نشست جایش سر شوکا

 اینکه از ! نکند پیدا دست پلیدم افکار به تا کردم می هم سر دروغی باید ، مبرداشت را چاقو و شدم خم

 راننده کردم می گمان و نشستم می تاکسی در گاهی ، ترسیدم می شدت به بخواند را ذهنم روزی کسی

 پرتی و چرت افکار درگیر را مغزم ، ها آدم و مرگ به فکر جای به هنگام آن در ! است بلد خوانی ذهن

  ! نروم لو که ردمک می

  ! کردم می حاضر شام .. شام : دادم جواب کنان من من و ایستادم جا سر

 یه کردم فکر ! ترکوندی زهرمو حسابی مرد : گفت و کشید عمیقی نفس ، گذاشت قلبش روی را دستش

 .. واستاده سرم باال قاتل

  ؟ بگیری .. دوش میخوای : دمپرسی که رفت حمام سمت به لنگان لنگان و داد تکان بار چند را سرش

 .. برگشتم کنی حاضر شامو تا بزنم تنم به آبی یه میرم ! گرفتم زنا بوی -
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  ! داشتند غریبی و عجیب اصطالحات خیابانی دختران ؟ زنا بوی

 اندکی ، بود استحمام مشغول او که زمانی مدت در و چیدم مبل روی را زمینی سیب و قارچ املت

 که داشتم ژله چند کابینت در قبل از ، دراوردم گل شکل به را سبزی تربچه و داده جخر به کدبانوگری

 .. کنم سرو را آن آخرشب تا گرفتم تصمیم و گذاشتم یخچال در و جوشاندم

 غر کرد می خشک کوچکی حوله با را سرش که حالی در و آمد بیرون حمام از من گشاد شرت تی با شوکا

 .. سرد روز یه گرمه روز یه ؟ داره نگیر بگیر کنت گرم بآ چرا ! آشیل زدم یخ : زد

  ! میکنم .. سرویسش -

  ! باشه خونه به حواست شوهر یه عنوان به باید تو : گفت و نشست میز پشت او

 ؟ نپوشیدی.. لباساتو چرا -

 .. مبادا روز برای گذاشتم ! فانتزین و خوشگل زیادی چون : گفت و برداشت غذا لقمه یک

 انداختم بر و دور به نگاهی یه نبودی وقتی راستی : گفت که شدم شام خوردن مشغول و نشستم میز پشت

  ؟ میکنه کار ببینم ! بندازم راش نبودم بلد ولی افتاد گرامافونت به چشمم و

  ! بودی خواب کردم فکر -

  ! بودی کرده قفل روم رو در تو هرحال به ، خوابیدم اومدم دوباره خب -

 .. کردم عوض را بحث و انداختم پایین را سرم ، گفت طعنه به را خرآ جمله

 .. دارم صفحه چند ، میکنه کار -

  ! میکنه کار چجوری ببینم بار یه دارم دوست -

  ! میدم .. نشونت شام از بعد -

 .. ودمب گذاشته اصالح تیغ حموم توی : گفتم و انداختم پرمویش دستان به نگاهی و بردم باال کمی را سرم

  ؟ نه نمیاد خوشت پرمو دخترای از ! دیدم : داد جواب پر دهان با
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 ، نبود من مثل شوکا اما کنم ناراحت را او ای نسنجیده حرف هر با نمیخواستم ، بدهم جوابی چه نمیدانستم

 کال بگویم است بهتر یا آورد می زبان به را حرفی هر فکر بی ! کرد نمی دقت هایش حرف به اصال او

  ! نداشت خیالی و کرف

 .. خودتی مهم -

 گذاشت را تاثیرش گمانم به اما دیدم کجا را آن نمیدانم ، رسید ذهنم به که بود ای جمله ترین رمانتیک این

 .. نیستم وارد چیزا این تو زیاد ! کنم اصالح کن کمک بهم تو : گفت و زد گشادی لبخند او زیرا

  ! نیستم .. منم -

  ؟ هوم -

 .. کنم اصالح نمیتونم : گفتم و زدم اشاره بلندم های ریش به

 .. بشیم تمیز و تر تا حموم میریم دوتایی پس : داد جواب شیطنت با

  ! میکشم خجالت .. من : گفتم بودم شده سرخ لبو مثل که درحالی و افتادم انگشتانم جان به معمول طبق

  ؟ باشه کن کمک من به هم تو و کنی اصالح ریشاتو میکنم کمک بهت من ، نداره خجالت -

 .. میریم شام از بعد : گفت که دادم تکان باشه نشانه به را سرم تردید با

 .. رفتی تازه که تو -

  ؟ نبود مهم برایش ، انداخت باال ای شانه

 یادش کردم می آرزو و بپیچانم را حمام قضیه میخواست دلم ، شستیم و کردیم جمع را شام های ظرف ما

 .. بود حرفا این از پلیدتر شوکا اما برود

 تفاوت بی ! نبود وجودش در حیا اندکی که خودش ، کرد هدایت حمام سمت به مرا و گرفت را دستم او

 ایستاد شرت با و درآورد هم را متری یک شرت تی همان و شد عور و لخت

  ؟ درنیارم لباسامو من میشه .. میشه -

 .. دربیار شرتتو تی فقط ! مریخی باشه : کشید هوفی
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 های سینه به تا کردم می تالش خیلی من ، کردیم خیس دوش زیر را خودمان کمی و کرد باز را داغ آب او

 نکنم نگاه کوچکش

 راحت ، ندارم زدنت دید با مشکلی من : گفت و آورد رویم به باالخره و بود حرفا این از تر زرنگ او اما

 ؟ بکشیم خجالت بدنمون از چرا ، میریم دنیا از لختم و اومدیم یادن به لخت ما همه اینه منظورم ! باش

  ! اومدی کنار جنسیتت با خوب خیلی تو .. تو -

 .. بشین : گفت و کرد اشاره زمین به

 .. نشست کنارم و برداشت را قیچی و صابون و تیغ حمام طاقچه روی از

 اونقدرا ! باشم پسر میخواست دلم میشهه : گفت و گرفت خودش سمت به را ام چانه و بست را آب دوش

 .. نیومدم کنار راحت هم

  ؟ چرا -

 میفهمیدم ، بودم تر بچه وقتی : گفت و انداخت باال ای شانه ، کرد کوتاه قیچی با و گرفت را بلندم ریش ته

 برقم یحت ما ، درپیتم روستا یه اهل منم یعنی خب ! میده اهمیت ما از بیشتر داداشام به چقدر بابام که

 کندم می جون مزرعه تو اسب مثل من و بودند خونواده اعضا ترین خور مفت داداشام اینکه با ! نداشتیم

 واسه موند می موندش پس و میخوردند شام مردا اول همیشه ، بشینم سفره یه سر بابا پیش نداشتم حق

 .. آبجیام و ننم و من

  ؟ بودید بچه چندتا .. شما -

 زیاد انقدر ما ! میگیرم فاکتور چاه توی افتادن یا گزیدشون مار مزرعه سر که اونایی تازه ، تا سیزده -

 چیزی اولین روی میزاشتند دست کنند انتخاب اسم ها بچه برای میخواستند اواخر این بابام ننه که بودیم

 .. دیدند می در از بیرون که

 .. تیال و سیکا یکیم ! قناته اسمش دارم ابجی یه مثال

  ؟ چیه عنیشونم -

 .. مرنده پرنده -
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 صدام شوکا همه بچگی از اما ام شکوفه اصل در منم : داد ادامه بود هایم ریش چیدن مشغول که همانطور

 برخالف ، ندارم سینه و ترم کوتاه خانوادم اعضای تمام به نسبت من ، ریزم و زبر آهو مثل چون میزنند

 .. کاشته خربزه دوتا سینه جای به که مادرم

  ؟ برنمیگردی چرا : پرسیدم جدی لحن با من اما ، خندید و گفت را این او

  ؟ رفته یادت فراریم من ! خونش طاقچه رو میزاره و میکنه قطع گردنمو بابام ؟ شدم سیر جونم از مگه -

  ! باشی اینجوری .. عمرت اخر تا نمیتونی اما -

 پیدا کار ! بگردم باطل و عاطل عمرم اخر تا نیست رارق ، اوهوم : گفت و کرد کوتاه کمی را هایم سیبیل

 .. میکنم ازدواج ، میکنم

  ؟ کی با : پرسیدم هوا بی و پرید دهانم از

  ؟ کی با چی : داد جواب تعجب با

  ! ازدواج .. از -

  ! تمام بعد و میارم گیر یکیشونو ، میدوزم پردمو ، میشه پیدا زیاد خر باالخره : گفت و زد کجی لبخند

  ؟ بگی .. بهش گذشتت از نمیخوای -

  ! بگیره درخشانم گذشته این با منو کسی عمرا ؟ خرم مگه -

  ! میگیرم .. من : گفتم و کردم شیرین را خودم

 خراب تو بگی و سرم تو بزنی جندگیمو میخوای شد دعوامون که فردا پس میگی اینو االن توام آره -

  ! پاچت به بپیچم و شم سگ منم که اونوقته ! کردم آدمت من بودی

  ! نمیگم اینو هیچوقت هیچوقت .. هیچوقت من شوکا : دادم جواب مظلومانه

 های پسربچه این مثل وقتا گاهی : گفت خنده با و کشید طرف دو از را هایم لپ ، گذاشت کنار را قیچی

 .. بگیرم گازت میخواد دلم میشی تخس
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  ! گفتم جدی .. جدی -

 .. بندازم دامم توی رو پولدار خر کره یه میخوام من ولی هستی جالبی آدم تو ! میدونم -

  ؟ حاضری خب : پرسید و برداشت را صابون و تیغ

 انجام را اینکار هم آرایشگاه در قبال ! کردم می اصطالح را ریشم که نبود بار اولین این ، شدم نگران کمی

 مهارت با شوکا و دادم تکان بله عالمت به را سرم ، تمداش اضطراب بیش و کم حال این با ولی بودم داده

 .. کرد زبرم های ریش اصطالح به شروع دقت و

  ؟ بزنم مدلی چه برات داری دوست شوهرم خب -

  دونم نمی -

  ؟ هیلتری سیبیل یا پروفسوری -

  ! خوبه .. که هرچی -

 آویزان حمام در که کوچکی آینه از و زد پرفسوری را هایم ریش ابتدا ، داد ادامه کارش به و خندید شوکا

 نمیدانستم اصال ! گذاشت بزی ریش بعد و سیبیل برای سپس نیامد خوشم اصال اما داد نشانم را مدلش بود

 .. بکند را قضیه قال و کند تیغ شش سره یک خواستم او از اما گرفته یاد کجا از را مدلها این

 ، بودم شده تر جوان سال ده گویا ! کرد تغییر درجه هشتاد و صد ام چهره ، شد تمام کارش وقتی

  ! است موثر اینقدر سالم و سن تعیین در سیبیل و ریش نمیدانستم

  ! بودی شده طالبان شبیه ! ریشا اون بود چی ، کنم ماچت میده جون کردی تیغ شش که االن -

  ! بهتره خودمم .. نظر به : گفتم و کشیدم ام چانه و گونه به دستی

  ! توئه نوبت حاال خب -

 یک شد تمام کارم وقتی ، شدم او پای و دست موهای اصالح مشغول سکوت در من و داد دستم به را تیغ

 الک یک هایش ناخن اگر آخ ، شد ظاهر چشمانم جلوی سفید پای و دست با بلوری ای فرشته نه که دختر

  ! شد می خوردنی چه خورد می رنگ خوش قرمز
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 از دست و بپوشد را اش زنانه های تونیک از یکی تا ساختم وادار را او بار این ، آمدیم بیرون حمام از

 .. کرد قبول غرغر کمی با هم او ، بردارد من گشاد های شرت تی سر

 .. برد می لذت بسیار آن شنیدن از شوکا ، زدم جا گرامافونم در را ( قو دریاچه ) کالمی بی موسیقی صفحه

 پرید می گوشه آن به گوشه این از ، بزند چرخ و بایستد انگشتانش نوک روی میکرد شتال ها بالرین مثل

 .. نمیدانست چیزی رقص از قطعا اما درمیاورد را ای حرفه های رقصنده ادای و

 یبس اینقدر : گفت و آمد سراغم که میکردم تماشا را او زدن پا و دست و بودم داده تکیه دیوار به تنها من

  ؟ واستادی سیخ ولی داری خونه توی گرامافونی همچین یه ! نباش

 .. رقص .. من -

 .. ببینم بیا ! نیستم بلد منم -

  ! بگیر کمرمو : گفت و داد قرار ام شانه روی را دستش ، آورد اتاق وسط و کشید را دستم

  نکن .. قلدری -

  کرد حلقه کمرش دور زور به را دستم

  ! میگیری یاد -

 جهت بی و میخوردم تاب فقط ، نمیدانست چیزی هم خودش بلکه سردرنمیاوردم رقص زا من تنها نه

 هم خودش انگار ! کرد ام خسته دقیقه شش پنج از بعد و بود کننده کسل شوکا با رقصیدن ، میچرخیدم

  ؟ نه نرفت پیش فیلما شبیه : گفت و کرد رهایم آهنگ وسط چون شد فضا آور کسالت و سنگین جو متوجه

  ! همن عاشق میرقصن نفر دو وقتی .. وقتی -

  ؟ یخی اینقدر همین برای -

 شب برف مثل ، سرده تنت ! نداریم آمادگی اینکار برای هنوز ما .. ما : گفتم و کردم خاموش را گرامافون

 .. خوشحالی کنی تظاهر میخوای ، شینه می خونه سقف روی که یلدا
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 نمیموندی اینجا داشتی انتخابی حق اگه میدونم .. نیستی خوشحال اما : دادم ادامه و انداختم پایین را سرم

  ! بده مهلت بهم بگیرم یاد تا مونده خیلی هنوز ! نیستم .. آل ایده مردای اون از من ،

 من ، برگشتم باال طبقه به دوباره و کشیدم را راهم سپس گفتم او به شب آن که بود جمالتی آخرین این

 می تظاهر و خندید می بلند که است درست ، نبود خوشحال او اما برسم نظر به آل یدها تا کردم می تالش

 طرد رنجور و خسته کوچولو دختر آن هایش خنده طنین عمق در میتوانستم اما راضیست اوضاع از کرد

 و بودیم شده طرد ما هردوی ، بشنوم را نوجوان آشیل های اشک صدای میتوانستم حتی ، ببینم را شده

 اهمیت کسی چه ، کردیم می پنهان را بیمارمان و حس بی چهره افسردگی و شادی نقاب پشت راحت هچ

 .. دهد نمی هدیه دستمال کسی گرید می اشک بی که نابینایی به ؟ میداد

 در که هایی اشک به اما بلعد می را ها رنگ تمام تاریکی ، شود نمی دیده آسمان در کمان رنگین ها شب

  ؟ میدهد اهمیت کسی چه شوند می کمان رنگین سیاهی

  !فهمند نمی را زبانش که هم ها ماهی ، نمیشنود کسی را صدایش ، زند می فریاد زیرآب که مردی

 ، میگذاریم صفحه هم سر پشت ، میکنیم گریه هم پشت ، میخندیم هم پشت ، میکنیم صحبت هم پشت

 .. رقصیم می و کنیم می بلند را صدایش

  ! شود نمی دیده اشکی فریادشان در دیگر چشم بدون ، درمیاوریم کاسه از را هایشان چشم

 این ، شود نمی شنیده صدایی دریا زیر از ، شود می جمع گلویمان در بغض دریا دریا فقط نیست نه اشک

 .. شود نمی شنیده صدایی هم ما برای روزها

  ؟ شد شش زود اینقدر کی ، کردم نگاهی ساعت به و برخاستم خواب از منشی های تکان با ]

 تشریف ! هستند اینجا باقری خانم ، آشتیان آقای : گفت و گذاشت میز روی را بیسکوییتم و چای سینی او

  ؟ بیارن

 .. برود چشمانم از خواب تا دادم تکان بار چند را سرم

 .. بله -
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 وکیل آقای : گفت و شد اتاق وارد نیلی بعد لحظه چند و بستم را ابلیس دفترچه ، رفت بیرون اتاق از او

 .. ببین رو ما آلود خواب

 .. بشین : کردم اشاره مبل به

  ؟ رفت یادت داشتیم تئاتر بلیط امشب عزیزم بشینم نیومدم -

  ! بود رفته یادم کلی به ! تئاتر بلیط

 .. بودم خواب مست هنوزم ، مالیدم را چشمانم و نشستم جا سر

  دیگه؟ توق یه برای بزاریم میتونیم -

 .. اما : گفت ناراحتی با نیلی

 .. خستم واقعا امشب -

 بگو بهم زندگیته تو کسی اگه میپیچونی منو داری که ماهه یه ! ماهان دادی قول تو : داد جواب و کرد بغ

.. 

 : گفتم قاطعیت با و شدم بلند جا از ! داشت دعوا سر نیامده آمده هنوز ، بستم لحظه چند را چشمانم

 رابطه نه دارم ازدواج قصد نه من ! نیستم کردی ترسیم خیاالتت تو که مردی اون من ، باقری انمخ ببین

 بی و وقت ، برداشتی جو ماهه سه االن تو ؟ خب فانه جهت صرفا روابط این گفتم بهت اولم از ! مدت بلند

 .. کنم روشن االن همین چیزیو یه برات بزار ! پسرتم دوست من کردی حس و میدی پیام وقت

 لطفا ، بودید اول هفته همون حد در من برای شما : دادم ادامه خونسردی با و کردم صاف را صدایم

  ! نشید مزاحمم

  ؟ کردی مسافرت تو منو که ایه هفته همون منظورم ؟ اول هفته : پرسید و زد پوزخندی

 میدونستی اول از خودت ، ستورانر یا تئاتر بیام باهات بخوام که نیست عاشقانه رابطه یه این ! دقیقا -

 .. درنیار خوبو دخترای ادای پس چیه من قصد
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 ! داره تو مثل وکیلی که متاسفم مملکتم برای : گفت پروایی بی و تند لحن با و کرد پرت میزم روی را بلیط

 .. نده* آقای بگیر

 .. نشستم صندلی روی و کشیدم هوفی ، بست محکم را در و شد خارج اتاق از او

 .. مالیدم چندبار را آن ، کشید می تیر سرم

 را قیدش اول هفته همان که بود یک درجه های مخی رو آن از کردم دک را یکی این که شد خوب چقدر

 .داشتم زیادی های کیس دختربازی برای ، زدم

 را ذهنم سابلی خاطرات خواندن ، کنم صرف محبوبم رستوران در مفصلی شامم تا شدم خارج کارم دفتر از

 .. داشتم نیاز آرامش به و کرده درگیر

 و داشت قرار نارمک نزدیک داشت مناسبی و مطلوب های قیمت که من ایتالیایی محبوب رستوران

 .. بود نزدیکم ازدوستان آن صاحب

 و پیانو گروه توسط که کالسیک زنده موسیقی ، دادم سفارش دریایی بشقاب و نشستم نفره دو میز پشت

 .. کرد می بیشتر را اشتهایم شد می اجرا ویالون

 و کرد خطاب مرا لطیفی و ناز صدای ، بودم موبایلم های پیام کردن چک مشغول غذا از قبل که همانطور

  ؟ خودتونید ؟ آشتیان آقای : پرسید

 طی که بود ای ساله 30 دختر او ، زدم کمرنگی لبخند سابقم موکلین از یکی چهره دیدن با و کردم سربلند

 هم ابتدا همان از ، بخشید را قاتل و نداد رضایت قصاص به ولی کرد مراجعه من به برادرش قتل جریان

 .. دارد مهربانی و پاک قلب چه که بود معلوم

  ؟ سرابی خانم -

 .. باشه خاطرتون نامم نداشتم انتظار جدا : گفت تعجب با و خندید

 یادم زیبا های خانم نام همیشه خوشبختانه : گفتم و دادم قرار ام چانه زیر را دستانم ، زدم دخترکشی لبخند

  ؟ آوردید تشریف تنها ، میمونه

 .. دارید لطف ! رفتم می داشتم کم کم بله -
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 .. کنم مهمونتون دسر یه تا کنید صبر خالیه وقتتون اگه -

 .. سیرم واقعا اما دارید لطف -

  ! هست جا همیشه دسر برای -

 هم پیش سال دو همان از نشست، مقابلم و شد راضی سرابی باالخره ، اصرار من از و ارانک او از خالصه

 .. باشم داشته ارتباط او با مدتی نمیامد بدم و بود گفته را چشمم

  ؟ پدر ؟ چطوره خانواده حال -

 .. کرد فوت امسال همین بابا متاسفانه : داد جواب ناراحتی با و گرفت متاسفی چهره

  ! میگم تسلیت ، بیامرزه خدا اوه -

 .. کرد تشکر و زد تلخی لبخند

  ؟ شدید که مزدوج بخواد خدا : پرسیدم میدادم تکان را آن نوشابه محتوای که درحالی و کردم بلند را جامم

 دو اتفاقا ، کشیدم ازدواج از دست کال که شدم بابا بدهکاریای درگیر اینقدر ! چیه ازدواج وکیل، آقای نه -

 مزاحمتون بعدا من بدید شمارتونو کنید لطف اگه که داشتم ازتون موردم همین در حقوقی سوال تا سه

 .. شده پاک شمارتون ببخشید ! بشم

 .. حتما حتما -

 .. کرد سیو موبایلش در و خواندم او برای را ام شماره

 .. دیگه هستیم دائمی مزاحم ! نکنه درد دستتون -

  ! سرابی خانم مراحمید -

 .. نیستم راحت سرابی لفظ با زیاد کنید صدام پرستو طفال -

 .. جان پرستو حتما : دادم جواب و زدم ریزی لبخند ، بدهد وا زود اینقدر نمیکردم فکر

 ! پیکر و در بی و خلوت که تهرانم های خیابان ، شد تاریک هوا کنیم صرف را غذایمان تا
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 داند می خدا و داشت قرار شهر از خارج اشان خانه ، دمرسان در دم تا را او خودم پافشاری و اصرار به

 آنها که حیف ! بودم جوان دختر یک کابوس بزرگترین من خود البته ، میوفتاد اتفاقاتی چه میامد تنها اگر

 بفهمند که بودند آن از تر لوح ساده

 .. باشید ما مهمون چای یه ، وکیل آقای باال بفرمایید -

  ! نیستم زحمت به اضیر ، نکنه درد دستتون -

 زیادی عالقه چای به گمونم ، کردم عرض تعارف بی : گفت خواستنی و آرام لحن همان با و کرد باز را در

 .. دارید

  ؟ االن ولی بله -

 .. مایلید هرجور ، شماست با حق : گفت شرمندگی با و دزدید را نگاهش

 .. مکرد قبول باالخره و بندازم زمین را رویش نخواستم منم

 .. بود شده دکور شیک و سلیقه با داخل از اما نداشت مطلوبی نمای اگرچه اشان قدیمی ویالیی خانه

 .. داخل بفرمایید ، بفرمایید : گفت و کرد روشن را برق او

 . بود کرده فوت آنها از قبل سالها مادرش و نداشت که برادری و پدر ، تنهاست بود معلوم

 دل به اما نبود من سلیقه باب ، انداختم آنجا مرتب و کوچک فضای به هینگا و نشستم سنتی مبل روی

 .. نشست می

 تا که ای حلقه استین تونیک یک با بعد لحظه چند و رفت خوابش اتاق به ، گذاشت را جوش آب پرستو

 .. آمد بیرون مشکی ساپورت و رسید می زیرزانو

 .. میخاری بدجوری امشب تو : گفتم دلم در

 .زدم لبخند و کردم نگاه او به ونسردیخ با اما

 نیازی تشریفات این به که کردم اصرار هرچقدر ، کرد حاضر را میوه و شیرینی بساط بکشد دم چای تا

 ! نداشت فایده نیست
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 .. جان نوش ، بفرمایید : گفت و رسید چای سینی یک با هم بعد دقیقه ده

  ! مشخصه اییتونپذیر و سلیقه از ، هستید خوبی کدبانوی هم شما -

 .. نشست من مقابل مبل روی و شد سرخ خجالت از

  ! آشتیان آقای دارید لطف -

  ! هستی رسمی خیلی ، ماهان بگو بهم -

 .. آخه -

  ! آشتیان آقای بگی تو و پرستو بگم تو به من نمیشه -

 بگید شما هرچی چشم -

 .. نبود بد طعمش ، نوشیدم چای ای جرعه

 این در ماندم ، بود دیروقت طرفی از و بزنیم که نداشتیم خاصی حرف ، بود نگینس بسیار بینمان جو

  ؟ کند دعوت را غریبه مرد یک شد راضی چگونه کند می صدا بمب مانند هرخبری که کوچک محله

 ام پی کانال و کرد روشن را تلویزیون فضا سکوت شکستن برای و انداخت هم روی را پاهایش پرستو

 .. گذاشت سی

 ، شد پخش داشت زیادی بوسه و ماچ های صحنه که انریکه های کلیپ از یکی ساعت همان قضا زا

 خرج به سیاست معروف قول به و نکردم نگاه تلویزیون به اصال من ولی بود شده سرخ لبو مثل پرستو

 .. دادم

 وقف بر اوضاع : پرسید و زد مصلحتی سرفه چند ، کرد خاموش را آن و گذاشت تلویزیون خیر از هم او

  ؟ مراده

 .. بخواد خدا اگه بله -

  ؟ بپرسم خصوصی سوال یه میتونم ماهان آقا -

  بفرمایید -
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  ؟ دارید تشریف مجرد شما -

  ! سرابی خانم میدی نخ ضایع خیلی داری .. آی آی : گفتم دلم در

  شدم جدا خانمم از که هست سالی چند بله : دادم جواب و کردم کمرنگی اخم

  ! پرسیدم می نباید ببخشید ، خآ -

 مسائل سری یه سر همسرمم و من ! میاد وجود به مشکالتی آدمی هر زندگی تو هرحال به نداره موردی -

 .. نداشتیم توافق

 ! آشتیانه مهشید وکال ساختمون برد روی اسمشون اخه ؟ بودند همسرتون خانم مهشید  -

 .. بودند همسرم سابقا صدیقی خانم بله -

  ! آقایون برای خصوص به ، سخته مجردی -

  ؟ نظر چه از : پرسیدم و برداشتم شیرینی تکه یک

 ..رسند نمی خانوما پای به آشپزی و نظافت توی شما بالنسبت -

  ! سخته فیزیکم مسائل توی : گفت دوباره که انداختم پایین را سرم و زدم پررنگی لبخند

  ؟ فیزیکی مسائل ، هوم -

 .. جنسی مسائل : گفت آرامی لحن با و آورد پایین را صدایش تن

  ؟ میکنه ایجاد مشکل شما برای مگه ، نه من برای : دادم جواب و درآوردم را کتم

 .. گاهی : داد جواب کنان من من

  ! باشه داشته پارتنر یه آدم بهتره همین برای -

 .. نمیشه پیدا روزا این اعتماد مورد آدم آخه -

 اما ممنونم پذیرایی و چای بابت واقعا : گفتم و انداختم ساعت به نگاهی ، دادم تکان بله هنشان به را سرم

 .. میشه دیر داره دیگه



 

ابلیــسوسوسه                       Page 139 | 462 
 

  میکنم خواهش .. خوا -

 .. آمد ام بدرقه برای در دم تا هم پرستو ، رفتم خروجی در سمت به و برداشتم را کتم

 ناراحت کمی اش چهره و بود برقرار بینمان کمی فاصله ، بپوشم تا درآوردم کفشی جای از را هایم کفش

 .. رسید می نظر به

 ؟ پرستوجان اومده پیش مشکلی -

 .. داد تکان نه عالمت به را سرش

  ! ناراحتی یکم -

  ؟ کنم پیدا پارتنر یه ..میتونم چطور : پرسید ضعیفی صدای با و انداخت پایین را سرش

 .. جاست همین یکیش -

 ! نداشت را سخنی همچین انتظار صالا ، شد خشک انگار

 .. گرفتم بازی به را لبانش بگوید چیزی آمد تا و آورد باال را سرش تردید با 

 اما نداشت را واکنشی همچین انتظار و بود شده شوکه اندازه از بیش انگار ، کرد نمی همراهی اصال اول

 اتاق تو .. ببر منو : کرد التماس گوشم زیر و کرد فرو موهایم در را دستش ، شد رام کم کم بعد

  ! کردم نمی تمام را کار در جلوی گفت نمی هم اگر

 .. بردم خوابش اتاق به را او و کردم بلندش زمین روی از ، گرفتم را باسنش دور

 .. کردم درازش بود پهن زمین روی که لحافی همان روی نداشت تخت که آنجایی از

  ؟ ای باکره : پرسیدم کردم می باز را پیراهنم های دکمه که درحالی و زدم زانو پاهایش بین

 .. داد تکان بله عالمت به را سرش

 .. ماهان -

 ؟ بله : دادم جواب و کردم ستون سرم زیر را دستانم
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 کردی شروع کارتو بعد و شبه یه همین فقط گفتی بهم چرا : پرسید و گذاشت عریانم سینه روی را سرش

  ؟

  ! باشه گردنم به حقی نمیخوام یممعتقد آدم من چون -

 .. نباش مزه بی : گفت و خندید

 .. شدم جدا زنم از همین برای ! نیستم پایبندی مرد من گفتم حقیقتو بهت فقط -

  ! کافیه زنی هر خوشبختی برای شب یه همین نظر به : گفت و بوسید را گلویم زیر

 .. کن نگاه بهش گیری جفت یه چشم به ! باشه رمانتیک نیست قرار ، نباش زن بهم حال -

  ! باشی پارتنرم تو میخوام -

  ؟ نبود واضح شبه یه همین گفتم وقتی : گفتم و انداختم او به اندرسفیهی عاقل نگاه

 .. خوبی خیلی تو آخه -

 حرفه مردای میبینی میری جلوتر هرچی اما بهترینه گزینه اولین کنند می فکر ها باکره ، همینن هم بقیه -

 .. میشن پیدا تری ای

  ! نبودم تو با فقط من .. من -

  ! ای باکره گفتی کردم فکر ؟ چی : پرسیدم تعجب با

  بودم یکی با هم قبال .. اما دارم بکارت -

 ! کی بپرسم نیست الزم -

  ! میکنه دیوونت .. بدونی نمیخوای -

 ؟ چیه منظورت : پرسیدم و زدم پوزخندی

 .. باشه قاتل کردم نمی فکرشم : گفت ناراحتی با و گرفت دستانش یانم را سرش ، نشست تشک روی

 ؟ بودی ابلیس با تو : پرسیدم حیرت با و افتاد هزاریم دو گفت را این



 

ابلیــسوسوسه                       Page 141 | 462 
 

 .. داد تکان بله عالمت به را سرش تاسف با و برگشت سمتم به

 ..  بوده گناه بی زن 56 قاتل سابقش پارتنر فهمیده حاال که او به برسد چه شد سیخ من تن بر مو

  ؟ شدی آشنا باهاش چطور ؟ چطور -

 آرومش میخواستم فقط : داد جواب کند کنترل را صدایش لرزش کرد می تالش که درحالی و گرفت بغضش

  ! کردم اونکارو چرا نمیفهمم نمیفهمم من کرد می زندگی اطراف همین و بود داده دست از بچشو ، کنم

  ! بچه ! دوم شوک

  ؟ داره .. چهب ابلیس -

 زنشو هیچوقت من ! اومدنش دنیا به از قبل ، مرد اون ! نه نه : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش

 کن باور نیستم خراب من ماهان ! میدیدمش خرید می وسیله بابا سوپرمارکت از وقتی همیشه اما نشناختم

 اواخر این اما .. اما میشناختم که بود یآدم ترین مهربون اون نیست میاد نظر به که چیزی اون ابلیس !

 آدما به کرد می فکر اون ! میکنه خفش داره چی چی نمیدونم و گوش دو .. و گوش دو که میکرد اصرار

 نمیفهمم من نبود بد اینقدر اون ، سوخت می براش دلم من ولی بود تنها همیشه همین برای میزنه آسیب

 .. کرد تغییر چجوری

 .. افتاد گریه به و شکست لهجم آخرین با بغضش

  ؟ خوابیدی باهاش کی -

 هیچوقت بگم بهش نکردم جرئت هیچوقت اما بودم پیشه عاشق و جوون من ! پیش سال نه هشت همون -

  ! بود خوش خیاالتش با اون ، بیام چشمش به کردم می سعی چقدر نبود مهم ، نمیدید منو اصال !

 ابلیس پیچیده داستان ! باشد او از ردپایی خاطرات ادامه در باید دبگوی راست پرستو اگر ، کرد هنگ مغزم

 .. داشت ته و سر به نخ هزار

 با دیوار روی بود یافته بهبود کامال هفته یک گذشت از بعد که شوکا ، شدم اتاق وارد و زدم در به تقی

 .. کشید خطی ماژیک
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  ؟ زدی عالمت چیو : پرسیدم او از و گذاشتم اتاق وسط میز روی را ناهار سینی

 اولین : گفت و زد اشاره آن به شوکا که میخورد چشم به خطی هفت دسته یک سفیدم دیوار گوشه روی

 .. میشمرم روزامو دارم ! ماهمون یه از هفته

  ؟ سخته .. برات اینقدر : پرسیدم و نشستم میز پشت

 .. داریم چی ببینم خب خب ! حسابگریم آدم کال -

 .. ماندم خیره سبزیجاتم بشقاب به و شد کور خطوط دیدن با اشتهایم ، نشست مقابلم نیز او

  ؟ خوبه حالت آشیل هعی -

 .. خوبم -

  ؟ گردش بریم عصر میشه نداره عیبی اگه ! ایم خونه تو روزه چند االن میگم -

 .دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 .. کنیااا می اعتماد بهم کم کم داری کنی قبول زود اینقدر نمیکردم فکر : گفت و خندید او

 .. هست چیزیت یه تو امروز خدا به : پرسید و گذاشت کنار را قاشقش ، زدم غمگینی لبخند

 جلوی و کردم چینی مقدمه و چیدم دیالوگ بار چندین ، بگویم او به خواستم می صبح از که بود چیزی این

  ؟ سفر بریم میخوای .. میخوای : فتمگ هوا بی رسیدم او به وقتی اما کردم تمرین آینه

  ؟ جان : پرسید تعجب با

 تو و من .. شمال -

  ! دوتایی : گفتم و دادم نشانش را انگشتم دو

  ؟ مسافرت ببری منو میخوای چرا -

 ! مسافرت میرن ها خانواده -

  ! بگی تو هرچی ، ندارم مشکلی : گفت و انداخت باال ای شانه
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  ؟ نه مگر رسید می نظر به که بود چیزی آن از تر آسان آشیل خب ! کرد قبول سادگی به

 ساعت دو یکی ، دادم بود شده تجویز او برای خونی کم آزمایش بابت که هایی قرص ناهار صرف از بعد

 .. بزنیم بیرون عصر هنگام تا نشستیم

 .. ببندم را چشمانم خواست من از و پوشید را اش خانمانه های لباس ذوق و شوق با

 شکوفه خانم ! دارادارام : گفت خنده با و ایستاد مقابلم او ، دادم گوش حرفش به و نشستم مبل روی

  ! نشناختی اگه هستم رستمی

 همرنگ جین شلوار و مشکی براق روسری ، زنانه نفتی آبی مانتو آن در او تشخیص گفت نمی اگر شاید

 .. شد می سخت کمی

 .. بچرخ : گفتم و شدم بلند جا از او تماشای محو

  ؟ شدم چطور : گفت و ایستاد رویم به رو دوباره و زد چرخی گشادش نیش با شوکا

 شدی.. خوشگل خیلی : گفتم آرامی به سپس نبیند را چشمانم تا انداختم پایین را سرم

 ! زد برق چشمانش آن شنیدن از هم شوکا ، بشنوند داشتند دوست دخترها که بود هایی جمله همان از

 .. دانستم می را این خوب شوهر یک عنوان به من و هستند ستایش قابل خترهاد

 جز لباسی چرا : پرسید و خورد جا کمی کمدم دیدن با اما کرد کمک مناسب لباس انتخاب در من به او

  ؟ نداری مشکی

  ؟ عشقه .. رنگ مشکی چون : دادم جواب و بریزم مزه خواستم

 زبانی بلبل برای را مناسبی زمان کنم فکر ، زد زل من به طلبکارها مثل و داد باال را ابرویش تای یه

 .. کنند مسخرم میترسم چون : دادم جواب و خوردم را ام خنده پس بودم نکرده انتخاب

 رو کتون شلوار و مردونه پیراهن این فعال بیا ! شوشوجان نمیکنه مسخرت رنگ لباس بابت هیچکس -

 .. بکنم کمدت الح به فکری یه بعدا تا بپوش

  باشه -
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 : پرسیدم و انداختم طرف آن و طرف این به نگاهی ، ایستاد سیخ سرجایش داد من به را ها لباس وقتی

  ؟ شده چیزی

 .. کنی عوض لباستو منتظرم : گفت و شد سینه به دست

  ! میکشم خجالت .. اینجوری -

  ! بگیر یاد من از یکم هستی مردی چجور تو -

 خواست می شوکا ، نداشت فایده بگذارد تنهایم تا کردم اصرار هرچقدر ، میشدم آب التخج از داشتم

 .. کند اذیتم امروز

 درآوردم را ام ورزشی راه راه شلوار سپس و شرت تی ابتدا ، کنم عوض لباس راحتر تا کردم پشت او به

.. 

 .. برگرد -

  ؟ منتظری چرا ، برگرد : گفت دوباره که شدم میخکوب سرجا شوکا صدای با

 .. نمیخوام -

  ؟ نخوندیم صیغه مگه ؟ هوم ؟ نیستم زنت مگه -

 نبود چیزی ! شوم آرام تا کردم گره را مشتم ، شدم می عصبی حمله دچار ساخت می وادارم دوباره اگر

 می خفه نطفه در را شورش بخش آرامش جمالت گفتن با باید ، برگردم او سمت به میخواستم فقط من

 .. کردم

 اندام روی که باری خفت نگاه نمیخواست دلم ، بستم را چشمانم و برگشتم شوکا سمت به آهسته آهسته

 .. دیگران رسد چه میخورد بهم اندامم دیدن از حالم ، ببینم بود متمرکز ام جنسی

 .. آشیل میکشی خجالت ازش چرا نمیفهمم -

 .. کردم متن را پیراهنم سپس نگفتم چیزی و پوشیدم را شلوارم سریع

  ! بدنته از جزوی اون -
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  ؟ کنی بس میشه .. میشه : گفتم شمرده شمرده و بردم باال سکوت نشانه به را ام اشاره انگشت

  ! باشه میکنه ناراحتت اگه -

  ! ممنونم -

 از اینو : پرسید و شد گرد آن دیدن با شوکا چشمان ، آوردم بیرون دستبند یک میزتوالتم کشوی توی از

  ؟ آوردی کجا

 فکر : غرید و شد کفری شوکا ، کردم وصل او دست به زور به را دومی و خودم دست به را حلقه یک

  ! احمق ! شدی آدم کردم

  ! برمت نمی .. بیرون اصال اصال .. نباشه این اگه : گفتم و زدم اشاره دستنبد به

 .. رفتنیم من که آخرش ، نکن اعتماد بهم باشه -

 دست دائما و تنهام چقدر دانست می هم خودش ، گفت پوزخند با را آخر جمله

 .. گذاشت می هایم ضعف نقطه روی

 نشود دستبندمان متوجه کسی اینکه برای ، خورد رقم ام خانه نزدیک پارک در ما عصرانه گردش اولین

 .. گرفتم را دستش بار اولین برای و کشیدم پایین ته تا را آستینمان

 من اما بود شده پشیمان پیشنهادش بابت از انگار و نداشت روی پیاده این برای لیتمای هیچ شوکا اگرچه

 .. بردم می لذت کودکان بازی تماشای و تابستانی گرم باد تنفس از

 ، بود کرده قهر دوباره ! نشست مخالفم جهت در و انداخت هم روی را پاهایش ، نشستیم که نیمکت روی

 .. داشت ناز چقدر دخترک

  ! میشم ناراحت من .. نکن قهر شوکا -

 و ناراحتی احساس بیشتر بدبخت من بستی دستمو که االن : گفت و کرد پررنگی اخم ، برگشت سمتم به

  ! آه دارم بودن زندانی

 .. شدم خیره رنگ نارنجی آسمان به و بردم باال را سرم ، زدم ملیحی لبخند
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 با سالهاست قلبم جنگل  ، برو و بگیر را نگاهت گاهن تنها ! نیست تبر محتاج ام پوسیده دل نکن اخم-

  ! آشناست خورشید غروب

 و میپاییدم را او زیرچشمی که همانطور من و کرد متمایل سمتم به را سرش کمی ام جمله شنیدن با

 را خاک ات پیشانی بوسیدن هوس به ام خمیده های شاخه : دادم ادامه بودم زده زل آسمان به حال درعین

  ! یندبو می

  ! برو و بگیر را نگاهت ! بودی سپرده ام سایه آغوش به تن بهاری خاطرات با

 .. کرده خاکسترت محتاج زمستان سرمای که برگرد روزی تنها و

 .. میشوم تابستانت روز آن : دادم ادامه و کردم کج سر او سمت به ، گرفتم آسمان از را چشمانم

 نوازش را اش گونه که درحالی و آوردم بیرون روسری زیر از ار موهایش از ای طره ، کردم دراز دست

 داد خواهم شکوفه .. تو آتش سوختن در و : دادم ادامه کردم می

 قربانیون مرتضی*

 ... گرفت را دستم آزادش، دست با بود آمده بند زبانش لحظه چند تا که شوکا

 را چشمانم بلندم مجعد موهای زیر از کرد یم تالش که درحالی او اما بزند پسم خواهد می االن کردم گمان

 .. بست را چشمانش ثانیه چند و داد فشار اش گونه روی را دستم ، بزند زل آن به و بیاید

  ! دارم دوسشون .. گرمه دستات -

 تپق اصال ، آشیل : گفت ممکن لحن ترین مالیم با و کرد باز چشم شوکا که نشست لبم کنج ریزی لبخند

  ! نزدی

 دونممی -

 ؟ میزنی تپق عادی حالت در چرا -

 ندارم مشکلی باشم حفظ قبل از متنیو اگه ولی بچینم هم پشت کلماتو .. نمیتونم من چون -

 ؟ میخری نوشمک برام -
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 ؟ هست چی -

 ! خوراکیه نوع یه : گفت و زد گوشم کنار را موهایم آرامی به

 ؟ داری .. دوست نوشمک -

 .. اهوم -

 شوکا ، خریدیم نمکی پفک و نوشمک دو داشت قرار پارک ابتدای که کیوسکی از و شدیم بلند جا از

 .. بخوری هم با دوتاییشو باید : گفت و شکست وسط از را نوشمکم

 .. چسبید خیلی گرم هوای آن در که کنم می اعتراف اما بودم نخورده نوشمک روز آن از قبل تا

 و خنده به اما بود کاری کثیف کمی ، بلیسیم تک تک را انگشتانمان تا شدیم مجبور و شد پفکی دستمان

 .. میارزید اش شوخی

 ، دهم هلش نشیند می تاب روی وقتی تا خواست من از مثال ، بود بلد تفریح برای زیادی های راه شوکا

 .. کنم باز کوتاهی مدت برای را دستبندش شدم مجبور ولی بود بخش لذت برایم کار این

 .. شد ترسناک کمی بخورم تاب و بنشینم صندلی روی هم خودم تا ستخوا من از وقتی 

 برای حد از بیش میکردم حس ، بگیرم شتاب چطور دادم یادم شوکا اما نبودم بلد بازی تاب زیاد من

 و اضطراب دیدن با و خندید می بلند بلند او ، نداشت معنی سال و سن شوکا برای اما شدم پیر اینکارها

 .. گذاشت می سرم به سر داد دست من به تاب روی که تهوعی حالت

 شوکا ، کردم تجربه شناسم نمی را او هم هنوز که دختری کنار را خاطراتم بهترین از یکی ، تیرماه عصر

 مریخی دیگر بار یک و برگرد ، شده تنگ هایت خنده صدای برای دلم .. بودی که هرچه ، شکوفه یا

 شده حتی ، بمان و برگرد فقط ولی بده فحش من به ، بگذار سرم به سر ، کن فرار دستم از ، بزن صدایم

 .. بیشتر دقیقه یک

 ، گردم می درشتت چشمان دنبال هنوز ! شده گم سالهاست لنگرم ، است خفه تو بی سلول این هوای

 ام جنازه وگرنه هیچ که آمدی اگر ! کشد می را انتظارت که سالهاست آشیل ؟ رفتی کجا من بهاری شکوفه

 فرزندانی هم باز ما درشتم چشم آهوی ! سوزاند خواهند را ابلیس این جسم اینان شک بی ، نمیبینی هم را
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 من که کن ثابت تکشان تک به و برگرد ، میکشی نفس ، هستی زنده تو کن ثابت و برگرد ، داشت خواهیم

 ، کردم گم را خودم که الهاستس من شوکا ! زند می فریاد را نامت اتاق این دیوار و در ! نشدم دیوانه

 بده نجات ساختند برایم که واهی جهنم این از را من ، بیاموز من به را عشق الفبای اول روز مثل و برگرد

 .. برگرد .. شوکا برگرد ،

 ، اوممم ، مسواک ، زیر لباس ، حوله : خواند بلند صدای با بار یک و کرد چک کامل را لیستش شوکا

  ! کردی درست گیاهی اولویه ساالد که ناهارم برای ! جاشه سر چیز همه خب ! داروهام و دمپایی

  ! میکشی منو باالخره تو : گفت و کشید پوفی شوکا ، دادم تکان بله عالمت به را سرم

 قفل زیرا نداشت نیازی دستنبند به فعال ، نشست جلو شوکا ، گذاشتم ماشین عقب صندوق در را وسایلمان

 .. داشتم فکری مقصدمان برای اما بود زسا چاره مرکزی

 ، است اش زندگی مسافرت اولین این گفت می شوکا ، افتادیم راه به رامسر سمت به صبح شش ساعت

 .. نداشتم مسافرتی آن از قبل هم من ! تفاهمی چه

 ارروزگ ؟ چی االن ولی گرفت می خندم مسافرت میرم شوشوم با که میگفتند بهم اگه پیش ماه یه تا -

  ! عجیبیه

  ؟ شدی آشنا من با حالی .. خوش -

 تجربه که خوشحالم : گفت میکرد تقسیم کوچکی قطعات به را آن که درحالی و کند پوست قرمز سیب یه

 .. میکنه جبران برات کریم اوس ایشاهلل ! هستی خوبی مرد تو ، کردم کسب جدیدی

 .. خوردم اشتیاق با را آن ، گرفت دهانم سمت به سیب تکه یک و گفت را این او

  ؟ بمونیم قراره کجا حاال -

  ! میزنیم .. چادر -

 .. چادرم عشق من ؟ داری چادر مگه عه -

 .. دارم -
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 .. بدی یاد رانندگی منم به باید راستی ! کلک کردیااا چیزو همه فکر -

  ؟ نیستی بلد مگه -

  ؟ باشم بلد باید چطوری -

 ! بود تهنرف کالسی که او ، گفت می راست

 .. میدم یاد بهت : گفتم و دادم تکان باشه عالمت به را سرم

  باشیا حوصله با باید چیزا اینجور تو کندذهنم یکم من -

 .. شد معلوم هایش دندان پشت از شده جویده سیب محتویات تمام و خندید پرش دهان با که زدم لبخند

  ! بدی قورت اول بهتره -

 .. کشید خجالت کمی و داد قورت فورا را اش لقمه

 هم اورست کوه فتح از گفتنش اما بگیرم را دستش میخواست دلم چقدر ، انداختم آزادش دستان به نگاهی

  ! بود تر سخت

 او از باشم داشته میتوانستم که لحنی ترین مظلومانه با سپس کنم صاف را صدایم تا کردم سرفه چندبار

  ؟ بگیرم دستتو میشه.. میشه : پرسیدم

 .. بگیری اجازه ازم نیست نیازی زنتم من : گفت و برگشت سمتم به شوکا

  ؟ عزیزم خوبه اینجوری : پرسید و داد قرار بود دنده نزدیک که آزادم دست میان را دستش

 که نمیشد باورم ! کرد خطاب عزیزش مرا او ، افتاد تپش به قلبم و رفتم وا گفتنش "عزیزم" همان با

 .. نبود اعتراضی هیچ جای مردم می لحظه همان اگر ، شدم کسی عزیز باالخره

 برای هزاربار و رفت قنج دلم مسیر آخر تا ، شدم شارژ چقدر آمیز محبت ای کلمه تک همان با نمیدانید

 .. مردم شوکا

 بیشتر او کاش ، بردم لذت عزیزم کلمه شنیدن از اندازه چه تا که فهمید میشد هم ام عاشقانه نگاه برق از

 .. بدهم قرار دستش کف را جانم بودم حاضر وقت آن ، کرد می خطابم الفاظ این اب
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 ، رفتیم چادرها اسکان محل به ناچارا پس ندارد اسکان جای فهمیدم رسیدیم که رامسر سنگی ساحل به

 یکی به و گذشتیم چادر خیر از کال ، کردند می سلب را آرامشم که داشتند حضور آنجا در زیادی مسافران

 .. بردیم پناه دریا نزدیک های سوئیت از

 باز دریا سمت به که بالکنی و مجهز اما کوچک آشپزخانه ، دونفره تخت یک با که مرتب و تمیز سوئیتی

 .. کرد می تکمیل را تعطیالتمان شد می

 .. بود بیزار لباس از کال ، شد ولو ای پنبه سفید خواب تخت روی و کند را هایش لباس نیامده آمده شوکا

 بر که آبی های موج منظره ، کردم باز را بالکن در و گذاشتم متری 20 اتاق همان گوشه را هایمان ساک

 فاصله از که پرندگان آواز صدای و تابستانی روشن و شفاف آسمان ، کوبید می ها سنگ سر فرق

 که همین ! بود ام هنداشت عسل ماه شبیه ، ساخت می رویایی و دلپذیر را فضا ، شد می شنیده نزدیکی

 .. میداد جال را روحم ام آمده عسل ماه به کنم فکر

  ؟ نه توپیه جای : پرسید بود کشیده دراز تخت روی هنوز که شوکا برگشتم که اتاق به

 .. عالیه اش منظره آره -

  ؟ بکنی زنتو منظره این تو نمیخواد دلت : گفت موذیانه و کشید تخت به دستی

 .. بخرم رو شام وسایل میرم من : گفتم خونسردی با و دادم تکان نه عالمت به را سرم

  ! میکنی توجه همسرت نیازهای به اینقدر که ممنون میکنم خودفروشی اینجا منم آره -

 من از کردیم ازدواج خیرسرمون ؟ مرگته چه بپرسم میشه : پرسید و شد مانعم ببندم را سوئیت در آمدم تا

 ؟ میاد بدت

 .. نخواب کسی با عشق بدون -

  ؟ میکنی قضاوتم ؟ میدی اخالق درس بهم داری : پرسید و برخورد او به

 .. میکشه آشوب به شهرو کنی رهاش اگه : گفتم و کردم نزدیک گوشش به را لبانم

 .. خرابه حالم واقعا من ! کنیم حلش میتونیم داری مشکلی اگه ولی میگی چی تو نمیفهمم که من -
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  ! نداری دوسم تو ، باشم اینجوری برات نمیخوام -

 .. میکنی اذیتم داری -

 .. همینطور توام : دادم جواب میبستم را در که حالی در

 .. کردم قفل پشت از را آن و بستم را سوئیت در

 بودم گذاشته خانه در را زنم ؟ بود مسافرتی چه این ، زدم می پرسه هدف بی شهر خلوت های خیابان در

 نمی را تو که هایی آدم کنار دهی می ترجیح باز اما است سخت تنهایی گاهی ؟ بچرخم اتنه شهر در تا

 .. بوده گونه این همیشه هم من برای ، نباشی فهمند

 بلند مرد به توجه بی و داشتند را خودشون خاص مشغولی دل کدام هر ، گذشتند می کنارم از عابران

 روی تا را رنگش لجنی سوییشرت کاله تابستان مایگر در و میگذرد پیاده وسط از درست که قامتی

 .. بودند نامعلوم ای آینده فکر به بود کشیده پیشانی

 غم که مادری آن احساس به راحتی به توانستم نمی گاهی ، داشت فرق دیگران با همیشه من های دغدغه

 و نبودند راست رو کامال اناحساستش ابراز در ها آدم اکثر ، کنم پیدا دسترسی بود چشیده را فرزند فقدان

 .. گفتند می ( Maze ) میز آن به فرنگیان که بود هزارتویی باغ منزله به من برای آنها احساسات

 برای مناسبی لغت هیچ معموال ، کنم می تشبیه چیزی به را دیگران احساسات که است بار اولین این

 این کردم گمان ، دیدم را انگلستان در زمی هج باغ از عکسی که پیش ماه چند اما نداشتم آن توصیف

 ده باغ در ناچیزی نقطه من کنید تصور ، هستند هایم گفته درک برای مثال بهترین پیچیده های مارپیچ

 مسیرم در ها تاب شب سوی کور جز نوری هیچ و است تاریک هوا شب نیمه ، هستم تو در تو هزارمتری

 رسیده هم متر دو تا ارتفاعشان که هایی بوته از دیواری جز میکنم نگاه که را طرف هر ، شود نمی دیده

 ، کنم پیدا دوباره را پایم جای دارم امید و بوده خیس دیشب از زمین ، شده گلی هایم کفش کف ، نمیبینم

 می راه در بیشتر یا ساعت ده شاید ، برسم خروجی به توانم نمی اما چرخم می باغ خم و پیچ در مدتی

 به ، گرفته جان پاهایم زیر در باتالقی گویا ، روم می فرو گل در زانو تا میگذارم قدم یشترب هرچه ، مانم

 زور به تاریکی آن در را چشمانم ، نه یا کردم شروع جا همین از که نیستم مطمئن ، رسم می اول نقطه

 کنار را ها گل ، شوم می خم زمین روی ، یابم نمی چیزی ، بگردم پاهایم جای دنبال به تا کنم می ریز

 حاال خیزم می بر زمین روی از ! یابم نمی هیچ ، هستم راهنمایی کلیدی امیدی ای نشانه منتظر ، میزنم



 

ابلیــسوسوسه                       Page 152 | 462 
 

 بی و گذارم می قدم راه در دوباره ، ایستم نمی باز تالش از ، رسیده کمرم تا الی و گل ارتفاع میکنم گمان

 ، کند می له را هایم استخوان زمین ، شوم می خرد ، شوم می گم الی و گل میان در برسم خروجی به آنکه

 ! شوم تسلیم هم باز مجبورم ، شود نمی پیدا دادرسی ها دست دور تا ، ندارد ای فایده زنم می فریاد هرچه

 شب ، نگرم می هستند مطلق خاموشی به رو چشمانم مقابل در که تابی شب های کرم به لحظه آخرین در

 .. بود خواهد من ابدی تابوت باغ سرد گل ، میرد می تاب

 ؟ کردند می بازی هوا به گرگم ، کردم نگاه کرد می دنبال را دوستش که کودکی به و نشستم نیمکت روی

 زمین روی که بود ای ساله چهار دختربچه ، یافت پایان کودک خوردن زمین به با بود چه هر ! نمیدانم

 خودم جز بالغی فرد از اثری پارک صدمتری تا اما تخواس می را مادرش ، بود گرفته را پایش و نشسته

 دید مرا تا زیرا دوست زرتشت گویم می ، شد نمی دیده زد می چرت بغلم در که دوستی زرتشت پیرمرد و

 و کرده زبانی بلبل به شروع هم بعد ، کرد معرفی آریامنش کوروش را خود و فرستاد درود سالم جای به

 گفت سخن داریوش و کوروش ، آریاییان افتخارات از ای متبکرانه حال عین در و گستاخانه و تند لحن با

 .. نیست لطف از عاری آن خواندن که کرد بازگو هایش حرف الی به ال در هم را داستانی ،

 :پرسیدند کبیر کوروش از روزی که اند آورده

 چیست؟ امر این دلیل لهپ نوزده دیگری و دارد پله بیست آنها از یکی ، دارد پله راه دو شما قصر

 :داد پاسخ کوروش

 .اند آمده دیدارمان به ایران خارج از که کسانیست خروج و ورود برای دارد پله نوزده که پله راه آن

 .است زمین ایران مردمان خروج و ورود برای دارد پله بیست که پله راه آن و

 دیگران از پله یک همواره ایرانیان چون یکنندم استفاده پله راه این از ایرانیان دلیل این به گفت کوروش

 .باالترنند

 و زد ای احمقانه پوزخند کرد می تعریف کوروش از نامعتبری داستان غریبه من برای که درحالی او

 .. کشاند ها ترک و اعراب از تنفر و ایرانی هر گرایی ناسیونالیست اهمیت به را بحث سپس

 .. زدم می وزن را مرد حماقت میزان دلم در بیاورم ابرو به خم آنکه بی و میدادم گوش او به فقط هم من
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 قطره یه ماست پادشاه که کوروش مرگ برای اما کنند می عزاداری صفر و محرم چرا نمیدونم من -

 ، خوندم زیادی کتابای ! سالمه هشت و هشتاد ، پسرم نیستم آدمی کم منم حال هر به ، ریزند نمی اشک

 غریبه ما ملت ، میشناسن ایرانیا ما از بیشتر رو کوروش خارج توی کن باور ، رفتم گفرن بار چهار سه

 دین ؟ نیستیم ایرانی ما مگه ؟ چیه مسیحیت و اسالم ! ندارند شعور ما ملت ، غیرتند بی ما ملت ، پرستند

 از بعد ویتنامیه اینکه مثل ، اصغر و علی بزارید هاتونو بچه اسم برید حاال ، والسالم زرتشته ایرانی هر

 .. همینه کن باور ، بزارند رز و جک هاشونو بچه اسم آمریکا با جنگ

 می احترام سایرین جانب از شما : دادم پاسخ آرامی به او های حرف جواب در و انداختم پایین را سرم

 بخوام من اینکه بدون .. اینکه بدون دادید اجازه خودتون به لحظه چند همین توی که درحالی خواید

 شما نمیکنم فکر من ، کنید احترامی بی کجاییه ملیتم یا چیه من عقیده بدونید اینکه .. بدون ، نه یا بشنوم

 رقم جدیدی هویت کنید می تالش راه این با میکنم فکر ، باشید واقعی دوست کوروش ... کوروش یک

 .. همه وقتی نکنید توجه ها رزبانم و کشی خط به ، نداره مرزی جهان.. باشید متوجه اینکه بدون بزنید

 ! علی یا آشیله.. آشیله من اسم نیست مهم بریم می لذت بودن هم با از پارک این توی داریم و آدمیم همه

 .. کافی این ! دارم عشق و آدمم من .. من من .. کوروش یا میکنم گریه .. محرم برای من نیست مهم

 کار ! بزاریم احترام باید هنوزم باشه داشته .. فاصله نوری سال ها میلیون افکارمون اگه حتی ؟ نیست

 ! حماقته .. بلکه قربان نیست افتخار شما

 نباید شاید ، کرد سکوت و رفت ای غره چشم بود برخورده مبارکش ریش به من سخنان گویا که پیرمرد

 من خواست می دلم بار نای اما کردم می سکوت مردم مقابل در معموال ، کنم می فکری چه گفتم می او به

 باالتر که چهارساله دختربچه آن به چشمم و شدم پشیمان بالفاصله که هرچند کنم ادا بلند بلند را نظرم هم

 .. افتاد کردم عرض

 می دلم اما میوفتادم گیر احساسات مارپیچ در دوباره احتماال ، رفتم او سمت به و شدم بلند نیمکت روی از

 .. دهم تکان را انسانیتم احساس و مکن کمک بقیه به خواست

  ؟ خوبی تو : پرسیدم مالیمت با و نشستم دختربچه کنار

 .. شده اوف پام ، عمو نیستم خوب : گفت رنگش سبز خیس چشمان با و داد تکان نه نشانه به را سرش

  ؟ کجان بابات و مامان : پرسیدم دوباره و انداختم اش زیلی و زخم زانوی به نگاهی
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 .. کنه پیداش باید پلیس آقای ، شده گم انگار اما بود جا همین مامانم ! یدونمنم -

 .. اینطور که -

  ! میکنه درد زانوم فقط من -

 .. شد نمی دیده بفروشد زخم چسب که ای داروخانه یا دکه انداختم، بر و دور به نگاهی

  ؟ بخرم زخم چسب برات تا بیای راه من با میتونی -

 .. خورد می تاب تاب هم اش گوشی دو موهای ، داد تکان نه متعال به را سرش

 که لیمویی زرد تاب و سفید چین چین دامن یک و بود سبک پر مثل وزنش ، کردم بلند زمین روی از را او

 .. داشت تن به بود ست سرهایش گیره با

  ؟ پلیسید شما عمو -

 ! نقاشم من .. نه -

  ؟ خوبین آدمای نقاشا -

 .. نمیدونم : گفتم و انداختم ایینپ را سرم

  ؟ نه هستی خوبی نقاش هم تو خوبیم دختر ولی کشم می نقاشی منم -

  ! باشم .. میکنم سعی من -

  ؟ باشه بخر زخم چسب و چوبی نبات آب برام ، ندزد منو پس : گفت و چسباند ام شانه روی به را سرش

  ؟ چیه.. متاس : گفتم او به شدم می خارج پارک از که درحالی

 .. پریا -

 از اثری کردم می نگاه که را هرجا ! باشم دنیا این کجای نبود مهم ، شد نمی تکراری هرگز نامش ، پریا

 بیشتر نبودنت که نبودی اینقدر ، نشدم غمگین یا شوکه قبلی دفعات برخالف نامش شنیدن با ، میدیدم او

  ! شد عادت هایت ماندن از
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 چه دانم نمی گرفتم هم نبات آب ، بستم را زخمش و خریدم زخم چسب کوچولو پریا برای دوم خیابان در

  ! خواهد می نبات آب که بود گفته من به او اما داشت توفیری

 ننر و لوس پریاها همه ، نداشتم قبولش جز ای چاره ، بگیرم آغوش در را او خواست من از هم راه تمام

 .. بودند

 .. مهربونی خیلی تو عمو -

 .. ماندم می هم هایش بزرگ آدم جواب در ! بگویم چه دختربچه یک به دانستم نمی ، ندادم جوابی

  ؟ داری بچه خودتم -

 .. دادم تکان نه عالمت به را سرم

  ؟ میان وجود به چجوری ها بچه .. میدونی : پرسید دوباره و کرد فکر کمی

 خالی نیمکت روی هم دوست زرتشت پیرمرد جای ، بود نیامده هنوز مادرش ، برگشتیم پارک به دوباره

 .. بود

 .. ندادم جوابی و کردم هایم جیب در دست ، نشاندم کنارم را او

 او با مصاحبت از و نداشتم احساساتش کامل دسترسی به نیازی که بود ریا بی و پاک آنقدر او از راستش

 ! کرد می تکرار دامم را عجیبش های سوال ، نداشت سالی و سن چون اما بردم می لذت

 رو تو خدا من میگه بار یه ! میگه دروغ بهم همش مامانم ! میان وجود به چجوری ها بچه بگو خب عه -

 بردارم رو ام قمقمه یخچال تو از رفتم که دیشبم تازه ! خریدیمت فروشا ماست از میگه بار یه ، فرستاد

 به و سازن می رو ها بچه باباها فهمیدم من عدب بدم نی نی بهت میخوام گفت می مامانم به داشت بابام

  ! شکمشون تو بکنن تا میدن مامانا

  ! داری جزیی ایراد چندتا یه فقط .. فقط فهمیدی درست تئوری نظر از -

 شکم تو نمیزارن رو نیا نی باباها چرا : گفت بود گرفته ای متفکرانه ژست که درحالی و نشست پایم روی

  ؟ خودشون
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  ندارند رحم .. رحم هابابا چون -

 ؟؟ چیه رحم -

  بمونه توش ماه چند باید که نیه نی خونه همون -

 بچه برای چگونه دانستم نمی راستش و کردم ای سرفه ، شد ها کودن شبیه حرفم شنیدن با اش چهره

 .. دهم توضیح را آوری شرم مسئله چنین او مثل کنجکاوی

  ؟ چیه سکس میدونی تو .. میدونی تو خب -

 .. داد تکان نه عالمت به را سرش

  ! کوچیکی خیلی.. خیلی هنوز تو کنم فکر -

  ! خدا به سالمه چهار فقط -

 به ها بچه .. بعد و ؟ خب سکس .. میگن اینکار به و میشن منتقل مامانا به باباها طریق از ها بچه خب -

  میان وجود

 ؟ بشم دار نینی تا کنم سوکس میتونم منم -

 ! ای بچه خیلی هنوز تو چون .. کنی اینکارو نباید تو نه : گفتم و دادم تکان نه عالمت به تند دتن را سرم

 کسی با باید ما .. ما چون .. تونند نمی هم بزرگترها گاهی حتی و کنند اینکارو نمیتونند ها بچه .. ها بچه

 .. حتی و کنیم اینکارو داریم دوسش که

 نیستم وارد .. چیزا این به خیلی ، نمیتونم منم حتی : ادمد ادامه و انداختم پایین را سرم

 اون تری باسواد خیلی مامانم از تو نمیدونه من مامان ولی میان وجود به چجوری ها بچه میدونی تو اما -

  ! دکتره

 زچی همه .. همه .. نگفتن با کنند می فکر ، اینجورین بزرگترا ، بگه بهت نمیخواد فقط پریا میدونه اون -

 آدم هم نقاشا شاید نگفته بهت مادرت اما مهربونی .. و مودب ، پوشیدی قشنگی لباسای تو ! میشه حل

 .. کشی می نقاشی خودتم تو چون میزنی حرف باهام راحت همین برای .. همین برای باشند بدی
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  ؟ هستی بده آدم تو : پرسید لبخند با

  ! خودشه زندگی بده آدم هرکسی اما نه یا فهمی می رو جمله این نمیدونم .. نمیدونم -

 ، عمو رویاهامی مرد شبیه جورایی یه اما نفهمیدم کلمشم یه : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش

  ؟ کنم ازدواج باهات بشم بزرگ من بمونی منتظر میشه

 .. زد زل من به شهالیش درشت چشم دو آن با و گفت را این

  ! داری رویاها مرد .. سنت این با ونستمنمید : دادم جواب خونسردی با

 و ببوسه لبامو و بیاد رویاهام شاهزاده تا بخوابم شدم بزرگتر وقتی ! باشم خفته زیبای میخواد دلم من -

 تا سه مامان و کنم شوهر آینده در آرزومه فقط اصال ، بشم خانم شاهزاده خودمم تا کنم عروسی باهاش

  ! بشم بچه

 ها کارتون مثل رویاهاش مرد یافتن که گفتم می او به باید شاید ، بود ریختنی و هکوتا آرزوهایش سقف

 هم اگر ، رقصد می زار بیشه و دشت در آهوان با نه و خواند می آواز کبوتران با نه ، نیست آسان و زیبا

 قشنگ ها نکارتو مثل ها آدم دنیای ، رسید نخواهد هرگز او باشد یار انتظار به چشم مرگ بستر در روزی

 پشت از ها آدم ، باشی هم دنیا پسر یا دختر ترین قلب خوش و زیباترین اگر اینجا ! نیست رنگارنگ و

 با مهربان پری از خبری ، شد خواهند مرگت گر نظاره لذت با و کنند می فرو قلبت در زهرآگین خنجری

 از بیش ها آدم دنیای ، نیست سمی سیب و سیریت بد جادوگری یا زیربغل بلورین های کفش و تنبل کدو

 تا کشت را برادرش که انسانی اولین از ، ها آدم گویی می هم خودت ! است رئال و سرد ، تاریک اندازه

 و مرج و هرج ، آشوب و بال ، قحطی و بیماری ، زورگو و طلب منفعت رهبران جمعی دسته کشتارهای

 .. آمدی خوش ها آدم دنیای به ، دخترم ! تجاوز ، ستم ، ظلم ، عدالتی بی

 با ، رسید بود شده پخش هایش گونه دور تا دور که ریملی و گریه چشمان با ما از بعد دقیقه ده مادرش

 .. کرد جدا بغلم از را او فورا و کشید پر خوشحالی از دخترش دیدن

 و دندکر بررسی را دخترشان تن من حضور به توجه بدون اول ، آمد مادر از بعد لحظه چند هم پدرش

  ؟ کرده اذیتت اقا این ؟ خوبه حالت : پرسیدند

 .. بره زخم چسب برام تا خیابون برد رو من عمو نه : گفت و داد تکان سر نه نشانه به پریا
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 انسان رفتار خاطر به حتما گفتم ، زدم لبخند و شدم بلند جا از ، کرد اشاره اش زخمی پای به سپس

 بردی منو دختر کردی غلط تو : زد داد ادبی بی با و برگشت مادرش اام کرد خواهند قدردانی ام دوستانه

 من دختر دست کردی جا بی تو ! مردم نگرانی از کردم رو و زیر رو پارک کل پیش دقیقه ده من ! خیابون

  ؟ عوضی داره ربطی چه تو به ، بردی گرفتی رو

 به و ماسید کم کم لبم روی بخندل ، شدم خشک جا سر پریا مادر شرمانه بی و تند سخنان شنیدن با

 .. ماندم خیره کرد می نگاه من به بغض با که دخترکوچولو

 .. دانستند می اشان حواسی بی و نگرانی مقصر را من جفتشان ، نداشت مادرش از کمی دست هم پدرش

 و داد ، ماندند بیشتر کمی آنها ، کردم سکوت هایشان فحاشی تک تک جواب در و انداختم پایین را سرم

 گرفتند را پریا دست شدم خورد کافی اندازه به جمع جلوی شدند مطمئن اینکه از بعد و انداختند راه هوار

 .. بردند و

 .. میامد در آب از برعکس اش نتیجه زدم می خوبی هرکار به دست چرا نمیدانم ، گرفت درد قلبم

 مستحق آیا ، دادم می دلداری گریان کوچولوی دختر آن به داشتم فقط ، کنم کمک خواستم می فقط من

 قلب شکستن ببینند تا کردم می رفتار خودشان مانند پست های آدم این با باید شاید ؟ بودم رفتاری چنین

 کمک ای غریبه به دیگر که کردم داغ را دستم پشت شدم خارج که پارک از ، دارد احساسی چه دیگران

 شنیدن از و بشینم تفاوت بی ، باشد پریا مثل داشتنی دوست ساله 4 دخترکوچولوی یک اگر حتی نکنم

 مثل برایم هم هنوز پریا مادر و پدر مثل هایی آدم احساسات به دسترسی ! ببرم لذت هایش گریه صدای

 ... است کابوس یک

 تخت روی که شوکا ورودم محض به ، کردم باز را سوئیت در دستی یک و گرفتم محکم را پیتزا جعبه

 .. بمونم گشنه قراره امشب و مردی راه توی کردم فکر ! شکر رو خدا : زد داد بود کشیده دراز

 .. درآوردم را سوییشرتم و گذاشتم تخت روی را پیتزا جعبه

 ؟ نبندی رو صاحاب بی در اون میزاری تنها منو وقت هر و کنی اعتماد بهم همیشه برای بار یه میشه -

 ! بگیرم آتیش من شاید

  ! نیستی وبیخ دختر .. تو -
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  ! کنی می عصبیم داری ، میگی همینو همش : گفت و نشست زانو چهار

  گرفتم شام برات ! نشو .. عصبی -

 چی خودت ! داره گوشت که این : پرسید و کرد باز را آن جعبه در میلی بی با او ، زدم اشاره پیتزا به

 ؟ میخوری

  ! فالفل : گفتم و گرفتم نشانه بود جعبه کنار که پالستیکی سمت به را ام اشاره انگشت

 منو باالخره یا باشم زندانی عاشقانمون تعطیالت کل قراره ببینم : پرسید و کرد باز را ها نوشابه شوکا

  ؟ دریا میبری

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم و زدم فالفل از گاز یه

  ! برم می : گفتم و دادم قورت را لقمه

  ؟ بودی اکج ، کردی دیر خیلی -

 دروغ به پس نداشتم را تحقیرهایش و طعنه حوصله ، بگویم چیزی پریا قضیه درباره او به خواستم نمی

  ! زدم می .. دور : دادم جواب

  ! میگی دروغ داری -

  ؟ میگی اینو چرا .. چرا : پرسیدم و افتادم پته تته به

 پری می کیا با نیست مهم من برای البته دادی جواب خیانتکار شوهرای مثل : گفت و انداخت باال ای شانه

 .. نیستی واقعیم شوهر که تو !

 .انداختم پایین را سرم

  پرم نمی کسی با .. من -

 خوب رو مردا شما اما کمه سنم درسته عزیزم میزنی بال بال دیگه یکی پیش یعنی پری نمی من با وقتی -

 .. نیکشو می خودت دنبال منو چرا فهمم نمی فقط میشناسم
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 خونه تو یکی بشی مطمئن میخوای نکنه ! ترید راحت که من بدون : داد ادامه و زد ای احمقانه پوزخند

  ؟ منتظرته

 می تالش که درحالی و کوبیدم تخت به را مشتم ، آوردم سردرنمی کنایه و نیش پر های حرف این از من

 ! نیستم .. کسی با من ! سهب .. دیگه : دادم جواب بریده بریده کنم کنترل را خشمم کردم

  ! کوره اجاقت پس -

 تحقیر لحن این از ، بشکافم را گلویش و بپرم که کرد می تکرار ذهنم در ای وسوسه ، بستم را چشمانم

 نداشتم را او بدگویی تحمل حاال و کردم می سرزنش را خودم کافی اندازه به روز هر من ! بودم متنفر آمیز

.. 

 نمیخواستم خب خیلی : داد جواب ریخت می سس پیتزا روی که حالی در تفاوتی بی و خونسرد لحن با

  شرمنده کنم ناراحتت

 حل عذرخواهی با میکنی فکر و .. و میزنی حرفتو همیشه تو : گفتم و گذاشتم تخت روی را ساندویچ

  ! میشه

 تور که باالشهری ردهک تحصیل دختر ! هست که همینه : داد جواب تندی به مقابلم در و کرد غلیظی اخم

 .. ناراحتیت نه دلسوزیه سر از میزنم حرفیم ، نیست حالیم هیچی که توام از تر بدبخت یه من ! نزدی

  ؟ سوزی دل .. دل -

 یه تو که بگم بهت باید ولی ببخشید ! نداری میلی هیچ که درحالی کنی می فکر بچه به چجوری تو -

 .. بشی دار هبچ وضعیت این با نمیتونی و داری مشکلی

  ! تونم می.. می : گفتم و کردم گره را مشتانم

  ! عزیزم کن باز حقیقت روی به چشماتو ! چرا میدونی خودتم ، نمیتونی نه -

 .. کرد پشت من به و رفت پتو زیر گردن تا سپس ، انداخت کنار و بست را پیتزا جعبه و گفت را این او

 ؟ بخوابی .. میخوای -
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  ؟ داری انتظاری چه بودیم راه توی ساعت شش -

 گرفته هم شهر از بازدید برای کاتالوگی آمد یادم ، گذاشتم یخچال در را پیتزا و نیمه و نصفه ساندویچ

 .. بگذراند وقت من با بخواهد که بود آن از تر خسته او اما بزنیم تیک را دیدنی های مکان شوکا با تا بودم

  ؟ کنم خاموش برقو -

 .. رفت فرو تاریکی در اتاق و دادم فشار را پریز ، نداد جوابی

 ! بودم نیاورده هم را بتی حتی ، نبود چیزی ناراحت مبل دست یک و نفره دو تخت همان جز سوئیتمان در

 .. نشستم شوکا کنار و کردم ام پیشانی نثار مشتی حماقتم خاطر به

 حتی ! بودم متنفر قهرهایش دیدن از ، ادند جوابی اما زدم صدا را نامش و دادم تکان کمی را اش شانه

  ؟ بود کرده قهر نداشتم ای رابطه او با چون ، دانستم نمی هم را دلیلش

 ، نداشتیم خاصی فیزیکی رابطه هیچ ساده دست یک جز ، کنار به بوس ، بودم نبوسیده را او حتی من

 سکوی هزاران از گذر من برای اما برسد نظر به ای ساده معقوله سکس مردها اکثریت برای شاید

 و دانستم نمی را رابطه شروع چگونگی حتی ، نداشتم دسترسی زن یک نیازهای به من ، است ناهموار

 .. کردم می نفس به اعتماد کمبود و اضطراب احساس دیدم پریا درباره که رویایی از بعد ، همه از بدتر

 نوک با کردم احساس که بود نگذشته بیشتر لحظه چند هنوز ، بستم را چشمانم و خوابیدم شوکا به رو

 تا ، خورد گره بهم نگاهمان ثانیه چند بار اولین برای و کردم باز چشم ، کند می لمس را لبانم اش بینی

 چه ! بود سال سی از بعد ام زندگی بوسه اولین ، بوسید مالیمت با و آرام را لبانم بدزدم را نگاهم آمدم

 .. دانید نمی ، داشت لذتی

 در بار سه دو و بوسید را ام چانه و گلو زیر ، نشست شکمم روی و گذشت هم بوسه از کارمان وقتی

 لآشی عاشقتم من : کرد زمزمه گوشم

 آن از سهمی دوباره تا کردم متمایل خودم سمت به را سرش و کشیدم موهایش در دستی جواب در هم من

 .. شود نصیبم آبدارش های لب

 نوازش را موهایم تا گذاشتم می اش سینه روی به را سرم سپس  بوسیدم می را کدیگری دقیقه چند تا مثال

 که هرچند ؟ نه است قشنگ ، خوابیدیم می صبح تا و کشیدم می آغوش در را او وارانه بتی هم بعد ، کند
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 ارخی از توانست می حتی ، نداشت من به احساسی اصال او ! داد نمی من های خواسته به تن هرگز شوکا

 باید داشتند هم اگر ، ندارند احساس که فاحشگان ، نبود مهم احساسات او برای ! کند استفاده من جای به

 درجه سرد و احساس بی دخترهای آن از شوکا همین برای شاید ، کردند می متفاوت مرد یک نثار شب هر

 فکر که بود چیزی آن از تر سخت فاحشه یک با زندگی ، نداشتم تفاوتی هایش مشتری با من که بود یک

 معموال من ! نه یا بدانم که است مهم نمیدانستم حتی ، خوابیده مرد چند با دانستم نمی حتی من ! کردم می

 برخورد صادقانه احساساتش با هرگز او ، داشت فرق شوکا اما دهم نمی چندانی اهمیت ها آدم گذشته به

 اصال هم شاید ! کشت می را آن درجا ، بخواهد مرا روزی است ممکن کرد می فکر گاهی اگر ، کرد نمی

 می دلم اما نخواهم اینکه نه ، نمیامدم بر خواست می او که کاری پس از حتی من ، نبودم حدش در

 به غیرممکن شاید ، باشد عاشقم او میخواست دلم ، باشم داشته تفاوتی اش گذشته مشتریان با خواست

 را تو ، تپد می تو برای که دنیاست این در قلبی کنی احساس اینکه گمانم به اما ! چمیدانم ! رسید می نظر

 دچار تدریجی مرگ به نیستی مهم هیچکس برای کنی احساس من مانند روزی اگر و دارد می نگه زنده

 .. شد خواهی

 اما بخندانم را او تا کردم هرکاری سفر آن در ، باشد داشته دوست مرا شوکا تا کردم می زیادی تالش من

 که نبود دخترهایی آن از او ، زد می پرم در جدیدی روش با و شد می ظاهر قبل از تر عنق دفعه هر شوکا

 دختر تحمل یا است تر سخت تنهایی بگیرم تصمیم توانستم نمی حال این با ، خواست می مردی هر

 .. شوکا مثل بدعنقی

 از بودم مطمئن ، کرد نگاه آن به میلی بی اب او و دادم نشانش را تفریحی اماکن کاتالوگ بعد روز صبح

 هایی مجله در را سرش و بخوابد وقت دیر تا داد می ترجیح بیشتر زیرا برد نمی لذت من با گذراندن وقت

 البته بودم احمقی و عجیب ، عرضه بی مرد من او نظر از ، ببرد داشت وجود سوئیتمان تلویزیون کنار که

 دوست بودن من با از بیشتر را تنهایی که کردم می احساس من اما نیاورد انزب به را اینها هیچوقت او که

 .. دارد

 کنی حس هم باز و باشی کسی با سوئیتمان همان مثل متری 20 اتاق یک در آمده پیش برایت مثال

 گفتار به زبان وسیله به را احساساتم توانستم نمی من اینکه ؟ کهشکشانی این روی آدم تنهاترین

 به یا شد نمی متوجه درست را کلماتم نصف شوکا مثال ، کرد می ایجاد اختالل اطرافیانم فهم در رمدربیاو

 عواقبش متوجه آنکه بدون زند می را حرفش همیشه گفتم او به که زمانی ، کرد می برداشت سو قولی
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 کرد فکر که گرفت هجبه چنان او اما نداشت ربطی نبودنش بلد یا بودن خیابانی به منظورم واقع در ، باشد

 قهر دلیل فهمیدم بعدا ! کنم می سرزنش تحصیالتش پایین سطح بابت را او هستم ای کاره من چون

 .. جویم بهره او با ارتباط برای نوینی روش از تا برآمدم صدد در و بوده همین هم کردنش

 تو میدونم من : نوشتم دبو جیبم در همیشه که نویسی روان با آن روی و برداشتم کاغذی دستمال عدد یک

 دیشب بابت من ؟ کنیم آشتی میشه خورم می غصه دارم من اما باشی تنها میخوای و ناراحتی من از

 ): خواستی نمی توام مطمئنم و بشکنم قلبتو خواستم نمی ! متاسفم

 .. ایستادم و گذاشتم کرد می مطالعه که ای مجله روی به را کاغذی دستمال

 تنها میخوام ! نداره اهمیتی برام خوردنت غصه : گفت خونسردی با و انداخت الدستم به نگاهی شوکا

  ؟ باشه دارم نیاز فقط ، چیزایی همچین یا ناراحتم ازت اینکه خاطر به نه آشیل باشم

  ! مسافرت اومدیم ما .. ما.. اما -

  بزنم حرف باهات االن نمیخوام واقعا اما ممنونم و میدونم -

 یا خندید می اوقات بیشتر او اگرچه ؟ دیدید ، شکست می را قلبم و کرد می بداخالقی حتیرا همین به او

 اوقات گاهی اما زد می حرف مدام و داشت برنمی سرم از دست که داشت حوصله اگر ، کرد می شیطنت

 .. کند اذیتم تیزش و تند های طعنه با خواست نمی دلم که کرد می رفتار احتیاط بی و سرد اینقدر هم

 عاشقش قبل روز از بیشتر هزاربار که بود اخالق خوش و گرم آنقدر گاهی ، خواهد می چه نبود معلوم 

 .. بود داشتنی دوست هم باز حال این با و حوصله بی و ناراحت ، اخمو گاهی و شدم می

 مجمع در نمیخواست دلم ، کند همراهیم ساحل تا و بردارد بداخالقی از دست شد راضی سوم روز باالخره

 دستبندش و برگردم تا زد غر صدبار که بودم گرفته محکم را دستش آنقدر اما بزنم دستبند او به عمومی

 .. بزنم

  ؟ کنی تمومش میشه ! نمیرم در من کن باور آشیل -

 .. ندادم جوابی
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 که مرسیدی می نظر به ها داماد عروس تازه و عشاق شبیه دور از شاید ، کند تحمل شد مجبور هم او

 به آنها از یکی که غریبه دو جز چیزی واقع در اما هستند ساحل در زدن قدم مشغول هم دست در دست

 .. نبودیم بود چسبیده را دیگری زور

 .. بنشیند پاهایم بین تا کردم مجبور را او و نشستم ها شن روی

  ! احمق میبینه یکی : گفت و کرد نگاه بر و دور به تعجب با او

  ! میزن .. تو -

 .. نمیومدم لعنتی مسافرت این به اما موندم می شده خراب تهران تو کاش : کرد غرغر و شد حرصی

 و کردم قفل کمرش دور پشت از را دستانم ، نشست پاهایم بین وقتی ، زند می غر چقدر شوکا که نبود مهم

 حس ، بستم را چشمانم و بوییدم را سرش فرق بار سه دو ، پیچید بینیم در کوتاهش موهای خوش بوی

 .. داد من به سرخوشی

  ؟ کنی می بو موهامو چرا ؟ میکنی چیکار آشیل -

  ! بویی خوش خیلی .. تو -

 و گرداند عقب به را سرش  شوکا اما کنیم بازی عشق یکم و بزنم حرف رمانتیک کمی او با میخواست دلم

 .. میزنی همینو ودتمخ ، کنم می استفاده نیوآ شامپو از : داد جواب جدی لحن با

  ! داره فرق بوش .. تو موهای روی -

 صبح هفت نزدیک ما ، کنم شروع چگونه نمیدانستم ، برگشت دریا سمت به دوباره و انداخت باال ای شانه

 .. شد نمی شنیده چیزی مقابلمان آبی دریای خروش و جوش صدای و باد هوهو جز و بودیم تنها آنجا در

 که شدی دیوونه کردم فکر اول : گفت مالیمی لحن با و شکست را سکوتش دقیقه سه دو از بعد شوکا

 که بودم دیوونه من میفهمم میبینم آرامشو این که حاال اما دریا بری می منو داری صبح هفت ساعت

 .. میشینم بغلش تو همینجوری و اینجا میام اون با روز یه ، نزدم سر دریا به صبح سر هیچوقت

 ؟! اون .. با -
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 "اون" یه آدما همه ؟ میدونی باشم بغلش تو اینجوری بخواد دلم که کنم می پیدا یکیو منم باالخره ، اهوم -

  ؟ کیه تو اون ! دارند

 شوکا هم باز آینده در نشیند می بغلم در کسی اگر میخواست دلم ولی کسیست چه نبودم مطمئن ؟ من اون

  ؟ چی .. تویی من ناو بگم اگه : کردم زمزمه گوشش زیر پس باشد

 تا میکنی تالشتو تمام تو ، تره خاص برات همه از اون میدونی ! داره فرق خیلی اون ، کنم نمی باور -

 اخالقه خوش گاهی ، بوده کجا گذشتش ، چیه کیه نیست مهم ، بخنده که مهمه برات چون کنی خوشحالش

 .. اما میکنه اذیتت بداخالقیاش با یا

 .. کشید ام گونه روی به دستی و چرخاند عقب به را سرش تردید با ، کرد مکث لحظه چند

  ؟ نه شدی عاشقم .. جدا تو : پرسید شک با و گرفت را ام چانه بندازم پایین را سرم آمدم تا

  .. من -

  ؟ اونتم من : پرسید و انداخت گوشم پشت را بلندم موهای از ای تره

  .. دوستت .. دوستت : گفتم بریده بریده زیرلب و دادم تکان بله نشانه به را سرم

 بدترین من ؟ من چرا اما نمیکنه رو کارا این معمولی دختر یه برا هیچکس ، داری که البته : گفت و خندید

 نمیتونم که ضعیفه چشمام اینقدر من نشه باورت شاید اما آشیل باشه داشته میتونه مرد یه که انتخابیم

 چی دنبال تو نیست جالب گذشتمم سر ! میزنم غر مدام و ندارم اخالقم ، یهست شکلی چه دقیقا تو ببینم

  ؟ هستی

 من : دادم جواب بودم زده زل او به موهایم پشت از که درحالی و کردم قاب را صورتش گردی دستم دو با

  ! بوده چی اون ... نیست مهم و اونی تو ، دارم دوستت فقط

 .. ببوس منو -

  ؟ چی : پرسیدم تعجب با و زد یخ بدنم در خون که گفت را این هوا بی آنقدر

  ! بوسی می رو اونت چجوری ببینم دارم دوست ، ببوس منو -
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  ! نکردم اینکارو .. تاحاال من : داد جواب شرمندگی با

 .مکید را پایینم لب آرام حرکت یک در و کرد باز اش چانه دور از را دستاتم

 .. اینجوری اول -

  ! اینجوری حاال : گفت و کرد تکرار باالیی لب روی را کار این سپس

  ؟ بدیم انجامش خونه تو .. میشه : پرسیدم و شدم سرخ خجالت از

  ! ببوس منو فقط فعال ، میدم یاد بهت بیشتر کارای خونه تو -

  ! نداری دوسم .. تو ولی -

  بوسه نمی مشتریشو لب هیچوقت فاحشه یه : گفت و زد کمرنگی لبخند

 با من کرد اقرار که همین اما کرد نمی بیان را " دارم دوستت " دقیق معنای کوتاه جمله این شاید

 رامسر تابستان گرم روزهای از یکی در ! بله ، روز آن شاید و شکست را بینمان سد متفاوتم مشتریانش

 عشق گر نظاره امواج که زمانی و ساحل در صبح هشت ساعت نزدیک روان، و نرم های شن روی ،

 .شدیم یکی کشیدند می سوت برایمان خوار ماهی مرغان و بودند کوتاهمان بازی

 دوست زمین روی از بیشتر رو آب توی زدن قدم من : گفت و کشید باال زانو تا را شلوارش های پاچه

 .. دارم

  ؟ چرا : پرسیدم میدادم تکان را شلوارم که درحالی و شدم بلند شن روی از

  ! داره جریان پاهام زیر ندگیز میکنم حس -

  ؟ کنی حسش میخوای : گفت و کرد دراز سمتم به را دستش

 بزنم اش سینه به رد دست خواستم نمی ولی بودیم نیاورده هم اضافه لباس ، نمیامد خوشم شدن خیس از

 کامال را شلوارم پاچه رسید ساحل به که موجی اولین ، کشید آب سمت به مرا او و گرفتم را دستش پس

 .. کرد خیس

  ! باال میزدی باید : گفت و خندید شوکا
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 دوردست به بتوانم تا بود خوبی فرصت این ، شد هایم پاچه کردن درست مشغول و زد زانو پاهایم زیر

  ! بخورم غبطه دریا خیالی بی و آزادی حال به و بنگرم آبی کرانه این های

 نمیدانم ! بوده آسودگی و آزادمنشی نماد همیشه من برای اما است آرامش و صداقت نماد دریا ادبیات در

 هم دنبال به آسمان در که ای پنبه دم ابرهای به ، بکشی دراز آب روی مثال ! نه یا اید داشته تجربه تاحاال

 اگر و دید خواهی را ماه نور باشد شب اگر ، بپیچد گوشت سوراخ در آب صدای و شوی خیره دوند می

 .. کند می گرم را تو ای پنبه دم ابرهای سایه پشت از دخورشی ، باشد صبح

 به بود کوچکتر من از که او و رسید می من کمر تا آب حاال ، برد جلو به خود با و گرفت را دستم شوکا

 .. رفت می راه سختی

 کرد می فکر که شوکا ، گذاشتم هایم شانه روی کودکان مانند و کردم بلند را او ناگهانی حرکت یک در

 دریا با کیلومترها که صیادانی که بود بلند آنقدر بنفش جیغ آن مطمئنم ، کشید بلندی جیغ کرده گل شیطنتم

 .. شنیدند را آن هم داشتند فاصله

  .. نندازیا منو : گفت لرزانی صدای با و کرد حلقه گردنم دور را دستانش پشت از او

  ! امنه جات ، باشم من هرجا .. هرجا : گفتم آرامش با و گرفتم محکم را دستانش

 بی غول یه تو : گفت و چسباند من گونه به سر پشت از را اش گونه ، شد آرام جمله این شنیدن با شوکا

  ! دمی و شاخ

  ؟ میترسی .. غول از : دادم جواب میگذشتم امواج از و میداشتم بر قدم جلو سمت به همچنان که حالی در

 ترسم نمی ازت ، آشیل هستی مهربونی غول تو -

  ! حالم و حس این عاشق : گفت و کشید عمیقی نفس ، کرد باز آسمان سمت به را دستانش و گفت را این

  ! بیاورم زبان به را آن شاعرانه اینقدر توانستم نمی اما ، بودم هم من

 ببینم : فتگ و انداخت آن عمق به نگاهی شوکا ، رسید می گلویم زیر تا آب که رسیدیم جایی به باالخره

  ؟ بلدی شنا

 آره -
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  ؟ پایین نیام میشه ، نیستم بلد زیاد من -

  ! گذشته خوش .. بهت : گفتم شوخی به

 رحم بهم : گفت میداد فشار را خودش که درحالی و چسبید گردنم به ، بچسبد درخت تنه به که کوآالیی مثل

  ؟ چی بشم غرق اگه ! کن

  ! میداد فشار را گلویم احمق دختره ، کردم پیدا خفگی احساس

  ! میشم خفه دارم .. شوکا -

 سکندری دوشم روی از لحظه همان اما کرد رها را گردنم فوری بود نشده حالم متوجه لحظه آن تا که او

 .. افتاد آب داخل به و خورد

 عمق نقدرآ که آب این ؟ آید نمی باال چرا گفتم خودم با ، پرید ام چهره از رنگ برگشتم عقب به همینکه

 اطرافم و دور و بودم گرفته سرم به کنم چه کنم چه کاسه فقط ! دانستم نمی نجاتی غریق که هم من ! ندارد

 را اش منشا هم خودم که ناخودآگاهی نیروی توسط شجاعت و قدرت لحظه یک ، کردم می نگاه را

 آب زیر را سرم آمدم تا و شد متورم گردنم های رگ ، خورد گره هایم اخم ، شد تزریق خونم به نمیدانستم

  ! سک سک : گفت گشادی نیش با و شد ظاهر سرم پشت از ببرم

 حالت دریا وسط نگرانی فرط از ، شنیدم می را قلبم محکم تپش صدای ، بودم رفته فرو شوک در همچنان

 ... تو : گفتم او به تنها اما گرفتم تهوع

 .. شمالما بچه من ؟ نیستم بلد شنا جدی یجد کردی فکر نکنه ؟ شدی نگرانم : گفت و خندید

  نمیریم .. جلوتر -

 .. بودیم مانده معلق آب روی هردویمان ، کرد شنا من سمت به

 آهوی بچه یک مثل ، ماند شناور مقابلم کوتاه شور خیس موهای آن با و بست گردنش دور را شالش

 . ریم نمی جلوتر : گفت و شد خیره هایم لب به مظلوم

 .. راندم عقب را او و شدم عصبانی شدت به ، داد باال را موهایم جلوی اجازه بی و کرد دراز ار دستش
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 .. نمیخوام من ! نزن دست موهام به گفتم -

 پشت از نمیتونم ، دارم ضعیفی چشمای من ! دیدم بودی خواب وقتی دیشب ! داری قشنگی چشمای تو -

 . ببینمش مو همه این

 این ؟ بود نشسته تماشایم به او بودم خوابیده وقتی یعنی ، انداختم گنگی گاهن و برگشتم او سمت به

  ؟ کافیست شدم خام جمله همین با بگویم اگر ، کنم تصور توانستم می که بود ای عاشقانه صحنه زیباترین

 انگار ، یمزد زل بهم بار اولین برای و داد باال کمی را موهایم ، ماند شناور آب در من سینه به سینه شوکا

 آمدم تا ولی باشد شده سنگ ترسیدم ، شد میخکوب لحظه چند هایم چشم دیدن با ! بود ندیده آدم تاحاال

 دیگه بده قول ، داری رو دنیا چشمای سحرآمیزترین تو : گفت و کرد نوازش را هایم پلک بگویم چیزی

 .. نکنی پنهونشون

  ! میکنه سنگ رو آدما من چشمای.. اما -

 ! معرکست ، داره وجود جادو کنم باور میشه باعث تو های چشم : گفت و داد تکان نه عالمت به ار سرش

 چشمات توی

 .. آشیل ببینم رو دنیا چشمات توی میتونم ، داره جریان دیگه شیری راه کهشان یه 

 به نتیکرما کردم می تالش که لحنی با و کشیدم خود سمت به را او ، کردم حلقه کمرش دور را دستانم

 .. تو .. تو دنیا اون چون .. چون : گفتم برسد نظر

  ! کنم باهات بد کار یه همینجا حاضرم که بود قشنگ اینقدر جمله این ! فهمیدم : گفت و زد لبخندی

 ؟ آب تو .. همینجا : پرسیدم تعجب با

 .. فهمنت نمی که آدمایی از ، داریم فاصله آدما از که جایی -

 ؟ نیستی مریخی آشیل تو مگه : گفت و زد کنار را موهایم از ای تره

  ! نیستی مریخی دختر تو اما .. اما -
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 هر میخوام ! بمونه یادم همیشه میخوام و زندگیمه سفر بهترین این ! بخوای تو کافیه فقط باشم میتونم -

 آشیل دنیای ، بشم نزدیک دنیات و تو به و بگیرم فاصله آدما از میخوام ، کنم حسش دریا میام وقت

 اعتقاد هیچی به که منی ، داره وجود عشق هنوزم بفهمم میکنه وادارم داره که مردی تنها ! مریخی

 نیستم مطمئن حتی من ، نکردم تجربه رو عشق تاحاال قبال من ، نگذشته زیادی مدت میدونم ! نداشتم

 ، بمونم کنارت بخوام بازم نرابطمو اولین از بعد نیستم مطمئن ، هوسه یا عشقه دارم بهت که احساسی

 نمی آینده از و کنیم می رفتار وار دیوونه ما که همینجاست قشنگش قسمت و نیستم مطمئن هیچی از من

 دو من ، ترسم نمی کنیم می زندگی حال توی داریم و نداریم ای برنامه هیچ هنوز اینکه از ، ترسیم

 .. شدم تو مدیون اینو کنم فکر ! لرزه نمی تنم موندن جا بی و گشنگی ترس از دیگه ، آرومم که هفتست

  ؟ بدیم انجامش میخوای .. میخوای پس : پرسیدم مردد

 .. زد پلک بله نشانه به

 .. بود سختی جدال ، بردم هجوم او سرخابی های لب لشکر سمت به من بار این

 تقاصشون فردا ، نده پس رو ها کام این : کردم زمزمه گوشش زیر ، گرفت فاصله هم ازم هایمان لب وقتی

 ! میدیم رو

  بیند مي را تو كه چشمي هزار

  گوید مي تو از كه گلو هزار

  باشم خود براي روزي خواستم مي تنها

  باشي من براي روزي خواستي مي تنها

  آوردم هایم تنهایي در را تو

  آوردم در تنهایي از , را دو هر

  تغییر از سیني هفت شدیم هم كنار

  تردید بي و شك بي.... دنیایي ساختیم

  هم كنار شب هر شدیم مي ها ابر سوار
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  هم براي شب نیمه ... رویا بر سوار

  ؟ باریدند ما بر ، سیاه هاي ابر شد چه

  ؟ غریدند یكباره چه بهر غرور هاي رعد

  باشد مرحمم تا بود هایت دست كاش

  باشد آتشت بر آبي ... زدم مي حرفي كاش

  مانم مي همان و ، مهمان برایت من

  خوانم مي برایت خوب هاي قصه سازم، مي را رویامان عشق با

  پس اما خودت جاي و من جاي بخند تو

 نگرانم دل و دلواپس كه هایي وقت

 ناشناس *

 

  ؟ قهوه یا چای -

 ! میزنی سفید و سیاه به دست که باریه اولین .. این : گفتم و کردم ستون سرم زیر را دستم

 نیومد دلم خب : گفت و زد لبخند اما شده کفری دستم از دوباره کردم گمان ، ایستاد کمر به دست و برگشت

 زیادی چیزای مادرم ، نیستم ای پاچلفتی و دست و محتاج دختر منم ! کنی بساب و بشور تو فقط بزارم

  ! داده یادم

  ؟ چی.. مثال -

  ؟ چیه بیج بیج ونیمید تو مثال : گفت و گذاشت تخت روی را چای سینی

  ؟ بیج بیج : پرسیدم و گرفت ام خنده نامش شنیدن از

  ! خورش مجی ، ماالبیج ، وطنیه اصلی غذای یه ! غوله آقا ببند نیشو -
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  ! فهمم نمی چیزی که من .. خب خیلی -

 سفره میگن که نیست الکی بزنی خوشمزه غذاهای این به لب تا باشی اصیل شمالی یه باید ، داری حق -

  ! ایرانه سفره ترین رنگین ما

  ! کنی آشپزی باید گاهی تو .. تو -

  ! هست گوشت گفتم که غذاهایی تک تک تو راستش خب : گفت و زد ریشخندی

  نیست خوشمزه پس -

  ! نه خوارا علف واسه -

  ! کرد می اذیتم گونه این اوقات گاهی ، درآورد گاو صدای ، کردم نگاهش چپ چپ

 حرف ازش هیچوقت چرا ؟ کجان کین چیکارن ! بگو خانوادت از یکم توام : پرسید و خورد یچا قلب یه

  ؟ زنی نمی

  ؟ بود الزم خانواده درباره بحث ، کردم صاف را گلویم

  ! ندیدمشون وقته خیلی اما دارم مادر و پدر منم .. من .. خب -

  ؟ مردن نکنه  ، اوه -

 کردم مکث کمی .. مادرم و بود خصوصی شرکت یه حسابدار پدرم : فتمگ و دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ! بود فاحشه گمونم به : دادم ادامه و

 ؟ ببخشید : پرسید و خورد جا حرفم شنیدن از

  ! داشت معاشرت زیادی مردای با اون -

  ؟ فاحشست کنه معاشرت مردا با هرکسی : پرسید تندی لحن با و کرد اخم

 .. فاحشست نزنه حرفی بقیه به بخواد پسرش از و کنه دعوت خوابش تخت به رو اونا که هرکسی .. نه -

  ! اوپس : گفت ای شرمنده لحن با و شد باز هایش اخم گره
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 روی از ! بود قاتلش پدرم..  پدرم ، مرد اون هرحال به : دادم ادامه سردی لحن با و نوشیدم چای قلپ یک

  ! کرد ازدواج جوونش معشوقه با و داد هلش بالکن

 ! میگی گوسفند یه مرگ از داری میکنم حس که میزنی حرف راحت مادرت مرگ به راجع اینقدر تو -

 ایجاد تغییری هیچ .. اون مرگ ولی میشه .. اطرافیانش شکم شدن سیر باعث گوسفند یه مرگ اقال -

  ! نداشتم آرامش .. خونه اون توی هم اول از من ! نکرد

 ؟ آرومی ؟ چی االن : پرسید کنجکاوی با

 .. آرومم : گفتم و زدم پلک بله نشانه به

  ! اومدی کنار من فاحشگی با راحت اینقدر چرا بگو پس -

 نیومدم هنوز راستش -

  ! نه یا بپرسم باید نمیدونم که ذهنمه توی سواالت سری یه : دادم ادامه و انداختم پایین را سرم

 .. بپرس میخوای هرچی ! ندارم کردن پنهون یبرا چیزی من : داد جواب بیخیالی با

  بودی؟ نفر چند با مثال .. مثال : پرسیدم کنان من من و شدم سفید و سرخ کمی

 کف به بعضیاشون ! خواستند نمی سکس همشون ، میداد دارومو و غذا یا مواد پول که هرکسی تقریبا -

 .. بعضیا و بودند راضی دستیم

  ! ترم جذاب پشت از کردند می حس بعضیا : داد ادامه انگیزی غم لحن با و انداخت پایین را سرش

 .. شوکا -

 یک حتی ، نیستند تو مثل مردا همه هرحال به : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری ، زد پوزخندی

 میتونند میزارن دستم کف که پولی چندرغاز با کردند می فکر ، میخوام چی من نبود مهم ! نبودند درصدم

 بهم که داری حق ! باشم نداشته ایدز نیستم مطمئن هنوزم راستش ، کردند می و بکنند میخوان غلطی هر

  ! شی مریض کثیف فاحشه یه بخاطر نمیخوای توام هرحال به نمیزنی دست

 .. میدونی خوب اینو ، نداری ایدز تو -
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 ، نمیکنه درکم هیچکس : گفت بود کرده جمع وارانه جنین را بدنش که درحالی و کشید دراز تخت روی

 میدونی ، دستیم دم آشغال یه بود شده باورم خودمم اواخر این ! کردند می نگاهم آشغال یه چشم به همه

 .. خوردم حسرت خیلی من

 به در مزونا توی که میدیدم رو مادرایی ، کتابخونه میرن مدرسه روپوش با که میدیدم جوونیو دخترای

 و نشستند نامزدشون کنار پارکا توی که دخترایی و هستند بختشون دم دختر یبرا عروس لباس دنبال در

 خرفت طلبکار زن موندم می خونه توی ، کنم تجربه دونشونم یه نتونستم هیچوقت من ! زنند می حرف

 ! خوردم دل و خون فقط خیابون تو اومدم وقتیم ، کرد می ناقصم کیلوییش صد هیکل زیر و میشدم بابام

 فقط ، کنم نگاه آینه توی خودم به ساعت یه برای حتی بپوشم عروس لباس روزی یه آرزومه ، آرزومه

 .. بشم کسی خودم برای دانشگاه برم ، بدم کنکور و بشینم درس کالس سر ساعت یه آرزومه ! همین

 روشیخودف با شکمم پول حتی ، نمیشم هیچی من اما :داد ادامه مظلومیت با و کرد پشت مخالفم سمت به

 .. دارم غصه خیلی ، آشیل کشم می خجالت خودم از گاهی ! میارم دست به

 اینقدر دردش ، ریخت اشک زار زار چشمم جلوی ها مدت از بعد و ترکید بغضش جمله آخرین گفتن با

 بلد زدن حرف ! کنم آرامش چطوری دانستم نمی فقط ، کردم می حس را آن هم من حتی که بود ملموس

 .. داشتم گرمی تاندس ولی نبودم

 .. شد گم بغلم در او و کردم لمس را کیلوییش نیم ظریف تن محتاط و نرم ، گرفتم آغوشش در پشت از

 ، رویا :گفت عزادار لحن همان با و گرفت شدت اش گریه ، داد فشار شکمش روی و گرفت محکم را دستم

 هیچ من ! نمیان خاطرم به هم دیگه الس صد و کردند کوچ بهش افکارم که واقعیه دنیای این از ای گوشه

 .. ندارم هیچی دیگه ، ندارم رویایی

 .. بود نمانده چیزی شکننده جسم یک جز بدعنق گستاخ دختر آن از ، لرزید می هایش شانه

 .. بودم نگرانش دل ، برد خوابش صبح های دم دم که کرد گریه آغوشم در آنقدر

 آن از قبل ! دید نمی را گریه رنگ هرگز هایش چشم که بود سیاحسا بی دخترهای آن از شوکا ، من برای

 اولین با ندارد اهمیتی برایش کرد تظاهر که درحالی او اما ، برد می لذت فاحشگی از کردم می فکر شب

 دوران درباره او از دوباره کردم عهد خود با و گزیدم زبان که شکست هم در آنچنان پرسیدم که سوالی
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 قوی دختر آن که بود آمده سرش بر ها چه دانست می کسی چه ، نزنم حرفی گذاشت سر پشت که شومی

 .. میوفتاد زاری و گریه به ساده سوال یک با

 که شد می گرم داشت کم کم هایم پلک و بودم کشیده دراز باز طاق ، بود صبح چهار نزدیک ساعت تازه

 .. هست گردنم بوییدن مشغول کسی که کردم احساس

 او اما کنم معذبش خواستم نمی ، نزدم حرفی ، بوید می را گردنم دارد شوکا دیدم و کردم باز را هایم چشم

 .. بود نکرده بغلم کسی هیچوقت ؟ کنی بغلم صبح تا میشه : پرسید ملتسمانه و کرد عذرخواهی من از

 .. دارم نیاز این به هرشب من : گفت و گذاشت ام سینه روی را سرش ، زد لبخند که زدم پلک بله نشانه به

  ! آرزوئه من برای اما داری نیاز .. بهش تو -

  ؟ چیه دومت آرزوی ، کردم برآورده آرزوهاتو از یکی پس -

 .. باشی عاشقم : گفتم بودم زده زل سقف به که درحالی

  ؟ بشم اگه -

 . نیستم تنها چون ، نمیخوام هیچی دیگه -

 تو تکمون تک ، ماست همه مشترک درد تنهایی اینه کلمش : گفت و مالید ام سینه روی به را سرش

 .. تنهاییم افکارمون

 .. زدم اشاره رویم به رو مبل به و آوردم باال را سرم ، شد کارم اتاق وارد و زد در به تقی پرستو ] 

 هایم زنگ جواب بودیم هم با که پریشب از ، نشست رویم به رو شرمندگی با و کرد مرتب را اش روسری

 .. بزند سر دفترم به گرفت تصمیم صبح امروز باالخره اما بود نداده را

 ؟ چرا بپرسم فقط میشه ؟ خب : پرسیدم و زدم چانه زیر به را هایم دست ، گذاشتم کنار را خودکارم

 گفتی خودت : داد جواب بود دوخته چشم هایش کفش به که طور همان و کرد مرتب را اش روسری لبه

  ! شبه یه فقط

  ! زدم زنگ بهت ای دیگه چیز خاطر به من ماا -
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 تلفن با پس است مضطرب اندازه از بیش کردم احساس ، گرفت گاز را لبش و داد فشار محکم را مشتانش

 .. لطفا بیسکوییت و چای فنجون دو : گفتم منشی به

 میشه حاضر دیگه دقیقه چند ، آشتیان آقای چشم -

 انداختم هم روی را پاهایم ، نشستم مقابلش و چرخیدم پرستو دور به دور یک ، شدم بلند صندلی روی از

  ؟ پشیمونی : پرسیدم تردید با و

 .. چرا فهمم نمی اصال ! نیستم دختری همچین من : گفت و بست را چشمانش

 می فقط : گفت کرد می پاک را چشمانش گوشه دست لبه با که درحالی و کرد رها نیمه نصفه را سخنش

  ! ماهان میبینیم همو که باشه باری خرینآ این خوام

  ؟ میزنی پسم داری : پرسیدم و زدم پوزخندی

 این که اینه صالح پس شناسی نمی هم تو ! شناسم نمی رو تو من ! نفعمه به که کنم می کاریو دارم -

  ! بشه تموم جا همین رابطه

  ؟ کنی می شبزرگ اینقدر چرا ، بشه تموم که نداشت شروعی ما ارتباط عزیزم -

 .. شب اون بگی میخوای -

  ؟ نداشت مفهومی برات شب اون : پرسید و آورد تر پایین را صدایش تن

 رو غریبه مرد یه وقت هیچ وگرنه خاره می تنت میدونستم هم اول از ! نه : گفتم و انداختم باال ای شانه

 دادم بهت چیزیو فقط من ، من نه خودتی اون بزنی غر کسی سر قراره اگه ! کردی نمی دعوت شب نصفه

 .. کردی می تمنا چشمات با تو که

  ! مهربونیم مرد میگن که همینه برای و : دادم ادامه و زدم چشمکی

 فهمم می حاال ! احساسی بی و الشی سرت پشت حرفای مثل تو : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری

 .. گرفتی طالق زنت از چرا
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 ، بودم عاشقش من ! داشت فرق دورم دخترای تک تک و تو با اون ، نکش سطو رو مهشید پای ! اوه -

  ! بزنه حرف اینجوری موردش در نمیدم اجازه هیچکس به ولی شده تموم برام کامال االن نمیگم

 .. رفت و گذاشت میز روی به را آن ، شد اتاق وارد چای سینی یک با ام منشی لحظه همان

  ! دمه تازه و داغ چای ، سرابی خانم بفرمایید : مگفت و کردم اشاره لیوان به

 اما بیای نظر به متین و مرتب شده اصالح ریش و شلوار و کت با شاید : زد طعنه و برداشت را لیوانش

  ! میکنه گیر جایی یه دلت باالخره ولی میکنی بازی زنا با تو ! خوره می بهم باطنت از حالم

 .. خیاالتی احمق دختره ! آمیز تمسخر خنده یک ، خندیدم

 جوونی توی ، تکمیله عشقم ظرفیت من عالوه به ! زنا فقط نه میدم بازی رو همه من ، میکنم تصحیح -

  ! دیدی "پریشب" که درختی همون ، کردم تتو بازوم روی اسمشو ! بودم دیوونش ، شدم مهشید عاشق

 روز یه حبابی هر ! حبابه یه مثل عشق ، شد ومتم باالخره اما : دادم ادامه و کردم تاکید پریشب کلمه روی

  ! بلوپ ! بلوپ ترکه می

 توی حباب که متاسفم ! کردی اشتباه بگم باید سالیه و هری مثل فانتزی فیلم یه زندگی کردی فکر اگه و

 .. نیست ها فرشته جای فقط دنیا این اما ترکونم می مغزتو

  ! آشتیان آقای دید خواهیم -

 رو بزاری دمتو نمیتونی االن اما عزیزم ببخشید : گفتم او به کند خداحافظی آمد که همین و زد کجی لبخند

  ! بری و کولت

  ؟ ببخشید -

 .. دادم نشان او به و آوردم بیرون را شوکا  عکس میزم کشو داخل از شدم بلند

 .. نبود پرسش طرح به نیازی ، شناسد نمی را او که فهمید شد می نگاهش از

 .. گشتم دوم حل راه دنبال به و انداختم پایین را سرم نهناامیدا

  ؟ کیه دختره این.. این -
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  ! ابلیسه سابق همسر گفت میشه -

  ! میاد نظر به بچه خیلی -

  ؟ رفتی می داشتی : پرسیدم و دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ! آشتیان آقای خدانگهدار -

 سخن آن ابتدای که مرموز دفترچه یک و ماندم من دوباره و شد خارج اتاق از اضافه حرف بی پرستو

 .. خورد می چشم به نامفهومی

 .. بود جمله این حل درگیر ذهنم داستان طول تمام ، کردم باز را اول صفحه دوباره

 را جمله ای کهنه ورق روی گرفتم تصمیم ، نشد نصیبم چیزی اما کردم بررسی را آن بین ذره با بار یک

 .. میداد جواب همیشه کار این ! کنم یبازنویس

 " هچره ار یدناوخ رواب نکم "

 خواندم می آخر از را آن باید پس نبود عربی قطعا جمله این ، زد سرم به فکری رسیدم که کلمه آخرین به

!  

  ! مکن .. باور .. خواندی .. خوا .. را .. هرچه : کردم شروع شمرده شمرده زیرلب

 این اما برد می سوال زیر را دفتر محتوای تمام که بود احمقانه جمله یک شبیه بیشتر ، کردم کمرنگی اخم

 صحت به آن برعکس و اول جمله خواندن بدون نداشت امکان که رسید می نظر به واقعی قدر آن داستان

 خاطرات تمام یعنی ؟ دهد بازی هم مرا قبلی وکالی مانند داشت قصد ابلیس آیا ! کنم تردید سخنانش سقم و

 هرگز که کرد اقرار او ، افتادم گفت من به شب آن پرستو که ای جمله یاد به ؟ معناست بی و ساختگی او

  ؟ باشد دفترچه این اعتباری بی بر دال این است ممکن ، ندیده را شوکا همان یا ابلیس همسر

 و اجتماعی موقعیت بارهدر ابلیس که مطمئنم ، بستم را چشمانم و ریخت بهم جمله آن خواندن با ذهنم

 اش گذشته درباره دروغگویی اما بودم درآورده را رسمش و اسم قبال زیرا بود نگفته دروغ خود تحصیلی

 مشکوک و مجنون مرد این افکار عمق به توانستم می کاش ؟ چیست دنبال ابلیس ؟ داشته منفعتی چه



 

ابلیــسوسوسه                       Page 179 | 462 
 

 مد اطالعات زبانش زیر از توانستم می طور این شاید و داشتم مالقات قرار او با فردا ، کنم پیدا دست

 .. بکشم بیرون را نظرم

 ، افتادم او نقاشی آموزشگاه یاد به بودم منطقی استدالل و سازی فرضیه مشغول ذهنم در که همانطور

 این شک بی قدیمی داران مغازه باشد درست او های گفته اگر و شد آشنا ابلیس با مسیر همان در شوکا

  ! شناختند می را روشف آدامس دخترک

 در آدرسش ، رفتم کرد می کار آن در ابلیس سابقا که آموزشگاهی سمت به زد سرم به فکر این که همین

 .. شد می محسوب شاقی کار کنی گم رد تکنولوژی پیشرفت با روزها این ، بود اینترنت

 شکست اطالعاتم منبع ولینا ، شده مخروبه نقاشی آموزشگاه که فهمیدم خیابان همان سر ، بدم بخت از

 مقابل که فروشی عینک مغازه سراغ به و کرده پارک خیابان گوشه را اتومبیلم ، نشدم ناامید اما خورد

 .. رفت داشت قرار آموزشگاه

 بلند جا از و زدند لبخند من دیدن با بودند نشسته مغازه در شاگردش همراه به که جوانی و خوشتیپ مرد

 .شدند

 .. کردم معرفی دادگستری وکیل عنوان به را خودم و ادمد دست آنها با

  ؟ قربان برمیاد دستم از کاری ! آشتیان آقای خوشبختم -

 ؟ جناب هستید مستقر اینجا وقته چند شما بپرسم میتونم -

  ؟ چطور ! سال دو -

 گفته به هم حاال و بود داده رخ پیش ها مدت اتفاقات آن تمام ، شد می محسوب کمی مدت ! سال دو

 .. شناختند نمی را او ها این پس بود مرده شوکا گویا ابلیس مبهم و نامفهوم

  ! داشته آمد و رفت اینجا قبل سال ده حداقل که هستم شخصی دنبال ، دارم همکاری آگاهی اداره با بنده -

 کردند فوت یا یشونقبل صاحبان و شدند نوسازی اینجا های مغازه تمام اما ؟ سال ده : گفت امیدی نا با مرد

 .. کردند مکان نقل جدید مغازه یه به یا
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 این در پیش سال ده که دختری دنبال به گویا ، هستند جدید و نوساز که بود مشخص ها مغازه ظاهر از

 .. شد محسوب کوبیدن هاونگ در آب فروخته می آدامس ها خیابان

 رو اینجا اصلی صاحب ؟ خودتونه مال زهمغا کال : پرسیدم و کردم را تالشم آخرین من حال این با

  ؟ نمیشناسید

 رو همه که داشت مغازه تا پنج چهار یه ، نیست اینجا اصال هم فروشنده ! خریدم دونگ شش ، واال نه -

  ! آلمان رفت و فروخت

 18 17 پسر که شاگردش کنم خداحافظی ها آن از تشکر با آمدم که همین و دادم تکان بله نشانه به سری

 خیابونه این از باالتر متر هفت شش فروشی پارچه مغازه یه آشتیان آقای اما : گفت تردید با بود ای الهس

 .. بزنید سری یه میاد کارتون به اگه ! محله قدیمیای اون از طرف ، عسگری کوچه نزدیک ،

 .. رسید نمی نظر به فکری بد اما میشد دور کمی آموزشگاه از باالتر متر هفت شش

 باالی " خانی حاجی پارچه سرای ارزان " بورد که فروشی پارچه مغازه به تا کردم خداحافظی دو نآ از

 دخل پشت که مسنی پیرمرد و درآمد صدا به آن باالی زنگوله کردم باز که را در ، رسیدم میشد دیده آن

 .. انداخت من به نگاهی خود بینی ذره عینک زیر از بود نشسته

 .. آقا حاج سالم : گفتم رسایی صدای با و انداختم مغازه کهنه و شلوغ فضای به نگاهی

 .. شد اندازی چرتکه مشغول و داد تکان سالم نشانه به سری

 ؟ بگیرم وقتتونو لحظه چند میتونم : پرسیدم و ایستادم او مقابل

 برسه کارخونه از بار هفته آخر منتظرم پسرم نداریم گاباردین پارچه -

 سال ده که گردم می دختری یه دنبال .. یک پایه وکیل ! آشتیانم ماهان من ، آقا حاج ستمنی پارچه دنبال -

  ؟ هستید اینجا ساله چند شما داشته بیا و برو اینجا پیش

  ! سال پنج و بیست -

 این : پرسیدم و گذاشتم میزش روی را شوکا عکس اما نداشتم امیدی او سال و سن به توجه با اگرچه

  ؟ شناسید یم رو دختر
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 گمونم به اما نیست معلوم اش چهره : گفت و زد زل آن به لحظه چند ، کرد جا به جا را عینکش پیرمرد

 .. آشناست

  ! فروخته می .. آدامس -

 ! مریمه این ، اومد یادم : گفت و داد تکان بله نشانه به سری و زد کشداری لبخند پیرمرد

  ؟ یممر گفتید ؟ ببخشید : پرسیدم تعجب با

 تا فروخت می کاغذی دستمال و بیسکوییت و آدامس ورا این که بود شهرستانی دختر یه ، گلی مریم -

  ! دربیاره خانوادشو خرج

  ؟ خانوادش -

  ! بود نجیبی و خوب دختر ، دادم کادو پارچه بهش عیدی شب بار سه دو ، پسرم شناختمش نمی زیاد من -

 حرف موردش در که کسی مطمئنید : پرسیدم دوباره بنابراین گرفته باهاشت کسی با را شوکا او شاید گفتم

  ؟ دختره همین زنید می

 لنگ رفتن راه تو گاهی و بود ضعیف کمی چشمش یک ، پوشید می لباس پسرا شبیه مریم ، پسرم معلومه

 ! خریدم می دستمال ازش همیشه ، نمیره یادم رو دختر این ! میزد

  ؟ داره مفهومی ونبرات شوکا اسم .. اسم -

 .. شناسم نمی اسم این با کسیو ! پسرم نه : داد جواب و کرد فکر کمی پیرمرد

 .. آمدم بیرون مغازه از او همکاری از تشکر با و دادم تکان باشه نشانه به سری

 ، افتاد داشت قرار عسگری کوچه جلوی که سیبی درخت به نگاهم گذاشتم بیرون مغازه از را پایم تا

 .. من مثل درست ! امید نا و بر بی درخت

 اما باشد اشتباه یا آلزایمر دچار بود ممکن و داشت زیادی سن پیرمرد ، کنم کار چه باید دانستم نمی اصال

 رساندم می اتمام به را آن و گشتم برمی باید ، کردم شک دفترچه به کمی که زد می حرف اطمینان با آنقدر

] 
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 .. مونده دیگه پله ارتاچه فقط ! کندی چقدر آشیل - 

 پایین پله صدتا .. تا صد : گفتم بودم افتاده نفس نفس به که درحالی و زدم کنار دست با را ام پیشانی عرق

  ! گفتی همینو ترم

 .. باشم تو منتظر باید میرم باال که پله تا شش هر من ! خان تنبل ! بابا باشه -

 پله قدر آن ! دانم نمی واقعیت در اما رسید می نظر به باشکوه و زیبا هایش عکس در ، رودخان قلعه

 در و کرد می طی را ها پله میگ میگ مثل او اما برگردیم کردم التماس شوکا به بار سه دو که داشت

 .. کردم می حرکت او دنبال کندی به من عوض

 .. بیا راه یکم ! نیست که چین دیوار بابا -

  دقیقه دو فقط : کردم خواهش و دادم تکیه داشت قرار راه گوشه که سنگی تکه به

  ؟ میخوای آب ! دیوونه میریزی عرق شرشر داری ! کن نگاش : گفت و شد سینه به دست

 و شد مانع بگیرم را آن آمدم تا ولی آورد بیرون آب بطری یک کیفش از ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

 ! کن بوسم اول : گفت

  !!! شوکا -

  ! زنتم من ؟ چیه خب -

  ؟ اینکاراست جای .. کوه .. وسط -

 نیست درخت و خودت و خودم جز الناسی و احد هیچ که اینجا ! بوسیدی منو آب وسط تو -

 .. شد نمی دیده کسی ما بعد و قبل متر سیصد دویست تا حداقل ، گفت می راست

 آب بطری و بوسیدم سریع تحرک یک در را اش پیشانیش من اما کرد غنچه را لبانش و بست را چشمانش

 ! ببری باال تا کنی کولم باید حاال ! عوضی نبود .. قبول.. این : گفت و رفت هم در هایش اخم که قاپیدم را

 خودت قول به هستی بدی پسر تو

 ! زورگویی .. خیلی تو ! ببرم نمیتونم خودمم .. من -
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  ! میوفتادی فکر این هب میبستی دستامو زور به وقتی باید ،خودتم پرورده دست -

  ! کنم نمی کول کو .. رو تو من : گفتم و بردم باال را ام اشاره انگشت

 پشت او به آمده پایین شیطان خر از اینکه گمان به ، شد خیره من به لجبازی با و کرد ریز را چشمانش

 تا بگیرم را اسنشب زیر شدم مجبور ، چسبید را هایم شانه زور به و پرید کولم روی ناگهان که کردم

 .. نیوفتد

 ... ببر زنتو باش زود ! شدم خسته من ؟ آشیل چی برای کردی گنده هیکل -

  ! نکن .. قلدری -

 .. میوفتما االن برو -

 ! افتاد زمین به شوکا ، کردم ول یهو را باسنش زیر

 .. آخ -

  ؟ میکنه درد : پرسیدم و زدم باال زانو تا را شلوارش پاچه

  ! توئه تقصیر هم شهم و بله -

  ! بگی زور بهم نباید تو .. نباید تو : گفتم و کردم بررسی را زخمش

 به رسیدن و مسیر ادامه به دیگر حداقل اما نداشت مشکلی ساده خراش چند و کوچک کبودی یک جز

 را او زودتر دارد می بر بازی شق کله از دست خراش چند همین با دانستم می اگر ، کرد نمی اصرار قلعه

 .میدادم هل ها پله از

 فورا شوکا ، کرد می داغ را امان کله پس آفتاب و بود ظهر سر ، بودیم برگشت راه در ساعت نیم حدود

 .. بخوره سرم به باد یکم جاده تو بریم باش زود ! گرما از مردم : گفت و شد ماشین سوار

 .. بود راه ای دقیقه چهل هماسول تا فومن از ، افتادم راه به و کردم روشن را اتومبیل

 او قبال در که کاری سزای به و بلعید راه طول در را ها میوه و ها ساندویچ گرسنه گاوی مثل که شوکا

 .. نکرد تعارف هم چای لیوان یک حتی بودم داده انجام
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 من مگه ؟ نیستی من عاشق مگه تو ببین : گفت کند می پوست من جلوی را سیب لذت با که همانطور

  ؟ نیستم ونتا

 هستی -

 گاهی تو ولی قلدرن مردا درصد نود البته ؟ کنی نمی حساب هم خیارت پوست منو چرا بگی میشه پس -

 .. میخوام چی من ببینی باید

  ؟ بسازی خاطره باهام میخوای ؟ باشی ماه یک فقط نیست قرار مگه .. مگه -

 دو فقط من توئه با حق : داد جواب خونسردی با و گذاشت کنار را سیب ، خورد جا حرف این شنیدن از

 و موقتیم من ! خودمه تقصیر میدونی داری حق اصال ، خیرپیش و خداحافظ بعدشم پیشتم دیگه هفته

  ! بودم همیشه

 .. تو -

 تو بار این ، رفتنیم میدونم خودمم ! بگی چیزی نیست الزم : گفت و برد باال سکوت نشانه به را دستش

  ! ماسوله برم نمیخوام خونه برگردیم اصال ! من نه کشیدی پیش رو ماه یه بحث

  ؟ میشی ناراحت چرا .. چرا -

 درد پاهامم ، خستم خونه برگردیم ! بلرزم بادا این با که نیستم بیدی من ؟ ناراحت : پرسید و زد پوزخندی

  ! بخوابم میخوام ، کنه می

  ! جوشی زود خیلی تو ! کردم کرارت رو خودت حرف فقط کنم ناراحتت .. نمیخواستم -

 شاید ، واقعیه چیزا این کنم فکر میخواد دلم : گفت بود زده زل پنجره از بیرون منظره به که همانطور

 .. مسافرت بیام کسی با نتونم هیچوقت دیگه

 فهمم می -

  ؟ جدی اوه : پرسید طعنه با و برگشت من سمت به

  میکنه رومتآ .. آرومت گفتنش هم نفهمم اگه حتی -
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 بمیرم بزارم سرمو که اینه میکنه آرومم االن که چیزی تنها -

  ؟ آرومی مرگ بعد میدونی .. کجا از -

  ! ام جهنمی میدونم خودمم ؟ انداختی تیکه االن : پرسید و زد ریشخندی

  ؟ باشی منتظرش مرگ از بعد که هست کسی .. اما نداره وجود جهنمی -

  کرد فوت زود خیلی اون ! بزرگم مامان ، اهوم -

 خیابون تو زمستونا  وقتی : گفت بود کرده پشت من به که همانطور و کرد جمع شکمش در را پاهایش

 ! میوفتادم فروش کبریت دختر داستان یاد میدیدم رو پوش خوش و جوون دخترای و فروختم می آدامس

 گرم خودمو شدند خاموش تازه که اییماشین اگزوز پشت بودم مجبور و نداشتم کبریت من بود این مشکل

 خریدم کبریت بودم درآورده آدامس فروش از که پوالیی تمام با که شدم خسته اونقدر بار یه باالخره و کنم

 به ببره خودش با منو و سراغم بیاد بزرگ مامان تا زدم آتیش همشو و نشستم تاریک کوچه یه تو ،

 مامان ، آشیل میدونی اما ندادم دست از امیدمو رفت فنا به و سوخت که ای شعله آخرین تا حتی .. بهشت

 اون شم ملحق بهش دنیا اون توی تا باشم منتظر من اگه حتی میکنم فکر گاهی و نیومد هرگز بزرگ

 دیدید می رو احوالم و اوضاع و موند می زنده اگه مطمئنم ، بود آبروداری و نجیب زن ! نیست منتظرم

 اشک صبح تا سوخته های کبریت با من و نیومد اونشب خاطر همین به هم ایدش ! شد می امید نا ازم

 .. جونم سگ خیلی کنم می حس ! باشه خوش دلم که نزدم یخ هم سرما از حتی ، ریختم

 پام یه بلکه نمردم تنها نه دوم بار و شکست سرم که اول بار ، کردم پرت هوایی پل رو از خودمو دوبار

  ؟ کردی کشیخود تاحاال ، شد لنگ

 ! مردم بار هزار روزی .. اما نداشتم رو جرئتش هیچوقت : گفتم و دادم تکان نه عالمت به را سرم

  ؟ چطوری : پرسید تعجب با

 می حس رو ممتد خط صدای من .. من و بود قلبی ایست یه مثل ، گرفت درد قلبم رفتی تو وقتی .. وقتی -

 که هربار عوض در و موندم زنده .. اما رسید نمی مغزم به خون ، بکشم نفس بودم مجبور انگار اما کردم

  ! کردم می تجربه رو دردناک مرگ یه گذاشتید قالم چجوری پریا و تو میوفتاد یادم
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  ؟ پریا : پرسید مردد

 .. شدم عاشقش که دختری اولین -

  ؟ کردی گریه خاطرش به جوب لب .. روز اون که همونی -

  ؟ آشیل داری دوسش هنوز : پرسید ای احمقانه سوال که دادم کانت آره عالمت به را سرم

 باشم نداشته دوسش نمیتونم من .. اما انگیزه غم -

  ؟ چی : پرسید لرزانی صدای با چون ترسید انگار

 .دارم دوسش من اما شده عادت نبودنش ! نیست راحت آدما .. کردن فراموش -

 .. من .. پس : داد جواب مظلومی لحن با

 کار ها آدم داشتن دوست مگر ! بود شده ناراحت چیزی چه از دانم نمی ، کرد سکوت و خورد را حرفش

 راه پایان تا تو که هرچند ، شد می غمگین و دلخور نباید شوکا و داشتم دوست هم را او من ؟ بود بدی

 .. زد لب بر سکوت مهر

 زده هیجان بسیار و زدم می قدم دستی صنایع ازارب در که بود باری اولین این ، رفتیم ماسوله بازار به ما

 : پرسیدم می که هربار و کرد می نگاه سنتی گردبندهای و کیف به میلی بی با من برعکس شوکا اما بودم

  ! دانم نمی بود شده مرگش چه ، انداخت می باال ای شانه یا کرد می محلی بی یا ؟ بخرم برات اینو

 بازار در زیادی عده بود تعطیالت و تابستان چون ، خریدم شکل ای رهمه بلند گردبند یک خودم برای

 به توجه با بودم آورده هم را عکاسی دوربین که آنجا از ، نبود انداختن سوزن برای جا و داشتند حضور

 .. گرفتم عکس سه دو ثبت به تصمیم بودند شده بنا پلکانی شکل به ها خانه که ماسوله دیدنی معماری

 .. سپردم جوانی دست به را دوربین و ایستادیم ها خانه منظره به پشت شوکا با

 را حالم شوکا روح بی و اخمو چهره اما کردم باز را ها عکس ذوق با ، رفت و گرفت عکس بار سه دو

  ؟ نخندیدی چرا بگی میشه .. میشه : پرسیدم و گرفت

  ؟ بخندم چرا -
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  ! گرفتیم می .. عکس داشتیم چون -

 نیست مهم برام -

  ! بود افتاده اخالقی بد مود روی هم باز ، برگشت بازار سمت به من به توجه بی و گفت را این او

 یک درجه قلدر خودش اصال ، کند خراب را چیز همه بود بلد فقط او ، کردم محلی بی او به هم من بار این

 .. بود

 بود شده مزین بنفش و نارنجی بو شب ایه گلدان آن پنجره نمای که محلی های خانه سفره از یکی وارد

 بخاری یک آن گوشه و شده دکور رنگ هفت پارچه بار که تختی روی و شدم داشت چوبی درب و

 .. نشستم داشت قرار تزیینی فلزی قلیان و ناکارآمد

 مودبانه بود پوشیده سفید پیراهن و مشکی جلیقه ، نمدی کاله شامل گیالنی محلی لباس که پیشخدمت

 و او از ، کجاست شوکا دانستم نمی ، ماندم ناهار منتظر و دادم سفارش محلی آش ، داد دستم به را ییمنو

 می پیش را کارهایش تخم و اخم و محلی بی با فقط ، زد نمی حرف اصال شوکا ! بودم دلخور تندش رفتار

 .. برد

 حتما ! بود بازی سنگ مشغول و نشسته طبقه دو خانه سفره پایین شوکا ، افتاد پنجره سمت به نگاهم

 .. داشتم من را پول تمام ولی بود هم گرسنه

 به که شدم جوانی مرد متوجه کنم حرکت پایین طبقه سمت به آمدم که همین ولی سوخت حالش به دلم

 می هاست مدت را شوکا گویا که سیما خوش و جوان مرد ، شدند بخند و بگو مشغول و رسید شوکا

 .. ببوسد را زنم داشت امکان لحظه هر که بود شده زدیکن او به چنان شناسد

 فاسد زن یک او گفت می من به ای وسوسه ، کردم می امیدی نا و یاس احساس هم و بودم عصبی هم من

 طرف ، بگذار دستش کف را حسابش ! رفت خواهد بعدی نفر سراغ نباشی تو ؟ داری انتظاری چه ! است

 گونه این تو برای کی بگو ؟ بخندد دیگر مردان با تا کند می خرج تو جیب از ، آورده گیر ساده را تو

  ! کی بگو ؟ خندیده
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 که تو ، بپرسم او از را جوان مرد داستان مالیمت با و روم پایین طبقه به تا ساخت می وادار مرا وجدانم و

 خودت نیست فاسد اتاذ شوکا ، میشی پشیمان بعدا که نگیر تصمیم زود ! است قرار چه از جریان نمیدانی

 .. کند بازی تو با تواند نمی معصوم دختر این ، دیدی را هایش اشک

 به تو خاطر به که است سوم بار این ؟ بینی نمی احمق : گفت و زد وجدان به محکمی گردنی پس وسوسه

 .. برد می قتسر به را ماشینمان نه و کرد می دزدی خانه از نه خانم نبودی جنابعالی اگر ! افتادیم دردسر

 ، نیست رسد می نظر به که دختری آن شوکا ! وسوسه نداشت ای چاره میدانی تو : گفت مظلومانه وجدان

 و دعوا با وال شود حل دوستانه مکالمه با ساده سوتفاهم یک است ممکن ، بزند حرف او با باید آشیل

  ! کنیم می ضرر مرافعه

 دست بی و لوح ساده آشیل ، نخواستم را تو بد هیچوقت من میدانی تو : گفت گوشم زیر و خندید وسوسه

 شد آیدت چه و کردی سر وجدان با عمر تمام ، داد خواهم نشان تو به را قدرتم کنی آزادم اگر ! من پای و

 با بگذار ، خورده زخم قلب یک و ماندی تو حاال و کردند ترکت عزیزت های معشوقه از تن دو اینکه جز ؟

 مانند را دلسوز اصطالح به احمق آن تو اگر سوزانیم می تنه یک را دنیا ، برسیم قاوتش و جنون به هم

 این ، باشد تو راه رهنمود ابلیس تا کن آزاد قفس این از مرا ! کافیست اراده تنها ! ببری بین از ترس

 ، نیست اینجا تو جای دانی می بهتر هم خودت ، گیرد می را نفسمان ! است تنگ ما هردوی برای قفس

 از و بکش دندان به را آن ، بده سفارش دنده کباب سیخ یک بچشی را قدرت و آزادی طعم میخواهی اگر

 همانطور ! کن ادب را او و برو معشوقت سمت به خونی دهان همان با ، بمک ریخته سینی در که خونی

  ! ببر لذت آزادی خون از سپس و کن محکوم مرگ به را او ، رساند اعمالش سزای به را مادرت پدر که

  ؟ آشیل -

 او ؟ کنید فصل و حل باید نگفتم : گفت و گرفت را بازویم زیر وجدان ولی شد محو شوکا دیدن با وسوسه

 واسطه به که است آن مرد ، آید نمی دست به خون ازای در آزادی ، آمده دنبالت به ! اینجاست اکنون

 .. رسد کمال به محبت و عشق

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم و مزد کمرنگی لبخند

  ! کردم رفتار بد ، ببخشید : گفت و آمد جلو شرمندگی با شوکا
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  ؟ بود کی مرد اون .. اون : پرسیدم مالیمت با و گرفتم را اش چانه

 ؟ مرد کدوم -

  ! کردی می بخند و بگو باهاش در جلوی که آقایی همون -

 مرد ، نشناختمش اول ! باشه یادش منو کردم نمی فکر ، بود ماییمراهن معلم : گفت و زد پررنگی لبخند

 .اومدم شوهرم با گفتم منم ماسوله بود اومده بچش و خانم با ، خوبیه

  ! اینطور که .. که -

  ؟ میگیری چیزی یه منم برای : پرسید و نشست تخت روی

  ؟ میخوری چی -

 قضاوت زود اینکه از خوشحال و نشستم او روی به رو هم من ، شد انتخاب مشغول و کرد باز را منو

 .زدم لبخند نکردم

 خوابش شوکا و بود طوالنی مسیر ، برگشتیم رامسر به و کردیم صرف یکدیگر کنار در را ناهارمان ما

 .. برد

 مشغول که همانطور ولی کردم باز را شال تخت روی ، کردم بغل سوئیت تا و کردم بلند کودکان مانند را او

 . کرد رخنه وجودم در بخشی لذت احساس و خورد اش سینه به دستم بودم ها دکمه کردن باز

 دادم تکان را او ، بود مشخص کامال اش سینه هردو و بود آمده پایین تاپش ، کردم باز کامال را مانتویش

 دوباره داشتم دوست خیلی ، نداد نشان العملی عکس شوکا اما کند جور و جمع را خودش و شود بیدار تا

 بودن اجازه بی طرفی از ولی نداشتم را اش اجازه هنوز اما کنم بازی نافش با و بزنم دست اش سینه به

 .. میداد من به تری بخش لذت احساس

 دادم انجام پریا با بار یک که همانطور ، دهم انجام را اینکار زور به و ببندم را دستانش میخواست دلم

 .. نداشتم را عملی هیچ اناییتو دادنش دست از ترس از ولی

 عمل کاربلد ای حرفه یک مانند همیشه ذهنم در زیرا چرا نمیدانم ، نکردم کاری هم آب در روز آن حتی من

 .. بودم ناتوان و سست واقعیت در اما کردم می
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 کردم لمس را آن همینکه ، رساندم اش سینه نوک به را ام اشاره انگشت اضطراب با و بستم را چشمانم

 بوسیدم را اش پیشانی ، باشند داده انجام بدی کار انگار که هایی پسربچه مثل هم من ، خورد تکان شوکا

  ؟ بیداری آشیل : گفت آلودی خواب لحن با و زد صدایم که رفتم پتو زیر و کردم پشت او به سریع ،

 اش سینه من نفهمد تا دمبو افتاده کردن غلط به ! نبود هم خودم دست کردم می عرق شرشر ، ندادم جواب

 .. کردم لمس را

 او سمت به صبح تا و کشیدم عمیقی نفس هم من ، نگفت چیزی دیگر و شد بیخیال خوابم دید وقتی انگار

 .برنگشتم

 می نظر به آشفته کمی چون بود خوابیده بد قبل شب انگار ، شد بلند من از زودتر شوکا بعد روز صبح

  ؟ شده چیزی.. چی : پرسیدم او از صبحانه میز سر ، رسید

  .. دیشب تو -

 رو تو با رابطه خواب که شدم بدبخت چقدر ، دیدم خواب کنم فکر ! کن ولش هیچی : گفت و کشید پوفی

  دیدم

 .نگفتم چیزی و نشست ام پیشانی روی به سرد عرق

 ! بینم نمی جنسی خواب هیچوقت من عجیبه -

 ؟ برگردیم امروز : مگفت و کنم عوض را بحث تا کردم ای سرفه

 .. داشتم دوست حسشو -

 ؟ چی حس .. حس -

  ! کردی می لمس سینمو داشتی انگار -

  ! بودم خواب من نکردم کاری من .. من : گفتم و کردم انکار سریع

 .. ولی دیوونه میدونم -

  ؟ نه نخوابیدی دیشب تو : گفت و زد بدجنسی لبخند
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 .. بیوفته اتفاق اون نمیخواستم : گفتم مظلومیت با و انداختم پایین را سرم

  نمیاد بدم خودمم چون نشدم ناراحت من ، نیست مهم -

 : گفت و گرفت من سمت به را آن سپس مالید دستش مچ به و برداشت عسل قاشق یک ، گفت را این او

  ! بمکش

 سیرم .. من ممنون -

  ! بمک : گفت و کرد اخم

  ؟ خوبه : پرسید که مکیدم بار سه دو و گذاشتم دستش مچ روی را لبانم

  ! شیرینه دستات : زدم طعنه

  ؟ ببندی دستامو داری دوست -

 .. دادم تکان نه نشانه به را سرم

 .. شدم شوکه او حرکت این از ، نشست من مقابل یعنی صبحانه میز روی

 .. بده نشونم زبونتو : گفت و کرد باز صندلی طرف دو روی را پاهایش

  ؟ چرا .. چ -

  ! بده نشون -

 محلی بی بهم ، انداختی منو دیروز تو : گفت و زد ای موذیانه لبخند که آوردم بیرون لحظه چند را زبانم

 .. کن جبرانش امروز ! شدم ناراحت و کردی

  ؟ چطوری -

 .. میفهمی -

  ؟ داری حسی چه : پرسید کرد می رسم فرضی های خط ام سینه روی دستش با که همانطور

 نمیدونم .. نمی : دادم جواب و دوختم سقف به چشم
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  ! سبکی ، داشتم احساسو همین بار اولین منم -

  ! اومدی خوش مردونه دنیای به : گفت و بوسید را عریانم سینه نوک

 .میداد نشان را شب نه ، انداختم خورد می چشم به اصلی میز روی که ساعتی به نگاهی

  ؟ مکردی چیکار ما .. چیکار ما -

  ! رسیدیم آرامش به -

 .. لختی تو -

  ! درآوردی لباسمو تو : گفت و زد کجی لبخند

 .. بود شده تبدیل واقعیت به گویا که رسید می نظر به رویا یک مثل چیز همه ، مالیدم را ام پیشانی

 که جاییهر : گفت و ایستاد سرم باالی عسل قوطی با ، کشیدم دراز تخت روی و بست شال با را چشمانم

  ! ببر نام میکنی حسش زبونت با

 بینی نوک به سپس و کردم مزه مزه را اش اشاره انگشت ابتدا ، دادم تکان باشه نشانه به را سرم

 .رسیدم شیرینش

 با که بودم بعدی عسلی عضو منتظر مشتاقانه و بردم می لذت بازی این از ، بود بلد خوب را کارش شوکا

  ؟ چیه این .. این : رسیدپ و نشست هایم لب روی آن

 داشت مو کمی و بود دانه دانه پوستش ، رسیدیم نمی ای نتیجه به کردم می حسش زبانم نوک با هرچقدر

.. 

 نبود هم نیازی دیگر بیاورم زبان به را نامش خواستم نمی فقط کجاست فهمیدم آخر ، کشید آهی شوکا

 .. کرد نمی اصرار هم شوکا زیرا

 و بود شده قایم شال پرده این پشت من واقعی خود انگار ، داشتم بیشتری نفس به ماداعت بسته چشمان با

 .. زد می زبان آن به من جای به وسوسه
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 من ، بودم چسبیده را پاهایش دستی دو من اما کند عوض را جایش خواست می و بود شده پشیمان شوکا

 .. گویم می را باز هوس لعنتی وسوسه همان ! نه که

 اجازه وسوسه اما میخواست دلم ، کنم رها را پاهایش کرد می خواهش و بود افتاده نفس نفس به شوکا

 وسوسه ، شد می تغدیه زنی هر واژن از که بود ترشی مایه عاشق گوش دو و سر یک مانند او داد نمی

 .. کرد می صرف را اش عالقه مورد شام ولع با حاال و بود مانده گرسنه که بود ها مدت

 نمیتوانستم من ! زد می صدا را نامم و لرزید می ، میزد جیغ و بود داشته نگه را تخت لبه زور به شوکا

 در که بود ابلیس های حرف این ! بمانم زنده تا شدم می تغذیه باید ، بکشم دست بدبو سفید ترشحات آن از

 جیغش صدای از تا میبردم فرو آن در را هایم دندان آشام خون مثل ، میدادم ادامه من و خواند می گوشم

 .. ببرم لذت

 .. شود جدا بدنش از قسمتش آن داشت امکان لحظه هر که قدر آن ، مکیدم می وار دیوانه

 را لبم دور اشتیاق با ، ریخت دهانم در لزج سفید مایه آن تمام آخر بار و کشید جیغ بار سه دو شوکا

 . لیسیدم

  ؟ کردی چیکار.. آشیل : گفت بیحالی با و دش ولو تخت روی نداشت ایستادن نای که شوکا

 را اینکار همیشه که همانطور ! بود زدن ق* درحال افکارم گوشه کنم فکر ؟ آشیل ، درآوردم را شرتم تی

  ! بازنده مردک ، کرد می

  ؟ عزیزم کردی خرابکاری هوس : گفتم و زدم خیمه او جان بی بدن روی

  ؟ خودتی : پرسید جبتع با شوکا ، زد بدجنسی برق چشمانم

 باشی من خوشمزه شام قراره امشب تو و بله : گفتم و بردم آن سمت به آرام آرام را دستم

  .. میخوام : گفت و گرفت قاب را ام چانه

 از چقدر ، بود پیچیده اتاق در که شهوتی بوی و زد می جیغ حلق ته از که شوکایی ، تخت جیرجیر صدای

  ! شدیم دور واقعیت

  ؟ آشیل خوبه حالت : پرسید نگرانی با  دید را حالم که شوکا
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 .. من با نه خوابیدی ابلیس با تو .. تو : گفتم و برداشتم پیشانی مالیدن از دست

  ؟ چی : پرسید تعجب با

 نیستم مقاوم مقابلش در اونقدر من ، شده تر قوی حاال و کرد تغذیه تو از وسوسه -

 .. میگی چی فهمم نمی واقعا -

 هرشب باید ، شدی درونی نیروی یه تغذیه منبع تو : گفتم و پوشیدم را شلوارم ، شدم بلند تخت روی از

  ! بدی غذا بهش

 میکنم اینکارو من ، نیست مهم باشه هرشبمون برنامه میخوای اگه ! گرفتم منظورتو : داد جواب و خندید

  ؟ میزنی حرف مبهم چرا

 .. برام این چون -

 وجودم زندان از برسه قدرت اوج به روزی اگه ، نیست خوب من برای این : دادم ادامه و کردم پشت او به

  ! نتونستم انگار ولی کردم می تضعیفش باید من ! شوکا کنم کنترلش نمیتونم موقع اون و میشه آزاد

  .. نمیفهمی هم تو مطمئنم ، نفهمید را هایم حرف از یک هیچ شوکا

 آیا اما بشنوید من زبان از را داستان این توانید می شما ، نکنید درگیر این از بیش را ذهنتان است بهتر

 .. هستم فردا مالقات برای ای کننده قانع جواب منتظر ! آشتیان آقای ؟ بزنید حدس توانید می

 .. زدم زنگ انوشه دکتر به و برداشتم را موبایل فورا ، زد یخ دستانم آخر جمله خواندن با]

 : داد جواب بوق دو از بعد دکتر ! کردم می مشورت او با باید من ، نداشت اهمیتی بود وقت ردی اینکه با

 .. آشتیان آقای بفرمایید

  ! ببینمتون باید دکتر -

  ؟! اومده پیش مشکلی ؟ پسرم شده چی : داد جواب نگرانی با و ترسید هولم لحن از

  ! ستمیدون ابلیس ! میدونسته چیزو همه ابلیس .. ابلیس -

  ؟ شده چت شبی نصف پسرم ؟ ماهان میگی چی تو -
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 .. دارم احتیاج بهتون ، دکتر بیاید آدرسم به دیگه ساعت نیم تا خواهشا : دادم جواب تند تند

 .. جان ماهان خوابه خانمم اما -

 .شدم نمی مزاحمتون نبود ضروری اگه باشید مطمئن ! دکتر میکنم خواهش -

 ... اونجام دیگه ساعت نیم تا : گفت و کرد مکث کمی انوشه دکتر

 تاب تاب کمی و گرفتم دستانم بین را سرم ، انداختم میز روی را نکبت دفترچه و کرده قطع را تماس

 ! بودم ترسیده سگ مثل که کنم می اعتراف ، خوردم

  ! رسید زود چه دکتر گفتم خودم با ، درآمد صدا به دقیقه شش پنج از بعد ام خانه زنگ

 !!! نکردم باز را پارکینگ درب من آمد یادم چرخاندم را دستگیره همینکه اما رفتم در سمت به بدو بدو

 .کردم باز آرامی به را در و دادم قورت صدا با را دهانم آب ، شد سیخ تنم بر مو

 ادهایست در پشت بود پوشیده ای سورمه کراوات و مشکی دار لبه کاله ، لجنی بارانی که ای چهره بی مرد

 .. بود

  ! خالی و مسطح صورت یک ، بودند کرده تخلیه را صورتش اجزای انگار نداشت چشم و بینی و دهان

  ؟ خوبه حالتون ؟ آقا : پرسیدم مردد و کردم دراز دست

 او سر پشت که بینی و چشم تخم دو به وحشت با من و افتاد زمین روی پشت از مرد گفتم را این همینکه

 لب خط یک چاقو با و بوده خون غرق صورتش تمام ! بود من شبیه چقدر ، شدم هخیر بودند دوخته

  ! بود شده هک پشتش روی خندان

 از بود زندان در که ظاهری همان با ابلیس ، آوردم باال نم نم را سرم شنیدم پله راه از که سوتی صدای با

  ؟ آشتیان آقای یبر می لذت بازی از : گفت و زد کشداری لبخند ، آمد پایین پلکان

  ! پسرم ماهان .. ماهان -

 نگاه من به نگرانی با و بودند ایستاده سرم باالی همسرش و انوشه دکتر ، کردم باز زور به را چشمانم

 .. کردند می
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  ؟ کجام من .. من : گفتم و انداختم اطراف به منگی و گیج نگاه

  ؟ رفتی خواب چرا ؟ پسرم پیشت بیام نزدی زنگ مگه ! خودتی خونه توی -

 زدیم زنگ هرچقدر که سنگینه خوابتون اینقدرم ماشاهلل ! جان انوش بوده خسته حتما : گفت همسرش

 .. نشدید متوجه

  ؟ داخل اومدید چجوری شما : پرسیدم و نشستم کاناپه روی مالیدم می را سرم که درحالی

  ؟ جان ماهان خوبه حالت تو ! شدیم اننگر نمیدی جواب دیدیم هم ما ، بود باز در واال : گفت انوشه

  ! دکتر کنم صحبت باهاتون باید .. باید -

 از که ای صفحه آخرین و شمردم غنیمت را فرصت منم ، کند دم چای تا رفت آشپزخانه به همسرش

 .. دادم نشان او به بودم خوانده ابلیس دفترچه

 اون انگار من خدای .. حرفا این ! دفترچه این ! میکنه بازی هممون با داره ابلیس میکنم حس من دکتر -

 .. میخونم رو دفترچه این که کسیم تنها من میدونست حتی ! داره خبر آینده از

 یه االن همین من دکتر : دادم ادامه کردم می طی را اتاق عرض که درحالی و شدم بلند کاناپه روی از

 لطفا منید استاد شما ! بگیرم کمک شما از واممیخ ، میاد سرم بالیی چه داره نمیدونم ! دیدم کابوس

  ! داره مشکل بم و بیخ از پرونده این ، کنید راهنماییم

 همچین حال به تا ! عجیبه خیلی این : گفت بود دفترچه بررسی مشغول دقت با مدت این در که دکتر

  ؟ کرد ثبت رو هنوشت این که پروندشی بعدی وکیل تو میدونست کجا از رستمی ، بودم ندیده موردی

 مکن باور میخوانی را هرچه کنی برعکسش اگه که ای جمله ! کتابه اول نوشته تر عجیب اون از و -

 .. دکتر شدم گیج من ! میده معنی

 استراحت خودت به روز چند ، شدی درگیرش خیلی معلومه ! آشتیان بشی پرونده این بیخیال باید شاید -

 ... دربیارم رو قضیه این هت و سر من تا نرو سراغش و بده

 ، ماندیم تنها لعنتی دفترچه آن و من دوباره و شدند خارج ام خانه از چای صرف از بعد همسرش و دکتر

 کسی تا کردم آرزو ، بودم نگران و زده وحشت همیشه برخالف و بزنم دست آن به خواستم نمی اصال



 

ابلیــسوسوسه                       Page 197 | 462 
 

 زنی هیچ ، بودم رانده خودم از را همه من اما گذاشتم می بالشت روی به سر راحت را امشب و بود پیشم

 رابطه فکر به هرگز که ام پیانو استاد ، آوا جز زنی هیچ ! بگذارد ام خانه به پا دوم بار برای که نبود

 افتاده جا زن یک ! نداشتم هم را بیانش جرئت که بود متانت با و خانم اینقدر طرف ، نبودم او با نامشروع

 نزدیکی در و بود شده جدا دومش همسر از ناباروری علت به سال ده از بعد که پوش شیک و ساله 40

 و بیاید ام خانه به شب دو ساعت شد نمی راضی هم آوا خود صورت هر در ، کرد می زندگی تنها ام خانه

 از بزرگی این به مرد میشد شرمم ؟ میترسم تنهایی از که گفتم می او به چگونه ، بماند کنارم صبح تا

 ، دادم لبخند شکلک یک برایش هست آنالین دیدم وقتی و کردم چک را تلگرامش هرحال به بنالد نهاییت

  سالم : داد جواب و کرد سین را پیامم بعد دقیقه شش پنج

 ؟ استاد خوبید -

  ؟ آشتیان آقای خوبید شما مچکرم -

 میخواستم او از من و زد می صدا آشتیان آقای مرا هنوز طرف ، شدم منصرف تصمیمم از پیامش دیدن با

  کرد نمی قبول قطعا ؟ بیاید ام خانه به امشب تا

 ممنونم -

 با دوباره کردم آرزو ها مدت از بعد بار اولین برای شب آن ، نداد جواب و کرد سین هم را پیامم آخرین

 ، کردم می ندگیز نداشتم آنها از خوشی دل هیچ که برادری و پدر خانه در اینکه یا میشدم مزدوج مهشید

 همچین در و کردم می پر را عاطفیم خال کاری دوستان معدود و روزه دو یکی زنان با من که افسوس

 .. رسید نمی دادم به هیچکس مواقعی

 هم خودم اصال یا گرفتم می جشن تنهایی که بود ها مدت من ، نداشتند یاد به هم را تولدم تاریخ حتی آنها

 .. رفت می یادم

 مریم درد ، مرموز قاتل آن درد ، من درد ! بود ما همه مشترک درد تنهایی ، افتادم شوکا حرف یاد به

 .. زد می پرسه حوالی این در که هرکسی و مطلقه آوای درد ، فاسد شوکا یا فروش آدامس
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 و درد یبرا را کسی و کردم رو و زیر را مخاطبانم تک تک ! رویم می دنیا از تنها و آمدیم دنیا به تنها ما

 قبل تا شاید ! فهمم می را اش کسی بی درد و آشیل هم من کردم احساس شب آن ، نیافتم نشینی شب یا دل

 .. نالد می ، بله فهمیدم شب آن اما ؟ نالد می تنهایی از آدم مگر گفتم می این از

 یک خاطبینمم در باالخره که زدم غر و کردم ناله آنقدر و گذشت سال صد اندازه به شب یک من برای

 ، گشت می بیکار و عالف که بود دانشجوییم دوران دوستان از احمد ، یافتم احمد نام به قدیمی دوست

 .. بود جات الکلی ساقی کل در و کرد می قاچاق مشروب هم گاهی

  ! بخندیم و کنیم مست تا آورد سوغاتی هم اصل مشروب شیشه سه دو ، کردم دعوت شبانه را او وقتی

 از ترس بود کنارم که احمد ، گذاشتم مشروب بساط کنار در و کردم حاضر مزه کمی انگور و خیار با

 افتادم می گشتم می همدمی دنبال در به در که ساعتی یه آن یاد وقتی اما سپردم فراموشی به را تنهایی

 تا زدم دیوار و در به را خودم و کردم احساس را درد این ساعت یک فقط من ، کردم می وحشت احساس

 ناچاری سر از و خوابید می ، خورد می غذا تنها ، بود تنها سالها آشیل و نکنم صبح تنهایی را شب

  ! کرد می بغل را بالشتش

 قتل برای او محرک و مهلک سم شک بی ، ام نگفته دروغ ماست نسل کشنده بیماری تنهایی بگویم اگر

 احساس و بود تر نزدیک زمین به کمی اگر شاید ، بود احساساتشان و ها آدم از دوری پیش در پی های

 در هرگز فهمید می بود کرده تجاوز او به تبر با که دختری آن یا بود شکافته را شکمش که زنی آن درد

 بوسه یک و وار بتی عاشقانه بغل یک به فقط ابلیس شاید ، گذاشت نمی قدم زجرآور و المتنهی وادی این

 هنوز که کرده چه من با نمیدانم ! بماند خجالتی مظلوم پسرک آن همیشه برای تا داشت احتیاج مانند شوکا

 گناه بی آشیل مطمئنم اما نمیدانم سرایی داستان یا بود بازی ، کنم می توجیه را گناهش دارم نشده هیچی

 .. بودند نشسته او برعلیه دادگاه میزهای پشت اصلی گناهکاران و بود

 روزها این ! بود شده جدا زنش از تازگی به و نبود من از بهتر هم او ضاعاو ، رفت ناهار از بعد احمد

 و نشینی کنج که کرد می صرف زنی پای را وقتش ! داشت هم حق ، بود تر راحت ازدواج از گرفتن طالق

  ؟ بود گرفته پیشه افسردگی

 من زن بینم می و کنم یم مقایسه مهشید با را آنها ، شوند می جدا همسرانشان از دوستانم وقتی معموال

 نارو او به زندگی در دانستم می و نداشتم را لیاقتش خودم من ، بود باالتر آنان همه از گردن و سر یک
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 دوست را مهشید هنوز ، نشود گیرم گریبان وجدان عذاب حداقل تا کردم کم را شرش سریع پس زد خواهم

 .. داشت وجود من در ابتدا همان از حس این و کردم می غیرت احساس اما ، خیر شک بی ؟ داشتم

 رو به که هرچند ، بگیرد را مرد موکل پرونده یا کند آمد و رفت مرد وکالی با نداشتم دوست اصال

 .. سوختم می درون از اما نمیاوردم

 اما چشیدم را تکشان تک مزه و خوابیدم وارنگی رنگ زنان با من ! نه اصال ؟ بودم پشیمان طالقم از

 را مردی دست من از قبل و هست باکره میدانستم ، نچسبید بودم مهشید با که باری اولین مثل مهیچکدا

 می دلم ! بودم خواستنی و تک او برای همیشه من ، داشتم دوست را غرور احساس این و نگرفته هم

 حاال و ببندد دیگری مرد به دل خواستم نمی شدیم جدا وقتی حتی بماند من عاشق همیشه مهشید خواست

 عزت و غرور مرد برای عشق ! چه یعنی باشد عاشقش که هست کسی دنبال گفت می که ابلیس فهمم می

 ، پرستید می را امان رابطه و من عاشقانه مهشید ! بودم برخوردار نعمت این از من و آورد می همراه به

 قرار گاز اجاق رو شگرم غذای همیشه بود شاغل من مانند اینکه با و گذاشت نمی کم خواب تخت در

 بی او با رابطه دانستم می اما شود می تنگ برایش دلم ، کنم می فکر خاطراتمان به که گاهی ! داشت

 .. کردم می کاری کم او قبال در من و نداشتیم کافی مالی وسع زیرا بود خواهد فایده

 کردم خالی خودم روی و آوردم بیرون داشبرد درون از را مخصوصم اسپری ، کردم توقف زندان نزدیک

 .جویدم هم نعنا آدامس سه دو ، ببرم بین از را الکل خفیف بوی تا

 بدنی بازرسی از ورودی در معمول طبق ، رفتم زندان سمت به و برداشتم را دفترچه و سامسونت کیف

 سر ، میزنی که کراوات : گفت خشکی لحن با و انداخت دهانم و گردن  به نگاهی بسیجی مامور ، گذشتم

 ؟ آشتیان آقای میجویی هم آدامس صبح

  ! باشه داشته مشکلی کردم نمی فکر -

 .. دربیار کراواتو -

  ؟ بود چی چی استکبار نماد -

 .. ژیگول بچه اسالمیه زندان اینجا ! منفیه تبلیغ -

 .. گذاشتم کیفم در و کردم شل را کراوات ، میجویدم آدامس که همانطور و زدم پوزخندی
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 سمت به و کردم تف آن درون را آدامس ، کرد اشاره داشت قرار راهرو گوشه که اشغالی سطل به چشم با

 تاس کمی ، هیکل درشت مردی بودم گفته او از سابقا که عباسی سرهنگ ، رفتم اختصاصی مالقات اتاق

 .. داشت من با خوبی رابطه که بود ای سوخته آفتاب چهره و بلند نیمه های ریش با ،

 جناب کردی جمع خودت دور کین جدیدا جوجه این : گفتم طعنه به و دادم دست او با ادب نهنشا به

  ؟ سرهنگ

  ؟ جدیدا جوجه -

 ؟! ژیگول بچه میگه بهم که نمیشناسه منو -

 ندارند آشنا اینجا جو با فعال ، اومدند پایگاه از تازه اینا : گفت زیرلبی بود شده منظورم متوجه تازه که او

 .. بگیرند سخت و سفت گفتم بهشون !

 حس چون نگفتم چیزی من : گفتم بستم می گردنم دور که همانطور و درآوردم کیفم داخل از را کراواتم

 .. ندارم رو برخورد این انتظار تهران یک درجه وکیل عنوان به ولی کارند تازه کردم

  ؟ کردی چیکار بگو تو وکیل آقای میکنم حلش -

  ! رموزهما خیلی مردک این -

 بهت اول از منم که اینو خب : گفت تمسخر به او و ایستادیم داشت دید مالقات اتاق به که ای پنجره پشت

  ؟ زده دور هم رو تو نکنه ! بودم گفته

 .. باشه زده دور رو شما ترسم می ! ایم کارکشته خالصه ، سرهنگ جناب نمیتونه که منو -

 ؟ یچ یعنی : پرسید و رفت هم در اش چهره

  ؟ خودتونید مسئولش ، میخوام رو اعترافاتش از کامل کپی یه -

  ! گرفتم اعتراف ازش خودم -

 ! کنم صحبت روانشناسشم با باید ، بلده خوب کارشو یارو این : گفتم و بردم فرو هایم جیب در دست

 .. داریم پیش در درازی پرونده
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  ؟ فهمیدی جدیدی چیز ؟ شده چی بگو کال حاال -

 .. بینیم می : گفتم بودم شده خیره او ورودی در به که درحالی و دادم تکان بله نشانه به سری

 پرونده این میخواید اگه : گفتم سرهنگ به ، شد اتاق وارد مامور با دست به دستبند ابلیس لحظه همان

  ! کنید ساعت نیم مالقاتمو زمان باید بشه حل

  ! داره ذرع برامون آشتیان نیست ساعت نیم روالش -

  ! میمونه تمام نا و مختومه پرونده یا ساعت نیم یا گفت آشتیان بگید باالدستیتون به پس -

 همان روی من مقابل آشیل ، شدم اتاق وارد و برداشتم را کیفم او به تفاوت بی من و کرد ای قروچه دندان

 .. داشت نظر زیر را حرکاتم لبخند با و بود نشسته فلزی صندلی

  ؟ ابلیس چطوری امروز : پرسیدم کردم می مرتب میز روی را مدارکم که درحالی و زدم چشم به را عینکم

  ! آشتیان آقای هستید ام پرونده حل درگیر سخت شنیدم .. مجدد دیدار مشتاق -

 ؟ شنوی می رو اخبار این چطوری هستی انفرادی سلول توی مدت تمام اینکه وجود با نیستم مطمئن -

 .. ارتباطی در ماورا اب احتماال

 .. دارند موش دیوارا این : گفت و انداخت بر و دور به نگاهی

 من که گفتند بهتون موشا پس : پرسیدم ای موذیانه لبخند با و بردم باال را سرم مدارکم کردن مرتب با

 ؟! باشم پروندتون وکیل قراره

 .. رسیدید دفترچه خوب ایجاه به که بینم می : پرسید و زد خباثت برق ایش تیله چشمان

  ؟ بخونم اینو قراره من میدونستی قبل از چجوری بدونم مشتاقم و : گفتم و گذاشتم میز روی را دفترچه

 جز به جز میتونستم محدود مالقات وقت این با نظرت به ، باشی حرفا این از تر باهوش باید تو عزیزم -

  ؟ کنم تعریف رو زندگیم غمگین تراژدی

 که ندارم یاد به فقط ! بود ای هوشمندانه فکر دفترچه این و نه قطعا : گفتم و نشست لبم کنج یزیر لبخند

 .. باشند داشته ای مشابه مورد قبلیت وکالی
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 خودش روش از هرکس با من ! تهرانی مشهور و سرسخت وکیل ، نبودند آشتیان ماهان اونا چون شاید -

  ! کنم می برقرار ارتباط

  ! منم بعدی میدونستی چجوری فتینگ هنوزم و -

 .. نیست وقتش االن شاید : گفت آمیزی شیطنت  لبخند با و داد لم صندلی روی

  ! رستمی آقای برید می لذت بازی از که میبینم : گفتم و زدم چانه زیر به را هایم دست

  ! انگیزه هیجان بازی یه باشه ابلیس از پایی رد که هرجایی -

  ؟ باشه بازی این از جزوی هم دفترچه ولا جمله ممکنه و -

  ؟ دارید ایمان حرفام به شما ، داره خودتون به بستگی این -

 . دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ! بشنوید دروغ دوباره تا اومدید نکنه ؟ کنید می چیکار اینجا پس -

  ؟ میگی چی بودم خودت دیدن مشتاق حرفات شنیدن از بیشتر بگم اگه -

  ! بزاری درمیون باهام میتونی داری خاصی تمایالت اگه : گفت شوخی به و زد ای موذیانه ندلبخ

 زناست اونا از یکی و داریم اشتراکاتی وجه و هستیم جبهه یک توی تو و من ، گفتی درست تو -

 .. وکیل آقای زنام عاشق من آه -

  ؟ عامشون قتل و تجاوز عاشق -

  ! فهمید می منظورمو خودتون : گفت و ردک ریز را رنگش ای تیله چشمان

 قابل اما کنندست منزجر کمی اگرچه این و بلعه می واژنشون ترشح از ، کنه می تغذیه ها زن از ابلیس -

  ! درکه

  ! میشم دلتنگ دیدنت برای منم ، آشتیان هستی باهوشی مرد تو -

  ؟ میزنی سر خوابم به همین برای -
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 .. باشید خرافات اهل نمیاد نظر به ؟ ارتباطم در ماورا با کردی فکر جدا نکنه : داد جواب و خندید

 از که پرسیدی ازم ، داری خبر خوابم از که میدونم االنم حتی ! کنم پیدا اعتقاد خرافات به میشی باعث تو -

  ! نه یا برم می لذت بازی

 .داد تکان تاسف نشانه به سری

  ! نداره وجود امکانش که میدونی ؟ من زدن دور ؟ هستی چی دنبال : پرسیدم کنجکاوی با

 .شد متمایل جلو به رو کمی و نشست صاف صندلی روی

 که هستی کسی تنها تو اما بیای نظر به سخت و سفت بیرون از شاید ، وکیل آقای نیستم مطمئن خیلی -

 از میفهمی خوب اما باشی نکشته رو کسی یا باشی نکرده تجاوز زنی به شاید ! میکنی درک رو ابلیس

 کسی تنها تو ! نیستم زدنت دور دنبال من ، میکنی حسش میزنم حرف جنون از وقتی ! میزنم حرف چی

  ! باشم صادق باهاش میخوام که هستی

 .. رستمی اشیل از تر پیچیده ! ای پیچیده تو ، باشی صادق االنم نیستم مطمئن حتی -

 وقتی از ! نیار زبون به رو لعنتی اون اسم اینقدر ، من باهوش مرد آه : گفت و رفت هم در اش چهره

 .. شناسه نمی آشیل اسم با منو کسی شدم ابلیس

 ! کردنته صحبت صریح این هم اولیش ! توجهه قابل برام که داره وجود دفترچه توی زیادی نکات -

  ؟ میزنه صداقت زا دم و نشسته اینجا بیاره زبون به تپق بدون رو جمله یه تونست نمی که آشیلی چطور

 ، ببین دقت با ! کن نگاه من به .. ماهان : پرسید کرد می نگاه پنجره به که درحالی و کشید عمیقی نفس

  ؟ دارم رستمی آشیل به شباهتی هیچ نظرت به

 و شفاف چشم دو آن اگر شاید ، انداختم برقاش چشمان و تراشیده سر ، برق و پرزرق تتوهای به نگاهی

 ! نداشت آشیل به شباهتی هیچ میداد دست زا را سحرآمیز

 می سوالو این نداره شباهتی بازنده اون به که مردی از چرا پس : گفت که دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ؟ پرسی



 

ابلیــسوسوسه                       Page 204 | 462 
 

 میتونی چطور ! افکارش و احساسات از ، زدی حرف آشیل از کتاب تمام تو ! شدم گیج کامال چون شاید -

  ؟ یباش آشیل و نباشی آشیل

  ! برم می لذت سردرگمی این از جدا : گفت و و داد سر واری جنون خنده او

 : پرسیدم آرامی لحن با و رفتم دومین سراغ ، نشنیدم ای کننده قانع جواب سوالم اولین شنیدن از وقتی

  ؟ کیه شوکا

 فاحشه یه اون : داد جواب و گرفت خشکی و سرد چهره ، شد محو کم کم پررنگش لبخند ، او نام شنیدن با

.. 

 ! بودی عاشقش -

  ! بود عاشقش آشیل -

  ؟ نبود مریم اسمش مگه ؟ شوکا چرا -

  ! بود شوکا چرا نیستم مطمئن ، داره اسم هزارتا فاحشه یه -

  ! شدی پشیمون بعد و کشتیش تو ؟ نه میشد محسوب قربانیت اولین : پرسیدم و زدم لبخند

 اون به ما ! نزدم ضربه آشیل عشق به من ، آشتیان نباش احمق : گفت و داد تکان نه نشانه به سری

 .. نداشتیم کاری

  ؟ شد حامله ازت -

 .انداخت پایین را سرش و نداد جوابی

  ؟ چرا بدونم میخوام فقط ، نیومد دنیا به هرگز بچت میدونم و بود حامله میدونم -

  ! بپرس شدند مسببش که هایی آدم از -

  ؟ آدما کدوم از -

 همینطور هم اش بچه ! شد کشته شوکا ، بیاد پیش اتفاق این نمیخواست آشیل : داد جواب و زد پوزخندی

 .. نکردند توجه بهش که کثیفی های زن دست به بلکه من دست به نه !
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  ! بود بهونه پریا ! گرفتی انتقام .. همین برای پس -

 شوکا .. اما نشد واقعی هرگز پریا -

 قرار ما .. ما ! بودم عاشقش .. عاشق ، بود واقعی اون : داد ادامه به که درحالی و گرفت غمگینی لحن

 اونا ! باشه زندگیمون شادی بود قرار .. قرار ، شادی اسم به کوچولو دختر یه ، باشیم داشته دختر یه بود

 .. کردند فرار و گرفتند زیرش کنه خرید خونه برای بود رفته وقتی .. کشتنش

 بمونه زنده بود ممکن .. بود ممکن گفتند دکترا : گفت و کرد پاک هایش دست لبه با را خیسش های چشم

 کشتند ماهمو هفت بچه .. ماهم هفت بچه ! دادم دست از .. دادم دست از کوچولو شادی و شوکا ، مرد ولی

!  

 نداشتم فرزندی من ، ردک می متاثرم شدیدا او داستان شنیدن ، انداختم پایین را سرم و برداشتم را عینکم

 .. میاورد درد به را قلبم پدر یک اندوه دیدن اما

 و غمگین چهره شد آرام وقتی ، بیاید بند او گریه تا کردم سکوت لحظه چند و کشیدم موهایم در دستی

 اونا اما آشتیان باشم داشته دردسر بی و آروم زندگی یه میتونستم من : گفت و کرد حفظ را خود محزون

 ؟ بزنم کارا این به دست خواستم می اول از کردی فکر ، رسید نمی هم مورچه یه به آزارم ، گرفتند ازم

 حاال ! نشنید صدامو هیچکس .. فهمید نمی هیچکس ؟ بود زیاد خیلی ! خواستم می خانواده یه فقط من

 یاد وقتی اما بکشم رو گناه بی زنای اون نمیخواستم واقعا من ، زندانم های میله پشت من و آزادند اونا

  ؟ کنی می درکم ؟ داری زن تو ، شدم می دیوونه میوفتادم زنم خون در غرق بدن

 .. میگی چی میفهمم -

 و کردم بدی کارای من ، نداره ای فایده پشیمونم گفتن میدونم : داد ادامه و کرد بغل را هایش شانه او

 چون شدم نابود کردم حس مرد وقتی و شد زندگیم وارد شوکا تنهایی عمری از بعد فقط ! مجازاتم مستحق

 ! کردم می کسی بی و تنهایی احساس خیلی من .. تپید نمی برام دنیا این توی قلبی دیگه

 پس بیاورم فشار او به پیش از بیش تلخ خاطرات یادآوری با نمیخواستم ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .. ردمک خداحافظی او با موعود زمان از زودتر

 .بگیرم را او اعترافات کپی تا رفتم سرهنگ جناب اتاق هم من ، برگشت سلولش به مامور با آشیل
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  ؟ وکیل آقای شدند غرق هات کشتی : پرسید ام آشفته و غمگین چهره دیدن با سرهنگ

 بهم کال چون پرسیدم می رو سواالت سری یه ازش نباید میکنم حس ! ریخته بهم اعصابم یکم ، نه -

  ! میشه دیگه آدم یه میزنه حرف گذشته از وقتی انگار ! ریخت

 .. داریما اعتماد بهت ما ! آشتیان کنه در به راه از هم رو تو نکنه : گفت تمسخر به سرهنگ

 کرده اعتراف که داشتم شاهدی قبال ! نمیگه دروغ همسرش درباره مطمئنم ، کردنی در به راه از چه -

 .. داشته بچه و همسر آشیل

  ! خوره می دادگاهش درد به پس -

 دی سی هم و مکتوب شکل به هم را آن و کرد حاضر را ابلیس اعترافات صفحه 40 از کامل کپی یک او

 .داد قرار اختیارم در دار کد

  ؟ کیه روانشناس ، سرهنگ جناب ممنونم -

 چه نمیدونم هرچند نویسم می برات هم رو مطبش آدرس جناییه دایره روانشناس ، عطاملکی خانم -

  ! میکنه دوا ازت دردی

  بگذرم نمیخوام مسائلم کوچکترین خیر از -

 قرار اختیارم در و نوشت ای برگه در را عطاملکی خانم مطب آدرس و داد تکان باشه نشانه به سری او

 در ، شدم اتومبیلم سوار ( کراوات بدون ) رستم خوان هفت از گذر از بعد و کردم خداحافظی او از ، داد

 ، زدم زنگ او به سپس بیام را تماسش شماره تا کردم جو و جست یاب روان سایت در را خانم نام راه

 .داد جواب بوق چند از بعد مطبش منشی

  ؟ بفرمایید عطاملکی خانم مطب -

 .میخواستم وقت روانشناس خانم با مالقات برای هستم آشتیان ، سالم -

 و بگیرم دوش تا برگشتم خانه به ، کردم قطع را تماس و گرفتم مالقات وقت صبح فردا برای منشی از

 .بپزم ناهار
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 بستم را چشمانم ، کشیدم دراز باز طاق  تختم روی و دادم انجام را کارهایم تمام ظهر از بعد سه ساعت تا

 و نفرت با قاتمال اولین در اینکه به نه ! بود عجیب واقعا مرد این ، کردم فکر هایش حرف و ابلیس به و

 .. کرد می ندامت اظهار بار این اینکه به نه و گفت می سخن قربانیان از سردی

 حقیقت به صدا تن و کالم لحن از اول جلسه دو یکی همان در معموال ، داشتم کار و سر قاتالن با قبال من

 گاهی و مصمم و سرد گاهی ، موکالنم تمام برعکس ابلیس اما کردم می حل را پرونده کار و بردم می پی

 از ، هیچ که صدا از را دروغش و راست فرق ، کرد می جلوه گو بذله و شوخ گاهی و نادم و پشیمان

 شد می محسوب بزرگی چالش من مثل ای کشته کار وکیل برای این و بخوانی توانستی نمی هم نگاهش

 .کنم مشورت او روانشناس با گرفتم تصمیم پس

 استخر به خواست می دلم مثال ، کردم می فراموش را واقعی زندگی که دممیش کار غرق قدر آن گاهی

 ! کنم می استراحت فعال ، بعدا بسپارش گفتم می خود با و بودم خسته اما بخورم شام دوستانم با یا بروم

 .. رسیدم نمی کاری هیچ به ترتیب این به و شدم می بلند شب ده ساعت و گذاشتم می بالشت روی به سر

 اتاق وارد در به تقی با پس بمانم منتظر که نبود شلوغ آنقدر ، رفتم عطاملکی خانم مطب به بعد روز صبح

 .شدم

 سن سالی 50 حدودا که مسن دکتر خانم و بود شده میکس چوب طرح با که داشت کالسیکی دکوراسیون

 داشت چشم به یشکل مستطیل طبی عینک و بود گذاشته سر بر را اش فندی روسری که درحالی ، داشت

 .گفت آمد خوش و شد بلند جا از

 خانم و نشستم آنها از یکی روی من که داشت قرار هم مقابل سوخته قهوه چرم نفره تک مبل دست یک

 .گرفت جا مقابلم دکتر

  ؟ کنیم شروع ، خب -

 .حتما -

  ؟ درسته آشتیان آقای : پرسید و کرد چک را نامم لیستش از دکتر خانم

 .خودمم بله -
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 مهم ، راحتیم همه اینجا : گفت و زد مهربانی لبخند دید را احساسم بی و سرد چهره و سخت گارد وقتی

 بزارید دارید مشغولی دل و دغدغه و فکر هرچی ، من اتاق تو میاید وقتی ! گذشته چی در پشت نیست

  ! باشیم صمیمی دوست دوتا مثل قراره چون کنید ریلکس و در پشت

 عطاملکی خانم نرسیدم خدمت مشاوره یبرا من راستش -

  ؟ پس : پرسید و خورد جا زن

 یک پایه وکیل ! آشتیانم ماهان من : گفتم و دادم نشان او به ، درآورده جیب داخل از را ویزیتم کارت

 .مشهور مجرم ، ابلیس پرونده وکیل البته و دادگستری

 ؟ کنم کمکتون ممیتون ، بله : پرسید و انداخت ویزیتم کارت به نگاهی او

  ! بودید ایشون مشاور شما شنیدم ، شدم مزاحمتون رستمی آشیل شخص خصوص در -

 .هستم هنوزم بله : گفت و انداخت هم روی به را پاهایش دکتر خانم

 مثل هم شما سر میدونم چون کنم چینی مقدمه نمیخوام من ، کردید سپری هم با رو زیادی زمان احتماال -

 چه فرد این شخصیتی ابعاد از داشتید هم با که جلساتی توی ! مطلب اصل سر یرمم پس شلوغه بنده

  ؟ کردید برداشتی

 از نمیتونم بنده کنم عرض باید احترام کمال با آشتیان آقای : داد جواب و گرفت جبهه کمی دکتر خانم

 روانشناس نباشه هرچی ، بدم قرار شما اختیار در اطالعاتی داشتم ایشون با که ای محرمانه جلسات

 .اسراره محرم

 اطالعات که میدونم من ، خانم درسته مسیر در پرونده هدایت جهت صرفا سواالت این میدم قول بهتون -

 با زدن کله و سر که دیدم قتل پرونده و کردم آمد و رفت جنایی دایره تو اینقدر دیگه ! محفوظه روانشناس

 من چون و داره ای پیچیده شخصیت ابلیس ولی شده خوردن آب مثل برام حقیقت و دروغ فهم و ها مجرم

 .کنم ارزیابی شما دیدگاه از رو شخصیتش میخواستم ندارم روانشناسی از ای رشته سر
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 قتل حوزه تو که ساله 25 حداقل : گفت و کشید عمیقی نفس ، داد تکان بله نشانه به سری عطاملکی

 نتونستم که بوده مجرمی تنها ابلیس بگم اگه و داشتم ارک و سر زیادی مجرمین با ، هستم فعالیت مشغول

  نیست عجیب کنم نفوذ ذهنش به

  ؟ چیه منظورتون : پرسیدم تردید با

 نمی بسنده گو و گفت به فقط جلساتمون توی ما ، دارید آشنایی شناسی روان علم با از حد چه تا نمیدونم -

 مدام مثل رفتارها از برخی ، کنیم می یادداشت هم ور فرد نگاه گردش حتی و رفتار مکالمه حین و کنیم

 ، داره کاری پنهون و گویی دروغ از احتمالی نشون نگاه دزدیدن و بینی و سر پشت خاروندن یا زدن پلک

 می مایوسم هردفعه اون اما ببرم پی ابلیس های گفته صحت به تکنیکی های روش از کردم سعی خیلی من

 می تعریف رو فجیعش اعمال جز به جز خونسردی با و زد می زل چشمام یتو راحت که بود مردی ! کرد

 بعد و بزنه پلک یا بره باال قلبش ضربان ای ذره اینکه بدون گفت می هاش تجاوز و ها قتل از ، کرد

 رو اونکارا اصال ابلیس ! دروغینه و ساختگی صحنه یه فقط کرده توصیف برام که ای صحنه میفهمیدم

 رو اش شده ضبط صدای هرکسی بلکه من تنها نه که گفت می دروغ جدی و مصمم اینقدر ولی بود نکرده

 میزد حرف که بچگیش از ، دیدم که آدمیه ترین دیوونه و ترین عجیب اون .کرد نمی شک شنید می هم

 بهش که تفاوتی بی مادر و پدر و داشته سختی کودکی گفت می ! خوندم می نگاهش از رو انزجار حالت

  ! نیست اینطور اصال که درحالی کنه می یاد فاحشه نام با مادرش از ، دادند نمی تیاهمی

  ؟ چیه منظورتون : پرسیدم تعجب با

 که زد می حرف پدرش و مادر از طوری اون ، شدم آگاه رستمی آشیل واقعی گذشته از سختی به من -

 و ناز در بلکه نداشته سختی گذشته هاتن نه اون اینه واقعیت ولی دیدست زخم پسربچه یه کردم می گمون

 می زندگی تهران متوسط های محله از یکی در که بودند شریفی های آدم پدرش و مادر ، بوده نعمت

 او ! نداشت ارتباط مردی با که بود آبروداری خیاط مادرش و خصوصی شرکت یه حسابدار پدرش ، کردند

 خاله که بود هایی حرف این ، نچشید رو تفاوتی بی و خشونت طعم هرگز و بود رستمی خانواده پسر تک

 هم با بچگی از که کرد می یاد مرموز و منزوی و گیر گوشه پسری عنوان به آشیل از اون ، گفت بهم اش

 خانوادگی های جمع توی کمتر و گذروند می وقت اتاقش توی معموال ، شد نمی خور دم ساالش و سن

 و کرد ازدواج باباش زن با مادربزرگش اصرار به پدرش ، مادرش ناگهانی فوت از بعد ، شد می حاضر
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 خواسته این به هرگز آشیل اما بود پسرش با آشتی دنبال عمر آخر تا پدرش ، شد متواری خونه از ابلیس

 توی مادربزرگش ناگهانی مرگ زمان تا ، نداد تن

 .. خرید آلونکی رسید بهش که ارثی با بعد و موند او خونه

 می تالشگر و باهوش شخصیتی عنوان به اونو استاداش تمام ، کردم جو و پرس هم اهشدانشگ از

 این استادانش از یکی گفته به و نبود مطرح چندان دانشجوها بین ، داشت درخشانی آینده که شناختند

  ! میشد خاطرش رنجش باعث

 : داد ادامه و کرد تر زبان با را لبش دور

 می یاد شوکا نام به دختری از خاطراتش توی ، نیاوردم دست به دقیقی تاطالعا هیچ عاطفیش زندگی از

 کرد می زندگی خونش اطراف در که هرکسی از من و نداره خارجی وجود شخصی همچین که درحالی کرد

 می اشاره بهش همیشه که محبوبی دختر ، پریا و بود ندیده آشیل همراه به زنی تاحاال کردم جو و پرس

 بود دختری پریا ، نرفته نقاشی کالس به اصال زندگیش توی و شناسه نمی رو آشیل اصال داشت ادعا کرد

 با ! بود کرده برخورد ابلیس با گذری دوبار یکی و کرد می خرید آموزشگاه نزدیک فروشی پارچه از که

 دشخو برای آشیل ، غلطه چی و  درست چی بگم نمیتونم هم هنوز نقیض و ضد اطالعات این تمام وجود

 با حتی که میکنه تکمیل رو ساختگی دنیا این جزییات با اینقدر هربار و کرده درست ساختگی گذشته یه

 دنیایی همچین کنم باور تا میکنه مجاب منو این و کنم آشکار رو دروغش تونم نمی هم مکرر سواالت

 نمیخواد که بودند آشیل دگیزن واقعی افراد از نمادی تنها ها آدم این شاید ، نه ها آدم این با ولی بوده

 حتم که بزرگیه رازهای اتفاقات این تمام پشت ، کرده بسنده جعلی های هویت به تنها و ببره ازشون اسمی

 هست همیشه از دشوارتر حقیقت فهمیدن ماهریه گوی دروغ که اونجا از و نمیدونه خودش جز کسی دارم

 یه اون که اینه میدونیم ما که چیزی تنها ! آشتیان آقای نداره وجود ای قطعی چیز هیچ ابلیس درباره !

  ! داره سنج نکته و باهوش حال حین در و متزلزل شخصیت

  ؟ چیه معنیش -

 عوض رنگ میتونه پرست آفتاب یه مثل ، میده ماهیت تغییر اطرافش شرایط به توجه با که معنی این به -

 میتونه ، بده بازی رو شما ذهن میتونه آشیل اما هچی واقعیت نیست مهم ، داره رنگ هزاران انگار ! کنه

 رو غلطش و درست میشه سختی به ، کنه تلقین بهتون واقعیته مشابه که دروغی یه یا دروغ واقعیت یه
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 روند به و نداره ترسی مرگ از ، نیست ترسو یا حواس بی دیگه های مجرم مثل اون ، داد تشخیص

  ! ترسناکه خیلی این و کنه می نگاه کننده رمسرگ بازی یه شکل به بیشتر اش پرونده

  ؟ ترسناکه کنید می فکر چرا : پرسیدم مردد

 فعال اون ! نامفهومه و معنی بی خودش تا بگیر ها آدم مرگ از ، کننده سرگرم بازی این تمام او برای -

  ! بزنه هرکاری هب دست ممکنه بشه خسته که روزی اما بره می لذت امثالمون و ما انداختن دست از داره

  ؟ هست نظرتون مد خاصی روانی مشکل : پرسیدم و دادم تکان بله نشانه به سری

 از ابلیس شک بدون ، داره دقیقی و مشخص معیارهای به نیاز خاص روانی بیماری برچسب که میدونید -

 مربوط ای ورهد چه به و کجاست از ناهنجاری این دلیل و منشا اینکه ولی بره می رنج هایی ناهنجاری

 بن به تالشمون متاسفانه و نکردیم پیدا ها ناهنجاری این برای ای کننده قانع دلیل هیچ ما ! مبهمه میشه

  ! خورده بدی بست

 در صرفا یا ذاتیه مشکل این ! میکنه اشاره ها دختربچه به گاهی آشیل ؟ چی ها نیمفت به گرایشش -

  ؟ میشه ایجاد بیرونی عوامل نتیجه

 دچار آشیل ، میکنید اشتباه شما جناب : گفت و کرد جا به جا صورتش روی  را عینکش کترد خانم

 اندام که دخترهایی با رابطه به بیرونی عوامل تاثیر تحت لولیتا کتاب خوندن از بعد ولی نیست پدوفیلی

 و شده دهدی هم اندام درشت زنان تجاوزش قربانیان بین انگار که هرچند ، آورده روی دارند بچگانه

 پیدا وارش زنجیر های قتل علت برای خاص دلیل یک تا نیست ها زن این بین مشترکی وجه هیچ متاسفانه

  ! کنیم

 حدسم ، کردم تشکر او از ارزشمندش اطالعات بابت عطاملکی خانم از خداحافظی ضمن و شدم بلند جا از

 مسن زن آن مثل کارکشته روانشناس یک که کرد می رفتار کننده گیج و پیچیده آنقدر ابلیس ! بود درست

  ! نداشت احوالش و اوضاع برای قطعی جواب هیچ هم

 .داشتم مانده عقب کار کلی و بودم کرده تعطیل کامال که دیروز ، رفتم کار دفتر به

 . بود پرت حواسم ولی کنم رسیدگی بود پدری ارث درباره که ای پرونده به تا نشستم کارم میز پشت
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 درگیر ذهنم مدام و نداشتم حسابی و درست حواس و هوش بودم شده ابلیس پرونده درگیر قتیو از اصال

 سرگذشت از ابلیس چرا ، دادم تکیه چرخدارم صندلی به و برداشتم رو عینکم ، بود او مرموز پرونده

 فاحشه را مادرش و پاشیده هم از را اش خانواده کرد می تالش چرا ؟ کرد نمی صحبت کسی با اش واقعی

 مثل ؟ نکنم باور خواندم را هرچه بود گفته دفترچه اول سازی صحنه همه این وجود با چرا ؟ دهد جلوه

 فرو دیوار و بزند لگدی آن به تا ساخته دقت با و زحمت به را آجری دیوار یک که بود بنایی مانند ابلیس

 او که کرد انکار توان نمی ، ددبخن قاه قاه و کند نگاه حضار کنجکاوی و متعجب چشمان به سپس بریزد

 برد می لذت روانشناسش و من سردرگمی دیدن از

 بیشتر بلکه داد نمی پرونده حل برای من به سرنخی هایش حرف با تنها نه ابلیس که کرد انکار توان نمی

 حقیقت ؟ نیاورم فشار ذهنم به این از بیشتر یا بخوانم را دفترچه دوباره که بودم مردد ، کرد می گمراهم

 .خورد می خاک خودش ذهن کنج در شاید یا و اش خانه باغچه زیر در شاید ! دانم نمی ؟ بود کجا

 جزییات و عکس تمام ، بیاندازم او های قتل روش به نگاهی و شوم دفترچه بیخیال فعال گرفتم تصمیم

 از قبل ، گفتم دروغ نکردم تهوع احساس آنان دیدن با بگویم اگر من و بود اش پرونده در آن به مربوط

 بریده های سینه ، زن یک درآمده کاسه از چشمان دیدن اما بودم دیده قتل صحنه از هایی عکس هم آن

 و زد می بهم را حالم بود شده آویخته گردنش دور به ای زده خشک گردبند شکل به که اش روده و شده

 سقف از گاو گوشت مانند اش خانه مینزیرز در را زن 56 ان تمام جسد ابلیس ؟ کجاست دانی می جالبش

 تن با و رسیده قتل به فجیعی طرز به که دخترانی و زنان از جذاب کلکسیون یک ، بود کرده آویزان

 .خوردند می خاک خانه زمین زیر در عریان

 مسیر ای حرفه قاتل هر ! بود من عالقه مورد قسمت این ، داشت خاصی روش هایش قتل برای ابلیس

 به مسیرها این از بعضی ، نیوفتد پلیس دام در تا کرد می انتخاب دختران و زنان قتل یبرا مشخصی

 از ابلیس ! داشت جا هم سال ده تا دیگر بعضی و میوفتاد زندان به ساله دو قاتل و شد می منتهی شکست

 ما الفطرهب جانی یعنی این و بود برخوردار 132 کیو آی از سرهنگ گفته به که بود باهوش های مجرم آن

 ! نداشت اینیشتین حد در نابغه یک از کمی دست

 چهار سه مثال محدودی مدت برای را نظرش مورد دختران و زنان ابتدا که بود گونه این او قتل روش

 آنها خانه به شب یک و کرد می انتخاب را تنها و مجرد دختران و زنان همیشه ، گرفت می زیرنظر روز

 کند سرد سالح از استفاده به خاصی عالقه آشیل ، رساند می قتل به را ها نآ خواب در و برد می حمله
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 از بعد او ، کشد می درد بیشتر مقتول کرد می فکر چون داشت شکسته کارد یا زده زنگ چاقو یک مثل

 تک گذاشتن با را قتل مرحله اولین ، شد می ارضا مرده زن واژن در همیشه و کرده تجاوز او به فرد قتل

 که قراری اولین "او خود گفته به مرحله این نام و رساند می پایان به مرده سینه روی به رزی گل شاخه

 موجب گاهی کار این که کرد می جمع مسافرتی چادر کیف در را مقتول بدن سپس ، داشت نام " نیامدی

 تخت خونی ویپت حتی او ، نداشت خانه زدن بهم به ای عالقه آشیل ، شد می مقتول بدن اعضای شکستن

 . گذاشت نمی جا به خود از ردی هیچ و برد می خود با هم را تشک یا

 که نفری سه دو خودش گفته به که داد می قرار ماشینش عقب صندوق در را چادر ساک خونسرد آنقدر

 سرعت و خاموش نور با همیشه او ! نکردند شک او به بودند دیده را او مقتول خانه از آمدن بیرون حین

 از پیرمرد به راه در بار یک حتی ، نکند جلب خود به را ها همسایه نظر تا کرد می حرکت خیابان در کم

 جنازه که درحالی هم آشیل ، بود رسیده شهرستان از تازه و نیامده گیرش تاکسی که رسید ای افتاده کار

 که کرده اظهار نیز او ، رساند منزلش تا و کرده سوار را پیرمرد خاصش نیت حسن با کرد می حمل زنی

  ! داده انجام پیرمرد خیر دعای برای را اینکار

 نه زیرا نگرفت قرار ها همسایه ظن و شک مورد هرگز اما داشت طلبی منزوی شخصیت آشیل که هرچند

 بهترین عنوان به را آشیل همسایگان از برخی ، کرد می ایجاد مزاحمتی نه و رساند می آزاری کسی به

 به را کوچه مالیات و بود احساس و درک با ، مودب او زیرا شناختند می اشان کوچه حوالی همسایه

 .کرد می پرداخت موقع

 چراغ و کرده قفل را پنجره و در ، کنم گوش او اعترافات به دادم ترجیح و کشیدم پرونده خواندن از دست

 .کردم خاموش را اتاقم

 و بستم را چشمانم بودم نشسته بسته پنجره به رو که درحالی و گذاشته تابم لپ داخل را اعتراف دی سی

 .سپردم گوش مامور و ابلیس صدای به

 هستی؟ کی تو ! کن معرفی اول از رو خودت -

  ! ابلیس -

 .میخوام رو لعنتیت اسم من ! اسمت ، بگو لقبتو نگفتم -
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 ! ابلیس گفتم نمم و عزیزم نشسته روت به رو که مردیه منظورت حتما ، هستم کی من پرسیدی تو -

  ؟ نه میکنه عصبی رو تو این و میده مرگ بوی هم اسمم حتی ، برت و دور های زن کابوس

  ! رستمی آقای میاد خوشت بازی مسخره از انگار : گفت رسید می کالفه نظر به که مامور

 و نشستم صندلی این روی هاست ساعت ، ندارم عادت نشستن جا یک به زیاد : داد جواب و خندید ابلیس

  ؟ نیست کافی نظرت به ! میدم گوش سواالتت به

 جم اینجا از نشنوم داستاناتو تک تک که زمانی تا ! هستی دختر و زن 56 به تجاوز و قتل به متهم تو -

  ! بنال بزنی چرت و برگردی سلولت به زودتر میخوای اگه پس نمیخوری

 ؟ سرهنگ کنم وعشر کجا از داری دوست : داد جواب خونسردی با ابلیس

  ! دلیلش و قتلت روش ، کردی انتخابش که زنی اولین ! اول از -

 سینه از بگم که کافیه همین ، بندازم جا رو جزییات ممکنه و گذشته ازم سنی دیگه : داد جواب شوخی به

  ؟ بردم لذت هاش

 ازم تو : گفت و داد سر واری جنون خنده مرد زیرا زد را ابلیس کنم می گمان ، شد بلند صدایی لحظه یک

 چه کنی باور نمیتونی حتی ! نداری رو شنیدنش تحمل حال عین در و کنم تعریف داستانو تا میخوای

 میخواد زنده منو دادگاه ، سرهنگ کنی گوش و بشینی بهتره ! کردم مملکتت زنای با انگیزی رقت کارای

  ؟ نه

 نمیتونه هیچی و میشی محکوم قصاص به دادگاه توی ، بری بیرون زنده هم من دست زیر از اگه حتی -

  ! باشه تو مثل حیوونی زدن پا و دست از تر بخش لذت

 حاضری و بری می لذت من مرگ دیدن از تو ! داریم درنده و وحشی خوی یه ما همه ؟ سرهنگ میبینی -

 اهداف اام نیست یکی راهمون درسته ! کشتم می آدم لذت برای منم ، کنی سره یک کارمو همینجا

  ؟ نه داریم مشترکی

 من با خودتو کنی می جرئت چطور نکردم درازی دست کسی ناموس به هیچوقت من ! ملعون شو خفه -

  ؟ کنی مقایسه
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 ابلیس و شدم رها من که اینه فرقمون ، تره کثیف من از تکتون تک باطن : داد جواب آرامی لحن با ابلیس

 برفی روز یک عصر ! کن گوش خوب پس ؟ بدونی تانوداس میخوای ! قفسه توی هنوز شما درون

 توی بس از که افتاد قرمزی پالتو زن به چشمم کردم می حرکت سنگین دنده با ولیعصر توی که زمستونی

 .. کنم سوارش گرفتم تصمیم ! بود انداخته گل هاش لپ و بینی نوک ، بود مونده منتظر تاکسی ایستگاه

 آقا نکنه درد دستتون : گفت ناز با و کرد مرتب شال زیر رو اش یخی بلوند موهای ، شد اتومبیلم سوار او

  ! رسه نمی دادم به هیچکس برفم زیر ربعه یک ! شد پیدا مرد جوون یه باالخره ،

  ؟ کجاست مقصدتون -

  .ممنون میشم پیاده 21 خیابون -

 از وقتی از ! سخته هم مجردی : کرد شروع منظور بی و کرد رنگ پر رو قرمزش لب رژ راه توی

 اعتماد نمیشه هیچکس به روزا این ، بود معتاد که حیف ! میدونم رو تاهل نعمت تازه گرفتم طالق شوهرم

  ! فایده بی زنونه خزعبالت این از و کرد

 رو زن

  ؟ نزدیکاست همین خونتون : پرسیدم سپس رسوندم نظرش مورد خیابون تا 

  ! خیابونه انتهای نه -

  ! رسونمتون می : گفتم و زدم گرمی لبخند

  ! خدا به افتادید زحمت توی : داد جواب و شد شرمنده حسابی زن

 کرد می زندگی قدیمی طبقه سه آپارتمان یه توی ، بود کافی برام بگیرم یاد رو اش خونه آدرس که همین

 سومم طبقه من : گفت گشت می کلید دنبال کیفش توی که درحالی زن ، بود خالی اولش طبقه احتماال و

  ! نداریم بخواد خدا که آسانسورم یه ، برم باال رو پله همه این تا درمیاد پدرم

  ؟ کنم تقدیمتون چقدر : پرسید من از و کرد پیدا رو کلیدش ، زد می غر که طور همین

 .باشید ما مهمون -
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  ! بفرمایید دارید لطف -

 .دبفرمایی ! کردم عرض جدی : گفتم و زدم کجی لبخند

 بخش لذت این و بخونم میتونستم هم چشماش از رو شادی برق ، زد لبخند و کرد تشکر من از بار چند زن

 از غافل شد دور ازم شادی با و گذاشت دستم کف شکارشو راه که ای طعمه ، بود داستان قسمت ترین

 .. دره می رو طعمه و برمیگرده زودی به گشنه ناقال گرگ این اینکه

 ، شه دور ازش لوح ساده بره میزاره و کنه می وارد طعمه بدن به رو زهرش ، درندست یه یاستراتژ این

 به لذت با و میشینه سرجاش پس درمیاره پا از رو شکار و میکنه اثر زودی به زهر میدونه شکارچی

 پیش دنیا ، درمیاد پا از داره انگار ، میکنه ضعف احساس شکار دورتر کمی ! میکنه نگاه طعمه دویدن

 که زمانیه اینجا ، بشه میدون وارد که شکارچیه نوبت حاال ! میره حال از و میشه تار و تیره چشمش

 و میکنه شروع پاهاش از بکشه درد بیشتر اینکه برای ، میندازه گیر هوشیار نیمه حالت توی رو طعمه

 صحنه به باز چشمای با بخوره تکون جا از نمیتونه که هوشیار نیمه طعمه ، میاد باال سمت به نم نم

 ! میشه خیره کمرش و پا شدن بلعیده

 میخواستم ! میخواستم همینو منم ، بده نشون دفاعی واکنش هیج نه بکشه داد درد از میتونه نه

 .کردم می استفاده کند چاقو از همین برای ، کنم تماشا زجرکشیدنشو

 مشغول برسه هوشیار نیمه حالت به وقتی تا و کنم می بیهوش رو طعمه یه کلروفورم از استفاده با اول

 با آلتمو ، کردم سوراخ رو اش معده چاقو با اینکه از بعد دارم دوست ، میشم خودم آلت کردن آماده

 .. میارن باال خون و کنند می استفراغ تکشون تک معموال ، بزارم دهنش توی و کنم ترکیب خونش

 درد اول باید ! زوده فعال اما نانازنازیه طعمه کردن آماده و هشد ترکیب خونی استفراغ مخلوط با آلتم حاال

 کابوس من ؟ باشه میتونه انگیز هیجان چقدر خوابت اتاق توی لخت قاتل یه کنی تصور میتونی ، بکشه

 خون چشیدن عاشق من چون نرفت دنیا این از باکره افتاد گیرم که دختری هر ! شهرم این زنای تک تک

 جوون دخترای میخواست دلم که بود دالیلی از یکی این و میده حال بهم واژن ترشحات زا بیشتر ، بکارتم

 رودشونو ! بلعیدم چهارتاشونو من اما میومد سختی کار نظر به که هرچند ، بندازم گیر رو باکره و

 از تر نگرو شاید ! باشه قیمتی گرون و زیبا گردنبند میخواست اوه ، مینداختم گردنشون دور و درمیاوردم

 .. ویتون لویی



 

ابلیــسوسوسه                       Page 217 | 462 
 

 برام آبیا ! طوسی ، آبی ، سبز ! داشتند زیبایی چشمای بعضیا ، بود چشماشون درآوردن دوم مرحله

 .. دارم نگه جدا الکل قوطی توی رو آبی چشم تخم داشتم عادت همین برای ، میاوردند شانس

 می زنده آخر لحظه تا و بودند هبقی از تر جون سگ بعضیاشون ، کنم ولشون که کردند می التماسم دخترا

 درد کمی بود کافی ، بمیرند درجا که نمیکردم سوراخ اونقدری رو معده ! بودم بلد کارمو منم ، موندند

 .. بکشند

 کردند می تالش و میدادند دست از چشمشونو جفت دو که زمانی ، میومد خوشم مرحله این از بیشتر من

 یه فقط ، شد نمی باز هم از هاشون لب ! کردند می التماسم زور هب حتی ، تونستند نمی اما بزنند جیغ

 نداره وجود معجزه اسم به چیزی کثیف دنیای این توی میدونیم ما همه و بده نجاتشون تونست می معجزه

 خونه وارد آلتمو بود نمونده باقی جون بی گوشت قطعه یک جز چیزی زیبا های زن اون از که درحالی ،

 هممون مطمئنم ، سرهنگ جناب کردید تجربش حتما ! خوبیه حس واقعا این آه ، کردم می گرمش و نرم

 .. ورزم می عشق اونا به شما از بیشتر حتی من و داریم دوست رو زنا

 کسی با سالگی سی تا من ، بودم جنسی رابطه مشغول که کردم سپری زمانی لحظاتمو ترین عاشقانه

 زنی از جون نیمه زن یک با سکس ، رسیدم مادی های لذت باالترین به کردم رها خودمو وقتی از و نبودم

 ضد هرگز من ! میگم چی بفهمید تا کنید تجربه کافیه ، داد می کیف بیشتر تپید می قلبش و بود زنده که

 عاشق ! واژنم با بازی عاشق ، هام زن عاشق کردم اشاره پیش لحظه چند که همونطور و نبودم ها زن

 و گذاشتند تنهام ، شدند نزدیکم استفاده قصد به که بودند ها زن این ولی  هاشومم سینه و اه لب بوسیدن

 ، بگیرم تنهاییمو انتقام میخواستم فقط من ، بودند وفا بی همشون میکنم حس ! دادند قرار بازیچه منو

 و داره زرگیب نقض بود شده باورش آشیل ! عالقم مورد زن حتی ، نیستم مرد من گفتند می بیشترشون

 ، بزارند احترام بهم گرفتند یاد ها زن ، شد آزاد ابلیس وقتی از اما رسوند می هالکت به رو ما داشت این

 ربع یک از تر بیش اوقات گاهی ! کردم می و کشتم می فقط من و کردند می التماس بهم زندگیشون برای

 این و لیسیدم می خونیشونو ورتص ، میشدم متوقف و رفتم می پیش ارضا مرز تا ، کشید می طول

 چون ، کنم چیکار بگه تونست نمی اون ! کردم می هدایت میخواستم که مسیری هر به رو جذاب معاشقه

 میخواست کی ، ببرم لذت عقب و جلو از میتونستم بارها و بارها من و بود سرد تنش ، نداشت نفسی دیگه

  ؟ کنه متوقفم
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 غرق تنشون .. بوسیدم می رو گردنشون و شونه بار چند ، شدم می اارض کافی اندازه به اینکه از بعد

  ! بشورمشون حسابی جسد کردن فریز از قبل بودم مجبور چون کرد می بیشتر خونمو کار این و بود خون

 مدت ما و بود شب نصف سه یا دو ساعت ، میزدم حرف معاشقمون از و کردم می بغلشون ای دقیقه ده

 .باشیم هم کنار ات داشتیم وقت زیادی

 من و نمیداد جوابی اون ، کردم می تعریف اندامش از گوشش زیر و کردم می بغل کمرشو پشت از مثال

 اینکه از کنم می اعتراف خب ، برده لذت من مثل اونم کنم تظاهر میخواستم فقط ! نداشتم شنیدن به نیازی

 به تا برسونم قتل به رو طعمه اول میدادم ترجیح همین برای ! نمیشم خوشحال نبوده راضی طرفم کنم فکر

 ! باشه من با خواسته می چقدر زن اون کنم تلقین خودم

 بوده طرفه دو احساس یه این میکنم گمون و داشتم دوست رو نفر 56 اون تک تک داشتم، دوسشون من

 القا خودم به تا کافیه همین کردم می احساس ، زدند می لبخند بهم که میکردم انتخاب رو زنایی من چون !

 .. کثافت و خون میون هرچند ، بوده طرفه دو ما رابطه کنم

 قرارمون اولین ، کنم می تقدیمش ام مرده معشوقه به احترام با که دارم همراهم رز گل شاخه یه معموال

  ! " نیامدی که قراری اولین " میگم بهش من و داره خاصی اسم

 هرگز .. نیومد اما بودم منتظرش شب نیمه تا و بودم نشسته کافه توی ، برمیگرده قبل سالها به معنیش

 .. نیومد

 مختص که دارم عاشقانه محفل یه خونم زیرزمین توی ، کنم حملشون خونه تا صدا و سر بی مجبورم

 ، دادم شو و شست حمام تو خونیشونو صورت و تن اینکه از بعد ، داشتنیمه دوست فاسد های طعمه

 میکنم آویزون سقف از دستاشونو سپس بشم فساد مانع و ببرم بین از رو بدن بد بوی تا میکنم فریزشون

.. 

 میریزه موهاشون  نصف شدن فریز از بعد ، بخرم خوشگل های سوتین و شورت براشون دارم دوست

 صورتشون آپ میک به ها ساعت گاهی ، کنم تهیه هم وارنگی و رنگ های گیس کاله مجبورم پس

 .. میزارم قرار یکیشون با هفته هر آخر و میشم مشغول
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 ، رژیمه میگه که هرچند بخوره شام من کنار شب تا داره اینو استحقاق محبوبم ، میبرم باال طبقه به اونو

 .بریزه بهم ظریفش هیکل نمیخواد

 یم تلویزیون یا پنجره پشت از آسمون تماشای به محبوبم جسد کنار و میزارم الیت موزیک یه شام از بعد

 زیرزمین از زیادی مدت چون ! کنیم می حال خواب تخت توی ای دیگه زوج هر مثل شب آخر و شینم

 چون کنم فریزش دوباره مجبورم ، درمیاد گندش بوی و میشه آب کم کم بدنش های یخ میمونه بیرون

  ! بپوسه خوشگلم جسد نمیخوام

 میشه انداختنشون انگل مانع انجماد ، دمهز یخ های توله نگهداری برای مناسب یخچال یه خونم زیرزمین

 .. داره زیادی هزینه هم بززگ یخچال این از نگهداری ولی

 یخچال زیرزمین این که گفتم نفر چند به قبل از ، نره بیرون صدا تا کردم بندی عایق رو زیرزمین تمام

  ! نمیکنه شک کسی و شدنیه فاسد غذاییه مواد نگهداری

 پس ، نکنم کمک بهشون ها همسایه نذری توی نیومد دلم اما نخوردم لموخوشگ جسدای هیچوقت من

 عجیب ، دادم ها همسایه به تیکه تیکه گوشت صورت به و کردم قطع تپالشو اون از تا سه دو پای و دست

 راه چه چه چه به به حسابی و خوردند گوشت از همه ، شدم محل این همسایه ترین محبوب چرا که نیست

 ، نه یا بردند می لذت اینقدر هم میخورن انسانو یه پای و دست دارند میدونستند اگه نمیدونم ، انداختند

  ! باشه شده قبول نذرشون امیدوارم فقط

 لذتش ولی باشه وار زنجیر نبود قرار اول ، بودم کرده پیدا بیشتری نفس به اعتماد ها زن کشتن از بعد

 رهایی فهمیدم کم کم ولی گرفتند زیر و بچم و زن ک همونایی ! باشند نفر دو بود قرار فقط ، کرد معتادم

 .. سرهنگ باشیم رها تا اومدیم دنیا به ما ، کرد می اشتباه وجدانم ، هدیست ارزشمندترین

 این از هیچوقت من ، بردم لذت بهشون تجاوز و بچم و زن قاتلین کشتن بابت از چقدر کنید باور نمیتونید

 .. ندادم گوش ابلیس وسوسه به و موندم منتظر سال همه این چرا که یمونمپش فقط ! نشدم پشیمون

 ! نبود پریا ام طعمه آخرین اگه بدم ادامه کارم به سالها میتونستم من
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 و بودی عاشقش کردی اعتراف قبال ، برسونی قتل به رو صیاد پریا داشتی قصد اقدامت آخرین در تو -

 هم کالمی رابطه حتی تو با زندگیش طول در کرده اظهار نمخا این اما داشتی خصوصی کالس باهاش

  ؟ بود چی دروغ از قصدت پس شناستت نمی اصال تر ساده بیان و نداشته

 ، میکنه کاری مخفی داره پریا ! سرهنگ جناب واقعیته عین من های حرف ؟ دروغ : گفت و خندید ابلیس

 از اون .. کنید قضاوت و ببینید تونید می ! اتاقمه کمد توی ، دارم صورتیشو پاپیون جورابای هم هنوز من

  ! بیوفته جونش به عزیزش شوهر ترسه می ! ترسه می حقایق گفتن

  ؟ زنی می حرف چی از تو مجرده صیاد پریا -

  ؟ مجرده : پرسید و کرد سکوت ای لحظه ابلیس

  ! کردی می تحقیق بهش راجع کامال ات طعمه شکار از قبل مطمئنم ؟ نمیدونستی تو بگی میخوای -

 شهرستان به و کرد ازدواج پسری با قبل سالها ! کرده ازدواج اون ، من نه پریاست مکاره که کسی پس -

 .. رفت

  ! کرده ازدواج که خواهرشه و مجرده پریا کنی باور بهتره و رستمی کردیم بررسی خانوادشو سوابق ما -

 ؟ نداشتی خبر بگی میخوای ؟ شدی شوکه ؟ چته : رسیدپ دوباره مامور پس کرد سکوت لحظه چند ابلیس

 چطور ؟ افتادی گیر چطور پس کردی عمل ای حرفه همیشه مثل ، داشتی رو خونش به حمله قصد که تو

  ؟ کنه خبر رو پلیس دادی اجازه پریا به

  ! داد اجازه آشیل .. ندادم اجازه من -

  ! نیستی تنها کنم باور میخوای که میزنی حرف جوری تو : گفت و داد سر تمسخرآمیزی خنده سرهنگ

 گیاش بچه کابوس من .. نه من اما بودند قلمش و کفش بند دوستش بهترین ، بود تنها همیشه آشیل -

 که بود هیوالیی این هرچند ! گوش دو و سر یه گفت می بهم ، پرستید می اونو که قدرتمند مرد یه ! بودم

 توی رو من و شد نزدیک بهم ، داد قدرت بهم آشیل اما نداشتم خارجی وجود اول از شاید ، ساخت مادرش

 اما شم آزاد قفس از بتونم نداشت امکان خواست نمی خودش که زمانی تا ! کرد زندانی وجودش قفس

 .. شدم رها داد جون بغلم توی شوکا اینکه از بعد درست و زمستونی سرد شب یه ، کرد رهام آشیل
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 گوشت و داشتم نیاز واکنش یه به رهایی برای ، بشکافه زن رحم از مردشو بچه جنین خواستم آشیل از

 .. بود آزادیم راه تنها جنین

 .. بلعیدم دخترمو ؟ بود چی فرقش ، خوردند می ها کرم نمیخوردم من اگه ، بودند مرده هردو بچه و شوکا

 ابر به و میشه تبخیر دریا توی از هک بارونی قطره مثل ، برگشت وجودم به وجودم ، بگیرم جون تا بلعیدم

 .. بمونه زنده نداشت امکان شوکا وحشتناک تصادف با و بود ناقصی جنین ، برمیگرده

 توی شوکا چشمای که همین اما بده نجات جونشونو بتونه شاید تا برد بیمارستان تا زنشو که هرچند

 .. کرد می دفنش باید ، نبود ردکت به نیازی ! جفتشون کار ، تمومه کار فهمید شد بسته تاکسی

 جای یه و بود خونی زنش تن تمام ! بود شده گل خاک و بود بارونی شب یه ، برگشت خونه پشت حیاط به

 به فقط ، بود گذشته زاری و اشک از کارش اما کنه گریه خواست می دلش ، شد نمی پیدا بدنش توی سالم

 پالک حتی ، کرد فرار و زد زنشو که اتومبیلی از ؟ کی از انتقام ! انتقام انتقام انتقام ، کرد می فکر کلمه یه

 رو طرف مرگ صحنه ذهنش توی بارها اما ! شکلیه چه یارو اون دونست نمی حتی ، بود ندیده ماشینم

 بارون زیر رو زنش جون بی بدن وقتی ، زد می موج چشماش توی نفرتی چه که دیدم خودم ، کرد ترسیم

 از قبل حتی ! بود گرفته رو تصمیمش انگار ، نبود سابق آشیل اون دیگه آورد یپشت حیاط به شب نیمه

 .. کنم اش وسوسه یا بگم چیزی من اینکه

 یه مثل آشیل ! بود انگیز رقت ، شد خیره پارش و لت صورت به لحظه چند و گذاشت گل روی به رو زنش

 و داشتند زیادی های برنامه ، دبو شوهرش عاشق وار دیوونه شوکا و پرستید می رو شوکا مقدس بت

 .. کنند بزرگ احسنت نحو به دخترشونو بود قرار

 عشق به و داشتم قرار روشون به رو ، بودم نشسته اونجا من زدند می حرف رویاهاشون از هم با وقتی

 .. کردم می نگاه شوکا و آشیل بازی

 بی زبون با و زاشت می زنش شکم روی دستشو آشیل ، پرستند می بچشونو عاشقانه چقدر اینکه به

 از ، داشت آرزوشو آشیل که ای خانواده از ، زد می حرف آینده از شوکا و رفت می دخترش قربون زبونی

 .. بچشون سیسمونی و ها لباس از ، بخرند بود قرار که بزرگی خونه
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 می نگاه اونا به دلبخن با وجدان .. بود پیدا خونه دیوار و در از آرامش و شادی ، بودند خوشحال هردو

 مرد یه آشیل ! وسوسه ببری گور به آزادیتو باید دیگه ؟ آرومن چقدر میبینی : زد می طعنه من به و کرد

 .. رسید نمی اینجا به من بدون و شده کامل

 بردم می گور به رو آزادی آرزوی باید ای دغدغه بی و گرم خانواده همچین وجود با ، بود وجدان با حق

 .. شمرند می پاییز آخر رو جوجه : گفتم و زدم پوزخندی پس ندم رو هاش طعنه جواب شد مین دلیل اما

 بهت اون ؟ نمیشینی قفست توی همیشه برای چرا وسوسه ، نداده گوش حرفات به آشیل که االن تا -

  ! کنارشیم خوبم نیت و من چون نداره نیازی

 پس ! اطرافیانی فکر به فقط تو وجدان ، بردی ردگیافس و غم مرز تا رو آشیل خوبت نیت خاطر به قبال -

  ؟ چی آشیل خود

 ، شی رها میخوای ! ماورایی موجود ترین خودخواه تو میدونند همه ؟ آشیلی فکر به تو بگی میخوای -

 ، االختیاره تام موجود یه انسان ! غیرممکنه چیزی همچین ولی شی ابدی و برسی واقعیت به ذهنیت از

 .. دنیا این نام گم نداهای ما و کشتیه این ناخدای انسان

 سلطه تحت رو نفسش نمیتونی تو میریم دنیا از آشیل با و شدیم زاده آشیل با ما ، هستیم آشیل وجود از ما

  ! بگیری

 فنا من قدرت ، کنه رهام و بزنه صدام آشیل کافیه ! عینیه جهان تو من جای ، میشم آزاد دنیا این از من -

 .. ناپذیره

 از هیچی ما و آشیله مادر تو خالق ، شبانشی کابوس تو ! من مثل درست ، آشیلی ذهن زاده فقط تو -

 .. کنار بزار رو پروازی بلند و گستاخی پس نداریم خودمون

 شدم می آزاد باید ، بود پر ها حرف این از من گوش اما داد ادامه پدربزرگیش های نصیحت به وجدان

 داغ جنسی رابطه یه به وقتی حتی اینکه از ، بودم خسته آشیل تخیالت و افکار تو شدن ور غوطه از چون

 بین از رو خیالش و واقعیت مرز تا کردم می تالش هرچقدر و داشتم حضور من کرد می فکر وار جنون و

  ! نداشتم توفیری ببرم
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 وقتی حتی ، مباش خواب رخت توی شوکا و آشیل زن بهم حال بازی عشق شاهد و بشینم بودم مجبور

 اون دائما وجدان اینکه به ، دادم می گوش آشیل افکار به و نشستم می تخت شونه روی بودند کار روی

 انجام خطایی کار هرگز فاسد هرزه شوکا که این بدتر اون از و خوردم می غبطه داشت کنترل تحت رو

 .. بده بهم وسوسه برای موقعیتی آشیل تا داد نمی

 رو نخور درد به آشغال تیکه یه احساس ، زد پسم بگیرم رو نفسش کنترل کردم شتال بارها که هرچند

 نه ، بود خیانت و ریا و دروغ اهل نه آشیل ، کنم سر هدف بی ها شب و روزها بودم مجبور که داشتم

 وجدان کله و سر کنم وسوسش میکردم تالش که بار هر ، بودم کاره هیچ عمال من ! قتل و تجاوز و دزدی

 .. میگشت بر و شد می پشیمون راه وسط خودش یا میشد داپی

 .. شنیدم صداشو ، شکست کمرش گذاشت زمین روی رو زنش جون بی تن وقتی ، داشت فرق اونشب اما

 فرو آشیل بردباری و استقامت دیوار و شد منفجر بمب مثل بود کرده خفه گلوش توی ها ساعت که بغضی

 .. زد می صدا رو زمین و آسمون و کشید می عربده ، ریخت می شسر روی گل و کرد می گریه ، ریخت

 برق و رعد الی به ال هاش عربده صدای ، زد می چنگ زنش سرد بدن به و کرد می پاره رو هاش لباس

 .. داد می ادامه التماس و عجز به آشیل و شد می گم

 زخمیش سرخ های لب و داد شتکون بار چند حتی ! کنه باز چشماشو ، شه بلند کرد می خواهش زنش از

 .. بوسید رو

 ! ترسید می تنهایی از هنوز ، شده تنها دوباره کنه باور خواست نمی آشیل و بود رفته دنیا از شوکا

 اون کرد می حس ، بمونه زنده نمیتونه شوکا بدون کرد می حس و بود داده دست از رویاهاشو دوباره

 که بود کوبیده خودش سینه و سر به اینقدر ، بود ردهک گریه اینقدر چون میکشه آخرشو نفسای شب

 .. کنه کمکش تا انداخت می چنگ ای ریسه هر به ، نمیومد باال نفسش

 ؟ ببخشه زندگیشو زن تنها قاتلین خواست می ازش ؟ گفت می چی ! کنه آرومش تونست نمی هم وجدان

 بودم من فقط لحظه اون ! نیست یشدن که دونست می هم خودش ؟ باشه آروم و شه بلند میخواست ازش

 کرد خطابش بار چندین و شد ظاهر شب سایه زیر مشکی بارونی با که مردی ، کنم آرومش تونستم می که

.. 
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 چند و برداشتم سر از بارونیمو کاله ، اومد بند اش گریه من دیدن با و آورد باال آرومی به رو سرش آشیل

 .. شدم نزدیک بهش قدم

 می کمک بهش کنه دراز دست سمتم به اگه میدونست خوبی به آشیل ، نداشتم هم کلمه هی گفتن به نیازی

 .. اومد دستش کار حساب من دیدن با ، نبود چینی مقدمه و سازی قافیه به نیازی ! کنم

  ! کن کمکم ! وسوسه میمیرم دارم .. دارم : گفت و کرد دراز سمتم به دستشو

  ؟ میخوام چی عوضش در که دونیمی : پرسیدم و کردم مکث لحظه چند

 می خواهش .. خواهش کن کمکم ! بمونم زنده شوکا بدون نمیتونم من ! میدم قول .. قول .. میکنم رهات -

  ! کنم

 هایی زن چه و منزوی آشیل چه ، بردم می لذت زندگی برای ضعیف های آدم التماس دیدن از همیشه من

 . رسوندم قتل به که

 می نگاه اطراف به نگرانی با و بود ترسیده کمی آشیل ، داد سر مهیبی غرش سمونآ ، گرفتم که دستشو

 مبهوت و مات وجدان ! کردم تسخیر نفسشو و شدم آزاد جا همین از ، زدم ای موذیانه لبخند من اما کرد

 به من و گذشت کار از کار دادیم دوستی دست وقتی اما کنه منصرف رو آشیل کرد می تالش و بود ایستاده

 جسم یه ! بشنوم ، ببینم ، کنم لمس میتونستم ، داشتم واقعی های انگشت ! شدم مبدل عینی جسم یه کالبد

  ! اهدافم به رسیدن برای واقعی

 رها خودشو کرد می تالش ، زد پا و دست حسابی مشتام زیر بیچاره ، کردم خفه رو وجدان اول وهله در

 تمومه کارت : گفتم و زدم پوزخندی ، نداشت فایده اما گیرهب کنترل تحت رو آشیل نفس دوباره تا کنه

 .. کرده انتخاب کیو آشیل که میبینی ! کنی نطق توش تا نیست شنوایی گوش بعد به این از ! وجدان

  ! میندازی دردسر به آشیلو تو ! شیطانی خود تو .. تو .. تو -

 خریدم عزت و احترام براش حداقل اما واستخ می آشیل که نبودم آلی ایده مرد من ، گفت می درست شاید

! 
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 هوا به و شد دود مرد وقتی ، داد کیف بیشتر هم پتیاره زن دو اون مرگ از حتی آشیل احمق وجدان کشتن

 و زدم زانو زنم تن جلوی نداره چیزی صفت شیطان تبهکار نفس یه جز آشیل میدونستم که حاال ! رفت

 .. شکافتم رو شکمش

 اما باشه شده سقط داشتم انتظار ، رسیدم جنین به تا شدم شکمش کردن پاره مشغول سنهگر کفتار یه مثل

 .. داشت قرار رحم توی هنوز ناقص جنین

 قرچ دندونم الی ریزش نرم های استخون اما نبود بزرگ خیلی ، کردم شروع نرمش و ترد کله از اول

 .. داشت بهتری طعم بود پخته اگه و بود ای خوشمزه جنین ، داشت خوبی طعم و کرد می قرچ

 دلم ! انداختم زنم سرد صورت به نگاهی و کردم پاک رو خونیم های لب دور ، بچم گوشت خوردن از بعد

 من اما نبود بلد رو اینکار اصال آشیل ، بدم نشون بهش رو سکس واقعی طعم مرگش از قبل خواست می

 ، اومد خوشش خوردنم از حسابی شوکا ، دمدا نشونش مهارتمو خوابیدم باهاش که ای دفعه یه همون

 هرچند باشه من زن میتونست اون ، بره می داره لذتی چه کنم حس تونستم می نبود دنیا این توی انگار

 خوشم یکی از معموال ! نه یا باشم زنی با میتونستم هیچوقت نمیدونم ، نبود خواستنی و جذاب اونقدر که

 .. کنم درست سوپ اشچشم از میدادم ترجیح بعد و میومد

 .. جالبه خیلی یکی این داستان ! بود بیستمی طعمه کنم فکر ، اومد خوشم واقعا یکی از بار یه

 اومده آرایشگاه از تازه ، داشت خردادی بوی و عطر خیابونا اما ! نیست یادم دقیقا ، بود بهار میکنم فکر

 ، بزارم نمایش معرض در چشمامو احمق لآشی برخالف تا بودم کرده کوتاه حالتی خوش مدل موهامو و

 که افتاد پوش خوش ساله 25 24 زن یه به چشمم بودم کرده پارک ماشینمو که جایی نزدیک اتفاقا

 تالش ! بود غریبی و عجیب مسئله فانتزی موی رنگ دوران اون توی خب و داشت رنگی آبی موهای

 و بود اومده خوشم موهاش رنگ از فقط منداشت بدی قصد اصال میخورم قسم و بشم نزدیک بهش کردم

 ..  باشه تر اخالق خوش یکم بود بهتر بیوفته زنجیری قاتل یه گیر خواست نمی هرزه اون اگه

  ؟ چنده ساعت ببخشید : پرسیدم ازش مودبانه

  ! ظهر از بعد نیم و دو -

  ؟ هستید کسی منتظر -
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  ! بله : گفت و کرد نگاهم چپ چپ زن

  ؟ کی بپرسم میشه -

 .. لطفا نشید مزاحم ! آقا داره ربطی چه شما به : داد جواب پروویی با

 ماشین توی تا شدم دور ازش و نشست ام چهره به اخمی ، نیومد خوشم برخوردش از اصال راستش

 .بشینم منتظر

 میدونی ، خوردم رکب فهمیدم من و کرد دراز دست تاکسی دیدن با اما موند معطل ای دقیقه ده دختر

 ، بده پس اشتباهشو تاوان بود الزم و زد گولم عوضی دختره اون اما نمیاد خوشم دروغ از اصال رهنگس

 و کردم روشن ماشینمو پس داره عواقبی چه ابلیس به گفتن دروغ بدم نشون بهش گرفتم تصمیم منم خب

 .. بگیرم یاد مسیرشو تا افتادم راه تاکسی دنبال

 اخالقی بد خودش اما بخره جونشو تونست می ، افتاد چشمم از گلخوش و مامانی دختر اون زود خیلی

  ؟ شرف بی زن اون ادبی بی یا بود من تقصیر این حاال ، کرد

 اطمینان تا باشم داشته نظرش زیر مدت یه گرفتم تصمیم و شدم حفظ مسیرشو رسید اش خونه به وقتی

 خونش به شب نصف تنهاست و تک ادب بی ردخت شدم مطمئن اینکه از بعد ! میکنه زندگی تنهاکنم پیدا

 .. بزارم دستش کف حقشو تا رفتم

 دروغ بهم تو : گفتم بهش من اما کنم ولش تا میداد فحش حالی بی با ولی بود ترسیده حسابی یکی این

  ! بدی اشتباهتو تاوان باید حاال عزیزم شکستی قلبمو و گفتی

 به نگاهی ، بدم بهش خوبی درس گرفتم تصمیم کرد نمی اسالتم بقیه مثل و بود سرتقی دختر که اونجا از

 رو تی دسته و شد بلند جا از ، افتاد بود اتاق گوشه که بلندی تی دسته به چشمم و انداختم اطراف و دور

 ؟ عزیزم داشتی سکس آنال تاحاال : پرسیدم دختر از ای موذیانه لبخند با سپس برداشتم

 ! ماهان.. ماهان -

 مالیدم را آلودم خواب چشمان ، انداختم زد می صدا را نامم که انوشه دکتر به نگاهی و بردم باال را سرم

  ؟ سنگینه اینقدر خوابت همیشه پسرم : گفت و بست را تاب لپ در انوشه دکتر که
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  ! میدیدم خواب داشتم انگار فقط .. فقط .. نه : گفتم و مالیدم را ام پیشانی ، کشید می تیر سرم

  ؟ وابیخ چه -

 ! بود شب هشت ، کردم چک را ساعتم و شدم بلند صندلی روی از ، دادم تکان دانم نمی نشانه به سری

 زیاد خستگی خاطر به احتماال ، رفتم می خواب کار سر جدیدا چرا دانم نمی ، خوابیدم کی که آمد نمی یادم

 .. بود

 خانمم ! شده مشغول ذهنت پرونده خاطر به زنم می حدس : پرسید رسید می نظر به نگران که انوشه دکتر

 تنها زیاد نیست خوب مجرده پسر گفت ، کنم دعوتت شام برای تا خواست ازم و زد زنگ پیش ساعت نیم

  ! بمونه

  ! ندارم مشکلی من ، دکتر نمیشم مزاحم -

 خانم حرف رو که میدونی ! پسرمی ، فرهاد مثل هم تو : گفت لبخند با و زد ام شانه به ای مردانه ضربه

 .. میشه ناراحت نیای اگه ! کرده درست پر شکم مرغ شام برای ، زد حرف نمیشه

 داری نظرم به ! دارم مهمی حرفای هم پرونده این به راجع : داد ادامه که دادم تکان باشه نشانه به سری

 .باش صادق نم با پسرم .. ماهان برسی نظر به آشفته اینقدر ندیدم هیچوقت ، کنی می خسته خودتو

 رو چیز همه : پرسید نگرانی با و کرد متمایل من سمت به را سرش ، آورد تر پایین را صدایش تن دکتر

  ؟ راهه به

 کار وکیل اینکه با نداشت قرار و آرام من ذهن اما باشد رسید می نظر به ، بدهم جوابی چه دانستم نمی

 سری حال این با میدانست خدا بود هرچه دلیلش ، نمک مدیریت را پرونده این توانستم نمی بودم ای کشته

 ..کنم آرام را دکتر تا دادم تکان بله نشانه به

 برد خوابم ابلیس صدای وسط ، گذاشتم کیفم در را تاپم لپ و کردم جمع را وسایلم کاری ساعت از بعد

 .. کرد چکار آبی مو دختر آن با نفهمیدم اصال

 مالقات اش خانواده با هم قبال که آنجایی از ، کردم حرکت انوشه تردک سر پشت و شدم اتومبیلم سوار

 .. بودم بلد را اش خانه مسیر داشتم
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 انوشه دکتر همسر کردم می احساس اخیرا ، نبود دلیل بی هم خانوادگی های آمد و رفت و ها مالقات این

 که ای بهانه هر به و وقت بی و وقت ، دهد می نشان زیادی عالقه سوگل کوچکش، دختر و من آشنایی به

 آخر ترم دانشجوی دخترش آخر ، کرد می دعوتم ناهار و شام برای آمد می تهران به اهواز از دخترش

 نمی را او خیلی ، نبود بدی دختر که بگویم سوگل از ، زد می سر خانواده به گاها و بود روانشناسی

 دلربا و زیبا چندان اش چهره ، است داری انزب و سر دختر فهمیدم اول قرار چند همان در ولی شناختم

 .. نبود

 طبی عینک معموال ، رسید می شانه روی تا اش شده رنگ زیتونی موهای ، داشت مشکی ابروی و چشم

 ولی رسید نمی ام سینه زیر تا قدش ، داشت قلمی شده عمل بینی و غیتونی ریز لبان و زد می مستطیلی

 .داشت ریزی بندی استخوان کل در و بود الغر

 فطرتا که جایی آن از ، داشت حضور انوشه دکتر خانه در سوگل هم شب آن بودم زده حدس که طور همان

 سینه خط که کوتاهی آستین پیراهن و برمودا جین شلوار یک با سوگل هستند فکری روشن و باز خانواده

 شب آن ، کرد استقبال نوشها دکتر و من از مادرش همراه به در جلوی گذاشت می نمایش به را سفیدش

 .. بود زده متفاوتی تیپ کال

  .. بود گذاشته طبی لنز ، عینک جای به و کرده شرابی را رنگش زیتونی موهای

 می اکتفا دستم فشردن به تنها که قبلی دفعات برخالف سوگل و کرد استقبال من از گرمی به انوشه خانم

 پدرش جلوی دانستم نمی ! ماندم مبهوت و مات هم من ، وسیدب را ام گونه و ایستاد پایش پاشنه روی کرد

 .نشستم راحتی مبل روی صدا بی و آرام و شدم شوکه فقط ، کنم اخم یا بزنم بیخیالی به را خودم

 لحن همان با و زد اشاره من جلوی میز به بلکه دیده چه که نیاورد خودش روی به اصال انوشه دکتر

 خانمم االن ، نکن تعارف ! آورده خرمایی کلوچه دزفول از سوگل ، جان انماه : گفت اش همیشگی پدرانه

 .پسرم بگیری جون بدن بر بزن کلوچه با میاره چایی

 بین همین در کند عوض را لباسش تا رفت اتاق به دکتر ، کردم تشکر او از سر با و زدم کمرنگی لبخند

 اتاق در پشت بدید رو کتتون مایلید اگه ماهان آقا : گفت ظریفش و نازک صدای با و آمد سراغم به سوگل

 . کنم آویزون

 ممنون خیلی بله -
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 .بیاورد را چای سینی تا زد صدایش آشپزخانه از مادرش ، دادم سوگل به و درآوردم را کتم

 این از یکی اگر مطمئنم که داشت قرار نشیمن در بزرگی کتابخانه ، انداختم برم و دور فضای به نگاهی

 که آنجایی از ، کردند می رد تیغ زیر از را اش خانواده و انوشه دکتر رفت می بیرون خانه در از ها کتاب

 و کرده جمع را حزب این ایدئولوژی کتب معموال داشت را خلق فداییان چریک و کمونیستی گرایش دکتر

 از دست یکچر حزب پاشیدن هم از و انقالب پیروزی از بعد حتی ، داشت می نگه اش خانه کتاب در

 شبکه خانه در هم هنوز ، ندارد خبر او اندیشی چپ گرایش از من جز هیچکس و برنداشته آنان طرفداری

 وجود بدون آزادی انوشه دکتر نظر از ، دارد را خودش خاص جلسات و کند می نگاه سیاسی های

 کمونیست

 گفتم می و زدم می پوزخندی من آورد می میان به را سخن این من برابر در که هربار ، شد نخواهد محقق

 اهداف و آرمان که کنیم نمی زندگی 30 دهه توی بالنسبت ؟ زنی می حرف آزادی کدوم از دکتر :

 دیدیم ، کرد پا به ای ریزی خون چه کمونیست بهونه به استالین دیدیم ما ! باشه رویا یه برام کمونیست

 می حرف آزادی کدوم از .. کردند مردم حق در خیانتی چه خلق فدایی چریکای عراق و ایران جنگ تو

 و فلسفی عقیده چندتا جز مگه ، خوره نمی هم دیوار جرز الی درد به لیبرالیست نه کمونیست نه ؟ زنید

 سیاسی مکتب کدوم ! شدند زمانه ایدئولوژیای آزمایشگاهی موش که مردمن این ؟ هستند چی سیاسی

 در خیانت کنید می شما که کاری اما ! دکتر درنمیارم سر سیاست از من ؟ باشه کمونیست که بوده کارآمد

 .. خانوادتونه و مردم حق

 تفکر حقانیت اثبات و مشاجره به باز اما ، آمد نمی خوش دکتر مذاق به چندان  هایم حرف این اگرچه

 بحث در همیشه اینکه برخالف ! معناست بی سیاست بپرسید من از اگر ولی داد می ادامه اش سیاسی

 در را تمامشان خالصه و خواندم زیادی سیاسی های کتاب کردم سکوت جامعه و دانشگاه سیاسی های

 خب ! است سیاست شبیه فوتبال گویند می که اید شنیده تاحاال حتما : گویم می شما به ساده مثال یک قالب

 بازیکنان ، بینید می وماستادی یا تلویزیون از شما که چیزی ! است ساده ؟ چیست آن تشابه وجه دقیقا

 جنجالی بازی بالفرض ! است دوستانه ظاهر به و جوانمردانه بازی یک و مشتاق تماشاچیان ، محبوب

 طرفداران ، کنند می فروش پیش را آن بلیط قبل روزها از ، بگیرید نظر در را پرسپولیس و استقالل دربی

 گویند می افتخاراتشان و اند گذرانده که فصلی از ، خواهند می کری دیگر یک برای و افتند می هم جان به

 عدالتی هیچ اینکه از غافل دارند اعتقاد بازی در عدالت به همه ظاهر به ، کنند مغلوب را مقابل طرف تا
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 می تر ساده ! شد خواهد اعالم گل تعداد و برنده ، شد تعیین دربی زمان که روزی همان ، نیست کار در

 دست او با فردا و گفت سخن کشور فالن علیه جنگ و استثمار از تریبون تپش فالنی امروز ، گویم

 سرسبز ظاهر به روی و رنگ و استادیوم تماشاچیان ، محبوب بازیکنان همین سیاست ، داد دوستی

 چه قبل فصل در تو تیم نیست مهم ، نشد محق هرگز بازی هر انتهای که عدالتی همان ! است زمین

 را اسمشان که آنان جز تصمیمی و اراده هیچ و باخت خواهد ببازد باشد قرار امروز اگر داشته افتخاراتی

  ! نیست دخیل برم نمی

 سردتر او با کمی دادم ترجیح من ، کرد شروع انوشه دکتر و من از اول و برگشت چای سینی با سوگل

 شرمانه بی حرکت مادرش و پدر برابر در نظرم به ، نیامد خوشم در جلوی بوسه از اصال زیرا کنم رفتار

 ! داد انجام ای

 پسرم فرمودی رنجه قدم ، ماهان آقا به به : کرد شروع زبانی شیرین با و پیوست ما جمع به انوشه خانم

 .. بودی نزده سر فقرا فقیر ما به بود وقت خیلی !

 ! میشه خلوت سرم آینده ماه تا ایشاهلل ام پرونده درگیر روزا این متاسفانه ، انوشه خانم دارید اختیار -

  ؟ حالن چه در فرهاد پسرتون راستی

  میکنه کار عسلویه تو ، جنوبه فرهادم -

  ؟ درسته بودند پتروشیمی صنایع مهندس -

  ! تهران میاد دیگه روز سه دو تا اونم ایشاهلل ، بله -

 .باشند موفق ، سالمتی به -

  ؟ برادر و پدر ؟ شکر رو خدا خوبن خانواده ، جان اهانم بگو تو : پرسید و زد مهربانی لبخند انوشه خانم

 .. رسونند می سالم بله -

 فکر بودمشون دیده بار اولین من خودشه کپ ، داره بزرگتر داداش یه ماهان آقا : گفت سوگل به رو او

  ! هستند دوقلو کردم

  ؟ هستند بزرگتر سال چند ، سالمتی به آخی : گفت و خندید سوگل
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 . سال پنج -

 مشغول سفره چیدن به دخترش و او ، شد حاضر انوشه خانم پر شکم مرغ تا کردیم بحث کمی خالصه

 .نشستیم شام نفره شش میز پشت آنها تعارف با ما و شدند

 می پیدا وزن اضافه کیلو سه دو میامدم انوشه دکتر خانه به که هربار اما نداشتم پرخوری به عادت من

 .. خوردم برنج و ساالد پر بشقاب یک انوشه خانم لطف به هم شب آن ، کردم

 نیم ، گیرند سخت خیلی استادامون : گفت و کشاند اش رشته و دانشگاه به را بحث سوگل شام میز سر

 اختالل رو دارم نامه پایان برای ترم این ! شد باال قبلم ترم معدل شکر رو خدا اما کنند نمی ارفاق هم نمره

 پزشکای روان از یکی با تماسی یه و کنم می استفاده خارجی رفرنسای از ، کنم می کار هویت تجزیه

  ! داشتم آمریکایی مشهور

 درباره نامتون پایان موضوع این حاال خب : پرسیدم کردم می ریش ریش را مرغ چنگال با که همانطور

  ؟ چیه

 می پیدا مجزا شخصیت تا سه یا دو بیمار که روانیه خطرناک و مهم اختالالت از یکی ، DID میگن بهش -

 همدیگه جانشین تونند می و دارند فردی به منحصر های ویژگی و توانایی شخصیتا از کدوم هر ، کنه

 داره خودشو آرزوهای و مادری زبان ، جنسیت ، مهارت ، خط دست هم شخصیت هر بدونی جالبه ، بشند

  ؟ نیست جالب ، کنه ربهتج رو قاعدگی چندبار ماه یه تو باشه زن اگه ممکنه حتی !

 عادات هرکدوم.. هر : پرسیدم بریده بریده و آوردم باال را سرم آرامی به ، زد یخ او سخنان شنیدن با بدنم

 ؟ دارند .. خودشونو روش و

 آقای اسمش مثال که فرعی هویت اما باشه منزوی و گیر گوشه فرد یه اصلی هویت ممکنه ، اهوم -

  ! باشه اجتماعی و رو خنده و بشاش شخصیت یه ایکسه

 یا شنوند می همو صدای ؟ دارند ارتباط هم با شخصیتا این : پرسیدم کنجکاوی با و گرفت باال قلبم تپش

  ؟ میدند دستور بهم

 خبر هم وجود از گاهی : گفت و زد بخشی رضایت لبخند بود شده مبحث این به ام عالقه متوجه که او

  ! نه گاهی و زنند می حرف هم با و دارند



 

ابلیــسوسوسه                       Page 232 | 462 
 

  ؟ بدند شخصیت تغییر میشه باعث چی .. چی -

 .. فرد خود دلخواه به حتی یا زا استرس موقعیت یه ! باشه میتونه هرچیزی : گفت و انداخت باال ای شانه

 عجیبم حال متوجه که انوشه دکتر ، زدم زل کوری نقطه به و افتاد دستم از قاشق او آخر جمله شنیدن با

 را آخر دقایق و ابلیس با مالقات ، خاطراتم و افکار در من اما زد صدا را نامم و داد تکانم ربا چند بود شده

 و کرد می گریه ، گفت می سخن بریده بریده او ، بود مکالمه حال در دیگری مرد گویا که آوردم می یاد به

 می حاال و نبود خبری سرد و خودخواه ، شوخ مرد آن از اصال ! بود پشیمان کارهایش از ابلیس برخالف

 ابلیس را او خواست می من از چرا فهمم می حاال ، کرد می استفاده من جای به ما واژه از او چرا فهمم

 با را من معموال گفت جواب در او و کردم خطاب را نامش که زمانی ، افتادم اولم مالقات یاد به ! کنم صدا

 آن ! ابلیس نه بود آشیل همسر شوکا ، شد می جور و جفت داشت چیز همه کم کم ! شناسند نمی اسم این

  ! شده غالب او بر فرعی شخصیت عنوان به ابلیس و هستند آشیل خاطرات ها

 نگران چهره به رو ، شدم بلند جا از  پس کردم پیدا را پازلم شده گم تکه حقیقت این فهم با کردم احساس

  ! دمبرگر باید من .. من : گفتم و کردم انوشه خانواده

 .. کیک سوگل ! نخوردیم دسر که هنوز اما ؟ برگردی : پرسید تعجب با انوشه خانم

 یادم االن همین ! دیگه وقت یه ایشاهلل انوشه خانم خوام می عذر : گفتم مودبانه و پریدم او حرف میان

 .. بدم انجام مهمی کار باید که افتاد

  ! مایلی هرجور پسرم باشه -

 میتونم من انوشه خانم : گفتم بود نشسته کرده بغ و شده ناراحت رفتنم خبر شنیدن با انگار که سوگل به 

  ؟ باشم داشته امشب رو نامتون پایان تحقیق

  ؟ من نامه پایان : پرسید تعجب با

 DID همون بله -

  ! کنم می ارسال ایمیلتون به جزییاتشو ولی ندارم همراهم که االن واال -

 .. شبام آخر تا میشه اگه -
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  ! شدی هول یکم انگار ؟ پسرم افتاده اتفاقی : پرسید کنجکاوی با دید را ام عجله که انوشه دکتر

 کردم حل رو ابلیس پرونده گمونم به -

  ؟ چی : پرسید و شد بزرگ تعجب از دکتر چشمان

  ! کنید تشکر دخترتون از باید : گفتم لبخند با و زده اشاره سوگل به

  ! بگه منم به یکی ؟ کردم چیکار من ؟ چیه جریان : پرسید بود نشده ما بحث متوجه که سوگل

 می فکر ! میدم توضیح چیزو همه حضوری من بزنید دفتر به سر یه پدرجان با فردا بیکارید فردا اگه -

 .. بخوره هم نامتون پایان درد به من کیس کنم

  ؟ دارید بیماری این با کیسی شما یعنی ؟ جدا : پرسید شادی با و کرد ذوق سوگل

 .. کنید قضاوت تا ببینید باید اول نظرم به -

 و کشیدم راحتی نفس چرخاندم که را سوییچ ، افتادم راه اتومبیلم سمت به انوشه خانواده از خداحافظی با

 ! منه دست برنده برگ ! ابلیس انداختم گیرت : گفتم زیرلب

 درست سوگل های حرف اگر ، افتادم عطاملکی تلفن شماره دنبال به در به در ، برگشتم خانه به که همین

 تا عطاملکی چون زبردستی روانشناس که است عجیب اما باالست بیماری این به اشیل ابتالیامکان باشد

 از شخصی همراه شماره هیچ زیرا نداشت ای ثمره تالشم ، بود نشده او بیماری کشف به موفق روز آن

 .. بگذرام میان در را سوگل تئوری و روم او مطب به فردا گرفتم تصمیم ، فتمنیا اینترنت در دکتر خانم

 ، افتادم ابلیس تجاوز قسمت و اعتراف دی سی یاد کردم می عوض را هایم لباس اتاق در که همانطور

 ادامه به تا کردم راضی را خودم باالخره ولی نه یا بدم گوش را آن خواهم می که نبودم مطمئن اگرچه

 قرار هایم گوش روی را هدفونم و کرده باز را تاب لپ ، نشستم تختم روی پس سپارم گوش او ترافاتاع

 [ : دادم

 به نگاهی ، بدم بهش خوبی درس گرفتم تصمیم کرد نمی التماس بقیه مثل و بود سرتقی دختر که اونجا از

 رو تی دسته و شد بلند جا از ، دافتا بود اتاق گوشه که بلندی تی دسته به چشمم و انداختم اطراف و دور

  ؟ عزیزم داشتی سکس آنال تاحاال : پرسیدم دختر از ای موذیانه لبخند با سپس برداشتم
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 چقدر نبود مهم ! خواست کمک ناله با و داد تکون نه عالمت به سرشو بود نمونده براش جونی که دختر

 رو درد هنوز اما بود شده گیج و بیحال لوروفرمک اثر خاطر به ، بزنه جیغ میخواد دلش چقدر یا میکنه تقال

 .. کرد می حس خوبی به

  ! بستم تخت فلزی شونه به مچ از دستاشو و گردوندم برش ، شدم نزدیک بهش

 کنم کاری زور به شدم مجبور و نکرد گوش اون اما بایسته پا و دست چهار سگ یه مثل خواستم ازش

 دلم ، رسیدم دوزش مامان قرمز شرتش به تا دادم جر مقدمه بی ایشو پارچه شلوارک ! کنه قمبل جلوم

 اش* به قراره دونست می اینکه با و کرد می بداخالقی باهام دختره اما باشم رحم بی اینقدر نمیخواست

 .. داشت نمی بر لجبازی از دست بدم

 از ، کرد برخورد باسنش به دوباره و شد پرتاب تیرکمون مثل شورتش کش ، کشیدم رو زیرش لباس

  ! باشیم این از بهتر میتونستیم ما : گفتم و زدم لپش به ای بوسه شرت روی

  ! شو خفه .. خفه -

 صحنه ! کردم نمی باسنش توی ته تا رو بلند دسته تی بیاره دست به دلمو میکرد تالش ذره یه اگه شاید

 بازی به اعصابمو دختره ناو اما نیستم خشن اینقدر معموال من سرهنگ میدونید ، بود انگیزی شهوت

 .. دادم فشارش ته تا و کردم مقعدش وارد رو متری یک تی هوا بی و شدم ناراحت خیلی منم ، گرفت

 بالشت روی و شد خارج دهنش از که شدم رنگی سیاه خون متوجه لحظه یک و اومد بند دختره نفس

  ! بودم داده جرش کنم فکر ، ریخت

 اما بود شده گوهی یکم تی دسته ، کشیدم بیرونش اروم اروم داشته نگه رو تی ثانیه چند اینکه از بعد

 .. بود جیگرش و دل برای احتماال که بود شده جمع خون لخته کمی انتهاش روی

 بزنم، لیس کمی تا  کردم باز بود شده آلود خون و باز دستم مچ اندازه به که مقعدشو و اندام کنار رو تی

 .. بردم لذت خونیش مقعد خوردن از اما کنم تنبیهش این از بیشتر نتونستم و مرد درجا دختره

 به هام سوگلی جزو ها مدت ، شدم می ارضا بهش کردن نگاه با تنها که بود خوشگل ای اندازه به اون

 .. کرد می بیدار شهوتمو اش پاره مقعد دیدن مرگم از بعد حتی و میومد حساب
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 یکی این آه ، شدم سفیدش های شونه بوسیدن مشغول و کردم شبغل شد تموم باهاش کارم اینکه از بعد

 ... نکرد تالش زندگیش برای کافی اندازه به نظرم به ! بمونه زنده میتونست

  ! هستی حرومزاده یه تو : داد جواب جدیت با سرهنگ

 رفته اژنو اون توی مردی هر اسپرم ممکنه ، اومدم وجود به فاحشه یه رحم از من حال هر به ! ممکنه -

  ! باشه

  ! میزنی بهم حالمو داری ! بسه -

 از نمیخوام ! خونه و سیاهی رنگ از پر من گذشته ، قشنگشه جاهای تازه این : گفت و خندید ابلیس

  ! بزنم حرف مادرم فاحشگی و بچگیم دوران

 میخوای حرفا نای با ، همینطور هم پدرت ! نبوده فاحشه یه هیچوقت تو مادر ؟ میگی چیزی همچین چرا -

  ! داشتند دوستت اونا ؟ ببری خانوادتو آبروی

 ! سرهنگ جناب ببینند عالقشونو مورد پسر تا نیستند زنده اونا که حیف -

  ؟ میکنی گریه داری ببینم : پرسید تعجب با سپس کرد سکوت لحظه چند سرهنگ

 من .. من ! باشم خوبی پسر تا دمکر می تالش من : گفت لرزان صدایی با و شد بلند آشیل فین فین صدای

 می سرم توی رو فامیل پسرای استعداد و هوش فقط .. فقط اونا ولی کنند افتخار بهم میخواست دلم فقط

 کردند می اذیتم اونا ! عرضم بی من کرد می فکر پدرم.. پدرم ... نداشت عالقه هنرم به مادرم ، زدند

   ! میدادند ارمآز حرفاشون با و .. با و کردند می تحقیرم

 : داد ادامه باشد پیدا صدایش در لرزش اندکی اینکه بدون و شد سرد و قاطع جدی، کالمش لحن دوباره

  ؟ نه میمیریم ما همه ! مردند جفتشون باالخره اما

 دوباره خب.. خب : گفت و کرد عوض را بحث رسید می نظر به گیج کمی او تغییرحالت این از که سرهنگ

 ؟ کردی پیدا چطوری رو اونا ، قربانیات اولین ! ای زنجیره های قتل بحث به برگردیم

 گیر رو حرومزاده دوتا اون چطوری کنم تعریف براتون اینکه از قبل بهتره و مفصله داستانش آه -

  ! بشاشم برم انداختم
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 دوباره مرا کهاین از او ، زدم سر عطاملکی خانم مطب به بروم کارم دفتر به اینکه از قبل زود صبح ]

  ؟ شما هم باز آشتیان آقای : پرسید و خورد جا کمی کرد می مالقات

  ! بزنیم حرف باید : گفتم و ایستادم کارش میز مقابل

  ؟ مورد چه در -

 یا ابلیس هویت تجزیه اختالل : گفتم و گذاشتم او میز روی بودم گرفته سوگل ایمیل جزییات از که پرینتی

  ! میرست آشیل بگم بهتره

 یه کنید می فکر : پرسید متکبرانه و داد باال را ابرویش تای یک ، انداخت اوراق به نگاهی خانم

  ؟ میفهمه من از بهتر ساده دانشجوی

  ! داره تطابق دیدم آشیل از من که چیزی با کامال تحقیقاتش اما -

 وجود با حتی میشه اعدام صورت هر در اون ؟ چی که خب : گفت بیخیالی با و انداخت باال ای شانه دکتر

  ! اختالل این اثبات

 ارزشمنده کیس یه من برای اما باشه نداشته اهمیتی شما برای پرونده این شاید : دادم جواب جدیت با من

 ممکنه شده مرتکب رو قتل 56 اون آشیل فرعی شخصیت کنم ثابت بار اولین برای بتونم اگه ،

  ! باشه تخفیف  جای

 اختالل اثبات ! نیست تگزاس که اینجا ؟ هستید مملکت این وکیل شما آشتیان آقای : گفت و خندید دکتر

  ! داره فرق خارجی کشورهای با ما قوانین ، نداره نهایی حکم در تاثیری هیچ آشیل

 سواد تونید نمی شما شده اشاره ای مسئله همچین به هم ما اساسی قانون توی اما : دادم جواب تندی به

 نور حتما دارم تاکید قضیه این اثبات به اینقدر اگه و مملکتم این وکیل سالهاست من ، ببرید سوال رزی منو

  ! دیدم امیدی

 دارید که سوخته قاتل یه برای دلتون جدا آشتیان آقای : پرسید پرویی با و زد چانه زیر به دستی دکتر خانم

 و پول به جانیمون قاتل تبرئه با دارید تصمیم شایدم ؟ بدید نجاتش تا زنید می آتیش و آب به خودتونو

 تجربه ها دادگاه توی تو سن اندازه من چون نداره اهمیتی برام هست که هرچی ! برسید هنگفتی شهرت
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 رویه توی تغییری هم هویت تجزیه اختالل اثبات با حتی نده هدر خزعبالت این پای وقتتو ، جون بچه دارم

  ! کنی نمی ایجاد قضایی

 تحقیقات دیدن اینکه مثل : دادم خونسردی با سپس بردم فرو هایم جیب در را دستانم و زدم ندیپوزخ

 رو بیماری نتونستید اینکه از ! عطاملکی خانم زده پرتون تو حسابی روانشناسی دانشجوی یه معتبر

 ، کنید دور ندهپرو اصلی مسیر از رو من تا کنید می تالش ها گویی گزافه این با و ناراحتید بدید تشخیص

 و هستم مشهور کافی اندازه به هم االن چون شهرت به نه و میدم اهمیت پولش به وکیل عنوان به نه من

 بزرگی اشتباه امثالت و تو کنم ثابت میخوام فقط من نداره آنچنانی دستمزد پرونده این میدونستم اولم از

  ! کنید می بازی آدم یه جون با که سوادیتونه بی از ناشی این و کنید می

  ! بفرمایید ! آشتیان آقای بیرون بفرمایید -

 هم خودش ، نشد دوستانه مشاجره و بحث این ادامه به حاضر حتی و کرد بیرونم اتاقش از محترمانه او

 ساله پنجاه پیرزن یک از صورت هر در ، بیاورد رو به را آن خواست نمی و داده بزرگی گاف دانست می

  ! رفت مین بیشتری انتظار

 توانستم می اگر ، کردم جزم قبل از بیشتر آشیل روانی اختالل اثبات برای را عزمم او های گفته شنیدن با

 می دادگاه نتیجه منتظر باید فقط بود حتمی بردم دهم تغییر دلخواهم جهت در را پرونده مسیر گونه این

 فرستاده تیمارستان به و گرفته را قصاص ویجل کردم می تاکید اون بودن دیوانه بر اگر احتماال و ماندم

 .. شد می

 آنجا از اما داشتم نیاز ماهر و واقعی روانشناس یک به ام فرضیه اثبات و بررسی و تحقیق شروع برای

 از بود اختالل این بر تحقیق حال در که او شک بی ، کردم اکتفا انوشه سوگل به شناختم نمی را کسی که

  ! داشت تری جامع و تر روز به عاتاطال دیگری روانشناس هر

 در دیشبم خواسته طبق داشت عالقه من به سوگل که آنجایی از و ببینم کارم محل در را او داشتم انتظار

 .. کند مالقات مرا تا بود شده حاضر دفتر

 صرف مختصری صبحانه تا نشستیم جلسه نفره شش میز پشت سپس دادم دست پدرش و او با گرمی به

 .. خوردیم می غذا اتاق این در بودیم کار مشغول وقت دیر تا معموال که آنجایی از ، کنیم
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 میز روی سنگک نان و پنیر ، شکری حلوا همراه به را آن و ریخت رنگ خوش چای لیوان سه آبدارچی

 .داد قرار

 مونهم رفتی یهو دیشب آشتیان : پرسید کرد می شیرین شکر با را چایش که طور همان انوشه دکتر

  ؟ باشه حاضر اینجا دخترم امروز خواستی چرا و بود قرار چه از مسئله بگی نمیخوای ! شدیم نگران

 احتماال که شدم متوجه دخترتون واسطه به دکتر : دادم جواب آرامش با و گرفتم شکری حلوا لقمه یک

  ! مبتالست هویت تجزیه اختالل بیماری به موکلم

  ؟ چی یعنی : پرسید تعجب با انوشه

 ، زیر به سر مرد یه گاهی ، شدم اون عادی غیر رفتار و واکنش متوجه داشتم رستمی با که جلساتی طی -

 میکنه تعریف هاش قتل از عالقه با که خونسرد زنجیری دیوونه یه گاهی و نفسه به اعتماد بی و خجالتی

 یکدیگه جایگزین مکانی و انیزم موقعیت به توجه با کدوم هر که داره جدا شخصیت تا دو کال انگار !

  ! دارند خاصی امیال و آرزو و اخالق ، مهارت کدوم هر دخترتون های گفته طبق و میشن

  ؟ دارید کیسی همچین ؟ آشتیان آقای جدی : پرسید متعجب نداشت پدرش از کمی دست که سوگل

  ! شده عمد قتل 56 مرکتب ایشون و بله -

 مایل نکنم فکر خب : داد جواب زورکی لبخند با و شد سفید گچ انندم آخرم جمله شنیدن با سوگل چهره

  ! ببینم ایشونو باشم

  ! دارم نیاز ام پرونده حل برای شما به من اتفاقا و زندانه توی رستمی آقای ، نیست نگرانی جای -

  ؟؟؟ من به -

 و نداره سنی اون ؟ پسرم هش جریان این قاطی هم سوگل الزمه که مطمئنی : پرسید نگرانی با انوشه دکتر

  ! نداشته برخورد متهمی هیچ با تاحاال

 : دادم اطمینان او به آرامش کمال در من اما بود درست و ملموس کامال پدر یک عنوان به اش نگرانی

 خود روانشناس از داشتم تصمیم ابتدا ، ببینید آسیب خانوادتون و شما که نمیکنم کاری هرگز من دکتر
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 جایی اون از و شناسم نمی هم رو کسی طرفی از نیستند همکاری به مایل ایشون ولی بگیرم کمک رستمی

  ؟ نکنم همکاری باهاش چرا داره مطالعه موضوع این روی دخترتون که

  ! کنم دادگاه و زندان کاری کثافت درگیر خانوادمو ندارم دوست من که میدونی ! آشتیان بگم چی -

 نباشید هم خانوم سوگل و من همکاری به مایل اگر صورت هر در : گفتم و دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ! میکنم درک کامال

 آشتیان آقای با داری دوست ؟ جان سوگل چیه تو نظر : گفت دخترش به رو و نوشید چای ای جرعه دکتر

  ؟ کنی همکاری

 نمی : داد جواب بود دوخته چشم چایش لیوان به که درحالی و انداخت گل هایش لپ ، کشید خجالت سوگل

  ! ترسم می محیطش و زندان از یکم ولی کنم کمکتون میتونم من ! نمیدونم ..

 اثبات برای مدارک آوری جمع توی فقط بزارید پا زندان محوطه به نیست قرار اصال ، نباشید نگران -

  ! لطفا .. کنید کمکم متهم بیماری

 واکنش این انتظار ، داشت او رضایت از نشان که زد کمرنگی لبخند و آورد باال آرامی به را سرش سوگل

 تا داشت دوست هم خودش اما کند می ناز اش زنانه های ویژگی خاطر به ابتدا دانستم می حتی و داشتم را

  ! کند کامل را اش نامه پایان هم و شود نزدیک من به هم پرونده این واسطه به

  ! کنیم شروع امروز از پس -

  ؟ امروز از : پرسید تعجب با گلسو

  ؟ هستید مشغول مگه بله -

  ! باشه امروز از نداشتم انتظار فقط نه -

 اختیارتون در رو متهم سرگذشت و جزییات من تا بیارید تشریف دفترم به شما : گفتم و شدم بلند جا از

 .بدم قرار
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 اتاق در و کرده حرکت سرش پشت هم من ، افتاد راه اتاقم سمت به پدرش اجازه با و گفت چشمی سوگل

 مقابلش میز روی که اصفهانی گز با و بشیند راحتی مبل روی کردم دعوت او از سپس گذاشتم باز نیمه را

 .. کند پذیرایی خودش از داشت قرار

  ! آشتیان آقای نکنه درد دستتون -

 دکور طراح : پرسید سپس راندگذ تیزبینش نگاه زیر را اتاقم دکوراسیون کنجکاوی با و گفت را این او

  ؟ بودید خودتون اتاق این

  ! بوده خودم با نما و چوب انتخاب بله -

  ! میگم تبریک آشتیان آقای دارید خوبی خیلی سلیقه -

 ! ممنونم : دادم جواب و زدم مرموزی لبخند

 باید چجوری حاال : پرسید و زد چانه زیر به دستی میکرد من با بیشتری صمیمیت احساس حاال که سوگل

  ؟ چیه کیستون مشکل بفهمم

 تا کشید طول ساعت سه تقریبا و گذاشتم اول از را او صوتی اعترافات دی سی و کردم روشن را تابم لپ

 مبل روی به میخکوب سوگل ساعت سه این تمام ، رسید نظرم مورد قسمت به ابلیس و سرهنگ مکالمات

 .. زد نمی پلک ثانیه چند تا کردم متوقف را صدا وقتی و ددا می گوش او صدای به حرکت بی و نشسته

 حالتون خانم سوگل : پرسیدم او از نگرانی با سپس برگشتم اتاقم به و برداشتم آب لیوان یک آبدارخانه از

  ؟ خوبه

  ؟ کرده رو کارا اون واقعا اون .. اون : پرسید کنان من من و برد باال را سرش

 شاید ، ترسیده چقدر خدا بنده دختر که بزنم حدس توانستم می صدایش لحن و روح و رنگ بی چهره از

 ابلیس مثل مرموزی و وحشتناک پرونده در نارنجی و نازک دختر همچین کردن درگیر ! بود انوشه با حق

  ! نبود عقالنی کار

 این هرحال به کهدر قابل کامال کنید همکاری من با تونید نمی اگه : پرسیدم خونسردی با و نشستم مقابلش

  ! باشه مشارکت به راضی هرکسی که نیست ای پرونده
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 پدرم درسته آخه .. آخه بگم چی نمیدونم ! شدم شوکه کمی فقط من .. من ! نه نه : داد جواب تند تند او

 .. بود نزده حرف برام فجایعی چنین از هیچوقت ولی دانه حقوق

 کنند معامله آزادیش برابر در جونشونو شدند حاضر الشوک که کسیه اون نیست معمولی آدم یه ابلیس -

 .بود شده خشک دهانم ، برداشتم میز روی از گز عدد یک

 و جنایات بررسی ایشون برخالف من کار اساس ولی نداره چندانی عالقه جنایی پرونده به انوشه دکتر -

  ! مکافاته

 شخصیتون زندگی روی تاثیری هیچ .. ها پرونده این : پرسید کنجکاوی با و نوشید آب مقداری او

  ؟ نمیزارن

  ! نشدم متوجه : گفتم و دادم باال را ابرویم تای یک

 این با زدن کله و سر چون قویه خیلی بنیتون احتماال ، دارید کار و سر مقتولین و قاتلین با دائما شما -

 به ضعیف اعصاب با شب و شهبا قاتلین بر و دور نمیتونه که من پدر حداقل نیست کسی هر کار مسائل

 فرسودگی باعث تدریج به و سنگینیه مسئولیت قضاوت و وکالت شناسی روان نظر از ، برنگرده خونه

 یا دندون و چنگ با باید ، کنید می آمد و رفت زا استرس محیط یک در دائما شما چون ! میشه انسان روح

  .. کنید دنبال رو مجلس جدید مصوبات روز هر و بگیرید رو موکلتون حق زور حتی

 مثل خوبی وکیل تونستم می هیچوقت من کنم نمی فکر : داد ادامه لبخند با و انداخت پایین را سرش او

 .. لطیفه خیلی من روحیه ، باشم پدرم یا شما

 قتل و قاتلین با من که درسته ، کردید فرض گالدیاتور منو میکنم حس زدید حرف شما که اینجوری خب -

  ! نیستم خشن هم اونقدر ولی دارم کار و سر جنایت و

 کنم صرف آروم شام یه و برم سینما به آرومه ذهنم که درحالی میخواد دلم گاهی واقعا : گفتم و کشیدم آهی

 .. ندارم خودم برای وقتی و کنم می کار دیروقت تا مواقع اکثر اما
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 خونه کارهای به باید هم ! هستید که ردممج ، میشید خسته خیلی که اینجوری : داد جواب دلسوزی با او

 زندگی میدونم و اهوازم دانشجو خودم من ماهان آقا سخته کارتون واقعا ، دفتر هم و کنید رسیدگی

  ! عذابیه چه مجردی

  ؟ داره مطابقت هاتون داده با ؟ چیه کیسمون درباره نظرتون .. صورت هر در بله -

 ... آقای بگم بهتون قطعی رطو به نمیتونم من ماهان آقا راستش -

  ! رستمی آشیل -

 فراموشی مثل اساسی فاکتورهای بیماری این چون هویته تجزیه اختالل دچار رستمی آشیل آقای بله -

 گوش با تنها میشه سختی به و داره تدریجی افسردگی و خوابی بی ، خو و خلق مداوم تغییر ، موضعی

 راهنمام استاد با حتما اما نکردم کامل ناممو پایان هنوز من ضمن در و رسید قطعی نتیجه یه به صدا دادن

 برای و ماهان آقا نادره کیس یه این ! زنم می ایمیل بهشون امشب و کنم می مشورت خصوص این در

 .رسه می نظر به مناسبی گزینه روانشناسی تحقیقات

 چون بشه محققین مایشگاهیآز موش بخواد دلش نکنم فکر اصال راستش : دادم جواب و زدم پوزخندی

  ! داره عجیبی شخصیت دیدید که همونجوری

  ؟ شید می متوجه منظورمو ! پراکندست و مبهم خیلی حرفاش نظرم به -

  ؟ پراکنده و مبهم : پرسیدم مردد

 ها زن این به میگه جا یه و میکنه بیان فاسد های زن از زمین کردن پاک رو قتلش انگیزه جا یه اون -

 یک ! زده دست جرم ارتکاب به کردند می سواستفاده ازش یا کردند نمی توجه بهش چون و داشته عالقه

 خانوادش از اطالعاتی هیچ شما نیست طور این که داره تاکید سرهنگ ولی فاحشست مادرش میگه جا

  ؟ دارید

 در : دادم جواب مبود میزم روی به او پرونده کردن رو و زیر مشغول که درحالی و شدم بلند مبل روی از

 با کوتاهی مکالمه روانشناسش که داره دایی و خاله یه فقط ، کردند فوت اونها هردوی شدم متوجه واقع

  ! داشته خالش
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  ؟ زنید نمی حرفی داییش و خاله با چرا خب : داد پیشنهاد سوگل

  ! دربیارم سر سرگذشتش از نمیخوام که من ؟ چیه اش فایده -

 در ما عادات و رفتار داره عقیده فروید : گفت آمد می سمتم به قدم قدم که درحالی و شد بلند جا از او

 تا 3 سن از کودک ماهیت ، شیرین یا باشند تلخی تجارب خواه ! کودکیه دوران تجارب از ناشی بزرگسالی

  ؟ تاثیره بی کنید می فکر هم هنوز ! میگیره شکل تربیته و آموزش پذیرای که سالگی 6

 : گفتم و اندام رنگش ای قهوه براق چشمان و دار کش لبخند به نگاهی ام طبی مستطیلی عینک رزی از 

 و پدر کنم می گمون ، زده حرف اغراق با کودکیش دوران از بار یه آشیل ! بگن رو حقیقت نیستم مطمئن

 رو بچه روح باشند متوجه خودشون اینکه بدون خلوت در اما کردند می ظاهر حفظ بقیه مقابل در مادرش

 رو هنر و نقاشی خانوادش که کرد اشاره بارها اون ، خراشیدند می استعدادش به توهین و تمسخر با

 تو نه اون که میدونم تقریبا اما داده رو فاحشه لقب مادرش به چرا که نیستم مطمئن ، دونستند می بیهوده

 و سن هم طرف از استعدادش و هوش رغم علی و نبوده محبوبی شخص دانشگاه نه و مدرسه دوران

 .. شده می طرد هاش سال

 ماهان آقا باشه اختاللش و جنون اصلی عامل همین ممکنه -

 برداشت رنگی استیکر ای تکه و داشت قرار میز روی که ام چوبی گرد مدادی جا داخل از خودکار یک او

  ! گیرم می نظر در تئوری یه اینجا من : گفت و

  ؟ خب : پرسیدم و نداختما کاغذش و قلم به نگاهی

 مکانیزم داخلی و خارجی تهدید در ها انسان ما : داد جواب و کرد رسم استیکر روی آدمکی شکلک او

  ! شده نهادینه وجودمون در فطری صورت به که داریم خاصی دفاعی های

 تب بدن اخلیهد تهدید یک که ویروس برابر در : داد ادامه و نوشت را " ویروس " واژه آدمک کنار سوگل

 مرگ موجب بدن حرارت درجه بردن باال رغم علی که هست خنثی دفاعی مکانیزم یه تب ! میکنه

 .. میشه ویرویس
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 های گلبول از نمیتونیم میشه ما بدن وارد خارجی تهدید وقتی یعنی هستند ارادی غیر و طبیعی عناصر این

 دوری مرگ از و داره زندگی و جاودانگی به یلم سالمی انسان هر ! نکنه دفاع بدن از بخوایم سفیدمون

 .. کنه می

 که عوامل این : داد ادامه و نوشت را " .. و سرخوردگی ، تحقیر ، توهین " واژگان آدمک کنار دوباره او

 و میزارند منفی تاثیر روح روی مستقیما که عواملی ، میشن محسوب بدن خارجی تهدیدات از نوشتم

 اما نمیشیم کلیوی ناراحتی یا مغزی ضربه دچار ندارم دوستت یا احمقی تو جمله شنیدن با ما که درسته

 .. به کنه دفاع خودش از میخواد ناخوداگاه طور به ما بدن چون و میشه آزرده روحمون

  سرکوب و انکار ، حمله و پرخاش : نوشت آن جلوی و کشید شکلی دایره سپر آدمک برای

 .تهدیده با مقابله برای اضطراب کاهش هدفش و شخصه آگاهناخود واکنش این ! میاره روی -

 ؟ داره آشیل اختالل به ربطی چه ولی جالبه : گفتم و دادم تکان بله نشانه به را سرم

 که شخصی به آشیل که راهیه هویت تجزیه اختالل ، باشند مخرب میتونند گاهی ها مکانیزم این خب -

 .. بوده آرمانش همیشه که وجودشه از جزوی اون ! برسه باشه خواسته می همیشه

  ؟ باشه قاتل میخواسته همیشه آشیل یعنی -

 اعتراف از من که چیزایی طبق : گفت سپس گذاشت میز روی را خودکار و داد تکان نه نشانه به را سرش

 النفسه ضعیف و نیست کسی محبوب که کسی ! بوده منزوی شخصیت یه آشیل ، شدم متوجه شما گفته و

 طبع شوخ ، نفس به اعتماد با مقاوم، شخصیت یه ابلیس اما کنه ادا لکنت بدون رو جمله یه نمیتونه حتی

 که محبوبه اینقدر اون کنند معامله آزادیش برابر در جونشونو شدند حاضر وکالش که کسی ! محبوبه و

 یه ابلیس ، بشم کالمش و صدا اقتدار محو قاتله میدونم اینکه وجود با و ندیدمش تاحاال که منی شد باعث

 .شده قایم پشتش که آشیله برای مقاومت دیوار

 در خاصی مهارت روانشناسی دانشجوی عنوان به که الحق ، گفتم احسنت دلم در او ادراک و هوش به

  ! رفت هم در ام چهره و شد پودر باورهایم تمام آخرش جمله شنیدن با اما داشت معضل موشکافی

 به شما هرحال به ؟ چی باشه داشته وجود ابلیسی واقعا اگه اما : کرد ادا مصمم و جدی کامال لحن با او

  ! بگیرید نظر در رو جوانب تمام باید وکیل یه عنوان
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 ؟ نمیشم متوجه منظورتونو : پرسیدم تعجب با

 تسخیر ابلیس توسط روحش اگه : پرسید و داد عقب را باسنش کمی ، داده قرار میزم روی را دستانش او

  ؟ چی باشه شده

 ای احمقانه سوال چنین است بارش چیزی طرف کردم می فکر که زمانی درست ! داشتم کم را همین

  ! داد باد به را ذهنتیم تمام و پرسید

  ! نیست علمی چندان سوال این روانشناسی دانشجو یه برای -

  ؟ ندارید اعتقاد روح تسخیر به یعنی .. ماورا علم  -

 باشه داشته ارتباط ماورا با که هرچیزی به من ! میکنم تصحیح : گفتم و دادم تکان را ام تهریخ بهم اوراق

 .ندارم اعتقاد

  ؟ ندارید قبول هم رو خدا یعنی : پرسید تعجب با

 رستمی جنایات باعث پلید ارواح کردید فکر جدی جدی شما نکنه ! احمقانست حرفا این کنم می حس -

  ؟ شدند

 .شماست وجود اندازه به ماورا به من اعتقاد ، بود احتمال یه فقط : گفت و داختان باال ای شانه

 .بگیریم نظر در رو اول فرضیه همون بهتره ! کنم بحث ماورا درباره نمیخواد دلم واقعا -

  ! خودتونید رییس ، باشید مایل شما هرجور : گفت و انداخت باال ای شانه او

 مطالعه باره این در که شما ببینم ! باشیم آشیل دوگانگی اثبات دنبال یدبا حاال : گفتم و کردم ای سرفه

 ! شخصیتی دو قاتل یه مثال ؟ کنی پیدا دست مشابه های کیس به تونستی داشتی

 فرضیه یه فقط ما ماهان آقا ولی نخوردم موردی به تاحاال نه : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش

  ! نه یا بیماره واقعا رستمی آقای که باشیم نمطمئ نمیتونیم هنوز و داریم

 زمان دادم می دست از وقت بیشتر هرچه نبود هم خودم دست کردم می عجله بیخودی من ، بود او با حق

  ! میشد اجرا دیگر هفته دو از کمتر من با او محاکمه اولین و داشتم قاضی اقناع برای کمتری
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  ! یایدب رستمی مالقات به من با شد الزم پس -

 تو شاید .. شاید کنم کار نادر کیس این با نمیاد بدم ولی عجیبه و ترسناک خیلی نظرم به درسته خب -

  ! کردم استفاده نامم پایان

 در و برداشت مبل روی از را اش زنانه چرم دوشی رو کیف سوگل ، کردم تشکر اش همکاری بابت او از

  ! کنید جبران امیدوارم ! ماهان آقا نداشت قابلی : گفت تشکرم جواب

 نشانش جبرانی یک وگرنه بودم قائل انوشه دکتر برای خاصی احترام که حیف ! بود پروویی دختر عجب

 .. بشیند نتواند هفته یک تا که میدادم

 ! زد می عقل شیرین آخرش برخورد یا ماورا قضیه مثل گاهی اما نبود بدی دختر ، نمیامد خوشم سوگل از

 همه این بین نمیدانم ! بافت قصه مادرش برای کاریمان مالقات و من از برگشت خانه به یوقت دارم حتم

 مجردی مردان ، بودند چسبیده مرا یقه چرا داشت آمد و رفت آنها با انوشه که جوانی دان حقوق و وکیل

 مثل ای مطلقه مرد از قطعا بودند دکتر یک درجه خوار پاچه که گوهرشاد و سنجدی ، شیرمیرزایی چون

 مکری و زور هر به و بودند چسبیده بدبخت من به بال و اال ها این اما آمدند می شمار به بهتری گزینه من

 و شدم پشیمان سوگل به همکاری پیشنهاد بابت از شب همان ، کنند نزدیک بهم را ما خواستند می بود

 گرفتم ناسزا باد باد به را خودم کردم می خشک را نمدارم و خیس موهای حوله با آینه جلوی که درحالی

 این ندی کسی به قرون دو اینکه واسه ! روانشناس همه این ؟ آشتیان ای دیوونه مگه تو آخه : گفتم و

  ! انداختی راه خودت دنبال رو عقل شیرین دختره

 پس اند آورده را ام سفارشی پیتزا دانستم می ، درآمد صدا به ام خانه در زنگ صدای لحظه همان

  : گفتم و رفتم در سمت به کردم می غرغر که همانطور

 با چرا میگم بعد ! بخوری حاضری غذای هرشب نمیدادی طالق مهشیدو که بود کلت تو عقل تو اگه آخه د

  ! ندارم نیست کسی از عزیزتر که خودم جون به ! ندارم عقل من آقا ، میکنم کار سوگل

 روی آشفته خیس نیمه موهای همان با ، برگشتم نشیمن به و گرفتم را ام نوشابه و پیتزا ، کردم باز را در

 .. شد بلند موبایلم آالرم صدای که کردم باز را پیتزا جعبه در و نشستم کاناپه

  ! ندارم آرامش هم خونه توی -
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 ، ماهان آقا سالم : گفت می شب یازده ساعت که بود ناشناسی شماره طرف از ، کردم چک را تکست

  ! شیک شبتون بگم خواستم برداشتم بابام موبایل از شمارتونو ! سوگلم

 فاز روز سه دو از بعد میوفتادم دختری هر گیر چرا نمیدانم ، کشیدم پوفی و بستم لحظه چند را چشمانم

  ! برمیداشت را دخترم دوست

 .شدم پیتزا خوردن مشغول و ندادم را جوابش

 مردی ! فرویده نظریه این ، داره بالغ انسان یک رفتار و عادات در مستقیمی تاثیر کودکی دوران تجارب -

 حضور اینجا امروز ؟ درسته حد چه تا جبرگرایانه نظریه این اما داره شهرت روانکاوی علم پدر به که

  ! بفهمیم تا داریم

 بر عالوه خوشبختانه : گفت و زد اشاره سوگل و من به بود تدریس مشغول تخته پای که کاظمی استاد

 در تا دارند حضور اینجا امروز دادگستری یک پایه وکیل همراه به خوبم دانشجویان از یکی ، درس

 پرونده روند به که امیدواریم و میگیم آمد خوش نفر هردو به ! کنند همراهیمون شده گفته موضوع

  ! باشیم کرده شایانی کمک آشتیان آقای حساس

 و من به سردی و روح بی چهره با و برگشته عقب به ودندب نشسته ما جلوی که دانشجویی سی تمام

 .زدند زل بودیم نشسته کالس ته اولی ترم دانشجویان مثل که سوگل

 روانشناسی درس کالس در حضور برای سوگل پیشنهاد به چرا نمیدانم ، شدم می آب خجالت از داشتم

 .. خوردم می را خودم های کاری ندانم چوب همیشه ، دادم مثبت پاسخ کودک

 شد نمی : گفتم بود نشسته کالس سر گشاد نیش با که سوگل به زیرگوشی و گرفتم صورتم جلوی را دفترم

  ؟ کالس سر آخه ؟ کنی پیدا مالقات برای دیگه زمان یه

  ؟ نیستی مدرک دنبال مگه رسیم می خوبی نتایج به و کنیم می بحث ! بهتره خیلی اینجوری -

  ! بودم نشده کوچیک نقدرای زندگیم توی تاحاال -

 ترم ! ارشدن دانشجوهای اینا تازشم بودی صندلیا همین پشت زمانی یه خودتم : داد جواب و کرد اخم او

  ! حقیقتیم دنبال ما ، آشتیان آقای باش محکم ! نیستند که اولی
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 .ساختم آماده را خودکارم و دادم تکان تاسف نشانه به سری

  ! کودکه روانشناسی بهترینای از کاظمی استاد ! نباش نگران اصال -

  : گفت و داد توضیح فروید تئوری درباره باالیی مهارت و دقت با استاد خوشبختانه ، بود هم طور همین

 وارد اساسی انتقاد نکته دو به اینجا اما داره قبول رو فروید نظریه حدی تا آلمانی کاو روان ، شاختل

  ! میشه

 آسیب درباره مطالعه و تحقیق به خاصی عالقه و بوده کودک روانشناس شاختل میدونید که طوری همون

 زدودگی یاد مشکل داشته اون به ای ویژه توجه شاختل که مشکالتی از یکی ، داشته کودک مغز شناسی

  ؟ بده توضیح ساده شکل به رو کلمه این میتونه کی ! کودکیه دوران

 بفرمایید شما : داد جواب بود گونی گندم و جوان مرد که ظمیکا استاد ، برد باال فورا را دستش سوگل

  ! انوشه خانم

 خاطر به برای توانایی ضعف یعنی : داد جواب رسا صدای با و شده بلند جا از ها خرخوان شاگرد مثل او

  ! سالگی 6 5 سن از قبل وقایع و خاطرات آوردن

 .عالیه بسیار -

  ! خرخوناست این از هم خودش سکال تو میبندم شرط : کردم غرغر زیرلب

  ؟ گفتید چیزی .. اوم : پرسید و نشست کنارم او

 .. نه نه -

 خاطراته آوردن خاطر به ناتوانی برای ضعف نوع یه مشکل این ، کرد اشاره انوشه خانم که همونطوری -

 ! همینجاست شهمی وارد اول فرضیه در فروید جبرگرایانه نظریه به که انتقادی ؟ میشه ناشی کجا از و

 جنسی تجربیات از بسیاری کودک اون طی که فراگیره و عام مسئله یک زدودگی یاد میکنه اشاره شاختل

 ضمیر به که بیمارهایی حتی ، سپاره می فراموشی دست به افتاده اتفاق براش که آمیزی خشونت و

 این پس ! کنند پیدا دسترسی تجربیات این به نمیتونند مواقع از بسیاری دارند دسترسی ناخودآگاهشون

  ! آمیزه مغلطه حدی تا میشن کسب کودکی دوران از ما رفتارهای تمام که نظریه
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 این ممکنه میگیره قرار تجاوز مورد که کودکی کنید می اظهار شما یعنی : پرسیدم و بردم باال را دستم من

 حادثه ترین تلخ عنوان به مسئله این از که داریم تجاوزی قربانیان ما اما ؟ کنه فراموش رو خاطره

  ! کنند می یاد زندگیشون

  ! نیست یکی ها انسان تمام رانی واپس توانایی -

  ؟ بدید توضیح بیشتر میشه : پرسیدم کنجکاوی با

 ؟ کنه تشریح آشتیان آقای برای رو رانی واپس میتونه کی خب : پرسید و انداخت دانشجویان به نگاهی او

  ! داشتید کافی مطالعه لیسانس عمقط در کنم می فکر

 بودند افتاده پته تته به همه ! رسید می نظر به کننده ناامید کمی نظر به ، رفت فرو سکوت در کالس تمام

 من : گفت و کرد بلند دست دوباره نفس به اعتماد با سوگل اما داد نمی حسابی و درست جواب هیچکس و

  ! استاد بدم توضیح میتونم

 .بفرمایید : گفت و انداخت دانشجویانش به باری تاسف نگاه استاد

 که خاطراتی ! میشه گفته خودآگاه حافظه از شیرین و تلخ حوادث و افکار ، خاطرات داشتن نگه دور به -

 رانده خاطرات این یادآوری واقع در ، میان کابوسمون به گاهی و میشن نگهداری ناخودآگاه ضمیر در

 حافظه از دور دفاعی مکانیزم یک عنوان به همین برای میشه اضطراب و تشویش و استرس موجب شده

 .. میشن حفظ اصلی

 انوشه خانم احسنت -

 به مکانیزم این گاهی : پرسیدم دوباره و کردم ای سرفه تک ، انداخت پایین را سرش و کرد کیف سوگل

  ؟ نمیکنه عمل درستی

 سنگین بار مراتب به بار خشونت جنسی تجاوز یک ، باشه شده وارد اضطراب شدت خاطر به ممکنه -

 ! داره توهین و تحقیر از تری

 قاتل یه ثبات بی و منزوی مرد از میتونه چی دقیقا استاد : پرسیدم جدیت با و کردم بلند سر هوا بی

  ؟ بسازه بالفطره
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 .. برگشتند سوگل و من سمت به نداشتند را سوالی همچین شنیدن انتظار که دانشجویان

  ؟ کنه بیان کلمه یه حد در رو ایشون سوال جواب میتونه کی : داد جواب و زد محوی لبخند ظمیکا

  ؟ انتقام شاید : داد جواب و کرد بلند دست دختر دانشجویان از یکی

 .نوشت برد وایت تخته روی را انتقام کلمه استاد

 ؟ سرکوب -

 .نوشت

  ؟ اعتنایی بی و توهین ، تحقیر -

 .نوشت دوباره

 کودکی دوران تجاوز -

  والدین خشونت ، مهری بی -

 شدن خورد ، شدن طرد -

  ! عشقی شکست : داد جواب دختران از یکی

 .کردند اشاره خوبی نکته به جعفری خانم اتفاقا : گفت دانشجویان به استاد اما خندیدند لفافه در همه

 بشه روح به آسیب موجب که یشکست نوع هر : گفت و نوشت برد وایت روی را خوردن شکست لغت او

  ! عشقی جعفری خانم قول به و عاطفی شکست ، مالی شکست ! فرده سقوط برای قوی محرک یه

  ؟ هستند چی دالیل این تمام مشترک ویژگی : پرسید و گذاشت کنار را برد وایت ماژیک او

 همراه تولد بدو از ، هستند بیاکتسا : دادم جواب قاطعیت با من بار این اما شدند ساکت دانشجویان دوباره

 .گیرند می شکل فرهنگی و محیطی شرایط تحت بلکه نمیشن زاده قاتل



 

ابلیــسوسوسه                       Page 251 | 462 
 

 یا جامعه از که قاتلینی آمریکایی سیمون و ویلسون دکتر مطالعات طبق ، آشتیان آقای درسته دقیقا -

 محیط کنترل برابر در و داده دست از رو نفسشون به اعتماد میشن طرد مختلف عناوین به خانواده

 .کنند می ضعف احساس

 برآورده میکنند احساس چون برند می پناه بهش و سازنند می خودشون برای خیالی دنیای یه افراد این

 .نیست پذیر امکان واقعی دنیای توی آرزوهاشون و امیال شدن

 تنهایی احساس که زمان هر و داره احتیاج بهش بزرگسال حتی یا کودک که شهریه آرمان همون دقیقا این

 فرد چون ندارند عاطفی یا جانی ارزش هیچ فرد این خیالی دنیای توی دیگران ! بره می پناه بهش کنه می

 .. بده قرار راس در خودشو آرزوهای و امیال فقط میخواد و میرسه مطلق خودخواهی به

 طبیعی سیر و همیکن پیدا رشد محور فرد خیالی و وهمی دنیای این توی اجتماعی خوی و احساسات

 شکل آغاز این و میشه نقصان دچار دوستی نوع و بد و خوب مثل مفاهیمی گیری شکل و شدن نهادینه

  .هست بیمار فرد ضداجتماعی و ستیز جامعه شخصیت گیری

 زورگویی، گری، سلطه مثل احساساتی و میره بین از کم کم خیالی و واقعی دنیای مرزهای نهایت در

 توسط جنایت و جرم ارتکاب هایزمینه حال یا آینده در که ، میشه تقویت خشونت و جنسی جویی برتری

 .سازه می آماده رو فرد

 الک جان قول به ، نمیاد دنیا به قاتل هیچکس : داد ادامه و نوشت درشت را اکتساب کلمه تخته روی استاد

  ! میشه پر علم و دانش از تجربه و مشاهده با تولد از بعد که سفیده و خالی تو لوح یه ما ذهن

 به کاملی اطالعات آشیل گذشته درباره تا بود نیاز واقعا نظر به ، کردم یادداشت دفترم در را الزم نکات

 .آورم دست

 که بود مشکی و ابرو چشم ، تاس نیمه مرد کاظمی ، کردم تشکر او همکاری بابت استاد از کالس پایان

 قبل اگرچه کنم امتحان را مدل این فردا گرفتم تصمیم او های بیلسی دیدن با ، داشت پشتی پر های سیبیل

  ! بودم نکرده فکر گذاشتن سبیل به هرگز آن از

 .بود کامل و جامع بسیار ، ممنونم اطالعتتون بابت واقعا استاد -
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 روانشناسی درد به هم شما : داد جواب و خندید برمیداشت میز روی از را دفترش و کتاب که درحالی او

  ؟ حقوقه لیسانستونم فوق ! آشتیان آقای میخورید

  ! المللم بین ارشد بله -

 .باشم کرده کمکی پرونده روند به که ایشاهلل ، باشید موفق -

 خیلی دختر ما خانم سوگل این : گفت من به رو دوباره و کرد تعریف تسلطش و دانش و سوگل از کمی او

 .. باال مدارک کسب برای بره و شه جور شورشک از خارج کارای که ایشاهلل ، باهوشیه

 بودی نگفته : پرسیدم او از برگشتیم که اتومبیل به ، شد قرمز لبو مثل هایش لپ و کشید خجالت سوگل

  ! انوشه خانم خارج بری میخوای

 .کردم اقدام فرانسه برای ، میشه چی ببینیم دیگه سال تا ایشاهلل : داد جواب و بست را اش ایمنی کمربند

  ! خوبه خیلی -

 اصال که داند می خدا ، شود می کم سرم از شرش و رود می خارج به طرف که بود پا به عروسی دلم در

 .نداشتم را ریختش دیدن حوصله

 ؟ نه بود بخور درد به کالس -

  ! میاد کارمون به نظرم به که کردم یادداشت نکات سری یه آم -

  ؟ میریم ابلیس آقا مالقات کی الحا : پرسید و زد ورق را دفتر او

 .. مشتاقیا -

  ! جذابمونه دیوونه قاتل طرف مثال ! هستم که معلومه -

 .برسم بهشون باید که دارم جواب بی سوال چندتا فعال ببینیم میتونیم دیگه روز دو رو ابلیس -

  ؟ جون ماهان بخوریم ناهار اول میشه : گفت و مالید را شکمش سوگل
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 ! بودم پدرش همکار که انگار نه انگار زد می الس من با واضح و راحت چقدر ، کردم هشنگا چپ چپ

 .. خارید می نحوی به بود من بر و دور که دختری هر

  ؟ ایتالیایی رستوران ! ماهان آقا نبودم زحمت به راضی : گفت ناز با و برد فرو پاستا در را چنگالش

  ! بود استادم دختر که حیف و حیف ، نگفتم چیزی و انداختم او به ای خصمانه نگاه

 روی به را دستش باردار زنان مانند میشدیم رد رستوران این کنار از داشتیم که پیش دقیقه بیست تقریبا

  ! کردم پاستا هوس چقدر خدا وای : گفت و کشید شکمش

  ! فهمیدم دمخو ، کند کوفت ناهار روما رستوران در خواهد می که آورد زبان به نبود نیازی

 کنجکاوی با و کرد باز را اش نوشابه سوگل کردم می بازی سزارم ساالد مرغ های سینه با که همانطور

 .زنید می پیانو که شنیدم بابا از : پرسید

 نمیزنم که میشه سالی هشت هفت تقریبا ، میزدم -

  ؟ چرا .. اوممم -

  ! ندارم صدا و سر حوصله چون شاید : دادم جواب طعنه به

 اطرافتون مسائل با تر نرم یکم الزمه اوقات گاهی ماهان آقا هستید خشک و جدی زیادی شما نظرم به -

  ! کنید برخورد

 .خانم سوگل نمیشناسید منو اصال شما : گفتم و زدم پوزخندی

 ذاتا میدونم اما میخوری چی شام شبا یا چیه عالقت مورد رنگ ندونم شاید : گفت و داد قورت را اش لقمه

 .هستی آدمی چه

  ؟ جدی .. اوه : پرسیدم و دادم تکان را جامم محتوای

  ؟ نه بشناسم رو آدما باید ! خوندم شناسی روان من : گفت و زد نمایی دندان لبخند ، انداخت باال ای شانه

  ! باشه داشته فرق رمالی با شناسی روان میکنم فکر -

 .نبود جالب زیاد حرف این -
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  ؟ میدونی من از چی مثال : پرسیدم و کردم ستون ام چانه زیر را دستانم

 کنم حس رو کثیفت روح تعفن بوی همینجا از میتونم : گفت بمی صدای با و انداخت من به مرموزی نگاه

  ! کنندست مشمئز و دهنده آزار !

  ؟ ببخشید.. بب : پرسیدم بریده بریده و شده گرد تعجب از چشمانم

 و داشته لب به چندشی لبخند که درحالی و کوبید میز به محکم را هایش دست کف ، شد بلند جا از سوگل

 ! ایم جبهه یه تو ما ولی منه مقابل جایگاهت درسته : داد ادامه بود گرفته خون رنگ دهانش بر و دور

 من جای تو بعدی دفعه نیستم مطمئن اما آوردی دووم االن تا که بودی شانس خوش کافی اندازه به تو فقط

 .. نشینی

 می زبان به را ابلیس های حرف چرا ؟ بود شده مرگش چه دختر این ، شدم می ترک زهره ترس از داشتم

  ؟ گفت می پال و پرت چرا ؟ آورد

 حرکت قدرت ، بودند چسبانده زمین کف به را پایم مارپیچ گیاهان گویا بخورم جم جایم از نمیتوانستم حتی

 صورتم روی سقف روی از ها عنکبوت ، بودم شده خشک سرجایم و کرده لکام ایست قلبم ، نداشتم

 که من و بافتند می بهم را لبانم چشمم جلوی ! شدند دهانم دوختن مشغول پود و تار با سرعت به و باریدند

 لذت آورم مالل درد از و خندید می قاه قاه جلویم که نمایی ابلیس سوگل به ریختم می سرد عرق ترس از

 .. بودم شده خیره ردب می

  ! شد پیدا اش تراشیده کله ، برداشت که را شالش

 زنده زن این وجود از ابلیس خود انگار ، کشید رخم به را تتوهایش و داد باال را مانتویش های آستین

 .. بود شده

 مامت جلوی و صندلی روی ، پیچیدند و پیچیدند آنها ، شدند می بلند داشتند کم کم گیاهان و خارها

 خورد را هایم استخوان تک تک ثانیه چند عرض در خوردند می ناهار من به تفاوت بی که مشتریانی

 لحظه ، بودم زده زل او کثیف لبخند به زور به من و شد می چرخ داشت کم کم فشار الی ،گوشتم کردند

 این میخوای : کرد زمزمه آرامی به گوشم زیر او کنند متالشی را مغزم کردند می تالش گیاهان که آخر

  ؟ میکنی تقدیمم جونتو یا باشه داشته ادامه بازی
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  ! ماهان -

 بالیی چه ، برخوردم داد می تکان را قاشقش چشمم جلوی که سوگلی به و کردم باز را چشمانم باره یک

 روز چند باید ! بود کرده مشغول را ذهنم حسابی پرونده این ؟ زدم می را ابلیس توهم که بود آمده سرم به

 بیابم قرارم بی حال برای ای چاره تا گرفتم می فاصله آن از

 .. استخر ، آب ، آرامش ، سکوت

 شود مزاحم توانست نمی هیچکس کند استراحت کمی اطرافش هیاهو از دور به خواست می وکیل یه وقتی

  ! مکررش های زنگ و سوگل جز هیچکس ،

 خوب وکالی از که پیمان ، دوستم با دارد نیاز ستراحتا کمی به مغزم کردم احساس که روز آن فردای

 .کردم ریلکس اش خانه خصوصی استخر در آمد می شمار به تهرانی

 قسمت از اما نبودم قلیان اهل که هرچند ، بچینم قلیان و استخر برنامه او با که بود گفته من به بارها

 .دهم مثبت پاسخ وا به تا نداشتم کافی فرصت حال این با نمیامد بدم استخرش

 های معاشرت ، داشت حضور آنجا در هم دیدم می را او بود اول بار که سردفتری ، یاسر روز آن اتفاقا

 .. بود هیچی از بهتر اما شد می کننده خسته گاهی اگرچه مردانه

 ، بودم هزد زل نامعلومی نقطه به دهد می جوالن کجا ذهنم بدانم آنکه بدون و بودم داده تکیه استخر گوشه

  ! بود برپا افکارم در آشوبی هم باشم آرام میخواستم که زمانی حتی

 من از زدند می مشروب و میخوردند میوه تکه چند یاسر با و بود گذاشته استخر لبه را قلیان که پیمان

  ! شدی عاشق نکنه ! فکری تو ؟ چته آشتیان : پرسید

  ؟ نوجونم پسر مگه ، حسابی مرد چیه عشق -

  ! خبریه حتما گفتم میکنه دیلینگ دیلینگ زیاد گوشیت دیدم : داد جواب طعنه به او

  ؟ که میشناسیش ! انوشه دکتر دختر ، همکارمه این بابا نه -

  ؟ وکیله دخترشم مگه ، داریم ارادت استاد به -

 .دارم نیاز شناسی روان اطالعات به که میکنم کار دارم ای پرونده یه سر روانشناسه نه -
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  ؟ کیفریه : پرسید یاسر

  ! شنیدی حتما که سریالیو قاتل داستان -

 قصاص صدرصد ؟ کنی قبول رو موکلی همچین کردی قبول چطور ! بیخیال : گفت و زد پوزخندی یاسر

  ! میشه

  ! نیست مجرم میکنم احساس باطن در ولی قصاصه به محکوم ظاهر در ! میدونم -

  ؟ داری مدرکی ؟ چیه ورتمنظ : پرسید کنجکاوی با پیمان

  ! نه یا میدونید هویت تجزیه اختالل درباره چیزی نمیدونم -

 مانع اختاللی چنین اسالمی قضایی رویه تو ندیدم تاحاال اما شنیدم من : گفت و گرفت قلیان از کامی یاسر

  ! بشه اعدام حکم صدور

  ؟ چی کنم ثابت من اگه حاال -

  ! قاتله طرف ؟ داره فرقی چه مگه ؟ کنی ثابت چی یعنی : پرسید تمسخر به پیمان

 اسمش که فرعی شخصیت اما احساسیه و منزوی مرد یه آشیل خود واقع در ! قاتله شخصیتاش از یکی -

  ! داره متفاوتی داستان گذاشته ابلیس رو

 ؟ میزنه حرف باهات شخصیت کدوم میفهمی چجوری حاال : یاسر

 .بشید تفاوتش متوجه تا بدید گوش اشوصد کافیه فقط ! واضحه کامال -

 این ولی باطله القتل ناقص درباره قصاص حکم گفت میشه یعنی : گفت و انداخت باال ای شانه پیمان

 داشتند دیگه وکالی و خودم که معروفی های پرونده تو موردی همچین تاحاال ! ابهامه مورد العقل ناقص

 .. بوده خارجیش مشابه نمونه اما ندیدم

  ؟ خارجی نمونه : پرسیدم و شد تیز هایم شگو

 .. دارند رو داستانا این و منصفه هئیت اونا ! اسالمیه ما قانون ، نداره فایده اما بوده آره -
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  ؟ بوده چی ببینم بگو تو حاال -

 طی اما میشه شناخته متهم و میکشه رو مسافرها از یکی فجیعی طرز به هشتاد دهه تو هتل خدمتکار یه-

 از یکی یعنی ، میبرده رنج ای بیماری همچین از میفهمن داشته که هایی مشاوره و درمانی درون

 تفاوت اتفاقا ! زده جنایتی همچین به دست داشته فرق خدمتکاره با آسمون تا زمین که هاش شخصیت

 که میگم ، شد تبرئه دادگاه طرف از و بود متفاوت خدمتکار اصلی شخصیت با کامال هم کالمش و لحن

 کنترل که کسی میشناسیم محض دیوانه اسم به رو العقل ناقص اسالم تو ما ! داره فرق قوانینشون اونا

 ناقص واژه ابهام رفع به باید اختاللی همچین با دیوانگی اثبات برای نظرم به ، نداره مدفوعشم و ادرار

 بر دال چیزی همچین اگه ورتص هر در ، بگیری کمک فقه اصول یا دکترین منابع از و کنی رجوع العقل

  ! میشه محکوم دختر و زن چندتا هر دیه پرداخت به اما کنه فرار قصاص از ممکنه باشه دیوانگی

 خودم فکر به زودتر چرا ، شد روشن ذهنم در سبزی چراغ فقه اصول و دکترین منابع کلمه شنیدن با

 کلمه روی از ابهامی شبه الاقل کنم ابتث شده نحوی هر به را ابلیس بیماری توانستم می اگر ؟ نرسید

 .. میداشتم بر دیوانه یا العقل ناقص

 به که بود شبی چند ، کنم فکر داستانش و ابلیس ماجرای به تر کم دادم ترجیح شب آن صورت هر در

 .. داشتم می بر پرونده حل برای را اولیه ابهامات باید ابتدا ، بود نزده دست ابلیس دفترچه

 شب اینقدر اما بگذرام بالشت روی را سرم راحت خیال با تا برگشتم خانه به پیمان با قرار از عدب است یادم

  ! نداشتم عادت شب 9 ساعت به که خوابیدم می دیر ها

 .. بزنم چرخ تفریح برای اینترنت در که میامد پیش کم ، کردم می بازی موبایلم با تخت توی

  سالم : داد پیام مهشید دیدم تعجب مالک در ، کردم عوض که را پروفایلم عکس

  ! داشتم دیگر نفر چند و احمق سوگل از نخوانده پیام چند که بماند حاال

 تنگ او برای دلم گاهی ، بود گرفته دفترش در کار لباس با ، کردم باز پیامش خواندن از قبل را عکسش

 .. گذشت نمی طالقمان از زیادی مدت چون شاید شد می

 .سالم -

 ؟ ماهان خوبی -
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  ؟ چطورید شما ممنون -

  مرسی -

 نمی نظر به خوب خیلی اواخر این بپرسم حالتو خواستم : گفت دوباره بعد دقیقه دو که ندادم را جوابش

 ! میبینمت گاهی پارکینگ توی پریشونی خیلی انگار رسی

 .نیست مشکلی خوبم -

 .. خوبه باشه -

 هنوز ، دوختم چشم داشت را ام پرستاره شب حکم مثال که سفیدی سقف به و گذاشتم قلبم روی را موبایلم

 یاد کنم می حس یا شنوم می او از بویی و اسم وقتی اما کنم نمی پشیمانی احساس ام جدایی بابت از

  ! بودم آدم هم من انصافا ، نبود بدی دختر مهشید ، شود می زنده دلم در خاطراتمان

 عشق دانستم می و بودم عاشقش ، دادم بازی را زنم و کردم عوض رنگ زمانه تغییر با که کنم نمی انکار

 بعد اما داشتم دوست را اولش فصل چند فقط انوشه قول به ، بود سختی راهی دو ! نیست کافی من برای

 من نبودم، نما تماشاگر عشق برای من! نبودم همه مثل من ، کردم دنبالش احساس با وابسته فقط آن از

 .. نمیاوردم کم

 دستم میان در نمناکش و خیس چشمان با را اش حلقه ، آمدیم بیرون که دادگستری ساختمان از است یادم

 .. گرفتم را بازویش که بود برنداشته قدمی هنوز ، برگشت فورا و گذاشت

 بود آرام جلسه در ، بود ایستاده محکم و استوار کوه یک مثل ، ریخت نمی اشک اما میلرزید هایش شانه

 گذاشته جا اتاق در پشت را غمش و درد تمام گویا کرد دفاع اش زنانه حقوق از کاربلد وکیل یک مانند و

 .. نریخت فرو اما شکست شد زده جفتمان پیشانی بر که طالق مهر ، بود

 تق تق صدای ،با آمد بیرون راهرو از رنگش مشکی بلند پاشنه های کفش با ملت انگیز ترحم نگاه میان

  ؟ بودم استقاللش و اقتدار همین عاشق بگویم اگر ام دیوانه ! کشید می من رخ به را قدرتش هایش کفش

 " گفت می که هایی نگاه همان از ! انداخت من به غصبناکی نگاه ، برگشت سمتم به کشیدم که را بازویش

  " خواهی می چه دیگر ، کردی تمامش
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 یه: گفتم برسد نظر به منطقی و آرام کردم می  تالش که یلحن با و کردم قناعت کوتاه جمله چند به تنها من

 ؟اصال خب ! درکم کم ! ترکم تو من برنگرد، اما ببین رو خرابم حال ! بکن نامرد من حق در کوچیک لطف

 ! بزرگیه مشکل تغییر اما کنم تغییر باید جهانم معتاد ترین ناراحت من

 تکراری نبودت یا بودن ! تغییره یک ایجاد خودش نکارای هرچند رو، تغییر بزنم کنار راهم سر از باید

 نبودم عاشقت نکن فکر فقط ، بیام کنار باهاش تونم نمی هم دیگه سال ده تا مطمئنم ! دنیاست مسئله ترین

 .. کنم تغییر داشتم نیاز فقط من !

 مهشید ! ودب مانده باقی تنها و تک جواب بی سوال هزاران هایش چشم برق در اما کرد سکوت فقط او

 .. گذشت خاطراتمان کوچه و من کنار از حرف بی روز آن و کرد رها چنگالم از را بازویش

  ؟ ماهان : گفته دوباره دیدم که کنم خاموش را اینترنتم میخواستم

 .کردم تبدیل بله به را آن و شدم پشیمان ، جانم نوشتم اول عادت طبق

  ! بخوابی خوب -

 .. همینطور هم شما ، مرسی -

 .. گذاشتم کنار را موبایلم هم من و شد آفالین پیامم خواندن محض به

 وجدان تالقی ! است عجیب دلتنگی ، بودن احساس یک دلتنگ یا بودن انسان یک دلتنگ ! است متفاوت

 بود گذشته در که منی به من و داشت دوست بیشتر قبال مرا او و داشتم دوست را او من ، است احساس و

 .. شوند می متولد ها ناگفته نگاهمان بین ، است تاریک و عجیب دلتنگی ! کردممی حسادت

 چه دیدید ، او به شیرین های حرف با و خوب گذشته یک من و است بدهکار من به دارم دوستت یک او

 .. را سالم احساس آن او و داشتم دوست را پاره پولهای آن من ؟ رفت کاله سرمان راحت

 حد سر تا درست کند می اذیتشان خاطرات ! زنند نمی ساحل به دلیل بی ها دلفین ، کردم می شک باید

 .. مرگ

 شد برگزار تاالر در که عروسی جشن از بعد ، گذراندیم پدربزرگش خانه در را ازدواجمان اول شب

  رسیدیم خانه به شبه نصفه  2 ساعت و کرده راهی را مهمانان
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 مهشید و کردم روشن در کنار کلید با را ها چراغ ، باشیم راحت شب آن تا بودند داده ما به را خانه کلید

 .. شد خانه وارد

 کوچک تلویزیون مقابلمان در و داشت موکت و پشتی ، مبل جای به نشیمن در که قدیمی نقلی ویال یک

 .. میشد دیده 60 دهه

 چوبی درهای واسطه به که داشت هایی اتاق ایرانی کالسیک های خانه اکثر مانند پدربزرگ خانه

 .. بودند شده جدا یکدیگر از شده میناکاری

 کرده انتخاب ای محجبه عروس لباس پدرش و خود کار واسطه به ، کرد باز را دارش کاله شنل مهشید

 .. بود

  ؟ کنی باز لباسمو زیپ میتونی جان ماهان -

 موهای بود درنیاورده را شنلش دتم تمام آنکه با ، کشیدم پایین آرام را بلندش آستین عروس لباس زیپ

 ..بود مانده کاله زیر در آراسته و شده شینیون لختش

 .. کردم پرخوری خیلی امشب ، بود پلویی زرشک چه -

 با را خوابمان اتاق فامیل های جوان ، کردم آویزان خواب اتاق لباسی چوب روی و درآوردم را کتم

 .. بودند کرده پهن نو پتوی و تشک و کرده تزیین زفاف شب برای خنزل و بادکنک

 لباس دامن با جهت بی و رسید می نظر به زده خجالت و مضطرب کمی ، شد اتاق وارد من از بعد مهشید

 .. میکرد بازی عروسی

  ؟ شده چیزی عزیزم -

 .. میوفتاد هایش لب جان به بود مضطرب وقتی همیشه ، گرفت گاز را لبش

  ؟ نمیکنی عوض لباستو چرا -

  ؟ برگردی میشه : پرسید و شد سفید و سرخ میک

  ؟ میکنی تعارف چرا عزیزم باش راحت من با ، میشه که البته -
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 مهشید تا رفتم نشیمن به و برداشته چوبی توالت میز روی از را ام چهارخانه خواب لباس و گفتم را این

 .. بود گذاشته راحت خواب لباس جفتمان برای زنم مادر ، باشد راحت

 و ایستاده دیوار گوشه ای پارچه گلدار سفید زنانه خواب لباس دست یک با مهشید برگشتم اتاق به وقتی

 عاشق ، میرسید باسن زیر تا ازدواجمان اوایل موهایش هست یادم ، بود کرده باز را موهایش شینیون

 .. بودم اش زنانه ظرافت

 ازدواجمان شب تا ، کاشتم اش پیشانی روی به ای بوسه و گرفتم را هایش دست ، شدم نزدیک او به آرام

 .. داشت حالی و حس عجب اش زنانه های شانه کشیدن آغوش در ، بودم نکرده لمس را او

 .. میکشید خجالت من از و داشت ای دخترانه شرم ، بود شده سرخ لبو مانند مهشید

 .. بشم قربونت -

  ؟ دارم دوستت چقدر میدونی ، مهشیدم : زدم زل رنگش ای قهوه چشمان در و گرفتم باال را اش چانه

 .. زد ملیحی لبخند

 در راستش ، گرفتم او از ای عاشقانه و آرام بوسه بار اولین برای و آوردم هایش لب چفت را هایم لب

 پیش آن از بیشتر و بوسیدم را دخترهایم دوست از یکی باری سه دو قبال ، نبودم خوب آنقدر اینکارها

 .. داشت زشتی قبح اینکارها 70 دهه در خرآ ! نرفتیم

 خشک چوب مانند و نمیکرد همراهی چندان ابتدا مهشید ، مکیدم آرام را پایینش لب سپس و باال لب ابتدا

 هم او ، کرد همراهی اندکی و شد شل کمی پایش و دست دقیقه سه دو از بعد اما بود ایستاده جایش سر

 .. گرفت گاز را لبم اشتباهی باری دو و ردآو سردرنمی بازی لب از من مانند

 کمی مهشید ، کردم لمس را باسنش میبوسیدم را او که همانطور ، کشید تر باریک جاهای به کار کم کم

  ! میگرفت گارد شوهرش مقابل در نبود مجرد دیگر اینکه با ، کرد منقبض را اندامش

 و ترس ، میرفتم پیش خشونت با نباید و بود مهمی شب امشب ، خواباندم نو تشک روی آرامی به را او

 .. میکرد زیاد را دخول درد اضطراب

 .. بود درآورده پهلو و شکم کمی نامزدی از بعد ، آمدم پایین شکم سمت به گلو از
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 .. بود پوشیده نخی ای پارچه شرت یک هم مهشید ! نبود مد المبادا شرت که زمان آن ، دادم باال را دامنش

 شرت روی از داشتم مشکل واژن لیسیدن با که آنجایی از ولی کردم شروع رانش کناره از ای بوسه با

 به نگاهم بکشم پایین را شرتم آمدم همینکه اما شدم حاضر دخول شروع برای و زدم آن به ای بوسه

  ؟ کردم اذیت را او هایم بوسه هنگام نکند گفتم خود با ، شدم نگران و افتاد مهشید اشکی چشمان

 ؟ شده چی ؟ عزیزم جان مهشید : گفتم کنم آرامش میکردم تالش که درحالی و کشیدم دراز او کنار

 .. میترسم من ماهان : گفت و کرد باز لب ناچار به دید را من اصرارهای وقتی اما نگفت چیزی اول مهشید

  ؟ چی از : پرسیدم و کردم نوازش را موهایش

 .. دارم بدی احساس اما احمقم خیلی ! بکنیم قراره که کاری همین -

  ؟ میترسی چرا -

 همین از که بدیم همسر چه میگی خودت با حتما ندارم آمادگی هنوز طرفی از و داره درد خیلی شنیدم من -

 تا کردم تالش خیلی ، بودم مسئله این درگیر پیش هفته از من ، میزنم رد دست رابطمون به دارم اول شب

 .. ونستمنت اما بیام کنار باهاش

  زدم کمرنگی لبخند و کردم لمس را خیسش سفید گونه

  بیای کنار باهاش زودی همین به نیستی مجبور تو خب -

 .. شوهرمی تو ؟ میشه مگه -

 که نیستی من جنس تو ! خریدم رو تو که نیست این معنای به این ، مهشید کردم ازدواج باهات من -

 .. بدی زمان خودت به میتونی ، بخوابی باهام کنم وادارت

 .. بخوابه شوهرش با میترسه که زنیم تنها میکنم حس : گفت و کرد پاک را هایش اشک دست کف با

 .. نمیکنم فکر -

  ؟ باشی نداشته دوسم دیگه میشه باعث این : پرسید مظلومیت با
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 روز یه باالخره ؟ مهمه برام اینقدر میکنی فکر ، نه که معلومه : گفتم و زدم اش شانه روی به ای بوسه

 .. ببری لذت بینمون اتفاق از توام اینه مهم ولی میکنیم اینکارو

  ؟ ماهان خوبی اینقدر چرا : پرسید و کرد کج سر

 زنم به ازدواج شب بودم امروزی آدم اگر مطمئنم ، گیرد می ام خنده کنم می فکر خاطرات این به که االن

 این مهشید مشکل ؟ شدم تبدیل رویی و چشم بی درنده چنین هب متمدن مرد یک از کی ! کردم می تجاوز

 نرم و مهربان مرد آن به شباهتی هیچ من که درحالی ازدواجم شب ماهان همین من کرد می فکر که بود

 را همسرم ازدواج شب شدم راضی چطور ! میخندیدم خودم احمقانه رفتار و حماقت به تازه ، نداشتم خو

  ؟ کنم رها بکارتش با

 باهوش خیلی تو که درسته آشتیان : گفتم بودم کرده بغل را خودم که درحالی و برگشتم تخت چپ سمت به

 ! باشه یادت اینو ! نیست تر مهم خودم از هیچکس ، میشی خر مهشید پیش کن قبول اما درستی کار و

 وقت عصر برای بود کتاب چند صاحب و ایران برجسته دانان حقوق از که هاشمی دکتر از بعد روز صبح

 مانده باقی مدت این در و کنم گو و گفت او با جنون واژه ابهام رفع و قصاص حکم خصوص در تا گرفتم

 دستگاه از را آدرسش ! بود ابلیس معشوقه یا صیادی پریا با مالقات قدم اولین ، رفتم معما حل دنبال به

 .. کردم حرکت بود دماوند شهرستان در گویا که اش خانه سمت به و گرفتم مربوطه قضایی

 کفش یک در را پایش ام چکاره امروز فهمید وقتی و زد زنگ سوگل که بودم نشده خارج تهران از هنوز

 آژانس با خانم تا ماندم منتظر کرج - تهران اتوبان در ربعی یک ؟ بود چه چاره ! باشم باید هم من که کرد

 .. برسد راه از

 همکار مگه برید جایی من اطالع بدون نباید شما ! ماهان آقا : گفت وییپرو با شد اتومبیلم سوار وقتی

  ؟ نیستیم

  ! عجب -

  ؟ نه کنیم می کار پرونده یه رو داریم هرحال به -

 صرفا شما و ندارم عادت همکاری به اصال بنده احترام کمال در انوشه خانم : دادم جواب سردی به

  ! همکارم نه هستید من پرونده روانشناس
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  ! شم پیاده کنار بزنید مزاحمم اگه باشه ..ترسناک چه ! اوه اوه : گفت و کرد تعجب سردم و رسمی لحن از

 غیرتت جدا : پرسید نداشت را واکنشم این انتظار که او ، کردم توقف اتوبان کنار گفت را این که همین

  ؟ کنی پیاده اتوبان تو روز وقت این رو استادت دختر میزاره

  ؟ کنم می شوخی کنید می فکر : گفتم و کردم باز را شاگرد سمت در ، شدم خم 

  بریم بفرمایید ! نمیرم جا هیچ من : داد جواب و نشست سخت و سفت جایش سر ، بست را کمربندش

 مهشیدم ناز من ! خواست می هم کش منت کرد می ناز طرف ، بستم را درش و رفتم او به ای غره چشم

 کسی برابر در داد نمی اجازه غرورم اصال ! حیا و شرم بی پروو بچه دخترک این به رسد چه نمیکشیدم

 من زندگی در جایی خواهش و التماس ! رو مردانه روی می جهنم گر اند گفته قدیم از ، کنم التماس

  ! جدش و خودش لق ون* رفت هرکه ، آمد خوش آمد که هر ، نداشت

 ، بود کرده قهر انگار هم او و نداشتم را اش حوصله که من ، یمزد لب بر سکوت مهر هردو راه طول در

 .. افتادم شوکا و آشیل یاد

 آهی و انداختم نداشت شوکا کوچک و ظریف دست به شباهتی هیچ که سوگل زمخت دستان به نگاهی

 ته یشههم کنم می گمان ، باشد دروغ اگر حتی اما نه یا گویی می راست دانم نمی ! دیوانه مردک ، کشیدم

 زیبا آنقدر ، کردی ترسیم را آن ممکن شکل زیباترین به اما نرسیدی آن به و داشتی آرزویی همچین قلبت

 ماشین در ، زدم قدم ساحل در همسرت و تو با ، کشیدم آغوش در را لحظاتش تک تک که باورپذیر و

 به را قلبم اندوهت و غم ، دمکر لمس نزدیک از را تو ، کردم حس را تو ، دیدم را تالشت و جدال ، نشستم

 زندان های میله پشت امروز اگر شک بی ! شدم غرق نفرتت با و خندیدم هایت شادی با ، کشید آتش

 ، کردم می یاد ام عالقه مورد های کتاب از یکی عنوان به ات صادقانه ظاهر به داستان و تو از نبودی

 را کمرت زمانه جبر اگر گیرم نمی خرده تو بر ! شدی گزنده و تلخ ، شدی گم ، شدی ابلیس تو که افسوس

 .. نکرد وفا الناسی و احد هیچ به روزگار این ، کرده خم

 .. خلوت خیابان و کوچه و بود ظهر سر ، رسیدیم آشیل داشتنی دوست پریای خانه به باالخره

 .. بود هایستاد کنارم سینه به دست هم سوگل ، ایستادم در پشت مودبانه و فشردم را زنگشان
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 کرد باز را در داشت مویی بی و تاس سر و سوخته آفتاب چهره که هیکلی درشت پیرمرد بعد دقیقه سه دو

  ؟ بله : پرسید و انداخت من قواره و قد به نگاهی ،

  ؟ صیادی آقای منزل -

 خودمم -

 کار خانم پریا با دادگستری یک پایه وکیل هستم آشتیان ماهان : گفتم و دادم او نشان را ویزیتم کارت

  ! داشتم

 .. بفرمایید بفرمایید ، آقا نداره کار هیچکس با پریا : داد جواب تندی به پیرمرد

 از ! کنم صحبت ایشون با باید من : کردم اصرار و ساختم مانع در الی را پایم ببند را در آمد که همین

  ! اومدم قضایی دستگاه طرف

 مرتیکه نمیزنه حرف هیچکس با دخترم میگم د : گفت ببنندد را در کرد می تالش که درحالی پیرمرد

 هیچ من دختر گفتیم پلیس به بود هرچی ما ! کنم می قلم پاهاتو جفت زنم می وگرنه بردار پاتو ! قرمساق

  ! نداره قضیه این به ارتباطی

 اصرار پیرمرد دیگر طرف از و بردارم پیرمرد سر از دست که بود گرفته را بازویم طرف یک از سوگل

 اشان قدیمی طبقه یک ویالی حیاط انتهای از که صدایی با باالخره اما شود پریا و من دیدار مانع داشت

 .. کرد ول را در شد بلند

 بی ! ببینم داشت سر به سفید گلی گل چادر که را ابلیس رویایی پریای توانستم در شدن باز با باالخره

 ! خانم پریا : گفتم دختر به رو جدیت با سپس شدم حیاط وارد و داشتمبر جلو به قدم یک پیرمرد به توجه

  ! بزنم حرف شما با باید من

 ! نداره قضیه این با ارتباطی من دختر میگم مادرقهبه بیرون گمشو : گفت عصبانیت با پشت از پیرمرد

 پریا زیرزمین تو گمشو

 می شکایت ازتون کنید احترامی بی من به دیگه ربا یک اگه : دادم جواب تهدید با پیرمرد به رو و برگشتم

  ! کنم
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 ! بزن حرف من با ! اینجام من : داد جواب بلندی صدای با ور آن از پریا

 مثل کثافطی چون ببینه رو آفتاب رنگ نمیزاره و میزنه هرشب رو باردارش دختر حرومزاده مردک

 می معصوم طفل بهداشتی سقط و شوندختر به کمک جای به ! شده حامله و کرده تجاوز بهش ابلیس

 .. بدند عذاب اینجوری رو بدبخت دختر خواستند

 پدرش بر لعنت و شدم هایش دست رو کبودی رد متوجه ، میکرد گریه سوگل بغل در پریا که طور همان

 ، درآمد صدا به زیرزمین در که بود پریا موهای نوازش مشغول قلب قوت و مالیمت با دختر ! فرستادم

  ! باباست .. بابا : گفت بغض با و گرفت گاز را لبش اپری

 وکیل آقای : گفت می و کشید می نشان و خط سوگل و من برای که شد بلند در پشت از پیرمرد صدای

 منو تو ! اینجا بریزن دخترم آزار و غیرقانونی ورود جرم به 110 زدم زنگ ، جندت زن اون با حرومزاده

 و گوشت پشت بندازی گفته پریا هرچی نفعته به ؟ ترسم می امثالت از کنی می فکر ؟ کثافن کنی می تهدید

 کرده پیدا درز جایی جنده دختره این حرفای از کلمه یه بفهمم کافیه ! بری کنی جمع پلیس اومدن از قبل

 میزارم ، دارم خوبی های نقشه حرومش تخم و خانم هرزه اون برای اما رسه نمی که تو به دستم اونوقت

 صیادی یه آبرو با نمیتونند بفهمن باید کثافتا این ! بدم زجر هم با رو جفتشون تا بیاد دنیا به حرومزادش

 میدم رو جفتتون وگرنه شو گم و کن جمع رو جندت زن بشی ماجرا قاطی نمیخوای اگه هم تو ، کنند بازی

  ! پلیس دست

 ! میخوره بهم ازت حالم ! شو خفه .. شو خفه : زد جیغ لرزید می سوگل بغل در که  پریا

 می چیکارا دخترت با میدم نشون شه باز خونه این به پلیس پای : دادم جواب خونسردی کمال در هم من

 .. شی بیخیال رو پلیس گزینه نفعته به ! صیادی آقای کنی

 آق رخ به کبودیاتو و سوختگی جای اینکه مثل ! خانم پریا دارم توام برای : داد جواب و خندید پیرمرد

 یقه قانون هم بکشمش ! دارم رو اختیارش و دخترمه ! میکنه قدقد من برای داره که کشیدی زنش و وکیل

  ؟ میگیره .. گیره نمی منو

 نمیشه قائل قصاص پدر توسط فرزند عمد قتل برای که قانون این به لعنت : گفتم خود با و کردم گره مشتی

 .. میده بال و پر مریضی مردهای همچین به و
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 .. کوبید آن به شانه با شده قفل دید که زمانی اما چرخاند را در قفل  بار چند پیرمرد

 .. کنم حفظ پناهم در را آنها تا کردم باز را هایم دست هم من ، شدند قایم من پشت سوگل و پریا

 و رسا صدای با پس شده آن شکستن بیخیال کردم گمان ، شد آرام و کوبید در به دیگر بار سه دو صیادی

 ! شکنم می گردنتو بزنی دست دخترا به بخوای و تو بیای ! قانون این تو ریدم من : گفتم او به محکمی

 ؟ فهمیدی

 .. لطفا وکیل آقای : گفت وحشت با و چسبید را کتم پشت از پریا

  ! بکنه نمیتونه غلطی هیچ -

  ! ترسممی من .. من : گفت بعض با نداشت پریا از کمی دست که سوگل

  ! داشتی نگه منو دختر خوردی گوه : زد داد حلق ته از مرد

 ! شکست نصفه تا وسط از را آن و زد چوبی در به ضربه چند داس با و گفت را این

 می کار کیوکشین مدتی جوانی در ، گرفتم گارد الکی هم من ، چسبید را کمرم پشت از و کشید جیغ پریا

  ! نه یا دارم یاد به را آن رزمی نفنو هنوز دانستم نمی اما کردم

 می سوراخی دنبال موش مثل دخترها ، شد اتاق وارد و کرد باز را شکسته در محکمی لگد با پریا پدر

 بودم دیده خود مقابل را افسارگسیخته مسلح مرد آن که هم من ؟ چرا دروغ و شوند قایم آن در تا گشتند

 ، آمد سمتم به بلند های قدم با صیادی اما بگیرم فاصله او از آهسته میکردم تالش و بود داشته برم ترس

 ، بودم شده آنان دفاعی سپر بود کرده گل ام بازی فردین که من و بودند گرفته پناه دیوار گوشه دخترها

  ! کنم می آدم رو تو امثال : گفت و شد نزدیک ما به چندشی لبخند با پیرمرد

  ! افتاد دستش از داس و شد کبود اش چهره ، آورد دفرو سرم بر را داس آمد همینکه اما

 .. بیوفتد پیرمرد دست دوباره مبادا که برداشت زمین روی از را آن سریع و کرد زرنگی هم سوگل

 قرمز و متورم گلویش و پیشانی های رگ که درحالی و گذاشت قلبش روی به را دستش مجنون مرد آن

 .. شده قلبی حمله دچار احتماال فهمیدم لحظه همان ! افتاد هن هن به بود شده
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 او ، ندهم دست از را تعادلم تا بنشینم زمین روی شدم مجبور و افتاد بغلم در کیلویی 80 هیکل آن با طرف

 به بریده بریده و کرد ادا نفرت با من آغوش در را جمالتش آخرین میکشید نفس سختی به که درحالی

  !فاسدی .. ردخت یه تو .. تو .. تو : گفت دخترش

 : گفت و داد تکان نه نشانه به را سرش تند تند را سرش ریخت می اشک صورتش پهنای به که پریا

 بودم نجیب من ! بودم پاک من .. نداشتیم گناهی هیچ بچه این و من نفهمیدی هیچوقت ! نفهمیدی هیچوقت

  ! نفهمیدی هیچوقت تو ... تو ولی

  ! میسوزی جهنم تو .. وت : داد جواب سختی به و خندید مرد

  ! نبوده کردی درست براش تو که جهنمی این از بدتر مطمئنم : دادم جواب او به خونسردی لحن با من

 آمبوالنس به اگر شاید ، داد جان بغلم در باز های چشم با داشت لب به ای زننده لبخند که درحالی پیرمرد

  ! بمونه زنده اون نزار ! وکیل آقای : گفت و شد نعمما پریا اما داشتیم را نجاتش امکان زدیم می زنگ

 گلوی عمق تا که دردی ، چشاند مذاقم به را اش ماهه هفت شش رنج و درد تمام ، تلخ جمله یک همین در

 .. نزدیم هایمان موبایل به دست و سوزاند را سوگل و من

 شوک این از هنوز که سوگل ، کردم رها زیرزمین سرد زمین روی را او و بستم دست با را هایش پلک

  ؟ شدیم قاتل االن ما یعنی .. یعنی : پرسید نگرانی با زد می گیج ناگهانی

  ! شدیم ناجی ما : گفتم و دادم تکان نه نشانه به را سرم

 بارها ! فرستادم لعنت شغلم به هزارم بار برای و شدم خیره اش برآمده شکم و پریا به و برگشتم سپس

 همه وقت آن شوم، عمران مهندس تا میخواندم ریاضی و گشتم می باز عقب به کاش یا که کردم آرزو

 ادامه جدیت با را انگلیسی زبان اینکه یا کردم می پارو پول دغدغه بی و میزدند صدایم مهندس آقای

 دختر سه دو ، گشتم می را زبان انگلیسی کشورهای ، شدم می تبدیل ای برجسته مترجم به و میدادم

 و آمدم و خوردم خر مغز ، شغل همه این بین اما بردم می را دنیا صفای و عشق و کردم می تور جذاب

  ! باشم پریا طفل نامعلوم آینده و صیادی چون مریضی مردهای های بازی دیوانه شاهد تا شدم وکیل

 یافتیم اطمینان که بعد ساعت یک اما بترساند را ما که گفته بیهوده صیادی فهمیدیم ، نیامد پلیس روز آن

 .. ماندیم منتظر حیاط در و زدیم زنگ اورژانس به مرده طرف
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 نگران اورژانس ماشین دیدن با او ، رسیدند آمبوالنس با همزمان خرید چرخدار سبد همراه به مادرش

 بی جسد وقتی اما خورد جا ها غریبه ما دیدن با و آمد حیاط به کوبید می سرش فرق بر که درحالی ، شد

 ثابت و بیا حاال ! شدیم او مرگ موجب ما که انداخت راه هوار و داد دید برانکارد روی را شوهرش نجا

  ؟ رفت می کتش در مگر مرد و کرد سکته خودش طرف که کن

 حاال ، کند مشخص صیادی خانه در را ها غریبه ما تکلیف و بیاید تا زد زنگ پلیس به اورژانس جا همان

 تا که بود کرده کفش یک در را پایش آمدم آنجا به پریا با مالقات برای و وکیلم که گفتم می هرچقدر من

 ! کنم نمی باور من نیاید پلیس

 خواند پدرش قاتل را او و زد سرکوفت پریا به چقدر بودیم مانده پلیس منتظر که ربعی یک همان که بماند

 الهی : زد جیغ میکشید و میداد پیچ را دختر های گیس که درحالی و شد ور حمله او به بار سه دو حتی ،

 دلت کشتی باباتو ؟ شم راحت من نمیمیری چرا ! توئه دست از میکشم هرچی که مرده ذلیل شی بخت سیاه

 .. شم راحت من بمیری الهی ! پریا بمیری الهی ! کرد سکته تو جوش و حرص از اون ؟ شد خنک

 به سوگل و من و میریخت اشک فقط مادرش ایه کشی گیس و گیس زیر زبان و سر بی بخت نگون دختر

 که میگفت این و داد می شکنجه را دخترش مردک ؟ نفهم اینقدر هم آدم .. کردیم می جدا پریا از را او زور

 پیرمرد که بود کرده تایید هم اورژانس حتی ؟ کجا تا فکری کوته و تعصب آخر ! شده پدرش قاتل پریا

 نشسته خونسرد و ساکت لحظه آن تا که من ! زد می سرکوفت دخترش به باز این و شده قلبی سکته دچار

 .. آمد جوش به خونم باالخره بودم

 دختر اون : گفتم و کردم دفاع پریا از عصبانیت با بودم ایستاده او پیر مادر مقابل که درحالی و برگشتم

  ؟ نیستید مادرش مگه نمیکنید درکش چرا ! قربانیه یه فقط اون ! نکرده گناهی هیچ

 پیش رفت می که پیش سال ده همون این باشم این ننه بخورم وه* من : زد داد و کوبید اش سینه به زن

 ! افتاد چشمم از مرتیکه اون

 هیچ من ! بفهم ! نرفتم گوری هیچ پیش سال ده من : زد داد و برگشت مادرش سمت خیس چشمان با پریا

  ! نکردم کاری
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 وهی* یه ! شرف بی هرزه شو خفه : گفت دختر به ای خصمانه لحن با و دکر گره را هایش مشت پیرزن

 غریبه مردای برای دلبری سزای بفهمی تا کندم می ته از گیساتو باید ؟ نکردم کاری میگی حاال خوردی

 ؟ موندی سالم و صحیح دخترا اون بین چرا تو اصال ؟ هان موندی زنده چرا تو ! چیه

 رو ننگ لکه این که کردم گناهی چه من خدایا : نالید و کرد باز آسمان سمت به را دستانش گفت، را این او

 اما بوده نجیب دخترم بگم بتونم حداقل تا میمرد کاش ؟ دادی نجات دخترو این چرا ؟ گذاشتی دامنم توی

 چرا ؟ کردی بازی من آبروی با چرا ؟ بودم بدی بنده من مگه خدایا ! برد جا همه منو آبروی هرزه این

 .. خدا خدا ؟ نمیگیری ازم رو فتنه این چرا ؟ گرفتی ازم شوهرمو

 به مشت با و انداختم می گوش پشت را سالش و سن احترام ، گرفت نمی را جلویش پرستار اگر مطمئنم

 کردم نمی باور نمیدیدم چشم با اگر ، کرد می را مرگش آرزوی دخترش چشم جلوی ! کوبیدم می دهانش

 و پت دختر این و کجا آشیل فکر روشن و رویایی دختر آن ، کند می زندگی شرایطی ینهمچ در پریا که

 گمان نبودم مطمئن آدرسش سقم و صحت از اگر و بودند آمده متفاوت دنیا دو از انگار ! کجا سنتی کور

 .. زدم سر اشتباهی منزل به کردم می

 یک سپس کرد تایید هم را سوگل و من ویته و کرده چک را پزشکی اظهارنامه ، رسید هم پلیس باالخره

 پنهان و دروغ برای دلیلی ، پرسید را صیادی مرگ جریان ما از متعدد سواالت با و مجزا طور به بار

 تناقصی هایم حرف در که آنجایی از و دادم پاسخ سواالتشان تک تک به صادقانه ! نداشت وجود کاری

 و قضایی دستگاه در باالیی اعتبار از شغلم خاطر به بگذریم هم این از ، کردند باور راحتی به نمیشد دیده

 ! بود تام حجت حرفم معروف قول به و بودم برخوردار انتظامی نیروی

 با مالقات قرار و زدم زنگ بکشد طول اینقدر کارمان کردم نمی فکر که من و شدیم معطل عصر تا کل در

 .. کنم دیدار ایشان با تری مناسب توق در تا کردم کنسل شرمندگی با را هاشمی دکتر

 به صیادی خانم رفتند آنها اینکه از بعد اما داشت زیادی های کاغذبازی اورژانس و پلیس به مربوط کار

 تا دانستیم می خوبی به سوگل و من و دهد را شوهرش مرگ خبر تا زد زنگ فامیل و فک و پریا خواهر

 . کنیم ترک را محل گرفتیم تصمیم ستنی انداختن سوزن جای آنها خانه در شب آخر

 خواست می زور به او و بودند شده صیادی خانم کابوس نداشتند خبر پریا بارداری از که فامیلی و فک

  ! کند زندانی بود مرده پدرش که زیرزمینی همان در را دخترک
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  ! ینزیرزم تو برم نمیخوام من ! مامان میترسم من : کرد می التماس و زد می جیغ دختر

 تخم اینا عموت میخوای مرده ذلیل شو الل : میزد غر و ببرد زیرزمین به تا میکشید را دستش مادرش

  ؟ ببینند حرومتو

 وقت گاهی ، سوخت می برایش دلم ، شویم او رفتن مانع که کرد می التماس ما جلوی و میزد جیغ دختر

 خودم برای حرفی هر گفتن با و ندارد ربطی من به قضیه این دانستم می ! میداد دستم کار هم نازکی دل ها

 آن زار حال وقتی اما کنم فرار فامیل و فک رسیدن از قبل سوگل با داشتم تصمیم ابتدا ، میخرم دردسر

 .. میکنم شکایت ازتون کنید زندانیش اگه : گفتم و گرفتم مادرش جلوی دیدم را دختر

 .. میکشند منو عموهام وگرنه نرید اینجا از ! کنید مکمک ... میکنم خواهش :کرد التماسم گریه با پریا

 .انداختم پریا به ای کننده دلگرم نگاه و کردم جدا او از را مادرش دست

 به میدونستیم هرچی ما ؟ داری چیکار من دختر با تو :پرسید و انداخت من به غصبناکی نگاه مادرش

  ! نبیرو گمشو برو ؟ میخوای چی ما جون از ! گفتیم پلیس

 .. میخوام من : گفتم مادرش به جدیت با و زد سرم به ممکن فکر ترین احمقانه لحظه یک چرا نمیدانم

  ! کنم خواستگاری دخترتو میخوام

  ؟ بود حرفی چه این .. فاک : کردم زمزمه زیرلب و شدم پشیمان سگ مثل گفتم را این که همین

  ؟ چی : زد داد تعجب با سوگل

 پریا تو ؟ کنی خواستگاری منو دختر میخوای تو : داد جواب بود شده تر شوکه هم سوگل از که پریا مادر

  ؟ میشناسی کجا از رو

 هایم دست ، کردم ای سرفه پس میدادم دست از را ام مهره میزدم زیرش االن اگر ! بود دیر پشیمانی برای

 ؟ آبروریزیه مایه نمیگید مجرده دخترتون چون مگه : گفتم و بردم فرو جیبم در را

  ؟ میکنید چیکار دارید وکیل آقای .. وکیل آقای : پرسید پریا

  ؟ میدی چی بهم ازاش در ؟ بگیری دخترمو میخوای چی برای : گفت و گرفت را او دهان جلوی مادرش
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  ؟ احمق زنیکه میکنی معامله گوسفند مگه ؟ ازاش در : گفتم خودم با

 ! بردارم دامنش از رو ننگ لکه و کنم لطفو این میتونم ؟ چیه ازا در از منظورتون -

  ! میخوام شیربها من نداره فرقی برام دیگه زندش و مرده این : گفت و زد پوزخندی پیرزن

 ، داد تکان نه عالمت به تند تند را سرش درمیاورد نامفهومی صداهای مادرش دست زیر از که پریا

 تا نرسید نظرم به دومی راه هیچ ولی کردم انتخاب را او حفظ برای ممکن روش ترین احمقانه میدانستم

  ! کنم راضی را او خانواده

 که اش مرده ، داشتم نیاز واقعی حقایق فهم و پرونده ادامه برای بود بازی این اصلی مهره که پریا به من

 بود اینجا آشیل اگر نمیدانم ! دارم نگه زنده ای احمقانه روش هر با را او بودم مجبور خورد نمی دردم به

 .. شدم می ابلیس بعدی طعمه مطمئنم اما میداد نشان واکنشی چه

 ؟ میفروشی دخترتو داری ؟ شیربها : پرسیدم و زدم پوزخندی

 که مهمه برات پرونده این اینقدر ؟ میکنی چیکار داری ماهان : پرسید تعجب با و چسبید را بازویم سوگل

 ! نکن بازی آیندت با ؟ بگیری اونو میخوای

 میکنم پرونده برد برای هرکاری و دارم نیاز پریا به من : دادم جواب و کشیدم بیرون او دست از را بازویم

! 

  ! میگیرم شیربها تومن یه : داد جواب لبخند با و شد کمر به دست شنید را این که مادرش

 ! نداره شیربها تومن یه هم آکبندش دختر ببخشید ؟ تومن یه -

 کسی زن من : گفت ناراحتی با و گرفت جبهه سرعت به او ، بود بیشعوری اوج پریا مقابل در حرفم این

  ! کنید راحتم منو ! بردارید سرم از دست خدا رو تو ! نمیشم من ! نمیشم

 انگشت با سپس افتاد زمین روی پریا که کرد دختر نثار محکمی سیلی چنان و کرده بلند دست مادرش

 چی میخوای چی نمیکنی تعیین تو اینجا آبرو بی دختره : گفت و کشید شانن و خط او برای اشاره

 ! باش آدم کرده رو بهت بخت که حاال ؟ بدبخت میگیره وضعت این با رو تو کی ! نمیخوای

  ! میگیرمش من -
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 بیرونم سگ مثل پروندت برد از بعد و : پرسید و انداخت من به انگیزی نفرت نگاه خونی لب با پریا

 .. خیابونا توی تا بمیرم خودم خونه تو میدم ترجیح ؟ ازیمیند

 بعدش برای من و بیا من با تو ، نیست مهم اما داشتم تصمیمی همچین واقع در : دادم جواب خونسردی با

  ! میکنم فکری یه

  ! نامحرمته هنوز دختر این ؟ بیاد کجا : پرسید و شد مانع مادرش

  ! میکنم عقدش و اینجا میارم صبح فردا من ؟ بازه ای خونه دفتر کدوم عصر وقت این ببخشید -

  ! ماهان : زد تشر دوباره سوگل

  ؟ میمونی حرفت سر بفهمم کجا از : پرسید سوظن با مادرش

  ! کنی شکایت دخترت دزدیدن جرم به ازم میتونی نموندم اگه -

 هم و میگیری میلیونتو یه هم فردا باش مطمئن ، هستم آشتیان ماهان : گفتم و دادم او به را ویزیتم کارت

 .. بزار بالشت روی سرتو راحت خیال با امشب ! میشی خالص دخترت شر از

 برق هایش چشم شنید را پول حرف تا مادرش که نبود عجیب ، زدم چشمکی پریا سمت به و گفتم را این

 می میلیون دو ام پوشیده که فوردی تام شلوار و کت تنها دانست می اگر وای ؟ بود تومن یه لنگ ! زد

 .. کرد می تکه تکه تنم در را آن ارزد

 خانه در بدبخت دختر ، نشاندم اتومبیل در و بردم اشان خانه از الش و آش ، طوری همان را پریا من

 کردم می تالش اینکه رغم علی من و کرد نمی راحتی احساس هم من پیش ، هیچ نداشت جانی امنیت

 ! نداشتم را زبانم کنترل گاهی کنم خوردبر جنتلمن یک مانند

 از حسابی میزدم حدس و نگفت سخن هم کلمه یک راه اخر تا اول از خشک چوب مثل ، نگو که را سوگل

 موقت عقد را کسی پرونده یک خاطر به روزی نداشتم انتظار هم خودم حتی و هیچکس ! شده کفری دستم

 .. آشیل داشتنی دوست معشوقه هم آن ! کنم

 را ابلیس گناهی بی خواستم می اگر و باخت نمی را ای پرونده هیچ که مردی ، بودم آشتیان ماهان من اام

 .. زدم می هرکاری به دست باید کنم ثابت
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 طرد جا همه از ، دارد احساسی چه دانستم نمی ، کردم تنظیم محزون پریا چهره امتداد در را ام جلو آینه

 ، میداد جان فردا پس شاید یا فردا تا رسیدیم نمی دادش به من امروز اگر شاید ! کس بی و درمانده و شده

 .. معصومش طفل و او ! دادند می  جان بگویم است بهتر یا

 ! کنم صبر پریا و ابلیس مالقات لحظه برای نمیتوانستم من و شد می تر پیچیده لحظه هر داستان

  ؟ کنم هیام را مالقات کار و ساز توانم می اصال که نمیدانستم

 ! باشم چیزی چه منتظر باید آنهاست مال بچه این بفهمد ابلیس یا آشیل اگر نمیدانستم حتی و

 .. رفت و بست محکم را اتومبیل در خداحافظی بی هم او ، رساندم اش خانه به را سوگل

 باهات نکنه ! عصبانیه خیلی اون : پرسید نگرانی با عقب صندلی از بود خورده جا واکنش این از که پریا

  ؟ داره نسبتی

 بیا هم حاال ! کنه درک رو شرایط بود بهتر داشت اگرم و نداره نسبتی باهام اون : دادم جواب خونسردی با

 .بشین جلو

 .. نشست شاگرد صندلی روی و کرد گوش حرفم به بود زیری به سر و لوح ساده دختر ذاتا که آنجایی از

 می حدس ! نه یا دارم کافی غذای خانه در که دانستم نمی و بود شب هد نزدیک ، انداختم ساعت به نگاهی

 گل چادر به نگاهم وقتی اما ببرم رستوران به را او نیست بد گفتم خودم با ، باشد گرسنه هم دختر این زدم

 .. کردم نظر صرف تصمیم این از انداختم رنگش آبی دمپایی و گلی

 مهم راستش نه یا داشت دوست نمیدانم ، گرفتم سوخاری بسته دچن و ایستادم مارکت هایپر جلوی راه در

 .. داشتم نمی نگهش ام خانه در بیشتر شب یک ! نبود هم

 .. بفرما : گفتم او به و کردم باز را درم قفل جنجالی روز یک از بعد خالصه

 وسیله تنها بندم می شرط ، انداخت آن مدرن و لوکس فضای به نگاهی و شد خانه وارد خجالت با پریا

  ! بود دمپایی جفت دو همین داشتند اشان خانه در که لوکسی

 .. گرفت نگرانی دل چهره و برگشت عقب به ، شنید که را در شدن بسته صدای

 .درآوردم را کتم و گذاشتم اپن روی را خریدم او به توجه بی
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 زنم می حدس و نمیومد گیر ماین از بهتر ساعت این تو اما نه یا داری دوست سوخاری فیله نمیدونم -

 .. گشن

 .. نمیخوای تو : پرسید بود دوخته چشم سفیدش چرک انگشتان به که همانطور و پرید حرفم میان

 ؟ نه گفتی دروغ ! کنی عقدم جدی نمیخوای

  !! باهوشی دختر چه -

 .. اینه نقشت پس -

 رویاهاتو سقف که متاسفم : دادم وابج کردم می باز چاقو با را فیله جعبه که طور همان و کردم ای سرفه

  ! نیستم جذاب اینقدر مشترک زندگی تو میدم قول بهت اما کردم خراب

 .میدونم زور به اسمشم حتی که پدری و دارم راهی تو بچه یه ! نیستم رویاهام سقف نگران من .. من -

  ؟ میکنی حقم در لطفو این چرا ؟ چرا بدونم میخوام فقط

 بگیرم بچتو پدر اعدام جلوی میخوام چون : دادم جواب و گذاشتم ماکرویو در را سوخاری فیله

  ! قاتله یه اون ! نداره امکان ؟ چی .. چی : پرسید تعجب با

  ! هستی بازی این اصلی مهره تو ؟ اینجایی چی واسه میکنی فکر پس : گفتم و زدم ای موذیانه لبخند

  ؟ بگم زبونی چه به نمیشناسم رو مرد این حتی من ؟ بازی کدوم : زد پوزخندی

 ! بچته بابای اون هرحال به ، نباش نگران میشید آشنا : دادم جواب تمسخر به 

 ! کرده تجاوز بهم اون ؟ بشم آشنا باهاش میخواید من از شما و قاتله یه اون ؟ خوبه حالتون وکیل آقای -

  ! تجاوز

 بال این چرا نمیدونم : گفت بود گرفته را دهانش ویجل دست با که درحالی و کرد بغض آخر جمله گفتن با

  ؟ کرد انتخاب منو چرا ؟ من چرا نمیفهمم ! ندادم انجام خطایی زندگیم تو هیچوقت .. میومد من سر باید

  ؟ هستی مطالعه اهل -

  ! داد تکان نه عالمت به را سرش
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 آشیل برای تو بگم میتونم کل در ! میشه سخت توضیحش پس : گفتم و دادم باال را پیراهنم های آستین

 تا زمین چون بود شده چیت عاشق نمیدونم دقیقا ! سالگی 15 تو البته بودی جذابیت و زیبایی مظهر

 ! بودی همیشه رویاهاش تو انگار ولی متفاوتی کرده توصیف که اونچه با تیپ و اخالق نظر از اسمون

 .. میده رو تو بوی حرفاش تمام

  ! میپوشیدی صورتی پاپیون جوراب و بیرون مینداختی شال از ، افتیمیب موهاتو میگفت

 پونزده تو : داد جواب کرد می پاک را چشمش گوشه چادر لبه با که درحالی و نشست نفره تک مبل روی

 اینکه به برسه چه بخرم باز جلو کفش نمیتونستم خانواده ترس از که بودم ساده و بدبخت دختر یه سالگی

 امروزی و باز االن مثل جامعه فضای هفتاد دهه اما سالتونه چند شما نمیدونم بزارم آزاد موموها بخوام

 پونزده تو من که درحالی داشتم نقاشی خصوصی کالس باهاش من گفت من به پرونده بازپرس ، نبود

  ! باشم تنها مرد یه با نداشتم جرئت سالگی

  ! سالمه 32 من : گفتم و گذاشتم وریناهارخ میز روی ، درآوردم ویو ماکرو از را غذا

 ! نمیاد بهتون اصال -

 ؟ میخوره چند خب : پرسیدم و نشستم میز پشت

- 40 ! 

  ؟ باباتم همسن یعنی -

  ! بود بگم بهتره یا .. سالشه 56 من بابای : گفت و زد پوزخندی

  ! ناراحته پدرش مرگ از که باشه بابایی دختر یه نمیاد نظر به -

 عجیبی حس یه حاال ولی .. ولی میکردم مرگشونو آرزوی و هردوشون از ، بودم متنفر زشا همیشه -

  ! چرا نمیدونم دارم

.. نیستم خوشحال ولی شدم رها کابوسم دست از چون باشم خوشحال باید : گفت و داد فشار را هایش ناخن

 ! نیستم اصال 

 ای گرسنه ! بخور شام بیا : گفتم و کردم اشاره میز به
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 ندارم اشتها راستش -

  ؟ چی کوچولو اون ولی شاید تو -

 .بود نزده صداش محبت با اینقدر کسی تاحاال ! کوچولو : گفت و گذاشت شکمش روی به را دستش

 .. برداشت نصفه سوخاری فیله یک خجالت با و شد میز نزدیک

 برام ابلیس اما موکلم اطرافین به برسه چه نمیشم صمیمی موکالم با معموال من : گفتم و کردم باز را دوغ

 میخوام اما بزنم حرفی وکیل یه عنوان به نمیخوام ! داری فرق هم تو چون اینجایی امشب تو و داره فرق

 .. ندارند تقصیری هیچ اونا میدونی ، باشی عصبانی پدرت از نیست الزم بگم برادرت عنوان به

 ؟ چیه منظورتون -

 پدرم که یادمه دقیقا اما بودم بچه خیلی بار یه ، بودند مذهبی و سنتی هیادم که جایی تا من خانواده -

 سمت از که بود نشسته هایی پله روی آرایش با اینکه خاطر به اونم پایین انداخت ها پله باالی از مادرمو

  ! داشت دید همسایه حیاط

 پدربزرگ میگن اما نمیاد ادمی من : داد جواب عادی کامال لحن با و نکرد تعجب اصال حرف این شنیدن از

 داشتند اعتقاد مردم زمان اون و بود خریده نوشابه ناهار چون شکست بزرگمو مادر دست جفت بار یه من

  ! یهودیاست مال و نجسه سیاه نوشابه

  ؟ میکنی سرزنششون -

 من پدر ولی بود چهلی سی دهه مرد یه من پدربزرگ ! نمیکنم : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش

  ! میکنه زندگی نود دهه

 نمیکنم تاییدشم ، میکردند چیکار اونا که نیست این منظورم ! پدربزرگه همون پرورده دست پدرت اما -

 تو که دیدم من ! شدند بزرگ عقیده یه با ساله پنجاه ، نمیکنند باور چون کنی اصرار چقدر نیست مهم اما

 ، درخته خود از کرم که کرد می تاکید مادرت اما کنه تجاوز بهت که داشتی اصرار و میکردی پافشاری

 زن اگه ! خوندند گوششون توی بچگی از که ایه عقیده این ، نه ابدا خودشونه؟ دست این میکنی فکر
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 تو .. فاسده کنه خیانت زن اگه اما زنه از مشکل کنه خیانت مرد اگه ، خودشه از کرم بشه تجاوز بهش

  ! کنی عوضشون نمیتونی

 و شرایط این وجود با که میکنم بدبختی احساس اما نمیتونم که میدونم : گفت و انداخت پایین را سرش

 دانشگاه نزاشت بابام ! میگرفتم یاد خیاطی داشتم تازه من ، افتاده برام اتفاقی همچین بازم خانوادم عقاید

 .. لعنتی اون اما شم خالص رشونش از روزی یه باالخره تا واستادم خودم پای رو داشتم تصمیم و برم

 ، خانوادم اعتماد ، رویاهام ، گرفت ازم چیزو همه اون : گفت لرزانی صدای با و داد فشار را مشتش

 .. آیندم ، زندگیم

 این به الاقل اما نبود مهربون باهام هرگز شاید جریان این از قبل تا و بود پدرم بد چه و خوب چه من پدر

 هیچی من ؟ وکیل آقای چی حاال اما میزاشت احترام بهم خودش اندازه به مادرم و نمیکرد تنبیهم شدت

  .. ندارم

 پیش سوال این میشه واقع تجاوز مورد که دختری هر برای معموال : گفتم و کردم نصف فیله تکه یک

 نیستی مقصر تو وقتی نداره وجود هم جوابی چون بدم کننده قانع جواب بهت نمیتونم ؟ من چرا که میاد

 .. یه ازت وقتی مگه ؟ میگردی دلیلش دنبال چرا

 ادم همه این ؟ دزدیدن من از چرا میپرسی میدزدن نمکدون یه ازت : دادم ادامه و برداشتم را نمکدان

 و بود قفل خونه در ، بود خونه تو دون نمک ، نبودی نمکدون شدن دزدیده مقصر که تو ! دارند نمکدون

 که تویی ؟ کیه مقصر حاال دزدید ازت نمکدونو و شد متوسل زور به اون اما تنداش ورود اجازه کس هیچ

  ؟ شد متوسل زور به که اون یا کردی دفاع نمکدون از وجود تمام با

  ! میکردم مراقبت نمکدون از بیشتر باید شاید .. شاید -

 ؟ گردش بری و بزاری نهخو تو راحت خیال با رو نمکدونت که باشی داشته حق نباید تو چرا ؟ چرا آخه -

 باز رو خونت در که تو ! داری انتخاب حق تو ؟ میکنند تصاحبش زور به و میان اون مثل دزدایی چون

 باید که کسی و نیستی مقصر تو ! ببره رو نمکدون و تو بیاد خواست دلش هرکسی تا بودی نگذاشته

 .. اونه بلکه نیستی تو بده پس جواب
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 کمکش داری چرا .. چرا پس : داد جواب بود زده زل من به که درحالی و کرد سربلند خیس چشمان با

  ؟ میکنی کمکش داری تو چرا ! شکست و دزدید رو نمکدونا تک تک زور به اون ؟ میکنی

 سر از گاهی و میزنه سرقت به دست ناچاری و فقر سر از دزد یه گاهی : گفتم و کشیدم عمیقی نفس

 تو باید مریض یه و مریضه یه بلکه نیست قاتل یه فقط اون .. طورههمین هم آشیل درباره ! جاهلی

 بعدی دزدهای نمکدون اومدن وجود به از و بشه مشخص بیماریش علت تا بشه نگهداری تیمارستان

  ! مرگ نه آگاهیه و پیشگیری داره نیاز بهش ما جامعه که چیزی بشه جلوگیری

  ؟ هوم کنینمی دفاع اونا از چرا پس مریضن قاتال همه -

 قطعا کشته رو گناه بی زن پنجاه که کسی اما باشه مریض ممکنه کشته سهوا یا عمدا نفرو یک که کسی -

 .. مریضه

 ای گنده پول هیچ من به پرونده این تو : دادم ادامه من اما نگفت چیزی و انداخت پایین را سرش پریا

 شده هم بار یک برای اگه اما پریا میزنم سینه به پولش خاطر به رو آشیل سنگ دارم بگم که نمیرسه

 میکنی درک حسو این تو ؟ نه میخوای همینو ! نباشیم تو مثل دخترایی شاهد دوباره شاید کنیم پیشگیری

 پرونده این به هات همجنس آینده برای میخوام ازت پس باشه سخت میتونه چقدر زن یه برای میدونی و

 نمیکنه آینده به کمکی هیچ اما کنه آروم رو داغدار های خانواده و تو دل میتونه ابلیس مرگ ! کنی کمک

.. 

 .. میدونم -

  ؟ نداشتی دوست ببینم : پرسیدم و انداختم اش نخورده دست بشقاب به نگاهی

 صبر یکم همین برای وکیل آقای نخوردم حسابی و درست غذای یه وقته خیلی میدونید .. فقط من نه -

  میکنم

  ؟ دادی آزمایش اصال ! گرفته سوتغذیه تاحاال اوصاف این با احتماال ، باش هم بچت کرف به هرحال به-

 .. چیه جنسیتش نمیدونم حتی : گفت و انداخت باال ای شانه

 میدی آزمایش یه فردا -
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 ندارم پول من -

  ؟ بدی پولشو تو قراره که گفت کی : پرسیدم خونسردی با و برداشتم را بشقابم

 .. دارم نگهش نمیتونم من ! بیاد دنیا به مرده میدم ترجیح ؟ میدی اهمیت بچه این به چرا .. چرا -

 ازت چیزو همه ابلیس و نداری هیچی گفتی تو چون : گفتم او به و گذاشتم آشپزخانه سینک در را ظرفم

 سالم ولوکوچ این حداقل میخوام پس بده هدف بهت میتونه بچه یه وجود میدونم اما نیستم پدر من ! گرفته

 .دارم نیاز بهت فعال من و هستی بدی شرایط توی تو ، بمونه

  ؟ بگم چی مردم به اونوقت ؟ کیه پدرش نمیپرسن بقیه مگه حرومزادست این .. این اما -

 به بقیشو دادی هرجوابی ، میپرسم ازت سوال یه : پرسیدم و دادم تکیه اپن به ، آمدم بیرون آشپزخانه از

  ؟ خب بسپار من

  ؟ چی : پرسید کنجکاوی اب

  ؟ نه یا داری دوست رو بچه این -

 .نگفت چیزی و کشید اش برجسته شکم به دستی ، کرد مکث اندکی پریا

  ؟ خب : پرسیدم دوباره و ایستادم سینه به دست

 گوشه از اشک قطره یک میکشید دست شکمش به که همانطور ، داد تکان نمیدانم عالمت به را سرش

 زیرلباسم بادکنک یه بودم که بچه ، بشم مادر میخواست دلم همیشه : گفت ناراحتی با و چکید چشمش

 این چون خوشحالم قلب ته از بگم نمیتونم و هستم واقعا حاال .. حاال اما باردارم میکردم تظاهر و میزاشتم

 .. اما زندگیمه حادثه ترین تلخ یادآور بچه

 و کردند طردم همه ! وکیل آقای ندارم هیچکسو من ، بمیره یخوامنم اما : داد ادامه و آورد باال را سرش

  .. میترسم من ولی خانوادمه عضو تنها بچم ، کنه ازدواج باهام نیست حاضر کسی دیگه مطمئنم

 .کند خفه را بغضش تا داد فشار آرامی به را گلویش
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 نه و پولی نه دارم شغلی نه ، کنم بزرگش چجوری باید نمیدونم من ! میترسم بچم آینده از میترسم من -

 من بشه داغون و نامشروعه بفهمه میترسم ، دربیاد آب از کثافت یه اون مثل بچمم میترسم ! سرپناهی

  ! کنم چیکار باید نمیدونم .. نمیدونم

 چه : گفتم زیرلب و رفتم او به ای غره چشم ، افتاد راه هایش اشک سیل و ترکید بغضش گفت که را این

 و اوضاع برای باید ؟ کنه بزرگ رو بچه این میتونه چجوری ! میگه راست بدبختم این ، دمکر گیری

 .کنم اساسی فکر یه احوالش

 ؟ شدم رئوف و مهربان اینقدر کی من که زد فکرم به میکردم دوچهارتا دودوتا خودم با که همانطور

 ! میکنم فکر فرزندش و خودش یندهآ به حاال و دادم راه ام خانه به را طرف که شدم غیرت خوش اینقدر

 پای تا نکنم غلط ؟ کند می فکر خودش جز کسی به کی از آشتیان آقای ! آور چندش و زن بهم حال چقدر

 حاال ! میکردی ولش خانه همان کنج که نبود باردار پریا اگر ، کرد گل ات پدرانه احساس آمد میان به بچه

 ! کنی درست دردسر خودت برای آید نمی بدت است باردار طرف فهمیدی که

 بودم مهشید با که زمانی اما کنم تجربه را بودن پدر احساس و باشم داشته فرزندی میخواست دلم همیشه 

 بود سنگینی بار داری بچه طرفی از ، نبود مناسب فرزند از نگهداری و بارداری برای امان مالی اوضاع

 ، کرد می ضعف کوچک های بچه برای دلم هم باز اما نداشتم را سنگین های مسئولیت حوصله که منم و

 .. بود هم عجیبی راهی دو

  ؟ میشکستند دست و سر داشتنم برای که دخترانی گرم آغوش یا خانواده گرم آغوش و شدن پدر

 بچه اسپرمم اهدای طریق از و کردم می اجاره رحم روزی شاید اصال ، بود بهتری انتخاب دوم گزینه قطعا

 .. نداشتم را پوشک کردن عوض قصد فعال و بود سالم 32 تنها که فعال ! ممیشد دار

 مصلحتی سرفه نداشتم را او ناله و اشک دیدن حوصله که هم من ، زد زار ای دقیقه ده دخترک خالصه

 .. کرد فین فین بار سه دو و آورد باال را سرش که کردم

 چیزی فکر به و بخور رو شامت ! نمیشه حل چیزی یزار گریه با اما ناراحتی و نگران میدونم من ببین -

 .نباش

  ! شماست با حق .. حق : گفت و کرد پاک دست کف با را خیسش چشمان
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 برگردم و بگیرم دوش میرم میخوری چیزی یه تا -

  ! نبود راحت ذهنم هم آب دوش زیر حتی کردم می فکر پرونده و ابلیس ، پریا به همچنان حمام در

 رنگ طوسی اسلش شلوار و شرت تی شامل که راحتی لباس و کردم رها آشفته را نمدارم و خیس موهای

 .. پوشیدم بود

 فکر که هم ها قدر آن خالصه و بود شسته هم را ها ظرف ، یافتم مبل روی را دختر آمدم بیرون که اتاق از

 .. نبود ساده و کودن میکردم

 از دقیقا : پرسیدم تعجب با پس دارد اضطراب دمکر احساس لرزانش های دست و نگران چهره دیدن از

  ؟ میترسی چی

 میخوابم خونه از بیرون که شبیه اولین .. اولین این : گفت میداد فشار را کوتاهش های ناخن که همانطور

!  

  ! میترسی هستی من خونه تو اینکه از پس خب -

 ! هستید بزرگم برادر مثل هم شما تمنداش جسارت قصد نه نه : گفت تند تند و کرد عوض فورا را حرفش

  ؟ نه جونم سگ خیلی حتما کرد می سکته اوضاع این با بود من جای دختری هر کنم فکر

 .. انداختم باال ای شانه و دادم تکیه دیوار به

 .. است خسته بود معلوم ، داد بدنش به قوسی و کش و کشید ای خمیازه

  ! ندارم یشترب اتاق یه ، میکنم پهن نشیمن تو جاتو -

 میخوابم مبل رو من .. من نیستم زحمت به راضی -

 نیست راحت مبل -

 بخواب بیا : گفتم او به سپس کردم پهن زمین روی و آوردم تشک و بالشت ، پتو اتاقم از گفتم که را این

 .شد دراز تشک روی و چسبید سفت را چادرش

  ؟ نرمه بالشتت -
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 ممنون بله -

 و بیار در کالهتم و شال ، بخوابی باز طاق باید میشه اذیت بچه چون نخوابی شکم به بشه حواست -

 .نمیام بیرون اتاق از صبح تا من چون باش راحت

 پشت از که کردم خاموش را ها چراغ و شدم بلند او کنار از و دادم تکان را سرم ، زد پلک باشه نشانه به

 محبتاتون بتونم روز یه امیدوارم ! کنم تشکر زتونا چجوری نمیدونم وکیل آقای : گفت قددردانی با سر

 .کنم جبران رو

 بخیر شبت : دادم جواب و کشیدم عمیقی نفس

 

 اگر مطمئنم که بود کرده تغییر ام چهره اینقدر ، انداختم جدیدم های سیبیل به نگاهی و ایستادم آینه جلوی

 .شناخت نمی را من میشد زنده بیامرزم خدا مادر

  ! بود انوشه دکتر ، زد زنگ تلفن میبستم را رنگم ای سورمه پیراهن ستینآ که همانطور

  ؟ دکتر جانم -

 مهمون میکنی که عقدم ؟ نزنه شاختون گربه که میاید آسه میرید آسه ! آشتیان آقای متعالی عالی صبح -

  ؟ خبره چه ! نمیکنی دعوت

  ! داشتم برایش ! گستاخ لق دهن دختره ، گزیدم لب آرامی به و بستم را چشمانم حرص از

 میدم توضیح براتون دفترم راه تو ، دکتر داریم ارادت -

 .باشی داشته ایت غیرحرفه کار این برای مناسبی توضیح امیدوارم ، خان زبل شده ده ساعت -

 خدانگهدار دکتر ترافیکم تو فعال ، چشم بله -

  ! لق دهن جنده : دمکشی عربده و زدم تخت به محکمی لگد کردم قطع را تماس تا

  ؟ خوبه حالتون وکیل آقای .. آقا : پرسید و آورد اتاق داخل را سرش نگرانی با پریا ناگهان
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 فرهمند دکتر که نیست بیخود : زدم غر میمالیدم را ام پیشانی که همانطور و دادم بیرون حرص با را نفسم

 نطق برام انوشه بود مونده همین ؟ نه نهنمیمو خیس شما دهن تو آلو ! نکن کار زنا با هیچوقت میگفت

  ! کنه

 ؟ شده چیزی -

 بریم اول بپوش چیزی یه : گفتم و کردم جدا رگال داخل از را کتم ، دادم تکان نمیدانم نشانه به را سرم

 .. دفتر بعدم آزمایش

 .. آخه -

 کاری یه میگم وقتی ؟ چی آخه : دادم جواب تندی لحن با بودم عصبی سوگل لقی دهن بابت که آنجایی از

  ! چشم بگو کن

 .. رفت بیرون اتاق از و نگفت چیزی بود شده ناراحت تندم لحن از که پریا

 .کردم حرکت پایین طبقه به و برداشتم را سوییچم

 یاد ناگهان ولی کنیم انتخاب را مطب یا آزمایشگاه کدام باید نمیدانستم ، آمدیم می بیرون پارکینگ از وقتی

 از بعد بهمن و کردم تماس او با پس افتادم بود شده فارغ همسرش تازگی به که افتادم تانمدوس از یکی

 .. آشنا امسال دوست پارسال ، ماهان آقا به به : داد جواب بوق چهار سه

 ؟ خوبن ها بچه خانوم ؟ خوبه حالت ، جان بهمن سالم -

  ! نمیگیری والاح و خبر بودیم دلتنگت ؟ چطوری خودت تو داداش، دارن سالم -

 ازت میبردی بارداری برای رو خانومت که دکتری خانم این آدرس زدم زنگ ، بودم درگیر یکم شرمنده -

 بگیرم

  ؟ خبریه ! سالمتی به -

 .آشناهاست از یکی واسه ! نمیخوام خودم برای ، داداش نه : دادم جواب و انداخته پریا به نگاهی

  ؟ گهدی امر ، میکنم پیامک برات باشه -
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 ..عزیز سروری -

 پیشش خانومش برای هم دوستم ، خوبه خیلی میریم که دکتری این : گفتم پریا به و کردم خداحافظی او از

 .داشت امد و رفت

 .میکرد ناز ما برای هم این حاال ، نداد جوابی

 عینک ، است پریا مادر که شد خبردار شستم ، زد زنگ ناشناسی شماره بودیم که دکتر مطب راه در

  ؟ بله : دادم جواب جدیت با و زدم چشم بر را دودیم

  ؟ آشتیان ماهان -

  ؟ فرمایش : گفتم و زدم پوزخندی شناختم که را مادرش صدای

 نیستااا باز عصر تا دفترخونه ! شد یازده ساعت ؟ پس کجایید -

 ؟ دفترخونه ببخشید -

  ! دخترم عقد برای -

  ؟ منه پیش دخترتون مگه -

  ! چیز همه بی ! کثافت ! حرومزاده : غرید و شد حرصی پیرزن

 .میدم تاثیر خانم پریا شکایت روند در بشنوم که توهینی و فحش هر بابت -

  ؟ مادرمه : پرسید زیرلب و برگشت نامش شنیدن با پریا

 هرزه ونا با خوردی گوه تو :زد داد خط پشت از پیرزن که بردم باال سکوت نشانه به را ام اشاره انگشت

  ! میکنم شکایت ازت دخترم دزدیدن جرم به االن ؟ میکنی خر منو ! کنارته که ای

 نوشتم خانوادت و تو علیه تپل نامه شکایت یه ، برمیگردم کالنتری از االن همین که بدم تذکر بهت بزار -

 زن یه اذیت و آزار مجر به االن همین ، ببرم محل کل تو رو آبروتون تا شه باز دادگاه به پاتون کافیه !

 نمیگفتی مگه ، خونتون در بفرستم رو نامه شکایت این نزار ! سیاهه پروندتون کافی اندازه به باردار

  ! نداری دختری همچین کن فکر ؟ نیست مهم برات زندش و مرده
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 میگم زناال ولد میبرم جا همه آبروتو ! میکنم بیچارت تهران میام ! خور حروم شیاد گفتی دروغ بهم تو -

 اون به که ساده من حیف مینشونمت سیاه خاک به ندی بهم پولمو اگه ! داری رابطه نامحرم دختر یه با

 با قراره که شرف بی باش آماده هم تو ! درآورده دم دوباره تهران فرستادمش ، کردم اعتماد جنده

 ! کنم بیچارتون عموهاش

 کنم واریز بده کارتتو شماره ؟ میلیونی یه لنگ بدبخت ! دخترت نه پوله دردت پس : گفتم و زدم پوزخندی

  ! بکشیش که نمیدم تو به رو حامله زن یه من !

 .. پریا بده رو گوشی -

  ! نداره کاری باهات پریا -

  ! ببرن منو نزار خدا رو تو : کرد التماس میلرزید ترس از من کنار که دختر

  ! زاده زنا پریا بده رو گوشی میگم -

  ! بکن میخوای غلطی هر برو نداری پریا اسم به دختری دیگه تو -

 ، سوسول بچه ببین : گفت کلفتش و بم صدای با و گرفت پیرزن از را موبایل کسی گفتم را این که همین

 همون تو میدم ام دروازه بچه ! صیادی عباس میگن من به ! نکش شونه و شاخ من پیر داداش زن واسه

 چجوری میدونیم ما ، ننش پیش برگردون برادرزادمو آدم بچه مثل پس بزنند ارتد کیون از پارس تهران

 .. کنیم آدم رو پتیاره این

 .شد خیره دهانم به ملتسمانه و گرفت دهانش جلوی را دستانش بود شده سفید گچ مثل که پریا

 کل ، ترم الت من التی تو اگه ! نمیزنی حرف داری میدون چاله تو ، درنیار بازی الت گنده من واسه -

 برادرزادتو میتونی ببینم بیا خودت نفرست آدماتو داری ایشو* اگه اییدم* بار سه هم با رو دروازتون

  ! نه یا ببری

 ... مادرت ، وکیل آق باش منتظر -
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 توانند نمی غلطی هیچ میدانستم ، کردم قطع را تماس و دهد ادامه اش فحاشی به این از بیشتر نگذاشتم

 پای با ما میگفتم میکردند کاری هم اگر ، بودند بلد را چاهش و راه نه داشتند را سوادش نه صالا بکنند

  ؟ آوردم را ساله 25 دختر زور به مگر آمدیم بیرون مادرش خانه از خودمان

 عمو .. عباس عمو .. عمو : گفت بریده بریده کرد می گریه و بود افتاده سکسکه به ترس از که پریا

  میکشه منو ! میکشه منو اون ! یدهفهم عباس

  ؟ هرته شهر مگه خورده گوه -

 .بود شده قرمز لبو مثل هایش بینی و گونه که بود کرده گریه اینقدر ، داد تکان نه عالمت به را سرش

  ! نمیشناسی اونو تو .. تو -

 فیلم منم تا بفرسته آدماشو بزار ! ندارم مله کله اما هستم خوشگل بچه ننداز، من قیافه و تیپ به نگاه تو -

  ! میده جواب بازیا الت این من جلو کرده فکر ، بفرستم براش ننشو

 از ! نباش نگران ، میرسیم االن بخور اینم بیا : گفتم و دادم او به و برداشتم معدنی اب یک او پای زیر از

 دروازه روش یک و صد به زندان تو میدم ، شهربانی و دادگاه جلو بیاد داره جرئت این ؟ میترسی چی

 .. غاری

 ! نگو دیگه میکنم خواهش ! بسه ! بسه : گفت و برد باال سکوت نشانه به را دستش ، خورد آب قلپ چند

  ! متنفرم زندگی این از ! متنفرم تجاوز از .. بشنوم نمیتونم من

  ! نفتی چراغ رو ما میگیره برق رو همه : گفتم زیرلب و کشیدم پوفی

 ، ندادم اهمیت کدام هیچ به که فرستاد آمیز تهدید پیامک چند و زد زنگ هم دیگر بار سه دو عمویش

  ! بود شاخش روی شالق ضربه صد میفرستادم دادگاه برای را ها همین

 حال آن با باالخره اما شدیم معطل ساعتی نیم بودیم نگرفته قبلی وقت که آنجایی از ، بودم دکتر به را پریا

 را چشمم ورود بدو همان از ؟ چرا دروغ ، کردیم مالقات بود زیبایی و جوان زن که را ردکت خانم زار

 .. گرفت
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 ، خدادادی طالیی بور موهای و آبی روشن چشمان ، کشیده و بلند اندام ، بود روسی های مدل مثل طرف

 ! معنا تمام به بهشتی حوری یک

 هایم لب روی ای موذیانه لبخند ناخودآگاه ندیدم ای حلقه وقتی و انداختم چپش دست به نگاهی اول همان

 .نشست

 برخورد پریا با مهربانی با بود مبارکش چهره برازنده اش خانوادگی نام الحق که سیما خوش  دکتر خانم

 کمی او دربیاورد را لباسش خواست پریا از وقتی اما داد انجام را جنین آپ چک برای الزم اعمال و کرد

 .. انداخت من به ای رمندهش نگاه و شد معذب

  ! بکشی خجالت همسرت جلوی نیست الزم عزیزم : گفت و شد آمیزی محبت لبخند دکتر خانم

  ؟ هستم بدقواره نکبت این شوهر قیافه و تیپ این با من کرد فکر جدا طرف ، کردم ای سرفه

 .. آخه .. آخه : گفت کنان من من پریا

 زیر تا را رنگش صورتی شرت تی و درآورد را لباسش تعارف بی یاپر دیدم نیستم همسرش بگویم آمدم تا

  ! برد باال سینه

 .ریخت خجالتش زود چه : گفتم خودم با

 در و انداختم ساعت به نگاهی ، مالید پریا شکم به بود چی دانم نمی که هایی ژل آن از مقداری دکتر خانم

 ؟ کنم مالقات هاشمی دکتر با کی بدم؟ چی رو نوشها جواب حاال ؟ میکنم چیکار اینجا من اخه : گفتم دلم

 این چقدر ؟ بگیرم رو سوگل حال باید کی ؟ میخوندم رو دفترچه و کردم می گوش رو اعترافات باید کی

 .. بودم شده مشغله پر روزها

 که کوچکی جنین تصویر به و کردم سربلند ، شد بلند دکتر خانم نمایشگر از گوپ گوپ صدای لحظه همان

 .کردم نگاه بود شده داده نمایش نمایشگر رد

 ! کوچولوتونه پسر قلب صدای این ؟ میشنوید : گفت ذوق با و زد شیرینی لبخند دکتر خانم

  ؟ پسر.. پ : پرسید بریده بریده پریا

  ! نقلی کوچولو پسر یه ، آره -
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  ! پسره آشیل بچه پس ، عجب : گفتم و بردم فرو هایم جیب در را دستم

 رو خانومت شکم بیا ! ذوقی بی بابای چه : گفت بودم ایستاده تخت کنار احساس بی که من به دکتر خانم

  ! میکنه حرکت داره کوچولوتون ، کن لمس

 .. من سیما خوش خانم راستش : گفتم و کنم صاف را صدایم تا کردم ای سرفه

 .ممیشد ناراحت ازش بود من شوهر اگه : داد جواب ناز با و کرد کج سر

 و بود متاهل طرف پس ، ماسید داشت قرار لبم روی مدت تمام که ژکوندی لبخند ، شوهرم کلمه شنیدن با

  ! بکش خط را شوهردار زنان دور گفت می ماهان یک شماره قانون

 اکراه با و نشستم او کنار دیدم را دکتر خانم اصرار وقتی اما کنم معذب این از بیشتر را پریا خواستم نمی

 سیما خوش که کشیدم پس را دستم سریع ، خورد عجیبی برآمدگی به دستم که کردم لمس را شکمش

 ! بچست اون ! آینده بابای نترس : گفت و خندید

 آن که میدانستم چه من اصال ، خورد را آن سریع من غلیظ اخم دیدن با ولی زد ای مسخره لبخند پریا

  ! ددار ورم حتما گفتم ! است بچه ترسناک برآمدگی

 آزمایشات لیست تا میزارم تنها رو بابا مامان یکم من : گفت و شد بلند اش صندلی روی از سیما خوش

 نداشته مناسب تغذیه خانم گفتید چون اما نداره مشکلی میبینم من که اینجایی تا جنین ، کنم حاضر رو

  ! شه رسیدگی بهشون یخیل باید میکنند طی هم بارداریو آخر های ماه چون ، هست سوتغذیه احتمال

 .شد دور ما از و گفت را این دکتر

 میزدم قدم بود جدا اصلی اتاق از که کوچک سونوگرافی اتاق در که همانطور و شدم بلند صندلی روی از

  ؟ کردی فکری اسمش برای ! پسره پس : گفتم

 نه -

  ؟ داره حسی هیچ -

  ! میفهمه احساسمو انگار ، میزنه لگد لمخوشحا وقتی گاهی اون : گفت و انداخت شکمش به نگاهی
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 .. اینطور که -

 میکنه شیرین زندگیمو بیاد دنیا به اگه میکنم حس اما تلخه که هرچند ؟ نه قشنگه ولی -

  ! باشه طور این امیدوارم -

 به باید و بود دیروقت ، گذاشت اختیارمان در میدادیم باید که آزمایشاتی لیست و آمد دکتر خانم خالصه

 به خودم با را او نداشتم ام مهره داری نگه برای مکانی فعال که آنجایی از اما میرسیدم کارهایم و دفتر

 .بردم دفتر

 : پیش سال 13

 

 ، نمیکنم ارفاق کسی به ! داریم ترم میان امتحان بعد جلسه نره یادتون ، کافیه جا همین تا امروز برای -

 ! نیست باز من تدس و نوره پیام اینجا میدونید خودتون

 از دانشجویان سایر با همزمان و انداختم دوشم روی را ام کوله ، بست را کتابش و گفت را این استاد

 .آمدم بیرون تجارت حقوق کالس

 سر بر قندی کله کلیپس با که درحالی دخترها اکثر و بود هشتاد دهه ، دارم یاد به خوبی به را روزها آن

 و داشتند نازکی ابروی و فشن موهای پسرها اکثر ، میکردند امد و رفت اهدانشگ در بودند ساخته خود

  ! هستند زمانه دلون آلن کردند می احساس

 میکشید عشقش که طور آن هر هرکس و نمیشدیم درگیر حراست با آنچنان ، بود نور پیام هم ما دانشگاه

 ، کردم نمی رفتار کالس گو بذله و نآویزا پسران مانند هم سالگی 20 در حتی من اما آمد می و رفت می

 در و میشنستم آالچیق زیر ازاد فضای در و گرفتم می چای فنجان یک بوفه از کالس از بعد معموال

 .. کردم می مرور را هایم درس یا میخوردم ساندویچی ، میخواندم تاریخی کتاب سکوت

 دوران در من اما شناختند می را گریکدی ها کالسی هم همه تقریبا ، نداشتیم بزرگی آنچنان دانشگاه

 دوستانم به ها درس در و بودم خوب همه با ، نداشتم کسی کار به کاری که بودم پسرهایی آن از دانشگاه

 .. درنمیاوردم بازی بخیل و میدادم قرض جزوه ، کردم می کمک
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 شرکت ها کالس تک تک در من ولی بود عشقی غیبشان و حضور که داشتم هم صمیمی دوست سه دو

 که انگیز نفرت آلونک آن از تا بودم کرده جزم را عزمم تمام ، میدادم گوش درس به عشق با و کرده

 سال اینکه از ، کنم تحصیل خوب دولتی دانشگاه یک در و کرده فرار بود مادرم عذاب و زجر یادآور

 شوم قبول تهران دولتی دانشگاه در که بودم باهوش آنقدر ! بودم پشیمان نگرفتم جدی را درس کنکورم

 .. گذراندم خیابان و کوچه در بطالت به را سال یک تمام و کردم کاری کم انصافا ولی

 بودم خمینی امام های اندیشه کتاب خواندن مشغول و نشسته محبوبم آالچیق زیر که بود ماه آبان اواسط

 خانم او به اما دانستم نمی را کوچکش نام ، شد نزدیکم صدا و سر بی دخترم های کالسی هم از یکی که

 یا لجنی تنگ و کوتاه مانتو معموال که بود دانشگاه یک درجه های سوسول دختر آن از ! میگفتند حسینی

  ! شود پاره هایش دکمه داشت امکان آن هر که بود تنگ آنقدر هایش سینه سر ، میپوشید مشکی

 دل که الحق ، کند دلبری اش آبی لنز چشمان و رنگ یخی موهای با تا میگذاشت سرش فرق را اش مقنعه

 داشتم داغی حال و شور و میبردم سر به شباب ایام در که هم من و بود برده هم را کالس پسرهای نصف

  ! نمیامد بدم او از

 فابش دوستان از اثری و بود تنها همیشه برخالف ، نشست کنارم کیک و چای سینی یک با حسینی خانم

 با و پاییدم می را حسینی چشم یک با کنم توجه جلب اینکه بدون ولی کردم حفظ را ورمغر ، نمیشد دیده

 .. میخواندم کتاب دیگر چشم

 ! ماهان آقا هستید مطالعه درگیر همیشه مثل که میبینم : گفت نازکش صدای با او گذشت که دقیقه سه دو

  ؟ میخونید چی حاال

 بسیج های بچه از نمیکردم فکر : داد جواب و خورد جا که دادم نشان او به را جلدش و کردم بلند را کتاب

  ! باشی

  ! بعدیم چند ، نیستم بسیجی -

  ؟ چیه فرقش حاال : پرسید و زد پوزخندی

 بدم توضیح نمیتونم واقعا -

  ! نداری کافی نفس به اعتماد کالس از بیرون انگار میزنی حرف خوب که کالس توی -
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  ؟ خبریه ! حسینی خانم شدید تنها میبینم باره اولین : گفتم دلبخن با و بستم را کتاب

  ! باشم تنها شما با میخواستم شاید : گفت ناز با و ریخت ریزی عشوه

  ؟ باشه میتونه چی دلیلش و : گفتم و کردم باز آالچیق نیمکت شانه امتداد در را هایم دست

 بزنیم حرف هم با میتونیم کردم حس -

  ! میتونیم ، میزنید حرف فارسی اگه : ادمد جواب تمسخر به

  ! میخندونی منو تو : گفت و زد ریزی لبخند

  ! همینطور شمام : دادم جواب و شدم متمایل جلو به کمی

 .. نمیدنااا جوابو اینجوری پسرا معموال ؟ من چرا -

 خرخون شما نظر از ایدش ، ریزند نمی عشوه کالسیشون هم برای آالچیق یه تو تنهایی هم دخترا معموال -

  ! میگذره چی برم و دور میبینم و نیستم احمق اما باشم

  ؟ خان زبل میگذره چی بگو خب : پرسید شوخی به و کرد خمار را چشمانش

 مخمو که بستید شرط چقدر : گفتم و کردم اشاره بودند ایستاده دوستانش که جایی و سرم پشت به چشم با

 ! میکنم مهمونتون فالوده یه بگید راستشو اگه ؟ میزنید

 ؟ بگم دروغ اگه و : داد جواب و خندید

  ! میدید دست از رو فالوده خب -

  ؟ داره هم آبلیمو فالودت رو ببینم -

  ! باشه داشته میتونه -

  ! بستم شرط هزارتومن ده ! باهوشی خیلی تو ، تسلیمم من خب خیلی : گفت و برد باال را هایش دست

  ! وجهیهت قابل مبلغ -

  ؟ میشه چی من فالوده و : پرسید و زد چانه زیر به دستی
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 باشید منتظر فروشی کتاب جلوی کالس از بعد: گفتم و برداشتم را کیفم

  ؟ داری ماشین ببینم -

 .. شدم دور او از و ندادم جوابی

 ها این از زودتر ، میدهد پا فالوده یک با میدانستم اگر ، نشست من کنار دقیقا مشترکمان کالس آخرین

  ! کردم می مهمانش

 باشی داشته رو ضرر هزارتومن ده ارزش امیدوارم : گفت من به آرامی صدای با و کرد باز را دفترش

  ! ماهان

 نندازید خطر به فالوده یه خاطر به موقعیتمو بازیاتون ضایع این با امیدوارم منم -

 تو همیشه ماشاهلل : داد جواب میکشید دفترش کاغذ روی نامفهومی های شکلک که درحالی و خندید

 ! میکنی معذبم خدا به ؟ نباشی قلم لفظ اینقدر میشه ! داری جواب یه آستینت

  ! نمیشناسمتون که من : دادم جواب جدیت با

 پرند پسرا این بقیه ؟ شما میگی من به هنوز هستیم کالسی هم ساله یه سرم خیر ! نگو اینجوری بابا -

  ؟ حسینی خانم میگی هنوز تو اونوقت یزنندم صدام جون

  ! ندارم عادت -

 .. غرورت این با منو کشتی بابا خب خیلی : گفت و رفت ای غره چشم

 ؟ میکشید چی دارید حاال : گفتم و کردم اشاره شکلک به

 ! میکشم رو تو : گفت و کشید پهنی های لب و بزرگ بینی یک ، نقطه دو

  ! شد پسرخاله نخورده چایی ، زود چه : گفتم خودم با

 

  : حال زمان



 

ابلیــسوسوسه                       Page 294 | 462 
 

 

  ! شدی موندگار امشبم اینکه مثل : گفتم پریا به و چرخاندم قفلی جای در را کلید

  ! شرمنده ، بودم مزاحمتون همش -

  ! انوشه پدرت بر ای : گفتم زیرلب و کشیدم پوفی

 که مفیدی کار تنها ، رفته قم به هایش دادگاه از یکی برای انوشه فهمیدم و رسیدم دفتر به سه ساعت

 .. بود هاشمی دکتر با مجدد مالقات رزرو کردم

 کنم داری نگه بدبخت دختر این از باید کجا نمیدانستم اصال ، داشتم نگه عصر تا را پریا درمانده و خسته 

 پیدا عموم میترسم ، میمیرم بمونم تنها جا یه اگه من : گفت و نکرد قبول اما دادم هتل پیشنهاد او به اول ،

  ! میترسم ! وکیل آقای کنه

 زن یک که پریا اما میدادم قورت درسته را جدش و عمو من که است درست ، داشت هم حق راستش

 پریا برای مناسبی جای درگیر فکرم روز تمام خالصه ، نداشت فرار جز ای چاره بود زده وحشت باردار

 جز ای چاره حاال اما سپردم می همسرش به را او بود انوشه تردک اگر باز ، نداد قد جایی به آخر که بود

 .. نداشتم خودم خانه در او از نگهداری

 که هم من دوستان ، کرد می ندامت احساس هم آزمایشگاه جریان بابت و بود معذب هم خودش خدا بنده

 دست او به هم آنها مبشنو فردا و بسپارم آنها دست به را دخترک میترسیدم ! تر ناموس بی یکی از یکی

 .. کردند درازی

 با و انداختم خالی یخچال به نگاهی هم من ، نشست دیشبی مبل همان روی گلی گل چادر با دوباره پریا

  ؟ نمیکنم پر رو تو هیچوقت من چرا : گفتم خود

 ؟ میکنی چیکار اینجا : پرسیدم تعجب با و خوردم جا کمی ، شد ظاهر جن مثل پریا که برگشتم نومیدی با

 بپزم شام میتونم دارید مرغ تخم و زمینی سیب تا سه دو اگه بگم خواستم -

 .. بیارن پیتزا بزنم زنگ نشیمن تو بشین برو ! اولیور جیمی میکشی زحمت : دادم جواب طعنه به
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 دنبال جوری یه طرف : کردم غرغر زیرلب گرفتم می را فود فست شماره من و رفت می پریا که همانطور

 ! فلجم خودم من انگار مرغه تخم زمینی بسی

 سوگل به امشب داشتم تصمیم ، رفتم هایم سیبیل صدقه قربان آینه جلوی یکم و کردم عوض را هایم لباس

  ؟ کرد می استادم پیش را من چقلی حاال ! بشورم حسابی و درست را او و بزنم زنگ هم

 فود فست باردار زن یک به شب تا صبح چرا من ، بود نشسته مبل روی همچنان پریا برگشتم نشیمن به

 شده پرمشغله اینقدر اواخر این ! میشد سوخاری و پیتزا خمیر شبیه ابلیس بچه چهره احتماال ؟ میدادم

 تک بیاورند را شام تا و نشستم پس دهم قرار اولویت در را کارهایم از یک کدام باید دانستم نمی که بودم

 .. کردم لیست میتاه ترتیب به را کارهایم تک

  سوگل مبارک چهره به ریدن : اول

 پرونده ابهام به کمک خصوص در هاشمی دکتر با مالقات قرار : دوم

 ابلیس اعترافات مرور و مناسب محل در پریا از مراقبت : سوم

 او روانی ابعاد علمی بررسی و ابلیس با مالقات : چهارم

 قصاص حکم انداختن عقب برای معتبری مدارک او کمهمحا جلسه اولین در میخواست خدا اگر : پنجم

  ! میشد معرکه دیگر که میکردم ثابت را اش ادواری جنون هم قانونی پزشکی از اگر ، داشتم

.. آقا : پرسید شرمندگی با پریا میکردم معین برنامه تبلتم در و میکشیدم نقشه خودم برای که همانطور

  ؟ وکیل آقای

  ؟ هوم -

  ؟ بپرسم چیزی یه زتونا میتونم -

  ! بپرس آره .. آ -

  ؟ باربد یا تره قشنگ بامداد اسم نظرتون به : داد جواب و کرد مکث کمی او

  ؟ میپرسی چرا : پرسیدم تردید با و کردم نگاه او به شکلم مستطیلی عینک پشت از
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  ! پسره آخه .. آخه : گفت کنان من من و کرد اشاره شکمش به

 .. پسره آره -

  ؟ داری دوست چی خودت : پرسیدم سپس دادم قرار سرم باالی را عینکم و گذاشتم کنار را تبلتم

 بامداد بزارم پسرمو اسم میخواست دلم همیشه -

  ! بزار داری دوست خودت هرچی : گفتم و انداختم باال ای شانه

 میپرسم اهمیتو بی سواالی این که ببخشید کنم مشورت بچم درباره کسی با نمیتونم من : گفت مظلومیت با

!  

  ! کنم بهت کمکی چه باید نمیدونم واقعا ندارم بچه من -

 سیاه بچش پشت نخوره ویار باردار زن اگه شنیدم ولی میکنم ویار اوقات گاهی ببینید : پرسید نگرانی با

  ! میشه

  ؟ کردی چی ویار االن مثال : گفتم و دادم تکان تاکید نشانه به سری

 

 فکر بهش میرم هوش از اصال ! آلوچه ، لواشک ، ترشی : داد جواب کرد بازی انگشتانش با که همانطور

  ! کنم می

  ! صیادی خانم میکنی هوس چیزایی چه هم تو -

  ! نیست که من دست : داد جواب خجالت با

 .. برای کنم خرید خونه برای قراره چون کنی صبر فردا تا باید خب -

 نمی فکر هیچوقت ، میخرم پرتا و چرت این از بامدادم برای : گفتم و کشیدم پوفی ، بستم را هایم چشم

 .. اما بگم چیزی همچین کردم
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 کنیم تهیه دستمال و شیشه و لباس دست چند بچه اون برای باید : گفتم و دادم تکان تاسف نشانه به سری

.. 

 بدید انجام اینکارو شما ندارم انتظار اصال -

  ؟ بدی انجام میخوای تو نکنه : پرسیدم طعنه به

 بیرون را نازنین های پول این حلقومش از جوری یک بعدا ، انداخت پایین را سرش شدو شرمنده دوباره

 .. کردم می خرج خودم جیب از باید فعال اما میکشیدم

  ! وکیل آقای کنم جبران میتونم چجوری نمیدونم .. نمیدونم -

  ! میکنم لیست هامو هزینه تک تک و دارم برنامه هم بعدنت برای یدمنم انجام مجانی کاریو هیچ من -

 ! بده خیرتون خدا ، میدم انجام باشه الزم هرکاری : گفت قدردانی با و داد تکان باشه نشانه به سری پریا

  ! شید داماد ایشاهلل

  ! بودم داماد قبال من ؟ نکنی رفتار پیرزنا مثل میشه -

  ؟ شدید جدا .. جدا : پرسید تعجب با

 به اشتباهی پول میلیارد شش پنج ایشاهلل بگو کنی آرزو برام خواستی دوباره اگه و بله خوشبختانه -

  ! بره حسابت

  ! نیست چیز همه که پول اما .. اما نیستم حدش در چون وکیل آقای بردارم نصیحت فاز نمیخوام -

 .. اوممم ؟ نمیخرم پول با رو چی مثال ، توئه با حق : گفتم و شدم بلند مبل روی از

  ؟ عشق : پرسیدم مردد و گرفتم خود به متفکری قیافه

  ! عشق بله -

  ! ندارم باور حرفا این به من ، عشق بابای گور خب : دادم جواب خونسردی لحن با

 کنم گاهن چشمی در اینکه بدون بودم گرسنه بسیار که آنجایی از ، رسیده پیترا فهمیدم زدند که را در زنگ

  ! بود ایستاده من به پشت اندامی الغر زن ، کردم باز را در
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  ؟ کنم کمکتون میتونم ببخشید -

 او و بودم بیدار جدا اما میبینم خواب دارم کردم گمان ، شدم شوکه او چهره دیدن با من و برگشت زن

 رنگ آبی لنز و یخی موهای آن از اینکه با ، شناختم را او اول نگاه همان در ، بود ایستاده من جلوی

 .داشتم یاد به را اش چهره هنوز نبود خبری

  ؟ آشتیان ماهان .. ما : پرسید بریده بریده بود خورده جا من دیدن با که او

  ! بود حسینی پرند او ! بود دخترم دوست اولین او ، هست خودش که نبود شکی جای هیچ دیگر

  ؟ تویی این ؟ پرند : گفتم و مالیدم را هایم چشم ، رفتم عقب قدم یک

  ؟ نبودی گرگان مگه ؟ میکنی چیکار اینجا تو : داد جواب و انداخت پایم تا سر به نگاهی او

 ؟ کردی پیدام کجا از تو ! اینجام ساله چهار من -

 مال پارکه 3 جایگاه تو که پایینیه ماشین این پس ! کوچیکیه دنیای چه ببین خدا رو تو : گفت و خندید

  ؟ ئهتو

  ! اونجا میزارم ماشینمو من خالیه 3 واحد آره -

  ! خودتی نمیشه باورم ! همسایه خوشبختم : گفت و ایستاد سینه به دست

 ؟ همسایه : پرسیدم زیرلب

  ! ندیدمت اصال که عجیبه ولی کردم کشی اسباب اینجا به که میشه روزی سه دو ! همسایه آره -

  ! آورده مشتری باری چند خانه صاحب و بوده خالی ماهی هفت شش سوم طبقه که آمد یادم ناگهان

  ؟ شد تموم کشیت اسباب کی -

  ! عصر امروز -

 بیا ؟ واستادی اینجا چرا .. چرا : پرسیدم و آمدم خود به آن یک ! بودم ندیده را او چرا که شد معلوم پس

 ! بخور چیزی یه.. یه تو
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 .کنی جا به جا ماشینتو بخوام ازت اومدم فقط ! نمیشم حممزا : گفت و نشست لبش گوشه کجی لبخند

 را سال سیزده از بعد هم آن سابقم دختر دوست دیدن انتظار اصال راستش ، بودم شده پاچه دست یکم

  ! نداشتم

  ! شناختم نمی را او اصال نبود دخترم دوست اگر شاید ، بود کرده تغییر خیلی پرند

 و تنگ مانتوی نه و داشت چهره به چنانی آن آرایش نه ، بود شده ارتروق با سنش باالرفتن با انگار

 .. بود پوشیده کوتاهی

 و کرده تن به رسید می زانویش زیر تا که ای مردانه سفید خانه چهار پیراهن و گشاد جین شلوار یک

 .. بود نموده پنهان شال زیر را کوتاهش چتری مشکی موهای

 هم هنوز گذشت می سنش از سالی 30 که  این با واقعا ولی بود شده ور آن به رو این از انگار اصال

 لحظه یک چرا دانم نمی ! بود شده بهتر هم اش سالگی بیست از حتی بگویم باید یا بود خواستنی و جذاب

 .. دادم خود به دل در دار آب فحش سه دو و شدم پشیمان زدم بهم او با اینکه از

  ؟ وکیل آقای میرید کجا : پرسید تعجب با پریا ، برداشتم اپن روی از را سوییچ

 .. میام االن -

 .افتادم راه پارکینگ سمت به راحتی لباس همان با و کردم تنم را سوییشرتم

 .کند پارک را سفیدش پراید پرند تا آمدم بیرون سه جایگاه از و دادم حرکت را ماشینم

 .. وزید می سرما سوز حیاط در و بود سرد بیش و کم پاییزی هوای ، شود پیاده اتومبیل از ماندم منتظر

  ؟ اومدی شوهرت با : پرسیدم و بردم فرو سوییشرتم جیب در دست 

  ؟ شوهر : گفت و بست را پراید در

 .کردی ازدواج بودم شنیده فرخ از -

 .. ولی کردم ازدواج آره : گفت و ماند خیره راننده شیشه به لحظه چند

  ! گرفتم طالق : داد ادامه ای ذیانهمو لبخند با و برگشت
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  ! ای مشابه سرنوشت چه ، دادم باال را ابرویم تای یک

  ! شنیدم زنو یه صدای ؟ باالست خانومت ؟ چی تو : پرسید خونسردی با و داد تکیه ماشین شیشه به

  ! طوالنیه داستانش ! نیست زنم اون ، شدم جدا -

  !باشه داشته ربطی من به بقیش کنمنمی فکر : گفت و انداخت باال ای شانه

  ! پرند شدی عوض چقدر : گفتم کند عبور کنارم از آمد همینکه و زد قفل را ماشین

  ! نیستم جلف دیگه ، آره : داد جواب بود ایستاده من به پشت قدمی یک فاصله در که درحالی

  ! شدی دیگه آدم یه انگار ، شده عوض اخالقتم ! کال -

  ؟ نه میشن عوض آدما : پرسید و آورد بیرون الیت وینستون سیگار نخ یک یراهنشپ جیب داخل از

 .. آره خب -

 .. میدونی ماهان شده عوض چیزا خیلی : گفت داشت لب به سیگار که درحالی و چرخید من سمت به

 مهادا باهات ، میموندم ساله بیست دختر همون میکردم آرزو : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری

 .. درنمیاوردم بازی هرزه اینقدر و میدادم

 خودت قول به ، نیستم سابق پر تک پسر اون منم ! نموندی که کنی شکر رو خدا باید :دادم جواب طعنه به

 .. میشن عوض آدما

 دوست که ماهانی و کجا این ! بنداز قیافت و تیپ به نگاه یه ! نیستی که معلومه : گفت و زد پوزخندی

  ! کجا دبو من پسر

  ! کردی فرق خیلی االن تا سالگی بیست از توام چون ؟ گذاشتنه سن به پا اثرات اینا : پرسیدم شوخی به

  ! شاید -

  ؟ میگم چی که میگیری ! فردا پس فردا ، بزنیم حرف هم با روزی یه باید -
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 اجازت با پس هستم شوکه و خسته کافی اندازه به امشب ولی آره : گفت و داد تکان بله نشانه به سری

 .بخوابم میرم

  .. داشتی نیاز چیزی : دادم جواب و انداختم سرم روی را سوییشرتم کاله

 .کردم قطع را حرفم و انداختم پایین را سرم

 حقم این که درحالی نمیزاری خالی پشتمو هم اینجا که مرسی ! میدونم ! هستی تو داشتم نیاز چیزی -

 .بخیر شبت ! نیست

 خودم سپس و برسد سوم طبقه به تا ماندم منتظر یکم ، رفت باال ها پله از آهسته پرند و ندادم را جوابش

 .برگشتم واحدم به

 .بودند آورده را پیتزا ، درآمد صدا به آیفون هم لحظه همان

 .گذاشتم ناهارخوری میز روی را پیتزا سپس و زدم غر بدبخت کارگر سر تاخیر بابت یکم اول

  ؟ هست اجازه : پرسید و شد نزدیک میز به اشتیاق با پریا

 .ندارم اشتها من بشین آره .. آ -

  ! رسیدید می نظر به گرسنه خیلی که شما ولی : گفت تعجب با

 ، کرد را گذشته هوای دلم ! بود شده روح بی و سرد چقدر ، شد کور اشتهایم دیدم را پرند وقتی اصال

 .کرد زنده دلم در را خاطراتمان دیدار تجدید اما کردم نمی فکر پرند و دانشجویی دوران به معموال

 می حرص پرند و زدم می حرف رسمی او با من ، افتادم خوردیم فالوده کالس از بعد که روزی اولین یاد

 .خورد

 می دور دور او با و خریدم می شارژ برایش ، کردم می بازی پیامک او با دیروقت تا که بود دختری اولین

 .رفتم

 دوران چه ، پارک انتهای تا پاساژ جلوی کافه آن از ، داشتیم خاطره ملت و الله پارک وجب به بوج

 می عصبی من و کرد نمی محلم دانشگاه در ، کردیم می قهر بار سه ای هفته ! بود بخشی لذت و خوب
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 پرند اگرچه ! مبودی تجربه بی و سال بچه جفتمان ، کنم تحریک را حسادتش تا پریدم می دخترها با ، شدم

  ! داشت ای بچگانه رفتارهای هم باز ولی داشت دیگر پسر دوست چهار سه من از قبل

 با فهمیدم که امان رابطه اواخر ولی ورزیدم می عشق او به اوایل آن ، داشتم رابطه پرند با سال دو

 انکار لحظه آخرین تا خودش اگرچه ، افتاد چشمم از کم کم و نیاوردم تاب شده رابطه وارد سومی شخص

 و گریه و التماس به شد رو برایم دستش و گرفتم جدیدش معشوقه با را مچش که آخری دفعه اما کرد

 فنا باد به را خاطره سال دو راحتی به نداشتم حسی او به دیگر که هم من ، نزنم بهم او با که افتاد زاری

 .دادم

 نو از را امان رابطه تا برگردد دوباره که کرد می موس موس همچنان بودم نخریده جدید خط که زمانی تا

 دوباره نکشیده روز دو به باشم نداشته حسی او به وقتی دانستم می و نبود راضی من دل اما کنیم شروع

 گرگان در لیسانس فوق برای که جایی آن از و کردم عوض را خطم پس بگیریم سر از را دعواهایمان باید

 سه دو امان رابطه که شدم دوست مهسا اسم به دختری با هم جا آن ، ندیدم را او دیگر بودم شده پذیرفته

 که زمانی تا و خواندم سریع را دستش ولی بود ای حرفه های بزن تیغ آن از ، نیاورد دوام بیشتر ماه

 .نشدم رابطه وارد کسی با دیگر دیدم را مهشید

  ؟ مرتبه چیز همه وکیل آقای : پرسید تردید با دید را محزونم و متفکر چهره که پریا

  ! آره .. آ -

  ؟ درگیره فکرتون ! نیست خوب حالتون انگار اما : پرسید و برداشت پیتزا تیکه یک

  ! بودم شده جدا ازش بود سالها که دیدم یکیو در پشت زدن زنگو که االن -

 ؟ همسرتون -

 آن از ولی نداشتم او از شناختی اصال ، نه یا هست درست او مثل دختری به ها حرف این گفتن نمیدانستم

  ! دخترم دوست اولین ! نه : گفتم و زدم دریا به دل کنم دل و درد کسی با میخواست دلم که جایی

 : دادم ادامه خودم اما نسوزانم را دماغش تا نپرسید سوالی ادب نشانه به شاید ، شد ساکت گفتم که را این

  ! کرده تغییر خیلی

  ؟ دارید دوسش هنوزم .. هنوزم : پرسید خجالت با کرد می نگاه پیتزا جعبه به که طور همان
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 فهمیدم نمی اصال ! شدیم رابطه وارد باهاش که بودم بچه خیلی ، کرد زنده خاطراتمو دیدنش .. اما نه -

 کنی نمی درکم و نداشتی پسر دوست هیچوقت تو خب ! داشتیم خوبی خاطرات ، میخوام چی

 رویاهامو مرد ذهنم توی همیشه اما میشدم بیچاره که داشتم اگه : گفت و داد تکان نه نشانه به سری

  ! شده تنگ براش دلتون حتما ! کنم درکتون یکم میتونم نظرم به و کردم می تصور

 دلتنگ ، نمیشم آدما دلتنگ که اینه من مشکل : گفتم میمالیدم را ام پیشانی که درحالی و زدم زهرخندی

 بار اولین که حسی اون دلتنگ ؟ چیم دلتنگ مثال االن میدونی ! کردم تجربه آدما این با که شممی احساسی

 اون دلتنگ ، بوسیدمش که باری اولین دلتنگ ! داشتم خوردیم فالوده کافه توی دخترم دوست با

 و شتندا دوست میکنم فراموش کم کم میگذره بیشتر هرچقدر و کنم تکرارش نمیتونم که نابیم احساسات

 .. بود شکلی چه شدند داشته دوست

  ؟ نه کردید انتخاب زندگیو این خودتون اما -

 دنیا زن بهترین از خودم ، بگذرونم خوش پول با خواستم خودم آره : گفتم و دادم تکان بله نشانه به سری

 .. فقط من نیستم پشیمون من ! کنم زندگی ها هرزه با تا کندم دل

 روزی یه میکنم آرزو فقط من : دادم ادامه و گذاشتم میز روی به را هایم دست ، انداختم پایین را سرم

 اونقدر میکنم حس اوقات گاهی ! بره بین از مونده برام که احساسیم مونده باقی این تا بگیرم فراموشی

 .کنه نمی پیدا ها ماه تا جنازمو کسی بمیرمم اگه که تنهام

 .. حاال و چیزه همه پول میگفتید پیش ساعت دو همین تا چون شدید احساسی االن مطمئنم -

 فهمم نمی و میشم احساسی گاهی من ! توئه با حق : گفتم و کردم پاک دست پشت با را چشمم گوشه نم

  ! بمونه بد چه و خوب چه تصمیمش پای باید مرد یه ، میگم چی

  ! نداشتم نوکردنتو ناراحت قصد ببخشید : داد جواب و گرفت پشیمانی لحن فورا او

 حرفایی چه نمیدونم گاهی من : دادم جواب گشتم می موبایلم دنبال که درحالی و شدم بلند صندلی روی از

 .. بخور شامتو ! نزنم کی به و بزنم کی به رو

  وکیل آقای -
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 میک وقتی و پاشیدم آب صورتم به سینک در اول ، رفتم خوابم اتاق به و برداشتم مبل روی از را موبایلم

 ! هست وقت دیر که نبود مهم برایم هم اصال ، زدم زنگ سوگل به برنامه طبق پر توپ با شدم آرام

  ؟ بله -

 ؟ تنهایی ، سالم -

 خوابمم اتاق تو آره -

  ! میزد زار داشت االن تا حتما ، بود گرفته یکم صدایش

  ! کنم گله ازت زدم زنگ : دادم جواب جدیت با

 بکن -

 انتظاری همچین اصال : کردم شروع بند یک و ایستاده کمر به دست غرغروها ننه انندم شنیدم که را این

 ؟ نیستی همکارم تو مگه ؟ چرا آخه ؟ گفتی پدرت به چیزو همه ! برسه شبم یه به نزاشتی ! نداشتم ازت

 

 یکارتچ میدونستم نبودی انوشه دختر اگه ؟ مسئولیتی بی اینقدر چرا ؟ میدی گزارش میکنم هرکاری چرا

  ! کنم

 ولم و میدادی پا بهم دورت دخترای مثال ؟ میکردی چیکارم مثال : داد جواب ای ادبانه بی و سرد لحن با

  ؟ میداری نگه احتراممو داری استادتم دختر چون ؟ کردی می

 ! دارید نگه خودتونو احترام لطفا ؟ انوشه خانم زدنه حرف طرز چه این : پرسیدم تعجب با

 به مگه ؟ دادی گوش نکن عقد دختره اون با گفتم بهت وقتی مگه ؟؟ میداری نگه منو تراماح تو مگه -

 باشه طرفه دو باید احترام گفتن قدیم از ! آشتیان آقای میدی اهمیت من

 که حرفیه چه این ؟ کردم احترامی بی بهت کی من ؟ داره ربطی چه شما به ندادم گوش که بالفرض -

  ؟ میزنی

  ؟ نمیدونی تو بگی خوایمی یعنی آها -
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 ؟ نمیدونم چیو : دادم جواب و نشستم تختم روی

 چی از من فهمید می بود خرم بالنسبت تو جای به وهللا ماهانی که تو ! نیست دراز گوشام من آشتیان -

  ! میسوزم دارم

 زیاده خیلی دارید  ، انوشه خانم نیست شما شان در اصال رفتار این : گفتم و زدم چپ علی به را خودم

 میکنید روی

 که بدی فحش زدی زنگ ؟ زدی زنگ چرا اصال ! باشه ، بزن چپ علی به خودتو تو حاال باشه : خندید

  ! شه نگرانت خانمت میترسم ؟ شد تموم حرفات ! بگم داشتم دوست ؟ گفتم بابا به چرا

  ! کردم قدشع چی واسه میدونی خوبه : دادم جواب داشتم لب به بدجنسی لبخند که درحالی

  ! مبارکه ؟ آره کردی .. پس : گفت و لرزید صدایش

  ! میداد حالی چه دخترها کردن اذیت که آخ ، نشنود را ام خنده صدای تا کردم دور خودم از را موبایل

  ؟ موقت عقد ! توام با ماهان : زد داد تلفن پشت از

 ! ماهه شش -

 برای نگو پس نکنند اعدامش ماه یه تا بیاره دووم بخواد خیلی ابلیس ؟؟ ماه شش : پرسید تعجب با

  ! نگو کردی عقدش پرونده

 هفته یه میدادم دلداری خودم به که بگو رو خر من : میگفت که بود معلوم تلفن پشت از اش گریه صدای

 هم حامله زن به ! متاسفم احساسم و خودم برای ! شناختمت خوب ! ببندی رو پرونده تا کردی صیغش

  ؟ نه میکنین رحم

 : دادم جواب نشنود را ام خنده صدای تا بودم گرفته را دهانم جلوی که درحالی و کشیدم دراز تخت روی

  ! میزنه صدام خانمم بنده فعال دستم جان سوگل

  ! شام بیا ! عزیزم ! جون ماهان : گفتم و کردم نازک را صدایم
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 دختره اون که موندم منتظر همه این خر من ! نمیاد باال نفسم ماهان بهت لعنت ! دروغه بگو خدا رو تو -

 ؟ بشه زنت پلشت

 گذاشتی چادر بار یه ، برده دلمو گلیش گل چادر با : گفتم تمسخر به و کردم ستون سرم زیر را دستم

  ؟ نه یا میاد خوشم من ببینی خدا رضای محض

  ! میکنی اذیتم داری ماهان ؟ خوبه بزارم گلی گل چادر اگه -

  ! داشتم احتیاج کردنش صیغه به پرونده برای من ؟ میکنم اذیتت دارم میکنی فکر اچر -

  ؟ ماه شش آخه : گفت تعجب با

 توضیح بابات برای باید اول زشتت کار این جبران برای هم تو ! روزه سی ، کردم شوخی ماهو شش نه -

 دکتر پیش میریم که فردا کنم کاریهم باهات باز میخوای اگه دوم ، بوده من با حق و کردی اشتباه بدی

 سرت باالی کردم غلط ماهان پالکارد و وایمیستی باباتم دفتر جلوی ، میزاری سرت گلی گل چادر هاشمی

  ! میگیری

  .. خدا رو تو -

 .کردم می کوتاه را آنها باید ! بود شده بلند چقدر ، کردم نگاه هایم ناخن به

  ؟ چیه نظرت خب -

  ؟ میشی من کردن اذیت بیخیال کارا ینا با واقعا -

  ! ببخشمت میکنم سعی -

 .شبخیر باشه : گفت و کشید هوفی

 .. شدااا سرد غذا جون ماهان : زدم داد گوشی پشت و کردم نازک را صدایم دوباره

  ! عوضی : گفت حرص با سوگل

 با را ام برنامه از مرحله یناول اینکه از میخندیدم او حماقت به که درحالی من و کرد قطع را تماس سپس

 .بودم راضی بودم گذاشته سر پشت موفقیت
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 .رفتم شویی دست به باز نیمه چشمان با و شدم بلند خواب از موبایل آالرم صدای با

 .شدم حاضر هاشمی دکتر با مالقات قرار برای و زدم صورتم و دست به آبی

 برس مشغول آینه جلوی و کرده تخابان همرنگ کراوات و تیره ای سورمه شلوار و کت دست یک

 .شدم موهایم

 .خواست ورود اجازه و زد در به تقی پریا

 تو بیا -

 ؟ میریم جایی هم امروز وکیل آقای : گفت و شد اتاق وارد زیری به سر با او

 دارم کار یکم من ! نه تو -

  ؟ میمونم تنها اینجا من یعنی .. یعنی -

 آخرین امشب ، نمیکنه تهدیدت خطری من خونه تو : گفتم و پاشیدم دستم مچ و گلو زیر به خنکی عطر

  ! میکنم فکری یه برات ! اینجایی که شبیه

 .اینطور که -

 ؟ ناراحتید من از هنوز : پرسید دوباره که گذاشتم توالتم میز روی را عطر

 این اینقدر ! کردم می هایش لباس حال به اساسی فکر یک باید ، انداختم پایش تا سر به نگاهی ، برگشتم

 .میداد گند بوی که بود پوشیده رو مانتو و چادر

  ؟ چنده سایزت تو راستی ، نیستم ناراحت نه -

  ؟ چی سایز : پرسید تعجب با

  ! کفش و شلوار و مانتو -

  ! نمیدونم .. نمی : داد جواب بریده بریده
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 برات لباس دست یه ، باش حاضر عصر رایب پس : دادم جواب و برداشتم کمد داخل از را سامسونتم کیف

 .شدی ها خانمان بی شبیه وضع و سر این با ! میخرم

 میشه زحمتتون اما .. اما -

  ! نمیکنه خفم بوت حداقل : گفتم میگذشتم کنارش از که همانطور

 نزن دست چیهی به لطفا راستی : دادم تذکر او به و کردم باز را خانه در ، شد آب خجالت از گفتم که را این

 .نکن فضولی اتاقم تو خواهشا و بیام من تا بخواب و ببین وی تی دوساعت یکی ،

 چشم -

 صورت هر در ، بزند سرش به دزدی یا فرار فکر مبادا که کردم قفل پشت از را آن و بستم را ورودی در

  ! نبودم اورب زود و لوح ساده آشیل من ولی میامد بر هرچیزی او مثل بیچاره بدبخت دختر یک از

 چهر با بود زده باال را پرایدش کاپوت که درحالی ، شدم رو به رو پرند با دوباره رسیدم که پارکینگ به

  ! بود شده کالفه آن با زدن کله و سر از انگار و کرد می نگاه خودرو اجزای به ای درمانده و خسته

 .داد را ابمجو زیرلب هم پرند ، دادم سر بلندی بخیر صبح و رسیدم او به

 پرند از بود کرده گل کنجکاویم که آنجایی از و دادم قرار اتومبیلم شاگرد صندلی روی را سامسونتم کیف

  ؟ اومده پیش مشکلی : پرسیدم

 که چیه مشکلش نمیدونم ! درآورده بازی مسخره ماشین این بازم : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری

 .افتادم ابوقراضه این گیر ولی باشم بانک دیگه ساعت نیم تا باید ! نمیشه روشن

  ؟ بندازم نگاهی یه بهش میخوای -

 .داد تکان سر مردد

 ایستادم کاپوت مقابل سپس شود کثیف مبادا که زدم باال آرنج تا را سفیدم پیراهن آستین و درآوردم را کتم

 .کردم بررسی را اصلی اجزای و

  ! سردرمیاری هم مکانیکی از نمیدونستم -
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  ! بلدم چیزایی یه ، بودم مکانیکی شاگرد مدت یه : گفتم کردم می چک را رادیاتور آب که همانطور

  ؟ چیه مشکلش فهمیدی حاال خب -

 بگم کارشناسیمو نظر تا بزن استارت یه ماشین تو برو -

 ، شده مامت موتورش باتری فهمیدم زد که را استارت اولین ، نشست اتومبیل داخل و زد پوزخندی پرند

 کی کردی عوض باتریتو که باری آخرین : پرسیدم او از اطمینان محض اما بود معلوم صدایش از اصال

  ؟ بود

  ! نکردم عوض که وقته خیلی ! نمیدونم -

  ؟ داشتی مشکل استارت تو قبلی روزای ، باتریه از مشکل احتماال -

  ! آره دوباری یکی -

 بده بهم کاغذی دستمال یه -

 را هایم دست که درحالی و برداشتم برگ یک ، کرد تعارف سمتم به دستمال جعبه یک داشبورد اخلد از

  ؟ واجبه کارت ! برسی بانک به دیگه ساعت نیم تا نکنم فکر کنی تعویض باتریتو باید : گفتم میکردم پاک

  ! کارمه روز اولین امروز ! بیخیال : گفت و کوبید فرمان روی به دست دو با

  ؟ میکنی کار بانک توی مگه : پرسیدم تعجب با

  ! روزم اولین تو برینم نمیخوام و گرفتم انتقالی یزد از تازه ! آره -

  ؟ کجاست مسیرت -

  ! نزدیکه ! صادراته بانک -

  ! برسونمت میتونم : گفتم و زد باال ام جوانمردی رگ معمول طبق

 رانی تاکسی شماره اگه ! نیست الزم : داد جواب شا همیشگی خاص غرور همان با و شد پیاده ماشین از

  ! میشم ممنون بدی رو
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  ! برسونمت میتونم ؟ بریزی دور پولتو میخوای ؟ تاکسی چرا -

  ! بشم مدیون بهت اول همین از نمیخوام : گفت و کشید عمیقی نفس ، ایستاد سینه به دست

  ؟ کنی ادا نتودی بخوام ازت میترسی : پرسیدم و زدم ای موذیانه لبخند

 و کنی لطف اگه پس درگیری توام میدونم کنی رو اینکارا بودم دخترت دوست چون نداره دلیلی ولی نه -

 .. شماره فقط

 شیشه به و رفت عقب قدم یک پرند ، دادم قرار دستم کف گاه تکیه را اتومبیلش سقف و کرده دراز دست

 شوکه و معذب را او کردم می احساس که بود برقرار انهایم بدن بین کمی فاصله  ، چسبید پشت از راننده

 .کرده

  ! میرسونمت .. من : گفتم آرامی لحن با و کردم متمایل او سمت به کمی را صورتم

 نشانه به سری بود کرده گیر رودروایسی در دیگر طرف از و شده اسیر چنگالم در طرف یک از که پرند

 .داد تکان باشه

 را هوایمان و حال تا گذاشتم کالسیکی الیتی موسیق پس بود برقرار بینمان یسنگین سکوت راه طول در

 .فرستادم لعنت خودم بر و افتادم گیر پرترافیکی و شلوغ خیابان در اشتباه پیچ یک با قضا از ، کنم عوض

  ! کردم دیر امروز : گفت و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی پرند

 ، پرند بابای گور ، فرستادم سنگین ترافیک این بانی و باعث به دل رد دار آب فحش سه دو و کشیدم پوفی

  ! مردانه غیرت و جوانمردی نتیجه هم این ! شد می دیر خودم مالقات

 داخل از ، داشت نمی بر ما های چشم سر از دست هم آفتاب مستقیم نور ، بازار آشوب این وسط حاال

 .کنم حفظ را دیدم میدان حداقل تا زدم چشم به و برداشتم را ام دودی عینک داشبرد

 صبح دم حاال ؟ ناموسا بی نزاشته مترو براتون شهرداری مگه ! صبح ترافیک این روح تو سگ ای -

  ! میبره ماشین با داره خالشو ننشو بچشو طرف

  ! ها توئه مثال سیاه روت میگه دیگ به دیگ : گفت طعنه به و انداخت من به نگاهی پرند
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  ! ببین اینو آخه ولی نمیخوره مترو به مکالس من -

 فروخته گوسفنداشو باباش ، بوده سوار گاری دهاتشون تو طرف : دادم ادامه و زدم اشاره کنارم پژو به

 رو رانندگی ! بره راه من اعصاب روی و بده ویراژ خیابون تو بیاد صبح سر این که انداخته پژو پاش زیر

  ! میدونه خدا داده گواهینامه ینا به ناموسی بی کدوم ، کن نگاه

  ؟ شدی پیرزنا مثل چرا ! رفت سرم ! ماهان : شد معترض بود شده عاصی غرغرهایم دست از که پرند

 .داد تکان تاسف نشانه به سری و آورد بیرون کیفش داخل از را سفیدش هندزفری او

 ، بود مقابل شخص به توجهی بی و هندزفری گذاشتن داشتم تنفر آن از که رفتارهایی از یکی اتفاقا 

 پرندجان : دادم هشدار پرند به اول پس نداشت مرز و حد که میامد بدم آمیز توهین حرکت این از اینقدر

  ! دارم آلرژی زشت حرکت این به من نذار هندزفری من جلوی لطفا

 حرکت این دیدن با ؟ داری را من حاال ، گذاشت گوشش داخل را هندزفری و کرد نثارم ای غره چشم او

 آن به که ای 3 پی ام با و کشیدم بیرون گوشش داخل از را اش هندزفری اجازه بی که شدم عصبی آنچنان

 .. کار چی .. چه : زد داد و شد گرد تعجب از پرند های چشم ، انداختم بیرون راننده پنجره از بود وصل

  ! هندرفزیم ! وای

 شده خالی موقتا که الینی از و شمردم غنیمت را فرصت هم من ، شد تر روان کمی ترافیک لحظه همان

 .کردم حرکت اصلی خیابان به سرعت با بود

 80 من ! ماهان برگرد ! برگرد : زد داد بود من غیرمنطقی رفتار و هندزفری شوک در هنوز که پرند

  ! ماهان ؟ کردی چیکار تو من خدای وای ! دادم پولشو تومن

  ! نده گوش من کنار گفتم -

 دیدم وقتی ولی نبود خودم دست اصال ، افتاد بازویم جان به مشت با و کرد رم گاومیش مثل شنید را این تا

 .. برگزیدم او با لجبازی برای را راه ترین احمقانه کرده توجهی بی من خواسته به نسبت

 .بودم متنفر کند نافرمانی هایم خواسته از کسی اینکه از
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 شکایت ازت حاال ؟ بیرون میندازی هندزفریمو بعد میاری زور به منو اول ! بیام تاکسی با بذار گفتم من -

  ؟ شه خوبت کنم

 و قضات نصف ؟ کرد می تهدید شکایت با را من رسید می راه از هرکسی چرا ، رفتم او به ای غره چشم

 .بودند نزدیکم آشنایان و دوستان از شهر این دفتردارهای

 احمقانه کار دارم قبول ، رفت خداحافظی بی و شد پیاده اتومبیل از عصبانیت با ، کردم توقف بانک جلوی

  ! خریدم می جدید هندزفری یک او برای باید ! گذشت چه سرم در نفهمیدم واقعا لحظه یک ولی کردم ای

  ؟ بود چکاری این آخه خوب پسر پاچت تو رفت تومن هشتاد ! ماهان آخ آخ : گفتم خودم با

  ! نبود من روز امروز اصال ، افتادم راه هاشمی دکتر دفتر سمت به و زدم فرمان به محکم ربهض سه دو

 دیر مالقات به ای دقیقه ده احتماال ، ببرم خودم با را سوگل تا رفتم دفترم سمت به اول اوضاع این در حاال

  ! داشت را ارزشش کامال گلی گل چادر آن در سوگل دیدن ولی کردم می

 خنده از میخورد چشم به سرش باالی دور از که ای " کردم غلط" پالکارد دیدن با رسیدم که کوچه سر به 

 احمق دخترک ، زدم ترمز او پای مقابل جدیت با و کردم حفظ را سیاستم معمول طبق اما رفتم ریسه

 که زنی ! بود رسانده انجام به احسنت نحو به بودم ساخته محول او به که کارهایی تمام جدا پیشه عاشق

 .برد می حساب من از کمی و کرد می درک هم احمق پرند آن کاش ، نیست زن که نباشد بلد فرمانبرداری

 از هنوز که من اما انداخت پشت صندلی روی را احمقانه پالکارد و شد شاگرد صندلی سوار فورا سوگل

  ؟ عقب بنداز گفتم من ! هعی : گفتم بودم نشده سیر او کردن اذیت

  ! کن تمومش میکنم خواهش ! شدم آب خجالت از -

  ؟ چیه جریان گفتی بابات به -

  ؟ خان آشتیان بگذری تقصیراتم سر از میشه حاال ! گفتم آره -

  ! کنم فکر باید : گفتم و شدم خیره رو به رو به لحظه چند

  ! ماهان : کرد خطابم عاجزانه
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 نشه تکرار دیگه ولی میکنم سعی -

  ؟ برسیم کارمون به و شیم گلی گل چادر این بیخیال میشه حاال : پرسید و داد تکان باشه هنشان به سری

  ! نمیاد هیچکس به عشقم جز موافقم آره : دادم جواب شوخی به

 به داشتم لب بر کجی لبخند که درحالی و کردم روشن را ضبط ، کرد نگاهم چپ چپ و شد حرصی سوگل

 .افتادم راه به هاشمی دفتر سمت

 وارد او منشی و دفتر حقوقی کادر از پوزش عرض با ، بودم کرده دیر ترافیک لطف به دقیقه یازده ده

 .میدیدم نزدیک فاصله از را معتبر حقوقی کتاب چندین مولف که بود باری اولین این ، شدیم دفترش

 چروکیده و رپی صورت و داشت رنگ سفید پرپشت موهای که بود مسنی و قامت بلند مرد هاشمی دکتر

 تصویر انگار ، انداخت می خودم یاد مرا او مستطیلی فک و آبی چشمان ، بود کرده تیغ شش کامال را اش

 ! کردم می لمس نزدیک از را ام آینده سال سی

 سوگل با و داد دست من با رویی خوش با بود کرده تن به مرتبی و شیک شلوار و کت من همانند که او

 نبود جهت بی ، گذاشت نمایش به را واالیش شخصیت و ادب اول برخورد همان زا ، کرد علیک و سالم

 .بود مشخص پایش نوک تا سر از اصالت و فرهیختگی ، نامیدند می هاشمی دکتر را او که

 .نشست سوخته ای قهوه چرم مبل روی ما مقابل و کرد دعوت قهوه صرف به را ما دکتر

  ؟ درسته آشتیان ماهان آقای -

 اینجا رو شما امروز که افتخاریه چه نمیدونید ! هستم خودم ، استاد بله : دادم جواب ای مودبانه نلح با

 .میبینم

 .دارید لطف دوستان و شما ، آشتیان آقای دارم استدعا -

 کردم می تالش هرچقدر و بودم کرده ذوق بیند می نزدیک از را اش زندگی اسطوره که ای پسربچه مانند

 .. شدم می رسوا صدایم و دست لرزش از برسم نظر به عادی

  ! جناب حاضرم و حی بنده ، میخواید کمک من از جنایی پرونده یه حل برای که بودید گفته -
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 و ابلیس پرونده از جدیت با و آمدم بیرون زده ذوق پسربچه آن جلد از بود شده جدی بحث که آنجایی از

 تجزیه اختالل به مربوط اطالعات برای ای پوشه قبل از که هم سوگل ، گفتم سخن آن به مربوط ابهامات

 با دکتر و کشید طول تمام ساعت دو ما طوالنی مالقات ، داد قرار دکتر اختیار در بود ساخته آماده هویت

 قطعی جواب امیدوارکننده جمله با هم آخر در ، کرد بررسی را قاتل و بیماری پزشکی اسناد و مدارک دقت

 قانون اساس بر و بوده ادواری متهم جنون شما های گفته طبق : گفت و کرد موکول دبع روز به را

 آشتیان آقای برسه اثبات به باید شما ادعای ولی باطله مجنون شخص برای قصاص حکم اسالمی مجازات

 یانجر من ، کنید ارائه دادگاه به ادعا اثبات برای معتبری مدارک مربوطه قانونی پزشکی از باید حتما و

 قاضی نظر به بسته هم جنون اثبات صورت در ممکنه بدونید باید و کردم می دنبال دور از رو پرونده این

 جای شما پرونده برای گفت میشه صورت هر در بشه اعدام االرض مفسد عنوان به متهم مربوطه

  ؟ آشتیان آقای مهمه براتون قاتل این آزادی چرا که نمیشم متوجه فقط ! هست امیدواری

 رو عمرش باقی میخوام بلکه دکتر بشه آزاد اون نمیخوام من : دادم جواب و انداختم سوگل به نگاهی من

 باقی ولی قاتله شخصیتش یک تنها و شخصیتیه چند فرد یه اون چون بگذرونه روانی آسایشگاه در

 مسلطه زبون سه به که مردیه ، استاده و نقاش یه اون ! احترامین قابل و خوب های آدم هاش شخصیت

 .. میگیریم رو شخصیت چند هر جون قصاص با ما ولی

 نظر اما منطقیه کامال من نظر از ، شماست با حق : گفت و داد تکان بله نشانه به سری هاشمی دکتر

 ارجاع عالی دیوان به رو پرونده قاضی رای به اعتراض صورت در میتونید صورت هر در قطعیه دادگاه

  ! میکنم عرض خدمتتون فردا رو طعیق جواب من ، بدید

 زبان از که همین ، کردم تشکر او از اش راهنمایی بابت و دادم دست دکتر با ، شد تمام که مالقات زمان

 بیشتر راه ادامه برای را ام انگیزه است امیدوارکننده آشیل پرونده که شنیدم سواد با و متبحر قاضی یک

 مشخص آنان برای من مسیر و هدف زودی به ، بود قربانیان وادهخان خشم بود ترسناک چیزی تنها کرد

 ! نداشتم باکی آن از همچنان اما گرفتم می قرار مردم نفرین و لعن مورد قطعا و شده

 به تر سریع باید و نداشتم کاری او با فردا تا حداقل ، رساندم اشان خانه به را سوگل برگشت هنگام

 .. کردم می رسیدگی پریا کارهای

  ! میگی راستشو بپرسم چیزی یه ؟ ماهان : پرسید و برگشت مظلومانه میشد پیاده اتومبیل از داشت وقتی
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  نوپ -

  ! میکنم خواهش -

  ! شده دیرم شو پیاده : گفتم و زدم اشاره جاده به

  ؟ هست زندگیت تو زنی تو .. تو ببین : پرسید تند تند و کرد هول کمی

  ! دارن وجود هایی زن عاقط ! سالم سی مرد یه من -

 من کن باور اما شخصیه خیلی سواال این میدونم ! باشی عاشقش که زنیه منظورم : داد جواب کالفگی با

 .. بدونم دارم نیاز

  ؟ بشه چی که بدونی -

 .. نگفت چیزی و شد پشیمان راه بین اما کند اعتراف اش پنهانی عالقه و عشق به تا کرد باز لب انگار

 اعتراف اش عالقه به که نداشت جرئت اینقدر اگر ، شد پیاده سردی خداحافظی با اتومبیل از و یدکش پوفی

  ! بودم بیزار ترسو زنان از من و نبود شجاعی زن ، کند

 ابلیس با زودی به چون رساندم می انجام به لیست مطابق را کارهایم باید ، برگشتم خانه به نور سرعت با

  ! بود دیدی و جذاب چقدر شنید می را شدنش پدر خبر وقتی او چهره تصور دانید نمی و کردم می دیدار

 دیدن با اما کرد می تماشا تلویزیون و بود کشیده دراز زمین روی پریا ، شدم وارد و کردم باز را خانه قفل

 .. کرد جور و جمع را خودش و شد بلند سریع من

  ! برگشتید زود چه وکیل آقای .. آقا -

 : گفتم داشتم عجله کارهایم انجام برای که من اما بود مانده باقی عصر تا مدتی هنوز ، گفت می راست

  ! بخرم لباس دست دو برات میخوام کن جمع هاتو وسیله باش زود

 بود باری اولین این ، زدم اسپرتی تیپ و کردم عوض را شلوارم و کت هم من کند کاله و شال او وقتی تا

 با و گذاشتم سرش به سر منم ، بود شده زده شگفت کمی و میدید پیراهن و جین شلوار با را من پریا که

  ؟ ندیدی خوشتیپ ؟ چیه : پرسیدم تکبر
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  ! میشید جوون چقدر جین شلوار با تخته به بزنم وکیل آقای -

 گمان که زد می حرف سالم و سن از اینقدر ایستادم می پریا کنار وقتی اما بود سالم دو و سی فقط من

 از ، ندارم زمانی عقل بی دختر این های حرف برای ، بگذریم ! شدم ساله هفتاد شصت پیرمرد میکردم

  ! است شاهکار یکی این اما ندارند حسابی و درست عقل زنان اکثر من نظر

  ! بود ندیده تمیزی و تر آن به های لباس حال به تا انگار که زد می کنار را ها رگال طوری فروشگاه در

 باربی یک به را فروش دخترذغال این تا خواستم فروشنده خانم از نمیدانست هم  را سایزش که آنجایی از

 از اشتباهم جبران برای یافت می تغییر هلو به لولو از پریا که زمانی فاصله این در و کند تبدیل امروزی

 را آن و خریدم جدید mp3 و یهنزفر یک پرند برای داشت قرار اطراف آن در که فروشی موبایل مغازه

 ادامه و گذاشتم می کنارش هم گل شاخه یک شاید ، کنم تقدیم بانو به امشب تا گذاشتم کادویی جعبه در

  ! کردم می جبران خواب تخت در را خواهیم معذرت

 همتعصبان عقاید اش امروزی قیافه و تیپ برخالف ، نداشتیم جنسی رابطه جرئت بودیم هم با که زمان آن

 آن هم من خب ! است شوهرم برای بکارت کرد می اصرار که بود دخترهایی مدل این از و داشت قدیمی و

 جنسی رابطه قید کال ، میدادم اهمیت سکس از بیشتر جوانی های بازی مسخره این و عشق به زمان

 شبکه از بریخ که زمان آن ، داشتیم خوبی سکسی خاطرات پیامک با عوض در بودم زده او با را نزدیک

 که میداد کیف آنقدر اما بگویم را این که دارم شرم ، کردیم می چت سکس پیامک با نبود اجتماعی های

 تکراری اعمالمان اینکه برای کردیم می چت صرفا که آنجایی از و شدیم می ارگاسم بار سه دو کدام هر

 از کردم عوض را خطم پرند از بعد نکهای با  ! کردیم می پردازی خیال حمام و بیابان و جنگل وسط نباشد

 اداره یا بانک پست به میترسم سال چندین از بعد هنوز خوانده می را هایمان پیام مخابرات فهمیدم وقتی

 که جاهلی و جوانی از امان ! گرفتم مخابرات فوبیا اصال ، بگیرم هایم تماس از پرینتی و روم مخابرات

  ! تنداش شرمندگی و آبرویی بی جز چیزی

 شیک و تمیز شال بارداری شلوار و مانتو دست یک با آماده و حاضر خانم پریا برگشتم فروشگاه به وقتی

 هم را تهش و سر چون نشناختم را او که بود کرده تغییر آنقدر بگویم نمیخواهم ، بود نشسته صندلی روی

 بو کمتر حداقل ، بود شده بهتر قبل به نسبت اما میامد بیرون مکی کک موقرمز دختر همان باز میزدی که

 .. هستم حساس اطرافیانم بدن بوی به چقدر من که دانید می االن تا شما احتماال و میداد
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 ؟ شدی هویجی کله این عاشق چرا ، بود دورت ورگل ترگل دختر همه این ، حسابی مرد اخه : گفتم دلم در

 خدا بنده این ولی حرفی یه بود زیبا و جسور و کوچک نیمفت خودت قول به و دلربا پریای همون اگه باز

  ! تو حرفای جز داره شباهت هرچیزی به

 زانو به را مرد یک که جذابیتی و زیبایی حتی یا منطق و دلیل هیچ کردم می نگاه پریا به اصالهرچقدر

 نمیتوانست رکدخت ، بود داده وا نگاه اولین با آشیل یا بودم پرتوقع حد از بیش من یا ، دیدم نمی درآورد

  ؟ حسابی مرد شدی این چی عاشق تو آخر ، بزند حرف حسابی و درست

 .. میداد را کارمان کفاف ای هفته یک ، خریدم برایش هم خانگی گشاد لباس چهاردست سه 

 زنگ بار سه دو کلفتش گردن عموی ، بودیم خیابان در پریاجان با که مدتی این در که است ذکر به الزم

  ؟ پیچید می پایم و پر به هم این که داشتم دردسر کم ! کردم بالکش مستقیم و ندادم را وابشج حتی ، زد

 زنانه شخصی های لوازم تا گرفته شلوار و مانتو از ، کشید طول پریا وضع و سر کار شب 8 تا حداقل

 این مگر ؟ چرا میپرسید حتما ، کردم خرج روز یک در تومان سیصد و میلیون 3 حدودا و خریدم برایش

 آن در مهشید برای که درحالی کردم می خرج برایش عزیزم های پول از من که داشت ارزشی چه دختر

 به فعال را او میخواستم ! است ساده پاسخ ؟ نکردم خرج میلیون سه جمع و سر مشترک زندگی سال چند

 یک تا حقوق بدون آپارتمان و دفتر چی نظافت عنوان به بامداد آوردن دنیا به از بعد تا کنم مدیون خودم

 ، کند می قبول میل کمال با را پیشنهادم هم خودش بودم مطمئن ! نگذارد سرمان بر منتی و کند کار سال

 آه .. او با باید یا ! کند خرج میلیون میلیون خدا رضای راه در غریبه زن یک برای آدم که شود نمی

 تبدیل تونل به صفت شیطان روانی مردک آن که ییجا روی من ، میزند بهم را حالم هم فکرش راستش

  ! بگیری نظر در را بعدی توقعات باید نخواهی را اول گزینه زن یک از وقتی و گذارم نمی دست کرده

 خریدم وسیله پر ساک سه ، داشت قرار ام کوچه نزدیکی در که مارکتی هایپر از خانه به برگشت هنگام

 .. خورد می بهم بیرون غذای از هم خودم حال دیگر

 خودم ، بپزد شام خودش برای و بگذارد یخچال در را ها خوراکی تا خواستم پریا از برگشتیم خانه به وقتی

 .. کردم حرکت باال طبقه سمت به و برداشتم را هنزفری نداشتم میلی که

 بود دیده را ام چهره شمیچ از احتماال ، نکرد باز را در اما دادم فشار آرامی به را پرند خانه در زنگ ابتدا

!  



 

ابلیــسوسوسه                       Page 318 | 462 
 

  ؟ میخوای چی : پرسید و شد بلند دادش باالخره تا کوبیدم در به و فشردم را زنگ بار سه دو

  ! دارم کارت کن باز درو -

  ! ندارم کاری هیچ تو با من ! گمشو -

 دست واستخ می فقط که پرند و داشتم نفرت کند درازی زبان من به گستاخی لحن چنان با کسی اینکه از

  ! بگذارد من های ضعف نقطه روی

 ازت اومدم من .. جان پرند : گفتم آرامی لحن با سپس نروم در کوره از تا کشیدم عمیق نفس بار سه دو

  ! کنم خواهی معذرت

  ! نمیخوام -

 .. عزیزم لطفا -

  ! ماهان برو گفتم : زد داد و کرد رم شده رها گاومیش مثل دوباره

 میکشید داد سرم تند و گستاخانه لحن آن با وقتی ! گذارید نمی احترام ها زن به چرا وییدگ می که هم بعد

 گره های مشت دائما ! داشتم بجوم را او خرخره و بشکنم را در ، شوم دومی ابلیس اینکه پتانسیل کامال

 .. کنم آرام را خودم که میدادم فشار را ام شده

 را در طلبکاری لحن با بود شده ناامید پرند از تقریبا که زمانی و ماندم منتظر در پشت پشت دقیقه سه دو

  ؟ چته : پرسید و کرد باز

 را آن لبه که نازکی تاپ  و جین شلوارک به نگاهم بزنم غر سرش هایش داد و جیغ تالفی به خواستم تا

  ! عجب چه : گفتم مظلومیت و افتاد بیاندازد بیرون را نافش تا بود زده گره

  ! بگو ! دارم کار -

  ! خطاکار بنده این اشتباه جبران برای : گفتم پشیمانی مثال لحن با و دادم نشان او به را کادو جعبه

  ؟ پشیمونی کنم باور یعنی ! کن خر عمتو : گفت و داد تکیه در چوب چهار به ، زد پوزخندی

  ! متاسفم واقعا .. پرند شدم پشیمون لحظه همون -
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 سیزده گذشت از بعد ، کرد می ام دیوانه داشت  هیکل و سینه این ولی نبودم یمانپش هم اصال راستش

 خودم دلم در لحظه همان و بودم دیده را شکلش نگینی ناف پرسینگ و سکسی هیکل بار اولین برای سال

 .. دادم فحش هزاربار هنزفری داستان برای را

 صرف برای تعارفی کوچکترین آنکه بدون سپس قاپید دستم از را جعبه و داد تکان تاسف نشانه به سری

 ! بست را در کند نوشیدنی

 او به امان دوستی دوران در بود حقش ، نداشت را مرمری های سینه آن لیاقت اصال شرم بی زنیکه

 از بعد اینکه مثل اما است بداخالق و عصبی دخترهای آن از پرند میدانستم هم خودم البته ! کنم تجاوز

  ! بود رفته باال خشونتش دوز سال سیزده گذشت

 من و شد منتفی داشتیم در پشت که ای عاشقانه قرار از بعد پرند با رویاییم شب و خواب تخت معامله

 طبقه در ، برگردم بود تر جذاب پرند و چرند صدها از که دلبرم ای صیغه همسر کنار به تا دادم ترجیح

 سفید و مایع با و بود گذاشته تشت حمام در پریا ، شدم جهموا عمرم صحنه ترین سکسی دیدن با هم پایین

 پناه اتاقم به کشان عربده که کرد دگرگون را حالم آنقدر صحنه این ! سابید می را چرکش های لباس کننده

 .. نشدم خارج آن از صبح تا و بردم

 پرونده ، بگیرند را کار به من عالقه و عشق و پیشرفت جلوی توانستند نمی ها زن حتی صورت هر در

 و بود شده تر شیرین هم خوابم از روزها این که بود ای مسئله تنها بودم شده دور از روزی چند که ابلیس

 به تا گذاشتم تاب لپ در را ابلیس اعترافات دی سی دیگر بار پس کردم می دنبال را آن روند عالقه با

 [ دهم گوش داستان ادامه

  ؟ کردی پیدا چطوری رو اونا ، قربانیات اولین ! ای زنجیره های قتل بحث به برگردیم دوباره خب.. خب -

 گیر رو حرومزاده دوتا اون چطوری کنم تعریف براتون اینکه از قبل بهتره و مفصله داستانش آه - 

  ! بشاشم برم انداختم

 اما داشتند کاسبی و رکا کوچیکی آرایشگاه توی که بودند میانسال آرایشگر زن دوتا اونا ، قربانیام اولین

 دوباره که نبودند باهوش اینقدر حال این با شدند متواری صحنه از رسوندند قتل به رو شوکا اینکه از بعد

 نمی هم فکرشو هرگز ! نپرسند چیزی اخیر قتل بابت اطراف های مغازه از و برنگردند جرم صحنه به

 .. کردند
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 بوی ، میکنم تعقیبشون سایه مثل من که کردند نمی هم فکرشو هرگز : گفت و داد سر واری جنون خنده

 نبود سختی کار اونا تعقیب ! فاسد بزدل های زن ! کردم استشمام کثیفشون دستای روی از رو شوکا خون

 کرده زیرش که جسدی شدن گم با کردند می فکر ، باشند من متوجه که نبودند باهوش اونقدر ها زن ،

 گول به ، بدند ادامه کثیفشون زندگی به عذابی کوچکترین بدون دادند رجیحت ! شده تموم چیز همه بودند

 .. هاشون خانواده تهدید و جوون پسرهای زدن تیغ به ، احمقشون شوهرهای زدن

 حقایق روی به رو چشماتون شما چون ! نه شاید ؟ میبینید ؟ چی شما ! میکردم بو ! میدیدم رو اونا من

 بی های زن ، برمیداره رو شهر این کثافت من بدون نمیدونید شما ! هستند من مرگ دنبال و بستید کثیف

 بچه اونا ، کشیدند می آفت به رو مزرعه تمام که بودند فاسدی ذرت مثل ، گندیده های زن .. بار و بند

  ! گرفتم رو ما انتقام من و بردند بین از رو آشیل

  ؟ داشتند تقصیری چه اونا ؟ چی ها زن بقیه -

 طرفی از و داشت زیادی لذت زبونم زیر ها زن خون مزه بگم صادقانه : داد جواب خونسردی با یسابل

 که دختری هر طعم میخواستم ! نبودم خوددار آشیل مثل من چون میاورد زیادی فشار بهم داشت م***

 از شما که انستناجوانمرد خیلی این و بودند رحم بی من با همیشه اونا میدونید .. اونا ولی بچشم میخوام

  ! سرهنگ کنم تکرار میشه لطفیم و شکننده روح ناراحتی باعث که خاطراتی مدام میخواید من

  ! نداره روح اصال اون .. اون ! میگه دروغ .. د : گفت بریده بریده و شد عوض صدایش لحن ناگهان

 مگه داریم روح ما همه ! رمدا روح که معلومه آشیل شو خفه : داد جواب مجنون و بم صدای آن دوباره و

 کردم می خودداری یکم باید شاید ! افتاده گیر اینجا و کرده شیطونی یکم من مال انگار فقط ؟ سرهنگ نه

 شر راه در رو اونا میتونیم و هستیم ارواحمون پدر ما تک تک که دارید قبول ، نیستم خوبی پدر من ولی

 ؟ بدیم پرورش خیر و

 میکنم سوال که منم اینجا ! کنی دور پرونده مسیر از رو ما حرفا این با یتونینم : گفت جدیت با سرهنگ

  ! تو نه

 بریم پیش اینجوری باشه قرار اگه ! میشه کننده کسل بازیمون اینجوری ولی :گفت حوصلگی بی با ابلیس

 ..کنیم بازی سوالی بیست میدم ترجیح
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 ؟ بچبونم زنت دهن توی دارم دوست که چیه اون ! گسرهن بگو تو  حاال : داد ادامه ای موذیانه لحن با

 نداشتم نرمم و گرم خواب تخت از کندن دل برای تصمیمی امروز ، خوردم تکانی موبایلم زنگ صدای با

 وکیل یک مزاحم سحر صبح بگیرد یاد مخاطبم و کند رینگ رینگ خودش برای عزیزم موبایل گذاشتم پس

 شده بلند جا از کرختی با ، نبود بردار دست خطی پشت حرامزده آن اگوی اما نشود الود خواب و خوشتیپ

 ؟ بله : دادم جواب و

  ؟ نمیدی جواب چرا ! آشتیان جناب خواب ساعت -

  ! کنند استراحت باید هم وکیال ؟ ندارم آرامش هم هفته آخر من یعنی جان سرهنگ -

 از رو گالستر دوک واالحضرت با قاتمال نمیخوای مطمئنم ولی نیست مشکلی بزنی چرت میخوای اگه -

  ! بدی دست

  ! هستی پهلوی هوادار دونستم نمی ! شدی شیطون سرهنگ ؟ جان : پرسیدم تعجب با

 رو ما تاحاال دیشب از که میزنم حرف موکلت از ؟ مردک بود کجا پهلوی : داد جواب جدیت با سرهنگ

  ! کرده مچل

 ؟ قاجاره عهد مگه ؟ چیه رتواالحض و دوک ! ندارم موکلی همچین من -

  ! سریع خیلی ! ببینی و زندان بیای خودت بهتره -

 .. اما -

  ! نداریم اما -

 میبینمتون پس : گفتم و دادم فحش او به دلم در

 نغزتری از نغزتر ، رسد می بری باغ این از دم هر : خواندم کنان زمزمه  زیرلب و کردم قطع را تماس

  ! میرسد

 ! داشتم بیشتری گرایش فشن و مد به میانسالی ایام در انگار ، کردم تن به رنگی کستریخا شلوار و کت
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 رضاشاه اگر حتی ولی بود که واالحضرت این دانم نمی ! بود صبح هشت انداختم، ساعت به نگاهی

 .. رفتم نمی مالقاتش به خود میل با یکی من میشد زنده هم خدابیامرز

 سرد خانه هوای ، خوردم غبطه او به و انداختم بود خوابیده تشک روی حترا خیال با که پریا به نگاهی

  ! نداشت گرمی پتو که هم دختر این ، کنم روشن را شومینه بودم نکرده فرصت هنوز من و بود

 جمع شکمش در را پاهایش و خورد تکانی خواب در ، انداختم پریا روی و آوردم را ایم پنبه پتوی اتاق از

 .کرد

 اینجا از کوچک مزاحم این که بود فردا امروز ، زدم کنار و گرفتم را رنگش نارنجی موهای از ای تره

  ! برود

 .. کردم برخورد پرند با پله راه در ، برگشتم و بستم را واحدم درب اینکه محض به

 رچهه که گفت می بزرگی ! شدم دلخور دیشبش رفتار از کردم تظاهر ، ندادم محلش و رفتم ای غره چشم

 دانستم می اما نکرد محلم هم او که نماند ناگفته ، شوند می تر عاشق کنی محلی بی بیشتر زنان به

 قدرت و جذابیت برابر در توانست می مگر ، هستم من بازی برنده آخر دست کند ناز من برای هم هرچقدر

 ، مصمم ، جدی مرد یک به قبل از بیشتر بود شده هم مطلقه که حاال ؟ نیاورد فرود تعظیم سر من مردانه

 ابلیس قول به تا ماندم می منتظر باید من و کند نرمش خواب تخت در او با تا داشت نیاز همدل و همراه

 از امان ، ندارم او از کمی دست هم خودم میکنم احساس که کردم ابلیس ابلیس آنقدر ، بازگردد ام طعمه

 شده ما جانی قاتل عاشق دل صد نه دل یک او سابق زن وکالی که نیست بعید ! جذاب دیوانه مرد این

 می تحسین را او شجاعت و جرئت قلب ته از و نداشتم داده دل زنان این از کمی دست هم من خود ، بودند

  ! کردم

 سرهنگ : گفتم و نشستم او مقابل کارش دفتر در ، رفتم سرهنگ سراغ به اول ، رسیدم که زندان به

 میشم خوشحال پس دارم نیاز استراحت به مردی هر مثل اما پیگیریم و پذیر یتمسئول وکیل من که درسته

  ! برگردم گرمم خواب تخت به و کنم حل رو دوک مسئله تر سریع

 را ورقه سه دو درحالی و انداخت من پای تا سر به نگاهی طبی شکل مستطیل عینک پشت از سرهنگ

 این اما کنم خراب رو هفتتون آخر نداشتم تصمیم هم من قطعا آشتیان آقای بله : گفت زد می مهر و امضا

  ! بزنه حرف شما با داشت اصرار و بود عجیب واقعا مورد
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 ؟ دقیقا مورد کدوم -

 جوری یه بهش ، بیار مالقات اتاق به رو 3 انفرادی زندانی : داد دستور و برداشت را تلفن سرهنگ

  ! اینجاست وکیلش که بفهمون

  ! رستمیه آشیل که 3 شماره انفرادی زندانی ؟ ببخشید : پرسیدم کنجکاوی با و کردم ای سرفه

  ! آشتیان جناب باشه فول انگلیسیتون امیدوارم : گفت و زد پوزخندی سرهنگ

 با ، نشستم منتظر آهنی میز پشت و رفتم مالقات اتاق به وقتی ولی نشدم سرهنگ منظور متوجه ابتدا

 را خودش جدید شخصیت باالخره پس ! افتاد هزاریم دو گالستر کدو بگویم است بهتر یا آشیل ورود

 .. کرد می تر راحت را کارمان این ، بود داده نشان

  ؟ هستید من قانونی وکیل شما : پرسید من از انگلیسی به و زد کنار را همراه مامور گالستر دوک

  ! بله -

 این : گفت کرد می نگاه اطراف و دور به که درحالی و انداخت گلو به بادی ، نشست میز پشت تکبر با او

 در  ، کنید آزاد رو بنده که میدم دستور سریعا من ! آقا نیست سلطنتی خانواده عضو شان در اصال محیط

 بریتانیا کجای االن ما راستی ! گیرید می قرار بریتانیا سلطنتی خاندان غضب مورد صورت این غیر

 ؟ منچستر ؟ هستیم

 با دیروز تا که ابلیسی ! نبود باورکردنی ، شدم خیره خالصش انگلیسی لهجه و او به تعجب از باز دهان با

 روحش و زد می سلطنتی خاندان از دم اشرافی دوک یک مانند امروز کرد می صحبت غلیظ فارسی لهجه

 ! افتاده گیر تهران در که نداشت خبر هم

  ! انگیزه شگفت : کردم زمزمه زیرلب

  ؟ ببخشید -

 : دادم جواب باالخره اما میزدم تپق کمی و بودم نزده حرف انگلیسی که بود سالها ، کردم صاف را یمصدا

  ! تهرانه اینجا ! نیستید اروپا در شما ، گالستر آقای خب

  ؟ ایران ؟ تهران : پرسید متعجب 
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 متنفر ما دانخان از ! کوچولو های حرومزاده اون ، میزدم حدس : داد ادامه غرور با و زد پوزخندی

 ! اشتباهید در سخت بگم باید و برسید پول به سلطنتی خاندان از اخاذی با دارید تصمیم حتما ؟ نه هستند

 اموال از پوند یک نمیزارم اما میمیرم شرافت و عزت کمال در باکینگهام کاخ واالحضرت دوک ، من

 ! برگردونی دنلن به منو میدم دستور بهت ! بشه وارد کثیف کشور این به سلطنتی

 است گالستر دوک او نه که بفهمانم او به چگونه باید نمیدانستم ، دادم قرار فلزی میز روی را هایم دست

 کاملی درک خود موقعیت و اطراف محیط از که ابلیس و آشیل برخالف شخصیت این ! او خادم من نه و

 بی باشد برخواسته خود زمستانی خواب از ها ماه از بعد که قطبی خرس مثل و بود پرت مرحله از داشتند

 .کرد می غرش جهت

 و زن شش و پنجاه جنسی ازار و قتل به متهم شما ، برگردید باکینگهام کاخ به نمیتونید شما متاسفانه -

  ! هستید دختر

 تنسب نمیتونستم اما بزنم لبخند خواست نمی دلم اصال اینکه با : گفت و زد خنده زیر خبر این شنیدن با او

 داره شوخی مردهای که بودم شنیده ؟ باری ؟ هستی کجا اهل تو ! باشم تفاوت بی بانمک شوخی این به

  ! خندم می سخت خیلی من آخه بندازند خنده به منو نمیکردم فکر اما

  ! دارید تشریف قاتل یه شما ، نیست شوخی یه این و نیستم ایتالیا اهل من نه -

 : غرید و کوبید میز به محکم را هایش مشت چون نیامد خوش دوک جناب مذاق به چندان حرفم این گویا

 نمیتونید کاذب اتهامات این با باهوش های حرومزاده شما ! جوانمردم و نجیب دوک یک من ! اساسه بی

 مادرم و پدر با مالقات دستور گالستر دوشس و دوک ارشد نوه عنوان به ! ببرید سوال زیر رو من نجابت

  ! دارم رو پدربزرگم دخترعموی ، دوم الیزابت ملکه هالبت صد و

 و ملکه از خبری فعال عزیزم خب : گفتم و کشیدم بیرون را آشیل پرونده سامسونتم کیف داخل از

 فاعلت عنوان به بسته درهای پشت سیاه آلت دوتا و مدافعت عنوان به من اینجا ! نیست پدربزرگت

 گارد بهتره بزنی حرف نجابتت از میشینی من جلوی که هم بعد دفعه میخواد دلت اگه پس دارند حضور

  ! بدی گوش بهم و بیاری پایین رو دوک

 .. میدم دستور ، نیست دوک یک شان در اصال برخورد این : زد داد عصبانیت با او
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 دسفی ن** ببین : گفتم جدیت با و دادم قرار میز روی را هایم دست بودم شده کالفه او دست از که من

 تخماشو میتونی که کسی تنها اوین زندان تو بگم بهتره یا نمیده بها تو دستورات به کسی اینجا ، انگلیسی

  ! نبرم سوال زیر رو نجابتت وقت یه که کنی رفتار درست باهام کن سعی پس منم اکی*ب

 نفس بزرگش بینی سوراخ از عصبانیت با که درحالی و گرفت آرام دوک ، من تند و تهاجمی برخورد با

 .نشست سکوت در میکشید

 این به توجه با اما بود دادگاهمان و او نفع به دگرگونی این اگرچه ، کردم فکر کمی و مالیدم را ام پیشانی

 سوییچ توانم می چگونه که دانستم نمی بود برخوردار متفاوتی روحیات و خو و خلق از شخصیت هر که

 بر دوک حالت به دوباره و میشد ابلیس کردم می اراده که بار هر مثال ، بگیرم دست به را آن موقع به

 کله و سر کنم اعتراف باید حاضر حال در ، کنم کنترل را او رفتار ریموت با مثل میتوانستم کاش ! میگشت

 قاتلی هر از اوست پدربزرگ دخترعموی الیزابت ملکه کرد می ادعا که متکبر انگلیسی دوک یک با زدن

 .. بود تر سخت شناختم می که

 خیلی و افتاده پایین آسمون از که کاذبی شخصیت یه بلکه نیستی دوک تو نخوای چه بخوای چه -

  ! برگردی دوباره اگه میشم خوشحال

  ! هستم دوک من که کنم می ثابت بهتون باشید مطمئن و سپارم می خاطر به رو ها توهین این من -

 رستمی آشیل شخصیت پنجاه از یکی است ممکن که فهمید مین اصال ، نداشت ای فایده هیچ او توجیه

 و فارسی سلیس زبان به آن جای به ، نمیشد متوجه را فارسی زبان اصال اینکه آن از بدتر و باشد

 کرد می تعریف داشت گلف و سواری اسب یا باکینگهام کاخ در که خاطراتی از و گفت می سخن فرانسوی

 می چگونه آخر ، دارد نسبتی بریتانیا سلطنتی خاندان با جدا بابا این کرد می فکر دانست نمی هرکسی ،

 میداد خانوادگی روابط و سلطنتی خاندان از او که اطالعاتی ؟ باشد داشته شخصیتی همچین توانست

 ! آمده لندن از کردم می گمان است آشیل او نمیدانستم من اگر و بود آنان بین در فیزیکی حضور مستلزم

 دادن گوش برای بهایم گران وقت از ساعت دو و نداشت مثبتی تاثیر هیچ دوک با مالقات رتصو هر در

 نمانده ابلیس با سوگل مالقات به چیزی که داد رخ زمانی هم اتفاق این ، شد تلف او انگلیسی خزعبالت به

 .. شوم رو به رو ابلیس با دوباره است ممکن کی دانستم نمی من و ریخت بهم دوباره هایم نقشه ! بود



 

ابلیــسوسوسه                       Page 326 | 462 
 

 می صبحانه و بود کرده حاضر پنیر و نان و چای بساط میز روی که درحالی او ، برگشتم سرهنگ اتاق به

  ! محلیه لیقوان پنیر ! وکیل آقای بفرما : گفت من به خورد

  ! سیرم ، ممنون -

 پیش مرادت طبق باکینگهام دوک با مالقاتت اینکه مثل : پرسید شوخی به  و کشید سر چای ای جرعه

 .. نرفت

  ؟ شد اینطوری کی از دقیقا این : پرسیدم و نشستم او مقابل ، دادم تکان تاسف نشانه به سری

 اومد اتاقم به نگهبان ، میشه بلند صدا و سر انفرادیش سلول از دیدیم شب یازده ساعت حوالی ! دیشب -

  ! افتاده گیر رستمی سلول تو زبون انگلیسی دوک یه گفت و

 ممکنه و خطرناکیه آدم چه میدونستیم که جایی اون از ، رفتم سلول سمت به و بستم رو کمریم کلت منم

 و رستمی جز کسی ، کردیم باز رو در و شدیم عمل وارد مهارت و دقت با باشه گرفته گروگان رو کسی

 او اما کنیم آرومش کردیم تالش ما ، نبود اونجا خارجیه دوک یه کرد می ادعا اون جسم توی که مردی

 تئاتر این با اون ، بود مسخره نمایش یه همش نظرم به ! کنه صحبت وکیلش با میخواد که داشت اصرار

  ! کنه فرار قانون چنگال از نمیتونه سخیف

 به خطرناک روانیه بیماری یه دچار رستمی بلکه تظاهر نه نمایشه نه این نه و کنید باور چه متاسفانه -

 ! بیماریه این اثبات دادم انجام مدت این تو من که تالشی تمام و هویته تجزیه اختالل اسم

  ؟ چی یعنی : پرسید تعجب با سرهنگ

 یه ، میکنه صحبت انگلیسی لهجه با که انگلیسی دوک یه ، دیدید خودتون : گفتم و دادم لم صندلی روی

 که گیر گوشه و مظلوم پسر یه و کنه پاکسازی کثافت از رو دنیا میخواسته میکنه ادعا که مجنون مرد

 و باشه داشته متفاوت شخصیت بیست ممکنه شخص که روانیه بیماری یه این ! غایبه هاست مدت

 ! باشند داشته تفاوت هم با غیره و خط دست ، زبان ، رفتار ، اخالق حیث از ها شخصیت این از هرکدوم

  ! ابلیسه اون و قاتله ها شخصیت اون از یکی فقط که اینه کرده پیچیده رو پرونده این که ای مسئله

 با ؟ چی تظاهرباشه فقط اگه ؟ آشتیان آقای مطمئنید شما : پرسید رسید می نظر به گیج کمی که سرهنگ

 ! ببره در به سالم جون اعدام از میتونه بیماری این
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 توجه ستنشنش نوع حتی و رفتارش ، هاش حرف به بودم اتاق توی که مدتی تمام من ، نیست تظاهر -

 صندلی روی میتونه سلطنتی خانواده عضو یه فقط میدونم اما نکردم سفر لندن به هرگز من ! کردم

 برای برنج نشاسته تخمیر از و بورزه تکبر مهابا بی و بشینه صاف کش خط مثل زندان سخت و ناراحت

  ! بزنه حرف آبجو تولید

  ! نیست تنبیهش به نیازی پس اینطور که : داد ابجو بود شده قانع هایم حرف شنیدن از گویا که سرهنگ

 آشیل یا ابلیس حالت به کی دوباره بفهمم من که اینه نیازه که چیزی تنها : گفتم و شده بلند جا از

 من دیگه هفته یک از کمتر و داریم پیش در درازی پرونده ما چون بگیرید تماس باهام لطفا ، برمیگرده

  ! باشم داشته گفتن برای حرفی میخوام و کنم می شرکت دادگاهم اولین در

  ! مجازاته مستحق و قاتله یه اون بازم باشه هرچی اما : داد جواب قاطعیت با و کرد فکر کمی سرهنگ

 جون صورت این در چون باشه اعدام نمیتونه مجازات این حال عین در اما نمیکنه انکار اینو کسی -

 ! میشه گرفته شخصیت هرچند

 تا شدم خارج زندان از نداشتم ایستادن نای خستگی از که هم من ، داد تکان بله نشانه به یسر سرهنگ

 .. کنم استراحت کمی و بازگردم خانه به

 .. شد وارد اجازه با و زد در به تقی سوگل که بودم دفترم در کار مشغول

  ؟ که جریانی در ! مهمه خیلی شناسی وقت : گفتم و زدم سرم باالی را عینکم

  ؟ ببینی منو میخواستی چی برای ، بودم درگیر یکم ! ببخشید : گفت و انداخت باال ای شانه

  ؟ چرا میکنی فکر -

  ؟ خودمون درباره : داد جواب و نشست مقابلم مبل روی

 بزنم حرف زندانیمون نابغه درباره تا زدم زنگ ! باش خیال همین به آره : دادم جواب و زدم پوزخندی

  ؟ افتاده اتفاقی ؟ ابلیس : رسیدپ تعجب با
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 خودش پس از فقط ؟ میشه تبدیل انگلیسی دوک به روانی قاتل یه از شبه یه نفر یک که میشه چطور -

 ؟ نه برمیاد

  ؟ شد سوییچ چطوری ! انسانه مغز قابلیتای از اینم خب : داد جواب و انداخت هم روی خانمانه را پاهایش

 .دادم لم راحتم صندلی ویر و انداختم میز روی را قلمم

 ! کرده قاطی پاک ! رفتم مالقاتش به صبح دیروز نمیدونم -

  ؟ باشم منم نبود قرار مگه : پرسید معترضانه سوگل

  ! بزنه حرف فارسی نمیتونه حتی ! انگلیسیه دوک یه میکنه ادعا طرف میگم -

 میکنه رو جدیدی های شخصیت ودیز به ، میزدم حدس باید : گفت و داد تکان بله عالمت به سری سوگل

!  

 ؟ ریموت یه مثال ؟ هست کنترلشون برای راهی ؟ میکنند پیدا تغییر چطوری اینا خب -

  ! ساز دست ربات یه نه آدمه اون ماهان ؟ ریموت : گفت و انداخت من به اندرسفیهی عاقل نگاه سوگل

 ادعا ! کنم حاضر دیگه هفته دادگاه برای رو احمق این نمیتونم که من : دادم جواب و خاراندم را ریشم ته

 .. میده فحش ایرانیا به دقیقه به دم و پدربزرگشه دخترعموی الیزابت ملکه میکنه

 به توهین و فروشی وطن مونده همین : گفتم طعنه به و زده ورق داشت قرار میزم روی که هایی برگه

  ! بشه اضافه درخشانش پرونده به هم نظام ساحت

 هموارتر بیماریش اثبات برای راهتو حداقل ، ماهان نیست بد هم اونقدرا این : داد جواب و دیدخن سوگل

 به که اوتقدرا شاید انگلیسی دوک این با ولی بود عجیب یکم بوده غالب همیشه شخصیت یه اینکه ! کرده

 ! نباشه سخت میاد نظر

 بخوام ازت چیزی یه میخواستم راستی -

 ؟ چی : پرسید کنجکاوی با و زد برق سوگل چشمان
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 این از مدت یه میخوام : گفتم زدم می قدم اتاق در جیب در دست که درحالی و شده بلند صندلی روی از

  ! کنی مراقبت پریا .. دختره

  ؟ کنم مراقبت ؟ من : پرسید تعجب با

 اهوم : دادم جواب و ایستاده او مقابل

  ؟ افتاد دهنت از چشیدی مزشو ! کردی صیغش که ماهم یه ! بود عشقت که اون : پرسید و زد پوزخندی

 ندارم باردار زن یه از نگهداری تو ای تجربه هیچ منم ! حاملست اون سوگل : گفتم و رفتم ای غره چشم

  ؟ کنم مراقبت اون از میتونم چطوری اخه ! زاییدم شکم شش من که نه : داد جواب طعنه به

 و سر بی دختر پس از میکنم فکر و کرده بزرگ رو تو مثل درازی نزبو یه ماشاهلل مادرت اما نه تو -

 .. بربیاد پریا مثل صدایی

  ؟ میرسه من به چی و : پرسید طلبکارانه سوگل

  ؟ میخوای چی : دادم جواب موذیانه

 .. میخوام -

 شم دوست باهات میخوام : داد جواب و شد بلند جا از

 داشتم مک یکیو همین : غریدم و کردم پشت او به

 ! ماهان میگم جدی -

 ؟ میگی چی میفهمی اصال ! استادمی دختر تو بابا -

 ؟ ندارم دل انوشم دختر چون حاال -

 تو ! بگم چی بهت من خوب دختر آخه : گفتم و برگشتم او سمت به مالیدم می را ام پیشانی که درحالی

 چه به عیاشم مطلقه مرد یه فقط من ! دنبالتن زیادی پسرای اما عقلی شیرین یکم ، باهوشی ، جوونی

 .. دادم طالق خودم حال و عشق خاطر به بودم عاشقش که زنی من ؟ شی دخترم دوست میخوای امیدی
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 اولی روز از ! کن باور ! ماهان دارم فرق من اما : داد جواب نفس به اعتماد با و آمد جلو جسورانه سوگل

 .. گذاشتی دفتر این توی پاتو که

 داد ادامه تری ضعیف صدای با سوگل ، بیاورد پایین را صدایش تن تا بردم باال هیس نشانه به را انگشتم

 ! بشم بیخیالت نشده باعث اینا ولی داری نگاهی چه زنا به میدونم ، هستی آدمی چجور تو میدونم :

 .. میکنی تالش هنوز درخشانم سابقه این با که داری کرم خودتم پس : گفتم و زدم ریشخندی

 سوگل ببین : گفتم او به بگیرم خودم به ای برادرانه لحن میکردم تالش که درحالی و گرفتم را هایش شانه

 به که بودی این دنبال و میومد خوشت من از بودی سال و سن کم وقتی از میدونم ! نیستم خوبی آدم من ،

 .. اینه واقعیت اما بشی نزدیک بهم شده نحوی هر

 نیست خوب اصال ، نیست خوب این و بمونم آخرش تا زنی هیچ با نمیتونم ، ممیشناس خودمو من ببین

 مشغول کارم میز پشت وقتی سالگی هفتاد تو احتماال و چشم نمی واقعیو خانواده یه مزه هیچوقت چون

 .. روشنه روز مثل من آینده اینه واقعیت ! نمیگیره سراغمو کسی ها ماه تا و کنم می سکته هستم مطالعه

 چطور : داد جواب لرزید می اش چانه که درحالی و آورد باال را سرش آرامی به ، کرد بغض لسوگ

 من امثال روی به درشو فقط داری هم تو مطمئنم دارند قلب آدما همه ؟ نمیدی فرصت خودت به و میدونی

  ! بستی

 عاشقت عمر آخر تا تونمنمی ، نیستم ها قصه شاهزاده مثل من ! رحم بی و سیاه قلب یه ، دارم قلب آره -

 بیدارت گرم بوسه یه و مرغ تخم و میوه آب سینی با صبح و بخونم الالیی گوشت توی شبا نمیتونم ، باشم

 و توجهی بی با که کردم ول مهشیدو و پذیرفتم همینجوری خودمو من چون ناراضیم نکن فکر ! کنم

 می که بشی آشنا مردایی با میتونی و ارید زیادی فرصتای ! جوونی تو .. تو ولی  نکشه عذاب من دوری

  ! پرستنت

 ، تاریکه و سرد من قلب چی گزینم بدترین برات من حاضر حال در : دادم ادامه و کردم رها را هایش شانه

 نمیتونم اصال میدونی ! بیام خوابت به عزیزم شبخیر یه با نه کنم دعوتت سینما به ها هفته آخر  میتونم نه

 .. خوا مثل تو و پدرمه مثل اون ! میکنم خیانت انوشه به که کنم تصور
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 منو اگه : غرید اش شده کلید های دندان الی از  و کرد قطع را حرفم ، گذاشت دهانم روی را دستش

  ! خواهرتم شبیه که نگو بهم ولی نخواه نمیخوای

  ! نکنم خطاب خواهر را کسی عمر اخر تا گرفتم تصمیم که کرد ادا غیضی چنان با را آخرش جمله اون

 شده تمام کاری ساعت آخر برگردد خانه به خواهد می کردم گمان ، رفت اتاق در سمت به آرام های قدم با

 او سمت به قفل صدای شنیدن با ، کرد قفل را اتاق در گستاخانه سوگل اما نبود اینجا که هم پدرش و

  ؟ کنی می چیکار داری : پرسیدم و  برگشتم

 قهوه مانتو های دکمه که درحالی و گذاشت در پشت را بلندش پاشنه های کفش ، گشتبر من طرف به

 ! بزنه پس منو کسی کردم نمی فکر هیچوقت : گفت اشکس و خیس های چشم با کرد می باز را ایش

 از بعد باید چجوری نداد یاد بهم هیچوقت بابا ، بود سنگین خیلی برام امشبت حرفای .. ماهان میدونی

 .. بودم پرنسسش همیشه ! کنم رفتار زد پسم کسی اینکه

 شرت تی زیر از و کرد باز حرکت یه با را رنگش مشکی سوتین ، انداخت کنار و درآورد را مانتویش

 خودت قول به و زن بهم حال دختر یه ! احمق و لوس دختر یه : داد ادامه و آورد بیرون اش چریکی

  ؟ هستند دورم که مرداییم تک تک آویزون من میکنی فکر ! عقل شیرین

 کسیو که بودم خودبین اینقدر همیشه : گفت و داد سر هیستریکی خنده ، کرد باز را جینش شلوار دکمه

 خوردشون که آدمایی انتقام داری تو میکنم حس و زیاد خیلی ! شکستم زیادیو قلبای ، کردم نمی محل

 .. همونقدر ! انماه خودخواهی و خودبین همونقدر ، میگیری ازم کردم

 می لمس را بازوهایم و شکم لباس روی از که درحالی و ایستاد ام سینه به سینه ، شد نزدیکم زنان قدم

 .. انوشم دختر کن فراموش امشب ولی نمیکنی استادتو دختر میدونم ، نیست مهم ولی :داد ادامه کرد

 دوباره و کرد باز را اش شرابی موهای ، گذاشت سرم پشت میز روی و درآورد را اش مستطیلی عینک

 به من بیوفته اتفاق این امشب اگه : گفتم و شدم مانعش ببوسد را هایم لب آمد همینکه ولی ایستاد مقابلم

 زنم نمی نارو اینجوری بوده پشتم همیشه که کسی به اما نیستم حسابی آدم درسته ، کردم خیانت انوشه

 زندگی ، منه بدن این ! بخوره بهم انوشم دختر اینکه از حالم تا میکنی کاری داری : گفت و زد کجی لبخند

 .. ماهان نداره رابطمون تو نقشی هیچ پدرم ! منه
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 دادم جواب برسم نظر به آرام کردم می تالش که درحالی سپس دادم قرار میز روی را هایم دست و برگشتم

 اصال کنم فکر میکنی مجبورم داری حاال ولی بودی نجیبی و خوب دختر من نظر از همیشه تو سوگل :

 به خیانت ، سپرده من دست رو تو که پدریه به خیانت اینکار ، نیستی کردم می فکر که پاکی دختر اون

 نمیدونم ! بفروشم شرفمو ای دقیقه چند لذت یه خاطر به که نیستم ناموس بی هم اینقدرا من ! استادمه

 اتفاقی چه امشب کنم می فراموش منم بری بیرون اتاق از االن همین اگه ولی کردی فکری چه من درباره

  ! نداری فرقی هرزه یه با من نظر از بدی ادامه و نری اگه اما میشه دفن جا همین گفتیم هرچی و افتاده

 ، میمونم پشت به همینجا دیگه دقیقه یک تا و میبندم چشمامو من : دادم ادامه و کشیده عمیقی نفس

 ! انوشه خانم نباشی اینجا گردمبرمی وقتی امیدوارم

 .. شد بلند در شدن بسته صدای بعد دقیقه یک از کمتر ولی نداد جوابی سوگل

 به کردم می احساس زیرا کنم فکر امشب ماجرای به نمیخواستم ، دادم تکیه میز به و کشیدم راحتی نفس

 تا کردم خودداری جوان دختر یک آشفته احساسات جلوی و داده انجام را درست کار بالغ مرد یک عنوان

 .. نشوم پدرش شرمنده آینده در

 زدم زنگ هم پریا به فاصله این در ، برسم تمامم نیمه کارهای به تا ماندم دفتر در بیشتر نیم و ساعت سه 

 .. دارد نگه شام برایم گفتم و گرفتم را احوالش و حال و

 کوچه در و شدم اتومبیلم سوار ، کردم حرکت گپارکین سمت به و شدم خارج دفتر از شب یازده به نزدیک

 بارداری زن بودم شنیده ، خریدیم آلو و ترشک مقداری پریا برای داشت مجهزی مارکت هایپر که دفترم

  ! شود می بیمار نخورد را ویارش که

  ؟ آشتیان آق : کرد خطابم سر پشت از مردی میچیدم عقب صندلی در را هایم خرید داشتم که همینطور

 برای که کرد وارد گاهم گیج به محکمی ضربه فرمان قفل با دهم جوابی صدا صاحب به تا برگشتم همینکه

 چشمانم اینکه از قبل ، افتادم زمین روی به و شد تار و تیره های چشم ، چرخید سرم دور دنیا لحظه یک

 .. شد خاموش جهانم و شدم غریبه مرد سه پای متوجه شود بسته کامال

 .. انداختم بر و دور به گنگی نگاه و کردم باز را چشمانم زدند صورتم به که محکمی سیلی با
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 : گفت و زد نمایی دندان لبخند بود ایستاده مقابلم در درشت هیکل و تراشیده سر با که کلفتی سیبیل مرد

  ! وکیل آق خواب ساعت

 آن درد و کشید می تیر مغزم ، رخیدممیچ مدام و ماند نمی ثابت گردنم روی که بود شده سنگین آنقدر سرم

 .. سوزاند می را استخوانم و مغز تا

  ؟ هستی خری کدوم دیگه تو .. تو -

 ناموس بی باباته خر -

 وحشت شنید سرش پشت از که بمی صدای با اما زد چک صورتم به دوباره و گفت را این هیکل قوی مرد

 .کرد

  ؟ تیمور میکنی چیکار -

  ! شه آدم تا زدم می چک رو سوسول بچه این شتمدا عباس آقا چاکر -

 دیده چاقو و بخیه زخم اش گونه و ابرو گوشه و داشت پهنی و پت سیبیل تیمور مانند که درشتی مرد

 ؟ اخویا نه مگه کرد بوس باید رو سوسوال ، زد نباس که رو سوسوال : گفت طعنه به میشد

 قهوه در من پس ، شدم بودند قلیان کشیدن مشغول یسنت تخت روی که کشی قمه مرد سه دو متوجه تازه

  ! بودم خانه

 نمیتوانستم کردم می تقال هرچه که بودند بسته محکم آنچنان آهنی صندلی به طناب با را من ها حرامزاده

 .. بخورم تکان

 تالش بیخود : گفت داشت لب به چندشی و کریه لبخند که درحالی و گذاشت من پای روی را پایش عباس

 ! نمیری بیرون اینجا از حاالحاالها ، وکیل آق نکن

 که ونی* کدوم گوز تو آخه ! نفتی چراغ منو میگیره برق رو همه : دادم جواب کالفگی با و کشیدم پوفی

  ! گرفتی منو

  ؟ خوشگل بچه کیم من نمیدونی تو : گفت و کشید را ام گونه او
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  باال بده آستینتو لحظه یه -

  ؟ چی واسه : پرسید تعجب با

  ! بده تو -

 با بود بسته خود بازوی به که رنگی قرمز نخ دیدن با ، داد باال آستین تا را شرتش تی آستین تردید با او

 دیدم هرجا ببند قرمز دخل بهش گفتم ننت تو ریختم که شبی ، پسرم آشناس قیافت دیدم : گفتم پرویی

 ! بشناسمش

 جیبش از تیزی زنجانی چاقو بود شده سرخ عصبانیت از که باسع ، ترکید خانه قهوه گفتم که را این

 زیادی : گفت و داد تکان چشمم جلوی را آن بترساند را من کرد می تالش که درحالی و آورد بیرون

  ؟ بندازه خط عباس عمو خوشگلتو فیس میخواد دلت ! سوسول بچه درمیاری بازی خوشمزه

 همین ، پسرامن همه دروازه های بچه نیا التی فاز من واسه : دادم جواب خونسردی با و زدم پوزخندی

 ببر رو چاقو این پس بازه بچه رم** ولی اندازه غلط ظاهرم من ، شید شاخ من واسه ارازل شما مونده

 ! نکردی زخمی دستتو تا کنار

  ؟ میخندی اربابت به عنتر : زد داد او سر و شد عصبی عباس ، خندید گلو در تیمور

 .. نخندیدم شما به خدا به ! عباس آقا نه : داد جواب و رسیدت تیمور

 من ! شناختی خوب ! میکنی درازی زبون و کیم من میدونی پس : گفت و برگشت من سمت دوباره عباس

  ! ننش بغل برگردونم برادرزادمو و کنم سفره شیکمتو اومدم حرومی پریام عمو

  ! بدم تحویلت زنمو تا باش تظرمن ، عمو چاییدی : دادم جواب و زدم پوزخندی

  ؟ ونی* کردی زر زر چی : کشید عربده و زد باال عباس غیرت رگ

  ! منه .. زن .. برادرزادت : گفتم شمرده شمرده

 میکنم آدم جفتتونو ، اون با خوردی گوه تو : گفت و گرفت صورتم جلوی را صاحاب بی چاقو آن دوباره

  ! توئه نوبت اول ولی قرتیا بچه من
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 ! توئه نوبت گفتم : کرد تاکید دید را آرامم و خونسرد چهره وقتی

  ؟ خب -

  ! سگام جلو میندازم کنم می زبونتو -

  ؟ خب -

 ؟ بچه ون* کردی مسخره منو : غرید و شد کالفه

 مامانش بگیره پسرم دست از رو چاقو این یکی ! شدند سوسول االن التای یا چیه الت نمیدونی تو یا -

  ! کرده وسفارشش

 فریاد درد از ، کرد فرو ام شانه در هوا بی را چاقو بود شده خسته من درازیی زبان دست از که عباس

 ام*ن هات نوچه همین جلو رو تو اگه : زدم داد بود گرفته را هایم چشم جلو خون که درحالی و کشید

  ! حرومزاده نیستم ماهان

  ! ون* بچه شلوارت به بشاشی اومد عباس سما تا که کنم آدمت جوری : گفت و خندید عباس

  ! کنم خوشگل خودش مثل وکیلمونو آق صورت میخوام ، بیار رو قمه اون : داد دستور تیمور به سپس

 و اول : غریدم آورم بیرون طناب الی از را هایم دست کردم می تالش که درحالی و کشیدم درد از آخی

  .. آخرتو

  ! کن رعایت اقلال کالمو عفت : گفتم دلم در

 به دیدار : گفت و خندید بود گذاشته سرم فرق روی به را قمه نوک که درحالی عباس و آورد را قمه تیمور

  ! وکیل آق قیامت

 خونی صورت و سر با اباد ناکجا بیابان وسط گرفتند تصمیم باالخره که خوردم کتک چقدر شب آن نمیدانم

 .. کنند رها را جانم بی جسم

 قرار ام صدمتری چند فاصله در که اتوبانی سمت به خوران تلو تلو و شده بلند زمین روی زا زور به

 .. بود شده زخم گاهم گیج و سر فرق و کرد می خونریزی ام شانه ، رفتم داشت
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 و داد رمقی بی با  دقیقه ده به نزدیک ، نایستاد کسی دادم تکان دست هرچقدر ولی ایستادم خیابان کنار

 شد پیاده اتومبیل از و کرد توقف بود میانسالی مرد آن راننده که رنگی ای نقره سمند باالخره و زدم فریاد

 ؟ آقا .. خوبه حالتون : پرسید و آمد من سمت به نگرانی با سپس

 .شدم بیهوش زمین روی جا همان و دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ؟ مرده نظرت به -

  ! نمیمیره بازیا بچه این با میشناسم من که جونی سگ ماهان ! نه که معلومه -

  ! میترسم خیلی ! بود خونی صورتش هم اومدیم وقتی ! دیده آسیب دستش یه خانم پرند ؟؟؟ بازی بچه -

  ؟ دختر ندیدی زیلی و زخم آدم تاحاال مگه ! خبرته چه اووو -

  ! خوبیه خیلی مرد اون.. آورده سرش رو بال این کی آخه -

 ، کردم نگاه داشت قرار سرم باالی که رنگی سفید تار و تیره سقف به و کرده باز آرامی به را هایم چشم

 .. میداد آزار را گوشم فالشی نت همچون زیرگوشم پریا و پرند پچ پچ صدای

 .. وز وز وز همش ؟ خبرتونه چه : زدم غر رمقی بی با و نشست ابروانم روی غلیظی اخم

  ؟ اید زنده شما ؟ وکیل آقای : گفت و ستادای سرم باالی ذوق با پریا

 به کارم چطور دقیقا دانستم نمی ، کردم می احساس دستم و سر در شدیدی درد ، رفتم او به ای غره چشم

 .. که کردم می خرید مارکت هایپر در داشتم من ! کشیده بیمارستان

 داد نجاتم که مردی تصویر و کاری کتک صحنه و کلفت سبیل های نوچه ، مزدور عباس تصویر ناگهان

  ! حرومزاده .. اون : غریدم زیرلب و کردم ای قروچه دندان ، گذشت خاطرم از ویدئویی نوار یک مانند

 دیر دیدم وقتی ؟ اومد سرتون بالیی چه اخه : پرسید نگرانی با بود کرده بغض ناراحتی از گویا که پریا

 چه ! کرده پیداتون اتوبان وسط گفت ! اینجا آورده رو اشم گفت آقا یه و زدم زنگ موبایلتون به کردید

  ؟ افتاد اتفاقی

 .. عزیزته عباس عمو شاهکار -
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 بود رفته فرو بهت در ترس از که درحالی و گرفت دهانش روی به را دستش ، رفت عقب قدم چند پریا

  ؟ کرده .. کر پیدامون عباس .. عب : پرسید بریده بریده

 ؟ کیه مشهور عباس آقا این ؟ ببخشید : پرسید بود ایستاده در جلوی سینه به تدس مدت تمام که پرند

  ! داده عوضی این به حسابی گوشمالی یه که کنم تشکر ازش میخوام

 تزریق دستم به که سرمی متوجه بدهم را او جواب قلدری با تا شوم بلند تخت روی از خواستم همینکه

  ؟ کرد دعوت رو تو یک : پرسیدم کالفگی با و شدم بود شده

 از رو داغونت چهره دیدن نمیتونستم ! قدیمی پسر دوست شرمنده : داد جواب و زد ای موذیانه لبخند

  ! آشتیان آقای زیاده دست باالی دست که برسی باور این به باید باالخره  ، بدم دست

 که آوردم شانس خیلی ! داشتند قمه تکشون تک و بودند نفر پنج اونا ؟ دست : گفتم و زدم پوزخندی

  .. تو و رسوندم اتوبان به خودمو

 .. چاک به بزنی میتونی ، عزیزم تمومه نمایش : دادم ادامه لودگی با و کردم اشاره تزریقات در به

 خبر شنیدن شوک از تازه که پریا بردارد قدمی در سمت به آمد تا و داد تکان تاسف نشانه به سری پرند

 تنها ! نداشتم هم کافی پول ، نبودم بلد رو اینجا بیمارستانای من : گفت من به ودب آمده بیرون عمویش

 افتاده اتفاقی چه شنید اینکه محض به خانم پرند ، بود ها همسایه از گرفتن کمک رسید ذهنم به که راهی

 به وقتی تا خانم پرند اما سرم زیر رفتم و افتاد فشارم رسیدن محض به من ، رسوند بیمارستان به منو

  ! بود کنارتون بیاید هوش

  ؟ این ؟ کی : پرسیدم تعجب با

  ! خانم پرند بله -

 خوشبختی تو اما نداره ارزششو ماهان شد ثابت بهم دوباره هرحال به : گفت و انداخت باال ای شانه او

 تا باشه هربونم اونقدر نیستم مطمئن که هرچند داده بچه یه بهت که عاشقته اونقدر کنم فکر ، دخترخانم

 .. نداره قلب اصال که داد نشون اواخر این ! بمونه بچش و زن کنار
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 و من ! نیست وکیل آقای بچه این اما : گفت او جواب در و گذاشت شکمش روی به را دستش فورا پریا

 .. فقط من .. من ! نداریم هم با نسبتی هیچ ایشون

 فکر چی اون مهمه مگه ؟ میدی توضیح براش ریدا چرا :گفتم حوصلگی بی با و پریدم او حرف وسط

  ! القلبم قسی آدم یه تکشون تک نظر از من هرحال به ؟ میکنه

 حرفایی و کنید می ناراحتم خیلی شما ، نیست اینجوری اما : گفت و برگشت من سمت به دلسوزی با پریا

 بچم فهمیدم نمی شما بدون من ! نبودید بدجنسم عموی و پدر مثل هیچوقت اما میشکنه قلبمو که زنید می

 نمی امنیت احساس سقف یه زیر و پوشیدم نمی رو زیبا های لباس اون هیچوقت ، داره ویتامین کمبود

 بهتری احساس شدید باعث شما ولی کرده تجاوز بهش روانی یه که بودم بدبخت دختر یه فقط من ! کردم

  ! باشم داشته

 رو اینکارا جدا تو : پرسید و داد باال را ابرویش تای یک ، شد نزدیک من به آهسته های قدم با پرند

  ؟ کردی براش

  ! اجازتون با -

 بیاد نظر به بدی آدم ظاهرا شاید .. نکرد درازی دست بهم هرگز اون : داد ادامه پرند به رو و برگشت پریا

 .. و رهدا بزرگ قلب یه میکنم حس .. کنم می حس ولی گستاخه و مغرور ، بداخالق ، غد !

 هم از .. دوتا شما کنم فکر و : گفت میکرد بازی هایش انگشت با که درحالی و انداخت پایین را سرش

  ! میاد خوشتون

 ؟ من : پرسید حرص با پرند

 آدم چه فهمیدم اواخر این ولی داشتم عالقه بهش آره و بودیم دوست قبال ما بدونی بهتره : زد ای قهقهه

  ! نمیکنه عوض اینو هم تو به کمک حتی و عوضیه یه اون ! کردم شک عقلم سالمت به کامال مزخرفیه

  ؟ وکیل آقای میگه درست  : پرسید تردید با پریا

 جواب قاطعیت با بودم زده زل پرند درشت چشمان به که درحالی و آوردم باال نفس به اعتماد با را سرم

 .. اما عیارم تمام عوضی یه من ، اونه با حق : دادم
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 سپس کردم نزدیک خود به و چسبیدم را پرند کمر ، شدم بلند تخت روی از و کردم جدا دستم از را رمس

 هستم عاشقشم بلکه میاد خوشم دختر این از تنها نه من .. میگی درست تو اما : کردم اعتراف پریا مقابل

  ! میخوره بهم ساخته بینمون که دیواری این از حالم و

 به که ای ضربه کنم فکر ؟ ماهان میگی چی تو .. تو : پرسید تعجب با و رزیدل پرند های چشم مردمک

  ! بوده محکم خیلی زدن سرت

  ! میخوامت چقدر بگم تا بده شهامتو این بهم که محکم اینقدر -

 اینکه برای من نداشت خبر هیچکس و بود شده خیره ما به ذوق با پریا و شدم دیوانه کرد می گمان پرند

 یک من ، بود آنها با حق ! زدم ای احمقانه نمایش چنین به دست نخوابم تنها خودم تخت رد فرداشب

 .. دهد تغییر را واقعیت این توانست نمی هم پریا به کمک حتی و بودم عوضی

 به نمیتوانست شرایط آن در من جز مردی هیچ مطمئنم ، خورد ام سینه و دست ، سر روی بخیه سه دو

 .. کند نرمش خواب تخت در رنجور و خورده زخم بدن با که بود کسی واقعی مرد ! کند فکر سکس

 .. برگشتم خانه به و شدم مرخص صبح هفت ساعت حوالی بیمارستان از پرند و پریا کمک به

 خانه به ورود محض به بود شده رو آن به رو این از کال من دروغ اعتراف شنیدن با و دیشب از که پرند

 زنگ سوگل به فاصله این در هم من ، کرد کمک او به من اجازه با هم پریا و شد پسو پز و پخت مشغول

 مراقبش ما ! زدم حرف پریا درباره مادرم با : گفت آورد خود روی به را دیشب قضیه آنکه بدون او و زدم

  ! میمونیم

 .. هرچقدر اش هزینه و ممنون خیلی -

 .وکیل آقای کنید فکر اش هزینه به نیست ینیاز ! هست صدقه جور یه اینم ، نداره عیبی -

 براش دیگه من خونه ، میفرستم اونو ظهر امروز تا من پس : گفتم و آمد خوشم او باالی درک و شعور از

  ! نیست امن

 حاضر را ناهار میز پریا و پرند ، نشستم غذا منتظر ناهارخوری میز روی و کردم خداحافظی سوگل از

 خونه میفرستمت تاکسی با ظهر امروز : گفتم و دادم خبر او موقتی مکان نقل ارهدرب جا همان من و کردند
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 این ! بیان سراغت سرزده داره امکان لحظه هر و کرده پیدامون عموت که میدونی ! استادم ! انوشه دکتر

 یه شتم و ضرب همین خاطر به میدم قول بهت اما ندارند قبول قانون عنوان به چیزی و اوباشن ادما

 .. بخورن خنک آب و برن سالی ده هرکدوم حداقل که جوری کنم پا و دست براشون تپل پرونده

 نیست میون در من پای فقط دیگه ! نمیزاره زندم ، بیاره گیرم عموم اگه وکیل آقای : گفت نگرانی با پریا

  ! ببینمش میخوام من ! میل آش و .. و هست بامدادم پای بلکه

 .. آشیله باباش اسم -

 حسابی و درست رو پدرش واقعی اسم حتی من : گفت انگیزی غم لحن با و انداخت پایین را سرش پریا

 من و کردید زیادی لطف بهم شما اما کابوسه یه مثل برام دیدنش .. راستش و قشنگه ولی نمیدونم

 .. بدم انجام اینکارو میخوام شده هرطوری

 باقی که هستی آشیل لنگر تنها تو اما باشه سخت برات شاید میدونم : گفتم و فشردم گرمی به را او دست

 .. عاشقته اون ! مونده

 تجاوز بهم چرا داشت دوسم و کرد می تعریف ازم همش میگید شما که اینطوری اگه .. بود عاشقم اگه -

  ؟ نیومد جلو چرا ؟ کرد

 هم اگر حتی ! بوده عجیبی و منزوی آدم همیشه اون : دادم جواب و ریختم خودم برای ولرم آب لیوان یک

 به گل دسته با بار یک که کرد اشاره خاطراتش توی ! کنه عالقه ابراز بهت تونست نمی میخواست

  ! کردی ازدواج فهمید و زد سر خونتون

  ؟ داشت آدرسمو مگه ؟ چطوری ؟ خونمون به : پرسید تعجب با پریا

  ! میکرد تعقیبت شاید : دادم جواب و انداختم باال ای شانه

 ها غریبه متوجه هرگز که بودم حواس بی اینقدرم : گفت و مالید کمی را اش پیشانی ، کشید پوفی پریا

 آشنایی فرصت هیچوقت من ! من عروسی نه برگشتیم شهرستان به خواهرم عروسی از بعد ما ! شدم نمی

 .. نداشتم رو حسابی و درست مرد یه با
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 میاورد یادم به را گذشته های گفته و خاطرات جدیدی اعتراف هر شنیدن با که گوشم حساس سنسورهای

 .. گفت مرد اون چرا پس بودی نکرده ازدواج تو اگه .. اگه : پرسیدم زیرلب و شد فعال

 دیگه این : پرسید بود ساکت لحظه آن تا که پرند ، آوردم میز سر را ابلیس دفترچه و رفتم اتاقم به سریع

  ؟ چیه

 البته پروندمون قاتل ! ابلیسه خاطرات دفترچه این : دادم جواب زدم می ورق را شصفحات که درحالی

 .. اینجا .. آه و نداره تشابهی هیچ واقعیت با خاطراتش از بعضی چون حقیقته کامال بگم نمیتونم

 دیگر بار یک و کردم پیدا بود رفته پریا پدری خانه به گل دسته با آشیل که ای خاطره از قسمت آن

 .. خواندم را الماتشانمک

 ! صیادی خانم استاد ! هستم رستمی آشیل .. من .. من - ]

 .. رفتند اینجا از که هست ماهی چهار سه صیادی خانواده -

 شل ناگهان پایم و دست ! زدم حسی بی آمپول کردم احساس ، کشید سوت خبر این شنیدن با هایم گوش

  ؟ رفتند .. اونا : پرسیدم دوباره و شد

 [ ؟ داشتید واجب کار ! شهرستان برگشتند همدیگه با دادند شوهر دخترشونو آره -

 آشیل احتماال و نبرد تو از اسمی مردک اون ! دخترشان ! درسته : گفتم و ایستادم دخترشان کلمه روی

  ! داری خواهر تو که نمیدونسته

 سوتفاهم چه ! شانس خشکی به : گفتم میخوردم تاب صندلی روی که درحالی و کردم ول را دفترچه

 ؟ چی باشه سوتفاهم یه دفترچه کل اگه ! بزرگی

 زده حرف من به عشقش از دفترچه این تو .. این تو : پرسید کوتاهی درنگ با و برداشت را دفترچه پریا

  ؟

 قالش کافه توی اینکه از بعد اما خودته مختص دفترچه اوایل ! اره : گفتم و زدم ورق را ان صفحات

  ! شه بیخیالت میگیره تصمیم میکنی ازدواج و اریمیذ
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 فکر ؟ بگیرم قرض روزی سه دو اینو میتونم : پرسید ملتسمانه و انداخت آن مشکی جلد به نگاهی پریا

  ! بنویسه دربارم کسی که بشم مهم اینقدر هیچوقت نمیکردم

  ! نیاد خوش مذاقت به حرفاش از بعضی ممکنه -

 آدمی چطور بچم پدر بدونم میخوام فقط ! نیست مهم اصال : گفت و داد انتک راست و چپ به را سرش

  ! بوده

  ؟ داری دوست رو بچه این واقعا : پرسید او از دلسوزی با و کشید عمیقی نفس پرند

  ؟ دارم ایم دیگه چاره -

  ! اشتمد حسی چه میشدم باردار غریبه مرد یه از من اگه نمیدونم ، مشتاقی پدرش درباره تو آخه -

 منه عاشق ولی غریبست اون : داد جواب بود شده خیره بزرگش شکم به که درحالی و زد زهرخندی پریا

 اون ! نشونست یه نباشه معجزه یه اگه این و مونده زنده که دختریم تنها من هاش قربانی تمام بین !

 .. نکرد اینکارو اما ببره بین از قبلیا مثل منو میتونست

  ؟ بود عاشقت چون ؟ چرا : پرسید تردید با پرند

 سبکی خواب معموال من ، میکنم فکر شب اون به وقتا  خیلی : گفت و داد تکان بله نشانه به سری پریا

 صدای که هرچند ، بودم خوابیده خونشون توی خدابیامرزم مادربزرگ از مراقبت برای اونشب و دارم

 ولی زدم زنگ پلیس به اول ! دیدم دروازه جلوی پنجره از رو مشکوکی ماشین و شنیدم رو شخصی پای

 ور حمله بهم چاقو با اینکه از قبل و رسید اون بستم رو چشمام لحظه چند و کشیدم دراز تخت روی وقتی

 .. و کرد پاره تنم تو لباسامو کنه جدا سرمو و بشه

 میتونست اون ، شنیدم رو پلیس آژیر صدای شد تموم کارش وقتی : داد ادامه قدرت با و فشرد را مشتش

 ویالیی خونه از کنم چیکار نمیدونستم وحشت از که منم و کرد ازادم ولی بکشه فاصله این تو منو

 ولی کردند دستگیرش شب اون اونا ، افتادم پلیس دامن به برهنه بدن با و شدم متواری مادربزرگم

  ! موند من رحم تو یادگاریش

  ! عجیبه خیلی : گفت و انداخت باال ای شانه پرند
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  ؟ عجیبه چی : پرسیدم او از من

  ! هست چیزی یه داستان این پشت اما نداره ربطی من به هیچی -

  ! شده ثابت همه به این و شخصیتیه چند بیمار یه اون نیست هیچی -

 ؟ چی باشه مزخرف اگه -

  ! بیماره اون نهمیک ثابت که داریم محکمی شواهد ما : گفتم و داده تکان نه نشانه به را سرم

 میشه ثابت بازم صورت هر در چون باشه همینطور امیدوارم خب : گفت و زد ای موذیانه لبخند پرند

  ! نمیرسه تو هوش پای به هیچکس

 .. فرستادم انوشه خانه سمت به مطمئنی آژانس با را او و دادم پول مقداری پریا به ناهار صرف از بعد

 .. داشت قرار قفسه در شسته و تمیز ناهار های ظرف برگشتم خانه به وقتی

 جلد از و زد مهربانی لبخند ، ایستاد مقابلم و شد بلند دیدنم با بود نشسته من انتظار به نشیمن در که پرند

 انتظار اصال که کنم اعتراف بزار شدیم تنها که حاال .. ماهان : گفت و آمد بیرون تندخو اخموی پرند آن

 بیچاره زن یه کردم فکر دیدمش که اول ! متاسفم ، کردم قضاوتت زود من ! بدی بها دراینق پریا به نداشتم

  ! شم متنفر ازت بود نزدیک و لوحیه ساده دختر که بود معلوم رفتارش و اخالق از ، کردی حامله رو

 .. میشم واقع مظلوم همیشه من متاسفانه بله : دادم جواب و کردم لوس را خودم

 اینکه خاطر به نه البته خودم خونه کنم دعوتت شام امشب میخوام ، نشو مسخره :فتگ و کشید را لپم

  ! کنم کمک بهت میخوام احوالی ناخوش یکم چون ، بشم خوب باهات

 شیطنت با هم من شد صورتم جلوی موی تار چند با بازی مشغول و کرد دراز دست ، چسبیدم را کمرش

  ؟ بمونیم فرند جاست میدی ترجیح یا بدم جا کاندومم شبتام خیرخواهانه شام تو الزمه : پرسیدم

 را اش نقشه دیشب از که نرمی و چرب طعمه کردم فکر لحظه یک ، داد هلم عقب به و زد کجی لبخند

 .. پرید دستم از کشیدم

 فعال .. کنم فکر دربارش باید : داد جواب و برگشت آخر لحظه ولی کرد باز را خانه در او
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 فکر البته ! پرندخانم افتادی تورم توی هم تو خب : گفتم دل در  و کشیدم راحتی نفس ، ستب را در پرند

 ! باشه زندگیم اخیر های چاشنی ترین شیرین از سابقم دختر دوست با رابطه میکنم

 شکل به را ام خانه دیوار از بخشی جنایی کارآگاهان مثل شدم مجبور که بود پیچیده انقدر ابلیس پرونده

 بعدا بود ممکن که دیگری زهرمار و کوفت هر و ابلیس ، آشیل آن مرکز در که دربیاورم پرونده ریتمالگو

 .. داشت قرار کند رو را خودش

 .. دادم قرار آشیل عکس زیر و نوشتم شکل مربعی کاغذهای روی به را قربانی زن و دختر 56 نام

 .. راست سمت در مریم و پچ سمت پریا ، گذاشتم اشیل کنار در را مریم و پریا عکس 

 نشان شواهد که طور آن زیرا کشیدم بزرگ ضربدر یک برد وایت ماژیک با شوکا همان یا مریم روی

  ! بودند کرده فوت هم با هردو اش بچه و او میداد

 خانوادگی اوضاع و زندگی محل تا گرفته سال و سن و مو و چشم رنگ از ، مقتولین تک تک مشخصات 

 .. درآوردم مقتولین پرونده و قانونی پزشکی العاتاط کمک به را

 از همگی که بود این در اشتراکشان وجه تنها ، نداشتند یکدیگر به کلی شباهت هیچ دخترها و ها زن

 قاتل برای شاید حرکت این ، کردند می زندگی تنهایی به و بودند چیز بی و فقیر ، پایین سطح خانواده

 ده این در او کارانه جنایت فعالیت تداوم دالیل از یکی و میشد محسوب هوشمندانه ابلیس مثل سریالی

 ، باشد آنها پرونده پیگیر تا نداشتند را کسی مردند می هم اگر که بود سرپرستی بی دختران کشتن سال

 که مظلوم زنان خواهی خون به و شده آش از تر داغ کاسه نزدیک و دوست های خانواده از بعضی اگرچه

 .. دادند انجام ابلیس علیه جمعی دسته شکایت میدادند تشکیل فاحشگان را رصدشاند هشتاد

 تغییر از خبری هنوز که آنجایی از ، رسید می نظر به کننده راضی کامال نتیجه ولی کشید طول شب تا کارم

 یدمپرس او از مختصری پرسی احوال و سالم از بعد و زده زنگ سرهنگ موبایل به بود نشده آشیل هویت

  ؟ چطوره دوک اوضاع :

 مجبور ، کوبید می دیوار و در به خودشو و زد می داد انفرادی توی دیشب تمام : داد جواب و خندید او

  ! وکیل جناب بود کرده چیکار دستش با میدیدی باید ! کنیم منتقلش درمان بخش به شدیم

 .. بدید خبر بهم میشم خوشحال شد خبری اگه بازم ولی ندارم ای عالقه هیچ -
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 خانه در میتوانستم روزها از بعد باالخره ، گرفتم گرمی آب دوش حمام در و کردم خداحافظی سرهنگ از

 .. باشم رویی و چشم بی مزاحم نگران آنکه بی کنم آمد و رفت لخت ام

 وارش شیطنت لبخند و مرموز نگاه ، آشیل تصویر به چشمم و گذشتم می ناهارخوری کنار از که هربار

 تنهایی از جدیدا چرا نمیدانم ، کردم می حس وجودم بند بند در را ترس ، زده زل من به گویا که افتاد می

  ! بخوابم پدرم بغل در باشم مجبور ساله سه کودکان مثل پرونده این پایان تا میترسیدم ، داشتم هراس

 سرم در ابلیس پای صدای گاهناخودآ و کردم می فکر پریا های حرف به میپوشیدم لباس داشتم وقتی حتی

 شد خواهم وکیلش من میدانست که او ! پایید می مرا و داشت حضور اینجا در هنوز انگار ، شد می تداعی

 از ای گوشه در ابلیس کردم می احساس اما چطور نمیدانستم ! بود گذاشته کار دوربین ام خانه در حتما ،

 می کورن پاپ که درحالی و انداخته هم روی را ایشپاه ، نشسته تلویزیون پشت ساختمان این اطراف

 : گوید می که پیچید می گوشم در صدایش ، خواند می را افکارم حتی ، دارد نظر زیر را من اعمال خورد

  ؟ وکیل آقای میبری لذت بازی این از

 ماهان چیه مشکل ! هپروتی تو همش جدیدا : پرسید و داد تکان چشمانم جلوی را قاشقش بار سه دو پرند

  ؟

 حاال و بودم ایستاده آینه جلوی پیش دقیقه دو همین انگار ؟ رسیدم شام میز به کی من ، دادم تکان را سرم

.. 

  .. ابلیس درباره یکم : گفتم و بردم فرو ام قلقلی کوفته در را چنگالم

 خودت به کی پس ! ابلیس ابلیس ابلیس همش : گفت و گذاشت کنار را چنگالش و قاشق ، شد کالفه پرند

  ؟ ماهان میرسی

 .. نبودم گرسنه هم اول از راستش ، شد کور اشتهایم

 : پرسیدم و گرفتم هایم دست میان را سرم بودم کرده پشت پرند به که درحالی و شدم بلند صندلی روی از

  ؟ میکنه جاسوسیتو داره دائما یکی کنی حس شده تاحاال .. تاحاال

  ؟ چی برای ؟ میکنه جاسوسیمو ؟ چی : داد جواب سر پشت از
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 غرق عمیق آنقدر من جز کسی چون نداشت هیچکس برای ، نداشت ای فایده پرند به ها حرف این گفتن

 ترساند می را من همیشه از بیشتر این و دهد دست از را مکانش و زمان حساب که بود نشده پرونده این

.. 

  ! کاشتی اینجا رو ما ساعته دو ! کارمون رد بریم بده ما به سیب کیلو دو آقا -

 ! آقا عقب برو : گفت بود ایستاده من جلوی که مردی به بود بداخالقی و هیکل درشت مرد که فروش میوه

  ؟ صفن تو مردم نمیبینی مگه

 می منتظر صف در میوه برای من تاحاال کی از ، انداختم بودم ایستاده آن در که آشنایی خیابان به نگاهی

 و کهنه ساختمان فراز بر که 《 نقاشی آموزشگاه 》 تابلو به نگاهی و کردم فراموش را سیب ؟ ماندم

  ؟ زدم سر اینجا به کی من ، انداختم میخورد چشم به سرم پشت زده زنگ

 آن برای و گذشتم فروشی عینک از ، کردم حرکت کوچه سمت به پیاده عابر گذرگاه گوشه از زنان قدم

 را سرشان تفاوتی بی با بودند نشده من حضور متوجه که آنها اما دادم تکان دست شاگردش و جوان پسر

 .. دادند تکان راست و چپ به

 در را مهشید ، شدم مغازه وارد و کردم باز را آن در اختیار بی و رسیدم فروشی پارچه به باالتر متر چند

 چانه به و ندادند نشان واکنشی نم حضور به دو آن ؟ کرد می چکار اینجا او ، خوردم جا و دیدم مغازه

 .. شدند مشغول پارچه قیمت سر زنی

 مدل این از دخترم : گفت میداد نشان او به را سفید شیفون پارچه ظریف و نرم جنس که درحالی پیرمرد

  ! بزازم عمره یه من ! مناسبه عروست لباس برای ! نمیاد گیرت بهتر

 به و شدم نزدیک مهشید به عصبانیت با  ، شد حبس ام هسین در نفس " عروس لباس " کلمه شنیدن با

 ؟ میکنی ازدواج داری ؟ جاودانت عشق بود این : پرسیدم تمسخر حالت

 : گفتم میسوختم وجود اعماق از که درحالی و گرفت حرصم بیشتر او لبخند دیدن از ، زد پوزخندی مهشید

 .. همن لنگ زنا همه ! بخند آره
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 که بودم کرده پر را توپم ، کند درازی زبان میخواهد کردم گمان، کرد بلندسر ای لحظه برای مهشید

 از یکی ) کامجو دیدن با و برگشت عقب به من وجود به توجه بدون او اما بدهم توزی کینه با را جوابش

 اومدی : پرسید و زد کشداری لبخند ( میشد محسوب عشقیم رقیب دورانی قضا از که سابقم همکاران

  ؟ عشقم

 هم روی نداشتم را دیدنش چشم هرگز من که کامجو با او ؟ عشقم ، کشید سوت لفظ این شنیدن از مغزم

 و هوش که بودم ابلیس پرونده غرق اینقدر یعنی ؟ نداشتم خبر چیز هیچ از من چرا پس ؟ بود ریخته

  ؟ بود رفته دست از حواسم

 به بود پیدا اش گندمی جو سبیل زیر از که یچندش لبخند با و گرفت را زنم کمر دور حرامزاده کامجو

  ! منه عشق زن این ! آقا حاج کن حاضر براش گفت خانم هرچی : گفت خرفت پیر فروش پارچه

 ! دیوث مرتیکه خوردی گوه تو : زدم داد و ایستادم مقابلش ، کنم کنترل را خودم نتوانستم این از بیش

  ! عشقم بگی من زن به میخوری گوه

 .. نمیاد در خونم میزدی کارد عصبانیت از ، کرد می نگاه سرم پشت به تفاوتی بی با و بود شده لال کامجو

 به آمدم همینکه اما کنم الش و آش مهشید جلوی را عوضی مردک صورت دکوراسیون تا کردم گره مشتی

 برای انعیم اینکه بدون و شد نزدیک پیشخوان به قدم یک و گرفت را مهشید دست بزنم ضربه او صورت

 دید نمی مرا هیچکس ، کرد نمی توجه جلب که جان بی روح یک مثل ! گذشت بدنم داخل از باشم آنها گذر

.. 

 هم نگاهی نیم کرد نمی حس را من وجود که او اما زدم صدا بلند را مهشید نام بار چند و رفتم عقب عقب

  ! نینداخت سر پشت

 بر بی سیب درخت آن هنوز ، انداختم اطراف و دور به گنگی نگاه و آمدم بیرون فروشی پارچه مغازه از

 شوکا به شباهت بی دور از که ای میزه و ریز دخترک گذشته دفعه برخالف و داشت قرار مغازه مقابل

  ؟ هستی کی تو : پرسیدم و شده نزدیک او به آهسته های قدم با ، بود ایستاده نبود

 این های آدم سایر و مهشید ، کامجو برخالف او گویا ، نداختا من به محزونی نگاه و کرد سربلند دختر

 .. دید می را من خیالی خیابان
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 وضع و سر آن از ، نگفت چیزی و زد اشاره بود سرش باالی که سیبی درخت خشکیده شاخه به دختر

 الخی خیابان و کوچه در ! شوکاست خود او بزنم حدس میتوانستم هم کثیفش و چرک قیافه و پوش ژنده

 میکرد نگاه گذشتند می ما کنار از تفاوت بی که رهگذرانی به حسرت با و ایستاده آدامس جعبه یک با من

.. 

  ؟ کجام من میدونی ؟ میکنی چیکار اینجا تو ؟ شوکا : پرسیدم ای دلسوزانه لحن و ایستادم کنارش

  ! خیاله عالم احتماال اینجا و مردم من اما غریبه نمیدونم رو تو : گفت و انداخت باال ای شانه

  ؟ خیاله عالم که چی یعنی ؟ مردی که چی یعنی : پرسیدم تعجب با

 پرند که نگو ! مردم من که نگو .. نگو : دادم ادامه وحشت با و کشیدم سردم گونه و ساکن قلب به دستی

  ! کشته منو

  ! داری احساس هنوز ! نمردی تو : گفت و زد پوزخندی او

  ؟ چیه منظورت .. من -

 خواب داری فقط تو ! میترسی ، میکنی تعجب ، میکنی حسادت هنوز : داد ادامه روحی بی و آرام لحن با

  ! میشن خاموش آدمی مرگ از بعد احساسات ، کردی نمی حس رو احساسی هیچ بودی مرده اگه ! میبینی

 روانی اون زن خواب باید چرا آخه : دادم جواب غرض با و ایستادم سینه به دست ، دادم تکیه درخت به

  ! زدی سر خوابم به چطوری نمیشناسم رو تو حتی من ! ببینم رو

 ، کشیدی ضربدر اسمم روی تو : داد جواب سرد لحن همان با بود زده زل خیابان به همچنان که درحالی

 مداو من سر بالیی چه پرسیدی خودت از هیچوقت ، کردند همشون که همونجوری ! کردی فراموش منو

  ؟

  ! گفت ابلیس که همونجوری ! شدی کشته تصادف توی تو -

 خاکه زیر حقیقت ! هستم 10 ردیف تو من ، برو زهرا بهشت به صبح فردا : گفت و داد تکان سری شوکا

  ! برسی ادراک به باید فقط

  ؟ نمیزنی حرف واضح چرا ؟ شوکا چیه منظورت : پرسیدم تردید با
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 ! خاکه اون زیر .. حقیقت : گفت کنان زمزمه و کرد باز هم امتداد در را انشدست ، ایستاد درخت زیر او

 .. خاک زیر .. خاک زیر

 زیرخاک .. خاک زیر .. خاک زیر -

  ؟ ماهان -

 .. زیرخاک .. خاک زیر .. خاک زیر -

  ! باتوام ماهان -

 خیال و خواب از یکدفعه و دمخور شدیدی تکان ، لرزاند خواب در چندبار را هایم شانه و گفت را این پرند

 .انداختم اطراف به منگی و گیج نگاه و شدم بلند

 خوبه .. حالت : پرسید بریده بریده  بود ترسیده بیش و کم که درحالی و انداخت پایم تا سر به نگاهی پرند

  ؟ میزدی حرف.. خواب .. تو داشتی ؟

 یک با که بود باری اولین این ، کردم حرکت خانه روشویی سمت به سریع و زدم کنار دست یک با را او

 .. میزد گنجشک مثل قلبم بودم ترسیده بس از و گفتم می سخن خواب در روح

 خوشتیپ ماهان آن به شباهتی هیچ که خودم کبود و سرخ چهره به آینه در و پاشیدم موهایم و سر به آبی

 کابوس چنین و خوردم من که بود یکوفت شام چه این آخر ، ماندم خیره نداشت همیشگی باکالس و

 هم خواب در من یعنی ! بزنم حرف خواب در آشیل زن روح با که بود مانده همین ؟ دیدم وحشتناکی

 .. شوم دیوانه پرونده این با بود مانده کم ! شانس خشکی به ای ؟ نداشتم آرامش

 ؟ شده چت تو آخه ؟ ماهان خوبه حالت : پرسید نگرانی با و کوبید دستشویی در به بار سه دو پرند

  ؟ بگی هذیون خواب تو داری عادت همیشه

 کرد می فکر هم عقل بی زنیکه این حاال ، دادم باال را آن و کشیدم رنگم مشکی و خیس موهای به دستی

  ! بود شده مادر از تر مهربان دایه برایم و شدم خل من

  ؟ میخوای چی : پرسیدم و کردم باز تخم و اخم با را دستشویی در
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 فقط : گفت اش همیشگی قلدرانه لحن  همان با و زد پوزخندی بود خورده جا کالمم لحن شنیدن از که پرند

  ! لیاقت بی چاک به بزن خونم از زودباش ! کردم اشتباه اینکه مثل ولی بپرسم حالتو میخواستم

 دیگه : گفتم قدقدکنان رفتم می خروجی در سمت به غرور با که درحالی و انداختم او پای تا سر به نگاهی

 .. عزت ! کردم که کنم حال شب یه میخواستم فقط ! ندارم هم نیازی بهت

  ! گفتم بلندی آخ درد از و کرد برخورد سرم پشت به محکم کفشش پاشنه که بود نشده تمام حرفم هنوز

 عاشقتم گفتی تا سابقت دخترای دوست مثل من کردی فکر ! پروو کثافت : زد جیغ و شد عصبی پرند

  ! خوابیدی تختم رو خودت نکردی هیچکاری من با تو ! ماهیه مثل حافظت اینکه مثل ؟ باال دادم لنگامو

 کاندومو پول الکی تومن ده من یعنی ؟ چیه منظورت : گفتم تعجب با مالیدم می را ام کله پس که درحالی

 ؟ دادم

 رو و چشم بی دخترک ! بست محکم را در و کرد یرونمب اش خانه از داد و جیغ با شنید را این تا پرند

 می بیرونم اش خانه از شب نصفه اینکه به نه و زد می خشک الس ام خانه در صبح اینکه به نه گستاخ

 ! نداشتند فکری ثبات هم ها زن این ، کرد

 کرده پیدا ریس و سر کامجو با بود ممکن یعنی ، دربیاورم مهشید کار از سر تا رفتم دفتر به زود صبح

 بالیی چه دانستم می کرده تیز من سابق زن برای را دندانش شرف بی مردک آن میفهمیدم اگر فقط ؟ باشد

 از پس نشد دستگیرم ای نتیجه اما دادم آب گوش و سر دفترش و پارکینگ در کمی ، بیاورم سرش به

 از کاملی لیست تا سپردم عتمادما مورد و امین آبدارچی به را مهشید جاسوسی ، بود شلوغ سرم که آنجا

 آن شوم مشکوک آنها از یکی به بود کافی ، دربیاورد میکنند آمد و رفت مهشید دفتر در که اشخاصی

 زن سیاه زاغ شد نمی دلیل ولی بودم شده جدا مهشید از که است درست ! بود خودش پای خونش وقت

  ! نزنم چوب را سابقم

 گرفت می عسلی کره لقمه که درحالی بنامم غذاخوری اتاق را آن است ربهت که جلسه اتاق در انوشه دکتر

 تعریف برام ! نکنند درست شر دخترم برای خانوادش اما ندارم مشکلی پریا نگهداری با من پسرم : گفت

 .. هااا میده سبزی قرمه بوی کلت هم تو پسر آوردند سرت بالیی چه که کرد

  ! بود بدتر مه سوگل از یکی این ! لق دهان پریای
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 به موکلم منتظرم فقط میکنم رد هم رو دختره این زودی به استاد نباشید نگران : گفتم و زدم زورکی لبخند

  ! برسه روحی تعادل

  ؟ ای آماده دادگاهش برای -

  ! نیست نهایی حکم اعدام میکنه ثابت که دارم محکمی شواهد من و فرداست پس دادگاه ! کامال -

  ! پسرم میکنی چیکار داری بدونی امیدوارم : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری انوشه

 و کرد می بارم جمالتی همچین موفقیت آرزوی جای به گفتم می دادگاه جریان از هرکسی به روزها این

 راهنمایی و هدایت قصد که آنهایی به متکبرانه رفت نمی کتم در چیزی تمجید و تحسین جز که هم من

  ! تهرانی مشهور وکیل ! بودم آشتیان ماهان من مثال ، کردم می شتپ داشتند

 یک سالی که خدابیامرزم مادر مزار از هم ، بزنم زهرا بهشت به سری افتاد دلم به دیشب خواب بابت از

 ای خرافاتی آدم ، میدادم آب ده ردیف در گوشی و سر هم و کردم می دیدن نمیخواندم فاتحه برایش هم بار

 ! کردم نمی تردید آن انجام در میفتاد دلم به چیزی وقتی اما نداشتم باوری خیال و خواب به و نبودم

 به خوشبویی مریم گل دسته داشت قرار قبرستان اطراف که نزدیکی فروشی گل از صبحانه صرف از بعد

 .. گذاشتم مزارش سر بر و خریدم مادرم یاد

 از یکی ، میاورد درد به را قلبم آن کهنه و خورده ترک برق سنگ بر " نهاوندی سادات مریم " زیبای نام

 پدرم های کاری کثافت و گذشته تلخ خاطرات یادآوری بیایم مادرم مالقات به خواست نمی دلم که دالیلی

 شوهری و پدر عشق از دم شد می حرفی اگر وقت آن و زد نمی سر او به هم ماه شش هر مطمئنم ، بود

 زیر را مادرم رسید نمی مواد او به و بود خمار که هایی شب چطور که بود رفته یادم من انگار ، زد می

 را مادرم موهای ، کند زهرمارش و کوفت خرج تا فروخت می زور به را طالهایش ، گرفت می کتک باد

 جاکشی میداد ادامه اواخر این اگر داشتم حتم که شد غرق اعتیاد باتالق در آنقدر و کرد سفید ساله دو

 .. کرد می هم را ادرمم

 مادرم ! نبود مهم نه یا میشدم خاکی ، نشستم رنگ مشکی شلوار و کت همان با چهارزانو مادرم قبر کنار

 می کسی کمتر روزها آن که لحنی ترین صادقانه با و زد سرم به قدیمی ماهان هوای و حال دیدم که را
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 ، زنم نمی سر بهت سامان مثل میدونم ! محبوبت چندان نه پسر ، منم بازم ! سالم ، مامان : گفتم شنید

 .. میدونی خودت نیستم اینکارا اهل زیاد

 ادامه میپیچیدم انگشتم دور که درحالی و کندم بود روییده قبر گوشه که هرزی های علف شاخه از یکی

 وریاینج من ! میدونی نمیدم بروز هیچوقت ولی سادات میشه تنگ برات گاهی دلم .. راستش : دادم

 از ! شدم عوض خیلی ، نیستم صادقت و خوب پسر دیگه ، بیارم زبون به احساساتمو نمیتونم ، نیستم

 یه دلت میگفتی همیشه ؟ نه نیست من از تر نامرد ، گذره می سالی چهار سه بودم اینجا که باری آخرین

  ! مامان کنم مراقبت ازت نتونستم حتی ؟ کردم چیکار من ..من ولی دستت عصای بشه تا میخواد پسر

 : دادم ادامه غم از آکنده قلبی با فشردم می را ام سینه که درحالی و چکید چشمم گوشه از اشک قطره یک

 شبا همون مثل ، کنی آرومم و برگردی دوباره میخواد دلم که هاست مدت اما بگم چطوری نمیدونم مامان

 نگرفت جاتو هیچکس ، بگیرم آروم تا مالوندیمی پشتمو تو و برد نمی خوابم صبح تا درد لوزه از که

 نظرت به ؟ میکنه نظرت به ! کنه ازدواج قراره که افتاده دلم به ، مهشید گفتم .. مهشید حتی ! سادات

 با بابا که کاری نمیخوام ، برگردم نمیخوام اما دارم حسی چه بهش من میدونی تو ؟ مامان کرده فراموشم

 حس من ! خودمه تقصیر همش و تنهام خیلی میکنم احساس من ! کنم مهشید و هام بچه با ، کرد ما و تو

 ازش آشیل که ابلیسی میکنم حس ، باشم خودم میتونم تو پیش فقط میکنم حس .. مامان شدم گم میکنم

 نمیخوام فقط من ، میده نشون خودشو میشم دور تو از وقت هر و خوابیده منم وجود توی میزنه حرف

 ... نمیخوام ! مامان مبر پیش اینطوری

 خواند مرا داری خش صدای ، میریختم اشک صدا بی و گذاشته مادرم قبر سنگ بالین بر سر که همانطور

 .. خرما بفرما ، پسرم : میگفت که

 با و بود ایستاده سرم باالی که میانسالی زن پرکالغی گیسوان و رنگ مشکی چشمان به و کرده بلند سر

 و باریک های لب ، ماندم خیره کرد می تعارف من سمت به را خرما جعبه دخو زبر و چروکیده دست

 .. نمیاوردم خاطر به را نامش کردم می فکر چه هر که انداخت می ای غریبه یاد مرا براقش چشمان حالت

 تر رنگ پر را اش گونه های چین که بست نقش اش غیتونی باریک های لب روی به که کمرنگی لبخند

  ! مادرمه خیرات این : گفت ربانیمه با و کرد



 

ابلیــسوسوسه                       Page 353 | 462 
 

 : گفتم کردم می پاک را هایم اشک  کتم آستین با که درحالی و برداشتم خرما عدد یک و کرده دراز دست

  ! باشه قبول ، ممنون

  ؟ بود مادرت : پرسید و انداخت مادرم قبر سنگ به نگاهی زن

 زد اشاره داشت فاصله ما با قطعه چهار سه هک مادرش قبر سنگ به اون ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

 .. دفنه اونجا منم مادر : گفت و

 بیامرزه خدا -

  ! گذشت که ما سر از ، بده طوالنی عمر جوونا شما به خدا -

 سختی به و خورد محکمی سکندری برگردد مادرش قبر سنگ به تا چرخید که همین و گفت را این او

 بیچاره  زن و گرفتم را بازویش دور اجازه با و برخواستم جا از صحنه ینا دیدن با ، کرد حفظ را تعادلش

 .. بردم مادرش قبر تا نداشت مساعدی احوال و حال که را

 فشار قرص این زحمت بی مادر : گفت من به میمالید را اش پیشانی که درحالی و نشست سنگ کنار او

  ! میره گیج داره سرم ، بده کیفم از منو

  ؟ این : پرسیدم و داده نشان او به را وراپامیل قرص و کرده دست او بزرگ چرم فکی در فورا

 آن در که ای دکه از ، داد تکان سر بله عالمت به میزد باد را خودش مشکی چادر لبه با که درحالی

 اینکه محض به او ، دادم زن به قرص همراه را آن و خریدم معدنی آب بطری یک داشت قرار نزدیکی

  ! مرض و درد هزار و پیریه : گفت سپس و بست را چشمانش دقیقه چند خورد را قرص

  ! ندارید سنی که شما ، حرفیه چه این -

 سالی بیست یه ! شدم مشکالت درگیر کردم باز چشم وقتی از ولی نیست بیشتر سالم 55 ، پسرم بگم چی -

 همیشه که منم ! کرده فوت یامرزمخداب شوهر که هست هم سالی سه و دادم دست از مادرمو که میشه

 .. شم راحت و دنیا اون برم که فرداست امروز مریضم

  ؟ افتاد اتفاق این چطور ! نداشت هم سنی : گفتم و انداختم مادرش تولد و وفات تاریخ  به نگاهی
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 ترک آقام آخه بودم تبریز ها سال اون من ، پسرم بگم چی : داد جواب لرزانی صدای با و کرد بغض زن

 ! افتاد اتفاق سریع خیلی ، کرده فوت و پایین افتاده ها پله از مامان گفت زد زنگ همسایه روز یه ولی بود

 .. کرد فوت و افتاد بالکن روی از خدابیامرزمم خواهر اتفاقا آخه بود خواهرزاده پناه و پشت تنها بیچاره

  ! باری مصیبت و انگیزی غم تراژدی چه ، نشست ام پیشانی روی به کمرنگی اخم

 من ، بود خوبی خیاط مادرم : گفت کشید می دست مادرش قبر روی به و میریخت اشک که همانطور زن

 قشنگی چین چین دامنای یه ، بود بر از خودش مثل هنرشو خواهرم اما نبردم ارث به چیزی ازش که

 دار چین دامن به چه رو زن گفت می ، کرد می دعواش همیشه مادرم البته ببین و بیا که کرد می درست

 هاشونو پاچه زنا تا اومد حیا بی تابستون این باز که زد می غر هم رسید می تابستون وقتی ؟ کوتاه

 شد می بلند شبا نصفه ، کرد نمی ریا ، گفت نمی دروغ هیچوقت و بود مقیدی زن مادرم ! بیرون بندازن

 پارسال خودم من ! بشه که نشد ولی مکه رهب روز یه داشت آرزو ! خوند می شب نماز مسجد رفت می

 تنها این خدا به ! همینطور جاهلمم خواهرزاده برای ، کردم دعا کلی خواهرم و شوهر و مادر برای ، رفتم

 .. شد پرپر اواخر این که بود خواهرم یادگاری

 خرابه اش پرونده وضع اینقدر ، زندانه االن : داد ادامه و کرد پاک را اش بینی آب تمیزی سفید دستمال با

 رو آشیل اواخر این اصال من ؟ بگم چی من ولی خواسته منو هزاربار پلیس ، ببینمش برم میترسم منم که

  ! زد نمی سر من به هیچوقت اون ! نمیدیدم

 ؟ آشیل .. آش : پرسیدم بریده بریده و پریدم او دل و درد وسط ، کشید سوت هایم گوش آشیل نام شنیدن با

  ؟ تمیرس آشیل

 مورچه یه به آزارش ! من گناه بی و معصوم پسر : گفت زاری گریه با و داد تکان بله عالمت به را سرش

 .. نداشت کاری کسی به ، بود خودش توی خدا همیشه ! قتل به برسه چه رسید نمی هم

 وکیل من : مگفت کنم خطاب آشیل خاله را او توانستم می حاال که زنی به رو و زدم زانو قبر سنگ جلوی

 .. هستید اش خانواده بازمانده تنها داییش از بعد احتماال شما و خواهرزادتونم پرونده

 پرسید گذراند می نظر زیر موشکافانه را ظاهرم که درحالی و شد خشک هایش اشک حرف این شنیدن با

  ؟ شمایید ؟ آشتیان آقای :
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 ! بدونم الزمه هرچی که دارم نیاز واقعا : گفتم و دادم تکان بله عالمت به را سرم

 شاهد تنها ، نبودم تهران زمان اون اصال من ! وکیل آقای ندارم خبر هیچی از من : زد زجه دوباره زن

 شد فلج صورتش نصف و کرد سکته جریان اون از بعد که بود برادرم افتاده اتفاقی چه میدونست که عینی

 هیچی اون ولی بزنه حرف برادرم با اتفاق اون از بعد تا کرد تالش پلیس ، بزنه حرف نمیتونه االنم !

  ! بگه که نمیتونه یعنی ! نمیگه

  ! خطرناکه پریشی روان بیماری نوع یه دچار شما خواهرزاده : دادم جواب و کشیده پوفی

 همش اینا مطمئنم من دنیاست پسر آزارترین بی من آشیل : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش زن

 می حسادت پسرم علمی های موفقیت به و نداشتند رو دیدنش چشم که اونایی ! نابابشه رفقای توطئه

 .. وکیل آقای کردند

 نکردم توجهی آن به و رسید می نظر به غیرمنطقی و اساس بی آشیل خاله ادعای پرونده شواهد وجود با

 از شما احیانا : پرسیدم لهخا از بود شوکا زهرا بهشت به آمدن برای من اصلی هدف که آنجا از ولی

 نسبتی چه دقیقا یا بود نزدیک آشیل به چقدر اینکه ؟ ندارید خبر.. حتی یا شکوفه یا  شوکا اسم به دختری

  ؟ داشت باهاش

 و گیر گوشه خیلی و شد نمی نزدیک دخترا به هیچوقت اون ! نداشت خوبی رابطه دخترا با من آشیل -

  ! بود منزوی

 ازش حتی و داشته رابطه خواهرزادتون با خانمی همچین میده نشون که داریم حکمیم شواهد ما اما -

  ؟ داشتید اطالعی اتفاق این از شما ! شده باردار

 دوستای دسیسه و چرنده همش اینا ! گفتم که همونطوری : گفت و داد تکان تاسف نشانه به سری زن

 فاسد مشت یه ، کنه غیراخالقی کارهای زنا با تا دبردن می ناجور مهمونیای به آشیلو اونا ! خدانشناسشه

  ! بودند

  ؟ دارید دالیلی ادعاتون برای شما -
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 کرد نمی آلوده کاری کثافط به دستشو هرگز اون ، بود پاک پسر یه آشیل ! بله : داد جواب صراحت با زن

  ! شد در به راه از پسرها اون با مطمئنم اما

 این : پرسیدم و آورده بیرون داشتم خود جیب در 18قرن کارآگاهان انندم که چرمی جلد یادداشت دفترچه

  ؟ دارید ازشون آدرسی ؟ میشناسید رو پسرها

 مادریم خونه کوچه توی ! مسیحاست اونم و میشه آفتابی من جلوی همیشه یکیشون فقط حاضر حال در -

 تمام به شارالتان یه ، کرده در هب راه از آشیلو چجوری که بپرسید ازش میتونید ! داره عکاسی آتلیه

 .. معناست

 شماره خاله از ، بزنم سری نابابش مثال دوست به دادم قول او به اما نداشت سودی نظرم از که هرچند

 تو شما ! میزنم داداشتون به سری یه فردا احتماال و فرداست پس آشیل دادگاه : گفتم او به و گرفتم را اش

  ؟ هستید ساکن مادریتون خونه

  ! اونجام بله -

 .. باشید منتظرم پس -

  ! نکرده رو اینکارا آشیل مطمئنم هنوزم من : کرد تاکید دوباره زن

 مرتکب که هایی قتل تک تک به اون اما باشه گناه بی شما نظر از شاید : دادم جواب و برخاسته جا از

  ! کرده اعتراف صراحت با شده

  ؟ گیرید نمی نظر در رو احتماالت چرا وکیل جناب قانونید مرد شما ؟ چی باشه کرده مجبورش کسی اگه -

 میکنه مطمئن خواهرزادتون جانب از اینقدر رو  شما چی ؟ کی مثال : گفتم و کردم فرو هایم جیب در دست

  ؟

  ! نمیکنه کاری همچین آشیل میدونم هستم عالیه من مطمئنم که همونطور : داد جواب قاطعیت با زن

 مثل هم دادگاه اگر ، باشد رستمی آشیل پریشی روان برای خوبی دلیل توانست می خانم عالیه اصرارهای

 کم کم مدارکم ، میداد قرار نظر مد را او بیماری و آشیل گناهی بی احتماال کرد می تعجب او اطمینان از من

 .. کردم می خرسندی احساس بابت این از من و میشد کامل
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 تغییر یا موضعی فراموشکاری مثل عالئمی هرگز : که بود این پرسیدم خانم هعالی از که سوالی آخرین

  ؟ کردید مشاهده خواهرزادتون توی رو خوابی بی و ناگهانی خوی و خلق

  ؟ چطوری مثال -

  ! بشه دیگه آدم یه یهو اینکه مثل : دادم جواب و آورده تر پایین را صدایم تن

 بود آشیل همیشه دارم اطمینان ولی بود منزوی و گیر گوشه اینکه اب ! نه : داد جواب و زد پوزخندی زن

 من کنه محکوم اعدام به خواهرزادمو دادگاه اگه حتی چسبه نمی ما نجیب خانواده به ها وصله این و

  ! دارم اعتقاد سیاه جادوی به کامال و میشناسم پسرو این که اونیم

  ؟ سیاه جادوی : پرسیدم تعجب با

 چیزشه همه بی دوستای کار اینم مطمئنم ، کنند درش به راه از تا گذاشتند آشیل برای که یطلسم همون -

!  

 ردیف سمت به و کرده خداحافظی او از پس شد نمی نصیبم چیزی خزعبالت جز که خرافاتی خاله این از

 .. یافتم را او قبر سنگ جو و جست ربع یک از بعد و بیایم را شوکا قبر تا افتادم راه ده

 کشید می دوش به را مریم نام ده ردیف در که قبری سنگ تنها اما نه یا هست خودش که نبودم مطمئن 

 می بود نظرم مد که زنی آن به متوفی تولد و وفات تاریخ که بود خاکستری و تازه چندان نه سنگ همین

 تا بود خواسته من از او ، نشد نصیبم چیزی ولی بیابم نخی سر تا انداختم اطراف به نگاهی ، خورد

 باید ، بوده قبر نبش منظورش که بگیریم این بر را فرض اگر و کنم جو و جست خاک زیر در را حقیقت

 وقتی حاضر حال در آن برای و کردم می طی کشید می طول ای هفته دو یکی که را کار این قانونی مراحل

  ! نداشتم

 دور و گرم استقبال با که بگیرم خبری پریا احوال زا میخواستم ، کردم حرکت انوشه دکتر خانه سمت به

 .. شدم رو به رو انوشه خانم انتظار از

 .کردم گرمی پرسی احوال و سالم او با و دیدم آنجا هم را انوشه پسر ، فرهاد اتفافا

 ام نقشه اینکه مثل داد دست من به رویی خوش با بود شده بهتر قبل دفعه به نسبت رفتارش که سوگل

  ! بودم کرده آدم را او و بود هگرفت
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 بی و خجالتی دختر همان هنوزم اما بود گرفته رویی و رنگ و شده تر تپل روز آن تا قبل هفته از هم پریا

 اتفاق کردم گمان کنیم خلوت هم با تا خواست من از وقتی ، بودم دیده را او اول روز که بود صدایی و سر

 من : گفت و داد من به را ابلیس دفترچه و برد بود ساکن آن در که مانمه اتاق به مرا او اما افتاده مهمی

  ! کردم تمومش ..

  ؟ جدی :پرسیدم تعجب با

 دست رنگ سبز نرم پتوی روی که درحالی و نشست تخت روی سپس داد تکان آره عالمت به را سرش

 آشیل اگه ، وکیل ایآق میدونی ! بپرسته منو اینجوری یکی کردم نمی فکر هیچوقت : گفت کشید می

 ، کرد تجاوز من به که باشه وحشی آدم اون کار نمیتونه اصال این ، میمردم براش من بود آدمی همچین

 های قصه بگم بهتره یا خاطرات دفترچه این توی ! گرفت ازم زندگیمو که باشه حیوونی اون کار نمیتونه

 واقعی نمیتونه این ! اونیم معرفت بی های معشوقه شوکا و من و داستان قهرمان آشیل ، کمونی رنگین

 رو عاشقونه های نگاه اون از یکی اگه حتی من چون ، کردم می ضعف آدمی همچین برای من چون باشه

 صورتی دار روبان جوراب زندگیش تو که رمانتیکم دختر یه من ، رفتم می وا سریع کرد می نثارم

 که بود نزدیک من به اونقدر آشیل اگه و نزاشته قرار کسی با ، نکرده لمس هاشو شونه مردی ، نپوشیده

 .. میفهمید اینو میشناخت منو

 ، نمیشناخت منو اون اما : گفت میداشت بر قدم پنجره سمت به که درحالی و شد بلند تخت روی از پریا

 از بیشتر قشنگ رویایی داستان این ! شناخت نمی هم کرده یاد شوکا اسم به ازش که دومی دختر حتما

 حتی ، کنند می زمزمه هاشون دختربچه گوش در مامانا که شبانست قصه یه ، باشه خاطرات شبیه اینکه

 از گرفت تصمیم و داد دوستی دست ابلیس به آشیل ! خورد رقم انگیز غم داستان یه مثل هم پایانش

 دخترها تک تک ابلیس نظر از ، شدند فاسد که دخترهایی ، بگیره انتقام بودند داده آزارش که دخترهایی

 خودش هنوزم و بودند کرده محلی بی بهش یا خواستند نمی اونو اینکه خاطر به فقط بودند مرگ سزاوار

 کنه پاک ما مثل هایی زن نسل از زمینو تا داره رسالت میکنه ادعا اون چون نمیدونه مجازات مستحق رو

 تازه ! داره احساسی همچین اون چرا افتاد یادم تازه میخوندم داستانو داشتم وقتی ، وکیل آقای میدونی !

 .. دیدم رو رویایی مرد این کجا بار اولین افتاد یادم
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 آموزشگاهش نزدیک که ای بزازی از من : داد ادامه بود شده خیره پنجره پشت منظره به که حالی در

 ازم بار سه دو ، مکرد نمی توجه بهش هیچوقت ولی میدیدمش گذری همیشه ، کردم می خرید داشت قرار

 ؟ میشه مزاحمم چرا : گفتم بهش رویی ترش با داره مچی ساعت خودش دیدم وقتی و پرسید رو ساعت

 .. چرا میفهمم حاال و چیه هدفش نفهمیدم هیچوقت

  ! کرد پیدات دوباره سال ده از بعد چجوری موندم -

 پس میداد خوبی تخفیفای بهم چون ردمک می خرید بزاری اون از همیشه من : گفت و انداخت باال ای شانه

  .. بود خوردن آب مثل کردنم پیدا

 میتونم کی ! باردارم ازش بگم بهش باید میکنم حس و ببینمش مشتاقم واقعا : گفت و برگشت من سمت به

  ؟ ببینمش

  ! نی گل وقت -

  ! وکیل آقای :شد معترض

 تو بچه بابای و داره شخصیت هزارتا ! پریشه نروا اون ؟ میکنه پدری بچت برای میاد کردی فکر نکنه -

 .. شخصیتاشه از یکی فقط

  ؟ نمیبینمش هرگز یعنی پس .. پس : پرسید و انداخت پایین را سرش پریا

 فقط ما ! قربانی یه هم تو و قاتله یه اون ، بره پیش رمانتیک نیست قرار اصال مالقاتتون اما میبینی چرا -

 نفع به دادگاه اگه البته بگیریم تخفیف مجازاتش برای تا مجنونه مرد این کنیم ثابت دادگاه به که اینیم دنبال

 ! بده رای ما

 .زد می موج نگاهش عمق در ترس ، کرد بلند سر او

 ؟ چی نشه راضی دادگاه اگه و -

 اگه : گفتم بودم زده زل او مکی کک صورت به که درحالی و گذاشتم ام سینه روی به ، گرفتم را دستش

 دفترچه یه با نکنه ؟ هستی متجاوزت نگران تو ! میبندم خودم نفع به رو پرونده این آشتیانم ماهان من

  ؟ شدی عاشقش
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 خوب اگه و داره دوسم واقعا شاید ؟ مریضه نمیگید مگه : گفت ناراحتی با و کرد اخم ، کشید را دستش

  ! جانی قاتل یه نه برمیاد عاشق آدم یه از فقط حرفا اون آخه .. شه

  ؟ کردی پیدا حس بهش جدی جدی ببینم : پرسیدم تمسخر به

 به وقت یه نکنه ! میسوزه بچم حال به دلم .. دلم فقط من کرده تجاوز بهم اون وکیل آقای نه که معلومه -

  ؟ بره باباش

  ! تهحال به وای ! هست هم ارثی بیماریش اتفاقا آره : دادم جواب پس بگذارم سرش به سر کمی خواستم

 .. بامدادم یعنی ؟ جدا : پرسید تعجب با او

  ! باشه تر پایین دوزش یکم ممکنه : گفتم و خندیدم

 ، نشستم تخت روی منم نمیامد خوشش پسندم ماهان های شوخی از اصال اینکه مثل کرد اخم دوباره پریا

  ؟ میکنی مصرف موقع به داروهاتو ؟ چطوره پسرت حاال خب : پرسیدم و کرده عوض را بحث

  ! نیوفتید بیشتری دردسر توی من خاطر به شما امیدوارم ولی خوبیم ما -

 من میگه انوشه ! دختر میگم جدی ! خونمه توی دردسر : دادم جواب و خندیدم ، کرد اشاره هایم بخیه به

 و ردا و اوباش عموی نمیزارم من چون نباش هیچی نگران اما میگه راستم و میده سبزی قرمه بوی کلم

 .. بزنند آسیبی پسرت و تو به دستش

 .بشین بیا : گفتم و زدم اشاره کنارم به

  ؟ کردید پیگیری ، نگرانشونم هنوزم من : گفت و نشست کنارم پریا

  ؟ باشه ! میکنم پیداشون میدم قول بهت ، کنم شکایت میخوام فردا -

  ؟ وکیل آقای : گفت و داد تکان باشه نشانه به سری او

  ؟ هوم -

  ! میاد سرم بالیی چه نبود معلوم نبودید شما اگه کنم جبران لطفتونو باید چطوری نمیدونم هنوزم من -

  ! دخترم جای هم تو : گفتم مهربانی لحن با و بردم گوشش پشت را رنگش نارنجی موهای از ای تره
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  ! نداریم زیادی سنی اختالف که ما ولی -

  ! سالست ده بچه اندازه عقلت اام ، میدونم : دادم جواب شوخی به

  ؟ بپرسم چیزی یه راستی ! نداره اثر روم دیگه حرفا این کنم فکر -

  ؟ هان -

 شما چندجا ؟ نمیکنه تعیین خودش دادگاه مگه ؟ باشید قرار پروندش وکیل شما که میدونست کجا از اون -

  ! کرده خطاب رو

 رو فرض منم ، نداد درستی جواب و پرسیدم ازش ودممخ که سوالیه این خب : گفتم و مالیدم را چشمانم

  ! زده تاریکی در تیری که گرفتم این بر

  ؟ نه ترسناکه .. یکم : داد جواب میکرد بازی انگشتانش با که درحالی پریا

 یه باید پرونده این از بعد ولی میرسم سواالم جواب به دارم کم کم میکنم حس اما کرده دیوونم تقریبا -

  ! کنم شرکت درمانی روان لساتج سری

 سمت به و شدم دور او از پس بود ناشناس شماره ، شد بلند موبایلم صدای لحظه این در و خندید پریا

  ؟ بفرمایید ، آشتیان ماهان : دادم جواب و رفتم خانه بالکن

 اوین زندان از ناال همین ؟ بگیرم وقتتونو لحظه چند میتونم هستم نوروزی رامین ، آشتیان جناب سالم -

  ! برمیگردم

 ؟ بود داده خودش دست کار آشیل نکند ، خوردم جا کمی

 بفرمایید بله -

 دکتر همراه امروز و هستم بدن اعصاب و مغز متخصص پزشک من ! اعجوبست شما کیس جناب -

 .. کردم مالقات رو رستمی آقای سپهری

 ؟؟؟ بله -
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 دست از رو رفتن راه توانایی شدند هویت دگرگونی دچار وقتی اما برند راه میتونستند دیروز تا ایشون -

  ! نشدیم موفق کنیم تحریک رو اعصابشون تا کردیم تالش هرچقدر امروز ما و دادند

 ؟ افتاد اتفاق این کی ؟ کی -

 به سپهری دکتر ! نادره واقعا کیس این ؟ داشتید مشورت خاصی روانپزشک با شما ! شد ساعتی سه -

 ! کنه صحبت شما با میخواد وانپزشکر یه عنوان

  ! سرهنگ کنه لعنتت خدا :زدم غر زیرلب و مالیدم را هایم چشم

 .. فعال میگیرم تماس باهاتون من ببخشید : دادم جواب او به

 .برگشتم نشیمن به و کرده خداحافظی نوروزی از

  ؟ دیگه میمونی ناهار رمپس : زد تعارف من به بود ناهار میز کردن آماده مشغول که درحالی انوشه

 میریم : گفتم سوگل به و دادم تکان سر نه نشانه به فقط کنم تمرکز نمیتوانستم که بود آشفته آنقدر فکرم

  ! اوین

 ؟ چرا اوین : پرسید تعجب با فرهاد

  ؟ اومده پیش آشیل برای مشکلی : داد جواب و شد نگران سوگل

  ! شده فلج مونده دادگاه به روز یه تنها که درحالی : گفتم و داده تکان نمیدانم نشانه به سری

  ؟ چطوری آخه .. آخه : پرسید حیرت با و گذاشت دهانش روی به را دستش پریا

 سوگل زندان بریم باید ما ! شده سوییچ شخصیتش دوباره اینکه مثل ، زد زنگ بهم اعصاب و مغز دکتر -

!  

 مادرش از بود اطالع بی ماجرا از که فرهاد ولی کند عوض را هایش لباس تا رفت اتاقش به فورا او

  ؟ میره کجا آبجی ؟ خبره چه اینجا مامان : پرسید

 نگران ! پسرم پروندست درباره : داد پاسخ او به کند آرام را پسرش کرد می تالش که درحالی انوشه

  ! نباش
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 .. اما -

  ! کنترله تحت چیز همه : گفتم فرهاد به اطمینان با من

  ! آشتیان میکنی چیکار داری بدونی که امیدوارم -

 .. بریم : گفت من به رو و شد خارج اتاق از عکاسی دوربین با سوگل لحظه همان

 او که آنجا از ، خواست را سوگل عذر و شد مانعمان مامور اما کردیم حرکت اوین سمت به برق و باد مثل

 مشکل ورود برای ساعتی نیم نداشت معتبری ونیقان مدرک هیچ و بود روانشناسی ساده دانشجوی یک

 ببین : گفتم خشونت با و ایستادم جوان نگهبان مامور مقابل در و شدم عصبی من آخر دست ، برخوردیم

 هر و شم رد صاحاب بی در این از میتونم من ! آشتیان ماهان میگن من به ؟ کیم من میدونی ! جون بچه

 هرکاری ! قانونم مرد خودم من نخواه وصی و وکیل من از پس ؟ الیتهح ! ببرم خودم با خواستم رو گوهی

  ! میکنم بکشه عشقم

 شد ظاهر نگهبان سر پشت از نداشت را من دیدن چشم و بودم گفته او از اول روزهای آن که بسیجی مرد

 گرفتی باال دست خودتو زیادی : گفت طعنه به چرخاند می دست در را اش ای فیروزه تسبیح که درحالی و

  ! آشتیان آقای

 به نرسی ترسم : خواند کنان زمزمه شد می نزدیک من به  آهسته که حالی در و زد کنار را نگهبان او

  ! است ترکستان به میروی تو که ره کین ، اعرابی ای کعبه

 اینجا اکج شما ، سیدی آقا حاج به به : دادم جواب پوزخند با و بستم تر محکم غرض و قصد از را کراواتم

  ؟ کجا

  ! وکیل آقای شدی خوشمزه : داد جواب بود انداخته زیر به سر که درحالی و ایستاد مقابلم او

  ! زدم بیان شیرین خانم آبجی با مسیر تو خالی جاتون -

 بود شده سفید گچ مثل حاجی هیکل و قد دیدن ترس از که سوگل به نگاهی نیم ، آورد باال را سرش

  ؟ باشند کی امون شیره هم : رسیدپ من از و انداخت

  ! زندان نمیارم رو منافق و جاسوس و دزد که من ؟ حله ! آقا حاج منه با -
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  ! نیستی کمتر اینا از نباشی منافق و جاسوس هم خودت تو : داد جواب و زد تمسخرآمیزی لبخند حاجی

 ما به ضدنظام برچسب دوتا سریع ندببین پیشرفتمونو نمیتونند اینام ، زیاده بزرگان درباره حرف واال -

  ! بله ! انقالبیم سفره های بچه خودمون ما ! میدم مملکت این برای جونمو من میدونن همه وگرنه میزنند

 آمریکاییا نماد با وقتی تا تو : گفت و زد اشاره کراواتم به او ، زدم چشمک نگهبان سمت به و گفتم را این

  ! نداری جا تهشم و سر ، هیچی که نظام پشت میای میری

 دهنم تو حرف چرا باشم نظام پشت بکنم غلط من ! حاجی زشته : دادم جواب موذیانه و گرفتم گاز را لبم

  ؟ میزاری

 مامورا این حاجی : گفتم و کردم دستی پیش من بگوید چیزی خواست تا ولی کرد ترش شنید را این که او

 ؟ االن چیه حکم ! شموکل سراغ بره اسالمی مملکت وکیل نمیزارن

  ! نزارن گفتم خودم من ؟ نمیزارن اینا -

 ؟ میکنی تعیین رو خروج و ورود شما تاحاال کی از : پرسیدم تعجب با

 .. کشمشا قاطی رفت سرهنگ که زمانی همون از -

  ؟ کشمشا ؟ جون : پرسیدم دوباره و نشدم منظورش متوجه

  ! کن سالم بند جدید مسئول به فعال ، هستی رفتنی فردا روزام خودتم : گفت و زد ام شانه به ای ضربه او

 ارتباط قطع معنای به این و بود کرده پر را سرهنگ جای نیامده طرف پس ، افتاد دوهزاریم گفت را این تا

  ؟ ببینم موکلمو میتونم کی : پرسیدم و نیامدم کوتاه من حال این با ، بود اش پرونده و آشیل با من کامل

  ! داره باالی سرش که روزی -

  ! میرسیم خوبی نتایج به داریم ما و بیماره اون سرهنگ : دادم جواب و گرفتم تری مالیم لحن

 تیغ زیر از جنایتکارا این من مملکت تو بزارم نکن فکرشم : داد جواب کرد می مرتب را ام یقه که درحالی

 ! تمومه تو برای پرونده این ، آشتیان جناب نیا اینورا دیگه و چاک به بزن هم حاال ! بشند رد اعدام

  ! کنی تبرئش خودت شهرت خاطر به بیاها و برو این با نمیزارم
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  ! آشتیان میمالم خاک با پوزتو : غرید و سایید هم روی به را سفیدش های دندان ادامه در او

 هم صبح فردا تا اگر ستمدان می ، زدم کنار را دستش بودم زده زل او چشمان در خونسردی با که درحالی

 می دعا دعا فقط ، دهد گوش من به که بود آن از تر شق کله حاجی ، برد نخواهم پیش از کاری بمانم اینجا

 .. دارد نگه زنده را آشیل کردم

  ! برمیگردیم : گفتم سوگل به رو و برگشتم

 .. اما .. اما -

  ! برمیگردیم مگفت : کردم تاکید و انداخته او سمت به ای خصمانه نگاه

 باهاش بهتره : گفت سوگل به و  زد پررنگی لبخند کرد می غرور احساس من شکست از مثال که حاجی

  ! بشنوه نه نداره عادت آشتیان آقای ! آبجی بری

 را مشتانم پس هست خودم ضرر به دهم جواب او به خشونت اوج در اگر میدانستم ، گرفت باال قلبم تپش

 .. شدم خارج زندان از سوگل با کشیدم می نقشه انتقام برای که درحالی و کرده گره

 واسه تو ! حوزوی مردک : غریدم زیرلب و کردم ام بیچاره فرمان نثار را خشمم نشستیم که اتومبیل داخل

 کیم من نمیدونند اینا اینکه مثل بخوری نمیتونی منم این تو ! میمالم خاک به پوزتو میگه ؟ شدی شاخ من

!  

 سکته االن ! ماهان باش آروم : گفت و گرفت من سمت به و کرد باز معدنی آب بطری یک پا زیر از سوگل

  ! میکنی

 جواب بود شده قرمز و برجسته کامال گردنم و پیشانی های رگ و کشیدم می نفس سختی به که درحالی

 دارم حق من ! بده ارمآز اینجوری تا گرفته گروگان مثل منو موکل اون ؟ باشم آروم رو چی چی : دادم

  ! قانونه این ببینم موکلمو

 آدمی تنها میکنی فکر : داد جواب و کرد فوران مذاب آتشفشان کوه مثل بود آرام لحظه آن تا که سوگل

 از که هستند گناه بی آدم هزاران ولی قاتلی یه وکیل تو ؟ میکنه تجربه رو عدالتی بی این که هستی

 عمل قانون به ما ، نمینویسم رو قانون ما ! نیست تو و من دست این و اند محروم وکالشون  دیدن
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 ! ماهان نمیسوزی عدالتی بی خاطر به تو ! همین کنیم روخونی رو لعنتی قانون این بلدیم فقط ما نمیکنیم

  ! همین هستی عصبانی گرفته هدف غرورتو یکی اینکه از

 باشم تفاوت بی میدادند قرار سرگرمی مایه دست را مغرور که آنانی به نسبت نمیتوانستم ، بود او با حق

 .. برسانم خانه به را را او تا کردم روشن را اتومبیل و گرفتم آرام کمی سوگل های حرف با ،

 ببینم نمیتونم فقط : گفت و کرد عذرخواهی داشت که تندی لحن بابت سوگل رسیدم آپارتمانشان به وقتی

 .. همین ناراحتی

 اخر های ماه اون باش پریا مراقب لطفا ، میکنم درک : دادم جواب و دادم تکان اشهب نشانه به سری

  ! میکنه طی بارداریشو

 .. نیستی سابق ماهان اصال روزا این کن فکر خودت به بیشتر هم تو ، حتما -

 ! نمیکردم عیاشی که بود ها مدت ، گفت می راست

 می رنج سرم در شدیدی درد از که هم من و رفت و شد پیاده اتومبیل از کوتاهی و سرد خداحافظی با او

 .. برگشتم خانه به بردم

 ، بود زار کارم ببینم را آشیل نمیتوانستم اگر ، شدم ولو مبل روی و خوردم میگرن قرص سه دو سریع

 .. نداشت روز آن با زیادی فاصله که بود دادگاهش زمان آوردم که شانسی تنها

 

 ؟ میزنی حرف اهارن میز سر ازش که همونی-

  ! شده دستکاری انگار ؟ این با کردی چیکار ، همون آره : گفتم و چرخاندم را پکیج های پیج

  ! افتاد کار از این هم و شد قطع برق هم بگیرم دوش رفتم نکردم کاری من -

 مثل جهخار من دانش حیطه از این خب : گفتم و زدم بهم بار چند را هایم دست کف ، شد تمام که کارم

  ! سوخته کال کنم فکر ! بیاری تعمیرکار باید جدا اینکه

  ؟ کنم چیکار حاال .. پووف -
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  ! دیگه بریزم سرت به خاکی یه فردا تا بمون من خونه بیا امشب -

 .. آمد من واحد به و کرد قبول نداشت ای چاره که آنجایی از اما کشید خجالت پرند

 هست کارم اتاق تو اضافه پتو ، بخواب اینجا تو خب : گفتم و کردم پهن پتو و تشک نشیمنم در او برای

 .. بردار خواستی اگه

  ! ماهان مرسی -

 یک تا رفتم آشپزخانه به ، نیاوردم خودم روی به ولی خوردم جا او ناگهانی مظلومیت و محبت این از

  ؟ پرند میخوری آب : پرسیدم او از بلند صدای با و بنوشم آب لیوان

  ! میشه اگه هآر -

 .. درآورد را بافتش پلیور و نوشید را آب پرند ، بردم نشیمن به اضافه لیوان یک

 ها بدید ندید مثل من ، رسید می شکمش باالی تا که بود پوشیده آن زیر راه راه سفید شرت تی یک

  ؟ ماهان مونیب اینجا میخوای : گفت من به پرند که کردم می تماشا را او و بودم ایستاده ناخوداگاه

 .. میرم االن نه نه : گفتم و آمدم بیرون هپروت از او صدای با

  ؟ کنم باز سوتینمو کنی کمکم بری اینکه از قبل میشه -

 به را سرم و زدم ای موذیانه لبخند ، نداشت " باشم تو با امشب میخواهم " جز معنایی من برای حرف این

 .دادم تکان باشه نشانه

 من : گفت هوا بی که شدم سوتینش قفل کردن باز مشغول آرامی به و بردم فرو شرتش تی زیر را دستم

  ؟ نه کردم تا بد باهات شب اون

 .نیست مهم -

 جدی کردم فکر ! بود راست زدی بیمارستان تو که حرفایی کردم فکر من ، بود حقت : داد جواب پرویی با 

  ! داری حس بهم

  ؟ باشه واقعی داشتی دوست -
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 دیگه نفر هشت با تو از بعد ، بودم دوست زیادی پسرای با من ماهان میدونی : گفت و کرد ریزی هخند

 دنیای یه انگار ولی بودم جوون شاید میدونی تو با .. نبودند تو خوبی به هیچکدوم ولی شدم رابطه وارد

 الیقش تو چون شدم پشیمون بارها کردم خیانت بهت و کردم بچگی اینکه از ، کردم تجربه رو دیگه

  ! میگم شوهرمو ، اومد خودم سر بدترش البته نبودی

  ؟ کرد خیانت بهت .. شوهرت : پرسیدم و کرده باز را اش دومی سوتین قفل سه از

 سریع خیلی ! دارم دوسش کردم احساس که بود آدمی تنها تو از بعد .. اون و بود فرامرز اسمش ، اهوم -

 می ملکه یه مثل منو اون و بود خوب خیلی چیز همه اوایل ، رفتیم فسق یه زیر هم با و شدم عاشقش

 دوسال ما زندگی جمع و سر اما نبود آدمم هم اولم از شاید ! نمیدونم زدم دلشو .. انگار بعد اما پرستید

 تا دادم تن هرکاری به من ! ماهان بدم بچه بهش میخواستم ، باشم باهاش آخرش تا میخواستم ، نشد

 اون نفهمیدم هیچوقت میشه گرم گذشته مثل زندگیمون بشم حامله اگه کردم می فکر ، ونهبم کنارم

  .. نفهمیدم هیچوقت ! میکنه نگاه خواهرم به چجوری

 کلماتش تک تک اما بگوید سخن محکم کرد می تالش ، لرزید می هایش شانه زد می را ها حرف این

 تجربه درد از تا فشرد می را بازوهایش ، زد یم سوزن سوزن را زبانش گذشته خاطرات ! داشت بغض

 اعصاب های قرص طالق از بعد خود قول به که بود بداخالق و شکسته پرند آن هنوزم اما بکاهد خود تلخ

 .. بماند آرام تا کرد می مصرف

 نمیخواستم ! نمیخواستم : گفت و کرد گریه زار زار بود گرفته را دهانش جلوی دست یک با که درحالی

 کردم نمی فکر هیچوقت ، شکستم قلبتو من چون اومد سرم بال این میکنم حس ! ماهان بشه ینجوریا

 نمیخواستم .. ماهان متاسفم خیلی ؟ کشیدی عذابی چه تو ! باشه داشته درد اینقدر قلبم شدن شکسته

  ! شه اینجوری

 .. شد تموم : گفتم خونسردی با و کردم باز را قفل آخرین

  ؟ اهوم ؟ میبخشی منو : پرسید عاجزانه و شتبرگ من سمت به
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 من ! میخوایم چی زندگی از فهمیدیم نمی ، بودیم خام و جوون ما : گفتم و دادم بیرون ای خسته نفس

 خوب خودمونم چون بدی عذاب خودتو نیست الزم اما داشتم دوستت .. پرند کنم سرزنشت نمیخوام

  ! نمیشد ختم جا هیچ به رابطه اون میدونیم

 ! داشتی مطمئنم ! داشتی دوسم .. میشد نمیخوردم اضافه گوه من اگه -

 تو ، داشتیم خوبی دوران ما ! داشتم که معلومه : گفتم لبخند با و کرده لمس را اشکش از خیس گونه

 دیوونه برای دلم من راستش اما کردم نمی فکر بهت اواخر این میدونم و بودی دخترم دوست اولین

  ! شده تنگ بازیامون

  ! بود پاتوقمون ؟ ماهان یادته دانشگاهو نزدیک فروشیه فالوده اون : گفت و خندید هایش اشک میان

  ! داد می زده یخ ماست با مخصوص فالوده یادمه آره -

  ؟ بکشی قلیون دادم یاد بهت یادته ؟ فرحزاد میرفتیم شبا شنبه پنج یادته -

 رابطه آدم میدونم ، شدی عوض خیلی تو میدونم .. ماهان : پرسید او که دادم تکان بله عالمت به را سرم

 .. بار یه فقط ؟ کنیم امتحان رو شانسمون دیگه بار یه فقط بار یه میشه ولی نیستی

 .. پرند -

  ؟ خب ! شب یه فقط ! بار یه .. ماهان : گفت و شد آویزان هایم شانه از

  ؟ شب یه چرا ؟ شب یه : پرسیدم تعجب با

 .. ماهان بودم شاد خیلی روزا اون من ! شده تنگ دلم ! باشیم قدیم مثل بیا ! شب یه فقط -

  ! پرند نمیتونم من .. من : دادم جواب ناراحتی با

  .. خدا رو تو ؟ ماهان چقدره شب یه مگه : کرد اصرار قرمزش و تر چشمان با

 ؟ شب یه میگی چرا نمیفهمم -

  ! میکنم خواهش -
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 خونت از مگه ؟ عوضیم من نمیگفتی مگه ؟ نیستی تند و بداخالق دیگه چرا ! پرند شدی عجیب امشب -

  ؟ نکردی بیرونم

 20 ماهان همون باشی هرجوری رو تو من ولی میدونم میدونم : گفت و داد تکان بله عالمت به را سرش

  ! کنی تحمل نیست نیازی دیگه امشب بعد ! میبینم ساله

 .. باشه : گفتم میلی بی با

  ؟ گفتی جدی ؟ باشه ؟ باشه : پرسید و شد زده ذوق

 .. بگم چی -

 مرسی : گفت و گرفت قاب را صورتم

  ؟ چی برای -

  ! دارم دوستت ، هیچی : داد جواب و زد جانی بی لبخند

  باشه -

  ؟ کنار بزاری منو و بخوابی باهام شب اون میخواستی : گفت و کشید موهایم در دستی

  ! هآر بگم صادقانه -

  ! نه گفتم من ولی دادی پیشنهاد بهم -

 ! یادمه ، میدونم : گفتم و دادم تکان بله عالمت به را سرم

 .. باشی دارم دوست من و نیستی کنارم صبح میدونستم چون -

  ؟ بخوابیم میخوای پرند -

  ! نمیبره خوابم : گفت و داد تکان نه عالمت به را سرش

 .. میبینمت فردا ! بخواب تو ، دارم کار هزارتا فردا و خستم من خب -

  ! میدی شانس یه بهم امشب گفتی اما -
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  ؟ پرند کرد میشه چیکار شب یه با آخه -

 .. کنم حس لباتو طعم دوباره میتونم : داد جواب و کرد نزدیک من به را صورتش

 .. کرده شیطونی هوس خانم و بهونست شب یه پس خب : گفتم و زدم پوزخندی

  ! بده انجامش تر سریع فقط ، بزار اسمشو میخوای هرچی -

  ؟ سردته هنوز تو دختر : پرسیدم و کردم بلند زمین روی از را سردش بدن ، شدم بلند

  ؟ نه مگه میکنی گرمم ، آره یکم -

 .. میکنم گرمت ؟ نیستی من مال امشب مگه -

 منو صبح فردا : گفتم و زدم خیمه او یرو شدم برهنه کامال اینکه از بعد و گذاشتم تختم روی به را او

 ! نخوری

 میخوابم آروم بچه یه مثل ، نمیخورم : داد جواب لبخند با 

 ؟ نه کردیم می زیاد چت تو اینکارا از قبال : گفتم و بوسیدم را سردش پیشانی و گونه

  ! مطلب اصل سر برو ؟ بدیم انجامش زودتر میشه -

  ؟ مقدمه بی : پرسیدم تعجب با

 سره یک و گذاشتم بازی عشق خیر از ، دیدم را او اصرار که هم من و داد تکان بله نشانه به را شسر

 : گفتم و شدم نگران دلیل همین به میشد کمتر هرلحظه پرند بدن دمای ، درآوردم را او زیر لباس و شلوار

 ؟ شیم بیخیال میخوای ؟ خوبه حالت تو

 خوبم عشقم آره : گفت آرامی لحن با

  ؟ حاضری ، کنم شروع یخوامم -

 حال پرند اما بکشد درد او خواستم نمی کردم شروع را کارم مالحظه با من ، زد پلک بله نشانه به

 بود دادن رخ حال در بینمان که اتفاقی از حرف بی و بودیم زده زل هم چشمان به تنها ، نداشت مساعدی
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 دور را پاهایش کنم متوقف را کارم میخواستم هک زمانی و کشید می نفس سختی به او  ، بردیم می لذت

 .. بده ادامه : گفت می جانی بی لحن با و کرد می حلقه کمرم

 سپس کردم خالی جا همان در را آن و رسیدم ارگاسم به هم من شد بسته کم کم چشمانش که کار آخرهای 

  ؟ میخوری قرص پرند : گفتم و کشیده دراز کنارش میزدم نفس نفس که حالی در

 .. انداختم او روی به را سفیدم ملحفه و بوسیدم را سردش گونه پس رفته خواب کردم گمان ، نداد جوابی

 این به داشتم ، پرند بود شده تنگ برات دلم : گفتم او به و بردم فرو گردنش گودی در پشت از  را سرم

  ؟ بدیم ادامه مثال نمیدونم .. بتونیم شاید که میکردم فکر

 چشمانم او مثل و گفتم شبخیر او به اضافه حرف بی پس رفته خواب که کردم پیدا حتم ، نداد جوابی هم باز

 .. بستم را

  ؟ من هستم كه

  نكشید هست به كارش و ، بود همیشه آنكه

  اید مي گریه صداي ابم لیوان از

  درون مي اسمان به دو هر سوریه هاي خانه و من سیگار ، است دود ، دود ؟ میدانید

 و انسان .... بود رفتن تو خاطرات در ماندنم دلیل و ، بود رفتن زندگیم ؟ بود رفتن امدنم كه ؟ هستم كه من

 .. است نخوابیدن براي ،تنها ها روز این هاي قصه ، گذرند مي شكل هزار به دو هر ابر

  نشو دلگیر من از: گویم می و ام ایستاده اتاق شیشه پشت

  ام پراكنده

  بگذر و بگذار كنار را هایم تكه

  اند زده دور خالي هاي دست با شب آسمان الشخوران است بار چندمین این

  باش خاطر اسوده نیست اي خاطره دیگر

  : دهم می ادامه و کوبم می شیشه به
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  كن باز چشم

 رویاست ابستن زمین

 .. رفتی فرو ابدی خواب به که صبحی دم در دهد مي را تو هاي مو طعم زمان

  ! اي اورده موهایت میان اینگونه را شب كه باشي آسمان ایدب

  رقصد مي من سمت به دستت از قمر پنج و كند مي طلوع خورشید دو تو هاي چشم از

  نبند را چشمهایت دیگر ، بستی بار یک اگر

  ! بینم مي كه كابوسیست جهان تمام ، بندي مي چشم كه وقتي

  .. ونش دلگیر من از ، نشو دلگیر من از

  ... كنند مي كامل مرا انتظار تصویر ، ها فیلتر ، ها خاك این ، برفها این ، برگها این

  ! نه امشب ! نه امشب ! نمیاورم ابرو به خم ، ندیده را ام شکسته چهره هنوز تابلو این

 کشیدند حست بی جسم روی به را سفید ملحفه که بود سکوت ، بود تاریک ، بود سیاه ، بود شب

  افزود ها ستاره به اي ستاره ، گرفت اتش كبریتي ناگهان 

 بس و روید مي درختان از كالغ تنها ، پاییز در

 گم سمت به مست میزم روي ي شده واژگون لیوان از كه را هایي مورچه بینم مي ، دم سپیده اول گاهي

  حركتند در شدن

  كوچه در تنها روم مي ارام و

  اسمان در تنها

  دریاچه كف در تنها

  ام پیچیده ان در را مرگ كه اي كوله با

  ؟ است راه در امیدی ، بارد مي باران امشب گویند مي
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 در شوم مي انفجار نبودنت و خالي جاي بر ... سیگار نبودنت و خالي جاي بر ، كنم مي روشن كبریت من

 . گردد اضافه ها ستاره به اي ستاره تا چاله سیاه این

 و پرشورند ستارگان ! برپاست غوغایی آسمان در امشب ، خوابیده حریری ، زشت سفید ملحفه آن زیر

 .. تابیم بی سیگارم و من فقط امشب ، کرد نخواهد تابی بی ماه دیگر

 خودش ، نمیامد بر داد را ات خاموشی خبر من به خود متاسف مضحک چهره با که دکتری دست از کاری

 در ؟ خواستی دوباره شانس من از چه برای ؟ کنم باور را ممتد خط آن صدای باید ! گفت می را این که

 همه این ، سرد و حس بی حریر ای ؟ کنم احساس دوباره را نداشتنت تلخ طعم تا رفتی خواب به آغوشم

 .. کنم جو و جست ها آسمان در را نامت باید حاال اما  ؟ گرفتی فاصله من از باز که نبود بس دوری

 خود با بود آورده زبان بر که جمالتی آخرین و بودم نشسته بیمارستان حیاط رنگ سبز های نیمکت روی

 بی من آغوش در را لحظاتش آخرین چرا ؟ رفت چرا میخواست بیشتر شانس یک اگر ، کردم می زمزمه

  ؟ زد رقم چیز همه

 .. خواند می گوشم در را خاطراتمان باد و زد می سیلی صورتم به سرما ، کردم گره را هایم مشت

 .. کشیدم می نفس سختی به و بود شده قرمز سرما از هایم گوش و بینی

 از بیشتر اما کنم خفه نطفه در کوبید می گلویم به که بغضی خشم، با تا کوبیدم می نیمکت به را هایم مشت

 وقت حرامزاده های اشک ، چکید می چشمانم از اجازه بی هایم اشک ! توانستم نمی ! توانستم نمی این

 اولین یاد به ؟ میکردم گریه داشتنی دوست هرزه زنیکه آن حال به لعنتی بیمارستان این گوشه ! نشناس

 بودم عاشقش که ای زنیکه .. زنیکه ! خودخواه احمق زنیکه ؟ کردم او تقدیم دستی دو را قلبم که دختری

 .. من زیبای پرند .. من پرند ، پرندم ،

 .. خورد می بهم ساختم خود برای که دروغینی چهره این از حالم ، ردمک خیسم صورت سپر را هایم دست

 بود لحظه آن ، انداختم داشت قرار کنارم که آشغالی سطل در و کردم جدا را معروف آشتیان ماهان ماسک

 .. زنم صدا را پرند زیرلب و بکشم آغوش در را بازوهایم توانستم که

 از شب آن من اما کرد می همدردی من با و بود شنیده را هایم کاش صدای آسمان ، بارید می نم نم باران

 .. بودند گرفته آتش آسمان در کبوتران تمام گویا ! بودم گرفته آتش درون
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 .. تو شبیه چیزهایی بارند، می من به شبیه چیزهایی گرگرفته ابرهای

 من های دست بوی ، دهد می را تو بوی خاک و شده ما از پر شهر کردی صعود آسمان به که لحظه ان از

 .. زدیم رقم هم کنار در که آغوشی هم آخرین بوی ،

 دارم تنهایی از استعاره امشب من

 دارد ایهام ها قبلی با تو نبودن انگار

 نمیروند ها فکر نمیشود نمیتوانم

 نمیخوابند ها فکر نمیدانم نمیرسم

 ببین را نون روی من مغز آرایی واج

 من زشت و کوچک نون

 مینشیند ها واژه تمام اول

 نمیمانی نه ؟ میمانی

 نمیدانی نه ؟ میدانی

 نمیفهمی نه ؟ میفهمی

  میدارم بر را پاکتم

 نخ اولین برای بهانه آخرین میشوی تو

 .. میچسبد نخش هر تو از بعد ؟ میچسبد

 .. گرفت می را سراغش همیشه ماهان ، کردم جو و جست موبایلم در را برادرم تماس شماره

 ؟ جانم : داد جواب سامان که بود شده خاموش باران زیر سیگارم یشآت 

  ؟ خودتی .. داداش -

  ؟ خوبه حالت ؟ ماهان : گفت و خورد جا رمقم بی صدای شنیدن از
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 ! نیستم ! نیستم خوب .. نه -

  ؟ پسر کجایی تو ! صبحه چهار ساعت -

 آشنایی عطر برایم هیچکدام ، سبز همیشه کاج درختان و سبز های نیمکت ، انداختم اطرافم به نگاهی

  ! نداشتند

 شب که ساله پنج کوچولو پسر همان مثل پس افتاد لرزه به وجودم بند بند و کردم یخ ترس از ، ترسیدم

 نمیدونم من .. شدم گم من سامان : گفتم گرفت می آرام برادرش آغوش در پدرشان خماری و مستی های

  ! داداش کجام

  ! پسر بزن حرف باهام ؟ هشد چی ببینم -

  ! مرده اون ! مرده پرند .. پرند : گفتم بریده بریده

  ؟ کجایی تو ماهان ؟ سابقت دختر دوست ؟ پرند : پرسید تعجب با سامان

 تا من و کرد رها شام بازار وسط را دستم مادرم ، بود گرفته بغضم و بودم شده گم ، لرزید می هایم لب

 .. میخواستم کمک کسی از یدبا ! بودم دویده اینجا

 آدمیزاد دنبال من و زد می صدایم خط ور آن از سامان ، افتادم راه جاده سمت به باران زیر پیاده پای با

  ! گشتم می

 بریده بریده و شده نزدیک او به ، شد امیدم چراغ بود بیمارستان ساختمان روی به رو که کیوسکی 

  ؟ کجام من آقا .. آقا : پرسیدم

 ابن بیمارستان : داد جواب داشت پری سبیل و ریش و رسید می نظر به میانسال نسبتا که کیوسکی دمر

 .. سینا

  ! میام االن ! نخور تکون ماهان : گفت و شنید را این خط پشت از سامان

 .. ایستادم انتظار به دکه بالکن زیر و کردم قطع را تماس
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 و بیفتم است نزدیکم که جوبی آن در میدادم احتمال آن هر ، نداشت جان پاهایم و لرزید می هایم دست

 .. بودم داده تکیه کیوسک دیواره به زور به و رفت می گیج سرم ، روم فاضالب به باران همراه

 ترسید من روی و رنگ بی چهره دیدن از ، نشستم او کنار و شدم تاکسی سوار درنگ بی رسید که سامان

  ؟ شده چی ؟ شدی نجوریای چرا تو ؟ داداش : گفت و

 .. بریم : گفتم بیحالی با  و چسبیدم را اش یقه

 .. آخه ؟ بریم کجا -

  بریم فقط .. بریم -

 به رسیدن از پیش و کردم بدل و رد او با برادرم شانه روی شدن بیهوش از قبل که بود جمالتی آخرین این

 .. رفتم حال از ام پدری خانه

 سامان از نگرانی با پدرم ، بودم هوشیار نیمه ببرند باال ساختمان های پله زا را من کردند می تالش وقتی

  ؟ بده حالش نمیبینی ؟ دکتر نبردیش چرا : پرسید

  ؟ داریم یخچال تو شیرینی بابا سرده یخ مثل بدنش ! پایینه فشارش -

 چرا آخه : گفت و کرد درست قند آب برایم پدر ، کردند دراز بود پهن نشیمن در که تشکی روی به را من

  ؟ خورده بهم حالش شبی نصفه ؟ شد اینجوری

  ! مرده سابقش دختر دوست اینکه مثل نفهمیدم منم واال -

 .. چرخاندم را سرم و کردم باز نیمه تا را چشمانم ، پاشید صورتم به آب مقداری سامان

 سبیل و ریش آن میتوانستم هم هنوز اما بود تار و تیره اش چهره ، کرد نزدیک من به را صورتش پدرم

 .. دهم تشخیص سامان از را سفید

  ؟ دکتر بریم ؟ خوبه حالت ؟ بابا میشنوی صدامو ؟ ماهان : پرسید دلسوزی با او

 .. شد نمی باز هم از هایم لب ، بدهم جوابی نمیتوانستم

  ! نداره حال پسر این دکتر ببریمش کن بلندش سامان -
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  هست کیلو 80 المصب ! آوردیمش االن بابا -

 بهم آب .. آب .. نمیخواد : زدم لب درمیاد چاه ته از که ضعیفی صدای با و بردم باال نه نشانه به را دستم

 بدید

 .. نوشیدم آب ای جرعه و نشستم سامان کمک به ، گرفت سمتم به را قند آب لیوان پدر

 .. داشتم تهوع و هسرگیج احساس هم هنوز اما شد بهتر کمی حالم قند آب خوردن با

 .. داره تب بچه این : گفت سامان به رو و گرفت را تبم دماسنج با  پدرم

  ! خوبم .. من -

  ؟ ای آشفته و بیحال اینقدر چرا ؟ بابا شده چی : پرسید و نشست کنارم پدر

 .بستم را چشمانم و کردم پشت او به ، ندادم جوابی

 من روی به بود کنارش که گلبافتی پتوی ، گذاشت نمی سرم به سر متنفرم او از دانست می که هم پدر

 رو تو که بدم زندگیمو حاضرم ! پسرمی بازم تو کنی محلی بی بهم هرچقدرم : گفت زیرگوشم و انداخت

  ! ماهان نبینم اینجوری

 و من به پدرم که شد نمی باورم اصال ، نداشت تاثیری ها حرف این شنیدن که داشتم بد خاطره او از آنقدر

 آن در تا نبود کسی اما گذاشتم نمی اش خانه در را پایم داشتم ای چاره اگر ! باشد داشته ای عالقه سامان

 .. برسد دادم به بحرانی شرایط

 : غریدم جدیت با و شد مورمورم حرکت این از ، بوسید را ام گونه آور چندش و لوس حرکت یک در پدر

  ! سالمه 32 من بابا

  ؟ چی که خب -

 و باشد بوسیده مرا مردی بعد به سالگی 8 از اید نمی یادم اما نزدم حرفی و نداشتم را او با کل کل حوصله

 می که را مادرها و پدر اما بودم بیزار مابانه همنجسگرا حرکات این از ، گویم سخن صادقانه بخواهم اگر

  ! نمیدارند بر مبتذل غیراخالقی حرکات این از دست باشید هم ساله صد ، شناسید
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 کردم می آرزو ، گذاشتم را مرگم کپه ظهر تا و برد خوابم سامان بخش آرام های قرص زور به شب آن

 .. شو خفه : غریدم زیرلب پدر گفتن " ماهان ماهان " صدای با اما نکنم باز را هایم چشم دوباره

  ؟ چته : پرسیدم و کردم باز نیمه تا را چشمانم ، داد تکانم بار سه دو سامان

 بس از ، خونمون آوردم رو غریبه مرد یه دیشب کردم فکر ! خوبه : گفت تمسخر به و زد پوزخندی

  ! خوردم جا نبودی خودت

 .. دادم بود شده سفت سنگ مثل که بدنم به قوسی و کش و نشستم تشک روی

  ! بگیری فیلم ازم میکنم رفتار احمقا مثل وقتی باید آره -

  ! ناهار بیاید ، پسرا : زد می داد که آمد بالکن از پدر صدای دوباره

  ! کرده درست معروفش کبابای از ناهار برامون بابا : گفت و گذاشت ام شانه روی به را دستش او

  برم باید ! نمیخورم من ، جونت نوش-

  ؟ میری کجا ؟ چی یعنی : پرسید تعجب با

  ! بزرگه داداش نیستند عالف تو مثل که همه : دادم جواب طعنه به و برخاستم تشک روی از

  ؟ ماهان تشکرته عوض اینم -

  ؟ میخوره دردی چه به خانواده پس : دادم جواب و برگشته او سمت به

 بودی مرگم لب دیگه دفعه ، انصافا رویی و چشم بی خیلی : داد جواب دلخوری با و ایستاد مقابلم او

  ! نمیام سراغت

 ناهار نمیاید میکنم صداتون هرچی چرا ؟ شده چی باز : پرسید و شد نشیمن وارد ما مگوی بگو وسط پدر

  ؟

 ، ببرید لذت دونفرتون ناهار از میتونید شما : گفتم حرص با بودم زده زل برادرم چشمان به که درحالی

 .. ندارم جایی خونه این تو من

  ! ماهان منی پسر توام ؟ باشی نداشته میشه مگه -
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 بخیه رد به پشت از و درآورده سریع حرکت یک با بود تنم که شرتی تی ، گرفتم آتش هجمل این شنیدن با

 میخوای ؟ کثافت گذاشتی یادگاری تنم رو همین برای ؟ من ؟ پسرتم من : کشیدم فریاد و زدم اشاره کتفم

  ؟ دادن رج شیشه با منو تن بدهیت واسه طلبکارات بندازم یادت ؟ کردی چیکار بچت و زن با بندازم یادت

 این ؟ آره ؟ باباجون میبینی اینو : دادم ادامه پروا بی لحن همان با و زده اشاره سامان برهنه بازوی به

  ؟ کرده تعریف برات داستانشو تاحاال ؟ بازوشه رو خط این چرا میدونی ؟ میبینی خطو

 .. لطفا .. ماهان : گفت کند آرامم کرد می تالش که درحالی سامان

 که مریم ؟ میکنی پنهون چیو ! بدونه بزار ! سامان بدونه بزار : گفتم عصبانیت با و زدم پس را او دستان

 بچه چشم جلوی زنشو بودن اومده اینکه خاطر به بدونه بزار ! کرد واصل درک به که مریمو ! مرده

  ! دیبو تر ناموس با ناموس بی این از بچگیم همون توی چون ! خوردی چاقو تو بدند ا* به هاش

 اش اشاره انگشت که درحالی سامان ، شدم خفه که خوردم محکمی سیلی چنان برادرم از گفتم که را این

 با میدونم من بزنی حرف لحن این با مامان درباره دیگه دفعه یه : غرید بود آورده باال  تهدید نشانه به را

 میخوری گوه و کوچکترمی داداش زهنو من پیش اما باشی آشتیان ماهان خیابون کوچه تو شاید .. تو

  ! بزنی حرف اینطوری مادرمون به راجع

 مثال ، ببند امان گذشته ناب حقایق روی به را چشمش میخواست هم او ، دادم تکان بله نشانه به را سرم

  ؟ کنم تلنبار آن روی هم گذشته خاطرات که داشتم مشکل کم ؟ کنم ثابت را چه ها حرف آن با میخواستم

 .. زدم بیرون کذایی خانه آن از سکوت در و برداشتم را سوییشرتم و شرت تی

 به تا کردم می جور و جمع را خودم باید ، نداشتم نحسم و تاریک گذشته به کردن فکر برای اضافه وقت

 ، میداد اطالع را دخترشان هنگام نابه مرگ پرند خانواده به باید کسی آن از قبل ولی برسم فردا دادگاه

 فرو ابدی خواب به خود سابق پسر دوست آغوش در و کرد خودکشی قرص با شب نیمه که احمقی تردخ

  ! غمگینی تراژدی چه ، رفت

 گرفتم می تماس او با باید و بود زده زنگ بارها سوگل ، کنم جور و جفت را کارهایم تا برگشتم خانه به

 .. کردم جو و جست را مخاطبینش و مبرداشت را پرند موبایل نشیمنم عسلی میز روی از اول اما
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 همان ام شماره ! بود شده سیو من نام با دومی و پدرش نام به که میشد دیده آن در شماره چهار تنها

 .. بود شده نیست به سر اکنون و بودم داده او به قبل سالها که بود خطی

 : داد جواب میلی بی با دوم ارب و کرد رد را تماس اول بار ، زدم زنگ پدرش به تاسف با و کشیدم آهی

 دیگه بگیری طالق اگه گفتم بهت ! کردی انتخاب راهو این تو ؟ نزن زنگ من به دیگه نگفتم بهت مگه

 از ! ندارم خبری من ؟ بدونی شوهرتو حال میخوای ؟ زدی زنگ بهم دوباره چرا پرند نیستی من دختر

 ! میکشید منو دارید شما و سالمه شصت دیگه من ؟ نمیزارید راحتم چرا ، همینطور هم عوضیت خواهر

 همچین که کنم فراموش میخوام ، دارم خوبی زندگی خانم یاسی با و کردم ازدواج تازه من پرند ببن

  ؟ خب ! نگیر تماس من با دیگه ، بودید من اشتباهات بزرگترین دوتا شما ! داشتم دخترایی

 به بیشتر چقدر هر ، برسانم او به را دخترش مرگ رخب جمله یک حد در نداد اجازه حتی رحمش بی پدر

  ! فهمیدم می را اش خودکشی علت شدم می نزدیک اش عاطفی رابطه و خانواده

 را جنازه تشیع مراسم و گرفتم می خانه سرد از را اش جنازه باید ، نشستم اپن روی و کردم قطع را تماس

  ! ودمخ حضور با شده حتی ، میاوردم جا به احسنت نحو به

 پیش خواب تخت در پرند روی و رنگ بی و سرد چهره ، کنم آرام را ذهنم کردم می تالش اینکه با

 بکشم دراز خوابم تخت روی کردم نمی رغبت حتی ، گرفت می را خاطرم آرامش و شد می ظاهر چشمانم

!  

 بدن عجیب یدما کاهش به اما گرفتم آغوشش در پشت از امان رابطه آخرین آن از بعد ساعت نیم

 ، کردم چک را ضربانش و گرفتم سیلی باد به را صورتش ، زدم فریاد را نامش بار چند و شدم مشکوک

 برق مثل و نکردم معطل ! نداشت خاصی حیاتی عالئم هیچ و بود رفته خواب به آرام کودک یک مثل پرند

 به را او هم قبل ساعت یک اگر حتی گفت دکتر ، بود شده دیر خیلی اما رساندم بیمارستان به را او

 زد پس را معده شوی و شست و قلبی احیای چشمانم مقابل در پرند ! نداشت ای فایده بردم می اورژانس

 .. پذیرفت باز آغوش با را مرگ کوچک فرشته یک مثل و

 مدستان میان را سرم ، نشستم مبل روی بودم بسته کمرم دور ای حوله که درحالی و آمدم بیرون حمام از

 ، نداشت ای فایده کنم فکر آشیل  و فردا دادگاه به کردم می تالش چه هر ، دادم تکان بار چند و گرفتم

 .. کرد می یادآوری را پرند خاطرات تنها و زده پس را او به ربط بی موضوع هر مغزم
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 بود قرار مروزا مثال ، کنم نظر صرف فردا دادگاه از گرفتم تصمیم و دادم وا لحظه یک که رسیدم جایی به

 روانی و روحی نظر از بود کامل مدارکم و اطالعات اینکه با ! کنم مالقات را دوستش و آشیل خانواده

 .. نداشتم را دادگاه در شرکت برای الزم آمادگی

 درباره تا زدند می زنگ من به هاشمی دکتر و سوگل تا انوشه دکتر از ، بود شده خانه سفارت مثل ام خانه

 و ازدحام بابت بعضی ، پرسیدند می را حالم و گذاشتند می پیغام برایم ها بعضی ، کنند سوال دافر دادگاه

 می ! کنم جمع را حواسم خواستند می من از و دادند می هشدار دیده داغ خانوادگان و دادگاه متشنج جو

 برای مجازات شدا خواستار همگی و بوده جامعه اوباش و ارازل و پایین قشر از آنها از بعضی گفتند

 .. هستند آشیل

 و باشم تنها خودم با امروز خواست می دلم ، کشیدم برق از را تلفن سیم و کردم خاموش را موبایلم

 .. بگیرم آغوش در را کوچکم پر بالشت

 روز چند تا دانشجویی دوران از ، بستم را چشمانم پرند خاطرات یاد به و کشیدم دراز نشیمن در برهنه

 و گذشت می چشمانم جلوی از ناب های لحظه آن تک تک ، بودم خریده mp3 و هنزفری ایشبر که قبل

 دلنشینش و زیبا چهره یادآوری با بودم دلگیر او مرگ از اینکه با ، کرد می داغ را چشمانم اشک کاسه

 .. فشردم محکم را بالشتم و زدم لبخند

 .. بودیم دیده را یکدیگر ها مدت از بعد و بود تابستان ، بودیم نشسته نفره دو تاب روی

 می پخش ام قدیمی موبایل اسپیکر  از که مالیمی آهنگ به هم با تا بود گذاشته ام سینه روی به را سرش

  ؟ ماهان داری دوسم : پرسید هوا بی همیشه مثل پرند ولی کنیم گوش شد

  ؟ چی تو ! دارم که معلومه : گفتم و بوسیدم را اش پیشانی 

  ؟ نیومدی دیدنم به چرا ! بود شده تنگ برات دلم .. اهوم -

 .. نیست جالب روزا این مالیم اوضاع میدونی که تو -

  ! میفرستادم پول برات میگفتی -
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 که االن بشم قربونت نیست نیازی : گفتم بوسیدم می را سرش فرق که درحالی و مالیدم را اش شانه

 .. اینجام

  ؟ نمیزاری تنهام ماهان -

  ! نه نزاری تو قتیو تا -

 و چکید چشمم گوشه از صدا بی اشک قطره چند ، دادم فشار محکم را هایم پلک و گرفتم گاز را بالشت

 ؟ موندی می نباید مگه ! نبود قرار .. بشه تموم اینجوری آخرش نبود قرار : کردم دل و درد پرند با زیرلب

  ؟ زدین حرفی چرا ؟ نخواستی کمک ازم چرا ؟ چرا ؟ پرند چرا

 خاطر به کی من ، کنم می گریه خاطرت به دارم ! کردی چیکار باهام ببین ، لعنتی نکنم فکر بهت نمیتونم

 چقدر ؟ کنم آروم خودمو چجوری من ! رویاست یه این بگو ؟ کردی چیکار باهام پرند ؟ کردم گریه زن یه

 همه این که بودیم احمق چقدر ، نزدی حرفی بهم که بودی احمق چقدر ! چته تو نفهمیدم که بودم احمق

  ؟ مونده چی ؟ مونده حسرت جز چی االن ، کردیم لج هم با فقط مدت

 باز چشم خانه در تق تق صدای با اما برد خوابم که ریختم اشک او یاد با و نالیدم پرند از کی تا دانم نمی

 .. داد می نشان را شب نه نشیمنم ساعت ، کردم

 از کرختی با و مالیدم را ام پیشانی ، بود شده سنگین هایم پلک و کرد می درد مبود کرده گریه بس از سرم

 .. شدم بلند زمین روی

 با و پوشیدم را شرتم تی ، کوبید می ام خانه در به پتک مثل که بود آورده سر گویا ام ناخوانده مهمان آن

 .. کردم باز را خانه در آلود خواب و خسته چهره همان

 ماهان : پرسید نگرانی با ام آشفته موی و قرمز گونه دیدن با دکتر ، بودند در پشت دخترش و انوشه

  ؟ شدی شکلی این چرا تو ! دادگاهته بزرگترین فردا ؟ خوبه حالت پسرم

 .. کنم باز لب راحتی به توانستم نمی و شده گس دهنم ، دادم تکان دانم نمی نشانه به را سرم
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 میدونی ! اومده سرت بالیی کردیم فکر ما : گفت نداشت پدرش گرانن حال از کمی دست که هم سوگل

 می کوتاه بررسی یه باید فقط ، کردم حاضر چیزو همه من ! دادگاهه فردا مثال ؟ زدم زنگ بهت چقدر

  ! مهمیه شب امشب میدونی که تو ؟ ماهان شده چی ! کردیم

  ! مرده .. سابقم تردخ دوست : دادم جواب ناراحتی با و انداخته پایین را سرم

  ؟ چطوری ؟ سابقت دختر دوست : انوشه

 دعوت خانه به را دختر و پدر پس کردم می شرمندگی احساس بودم داشته نگه در جلوی را آنها اینکه از

 .. کردم تعریف آنها برای - سکس قسمت جز به البته - ماجرا پیاز تا سیر از و کردم

 سرد یخ مثل دستاشم ! نداشت ضربان ، شدم اش غیرطبیعی چهره وجهمت که بخورم آب نشیمن تو اومدم -

 پناه برادرم به که بود بد حالم اینقدر دیشب ، رسوندم بیمارستان به خودمو چجوری نمیدونم دیگه ! بود

 .. بودم اونجا ظهر امروز تا و بردم

  ؟ خوبه پدرت حال -

 و کشیدم عمیقی نفس ، بپرسد من از توانست می زمان آن انوشه که بود سوالی ترین احمقانه شاید این

  ؟ میخورید چای بازم : پرسیدم

  .. نه نه : گفتند یکصدا و انداختند یکدیگر به نگاهی انوشه و سوگل

 سابقه چون بودیم شده نگرانت فقط ! پسرم میکنیم زحمت رفع دیگه ما : داد ادامه و شد بلند جا از انوشه

 .. بود منتظرت سوگل و نیومدی دفتر اصال که امروزم ! کنی حبس خونه تو وخودت طوالنی مدت یه نداشت

  ! کنم جمع خودمو بتونم فردا تا امیدوارم ! شرمنده -

 دوست ، ماهان هستی سختی شرایط تو االن میدونم : گفت آرامی لحن با خبره روانشناس یک مثل سوگل

 فردا .. فردا اما میکنی عذاب احساس االن حتما داره دوستت که گفته بهت اخر لحظه و کرده فوت دخترت

 ، گذشتی خوراکت و خواب از و کردی تالش دادگاه روز برای مدت این تمام تو باشه یادت و بزرگیه روز

 اینکه با پس کردی تالش سخت چقدر که دیدم چشم به من و گذاشتی مایه جونت از پرونده این برای تو

 دادگاه تو وقتی که بشی آشتیانی ماهان همون دوباره فردا میخوام تاز دشواره واقعا روت پیش شرایط
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 پیش زیادی مشکالت ممکنه فردا میدونم .. زنند می حرف جسارتش و قدرت از همه میزاره پا تهران های

 احتمال و کرد نمی قبول رو آشیل پرونده کسی دیگه نبودی تو اگه چون کردیم ریسک االنشم همین ما بیاد

 آشتیانی ماهان تو ! همیشه مثل ، باشی آروم میخوام ازت پس زیاده دیده داغ های خانواده هینتو و حمله

  ! بربیای پسش از میتونی مطمئنم و

 : گفت خوشحالی با و زد دستی کف او برای بود آمده وجد به دخترش انگیزشی و بلند نطق از که انوشه

 ! سوگل کنم افتخار بهت این از بیشتر یتونمنم .. کرده انتخاب رو تو ماهان چرا میفهمم حاال

 کردم نمی جور و جمع را خودم امشب اگر بود سوگل با حق ، انداختم پایین را سرم و زدم کمرنگی لبخند

  ! رفت می باد به تالشم تمام

 زیبای منظره با تا نشستم پنجره پشت و ریختم خودم برای قهوه فنجان یک سوگل و انوشه کردن راهی با

 و ساعت یک آن ، گذاشتم می دادگاه روز برای را تمرکزم تمام باید امشب ، برسم آرامش به شب رانیبا

 .. کشید می را انتظارم مشکالتی چه دانم نمی و کرد می معلوم را تالشم هفته چند این تکلیف لعنتی نیم

 

 .. بستم را ما ابریشمی مشکی کراوات و کرده تن به را سفیدم پیراهن ، ایستادم آینه جلوی

 گذراندم نظر زیر را تیغم شش صورت و کشیدم بود ایستاده حالت خوش ژل با که کوتاهم موهای به دستی

 حاضر همیشگی مقتدر ماهان آن چهره با دادگاه روز برای و کردم خداحافظی ام مخملی های سیبیل با ،

 .. شدم

 و پاشیدم گردنم زیر و مچ روی به بود شده مخلوط فلفل و بنفشه گل رایحه با که دیسکوارد تلخ عطر

 حتی و بود مهم پرونده و آشیل فقط امروز ، کردم نگاه آیینه در سردم و خشک چهره به بار آخرین برای

 از یکی من کرد می آلوده را شهر تمام خواری آدم ویروس یا کرد می برخورد تهران به سنگ شهاب اگر

  ! نمیداشتم بر دست دادگاه و آشیل

 عامه مردم دیگر طرف از و خبرنگاران گروه طرف یک از ، بود پا به بلوایی دادگستری ساختمان جلوی

 ، بودند قاتل البته صد و وکال و همراهان و قاضی رسیدن منتظر حصار پشت داغدار های خانواده و

 دو ، دویدند سمتم به آشتیان آقای زمزمه با و دادند نشان مرا دست با ماشینم پالک دیدن با خبرنگاران
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 هجوم با بودند ایستاده دادگاه کارد از حفاظت برای دادگستری در جلوی احتیاط محض که نگهبانی سه

 .. کردند اسکورتم دادگاه ورودی تا و گرفتند را من بر و دور خبرنگاران

 ؟ روانیه اختالالت دچار متهم میگن که راسته آشتیان آقای -

  ؟ زارید نمی اختیارمون در رو پرونده جزییات آشتیان آقای -

 ابلیس با مالقات از شما میگن که راسته ؟ گرفته قرار شکنجه تحت آیا ؟ شده فلج متهم چرا وکیل آقای -

  ؟ شدید منع

 از خودم ، شدم دادگاه وارد فوضول خبرنگاران آن به توجه بی و زدم چشمانم روی به را آفتابیم عینکم

 های جواب و سوال به نیازی پس داشت خواهند حضور صحنه در جلسه شروع با که دانستم می قبل

 .. نبود احمقانه

 شدم رو به رو قربانیان زنان و مادران نفرین و لعن با گذشتم می داغدار های خانواده حصار کنار از وقتی

  ! کردند تهدید قتل به مرا حتی و داده مادر و خواهر فحش من به که زنانی ،

 خودت خواهر و مادر سر ایشاهلل ! حرومزاده کاسست یه تو اون با دستت توام ! بگیری جیگر جز ای -

  ؟ میکنی دفاع قاتل این از بازم ببینم بیاد بال همین

 .. بودم شده ضربه ضد مردم حرف برابر در و شنیدم می ها توهین گونه این از معموال من

 را او هرگز که آنجایی از ، پیوست من به روراه در و رسید مدارک کیف با سوگل من از بعد دقیقه سه دو

 .. بود دار خنده برایم اش اسالمی پا تا سر چهره دیدن بودم ندیده کامل حجاب و سیاه چادر با

 ؟ ای آماده کامال ؟ خوبه حالت ، ماهان -

 .. بره پیش درست چیز همه امیدوارم : گفتم و دادم تکون بله نشونه به سرمو

 که درحالی آشیل ، رفتم حیاط سمت به دوباره و شدم آشیل رسیدن متوجه جمع هیاهو صدای شنیدن با

 با دست به دستبند و زندان لباس در با بود کرده قوز و نشسته چرخدار صندلی روی معلول یک مانند

 حالت : پرسیدم و شدم خم اش صندلی کنار و شتافتم او سمت به فورا ، شد حیاط وارد مامورین حضور

  ؟ آشیل خوبه
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 تروا جنگ تو که بود یونانی قهرمان آشیل : گفت لرزانی صدای با و انداخت من به مشکوکی نگاه او

  ؟ نه داری عالقه تاریخ به ، شد کشته

  ؟ جان : پرسیدم تعجب با

 یه سالگی 25 توی ! یونانی اساطیر تاریخ مطالعات استاد ، کبیرم هوشنگ من : گفت و زد کشداری لبخند

 .. دادم دست از پاهامو و داشتم اکدردن تصادف

  ؟ سالتونه چند شما .. شما : پرسید او از کرد می مالقات نزدیک از را آشیل بود بار اولین برای که سوگل

  ! 85 تو میرم اسفند این : گفت و زد ای پدرانه لبخند کبیر هوشنگ بگویم است بهتر یا آشیل

  ! بودیم رو به رو مسن شخصیت یک با ربا این پس ، انداختیم بهم نگاهی سوگل و من

 میومدم در از داشتم وقتی ؟ کجام من بگی مسشه پسرم : پرسید و اندلخت اطراف به نگاهی پیرمرد

 .. میزدند حرف ابلیس از اونا ! شنیدم بدی فحشای

  ؟ میشناسید ابلیسو شما .. شما : پرسید کنجکاوی با و زد زانو او ویلچر کنار سوگل

 نیست دلش تو هیچی میدم قول بهتون اما شیطونیه پسر اوم : گفت و داد تکان بله عالمت به یسر پیرمرد

!  

  ! شده متهم دختر و زن 56 قتل به ابلیس اما : سوگل

 به هیچوقت اون ، داد باد به سرشو باالخره پس : گفت تاسف با و خورد جا حرف این شنیدن از پیرمرد

 ! قلدریه سرپ ؟ میدونید ! نمیده گوش حرفام

 که ای شماره اون : پرسیدم سوگل از نگرانی با و کشیدم موهایم در دستی ، داشتم کم را صیغه یک همین

 ؟ زدی زنگ بهش ، بودم داده بهت

  ! کرده دیر اینکه مثل اما باشه اینجا ساعت سر بود قرار و زدم زنگ آره ؟ نوروزیه دکتر منظورت -

  ! داخل برم باید : فتگ من به بود آشیل با که ماموری
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 ! نیست اوین دیگه اینجا ! کنم مالقاتش نزاشتید زندان توی ، بیخود : گفتم و شدم مانعش عصبانیت با من

  ! دادگستری ؟ نوشته ساختمون در رو چی میبینی

 آقا نمیگیرم دستور شما طرف از منم و منه وظیفه این -

 سال بچه مامور دو این بود مانده همین ، کنند دور من از را او نگذارم تا بودم داشته نگه را ویلچرش

 .. کنند علم قد من جلوی

 .ببرند داخل به را آشیل بگذارم تا کشید کنار را من سوگل ، آنان تهدید و اصرار با باالخره

 های حرف دسته این از و کنند می باطل را کارم پروانه که کردند می تهدید ! درنمیامد خونم میزدی کارد

 .. مفت

 بود داده یادشان سلمبه قلمبه های حرف خوب ، شد می بلند مادر و پدر بی سیدی آن گور از هم اش همه

 .. کنند غدغد من جلوی نداشتند جرئت بچه علف دو این وگرنه بود گرم حسابی هم پشتشان ،

 می روشن را لترفی که بود داغ آنقدر وجودم خشم آتش ، نداشتم نیازی آتش به سیگار کردن روشن برای

 مغزم به پرند خیال و فکر بودم پریشان و عصبی بس از و زدم می متر هایم قدم با را حیاط گوشه ، کرد

 کوره از زود یا زدم می تپق دادگاه در اگر ، کنم کنترل را اوضاع نمیتوانستم گونه این نه ! آورد می هجوم

 وکیل : نوشتند می ها روزنامه که بود مانز آن و دادم می قرار مضحکه مایه را خودم رفتم می در

  ! باخت را دادگاهش بزرگترین تهرانی مشهور

 آزادم سقوط و بایستم گوشه این توانستم نمی ، داشتم وحشت مخربی تیتر چنین تصور از حتی ، نه نه نه

 .. کنم تماشا لذت با را

 یا سیدی آزار و حیله با ، رفتم ستریدادگ ساختمان سمت به و کردم له پا زیر را ام نیمه و نصفه سیگار

  ! رساندم می اتمام به را کار درصد 50 حداقل باید امروز من او بدون

 با و بودند ایستاده او بر و دور که ای ویژه خبرنگار سه دو و ( شاکیان وکیل ) مجد آقای با راهرو در

 : گفت طعنه به مجد آقای کنم عبور نآنا کنار از تفاوت بی آمدم تا ، برخوردم کردند می مصاحبه دوربین

 ، هستید قاتل یه پرونده روی کار حال در سخت شنیدم ، استاد بودیم دیدار مشتاق ! آشتیان آقای به به

  ؟ کنید اش تبرئه بازی پارتی با قراره معمول طبق یا داره شانسی واقعا
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 کشیدم عمیق نفس بار سه دو و کردم هگر را هایم مشت ، گرفت باال خبرنگاران میان پچ پچ گفت را این تا

 .. شدم می سیما و صدا های فوضول این بازی دلقک منتظر باید کردم می ناشایستی برخورد ،اگر

 شما ، میرم جلو شرافت با بتونم که جایی تا من : گفتم جیب در دست و برگشتم ، نشاندم لب بر کجی لبخند

 .. یا میکنید دریافت پولی الزحمت حق شاکی از ؟ چی

 را راهم آمدم و بگذارم سرش به سر این از بیشتر نخواستم هم من ، شد الل و گرفت را منظورم خودش

 کاریتون کارنامه تو بزرگی روز قراره امروز مطمئنم : گفت و کرد باز را مستراح چاه دوباره که کنم کج

 اولین و تهرانی مشهور لوکی ! کنم صبر شنبه روز صبح های روزنامه خوندن برای نمیتونم ، باشه

  ! باختش پرونده

 مجد گستاخی و هرزگویی درباره قبال که آنجایی از اما کردم نمی کل کل مقابلم طرف موکلین با هرگز

 صرف او با شدن دهن به دهن از پس کشیدم می را ارزشی بی و سخیف سخنان چنین انتظار بودم شنیده

 هرگز آوازه و نام این با من ، گذاشتم تنها را فوضولش انخبرنگار و قواره بد کچل مردک و کردم نظر

 ها دوربین جلوی رسیده دوران به تازه این وقت آن بودم نشده حاضر سیما و صدا تلویزیون جلوی

 عطار آنکه نه ببوید که آنست مشک 》 اند گفته که نیست جهت بی  ؟ کرد می برگزار ویژه مصاحبه

 تا《 تهی میان و آواز بلند غازی، طبل خود نادان و نمای هنر و وشخام عطارست طبله چو دانا .بگوید

 می قراری بی مدام و جوشید می سرکه و سیر مثل دلم ، نبودم آرام همیشه برخالف جلسه برپایی زمان

 .. کردم

 برای نعنایی آدامس یک و شد نمپریشا حال متوجه سوگل که بود ملموس و مشهود آنقدر احساس این

 آرام بلعیدم می جا یک را زبان گاو گل گیاه اگر حتی ؟ کرد می چکارم آدامس ، داد من به استرس تسکین

 .. کردم می شدیدی ضعف احساس نبود کاستی و کم هیچ مدارکم و شواهد در اینکه با ، شدم نمی

 با پس کنم تحمل این از بیش را خبری های تریبون گسترده حضور و دادگاه متشنج جو توانستم نمی

 به شدم می خارج جلسه از داشتم وقتی ، بزنم چرخی محوطه در تا برخاستم جا از سوگل نگرانی وجود

 .. رفتم حیاط سمت به و دادم تکان دست بودند نشسته سالن انتهای که پریا و انوشه خانوم
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 این .بردم آب زیر را سرم ! نداشت ای فایده ، شستم خی آب با بار سه دو را صورتم و کردم باز را شیرآب 

 وکالی این مثل امروز چرا ! کردم نمی قراری بی جلسات در هرگز که من ؟ شد پیدا کجا از لعنتی اضطراب

  ؟ ترسیدم می بیخود و بودم گرفته قلب تپش رسیده دوران به تازه

 با و قاطع مرد آن ؟ بود کجا آشتیان ماهان ، کردم نگاه روشویی آینه در خودم روی و رنگ بی چهره به

 .. را خاصیت بی بزدل چهره این نه خواستم می را اراده

 ، درآمد صدا به موبایلم زنگ که آوردم بیرون جیبم از سیگار نخ یک و کشیدم خیسم موهای در دستی

  ؟ زد می زنگ صبح وقت این که بود مهشید

  ؟ بله -

  ؟ ای جلسه تو ؟ ماهان الو : گفت می که پیچید گوشم در نگرانش صدای

 برم باید دیگه دقیقه شش پنج ولی نه -

 ، مهمه خیلی برات و داری جلسه امروز میدونستم شد راحت خیالم : داد جواب و کشید عمیقی نفس

  ! بزنم حرف باهات میخواستم فقط کیه زمانش نبودم مطمئن

  ؟ چی درباره : پرسیدم و کردم پاک باسمل آستین با چکید می ام پیشانی روی که آبی قطرات

 انوشه دکتر از ! نه ولی دنبالتم هنوز میکنی فکر االن میدونم .. مدت این ، زد می شور دلم چرا نمیدونم -

 دفتر توی دیروقت تا که بودم متوجه خودمم و میکنی کار سخت چقدر پرونده این برای که شنیدم می

 .. بگم بهت میخواستم فقط ! میموندی

 مهم ، دارم خیر آرزوی برات بگم میخواستم : گفت معصومانه و آورد پایین را نازکش و لطیف صدای تن

 مهم باخت و برد باشه یادت ولی نیستم جزییاتش جریان در خیلی من بشه چی پروندت سرانجام نیست

 یه عنوان به نم و میمونی همیشه و آشتیانی ماهان تو ! نمیکنه کم ارزشت و تالش از چیزی ، نیست

 .. برسی الیقشی که جایگاهی به امیدوارم ! کنم می تحسینت قدیمی دوست

 تمام کردم احساس لحظه یک و ساخت آرام را قرارم بی قلبم تپش که بود موثر قدر آن مهشید های حرف

 .. شد دور من از داشت قرار اطرافم که تنشی و اضطراب هاله آن
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 تازه نفس. کرد دگرگون را حالم و شد تزریق هایم رگ در بزنگاه سر هک بود آرامبخشی مثل مهشید صدای

  ؟ مهشید : دادم جواب و کردم وارد هایم شش به ای

  ؟ هوم -

  ! داشتم نیاز بهت واقعا ! زدی زنگ که ممنون خیلی -

  ؟ من به .. به : پرسید تعجب با و کرد هل

 دلتو که ام غریبه یه فقط ! بخوری درد به دوست هن و بودم برات خوبی شوهر نه میدونم ! تو به آره -

 لنگر همون تو ! داری هوامو دورم از که مرسی ، نکرده کم تو مهربونی از چیزی این اما رفت و شکست

 میدونی ، کرد می جو و جست مختلف های زن توی و گشت می دنبالش ها مدت آشیل که منی شده گم

  ! کنی آروم قلبمو میتونی خوب تو .. تو و زنه یه دست مردی هر خواب رگ مهشید

 که بود جمالتی ترین رمانتیک این : داد ادامه معصومانه لحن همان با بعد و کرد مکث لحظه چند مهشید

 .. شنیدم ازت آشناییمون طول توی

 که باریه آخرین احتماال چون کردی می ضبط بود بهتر پس : گفتم و ایستادم آینه به رو ، زدم پوزخندی

  ! میشنوی ازم

  ؟ چی یعنی .. هوم -

 زیرلب و انداختم سردم و موذی چهره به نگاهی ، گذاشتم جیبم در و کرده قطع خداحافظی بی را تماس

 .. بترکونیم رو دادگاه این بریم ! رفیق خودشه : گفتم

 ماهان دش باز در وقتی و کردم حرکت جلسه سالن درهای سمت به محکم و استوار های قدم با بار این

 .. گشت پیدا در چارچوب در حقیقی آشتیان

 بودم نشانده خونسردم چهره بر کمرنگی لبخند که درحالی من و چرخید من سمت به باره یک حضار نگاه

 ! بگو راستشو : پرسید و خورد جا ام ناگهانی دگرگونی دیدن از سوگل ، کردم حرکت جایگاهم سمت به

  ؟ کردی چیکار

  ! انداختم لنگر : دادم جواب بیخیالی با
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 کنیم آغاز را آن رسما تا برخواستیم جا از جلسه احترام به همگی قاضی حضور اعالم با و لحظه همین در

.. 

 : کرد شروع قربانیان از دفاع به آن از بعد و خواند را شکایت دعوی شاکیان دم ولی عنوان به مجد ابتدا

 

 خودش شخص اعترافات به توجه با متهم این بلکه ، نیست تعدال تنها موکلینم از حمایت برای من هدف 

 ، کرده ایجاد وحشت و رعب جامعه در که کسی ! شده شناخته اسالمی جامعه در االرض مفسد عنوان به

 شود نمی دیده او در پشیمانی و شرم از رنگی هیچ آن گفتن از و رسانده آسیب گناه بی دختران و زنان به

  ! پرسم می امروز من که سوالیست این ؟ نرسیده خود اعمال سزای به کنون تا چرا

 دور پرونده مبحث از لطفا : داد تذکر او به قاضی که بافت ریسمان آسمان و کرد هم سر پرت و چرت آنقدر

 .. نگیرید رو دادگاه وقت لطفا کنیم برقرار عدالت تا شدیم جمع اینجا ما ! مجد آقای نشید

 نشست صندلی روی و شد ضایع مجد

 خاصی حرف هیچ مجد آقای که مشخصه کامال ! دارم اعتراض قاضی آقای : گفتم و شدم بلند جا از من

 .. کنم شروع رو موکلم دفاعیه من اجازه با پس هستیم واقف شکایت موضوع به ما همه ! نداره

  بفرمایید ، شده تموم هم ایشون وقت ! وارده اعتراض ، بله -

 معمول طبق من و داد نشان من به قایمکی اوکی نشانه به را دستش سوگل ، ایستادم علنی صحن در

 واژه ، عدالت ! کنیم برقرار عدالت تا شدیم جمع اینجا امروز : کردم شروع نفس به اعتماد با همیشه

 به عزیزانشونو که شاکیانی برای ؟ کرد برقرار عدالت میشه قصاص و اعدام با همیشه آیا ! مبهمیه

 هویت تجزیه اختالل با فردی برای میخواید چطوری شما که اینجاست سوال ! بله دادند تدس از نحوی

  ؟ کنید برقرار عدالت

 من به رو سپس کرد دعوت سکوت به را حضار قاضی و گرفت باال جمع میان پچ پچ حرف این گفتن با

  ! کنید صحبت شده مطرخ ادعای درباره بیشتر لطفا : گفت
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 روانشناسی ارشد کارشناسی دانشجوی ، انوشه سوگل خانم ، دستیارم : گفتم و دمز اشاره سوگل به من

 .میده توضیح ساده زبان به رو بیماری این داخلی و خارجی معتبر مراجع به استناد با بالینی

 روی از و برخواست جا از صالبت با کرد می اضطراب احساس دادگاه متشنج جو از لحظه آن تا که سوگل

 شود می باعث که است کمیابی بیماری  شدمی خوانده شخصیتیچند اختالل عنوان به آنچه : دخوان برگه

 و  آید وجود به نابسامان شخصیتی که شود می وباعث شوند ”جدا“ همدیگر از شخصیت از هاییبخش

 .شود مختل مریض کردار کنترل و هویت احساس

 گوناگونی هایتجربه و خاطرات رفتارها، داها،ص ، حرکتی الگوهای با شخصیت چند دارای مریضی چنین

 .کنندمی عوض جا سریعا که است

 داشته متفاوتی فردی هایویژگی و باشند نداشته خبر یکدیگر وجود از حتی است ممکن هاشخصیت این

 حرف نوع و لهجه رفتن، راه نوع رفتار، و برخورد نوع منش، دیدگاه، نظر از است ممکن مثال   باشند؛

 .باشند متفاوت هم با کامال   زدن

 تحربه را کودکی دوران در جنسی تعرض یا آزار مانند آورضایعه رویدادهایی هامریض این صد در ۰۹

 .اندکرده خودکشی به اقدام آنها از نیمی و دهند می تشکیل زنان را آنها از بسیاری .اندکرده

 کالبد از جداشدگی احساس نیز و تفاوتی بی واقعیت، عدم احساس مبتال، شخص در گسستگی، اختالالت

 است ممکن شدید موارد در .کندمی ایجاد (محیط بینی دگرسان) خود محیط از یا (شخصیت زوال ) خود

 بدن ارادی هدایت در و ندهد نشان واکنشی شود می حس که آنچه به شود، ناپذیر ارتباط مبتال شخص

 است ممکن بسیاری .دهدروی است نیزممکن صرعی تحمال  مشابه حمالتی .باشد روبرو مشکل با خود

 .اندشده جسمی شدید بیماری دچار که کنند فکر

*fourm mind 

 مسئله این به قبلی وکالی چطور ! قاضی آقای دارم اعتراض : گفت و شد بلند جا از مجد رسید که اینجا تا

 که آوره شرم ! نشده دیده بیماری این از اسمی متهم جلسه گزارشات از کجا هیچ در ؟ بودند نشده واقف

  ! شده هایی بازی مسخره چنین دامن به دست پرونده انحراف برای آشتیان آقای
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 کردم نمی فکر : داد جواب سوگل بزنم حرفی آمدم تا ، خندیدند لفافه در بریانش و دور و گفت را این مجد

 شما برای شده شناخته مشهور شناسان روان و پزشکان روان توسط که یاب کم روانی بیماری یک

  ! باشه بازی مسخره

 .. بدید نطق دادگاه در و بفرمایید رسیدید پایان به ارشدتون کارشناسی مدرک وقت هر بفرمایید شما -

 ! مجد آقای دارید نگه رو دادگاه احترام لطفا : داد تذکر باز قاضی

 .. باشد آرام تا دادند تذکر او به بودند نشسته کنارش که مشاورانی و  شد خفه دوباره مجد

  ؟ آشتیان آقای کنید ثابت ادعاتونو میتونید چطور : گفت و کرد من به رو قاضی

 .. داریم زیادی شاهدان و مدارک ما : گفتم و کردم هایم جیب در دست

  ! اینجاست هم یشونیک : گفتم جمعیت به رو و برگشتم

 با و کرد نگاه اطراف به واج و هاج نداشت را حرکتی چنین انتظار که او ، دادم نشان را پریا دست با

 .. برخواست جا از تردید

 تریبون پشت گذشت می آشیل کنار از که درحالی برآمده شکم آن با پریا و خواند جایگاه به را او قاضی

 .ایستاد

 نجات قبلی های طعمه برخالف که دختری ! ابلیسه طعمه آخرین ، زن این : گفتم و کردم حضار به رو من

 امروز اما ایستاده اینجا قبال میدونم ، شنیدید داستانشو قبال میدونم ! داره مرموزی داستان و کرد پیدا

 .. مرد این کنم ثابت قراره

  ! نیست قاتل : دادم ادامه و گرفتم آشیل سمت به را ام اشاره انگشت

 من سمت به را اش سوییچی جا زنان از یکی ، شد بلند حضار فحاشی و همهمه صدای گفتم را این تا

 مرگ به خودش قاتله مرد این ! میزاری عدالت رو پا داری تو ! میمون شو خفه : زد داد و کرد پرتاب

  ! کرده تجاوز خواهرزادن به کباب سیخ با ! کرده اعتراف خواهرزادم

 کرده منجمد خونش زیرزمین تو خواهرزادمو ؟ میفهمی : کرد داد و جیغ و کوبید سرش روی به دستی دو

 .. باید بشه اعدام باید ! روانیه مرد این ! بود
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 با سوم بار برای قاضی و شد رانده بیرون جلسه از قاضی دستور به کند تر متشنج را جو اینکه از قبل

 مجازات و محکوم جلسه زدن برهم صورت در ، کنید یترعا رو دادگاه نظم لطفا : داد هشدار جدیت

 .. باشند داشته حضور جلسه از بیرون تا میخوام داغدار های خانم از من ! شد خواهید

 صف در کسی غریبه مرد هفت شش جز و کرد اخراج جلسه از را آنان قاضی ، ها زن میل برخالف

 .نماند باقی شاکیان

 متهم با چطور ، بدید شرح کامال داستانتونو لطفا :گفتم پریا به رو و نمک صاف را گلویم تا کردم ای سرفه

 .. و افتاد حادثه روز تو اتفاقی چه ؟ شدید آشنا

  !نداشتم ای چاره اما است مشکل برایش روز آن یادآوری دانستم می ، انداخت پایین را سرش پریا

 نقاشی آموزشگاه خیابون تو اونو .. ربا اولین من : کرد شروع ضعیفی صدای با و کرده مکث کمی او

 .. میخریدم پارچه بزازی از ! دیدم

 کرده ذکر خود اعترافات در بارها صیادی پریا خانم ! قاضی اقای دارم اعتراض : گفت و شد بند جا از مجد

 .. چطور حاال نداشته قبلی آشنایی متهم با که

  ! دیدیمش کجا .. اومد یادم فقط ! میشناختمن اونو من : غرید و انداخت او به خشمگینی نگاه پریا

  ؟ صیادی خانم دادن یاد بهت یا اومد یادت : انداخت تیکه مجد

  ! جناب نیست اینجا جاتون بزنید بهم رو جلسه نظم دارید تصمیم اگه : دادم جواب او به و برگشتم من

 االن ؟ خاله خونه یا دادگاهه ینجاا ! آقایون بسه : گفت عصبانیت با بود شده کالفه ما دست از که قاضی

 ! نداریم که شوخی ، میشید اخراج ندارید نگه رو دادگاه حرمت ! هستیم شما کل کل درگیر ساعت نیم

  ! ایه رسانه و رسمی جلسه

 .. بده ادامه : گفتم پریا به رو من و گرفت آرام مجد

 فقط ما ! نداشتم نزدیکی ارتباط باهاش هیچوقت من .. من : گفت کرد می بازی انگشتانش با که درحالی او

 .نرفتم بزازی اون به دیگه برگشتم شهرستان به اینکه از بعد و دیدیم کوچه اون توی همو بار چند
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  .. اون از قبل روز سه دو ولی

 ، زدم سر اونجا به باز حادثه اون از قبل روز سه دو : داد ادامه و کشید عمیقی نفس ، بست را چشمانش

 .. کرد تعقیبم و دید اونجا منو قاتل نممیز حدس

 صدای متوجه حادثه شب ، کنم مراقبت ازش تا داشتم اقامت مریضم مادربزرگ خونه مدت یه من

 .. حمله بهم اون ، گرفتم تماس پلیس با و شدم هاش قدم و ماشین مشکوک

 ؟ بود چه چاره اما شکافت می را قلبم زد می موج صدایش اعماق در که بغضی ، کرد گره را هایش مشت

 .. کردم می برمال را حقیقت باید

 و داشت سنگینی خواب خدابیامرزم مریض مادربزرگ .. رسوند جنسی آزار بهم .. و کرد حمله بهم اون -

 تجاوز بهم اون .. بودند بسته گلومو راه انگار ! بودم شده خفه منم .. منم و نشد اون حضور متوجه اصال

 پای به حیاط تو و رفتم بیرون اتاق از بدو بدو فقط من ! کرد رهام پلیس آژیر ایصد شنیدن با ولی کرد

 ! افتادم مامورا

 ! قاضی جناب متنفرم ازش : گفت بود شده خیره آشیل به اشکی خیس چشمان با که درحالی و برگشت

 بیماره اون اما .. اما گرفت ازم داشت که هرچیزی و خانوادمو ، آیندمو ، زندگیمو اون چون متنفرم ازش

 من نبوده واقعیش شخصیت اون اما باشه کرده تجاوز بهم شاید ! دارم ایمان ادعام به قلب ته از من و

.. شیطان خود ، بود ابلیس اون ! نیست من متجاوز رستمی آشیل میدونم اما ندارم حسابی و درست سواد

  ! کنید باور ! قاضی جناب کنید باور

 نکات این به این از قبل چطور : پرسید و انداخته داشت قرار او جلوی که ای پرونده به نگاهی قاضی

  ؟ صیادی خانم بودید نکرده اشاره

 ایج دخترها برای دنیا این ! ترسیدم می من : گفت گریه با و داد تکان نمیدانم نشانه به را سرش پریا

 بیرون اون زیادی های ابلیس میترسم من اما اعدامه مستحق قاتل و متجاوز یه میدونم ! نیست امنی

 دنیا این میخوام ! کنید پیشگیری میخوام پس بشن قربانی من مثل زیادی دخترهای و باشه داشته وجود

 دخترهای اون نه برمیگرده من روح بکارت نه بیمار یه مرگ با ، بشه تری امن جای دخترها برای

  ! بره بین از بیماری این ریشه شاید بشه بستری اگه ولی میشن زنده قربانی
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 اثبات برای ما نیمه و نصفه ادعای وجود این با ، کرد مرخص را او و داد تکان بله نشانه به سری قاضی

 گرفته انونیق پزشکی از که بود اطالعاتی آنان از یکی و داشت تری مهم مدارک به نیاز آشیل بیماری

 این و گرفته صورت جنون حالت در قربانی دختران تک تک قتل و حمله که بود شده ذکر آن در و بودم

 .. بود آشیل بیماری ادعای بر دومی تایید مهر

 برگ آخرین من و کرد می طلب ما از بیشتری مستندات همچنان او ، نشد راضی مدارک این به قاضی

 .. خورد می را خود خون عصبانیت از داشت مجد که کردم رو زمانی را خود برنده

 در بودند شده حاضر دادگاه در موعود زمان از دیرتر کمی من درخواست به که دستیارش و نوروزی دکتر

 .. ایستادند جایگاه

 بگم اگه باورنکردنیه ، پزشکیه های اعجوبه از فرد این : گفت و زد اشاره آشیل به نوروزی دکتر

 خشک ادعای یه این ! کنه احساس هاشو عصب نمیتونه امروز میرفت راه راحتی به یروزد تا که شخصی

 سیاتیک اعصاب افتادن کار از متوجه کنم مالقات متهم با تا رفتم اوین به اینکه محض به ، نیست خالی و

  ! شدم هاش ران

 دستیارم از و افتاده روز این به شبه یک شدم متوجه بعدا اما گرفته قرار شکنجه تحت کردم فکر اول

 عصبی واکنش هیچ متهم ، کنه استفاده سوزن و طبی چکش از پا عصبی رفلکس مشاهده برای خواستم

 مغز پزشک عنوان به نداشتیم رو الزم آزمایشات و عکسبرداری برای کامل امکان اینکه با و نداد نشون

 ! شده پاراپازی دچار پا ناحیه از فرد این که کنم اظهار قاطعیت با میتونم اعصاب و

 آشیل پرونده جریانید در که همونطوری : گفت من به بود خورده جا جدید اظهارات این از که قاضی

 این مسیر شاهدانتون و شما جدید ادعاهای و داره قرار دادگاه دست در که هست ماهی شش رستمی

 قاتل این اعدام در شکی هیچ ارکمد این وجود با حتی ، آشتیان آقای میکنه عوض کلی طور به رو پرونده

 پرونده این چون ! کنم نظر تجدید رایم در نمیتونم باردار زن یه و دکتر دو شهادت بر تکیه با من و نیست

 متهم مرگ دیدن با فقط ما مردم ، نداره توجهی مستندات و مدارک این به کسی و حیاتیه مردم و ما برای

 نمیخوام من و بوده وحشت و رعب موجب هم اینجا تا متهم حیات صورت هر در ، رسند می آرامش به

 رو حکمم باید قائلم کارتون و شما برای که احترامی تمام با پس ، بدم ادامه پرونده این این از بیشتر

 .. کنم جاری
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 به گونه این نمیتوانست ! رفته فنا باد به زحماتم تمام کردم احساس لحظه یک  ، زد ای موذیانه لبخند مجد

 .. بخندد ریشم به اش موذیانه لبخند آن با مجد که بودم کرده تالش همه این من ، برسد پایان

 چه و میخواستم چه ، کردم نگاه بود دستکش و دفتر کردن جمع مشغول ناامیدی با که سوگل به و برگشتم

 نظر به بعید انچند داشتم هم آشنایی او با طرفی از که قاضی جانب از سخنانی همچین شنیدن نمیخواستم

 کنند اعدامش خواستند می آخر و اول ؟ داشت مفهومی عدالت شده خراب مملکت این در مگر ، رسید نمی

 کرده بازیچه را خودم مدت این تمام گویا ، بلعید می را مرگ کام گناهکار آن جای به آشیل اخر و اول !

 غرق خود خودبینی و غرور در قدر آن من اما بود مشخص هم اول روز از دادگاه این سرنوشت .. بودم

  .. کردم می برد احساس خالی دستان با که بودم شده

 تا کردند جور و جمع ساعت یک عرض در را ساعته دو دادگاه ، بود حکم کردن جاری حال در قاضی

  .. کنند مرگ راهی را متهم

 مجد کریه لبخند آن شاهد نمیخواستم ،  باشد دومم بار این که باختم نمی هرگز من ، بیاورم کم نمیتوانستم 

 آخرین .. مهره آخرین ، شدم می مات و کیش حالت این در نباید من ! باشم خبرنگاران انگیز نفرت نگاه و

 جلسه همین توی و شما جلوی اگه : گفتم بلند صدای با قاضی سخنان میان و دادم حرکت را ام مهره

  ؟ چی کنم ثابت ادعامو

 به رو تردید با و برد باال او برای سکوت نشانه به را دستش قاضی اما کند اعتراض تا دش بلند جا از مجد

 داشته مناسبی دلیل امیدوارم ! آشتیان جناب کردید بزرگی توهین دادگاه به االن همین شما : گفت من

 .. باشید

 شخصیتای دادگاه همین توی اگه : گفتم قاطعیت با و برخواسته جا از همگان متعجب نچشما مقابل در

  ؟ چی شخصیته چندین با بیماره یه اون بدم نشون مردم و ها رسانه به بتونم اگه ؟ چی کنم کنترل رو بیمار

 سینه به وسنگش اینقدر که پسرخالته رستمی نکنه : گفت من به ادبی از دور به لحن با و شد بلند مجد

 چه بخوای چه قاتله یه اون ؟ کنی ثابت مزخرفتو ادعای تا میپری قاضی حکم وسط ؟ هان ؟ آشتیان میزنی

 خانواده داغدیده دل فکر به ذره یه کنی فکر باختت به اینکه جای به بهتره تو و داره باالی سرش نخوای

  ! باشی انداخته مردم دل توی کثافت این که وحشتی و رعب و ها



 

ابلیــسوسوسه                       Page 399 | 462 
 

 جلسه از قاضی دستور با او بدهم را مجد جواب آمدم تا بودم عصبی سامانم به نا موقعیت خاطر به که من

 .. شد اخراج

 میشدم دچار مجد سرنوشت به هم خودم میرفتم در کوره از قاضی دستور از قبل اگر ، کشیدم عمیقی نفس

.. 

 میتونید ؟ مطمئنید اینکار بابت از آیا : پرسید و کرد من به رو مرد و گفت او گوش در چیزی قاضی مباشر

 شخصیت چند که بدید نشون جهانیان به بار اولین برای ایران اسالمی جمهوری های رسانه چشم جلوی

  ؟ داره وجود مرد این وجود در

 دادم جواب صراحت با پس بودم گرفته را تصمیمم من اما زد صدا را نامم نگرانی با و شد بلند جا از سوگل

 الحضرت علی حکم در دخالت و جلسه نظم زدن برهم خاطر به حاضرم نشدم موفق اگه و مطمئنم لهب :

 .. کنم مهیا رو شرایط تا بدید زمان بهم فقط ! بشم مجازات

  ؟ مدت چه -

  ! هفته یک : گفتم بلند صدای با و برده باال را ام اشاره انگشت

  ! روز سه -

 ترسیدم می ، بزنم کله و سر دادگاه با موقعیت این در نمیتوانستم ، دادم تکان باشه نشانه به را سرم

  .. گذارد باقی شبهه و شک جای ها آن برای من جای بی اصرار

  ! کن گوش بهم ! ماهان : زد داد سر پشت از سوگل

 شیدبا داشته نظر در باید ، آشتیان آقای : داد هشدار من به کرد می مرتب را اش پرونده که درحالی قاضی

 انحراف خاطر به ثالثا و دادگاه نظم به توهین خاطر به اوال نکنید ثابت رو ادعاتون دلیلی هر بر اگه که

 ! شد خواهید محکوم پرونده

 ، میدونم رو دروغ ادعای و شهادت عواقب من ! متوجهم : دادم جواب شجاعت با و کردم سپر سینه

 .. باشم داشته موکلم دیدار برای کتبی جازها شما طرف از من که شرطی به کافیه روز سه همین

  ؟ کتبی اجازه : پرسید شک با قاضی
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 نامه اجازه به نیاز و برخوردم مشکل به اوین زندان در موجود سیاسی شرایط خاطر به من متاسفانه -

 .. دارم شما کتبی

 میدم رو تیبشتر و متوجهم : گفت و کشید سفیدش  بلندش های ریش به دستی ، بست را پرونده قاضی

 سپس

  ! جلسه ختم : کرد اعالم و کوبید میز به را چکشش

 سه ، انداختم بود کرده سکوت مدت تمام که آشیل همان یا پیرمرد سمت به نگاهی و کشیدم عمیقی نفس

 .. بود کرده گیر هم خودم پای حاال و داشتم فرصت مردم چشمان جلوی او بیماری اثبات برای روز

 : گفت و داد قورت صدا با را دهانش آب پریا ، شتافتند من سمت به جلسه پایان اعالم از بعد پریا و سوگل

  ! داری ای برنامه که بگو خدا رو تو

 ؟ شدی دیوونه ؟ ماهان زد سرت به فکری همچین چطور :  پرسید حرص با و مالید را اش پیشانی سوگل

  ؟ کنیم آماده رو آشیل باید روز سه عرض در چطوری ؟! انداختی دردسر توی خودتو میدونی

 با که بودم خوانده تحقیقاتم بین ما فقط زدم حرفی همچین چرا نمیدانم هم خودم ، میلرزید ترس از هردو

  ! کرد نفوذ بیمار شخص ذهن به توان می هیپونتیزم

  ! میکنم یکاریش .. یه -

  ! میکنی میخوای هرکاری من برنامه بدون ؟ چیکار مثال : پرسید و کرد ای قروچه دندان سوگل

  ؟ ببره ازم کثافت مجد اون میزاشتم -

  ! شهرتتی فکر به فقط : زد غر و کرد سفت را چادرش کش سوگل

 ! گذاشت تنها را خبرنگاران انبوه سیل و من رفت و کشید را راهش ، گرفت را پریا دست گفت که را این

 ایستاده راهرو در که قربانیان خانواده ، شدم خارج جلسه از خبرنگاران سواالت یا هیاهو به توجه بی

 شده رانده بیرون جلسه از کار تازه وکیل یک مانند که مجد و کردند فحاشی به شروع من دیدن با بودند

 کردی خطا پا از دست ببینم کافیه : گفت من به و آورد باال تهدید نشانه به را اش اشاره انگشت بود
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 باشه نفعت به دادگاه حکم اگه حتی ، میریزم آب روی رو چیز همه بی قاضی اون و تو پته ! آشتیان

  ! میشه اعدام نخوای چه بخوای چه قاتل اون ! میکشونم عالی دیوان به رو پرونده

 دهنی تو یه تا دارم وقت روز سه من فعال : دمدا جواب و زدم پوزخندی نداشتم اطمینان آینده از اینکه با

 .. بزنم گشادت دهن به محکم

 عالی دیوان دست از ، هیچی که تو دست از اونوقت : دادم ادامه و دادم قرار اش شانه روی به را دستم

  ! برنمیاد کاری هم

  ! بخر شعور خودت برای کراوات جای به : گفت و زد پس عصبانیت با را دستم

  ! نشی اخراج مهمی این به جلسه از تا بنداز معاشرت آداب کتاب به نگاهی یه ، ادعا جای به مه تو -

 .. کردم حرکت حیاط سمت به جیب در دست و زدم چشمکی او به ، شد خفه شنید را این تا

 او به ، بود انداخته پایین را سرش و نشسته چرخدار صندلی روی ماموران کنار هم هوشنگ اتفاقا

  ؟ کبیر هوشنگ چطوره حالتون : پرسیدم و شدم کنزدی

 .. من .. من -

 می شمار به خوبی فرصت من برای این و داده هویت تغییر دچار دوباره فهمیدم ، شدم او لنکت متوجه تا

 .. کنم دیدار او اصلی شخصیت با بار اولین برای تا رفت

 بگذارند تنها را موکلم و من خواستم ردندمیک پورت و هارت من برای پیش ساعت یک تا که مامورینی از

  ! این کنار بندازم رو جفتتون نکنید کاری : گفتم و کردم تهدید را هردونفر پس نکردند گوش اما

 هری حاال ! دارم رو قاضی حکم موکلم با گو و گفت و مالقات برای من : دادم ادامه و کردم اشاره آشیل به

!  

 نگاه میتوانستم هنوز حال این با گرفتند فاصله ما از کمی و نداختها یکدیگر به نگاهی مامور هردو

 .. کنم حس را کنجکاوشان و سنگین

  ؟ خودتی این .. آشیل : پرسیدم مردد و زدم زانو او چرخدار صندلی کنار
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 .. جر حتی ؟ میکنم چیکار اینجا .. اینجا من : پرسید بغض با و داد تکان بله نشانه به بار سه دو را سرش

  ! شم بلند چرخدارم .. چرخ صندلی روی از ندارم جرئت

  ! شی بلند نباید -

  ؟ چرا -

 تو ! ات پرونده وکیل ، آشتیانم ماهان من : گفتم و داده نشان او به و درآورده کت جیب از را ویزیتم کارت

 .. کنم حمایت ازت قراره من و شدی تجاوز و قتل مرتکب

 کسی من .. من : گفت و داد تکان راست و چپ به تند تند را سرش بود زده زل ویزیتم کارت به که درحالی

 .. میخوام من .. من ! شده تنگ .. تنگ شوکا برای دلم ! نکردم تجاوز.. تج .. کسی به من ! نکشتم رو

  ؟ چی پریا -

 حاضر ونقرارم سر .. سر اون : گفت مالید می را هایش شقیقه که درحالی و داد تکان محکم را سرش

  ! کرده ازدواج اون .. اون ! بودم تنها شب تمام .. تمام من .. شد پرپر ها گل ، نشد

 مشتاق و نکرده ازدواج اون ، آشیل منه پیش پریا : گفتم آرامش با و گذاشتم پایش روی به را دستم

  ! بدی قول یه بهم باید فقط ! دیدنته

  هست؟ تو پیش .. پیش : یدپرس بریده بریده و آورد باال را سرش تعجب با

 نخوری تکون چرخدار صندلی این روی از فردا تا بدی قول بهم اگه : گفتم و فشردم محکم را زبرش دست

 رو تو ابلیس ! کنم کمک بهت میخوام من ؟ باشه .. میام مالقاتت به پریا با من کنی بازی را فلج یه نقش و

  ! کنیم نابودش باید ما ! انداخته دردسر توی

 فقط .. فقط ! نمیشه نابود هیچوقت اون .. اون : داد جواب ناامیدی با و انداخت ماموران به نگاهی او

 ! کرده کمین

 .. آشیل ، شده جنایات این مرتکب ابلیس کنم ثابت دادگاه به که میکنم هرکاری من -
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 وحشی موذی یسابل آن به شباهتی هیچ که لطیفش و معصوم چهره به نگاهی ، گرفتم را دستش هردو

 کافیه فقط نیستی قاتل تو که میدونم ! خوندم رو دفترچه من .. بجنگی باهاش باید : گفتم و انداختم نداشت

  ! بفهمن هم اونا

  ! کنند نمی .. باورت اونا ؟ میگی اینو .. اینو بهشون چطوری .. چطور -

 چون کنند اعدامت نمیذارم ، بیماری تو مکن ثابت میتونم اینطوری ! کنم هیپنوتیزمت دادگاه توی میخوام -

 .. بشی درمان تا تیمارستان به میفرستنت اونا ! نیستی الیقش تو

 جلوشو .. میتونستم کاش .. کاش : گفت انگیزی غم لحن با و چکید چشمانش گوشه از اشکی قطره

 .. رو ابلیس .. و شد لتبدی واقعیت به گوش دو و سر یه .. دوگوش و سر یه ، شد رها اون .. اون ! بگیرم

  ! ساخت

 ! بودم من گوش دو و سر یه .. سر یه : داد ادامه و زد زل چشمانم به شفاف تیله جفت دو آن با

 حالتی در او ! کنم یبرداشت چه حرف این از باید دانستم نمی ، کردم مکث لحظه چند و شدم بلند او کنار از

 اگر ! گفت می سخن خود کودکی هیوالی همان یا گوش دو و سر یه از کرد می تکلم آشیل شخصیت با که

 .. آشیل اما بود قبول قابل برایم زد می حرفی چنین ابلیس

 به تا کردند پلیس ماشین سوار را آشیل و شده ما مکالمه ادامه مانع خود هنگام به نا دخالت با ماموران

 .. برگردند زندان

 یه میتونی .. چطور تو : گفتم خود با و ماندم خیره آشیل داشتنی دوست و مظلوم چهره به شیشه پشت از

 .. نداشتی تقصیری هیچ تو ؟ باشی گوش دو و سر

 و پیچید گوشم در گفت که آخری جمله تنها ، ببینم را او چهره نتوانستم دیگر و کرد پشت شیشه به آشیل

 .. شد تکرار بارها اکو مانند

 شدم ولو تخت روی اینکه از بعد پس دارم نیاز سوگل و پریا کمک به ناگریز پرونده برد برای دانستم می

 کارت دارم قبول : داد جواب بوق چهار سه از بعد او و گرفته تماس محبوبم روانشناسی دانشجوی با

 نمیدونم دقیقا ولی میده نتیجه فهمیدم و رفتم ات دهای دنبال خونه رسیدم تا من  اما بود فکر بی و احمقانه
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 جایی قبال اگر و کرد افتخار هوشت به باید که باشی پرونده چیزی یه اگه ! ماهان درآوردی کجات از اینو

 .. بود نرسیده من فکر به االن تا چون داره تقدیر جای بازم خوندی

  ! دیگه اینیم ما : گفتم و خندیدم

 روزه سه فرصت این و باختیم رو پرونده این تقریبا ما ! میخندی شرایطم این تو یحت نمیشه باورم -

 مثل دقیقا روز سه این ! میدن آب بهش ذبح از قبل که دارم رو گوسفندی اون حس ؟ چیه مثل میدونی

 حاضر حال در مجربی روانپزشک هیچ ما اوال چون بده جواب که نمیدم تضمینی هیچ بهت من و همونه

 فکر اگه ! کنه باور کسی نیستم مطمئن دوما و باشه مسلط حد این تا هیپنوتیزم علم به که نداریم رانای تو

  ؟ چی فیلممونه کنند

  ؟ میکنند رد رو معتبر روانپزشک یه ادعای مردم نظرت به -

 کسی نایرا تو معموال و مستقله علم یه هیپنوتیزم اما نه یا میدونی نمیدونم ! نیست کسی اینه مشکل -

  ! نداره اعتقاد بهش اونقدر

 که باالخره : دادم جواب بودم شده خیره سقف به باز طاق که درحالی و کرده ستون سرم زیر را دستانم

 بر از رو هیپنوتیزم علم که نیست شده خراب این کل تو نفرم یه میگی تو یعنی ! باشه نفر یه باید ؟ چی

  ؟ کنه کمک بهمون بتونه و باشه

 میتونم و کردم می شرکت نارگیلی استاد آموزشی های کارگاه تو قبال من راستش ! بگم چی .. فهووو -

 .. نداشت دست رو هیپنوتیزم تو بگم اطمینان با

 ! میکنیم پیدا رو نارگیلی استاد همین خب : گفتم خوشحالی با و نشسته تخت روی و شدم زده هیجان

 .. میگیرم کمک ازش و میدم مبلغی یه بهش

 گرفتم خبر ها بچه از وقتی اما نابغه رسید منم فکر به که این خب : داد جواب تاسف با و کشید آهی سوگل

 ماه یه همین پدرش گفت اون و زدم زنگ توحید به منم دادند پسرشو شماره و ندارند اطالعی گفتند بهم

  ! کرده فوت پیش

 قول به ؟ داشتم من که بود شانسی چه این ، شدم دراز تخت روی دوباره و زدم ام پیشانی به ای ضربه

 ! شد می خشک آب رفتم می دریا لب اگر بیامرزم خدا مادر
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 یه ؟ نداری هیپنوتیزم از ای سررشته هیچ سرت خیر روانشناسی هم تو ببینم ؟ چیه بعدیت گزینه خب -

  ! میگیرید سخت چقدر دیگه میخواد زنجیری ساعت

 روشش و راه به اگه تو ! کسیه هر کار هیپنوتیزم مگه ضمن در ؟ بینیمی زیاد فیلم ماهان ؟ ساعت یه -

 مثل حساسی بیمار اونم ! میشه زندانی ناخودآگاهش ضمیر توی و میکنه قفل بیمار ذهن نباشی وارد

  ! آشیل

  ! بود شده سوییچ دوباره دادگاه از بعد امروز .. آشیل مورد در خب : دادم جواب و کردم ای سرفه

  ؟ فرانسوی پیرمرد یا اتریشی دوک ؟ بود چی دفعه این ؟ جدی اوه : پرسید تعجب با

 خیلی پس برم می مالقاتش به رو پریا که دادم قول بهش من و آشیل خود ! بود خودش ! هیچکدوم -

 میگم چی میدونی که خودت ! کنی آماده دخترو اون حرفا این و عاطفی روحی لحاظ از اگه میشم خوشحال

 کوره از آشیل دیدن با یهو که کن القا بهش جوری یه اما سخته براش دیدار این حتما و جاوزشهمت یارو ،

 میخوام چون بزنم حرف باهاش و بیام اونجا نمیتونم امروز من ! درنیاره بازی غریب من ننه و نره در

 .. بدم انجام رو پرند جنازه تشیع کارهای

 کمک مطمئنی باره اون در .. ماهان راستی : گفت و گرفت نیمحزو و مالیم لحن پرند نام شنیدن با سوگل

  ؟ نمیخوای

  ! میکنم یکاریش خودم ! آره : دادم جواب و کشیده ای خسته آه

 چه آشیل نیستم مطمئن فقط شه رو به رو باهاش باید باالخره چون میکنم آماده رو پریا منم باشه -

  ! میده نشون اش قلمبه شکم به واکنشی

 .. مینطوره منم -

 پرند جنازه تشیع مراسم به زودتر چه هر باید ، گذاشتم کنار را موبایلم و کردم خداحافظی سوگل از

 زمین روز چهار سه مرده جسد که نبود درست انسانیت دید از نه و شرع لحاظ از نه ، کردم می رسیدگی

 .. ندبما
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 بسته در به که هربار ، بردم پناه خود برادر و پدر به ندیدم همیاری او خانواده جانب از که آنجایی از

 سامان مانند کمی میخواست دلم ، کرد می حمایت من از میل کمال با بودم متنفر او از که مردی میخوردم

 خود ذهن از را گذشته تلخ خاطرات ات کردم می تالش هرچقدر اما بخشیدم می را او و داشته مروت و رحم

 نداشتم فانی دنیای این در را کسی دو آن جز که کنم چه ! نداشت ای فایده ، میخوردم بسته در به کنم پاک

.. 

 برای داشتم انتظار ، کردم اعالم را دخترشان فوت خبر و دادم پیامک پدرش شماره به پرند موبایل با

 پرند مرده پیکر سر باالی کسی سامان و پدرم ، من جز اما برسند رمزا به بعد روز جنازه تشیع مراسم

 .. نبود

 هاي خواب الي به ال از را او و کردم پرواز مغزم های چاله قهقهرای به پرند پوش کفن جسد دیدن با

 .. چیدم درهمم

 .. میبینم خواب هم هنوز کردم احساس

 .. او هاي دست سمت كشیدند مي پر شدند مي بال ، رفتند می خواب دستهایم ، خواب در

 چندین که مادرم آغوش به  مرا دلتنگی از موجي ! نکردم باور را خوان نوحه هاي لب ، شدم که بیدار

 را من كه ،مادري است خوابیده كه مادري ، مانده جوان هنوز كه مادري ! کرد پرتاب بود تر ور آن مزار

 .. است حامله ماهه ٤

 و تلخ لبخند مریم شیرین نام دیدن با ، میزدم سر او به بیشتر روزها این ، کشیدم دست مادرم قبر روی به

 .. نشست هایم لب روی به گزندی

 .. شده تنگ اونم دل : گفت و کرد لمس را ام شانه سر پشت از دستی

 برسانم حداقل به را صدایم لرزش کردم می تالش که درحالی و فشردم را برادرم انگشتان پشت همان از

  ؟ سامان نه مگه .. میبینه رو ما اون : پرسیدم

  ؟ نباشه ما به حواسش میشه مگه ؟ نبینه میشه مگه ! مامانه اون ! آره -



 

ابلیــسوسوسه                       Page 407 | 462 
 

 همیشه مامان : داد ادامه و کرد لمس شست انگشت با را نامش میم حرف ، زد زانو کنارم و گفت را این

 روی ترسناک اخمای همون از میدم انجام بدی کار وقتی حتی و میکنم حس حضورشو گاهی ، اینجاست

  ! میشینه پیشونیش

 : گفت و کرده پاک را اشکم دانه سه دو محبت با برادرم که زدم زهرخندی و ریختم اشک قطره سه دو

 ؟ ماهان بود کی کرد اخم بهم که باری آخرین میدونی

 عصبی خیلی مامان ! زدم سیلی بهت که روزی همون : گفت و کشید آهی ، دادم تکان نه نشانه به را سرم

  ! کردم می بلند دست کوچیکم داداش روی نباید من چون شدم پشیمون هم خودم ، کرد سرزنشم و شد

 داشت لب به ملیحی لبخند که درحالی و گرفت قاب را صورتم سامان ، ترکید حرف این شنیدن با بغضم

  ! مشتی اشکاتو نبینم : گفت

 .. من .. من .. سامان : دادم جواب و چسبیده محکم را هایش دست مچ

 به را سرم سامان ، کردم ام احمقانه غرور نثار تپل فحش سه دو زیرلب و کنم کامل را ام جمله نتوانستم

 داداش .. دارم دوستت منم : گفت کرد می نوازش را کوتاهم موهای که درحالی و گذاشت اش سینه روی

 ! من احمق کوچیکه

 در زدم می پا و دست پناهی بی اوج در که روز آن و میداد امنیت احساس من به همیشه برادرم آغوش

 گوشه از را پدرم که دریغا ، باشد ابدی آرامش این کردم می آرزو ، رسیدم آرامش به او بازوهای میان

  ! شد دود ام برادری شیرین احساس و دیدم چشمانم

 شب اون از بعد نداشتم انتظار .. گرم دمت : گفتم او به بمی و گرفته صدای با و شدم جدا سامان آغوش از

  ! کنی کمک بهم

 .. کنارتیم همیشه بابا و من ! ماهان میکنی چیکار نیست مهم -

  ! برم باید .. باید من : گفتم و نشست لبم گوشه پوزخندی پدر لفظ شنیدن با

  ؟ زودی همین به ؟ کجا -

  ! هستم جدیدم پرونده درگیر روزا این که میدونی : دادم جواب و شده بلند جا از
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  ! سالمت به برو .. باشی موفق ! میفهمم : گفت و کشید آهی او

 او به سردی نگاه ، بود ایستاده پدرم برگشتم، عقب به ، کردم تشکر دوباره و دادم ای مردانه دست او با

 .. کرد خطاب بلند صدای با را نامم که گذشتم پدرم کنار از تفاوتی بی با و انداختم

 از هنوزم میدونم : گفت سوزناکی لحن با و داد قرار ام شانه روی پشت از را دستش که ایستادم جایم سر

 ! متاسفم لحظات اون تک تک برای من اما ماهان نمیدونی و نشدی پدر تو ، هستی عصبی دستم

 یه تو فقط حاال گرفتم درس اشتباهاتم از و شدم عوض من ! کنم اذیت مادرتو و سامان ، تو نمیخواستم

  ! میکنم خواهش ! بده من به دوباره فرصت

 گریه و ها همسایه و سامان داد و جیغ ، مادرم های ضجه ، آوردم باال را سرم و کشیدم ای خسته نفس

 ، باشند امان در پدر خشم از تا بودند شده قایم گنجه پشت که معصومی بچه پسر دو آن ، خودم های زاری

 و همه و سامان لگن و بازو روی کمربند رد جای و ادرارم از خیس شلوار ، مادرم کبود های سینه و کمر

 .. گذشت چشمانم پیش از ثانیه چند عرض در همه

 که مردی به چطور ! نبودم فراموشکار برادرم مثل من خوشبختانه و بود دیر خیلی بخشش برای گاهی

  ؟ میدادم دوباره فرصت یک بود کودکیم روزهای و مادر قاتل

 فرصت یه تو به منم ، شد زنده دوباره مریم هروقت : گفتم نفرت با و زده پس ام شانه روی از را دستش

 .. آشتیان آقای ای غریبه یه برام فقط تو روز اون تا ! میدم دوباره

 .. ماهان -

 .. شدم خارج قبرستان از او سخنان به توجه بی و کردم فرو پنبه هایم گوش در

 گفتم او به بار آخرین برای کردم روشن را اتومبیلم اینکه از بعد و فرستادم پرند برای را خداحافظی بوسه

  ! پرند باش منتظرم .. دارم دوستت منم :

 که پیرمردی و چادری زن به چشمم وقتی اما شدم خارج قبرستان محوطه از و گرفتم عقب دنده آرام آرام

 به هم سری یه نیست بد : گفتم خود با و افتادم آشیل خاله یاد به ناخوداگاه افتاد برمیداشت قدم کنارش در

  ! ببینم رو دوستش و دایی و بزنم اونا خونه
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 پس نیامد که باشد داشته  حضور دادگاه در بود قرار و بودم گرفته را اش خاله شماره که هست یادم

 اشتباهی شماره حتما کردم گمان ، نداد جواب اما زدم زنگ او خط به و درآورم ماجرا از سر شدم کنجکاو

 داری خش صدای با گرفتم تماس او با سوم بار برای که زمانی اما است کار در ای حیله و داده من به

  ؟ بله : داد جواب

 همو زهرا بهشت تو ما ؟ دارید خاطر به ! خواهرزادتون پرونده وکیل هستم آشتیان ماهان من خانم سالم -

 هم زدم زنگ که اینه مزاحمت از غرض ! بانو نیومدید اما باشید داشته حضور دادگاه تو بود ارقر و دیدیم

 .. اجازه با بزنم مادریتون خونه به سری یه هم و بپرسم رو غیبتتون دلیل

  ! آشتیان آقای نیست خوب اصال برادرم حال -

  ؟ بله : پرسیدم تعجب با

  .. میمیره داره -

 .. جایی اورژانسی بزنید زنگ بخ ؟ چیه منظورتون -

 ضریب ، کردند خارجش دستگاه زیر از ما رضایت با و میکنه تموم امشب اخر تا گفتند دکترا نداره فایده -

  ! پایینه خیلی هوشیاریش

 .. زد حرف نمیشه تلفن پشت اونجا بیام سر یه من نداره اشکال اگه : دادم جواب و کشیدم هوفی

  لطفا نیدک یادداشت آدرسو بله -

 هم برادرش مرگ شاهد حاال که بود کشیده خواهر و مادر و شوهر از کم بیچاره زن ، دردسر پشت دردسر

 .. داشت تعجب جای کشید می نفس االن تا خودش ؟ بود

 فایده هم خودم که خریدم آبمیوه سه دو و کمپوت یک داشت قرار آنها کوچه نزدیک که سوپرمارکتی از

 بلند گرم جای از نفسم ! میخریدم آبمیوه برایش من و بود گور لب پایش یک مردک ، دانستم نمی را اش

  ! داشت کراهت اصال رفت مردم خانه نمیشد که خالی دست ؟ میشد
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 اشان قدیمی ساختمان پریده رنگ در زنگ و افتادم راه آنها خانه سمت به خرید پالستیک یک با خالصه

 روی خاصی بازسازی هیچ و است تهرانی 60 دهه های خانه از دادمی نشان آن آجری بافت ، فشردم را

 .. نگرفته صورت آن

 مامان سنتی بافت یک از نما مثل هم داخلی فضای ، شدم خانه وارد یاهلل با من و کرد باز برایم را در خاله

 آدم ینویتر در که چینی عروسک و قدیمی تلویزیون دستگاه یک ، پشتی سه جز و بود برخوردار بزرگی

 .. نمیشد دیده نشیمن در چیزی قالی سه دو و داشت قرار

 از را خرید قدردانی و تشکر با داشت سر به مشکی چادر بودم دیده را او که روزی اولین مثل که خاله

 گریه را شب تمام که بزنم حدس توانستم می اش کرده پف چشمان و رو و رنگ بی چهره از ، گرفت دستم

 .. است کرده

 خواب اتاق تو داره دیدم پریشب : گفت و زد گریه زیر دوباره که کردم دلجویی او از و نیاورد طاقت دلم

 بیمارستان تو گفتند و کردند امید قطع کامال دکترا ! بود شده پاره مغزشم مویرگای از چندتا ، میکنه خرخر

 دیگه ! برسونند خودشونو فردا تا زدم زنگ اقوام به و اینجا آوردمش منم برنمیاد دستشون از کاری

 .. شدم کار و کس بی دنیا این توی کامال

 .. هستند که هاتون بچه ؟ خانم حرفیه چه این -

 ؟ منن فکر به اینا مگه وکیل آقای هایی بچه چه : گفت و کرد پاک را هایش اشک چادر لبه با

 از مار مثل رفت خدا رحمت به پدرشون تا ! دارند مادر انگار نه انگار خودشونند زندگی پی هرکدومشون

 برمیام خودم پس از من شکر رو خدا باز ! رفتند و کردند تقسیم رو میراث و ارث و دراومدند سوراخ تو

 سرم پشت عروسم اینقدر بودم پسرام از یکی خونه مدت یه ، میذاشتند سالمندان خونه تو هم منو وگرنه

 میرن خارجه سفر همه این ! زاییدمش من که پسری ! من پسر ! برم اونجا از خواست ازم پسرم که گفت

 رو خدا ! نیستم محتاج اینا به من شکر رو خدا ، بزارن مادرشون دست کف پول چندرغاز یه نشده بار یه

  ! آدم اوالد جز دارند شباهت هرچی به ، میگیره خندم هام بچه میگی شما ولی ! درمیارم خرجیمو شکر

 اصل سر سریع پس نداشتم او با دل و درد برای زمانی و بودم شنیده زیاد را زنکی خاله های حرف این از

  ! کنم تبرئه برای تالشمو تمام قراره من و دیگست روز دو آشیل دوم  دادگاه : گفتم و رفتم مطلب
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  ؟ گناهه بی خواهرزادم فهمیدید باالخره ؟ چطوری -

  ! نیازه هم شما شهادت چون باشید ادگاهد تو شده ساعتم یه میخوام ازتون ولی میبینید حاال -

  ؟ چی به شهادت : پرسید تعجب با

 اونا شهادت از تا داشت هم بیشتری اقوام کاش ای ! کرده نمی کارایی همچین و بوده کی آشیل اینکه به -

 .. حیف بردیم می سود هم

 .. اونم که بود داییش یه ، واقعا آره : داد جواب و خورد افسوس

  ؟ ببینم رو جان دایی میتونم اجازه با راستی : پرسیدم تردید با

  ! نمیکنه عایدتون چیزی مالقاتش ، نداره خوشی حال ! واال بگم چی -

  ! داشتم ازش که تصوریه شبیه چقدر ببینم میخوام فقط -

 .. کرد راهنمایی میکشید را آخرش های نفس آن در او که اتاقی سمت به را من و خورد جا کمی زن

 . داشت قرار پلکانش مقابل دایی خان تخت که بود بزرگی و طویل سالن ، کنم عرض چه که اتاق لبتها

 و دین بی مردی اش دایی کرد می توصیف آشیل که طور آن ، باشد باز خانم میخورد هم اش قیافه به

  ! زد می سیخ را لخمشان گوشت شبها و میداد ها زن به لخم گوشت روزها که بود ران هوس و ایمان

 مرد همان را ان میتوانستم هنوز اما میکشید را آخرش های نفس خاله قول به و بود فرتوت و پیر اگرچه

 خودم روزی اینکه فکر از ، کنم تصور زدن ساطور حال در پیشخوان میز پشت و گذشته سال بیست جوان

  ! شد می سیخ تنم بر مو بخوابم تخت این روی تنها و تک هم

 دراز قبله سمت به من روزی اگر راستی به اما کند خشکش و تر که داشت خواهری دکمر این باز

  ؟ رسید می دادم به کسی چه میکشیدم

 گوشت این مالقات از چه آخر گفت می راست زن ، کردم نگاه او معوج و کج چهره به و ایستادم او کنار

  ؟ بودم ایستاده آنجا که میشد نصیبم جان نیمه
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 ها پله از چشم هم آخرش های نفس این حتی : گفت گدازی و پرسوز لحن با و ایستاد ارمکن آشیل خاله

  ! برنمیداره

  ؟ ها پله : پرسیدم کنجکاوی با  و دادم باال را ابرویم تای یک

 افتاد ازش مادرم که هایی پله همون : گفت ناراحتی با با و زد اشاره داشت قرار سرش پشت که پلکانی به

 همش ! خورد می افسوس مادرم یاد به و نشست می ها پله این جلوی عصر تا ویلچر با روزا خدا بنده !

  ! گفت می نامفهومی های کلمه و میزد اشاره ها پله به میداد تکون زور به که کوچیکش انگشت با

  ؟ هایی کلمه چه مثال -

 نیست معلوم ، نفهمیدم هیچوقت که نم ! اعلم هللا : گفت و زد اشاره خانه سقف به ، انداخت باال ای شانه

 نمیدونم من واال ! خورد سر مادر یا افتاد مادر میگفت شاید ! نه یا بوده دیده چیزی مرد مادرم وقتی که

  ! بودند خونه تو آشیل خواهرزادم و داداشم فقط نبودم اینجا چون

 مادرتون باز ! کردند سقوط رتفاعا از خواهرتون هم و مادر هم ، بده صبر بهتون خدا : گفتم و کشیدم آهی

 .. خواهرتون اما بوده اتفاقی

  ! کرد سقوط ها پله از اونم ! بود اتفاقی خواهرمم : داد جواب تعجب با او

  ؟ نداد هلش بالکن از شوهرش مگه ؟ ها پله -

 از بعد و بود خواهرم عاشق دامادمون ؟ وکیل آقای چیه حرفا این : گفت و داد سر تمسخرآمیزی خنده زن

  ! گرفت زن نباشه سرپرست بی آشیل که من مادر اصرار به و گرفت افسردگی طوالنی مدت یه مرگش

 را همسرش خانواده سر که بود کرده بافی داستان پدرش بار این یا بود گفته دروغ هم باز آشیل یعنی

 مادرش مرگ درباره دبای چرا آشیل آخر درمیامد جور بیشتر منطق و عقل با دوم گزینه ؟ بمالد شیره

 یک گویا ! گفته دروغ هم اتفاقات سایر درباره که همانطور : گفتم و دادم خودم را جوابم ؟ گفت می دروغ

 داستان آن در حقیقتی هیچ شوکا جز که رسیدم می باو این به داشتم کم کم و نبود شکمش در راست روده

 ؟ کردم می اعتماد او بیماری به چگونه دروغ ههم این با ! ندارد وجود اش کودکانه های بافی خیال و

 تک تک به میتوانستم که جوابی تنها فعال ! باشد اش بیماری هم هایش دروغ این دلیل بود ممکن اصال
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 تنها این خوشبختانه " نیست بعید او از چیز هیچ و است روانی بیمار یک آشیل " بود این بدهم سواالتم

 .. بود واقف آن به هم سوگل بلکه من نه بار این و میدانستم او زا که بود ناپذیری انکار حقیقت

 دوم دادگاه در که داد قول او ، کردم خداحافظی آشیل خاله از و کرده مغفرت و آمرزش طلب اش دایی برای

 .. باشد داشته حضور

 .. زدم است آشیل صمیمی دوست داشت اظهار زن که مسیحا آتلیه به سری اطراف همان در اتفاقا

 : گفت و برخاست جا از من دیدن با بود نشسته تاب لپ پشت و بود آشیل سال و سن هم تقریبا که مردی

  ! بخیر عصر سالم

 سالم -

  ؟ جانم -

 آقا شما : پرسیدم او از و انداختم او پرفسوری سبیل و ریش و نشینی میز پشت بزرگ شکم به نگاهی

  ؟ هستید مسیحا

  ! بفرمایید خودمم بله -

 این اما باشد خفن خودش مثل باید نامد می آشیل دوست را خودش که کسی کردم می احساس چرا نمیدانم

 می چپش دست در که ای نقره حلقه از و بود تر معمولی کردم می هم را فکرش که چیزی آن از یکی

 بعد احتماال که است خانواده اهل و ذلیل زن و زیر به سر مردهای ان از بزنم حدس توانستم می درخشید

 وقتی و نه یا میخواهد چیزی خانه پرسد می او از و زند می زنگ همسرش به بندد می را آتلیه اینکه از

 معمولی کاندوم بسته یک داروخانه از ، داد او به روزانه های خرید از بلندی لیست غرغرویش و تپل زن

 هرشب معمول طبق اما رود می خانه به یدخر های بسته با درآورد عزا از دلی شب اینکه امید به و گرفته

 هم اگر و ندارد سکس برای نایی دیگر که گیردمی کشتی ها بچه با و میخورد خانمی کوکوسبزی از آنقدر

 از طرف خالصه ! است قرمز خانمی وضعیت یا و میخوابند دیر ها بچه ، کند می ناز خانمی باشد داشته

 پورنی فیلم نور بازتاب از را این اساسا و داشت پیش در ای ندهکن کسل زندگی که بود مردهایی دسته آن

 که داشت هایی زندگی همان از ! وضعش و سر نه بزنم حدس توانستم می بود افتاده پشتش شیشه در که

 یکی اما افتاد خواهند آن دام در مردان تک تک بگویم است بهتر و بودم کرده تجربه روزی یک هم من
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 و پورن گرفتار خفنش اسم برخالف مسیحا مثل یکی و میدهد نجات را جانش و دکن می زرنگی من مثل

  ! شود می ها بچه و خانمی غرهای

 آقای درباره میتونم : پرسیدم و کردم معرفی را خود سپس آمدم بیرون خیال و فکر از و کردم ای سرفه

  ؟ بپرسم سوال چندتا رستمی آشیل

  نمیاد یادم شخصیو همچین ستشرا ؟ آشیل : گفت و کرد فکر کمی مرد

  ؟ نه ! بودید کالسی هم شما ولی : گفتم تعجب با

 و نشست چرخدارش صندلی روی ، زد خنده زیر بود شده نظر مورد شخص متوجه تازه انگار که مرد

 حسابی مرحله از طرف ، یادمه آره ! خجالتی و منزوی پسر اون ! میگی کیو اومد یادم حاال ! آشیل : گفت

 شما و خواستگاری رفته ؟ شده چی ! بزنه حرف دختر یه با حسابی و درست نمیتونست و بود پرت

  ؟ کنید تحقیق دربارش اومدید

 ! خجالتی و زیر به سر ، پاک ! دیدم زندگیم تو که پسریه ترین نجیب اون که بدم اطمینان بهتون بزارید

  ! نمیکنه خالفی کار که مطمئنم

 مردی بدونید بهتره پس خب : گفتم داشت طنز مایه ته که لحنی با و گرفت ام دهخن او های حرف شنیدن از

 ! شده گناه بی دختر و زن 56 جنسی آزار و قتل مرتکب زنید می حرف ازش که

 ؟ میزنید حرف اون درباره دارید مطمئنید ؟ آشیل : داد جواب و خندید مسیحا

 ؟ کنید نمی دنبال رو اخبار مگه ؟ چطور : ادمد جواب و نشسته چرم صندلی یک روی ، او میز مقابل

  ! شنیدن اسمشو همه تقریبا

 .. نبود آدمی همچین اصال اون ! باشه آشیل کردم نمی فکر ولی بودم شنیده ابلیس از چیزایی یه -

  ؟ بگید تر واضح میشه -

  ؟ هستید کی شما بدونم اول میتونم : پرسید و انداخت من به ای موشکافانه نگاه مرد

  ! دادگستری یک پایه وکیل ، آشتیان ماهان -
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 ! شنیدم زیاد اسمتونو : گفت و داد لم صندلی روی ، نشست هایش لب بر کمرنگی لبخند

 ؟ باشه نشنیده که کیه : گفتم غرور با و آورده بیرون کتم جیب از را ای دفترچه و خودکار

  ؟ هستید اش پرونده وکیل شما -

  ! اجازه با -

 از میتونم بخواید اگه اما ندارم آب جز چیزی اینجا من : گفت و شد بلند جا از ، کشید عمیقی نفس او

 .. بگیرم آبمیوه کناری سوپرمارکت

  ! نمیمونم زیاد ، مچکرم -

  ؟ بدم جواب باید چی به ! آمادم من خب : گفت خونسردی با و نشست صندلی روی دوباره

 و بودید ارتباط در کی تا ؟ شدید آشنا هم با چجوری ، بگو آشیل از : پرسیدم و کرده حاضر را خودکارم

 ؟ میشناختیش قدر چه

 که اونجایی از و بودیم کالسی هم فقط ما ! نمیشناختم رو رستمی اصال من : گفت و انداخت باال ای شانه

 همه اب ! داشت مرموزی و عجیب شخصیت اون ، بودیم ارتباط در گاهی کردیم می کار هم با گروه تو

 .. اون .. اون میدونی و داشت فرق میشناختم که آدمایی

 بود منزوی : پرسیدم تردید با و کردم دستی پیش من پس بیابد را خود نظر مورد کلمه توانست نمی انگار

  ؟

 نبودم ارتباط در باهاش واقعا من ، میخواد چی بفهمی نمیتونستی هیچوقت ! ساکت و منزوی ! دقیقا -

 دوست کسی و بود عجیبی آدم اون هممون نظر به ! خوردیم می غذا بوفه تو علی و بهزاد با گاهی ولی

  ! بشه خور دم باهاش نداشت

 می چشماش جلوی موهاشو معموال : داد ادامه بود زده زل کوری نقطه به که درحالی و زد پوزخندی

 به اگه که زنی از افسانه یه ، کرد می اشاره یونانی افسانه یه به گاهی اما نفهمیدم دلیلشو هیچوقت ریخت

  ! کرد می جادوت میشدی خیره چشماش

  ؟ مدوسا افسانه -
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 می رو آشیل من از بهتر شما اینکه مثل : داد جواب بود خورده جا من اطالعات باالی حجم از که او

  ! آشتیان آقای شناسید

 قطع ارتباطتون کی از تقریبا : ادمد جواب و کرده یادداشت بودم کرده برداشت هایش حرف از که نکاتی

  ؟ شد

  ! ندیدمش دیگه شد تموم دانشگاه وقتی از تقریبا ، بشه قطع باشه الزم که نداشتیم ارتباطی هیچوقت ما -

  ؟ اینجاست مادربزرگش خونه میدونستی -

  ؟ مادربزرگش : پرسید تعجب با

 حاال اما کرد می زندگی مادربزرگش و دایی با قبال اون ، میکنه زندگی قدیمی آجری خونه تو که پیرزنی -

 ؟ چیه مهمونیا جریان ! کشیدی انحراف به رو آشیل تو میکنه حس چون متنفره تو از که داره خاله یه

  ؟ بردید می جایی پسرو اون شما

 نم ! قبله سال بیست حداقل برای ما آشنایی که میدونید ! نکنم فکر : گفت و داد تکان نه نشانه به سری

 دخترا و مهمونی از معموال ! نداد جوابی اون اما بیاد ما دورهمی به میتونه که گفتم اون به بار یه فقط

 .. نمیومد خوشش

  ؟ اونا از بخشی فقط یا دخترا همه از -

 میومد خوشش آشیل از هم کسی اگه حتی ! میشناختم که بود آدمی ترین بیخیال ، نپرسیدم هیچوقت -

 پسر اون وکیل آقای میدونید ، زد می حرف مردم با ندرت به اون چون بشه زدیکن بهش نداشت جرئت

  ! بود وحشتناک اجتماعیش روابط اما بود تیزبینی و باهوش العاده فوق

 به ! زده توهم احمقش خاله حتما ، میشناسد را آشیل کمتر هم من از مرد این : گفتم خود با و کشیدم آهی

 حین و نداشت تکانی یا پلک پرش ، بود میزون صدایش تن ، کند هم سر غیدرو بخواهد که نمیامد نظر

 که نمیدیدم رفتارش در کاری فریب و دروغ از ای نشانه هیچ ! بود زده زل چشمانم به مستقیما مکالمه

 . کنم شک او به بخواهم

 .. اشتگذ می دستم کف میاورد خاطر به یا دانست می آنچه هر و گفت می سخن رک و صادق ، صاف
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  ؟ آقای ممنون خیلی : گفتم و بستم را دفترچه ندارد سودی او با مکالمه فهمیدم که آخر لحظه

  ! خواه بیژن -

  ! کردید بزرگی لطف : گفتم لبخند با و دادم دست او با

  ؟ نه میکنند اعدامش ؟ میشه چی حاال : پرسید بیخیالی با و کرد هایش جیب در دست

 از او اما بدهد خرج به احساسات کمی هم غریبه برای بود ممکن آدم ، خوردم جا او سرد و بیخیال لحن از

 نمی ، نکرد تعجب اندکی و خندید فهمید را ابلیس نام وقتی حتی ، نشد شوکه اصال امان مکالمه ابتدای

 بیژن یآقا بپرسم دیگه سوال یه میتونم : پرسیدم و کردم تردید و شک احساس او برخورد این از چرا دانم

  ؟ خواه

 .. حتما -

  ؟ نه مگه .. میدونستید شما : دادم ادامه و انداخته او ازدواج حلقه به نگاهی

  ؟ میزنید حرف چی از -

 .. میدونید خوب خودتون -

 محافظه آدم ! نکنم مسائل این قاطی خودمو میدم ترجیح من خب : گفت و داد تکان نه نشانه به سری

 .. دارم خونه ویت باردار زن یه و کاریم

 چه تماشای مشغول من اومدن از قبل  بپرسم میتونم : پرسیدم و انداختم تابش لپ نور بازتاب به نگاهی

  ؟ بودید فیلمی

 شده هول که درحالی و بست را صفحه سریع پس شد تاب لپ نور بازتاب متوجه و گرفت را نگاهم رد او

  ! شخصیه چیزا این .. این .. این : داد جواب بود

  ! قانون مامور برای نه -

  ! آشتیان آقای نیستی قانون مامور تو و : غرید خشم با و داد فشار هم روی به را هایش دندان



 

ابلیــسوسوسه                       Page 418 | 462 
 

 که صدایی و پریده رنگ صورت و درشت چشمان آن از ، بود پیدا صورتش جز جز در اضطراب و خشم

 .. است شده آشفته چقدر هک بزنم حدس توانستم می هم بود افتاده لرزش به هیجان فرط از

 منم و کردی می نگاه چی داشتی بگو بهم تو ، کنیم ای معامله یه بیا : گفتم و نشست لبم گوشه کجی لبخند

  ! بشه چال جا همین باشه هرچی که میدم قول

  ؟ وگرنه : پرسید و انداخت پایم تا سر به نگاهی

 در میگیری مشتریات از که سکسی های عکس احتماال و مستهجن فیلم یه خاطر به نمیخوای مطمئنم -

  ! بشه تخته مغازت

 ؟ میدونی کجا از تو .. تو : پرسید و شد بزرگ تعجب از چشمانش

 حد این در نه ولی باشی رذلی آدم میاد نظر به ! بال فهمیدم حاال اما نمیدونستم : گفتم و کشیدم را اش گونه

  ! بگیری باج مشتریات از که

 ! نکردم مجبورشون من .. زودباورن احمق مشت یه : گفت و نشست صندلی روی سینه به دست او

  ! کنم معرفیشون فشن و مد های سایت به خواستند ازم خودشون

  ؟ بزنی ** بیکاریت توی تا گذاشتی کنار عکساشونو هم تو و : پرسیدم تمسخر به

 زن یه گفتم که همونطور ، بیوفتم ردسرد تو نمیخوام فقط ! نه که معلومه : داد جواب و رفت ای غره چشم

  ! دارم خونه توی باردار

 ؟ میکنی پنهون چیو پس -

 باهام که الزمه واقعا ببین : پرسیدم دوباره که انداخت پایین را سرش و داد قورت صدا با را دهانش آب

  ! بیای راه

  ! نداره روندتپ به ربطی هیچی این ؟ چرا واقعا : داد جواب عصبانیت با و کرد بلند سر

  ! میکنی تحریک کنجکاویمو بیشتر داری ؟ مصری اینقدر چرا نداره اگه -

 .. کنی نگاه بهم بیمار یه چشم به نمیخوام -
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 ؟ چطور : پرسیدم تعجب با

 یه حد در فقط نداره واقعیت هیچکدومشون کن باور اما میدم نشون بهت خب خیلی : گفت و کشید پوفی

  ! فانتزیه

 ببینم بزن حرف حسابی و درست : پرسیدم گنگی لحن با سردرنمیاوردم او های حرف از اصال که من

  ؟ چیه منظورت

 .. میز پشت بیا -

 : گفت و کرد باز مجددا را پورن فیلم صفحه تردید با که ایستادم تاپ لپ پشت و داده گوش او حرف به

  ! داره خودشو خاص طرفدارای کرده آشیل که کاری اما بیاد نظر به احمقانه شاید

  ؟ جان -

 به کنجکاوی با ، نمود خفه را صدایش و کرد پلی بود شده آپلود گمنام پورن سایت یک در که فیلمی او

 .. کردم نگاه فیلم

 شده بسته ضربدری صورت به طناب با آن به که دختری و خالی خواب تخت یک از تاریک و تیره صحنه

 .. میشد تمام گردن شکستن وسیله به دختر مرگ و بار خشونت تجاوز با و آغاز بود

 کردم رد ببینم چشم با را ها صحنه تک تک نمیخواستم که آنجا از اما کشید طول دقیقه 15 حدودا فیلم کل

 زیرلب و زدم عق بار سه دو درنگ بی که بود سخت برایم آمیز تهوع های صحنه آن تماشای اینقدر و

  ؟ داری تجاوز فانتزی تو ؟ بود چی دیگه این ! بهت لعنت : غریدم

 : گفت میلرزید ترس از که درحالی سپس داد من به و درآورد میزش کشو داخل از پالستیکی کیسه یک

  ! بشه دفن جا همین دادی قول تو ! میکنم خواهش

 مآد کدوم ! ببرن شورتو مرده : گفتم خشم با و آورده باال را ام صبحانه محتوای از مقداری پالستیک در

  ؟ میبره لذت چیزا این دیدن از سالمی

 از خیلیا و داره خودشو خاص طرفدارای چیزا همین اما باشه غیرمنطقی و مزخرف نظر به شاید ببین -

 .. میکنند حمایت آشیل
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 نفس که درحالی و شدم خم میز روی ، رفت می اشک چشمانم از و سوخت می گلویم ته استفراغ خاطر به

 چمیدونم یا تریسام مثال ، دارم غیرطبیعی فانتزیای خودم کردم می فکر همیشه من بینب : گفتم میزدم نفس

  ! مریضی واقعا تو میکنم حس اما ..

 .. میدونم : گفت و انداخت پایین را سرش

  ؟ جریانه در زنتم : پرسیدم و کرده پاک را لبم دور آستین پشت با

 از حال به تا ، آرومیم آدم من میکنه فکر اون ! نه که مهمعلو ! نه نه : داد جواب تند تند و شد دستپاچه

 اعتمادی بهت که مشخصه کامال چون گفتم تو به که پشیمونم هم االن و  نزدم حرفی هیچکس با قضیه این

 مادر ، بگم روانشناس یه پیش اینو میترسم حتی اما مریضم که ساله بیست ، مریضم میدونم من ! نیست

 با نمیتونم ! کنم خالی اینجوری خودمو مجبورم ! کنه ولم و بشه متوجه زنم میترسم و کنند می دق پدرم و

 .. بزنم حرف کسی

  ؟ هستند تو مثل دیگه نفر چند دقیقا : پرسیدم و کشیدم هوفی

 االن که ویدیویی سبک این چون هستند میدونم اما ندارم خاصی ارتباط باهاشون من .. نمیدونم واقعا -

  ! داره زیادی طرفدارای دیدی

 آشیل کارای چون ؟ نکردی تعجب همین برای پس ! دیوانگان مجمع آره : گفتم تمسخر به و زده پوزخندی

  ؟ نه میکردی دنبال رو

 اینکه با و بودم خونده رو ها روزنامه تک تک من : گفت و داد تکان بله نشانه به سری شرمندگی با

 واقعا من ، داشت فرق ما با همیشه آشیل ! باشم جاش ردمک می آرزو شده مرتکب جنایتی چه میدونستم

 دلم خیلی ، نیست میشناختم که آدمایی شبیه اون که بزنم حدس میتونستم دورم از حتی اما نمیشناختم اونو

 از آشیل اما میفهمه که آدمیه تنها اون کردم می حس چون بزنم حرف تمایالتم از و بشم نزدیک میخواست

  ! کرد می فرار هم خودش از حتی ، کرد می فرار همه

  ؟ خودش از : پرسیدم مردد

 ! چیه معنیش نبودم مطمئن ، گوش دو و سر یه گفت می خودش به : گفت و داد تکان بله نشانه به سری

  .. نبود هیچوقت ! نبود درک قابل آشیل ، میومد جذاب خیالی هیوالی یه نظر به
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 قاتل یک کارهای عالقه با کسی میدیدم که بود باری اولین این ، یمبگو چه بیمار این جواب در دانستم نمی

 مردم از بگویی هرچه دنیا این در ! دارد هم طرفدارانی مرگ و تجاوز دانستم نمی اصال ، کند می دنبال را

 .. برمیامد

  ! آشتیان آقای ببره بویی کسی نمیخوام من : کرد خواهش دوباره مسیحا

  ! نیست طبیعی تمایل این ، بزنی حرف ناسروانش یه با باید تو -

 این ! نیستم خطرناک آشیل مثل من ولی .. ولی میدونم میدونم : گفت و داد تکان بله نشانه به سری

  ! ندارم خطری هیچکس برای من ! همین ، ذهنمه توی فقط تمایالت

 .. باشی نداشته فعال ممکنه : گفتم و مالیدم را چشمانم

  ؟ دادی قول تو اما .. اما -

 ، نیست حلش راه اعدام ، میکنم کار پرونده این روی دارم تو مثل آدمایی وجود خاطر به دقیقا و میدونم -

  ! نیای بیرون خونه در از من ثانوی اطالع تا که اینه من توصیه ! بشه درمان باید و بیماریه یه این

 .. اما -

 برای حتی و زنت برای ، مردم برای درکش میدونم ، رهندا وجود اما : دادم ادامه و پریده او حرف وسط

 ! باشم دوباره فاجعه یه شاهد نمیخوام من و کردی وحشتناک اعتراف یه االن همین تو اما سخته منم

  ؟ خب میکنیم حلش

  ! کنم غلبه نتونستم که ساله بیست من ؟ چطوری .. اما -

  ؟ شدی تمایل این متوجه چجوری اول از اصال : پرسیدم کنجکاوی با و نشستم چرمی صندلی روی مجددا 

  ! میبردیم لذت .. درد از .. از : داد جواب بریده بریده

  ؟ میبردید -

  ! هستیم اینجوری ما .. اینه منظورم : داد جواب تند تند و شد دستپاچه
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 مالیده را ام شانیپی بودم کرده پشت او به که درحالی و کردم هایم جیب در دست ، شد بلند صندلی روی از

 ! بگذرم ساده که نیستم آدمی من باش مطمئن و میگی دروغ هم پشت داری تو ! نمیشه اینجوری : گفتم و

  ؟ دارید چیزی انجمنی نکنه ! میشناسی هم رو آدما این بقیه پس

 .. ما .. ما ! نه که معلومه : گفت تعجب با

 ! دوساله فقط ، ارتباطیم در مجازی دنیای طریق از فقط ما : داد ادامه و آورد تر پایین را صدایش تن

  ! نبود امکانات این از پیش سال بیست

  ؟ میکردی چیکار زمان اون و : دادم جواب و برگشته او سمت به

  ! هیچی : داد جواب بود دوخته چشم انگشتانش به که درحالی

 امثالش و شب خفاش از قضیه .. خب خیلی : داد جواب و شد کالفه که کوبیدم مقابل میز روی به مشتی

 می تصور موقعیت اون توی خودمو وقتی اما باشه بخش لذت اینقدر نمیکردم فکر هیچوقت ، شد شروع

 .. اما نباشه درست گفتنش شاید ببخشید ، کردم

  ! باشی برده حیا و شرم از بویی تو نمیکنم فکر : گفتم طعنه به

 ارگاسمای بهترین فهمیدم و کردم مقایسه فقط من ، نیست یاماینطور : گفت و گرفت جانبی به حق لحن

  ! میکنم فکر چیزا این به که زمانیه زندگیم

  ؟ رفتی درمانش سراغ هیچوقت -

 هرکسی به ؟ چی کنند زندانیم اگه ! میترسم من : گفت شرمساری با و داد تکان راست و چپ به را سرش

 ؟ باشم کشته کسیو عالقه این با که نمیکنی فکر االن نهمی .. خودت حتی ! میشه مشکوک بهم بگم که

  ! همین میخوام دردسر بی و آروم زندگی یه فقط من

 ! من دوست نمیاری دستش به هرگز وضع این با و : گفتم دلم در

 آخر داند می خدا و بود دنیا گانه هشت عجایب از پرونده این ، کشیدم عمیقی نفس و نشستم فرمان پشت

  ؟ میشد چه عاقبتش
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 مخاطب از یکی به اواخر این که سوگل نام و درآمد صدا به موبایلم زنگ کنم روشن را اتومبیل آمدم تا

 .. شد ظاهر آن صفحه روی بود شده تبدیل فعالم های

  ! فرمونم پشت بگو زود -

  ! نمیشم مزاحمت پس -

  ؟ .. یا نیست مهم اونقدر -

  ! کنم دعوتت شام شبام تا زدم زنگ مامان اصرار با فقط -

  ؟ کردی پیدا روانپزشکی ؟ سوگل موقعیت این تو آخه : پرسیدم و کشیدم پوفی

 منم که نره یادت عالوه به و باشی مهمونی تو هم تو که بود داداشم و مادر اصرار این ؟ چمیدونم من اه -

  ! حساسم پرونده این روی تو اندازه به

  ! خداحافظ خب خیلی -

 بازگشتم دفتر به ، میداد ترتیب خانوادگی شام بازار آشوب این در که بود آورده گیر وقت هم انوشه خانوم

 او ، کردم دیدار انوشه آقای با جا همان اتفاقا و کنم تنظیم اش دسته و دار و پریا عمو علیه شکایتی تا

 آب به گلی دست ریاپ نکند شدم مشکوک که بود جا همان و کرد یادآوری را خانوادگی شام داستان  نیز

  ! میکنم خفت خودم دستای با باشه وسط آبروم پای و باشی زده گندی اگه آخ : زدم غر زیرلب ؟ باشد داده

 آمد و رفت از لیستی آبدارچی ، بودم شده دور آن از روزی سه دو که بگویم مهشید جاسوسی از راستی

 50 پاداش ازای در که بود کرده تهیه نظر مورد افراد جنسیت و جزییات ذکر با عزیزم سابق همسر های

 اگه مهشید آخ آخ : گفتم و نشست هایم لب بر پیروزی لبخند ، داد قرار بنده اختیار در را آن تومنی هزار

  ! کنم چیکار باهات میدونم باشی داشته سری و سر مرتیکه اون با خوابم مثل

 .. نشد دیده لیست در کامجو اسم از اثری و ماند باقی خیال و خواب حد در کابوسم شکر رو خدا اما

 مزخرفی خواب چه این آخر بترکم حسادت از بود نزدیک ، انداختم میز روی را برگه و کشیدم راحتی نفس

 چه اصال شده پنهان خاک زیر حقیقت گفت می که بگو را مالیخویایی دخترک آن ؟ آمد سراغم به که بود
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 تو ! دیوانه شوکای .. شوکا آخ ؟ کنم قبر نبش شبه یک سال ده از بعد را طرف میتوانستم مگر ؟ حقیقتی

  ؟ شده دفن خاک زیر که بگویی من به میخواستی چه

 میشد رها زمین سمت به آسمان آغوش از که برف سفید و ریز های دانه منظره به و ایستادم پنجره پشت

  ! گویم می را برف ، رسید راه از زود چه امسال ، ماندم خیره

 اولین یاد ، افتاد بود کرده دراز را دستانش برف بارش زیر حیاط در که مهشید به نگاهم پنجره پشت از

 .. آورد درمی را آدم پدر ها اولین این همیشه و افتادم ازدواجمان سالگرد اولین برف

 لبخند میدرخشید شهر چراغ واسطه به که تاریک خیابان سمت به جیب در دست و نوشیدم چای ای جرئه 

 .. زدم

 بی و هم دست در دست که جوانی زن و مرد و خیابان کنار خاکستری اتومبیل چند ، درخت زیر ای گربه

  ! داشت حالی و شور چه جوانی ایام ، کردند می گذر رو پیاده از چتر

 روی پیاده این دیگر ، نمیکردم حس را قلبم ، بودم گرفته فاصله ساله بیست ماهان آن از سال صد انگار

 زندگی مگر ، نداشت هیجانی هیچ او با بازی برف و گرم چاکالت هات لیوان یک نوشیدن یا عاشقانه های

  ! جوانی و کودکی های ذوق سپردن دان زباله به جز ؟ بود چه

 که زمانی ، غیرارادی لحظه یک در و خورد سر میکشید نفس ایستاه برف زیر که مهشید سمت به نگاهم

 .. خورد گره او نگاه با گرداند من اتاق پنجره سمت به را سرش

 ! کرد می پا به سونامی قلبم در زن این ، زد پلک آرامی به و نشست لبش روی به ای معصومانه لبخند

 .. چشمانش به لعنت

 هرکاری المصب اما نداشت جایی ام زندگی در مهشید ، نشستم میزم پشت و زدم کنار را پنجره پرده

  ! بود کرده خشک جا لجاجت با ، رفت نمی بیرون قلبم از میکردم

  ! دارم کار من ، هرزه نکن پرت حواسمو : گفتم ریختم می بهم را موهایم که درحالی و کشیدم آهی

 می بهم را روانم و روح و میشد تکرار ذهنم در بود شده یکدیگر مسخ نگاهمان که لحظه چند این مدام

 درست خودم برای دم تازه چای لیوان یک قدیمی آبدارخانه از تا رفتم پایین طبقه به و شدم بلند ، ریخت

 .. دادم انتقال باال طبقه به را آبدارخانه این ها بعد که نماند ناگفته ، کنم
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  ؟ ماهان : گفت می که شد بلند سرم پشت از مهشید صدای بریزم مخصوصم لیوان در را آبجوش آمدم تا

 رنگ مهشید و رفت هوا به دادم ، افتاد دستم از کتری ، ریختم دخو دست روی را جوش آب و شدم هل

 .. باخت

  ؟ خوبه حالت ؟ ماهان ؟ ماهان -

 بهت بابات : پرسیدم عصبانیت با بودم داشته نگه سرد آب شیر زیر را ام سوخته و سرخ دست که درحالی

  ؟ بزنی در اتاق یه داخل میای وقتی نداده یاد

  ! سونمتبتر نمیخواستم ببخشید -

 باز را سوختگی پماد در و برداشت را اولیه های کمک جعبه داشت قرار آبدارخانه در که کمدی داخل از

 ! داشتیم پماد که شکر رو خدا باز ، کرد

  ؟ نداری درد ؟ خوبه : گفت و مالید دستم روی را آن از مقداری

 و کشیده کنار را دستم پس درآوردم ازیب کولی دخترها مثل نمیخواستم اما کرد می گز گز پوستم هم هنوز

  ! نیست چیزی که این بود جزیی سوختگی یه ! معلومه : دادم جواب متکبرانه

  ! دیروقته آخه رفتی کردم فکر .. شکر رو خدا -

 .. میرفتم داشتم کم کم آره -

  ؟ چطوره وندهپر اوضاع : پرسید و داد تکیه سینه به دست داشت قرار کنارم در که کوچکی کابینت به

 .. تخمی -

  ! ادب بی -

 کارکشته روانپزشک یه به : گفتم و بپیچم را دستم تا برداشتم اولیه های کمک جعبه داخل از باندی نوار

  ! کنم هیپنوتیزم قاضی جلوی رو موکلم میخوام ، دربیاره هیپنوتیزم از سر که دارم نیاز

 .. بخوره هوا بهتره نبند دستتو راستی ! خفنه های هپروند این از واو : داد جواب و خورد جا مهشید

  ! میدونم : دادم جواب غرور با و انداختم باند نوار به نگاهی
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 ، آشتیان نداره اشکال : گفت و داد سر نخودی خنده مهشید ، ایستادم او به پشت و کرده جدا را آن سپس

  ؟ نه نیست کامل هیچکس ! نمیدونیم رو چیزایی یه هممون

  ! هستم من -

 نه یا بیاد کارت به نیستم مطمئن .. هیپنوتیزم گفتی راستی : گفت که بگذرم او کنار از آمدم و گفتم را این

 از هایی حرف یه بود دعوت شام خونمون که پیش شب چند و روانپزشکه بابا دوستای از یکی اما

 .. ماا سردرنیاوردم حرفاش از که من عجیبیه خیلی آدم ، میزد هیپنوتیزم

 دردی یه به مهشید این باالخره ! خودشه : گفتم خود با و ایستادم سرجا خورد گوشم به هیپونتیزم اسم تا

  ! خورد

 العاده فوق تو : گفتم میدادم تکان تکان را او که درحالی سپس چسبیدم را هایش شانه ذوق با و برگشتم

 مهمونت شام شب یه بردم رو پرونده این گها میدم قول بهت ! نمیکنم فراموش لطفتو این هیچوقت ! ای

  ! کنم

 از را مخوف قاتل که تهرانی مشهور وکیل : دادم ادامه او به پشت و کردم رها را او دهد جوابی آمد تا

  ! کنم صبر لعنتی تیتر این برای نمیتونم ! کرد تبرئه اعدام

  ؟ خوبه حالت تو .. ماهان : پرسید نگرانی با بود کرده تعجب من زده هیجان چهره دیدن از که مهشید

 میدونی مهشید خب .. راستش ، خوبم که معلومه ! عزیزم البته : گفتم و برگشته او سمت به خوشحالی با

.. 

 واقعا اتفاقات اون ! پشیمونم واقعا گذشتمون از من : دادم ادامه و گذاشتم قلبم روی به و گرفتم را دستش

  ؟ بودم فیمزخر .. شوهر من ؟ نه نبود حقت

 .. راستش خب .. خب -

 تجدید یه رابطمون تو باید شاید : گفتم میدادم فشار خود سینه به را او بدن که درحالی و چسبیدم را کمرش

  ؟ کنم پیداش .. میتونم کجا از و کیه روانپزشک اون بگی بهم تو اگه مثال .. کنم نظر
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 عجیب چقدر امشب ؟ نچسبی بهم اینقدر میشه : ددا جواب اکراه با شود جدا من از میکرد تالش که او

  ! میکنم تکست واست شمارشو ! امیدیه آقای اسمش ! شدی

  ! میشم ممنون ازت و عزیزم البته -

 ماهان اون به  ! نچسبی خیلی اینجوری راستش خب : گفت و انداخت پایم تا سر به چندشی نگاه مهشید

 ! دارم عادت عوضی

 ، بگذریم .. اما دهم فریبش میخواستم که بماند ! نداشت را من محبت لیاقت الاص ! هرزه گستاخ زنیکه

 خانه سمت به خانوادگی شام در شرکت و سوگل با مشورت برای و گرفتم او از را امیدی شماره خالصه

 ، نشدم مشکوکی مورد متوجه خوشبختانه و رسیدم که بودم نفری آخرین شکر رو خدا ، افتادم راه انوشه

 کرده زایمان دخترک نکند گفتم خودم با راه در ! اش قلمبه شکم آن و پریا حتی بود اول روز مثل چیز همه

 میشود مگر عالوه به ؟ میکند زایمان ماهگی شش در کسی چه آخر رسیدم نتیجه این به بعدا اما باشد

 ؟ ندهند من به را بامداد تولد خبر آنها

 خب : پرسیدم او از گوشی در و نشستم سوگل کنار انوشه آقای و خانم با پرسی احوال و سالم از بعد

  ؟ چیه جریان

  ؟ چی جریان -

  ؟ کنی خواستگاری ازم قراره ؟ شام این -

 .. عمرا : گفت و کرد نثارم ای غره چشم

  ؟ بلدی هم کارا این از بابا نه -

  ؟ داری سرت تو چی ! میخونه خروس کبکت ؟ نپرونی مزه اینقدر میشه -

  ! کردم پیداش باالخره ! کردم چیکار بدونی اگه : دادم جواب و ندیدمخ

  چیو؟ : پرسید و کرده نگاه من سمت به تعجب با

 کرد معرفیش بهم مهشید اما باشه اوکی نیستم مطمئن ! روانپزشکو همون : دادم جواب آرامی صدای با
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  ؟ ارتباطی در سابقت زن با هنوز تو مگه -

 .. نگی بگی هعی -

 فعال هایش شاخک آمد میان به هیپونتیزم حرف تا ، ببینم میتوانستم هم چشمانش از را کنجکاوی برق

  ؟ کیه طرف ؟ خب : گفت و شد

 دوتایی بعد بخورید شام بیاید اول : میگفت شوخی به که شد بلند فرهاد برادرش صدای لحظه همین در

  ! دارند سرشون تو کیکل یه میشن تنها دفعه هر سوگل و ماهان ، بکشید نقشه

 در و بود خوبی همکار مدت این در بگذریم که اش عقلی شیرین از ، کردم نگاه سوگل به و زدم ریشخندی

  ! میکردم همکاری او با آینده در هم باز شاید نمیدانم ، برداشت گام پایم به پا کردم که ای کاری غلط هر

  ! کردی کمک بهم خیلی مدت این : گفتم سوگل به و کرده گره را مشتم شود بلند مبل روی از آمد تا

  ! نشده تموم که هنوز : داد جواب و انداخت مشتم به نگاهی

  ! ممنونم ازت همینجاشم تا -

 مثل انوشه خانم ، کردیم حرکت ناهارخوری میز سمت به و زدیم بهم رفاقت نشانه به را هایمان مشت

 گذاشته سر پشت آمیزی موفقیت روز که هم من و بود اشتهگذ نمایش به را خود کدبانوگری اوج همیشه

 .. شدم ساالد و سبزی قرمه خوردن مشغول اشتیاق با بودم

 شده ای سبزی قرمه چه ! به به : گفت و کرد تعریف خانمش دستپخت از بود نشسته من مقابل که دکتر

 ! بخوره میخواد انگشتاشم آدم ! خانم

 خیلی و میباره هنر یه انگشتش هر از ماشاهلل میندازه خودم جوونیای یاد منو ! دیگه پریاجونه کار -

  ! میگیره یاد سریع

 ! گرم دمش ؟ پریاست کار این جدا : پرسیدم تعجب با

 لطف انوشه خانم : گفت و انداخت زیر به سر بود شده سرخ لبو مانند تمجید و تعریف همه این از که پریا

  ! نکردم کاری که من ، دارند
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 .. خوبی این به غذا ، پریاجان نگو اینجوری : گفت محبت با هادفر

  ! فرهاد آقا خودتونه از خوبی -

  ! دزدید را نگاهش خجالت از پریا و شد آب دلش در قند شنید را این که فرهاد

 هم تو : پرسیدم گوشی زیر بود نشسته من کنار او که آنجایی از و انداختیم یکدیگر به نگاهی سوگل و من

  ؟ میکنی فکر میکنم فکر من که چیزی همون به

  ! نداره امکان : گفت و داد قورت را اش خنده

  ! نیست هم بعید -

 ؟ نیست زنت مگه ! ماهان شو ساکت -

  ؟ داشت سری و سر فرهاد با پریا جدا یعنی ، بود گرفته ام خنده

 از بعد و چسبید که خوردم اش خانواده و استاد کنار در دوستانه شام یک ها مدت از بعد بار اولین برای

  ! بود جا به الحق که کرد سرو چای همراه ای میوه دسر انوشه خانم آن

 مامان : کرد شروع و زد ای سرفه فرهاد بگذارم دهان به را آن آمدم تا و بریدم فرنگی توت کیک تکه یک

  ! کنم مهم درخواست یه ماهان اآق از سوگل خواهرم و شما جلوی میخوام یه من اجازه با ؟ بابا ؟

  ؟ پسرم شده چی : پرسید و شد نگران انوشه دکتر

 آرامش در آمدیم شب یک ؟ خواست می چه من جان از دیگر جانور این ، بود افتاده توپ و تاپ به قلبم

 ! کنیم میل دسر

 ماهان آقا از رو خانم پریا میخوام ، بگم مقدمه بی : گفت و انداخت پریا سمت به ای عاشقانه نگاه فرهاد

  ! کنم خواستگاری ایشون ولی عنوان به

 که حدی در نه اما باشند داشته سری و سر میزدم حدس ، شد چهارتا تعجب از چشمانم گفت را این تا

  ! کند خواستگاری را او بخواهد

 .. زن اون ! نمیتونی : کرد اعتراض سوگل
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  ! دخترمه جای اون ! نکردم صیغش تهیچوق من واقع در خب : گفتم و کردم ای سرفه

 ؟ گفتی دروغ بهم : پرسید من از عصبانیت با سوگل

  ! بود مصلحتی : دادم جواب و زدم نمایی دندان لبخند

  ! ماهان -

 تصمیمی همچین چطور پسرم : گفت فرهاد به رو و پرید دخترش و من مگوی بگو میان انوشه دکتر

  ! شدید آشنا هم با نیست زیادی مدت که شما ؟ گرفتی

 اون ، کرد جلب رو نظرم دیدم رو پریا که ای لحظه از اما باشه باور غیرقابل براتون شاید میدونم بابا -

 گذشتش نیست مهم برام و کنم حس قلبشو راحتی این به میتونم که دختریه اولین ! صادقه و صاف ، پاک

  ! کنید درکم امیدوارم ! بابا شدم عاشق نم ! کنم قبول فرزندی به هم بچشو حاضرم من چون بوده چی

 ! داشت را لیاقتش او ، انداختم پریا به بخشی رضایت نگاه

 این : گفت و کشید سفیدش های سبیل و ریش به دستی رسید نمی نظر به راضی چندان که انوشه دکتر

 .. نیست عاقالنه خیلی انتخاب

  ؟ متوسطه خانواده یه از اینکه یا ارهبارد اون چون ؟ چرا : داد جواب و شد ناراحت فرهاد

 ! نمیشناسی رو پریا اصال تو فرهاد : گفت تعجب با و کرد باز لب بود مانده متحیر و مات که مادرش

 .. چطور ! کردی رد کردیم پیشنهاد بهت که دختری هر تو ؟ شدی عاشق ای هفته یه چطور

 انداخت پریا به آمیزی محبت نگاه برسد نظر به آرام کرد می تالش که درحالی و کشید عمیقی نفس فرهاد

 داره فرق همه با پریا اما داشتم مطلوبی گذشته نمیگم و شدم آشنا زیادی دخترای با من ، میدونم : گفت و

  ! فهمیدم دیدمش که اولی روز همون از اینو من و

 بخت و پریا به ویاگ و رسید می نظر به عصبی بیش و کم برادرش ناگهانی پیشنهاد این از که سوگل

 دختری همچین پریا نمیکردم فکر ؟ کردید برقرار پنهونی رابطه ای هفته یه : گفت کرد می حسادت بلندش

  ! باشه
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 به مقتدرانه فرهاد ولی زد لب بر سکوت مهره و شد پشیمان انگار اما بدهد جوابی تا کرد سربلند پریا

 این از حتی و کردم عالقه ابراز بهش دیروز همین من ! نداشت ای رابطه باهام اون : داد پاسخ او جای

  ! بود اطالع بی کردم مطرح امشب که پیشنهادی

 .. من احمق داداش که خداشه از معلومه -

  ! کرد ردم اون : گفت و پرید سوگل حرف میان فرهاد

 از که فرهاد یخصوص درخواست به پریا که نداشتم انتظار ، رفتیم فرو بهت در همگی حرف این شنیدن با

 به رد دست او شرایط با دختری که داشت دلیلی چه آخر ! بدهد منفی جواب نداشت کاستی و کم نظر هیچ

 باشد فرهاد شرعی همسر که است خدایش از پریا کردند می گمان همه ؟ بزند مطلوبی کیس همچین سینه

 بودم جایش من اگر حداقل ، کرد یم تضمین هم را هایش بچه بلکه خود آینده تنها نه صورت این در زیرا

 من : گفت منشی بلند و عزت کمال در پریا اما میشدم آویزان او از راحت فرهاد مثل احمقی مرد وجود با

 ! نبود احترامی بی من قصد چون نشند ناراحت من از امیدوارم و دادم منفی جواب فرهاد آقا درخواست به

 .. من

 کوتاه مدت این اینکه از واقعا من : داد ادامه ملیحی لبخند با و دکشی عمیقی نفس ، بست را هایش چشم

 آشپزی هم با ما ، بود کنارم مادر یه مثل انوشه خانوم چون بردم لذت کردم زندگی انوشه خانواده پیش

 مدت این تمام عصبانیه من از یکم حاال که جون سوگل ، داشتیم ای زنونه اوقات و کردیم خرید ، کردیم

 ای صیغه همسر من کرد می فکر چون نمیاد خوشش من از میدونستم همیشه ، بود کنارم خواهر یه مثل

 .. ماهانم آقا

 .انداخت گل خجالت از سوگل های لپ

 اتاقش توی شب گذاشت که همین ، نکرد دریغ پسرم و من از محبتشو هرگز جون سوگل وجود این با -

  ! کرد خطاب دوست منو و خرید هدیه بچم برای ، ادد لباس بهم ، داشت ارزش دنیا یه برام بخوابم

 .. نداشتم انتظاری همچین حسود میمون این از اصال ، انداختم سوگل به متعجبی نگاه

 پدر یه مثل که انوشه آقای : گفت و کرد اشاره انوشه دکتر به پریا ، کرد اخم و گرفت گاز را هایش لب او

 .. فرهاد آقا و کرد پذیرایی من از واقعی
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 شب تا میزد حرف باهام که برادری ، بود عزیز برادر یه ، فرهاد آقا : گفت و انداخت او به متشکری نگاه

 اینقدر زندگیم تو هیچوقت من اینه واقعیت ! بزارم بالشت روی سرمو آرامش با و  بخورم غصه کمتر ها

 حق و نیازها تک تک از منو و دندکر می نگاه بهم کاال یه چشم به که داشتم ای خانواده ! نبودم خوشحال

 نداشتم نقشی درش که اشتباهی خاطر به منو داشت تصمیم که پدری ، بودند کرده محروم داشتم که هایی

  ! ببینه جنازمو میخواست که عمویی و سپرد غریبه مرد یه دست به منو پول خاطر به که مادری ، بکشه

 یه ، میدیدم متحرک مرده یه خودمو پیش ماه یک مینه تا من : چکید چشمانش گوشه از اشک قطره چند

 داشت رحمش توی نامشروعی فرزند که باردار دختر یه ، بودند برده تاراج به آرزوهاشو که مظلوم مرده

 برای چیزی ، رسیده پایان به زندگیم کردم می فکر من ! نمیدونست درستی به هم بچشو پدر اسم حتی و

 باز زمین زیر اون توی چشمامو وقتی ، نمیدیدم رویا هم خواب توی حتی هدیگ چون نداشتم دادن دست از

 .. درد فقط.. بود درد فقط میدیدم که چیزی تنها کردم می

 صبح هر حاال اما : گفت لرزانی صدای با و کرد پاک رنگش صورتی شونیز آستین لبه با را هایش اشک

 عاشق .. شدم عاشق من ! میبینم پیوند و محبت ، میبینم خانواده ، میبینم عشق میکنم باز چشمامو که

 تو من ، نبود زیبا هیچوقت من زندگی چون زیبایی این عاشق ، صمیمیت این عاشق ، انوشه خانواده

 دنیا ، اینجا دنیای اما میداد عذاب و رنج و مرگ بوی چیز همه ، کردم می زندگی زغال و خاکستر دنیای

 تشکر ماهان آقا و انوشه خانواده از چطوری نمیدونم من و شوره و عشق بوی از پر ، پروانست و شعله

 مدیونم بگم میتونم فقط ! کشیدند بیرون بود ساخته که اجباری قبر از و گرفتند رو جنازه این دست که کنم

  ! مدیونم عمرم آخر تا !

 به اجمالی نگاه ؟ تنیس عجیب بود کرده بغض پریا های حرف با که نبودم کسی تنها لحظه آن در بگم اگر

 .. دیدم تکشان تک چشم گوش اشکی نم و انداختم برم و دور

 که نیست این بر دلیل ، نیستم عاشقتون که نیست این دلیلش دادم منفی جواب فرهاد آقا درخواست به اگه

 عتمادا به ، کنم پشت شما اعتماد به نباید کردم می حس چون نه گفتم فقط من .. نمیخوام رو خانواده این

 .. من حاال و کردند رفتار دخترشون مثل باهام که آدمایی احترام ! جون سوگل و مادرجون ، انوشه آقای

 وقتی بدم مثبت جواب فرهاد آقا صادقانه درخواست به میتونم چطور شیاد یه باردار دختر ، صیادی پریا

  ؟ خفیفم و خوار اینقدر
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 شکستم قلب اعماق از رو تکتون تک من ؟ کنم پشت شتنیدا دوست آدمای این اعتماد به میتونم چطور

 .. بدم دست از رو زندگیم خوب آدمای نمیخواستم که بود این دلیلش نه گفتم پسرتون به اگه و دارم دوست

 .. ببخش منو

 بدم آزارت نمیخواستم ، فرهاد آقا ببخش منو : داد ادامه الودش بغض لحن با و کرد نگاه فرهاد سمت به

 .. هیچوقت ! نمیکنم فراموشتون هیچوقت ، دادید زندگی من به شما ! دارم دوست رو همتون من .. ولی

 .. شد جاری چشمانش کوه از روان جویبار دو چون هایش اشک و گفت را این

 فکر در پریا های حرف تاثیر تحت که انوشه آقای ، کرد پاک را خیسش چشمان شال لبه با انوشه خانم

 گریه او تاثیرگذار سخنان پای به پا مدت تمام که فرهاد و برد فرو گریبان در سر صدا بی بود رفته فرو

 جواب شاید تا بود کرده امتحان جمع در دوم بار برای را شانسش احتماال ، شد بلند میز پشت از بود کرده

 .. نشد اما بگیرد مثبتی

 بودم احمق من ، نبود احمق فرهاد ، تمنگف دروغ خوردم غبطه اش همتی بلند حال به لحظه یک بگویم اگر

 که داشت وجود او مثل دختر چند مگر شود پاکی و دل روشن دختر چنین عاشق که داشت حق کامال او و

 از راحتی به میتوانست که زمانی هم آن دهد فرهاد چون مردی به منفی جواب دیگران اعتماد خاطر به

 ، عقل کم را او که پریا چون زنانی وجود با ماهان ؟ دکن سواستفاده انوشه خانواده و او دلسوزی حس

 قابل جمع این در نفر یک اگر شک بی ؟ هستی احترام قابل میکنی فکر هم هنوز کردی خطاب بدبو و نادان

 که بودم ندیده را انسانی هرگز ، کردم اعتراف دلم در را این سخت چه و نبودم من ، بود او بود ستایش

 در من ! خوردم شکست او نیت حسن مقابل در من کردم می احساس حاال و باشد تهداش بلندی همت چنین

 الیق کس هیچ نداشت را خوب زندگی یک لیاقت پریا اگر ، آوردم فرود تعظیم سر هایش خوبی تمام مقابل

  ! نبود

 .. انوشه فرهاد : کردم خطاب بلند صدای با را او برود بیرون خانه از فرهاد اینکه از قبل و شدم بلند جا از

 .. برگشت من سمت به همه نگاه و ایستاد ناهارخوری میز به پشت خروجی درب مقابل

 خاطرش به و میز سر برگرد میخوای رو پریا اگه : گفتم استواری و محکم لحن با و کردم صاف را صدایم

 من از اگه و شتستفر یه اون ، زده رد دست بهت دختر این چون نکن فرار جمع از ترسو یه مثل ! بجنگ

  ! کنی پیدا زنی همچین نمیتونی آینده سال صد تا تو .. میشنوی
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 اما انداخت زیر به سر و شد ناامید پریا چهره ، برداشت جلو سمت به قدم یک و کرد مکث کمی فرهاد

 پاک مقتدر مرد یک مثل را هایش اشک و برگشت میز سمت به که بود نکرده باز را در دستگیره هنوز

 .. دکر

 زن چشمان پیش از رضایت ، انداخت همسرش به نگاهی و پاشید او سمت به ای پدرانه لبخند انوشه دکتر

 .. بود پیدا شوهر و

 دانستم می داشت حسابی و درست سواد نه و خانواده نه و بود باردار را نامشروع بچه یک پریا اینکه با

 بهتری همسر اند کرده پهن تور فرهاد برای گود نبیرو که ای افاده و فیس پر دختران آن تک تک از که

 .. کرد تایید سکوتش با هم سوگل بلکه من نه را این و شد خواهد

 .. بابا مامان : گفت مادرش و پدر به رو ای مقتدرانه لحن با بار این و برگشت میز پشت دوباره فرهاد 

 سواستفاده هیچ باشید مطمئن و دخترم این عاشق من اما کردم مالقات رو پریا نیست زیادی مدت میدونم

 بار برای میخوام االن و شدم عاشقش ای اشاره یا تماس هیچ بی خودم من ، نیست کار در اعتمادی بی یا

 .. بپرسم ازش سوم

 : پرسید انداخت می خودم دور سالهای یاد مرا که ای عاشقانه لحن با و زد زل دلبرش معشوق چشمان به

  ؟ بشی من ملکه حاضری ؟ کنی ازدواج من با حاضری صیادی پریا

 که من مثل زنی با حاضرید شما فرهاد آقا : پرسید بگیرد را هایش اشک سیل جلوی توانست نمی که پریا

 داشته دوست واقعی پدر یه مثل بچمو حاضرید ؟ کنید ازدواج نداره تنش پارچه تیکه دو این جز هیچی

  ؟ بدید گیزند و تحصیل اجازه بهم حاضرید ؟ باشید

 یه برات که میخورم قسم خانوادگیمون دوست بهترین و خواهرم و مادر و پدر جلوی من ! معلومه -

 برام همیشه تو .. بشی معلم داری دوست چقدر میدونم چون دانشگاه فرستمت می ! بسازم جدید زندگی

 نداره اهمیتی هیچ مبرا گذشتشت چون باشم داشته دوست خودم پسر مثل بامدادو حاضرم من ! میگفتی

 .. بکارتت نه پاکیتم و صداقت عاشق من ، پریا

 تک تک چشمان در را رضایت که زمانی و انداخت سوگل البته و انوشه آقای و خانم به مرددی نگاه پریا

 ، دادم تکان بله نشانه به را سرم و زدم کمرنگی لبخند ، شد من جانب از جوابی منتظر دید آنها
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 :گفت درمیامد چاه ته از زور به که صدایی با میشد اب خجالت از داشت کم کم که پریا

  ! میکنم .. قبول .. من

 تعجب با و شد خشک لحظه یک پریا ، کاشت او پیشانی روی به ای بوسه و زد نمایی دندان لبخند فرهاد

 به کنم ارجخ ساکت و سنگین حالت آن از را جو اینکه برای هم من نگریست اش آینده همسر چشمان در

 سینی یه بره شه بلند خانم عروس میشه اگه حاال ! ایشاهلل باشه مبارکتون : گفتم و زدم دستی کف تنهایی

 ! بخورم فرنگی توت دسر سرم خیر اومدم بار یه ! افتاد دهن از قبلیه این که بریزه جدید چای

 اش آینده شوهر مادر بردارد را سینی تا شد بلند پریا که ای لحظه و خندیدند حرف این شنیدن با همه

 آشپزخانه به وی که هنگامی سپس گفت او به چیزی گوشی در و کاشت اش پیشانی روی به ای بوسه

 پسر تو ، بشی مزدوج میکنم انتخابش من که دختری با میخواست دلم همیشه : گفت فرهاد به رو رفت

 که میکنم اعتراف کردی مطرح یشنهادتوپ اول بار که امشب ، تره مهم چیز همه از برام آیندت و منی

 آفتاب دختر یه که بدجنسم مادرشوهر یه من و بارداره زن یه او اینکه خاطر به نه ، بودم مخالف کامال

 نزدیک پسرم به تا کرده سواستفاده مادریم احساس از پریا میکردم فکر چون بلکه میخوام ندیده مهتاب

 .. کردم تقضاو زود چقدر که میبینم حاال اما شه

 چیز یه یا بزارم تقدیر اسمشو نمیدونم : داد ادامه خود مادرانه لحن همان با و برگشت من سمت به او

 یه وارد که نبود آدمی اون چون بده ازدواج به تن زودی این به فرهاد کردم نمی فکر هیچوقت ، دیگه

 رو پریا جان ماهان که خوشحالم و مصممه چقدر پریا با ازدواج برای که دیدم امشب اما بشه جدی رابطه

 .. آورد اینجا به

  ! انوشه خانم دارید لطف شما -

 خودتون نوبت ایشاهلل : گفت و انداخت بود نشسته کنارم که سوگل و من به ای موذیانه نگاه انوشه خانم

  ! پسرم

  ! مامان : زد داد تعجب با سوگل

  ؟ نه مگه دکتر میگیرن جبهه سریع چه امروزی بچه ! تک تک ! دیگه خودتون گفتم درسته ؟ چیه.. وا -

 .. خندید و انداخت باال را اش شانه انوشه
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  ؟ بود آورده گیر خر مثال ، کردم نگاه انوشه خانم به چپ چپ

 شویم دور جوانان های بازی مامانی تیتیش این و پریا و فرهاد ناگهانی خواستگاری جریان از خالصه

  ! ها خلوت این از نه ها خلوت آن از البته ، کردم خلوت لسوگ با باالخره شب آخر

 از کمدش و تخت و داشت کالسیکی فضای اتاقش ، نشستم زردش سرخابی بنفش منگولی گل تخت روی

 بود شده ساخته سوخته ای قهوه نرد چوب

 .. خوردیا حرص حسابی - 

  ! میگیره خندم مامان حرفای از ؟ حرصی چه -

 .. نمیاد بدت که تو : گفتم و انداختم باال یطنتش با را ابروهایم

 چی روانپرشک جریان بگو اینکارا جا به : پرسید کنجکاوی با سپس نشست کنارم و کرد منحرف را بحث

  ؟ شد

  ؟ میشناسی ! امیدی : گفتم و داده نشانش را روانپزشک شماره و نام موبایلم داخل از

  ؟ میشناسی ادمو این تو گرفته شوخیت حتما ماهان : گفت تعجب با سوگل

  ! گرفتم شمارشو مهشید از گفتم ! نه که معلومه -

  ! میرسید هم خودم فکر به که امیدی کل عقل خب : گفت و زد پوزخندی

  ؟ نکردی معرفیش چرا اونوقت -

 یسردرنمیار حرفاشم از کلمه یه داره پاطی قاطی حسابی طرف چون : گفت و شد دراز تخت روی ، خندید

!  

  ؟ نه معتبریه آدم اما -

 تلویزیون تو بار سه دو میدونم ؟ امیدی آخه ؟ ماهان میگی جدی : گفت و کرد سرش گاه تکیه دستش

 حساسه پرونده یه این ! داده رد پاک که شنیدم دوستام از من خله یارو این اما داره رسمی و اسم و اومده

 ! داریم نیاز نارگیلی مثل آدمی به ما و
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 دنیا اون از ! مرده نارگیلی ؟ کنیم چیکار میگی خب : پرسیدم کالفگی با و شده بلند تخت ویر از

  ؟ کنیم احضارش

  ! بگردیم .. بیشتر یکم باید شاید -

 نداریم وقت ! میره همینجوری داره زمانمون ؟ سوگل نیستی متوجه : گفتم و کردم اشاره مچیم ساعت به

 یا میبینیم رو امیدی و میای من با فردا یا پس میشم بدبخت خودم نکنم پیدا آدمشو فردا پس حداقل تا اگه !

  ! میبینی هیپنوتیزم فیلم چهارتا و میشینی خونه تو

 ببینم رو امیدی نمیاد بدم ! پروندتم فکر به فقط من که میدونی : گفت بیخیالی با و شد بلند تخت روی از

  ! بده جواب نیستم مطمئن ولی

 ! راهمونه تنها فعال -

 دیدن با ، شد داخل اجازه با پریا و درآمد صدا به اتاق درب بودم سوگل با مگو بگو مشغول که همانطور

 باشه اخرت دفعه ولی نمیگم چیزی بهت خواستگاریته شب چون حاال : گفتم و رفت هم در ام چهره او

 ! تو میپری کار وسط

 کار برای .. برای : گفت بریده بریده کرد می بازی شومیزش لبه با که درحالی و انداخت پایین را سرش

  ! اومدم

  ؟ هوم -

  ! دارم آمادگیشو من ! ببینم رو آشیل بود قرار .. قرار -

  ؟ نیازه نظرت به : پرسید شک با و ایستاد سینه به دست سوگل

  ؟ نبریم رو پریا چرا ! ببینیمش قراره فردا صورت هر در -

  ! نیست جالبی محیط اونجا ؟ نمیشه بد حالت زندان تو مطمئنی : سیدپر او از نگرانی با سوگل

  ! ببینمش میتونم ! کنم کمک .. میخوام فقط : گفت و کرد بلند را سرش
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 از میخواستم فقط ! میشد دیوانه پریا دیدن با که بود پیشه عاشق آشیل هنوز اگر ، نبود بدی فکر هم خیلی

 خانواده و فرهاد میل برخالف گرفتم تصمیم پس آید کارم به دادگاه در دابع شاید تا بگیرم فیلمی او واکنش

 ! ببرم اوین زندان به را او ( سوگل جز به ) انوشه

  ! نکردم تجاوز کسی به من ! نیست من بچه ! نیست من بچه اون .. اون .. اون : زد فریاد آشیل

 دستانش روی که زشتی و سیاه تتوهای متوجه ناگهان ، داد فشار و گرفت زبرش دستان میان را سرش

 .. کرد خودزنی به شروع و شد شد میخورد چشم به

 کنترلم از اوضاع ، گرفت پناه سوگل آغوش در و شد خارج مالقات اتاق از گریان و خیس چشمان با پریا

 را او به شدن نزدیک جرئت نگهبانان و میزد نعره شیشه پشت از که هیوالیی به وحشت با و شده خارج

  ! شدم خیره نداشتند

 دو مثل چشمانش و کشید می سهمگینی فریاد ، نبود ها داستان خیالی های غول به شباهت بی که هیوالیی

 می زندان دیوار و در به را خودش و زد می نفس نفس وحشی نر گاوهای مانند ، بود شده خون کاسه

 .. کوبید

 شوک با مخفیانه نگهبانی ، بود شده پاره پاره لباسش و حس بی و سر لبانش ، خون پر دستانش

 را نگهبان جسم حیوان وحشی و درنده خوی ، کند غافلگیرش پشت از تا میشد نزدیک او به الکتریکی

 درنده گرگ همچون که زمانی سپس انداخت کنار و گرفت او از بسته دستان با را الکتریکی شوک ، بلعید

 .. شد نزدیک او به کرد می تیز دندان نگهبان گردن برای

 می ، شدند مالقات اتاق وارد و گذشته ما کنار از داشتند دست به باتوم که هیکل قوی نگهبان سه دو

 هم را فکرش ، خواند می را اش پرونده فاتحه زندان مامور به حمله ! است تمام کارش بار این دانستم

 .. شود خود بی خود از باردار پریا دیدن با آشیل کردم نمی

 قورت را دهانم آب سختی به و بود شده گس دهانم سقف ، رفت می گیج سرم و بود شده سست ایمپاه

 .. میدادم
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 هیچ بار این ، ماندم کرد می تالش بقا برای دستان به باتوم مقابل در که ای درنده حیوان چشمان به خیره

 بود گرفته فرا را زندان یمتر 6 اتاقک سراسر تاریکی که زمانی درست اما نبود ساخته دستم از کاری

 .. شد ام ناجی نامش همچون که میانسالی و باال و قد خوش مرد همان ، شد ظاهر سرم پشت از امید نور

  ؟ ترسیدی : پرسید مالیمت با  و داد قرار ام شانه روی به را دستش

 .. دادم تکان بله نشانه به را سرم

 به و شد اتاق وارد داشت دست در که چرمی سامسونت کیف با و نشست لبش گوشه کمرنگی لبخند

 ! کنید بدرفتاری حیوون یه با نباید شما ! دارید نگه دست : داد هشدار نگهبانان

 سگ مانند او ، آورند فرود آشیل سر بر تا بردند باال را هایش باتوم و نکردند توجهی او به نگهبانان

 از نگهبانان از یکی ، شد پنهان اش ناجی پای زیر بود شده جمع خودش در کتک ترس از که ای بیچاره

 دارم قانونی حکم باشم اینجا اینکه برای : داد جواب او اما کند ترک را محل سریعا تا خواست غریبه مرد

!  

 من مانند و ایستاد کنارم بود شده موکلم و من مالقات مانع که بدکردار مرد همان ، سیدی لحظه همین در

 .ماند خیره ابلیس به کمک برای مرد تقالی منظره به شیشه پشت از

 ..دارم قانونی حکم مافوقتون طرف از : گفت و داد نشان نگهبانان به را ای برگه مرد

  ! نمیگیریم دستور شما از ما -

  ! بکنه کارشو بزارید : گفت شیشه پشت از سیدی

  ؟ بود داده نیقانو حکم امیدی به چرا ، باشد آمده عقل سر هم مردک این نمیشد باورم

 اون ، هستم حرفم سر هنوزم : داد جواب و کرد دستی پیش بپرسم چیزی آمدم تا و کردم نگاهش مردد

  ! میشه اعدام

  ؟ ببینتش دادید اجازه امیدی به چرا پس -

 ببینم میخوام فقط ، بودی مصمم خیلی پرونده این برد برای تو : گفت و کرد قفل سرش پشت را دستانش 

  ؟ کنی باور رو قاتل اون شده باعث چی ؟ آشتیان بگیری مهلت دادگاه از خاطرش به شده باعث چی
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 به شباهتی هیچ ، میبینی خودت : گفتم و زده اشاره پیچید می امیدی دکتر پاهای الی همچنان که آشیل به

 و کشتار با میخواید شما ؟ چطور پیش ماه یک آدم به ؟ داره بوده زندانت تو پیش روز سه دو که آدمی

 شهر توی آزادانه دوباره اون مثل موجودی نمیخواد هیچکس چون طبیعیه ، کنید آروم رو مردم مرگ

 تا که شمایید مقصر ، جامعست جبر مقصر ! نیست مقصر اون بینید می کنید نگاه منطقی اگه ولی بگرده

 بی هم اینو مشابه پرونده اصده مثل میخواید هم حاال و نکردید حقیقت فهم برای تالشی هیچ من از قبل

 .. ببرید بین از صدا و سر

  ! آشتیان میزنی زر خیلی : غرید زد می تسبیح پشت از دستانش با درحالی

 عادت چیزا این به باید که تو ! زدنه زر کارم و وکیلم یه من : ایستادم سینه به دست و زدم پوزخندی

  ! باشی داشته

  ! مزخرف الشی مردک ، رفت من به ای غره چشم و گرفت را ام تیکه

 : گفت و کشید ترسیده و بینوا آشیل سر به محبتی دست بود شده ظاهر ماهری بان سگ چون که امیدی

 ! آروم .. خوب پسر باش آروم

 داد ادامه او نوازش و ناز به امیدی ، کرد بازی لوس به شروع و افتاد زمین روی ها سگ همچون آشیل

 ها سگ ادای چرا ؟ میکنه همچین چرا مردک این : پرسید تعجب با بود برده تشما من مانند که سیدی و

  ؟ درمیاره رو

  ؟ بود نگفته بهم چیزی سوگل چرا پس ؟ باشه حیوون هاش شخصیت از یکی ممکنه یعنی : گفتم خودم با

 واباندخ و کرد هیپنوتیزم اش حیوانی هوای و حال همان در را آشیل ماهرانه و خاص روشی با امیدی

 نوزادی مانند حاال کرد می غرش ژیان شیر همچون پیش دقیقه چند که ای درنده حیوان آن نمیشد ،باورم

 بود خوابیده آرام

 بگویم است بهتر یا آشیل پیشانی بار آخرین برای و انداخت سیدی و من به بخشی رضایت نگاه امیدی

 .. کرد نوازش را آموزش دست سگ

 : قبل ساعت دو
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  ؟ میاد مطمئنی : پرسیدم بود نشسته کنارم در که سوگل از و کردم توقف اوین ندانز مقابل

 فهمید وقتی اما نبود مایل خیلی اول ! میرسونه دیگه ساعت دو تا حداقل خودشو گفت و زدم زنگ بهش -

  ! شد مشتاق وسطه هویت تجزیه اختالل پای

  ! بره پیش برنامه طبق چیز همه امیدوارم -

 از شرمندگی با داشت چهره به ملیحی آرایش و بود پوشیده لباس آدم بچه مانند بار اولین برای که پریا

  ؟ کنم فرار اتاق از کنه حمله بهم خواست یا ترسیدم وقت هر میشه : پرسید من

  ! لوح ساده احمق دخترک ، زدم پوزخندی

 و میشه چک مداربسته دوربین با اتاق تمام ؟ هستند اونجا نگهبان چندتا میدونی ؟ دختر بود کجا حمله -

  ! میبینیم رو شما شیشه پشت از هم سوگل و من

 .. کند مالقات را متجاوزش بود قرار مثال داشت هم حق ، بود پریده رویش و رنگ بیچاره دختر

 یکم : گفت استرس با و کرد تشکر او از دختر ، داد پریا به و کرد باز شکالت دو داشبرد داخل از سوگل

  ! شده سر دستام ! کنم تحمل نتونم میترسم ! میترسم

  ! داری حق کامال -

  ! قاتله طرف مثال ؟ چیه خب : پرسید و شد معترض که کردم نگاه سوگل به چپ چپ

  ! باش داشته شعور یکم ! اینجاست باردار زن یه مثال ؟ نکنی تکرار رو لغت این هعی میشه حاال -

  ! سیاه روت میگه دیگ هب دیگ : داد جواب تمسخر به

 من نکنید بحث ! نداره اشکال : گفت برسد نظر به آرام کرد می تالش که درحالی و کرد گری میانجی پریا

 .. برمیاد دستم از کاری چه ببینم اینه مهم ! کردم عادت این از بدتر هزارتا و قاتل کلمه شنیدن به
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 اما باالست خیلی شخصیتش تغییر احتمال : گفت و دآور بیرون اش پشتی کوله داخل از را تاپش لپ پریا

 غیر هویت یه امیدوارم ! میشه تبدیل چی به دقیقا نمیدونم نداریم هویتاش از اطالعاتی هیچ که اونجایی از

  ! نباشه منتظره

  ؟ داره هویت چندتا کال بزنی حدس میتونی -

 ممکنه ! غیرممکنه نزنی حرف باهاش یوقت تا : داد جواب بود شده خیره تاپ لپ صفحه به که درحالی

 .. کنند زندگی جسمش توی هویت صدها

 بدند اجازه بهت نیستم مطمئن ؟ بیاریش خودت با داشتی اصرار که داری چی تاپ لپ این تو حاال خب -

 ! بیاریش همراهت

  ! میکنه زیادی کمک بهمون آشیل بیماری اثبات برای تاپ لپ این چون مجبورن خب -

  ؟ چطوری : پرسید کنجکاوی با و کرد داخل صندلی دو بین از را شسر پریا

 وسیله چند و کرد باز را جعبه در سپس آورد بیرون رنگ مشکی جعبه یک و کرد کیفش در دست سوگل

 .. آورد بیرون بودم دیده ها فیلم در تنها که پزشکی

 گفت عصبانیت با و زد او دست روی به ای ضربه سوگل که بردارد را آنها از یکی تا کرد دراز دست پریا

 ! میشن خراب ؟ میکنی چیکار داری :

  ! نمیشه تکرار ! ببخشید : داد جواب و انداخت پایین را سرش پریا

  ؟ چین دقیقا اینا : پرسیدم کنجکاوی با بودم نشده سوگل منظور متوجه هنوز که من

  ! هست انسفالوگرام الکترو شبیه چیزی یه این خب -

  ؟ چیه گفتی که اینی اونوقت و : پرسید من جای به پریا

  ؟ نمیدونید پزشکی علم از هیچی دوتا شما یعنی من خدای : پرسید و کشید پوفی سوگل

  ! نمیدونی چیزی حقوق از تو که ای اندازه همون به -

  ؟ کرد می زبانی بلبل من جلوی حاال احمق دختره  ، نزد دم و خورد را تیکه



 

ابلیــسوسوسه                       Page 443 | 462 
 

 آشیل مغز نوار گرفتن برای اینا : گفت و زد اشاره بود غریب و عجیب اسمشان که هایی یمس همان به او

 باعث چی میفهمیم بیاریم دست به رو پریا و اشیل مکالمات عطف نقطه بتونیم اگه ، میکنند کمک بهمون

  ! میکنه کار چطوری دفاعی مکانیزم این و میشه هویتش تغییر

  ؟ آوردی اکج از رو اینا تو اونوقت و -

  ! گرفتم قرض یکی از اجازه با -

 به ها دستگاه و دم این حمل برای نمیدونستی تو مگه ؟ زودتربگی میمردی خب : پرسیدم عصبانیت با

  ؟ داری نیاز مجوز به زندان

  ! نمیدونستم نه : گفت بیخیالی با و انداخت باال ای شانه

 حاال ، شدم پیاده اتومبیل از و کشیدم موهایم در تیدس ! نخور درد به عقل شیرین دخترک ، شدم عصبی

 به ورود برای ؟ ببرم داخل را سوگل غیرقانونی دستگاه و دم که بود خوب خیلی سیدی این با ام رابطه

  ! شانس خشکی به ! میشدیم رد رستم خوان هفت از باید زندان

 پنهانی دادگاه سه دو در پیش ماه چند هک تهران پلیس رییس از مستقیم را مجوزم که رسید ذهنم ناخودآگاه

 .. بود بدهکار من به نباشد هرچه ، بگیرم کشیدم چک او برای

 .. گرفتم تماس او با بودم زده زل زندان آهنین و بزرگ درهای که درحالی و زدم آتش سیگاری

  ! آشتیان بگو -

  ! دارم .. نیاز .. کمکت به ! مطلب اصل سر میرم مقدمه بی -

 تهران کل پلیس رییس حرف روی نمیتوانست هم سیدی حتی بار این ، نبود اداری تشریفات به نیازی

  ! بزند حرفی

 ابلیس مغزی نوار مشاهده برای که آنجایی از و رسید اتمام به موفقیت با خودم و بانوان بدنی بازرسی

 و من که آنجایی از و بود آرام آشیل ، شدیم معطل ساعتی نیم داشتیم او سر روی الکتروها نصب به نیاز

 .. ترسید نمی بودیم هم با سوگل

 ؟ داره درد ؟ چیه این .. این -
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 ! کنیم کمک میکنیم سعی داریم فقط : داد جواب خشکی لحن با سوگل

 من ، نداشت ای چاره اما نمیامد خوشش غریب و عجیب کالهک آن وجود از انگار خورد تکان بار سه دو

  ! کنی همکاری باهامون باید بشی تبرئه اعدام از میخوای اگه آشیل ببین : تمگف و زدم زانو او کنار

  ! ترسم می .. می : گفت و داد قورت استرس با را دهانش آب

  ! کنیم بررسی رو واکنشت میکنیم سعی داریم ما اما داری احساسی چه میدونم ، نیست عجیب -

  ! نداشت را مالقاتی چنین تظاران انگار رسید می نظر به نگران و آشفته اش چهره

 خارج اتاق از کار اتمام از بعد ، کردیم می برداری نمونه او مغز نوار از باید ما نه چه و میخواست چه

 بعدی دو صفحه یک داخل از ! بود رسیده کجاها به تکنولوژی ، کرد روشن را تاپش لپ سوگل و شدیم

  ! کنیم مشاهده بود نشسته اتاق داخل در که شخصی اعصاب نوار میتوانستیم

 از که پریایی های شانه و دادم اوکی ها نگهبان به ، حاضرم من : گفت و کشید عمیقی نفس سوگل

  ! آزاره بی اون ، نباش هیچی نگران : گفتم اطمینان با و گرفتم لرزید می اضطراب

 اونشب یاد میبینم رو نحسش .. چهره وقتی .. هنوزم : داد جواب و چکید چشمش گوشه از اشکی قطره

  ! میوفتم

 .. میفهمم -

 وادار کاری چنین به را او اینکه از ، ببیند را متجاوزش چهره بود قرار مثال ، کردم می درک را حالش

 بیخیالش میخوای پریا : پرسیدم مردد و شدم پشیمان عملم از لحظه یک نبودم خوشحال اصال بودم کرده

  ؟ بشیم

 میکنم تالش ! عاشقمه .. نیست متجاوزم اون میدونم : گفت و داد تکان نه متعال به تند تند را سرش

  ! بیام کنار

 اینکه محض به ! اینجاییم ما بیوفته که هم اتفاقی هر باشه یادت : گفتم و دادم تکان باشه نشانه به را سرم

  ! شو خارج اتاق از افتاد ای منتظره غیر اتفاق
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 میز به قدم قدم و کرد باز را در ، رفت اتاق سمت به آهسته و سست های مقد با و زد پلک باشه نشانه به

 .شد نزدیک داشت قرار آشیل و او مقابل در سدی همچون که آهنینی

  ! پریا .. پر : زد لب و رفت وا او دیدن با آشیل

 .. ببیند را ما نمیتوانست او ، انداخت شیشه سمت به نگاهی دختر

  ! بوده خوب چیز همه که اینجا تا : گفت بود آشیل مغز ارنو مشاهده مشغول که سوگل

  ؟ نمیاد دکتر چرا پس -

 .. داد تکان نمیدانم نشانه به را سرش و انداخت اش مچی ساعت به نگاهی

 . زیبای پری .. پری ، پریا : کرد زمزمه و برخاست جا از آرام او دیدن با آشیل

 ، رساند می جنون مرز .. مرز تا مرا و میپیچد مشامم در نتگیسوا .. گیس عطر هنوز .. من های داستان

 .. ریزی خون ابزار .. ابزار .. نفرت و میشود مبدل .. نفرت به جنون

 آمدی نقاشی آموزشگاه .. به .. به زده سر که روزی همان ، شد شروع حت .. ملیح لبخند آن از چیز همه

 .. گرفتی را سراغم و

 .. مونو .. مانند .. مانند هم هایت چشم ، بودی بافته سرت دور .. دور .. را رنگت نارنجی گیسوان

  تو .. تو .. تو ... تو و میخندید مونالیزا

 علی و کند بیان درستی به را آخرش جمله نمیتوانست انگار ، انداخت پایین را سرش و گرفت بغضش

  ! بود عاجز و ناتوان کرد می کردن صحبت درست برای که تالشی رغم

 ترین سحرآمیز تو : داد ادامه لرزانی صدای با و شد سرازیر پریا چشمان بارانی ابرهای از اشک قطرات

 که درگاهت پای و دست بی داوینچی من و کردی جادو را قلبم اول نگاه همان در که بودی خداوند نقاشی

 .. کرد رسم آسمان در را چشمانت لبخند بارها

 حفظ را او های حرف پریا نمیدانستم ، زد زل اش معشوقه چشمان در اشک با و آورد باال را سرش آشیل

  ! کرده
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 او بود ایستاده آشیل کنار در که ماموری و رفت عقب پریا اما شود نزدیک او به تا برداشت قدم یک آشیل

 .. نشاند سرجایش را

  ؟ بینیب منو اومدی چرا .. چرا : پرسید و انداخت پایین را سرش ناامیدی با آشیل

  ؟ نمیدونی تو .. تو -

 .داد تکان نه نشانه به را سرش

 صحنه این به تعجب با مرد ، کشید آشیل رخ به ناراحتی با را اش برآمده شکم و زد کنار را چادرش پریا

 .. خانواده : گفت و زد تلخی لبخند میریخت اشک که حال عین در و کرد نگاه

  ! کردی اینکارو تو .. تو -

 نمی نظر به راضی اصال خاطراتش یادآوری از اینکه با پریا و شد خیره او به پرسشگری نگاه با آشیل

  !کردی تجاوز بهم .. بهم ! کردی نابود زندگیمو تو : داد ادامه رسید

  ! ببین ! میوفته اتفاقایی یه داره : گفت و کرد اشاره تاپ لپ صفحه به سوگل

 .. شدمی بیشتر رفته رفته مغز نوار نوسانات

 .. عاشقت من ! نکردم تجاوز کسی به من.. من : گفت و داد تکان نه نشانه به را سرش آشیل

  ! کردی خراب زندگیمو تو ! شو خفه ! شو خفه : زد زجه پریا

  ! نکن اینکارو ! پریا نه : غریدم زیرلب

 .. میاورد زبان به را جمالت ترین رحمانه بی و شده خارج کنترل از متجاوزش دیدن با دخترک اما

  ! بدم ادامه نمیتونم .. نمیتونم ! بمیری امیدوارم -

 پریا به ! میشه خارج کنترل از داره اون من خدای : گفت و کرد اشاره صفحه به وحشت با بار این سوگل

  ! باش زود ! بیرون بیاد بگو

 غوطه نفرت و خشم در که خترد ولی سازم مطلع آشیل حال تغییر از را پریا تا کوبیدم شیشه به بار سه دو

 .. انداخت او سمت به آوری تهوع نگاه بود شده ور
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 .. بود کرده پیدا مانندی برزخی چهره و زد می بیرون خون و کف دهانش از ، افتاد رعشه به آشیل

 به من ! نیست من بچه ! نیست من بچه اون .. اون .. اون  : زد داد و برخاست جا از میلرزید که درحالی 

  ! نکردم تجاوز کسی

  : حال زمان

 

 کرد خوردن به شروع پریا و سوگل ، من ، متعجب چشمان مقابل و کشید سیخ از دندان با را جوجه امیدی

.. 

 .کردیم سکوت و انداخته بهم متعجبی نگاه نفر سه ما

 .. انداخت او به چندشی نگاه هم پریا حتی و کشید سر جا یک را ترشی و ماست امیدی

 حاال ، ندارد حسابی و درست عقل طرف که فهماند من به اشاره و ایما با او و کردم نگاه سوگل تسم به

 رستوران یک در هم آن اول برخورد در رفتار این ! نامیدند می غریب و عجیب را او چرا میفهمم

 .. نبود جالب اصال کالسیک

 قرار ! کردم خراب چیزو همه ، میخوام ذرع واقعا : گفت و کشید آهی بود ساالدش با بازی مشغول که پریا

 .. شد ظاهر چشمم جلوی اونشب خاطرات همش دیدمش وقتی ولی بشه اینجوری نبود

 خیلی و نبود وظیفت این هرحال به ، میکنیم درکت : داد جواب و کرد مهربانی او با اول بار برای سوگل

  ؟ دکتر نه مگه معتبره مدرک یه آوردیم دست به آشیل از که مغزی نوار ! نکردی خرابکاری هم

  ! منه عالقه مورد کیس اون ! البته : داد جواب پر دهان با امیدی

  ! است تر بیشعور هم من از این : گفتم دلم در

 با هم قبال : گفت لیسید می زبان با را چرمش های سیبیل که درحالی و داد قورت را غذایش باالخره

  ! داشتم برخورد مواردی همچین

  ؟ جدی : پرسیدم و انداختم باال را ابرویم تای یک
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  ! دیدم اونو که بودم ماهیگیری مشغول پورتوریکو تو و بود 2000 سال جوالی ! بله -

  ؟ کیو : پرسید تعجب با سوگل

 از قبل تا ! بکشه نفس نمیتونست میموند آب از بیرون اگه و ماهیه یه کرد می تظاهر ! دیاز ریکاردو -

 مثل آدمایی میدونستید ، شد تبدیل جانی یه به اون از بعد و نداشت دردسری بزنه آسیب محلیا به اینکه

  ؟ دارند قابلیتایی چه اون

  ؟ بدید توضیح بیشتر میشه ؟ شد جانی یه به تبدیل : پرسیدم و برانگیخت را کنجکاویم او داستان

 تو که بود آدمی ترین جذاب کنم رافاعت میتونم و بودم پروندش پزشک من ، داره معروفی داستان -

 ده به میتونست حتی ! بچه و مرد و زن ، حیوانی و آدمی های هویت از کامل کلکسیون یه ! دیدم زندگیم

 هویت از یکی اما کرد می شکایت آرتوروز درد از میشد تبدیل پیر جونز آقای به وقتی و کنه صحبت زبون

  .. ها

 بهش ! داشت فرق بقیه با یکیشون : داد ادامه و برد فرو بود من اببشق در که ای ماهی در را چنگالش

 یکی همین ، کنه تصرف رو دنیا میخواست ! میده معنی شورشی اسپانیایی به که Rebelde میگفتن

  ! شد تبرئه و برخورداره الهی قدرت یه از اون که کردم ثابت من اما انداخت گیرش

  ؟ هویته تجزیه اختالل منظورتون ؟ الهی قدرت : پرسید تعجب با سوگل

  ؟ اختالل میگی آدما این موهبت به تو ! عزیزم قدرته منظورم -

 ! میکنه ولی کرد نمی قدرتمند رو اونا بود اختالل یه اگه ! خردیه بی : داد ادامه ناز با و زد ملیحی لبخند

 این جون دختر ! دنیاست ینا شگفتیه بزرگترین انسان کنم فکر میشه باعث آدمی همچین یه مغز ظرفیت

 از بعد چون کنم کمکتون دارم تصمیم همین برای ! داره مراقبت به نیاز هدیه هر و هدیست یه موهبت

 آشیل حاال اما ندیدم اون مثل موردی هرگز دیگه و برگردم آمریکا به شدم مجبور شد آزاد ریکاردو اینکه

.. 

 ، بودم دنبالش سالها که چیزیه همون آشیل : گفت نهیجا با و گذاشت میز روی داشت دست در که جامی

 و سالم مغز به من ولی کنم آزمایش صرف رو زندگیم تمام میتونم ! الهی لطف و موهبت از کامل نمونه یه
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 تک به میتونم کرده پیدا دست ظرفیتی همچین به چجوری بدونم اگه فقط ! که فهمید می دارم نیاز اش زنده

  ! بودم همین منتظر زندگیم  متما ، برسم اهدافم تک

 یک از چطور ، درنمیاوردم هایش حرف از سر اصال بود تر مشکوک هم آشیل از امیدی این راستش

 چه و میخواستم چه ! زد می اواخواهر کمابیش ضمن در و کرد می یاد موهبت نام با روانی اختالل

 نجات برای فرصتی هر از باید من و بود اهدادگ روز فردا ، نداشتم او به اعتماد جز ای چاره نمیخواستم

 .. کردم می استفاده شده هم خودم

 از یکی نمیدونستم ! بود شده تبدیل سگ به زندان توی اون گفت ماهان : پرسید سردرگمی لحن با سوگل

  ؟ هست آشیل برای شانسی جدا ! باشه حیوون میتونه هویتا

 .. دخترم ممکنه هرچیزی : گفت خود سوسولی لحن انهم با و داد تکان بله نشانه به را سرش امیدی

  ! هرچیزی

 جواب ام نقشه سوگل و امیدی واسطه به یا ، نداشتم بیشتر حالت دو و بود ممکن هرچیزی ، است درست

 هر در ، ایستادم می مرگش خبر و مجد های طعنه منتظر باید یا شد می تبرئه اعدام از آشیل و میداد

 .. بودم کرده را تالشم تمام من صورت

 آخرین این احتماال ، انداختم شب سوزناک و تاریک منظره به نگاهی اتاقم پنجره پشت از بار آخرین برای

 چای لیوان یک با تلویزیون جلوی یا ساعت همین در فردا و رفتم می خواب به آشیل فکر با که بود شبی

 زبان زخم برای را خودم و گرفته سردی آب دوش حمام در یا نشستم می ام عالقه مورد فیلم تماشای به

 .. کردم می حاضر ها رسانه های

 .. نشستم خورشید طلوع انتظار به پنجره همان پشت ، نیامد چشمانم به خواب صبح تا شب آن

 خورشید ترین مبهم احتماال آشیل برای و نامعلوم پایانی من برای ، داشت فرق آشیل و من خورشید امروز

  ! سال

  ! نشست می خود مرگ انتظار به باید یا و میشد تبرئه همیشه برای وزامر یا

 خواب اعدام مامور که زمانی هم آن پوشالی های آپارتمان از سرخ آفتاب طلوع تماشای ، داشت لذتی چه

 ! بود
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 .. گلوله آخرین ، دادگاه آخرین

 اگه اما درمیاورد اپ از را او و کرد می اصابت دشمن سر فرق به گرفتم می نشانه درست اگر
 در و نشستم می زانوانم روی و کردم می رها را اسلحه ، شدم می تسلیم باید رفت می خطا

 .. شمردم می را ها ثانیه مرگ انتظار

 در بود شده جمع آشیل وجود در که نفر صدها مرگ یا زندگی ، بود من فرصت آخرین این

 .. دادگستری یک پایه وکیل ، نآشتیا ماهان ، هستم من این حاال و بود من دستان

 دانشجوی یک انوشه سوگل ، نداشت معنایی اش نامه لغت در باخت کلمه که مردی

 می را نامش ایران تمام که ماهر و زبردست امیدی دکتر و کنارم در کار تازه روانشناسی

 .. بود نشسته جوارم در دانستند

 من از چشمی گوشه منتظر و بود هنشست اشک نم نگاهش در ، دیدم دور از را آشیل خاله

 .. کردم آرام را او و دادم تکان سری ، بود

 و خبرنگاران تجمع از ، داشتند حضور دادگاه در هم انوشه آقای و خانم و فرهاد ، پریا

 اما بود پا به ای غلغله جلسه برپایی و قاضی حضور از از قبل ! گویم نمی دیگر که ها رسانه

 بود گرفته یاد خوب را درسش قبل دفعه ، کرد می کشی گردن کمتر من مقابل در مجد بار این
 این حتمی برد از انگار ، لرزاند می را قلبم اش متکبرانه و سرد نگاه آن طرفی از ولی

 پیدا حضور دادگاه در رزم میدان در خودنمایی و کشی وقت برای تنها و بود مطمئن پرونده

 .. بود کرده

 آرام قلبم بار این نداشتم حسابی و درست حواس و هوش اضطراب از که قبل دفعه برخالف

 .. مرگ یا زندگی ! نداشتم بیشتر راه دو و بود من دست گلوله آخرین ، تپید می تر

 بودم دانایی جغد ، نبودم میشد حاضر جلسات در تکبر با که ای درنده شیر آن دیگر بار این
 دانستم می ، بودم داده رضایت انکار و وتسک به اطرافیانش و مجد پوزخند مقابل در که

 گلوله آخرین بلرزد دستانم اگر و زد خواهد برهم را آرامشم خودراضی از ببر این با جدال

 .. رفت خواهد خطا

 ، شد متهم جایگاه وارد دست به دستبند و ویژه ماموران با قاضی از قبل دقیقه پنج آشیل
 دل آشیل یا خال و خط خوش ابلیس آن به هتیشبا هیچ و بود احساس بی و آرام اش چهره

 .. نداشت نگران

 می امتحان دادگاه از قبل کاش ؟ میده جواب مطمئنید : پرسیدم امیدی دکتر از گوشی زیر

  ! کردیم
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  ! ماست دست برنده برگ ! نباش نگران ، دادم انجام اینکارو بار یک قبال من -

 .. شد آغاز رسما جلسه و شدیم پا جا از جلسه احترام به همگی قاضی حضور با

 خونخواری متهم وکیل ، آشتیانم من : گفتم حضار به رو و شدم بلند جا از ، کشیدم را ماشه

 اما بدم ادامه رو پرونده این شدم حاضر شهرت یا پول خاطر به شاید ! ایستاده مقابلتون که

 به که روانشناسی یحت و قبلی وکالی تنها نه ، کردم کشف قاتل این توی من که چیزی
 من ادعای قاضی محترم جناب حال این با نشد کشفش به قادر کرد می رسیدگی متهم پرونده

 تا خواستم مهلت روز سه دادگاه از من و دونست ناقص معتبر مدارک و اسناد وجود با رو
 دیددی نشریات و سیما و صدا در نامشون بارها که امیدی دکتر از من و کنم رسیدگی ادعام به

 .. خواستم کمک

 دادم ادامه قاطعیت با و کردم آشیل به رو من بار این ، داد تکان تایید نشانه به را سرش دکتر

 ، رستمی آشیل ایستاده من روی به رو که مردی جلسه این محترم حضار تک تک برای :

  ! ابلیسه به ملقب و تهرانی مخوف متجاوز و قاتل

 حمله شده نفرین دخترهای و ها زن به تنها و شده زاده طانشی جلد در ابلیس میگفتند بعضیا

 رو مردم سر مزخرفات این با بودند جامعه مذهبی ظاهرا قشر از عموما که ها این ! کنه می

 لوح ساده دخترهای و ها زن برای دعانویسی با و مالیدند شیره خوب ماه چند این طی در

 .. بیوفتند ما مخوف تهمم گیر مبادا تا انداختند راه به خوبی کاسبی

 به ته و سر رو کتاب ها کافه تو که هایی همون از ، کراواتی روشنفکر ظاهر به ای عده
 طعمه رو ابلیس بود کرده پاره رو آسمون گوش کمالشون و فضل ادعای و گرفتند می دست
 ادعا که اونهایی ، میدونستند اذهان با بازی برای جدیدی

 های زن تمام سال ده قاتلی همچین میشه مگه ! خودشونه دهپرور دست هم ابلیس داشتند

 بی دم از همه ؟ باشه نداشته کارش به کاری پلیس و کنه تجاوز ، کنه سالخی رو مردم

 ! هست اساس

 وجود نداشتند اتفاقی هیچ از بلکه نه ماجرا این از درستی درک هیچ که آخر عده اما و
 همون ، کردند می یاد موساد جاسوس عنوان به او از و داده ربط اسرائیل به رو ابلیس

 ملی امنیت تا داشت عهده بر رو جامعه تو وحشت و رعب وظیفه که داعشی موساد جاسوس

 ! ببره سوال زیر رو کشور

 اینه آشکاره من برای اونچه اما کم ها عقل و بود زیاد ها حدیث و حرف که بگم جمله یه تو

  ! تنیس چیز هیچ و هست چیز همه ابلیس
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 را دستانم که درحالی من ، انداخت جمع به معصومی نگاه و آورد باال را سرش کمی آشیل

 دوک یک ، ما متهم : دادم ادامه رفتم می رژه او مقابل در و بود کرده قفل سرم پشت

 ! پیره دان تاریخ یک و حیوان یک ، منزوی و عاشق مرد یک ، قاتل مرد یه ، انگلیسی

 روانپزشک تایید با و دادگاه این مقابل در امروز من ! نیست نفر اصده و هست نفر صدها

 در امروز بکشونید دار چوبه به قراره شما که قاتلی میکنم اعالم صراحت به ایرانی معروف

 .. شده مخفی نقاب این پشت اما داره حضور ما بین

 ؟ نمیدی نشون گاهداد به خودتو چرا ! ابلیس : گفتم پوزخند با و زدم اشاره آشیل صورت به

 کارایی چه بگو بهشون و بده خرج به شجاعت ؟! شدی پنهون دروغی نقاب این پشت چرا

  ! رسوندی آسیب زن 56 به که هستی کسی تو ! کردی

 .. برد فرو زیر به سر و انداخت اطراف به مبهمی و گنگ نگاه آشیل

 اینکه از ، خندیدند می متالش به خفا در که شنیدم می را اطرافیانش و مجد پوزخند صدای
 چوبی جایگاه روی به محکم پس کردم می حماقت احساس بودم شده خورد نفر صدها جلوی

 پشت از ! بده نشون خودتو ! کثافط توام با : غریدم و کوبیدم بود ایستاده آن پشت آشیل که

  ! بیرون بیا نقاب این

 اشتباه تئاتر با رو اینجا شما تیانآش آقای : گفت تحقیرآمیزی لحن با مجد اطرافیان از یکی

 ، ما دارید رسما شما ! نمیخوره دادگاه مقدس جلسه درد به اصال ولی خوبیه نمایش ؟ گرفتید

 .. گیرید می تمسخر به رو محترم حضار و قاضی

 من علیجناب اجازه با : گفت قاضی به رو و شد بلند جا از ، گرفت را او حرف دنباله هم مجد

 به رو مسخره نمایش این آشتیان آقای چرا میدونیم خوبی به ما قاضی آقای ، دارم اعتراض

 تماشای برای دلیلی محترم حضار و ما و تمامه رستمی آشیل پرونده کار ! انداخته راه

 تنبیه و شما عادالنه رای شنیدن منتظر احترام کمال در پس نمیبینیم آشتیان آقای سیرک

  ! هستیم آشتیان آقای سخت

 یا دیگه شعبه به را متهم پرونده رسمی درخواست با تا نداریم عبایی صورت این یرغ در

  ! بدیم انتقال عالی دیوان حتی

 ! وارده و جا به کامال مجد آقای اعتراض : گفت و انداخت من به ای کننده ناامید نگاه قاضی

 ! آشتیان نابج رفت نمی مضحکی نمایش همچین انتظار کارکشته وکیل یه عنوان به شما از

  ! ارزشه با دادگاه وقت و رسمی جلسه این
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 بودم نکرده رو هنوز را ام برنده برگ حتی من ! برسد پایان به گونه این نمیتوانست ! نه نه

 نکردم اثبات ادعامو هنوز من .. لطفا : دادم ادامه قدرت با و برگشتم قاضی سمت به پس

  ! قاضی جناب

 .. آشتیان آقای -

 اثبات به رو ادعا این محترم حضار و مجد آقای و شما جلوی تا دارم الزم شانس یه فقط -

  ! برسونم

 ؟ بدید انجام کاری چه قراره دقیقا : پرسید و کشید چروکش و چین پر پیشانی به دستی قاضی

  ! کنید اقدام زودتر هرچه لطفا

 به میخوام امیدی دکتر آقای زا : گفتم امیدی به رو و دادم تکان باشه نشانه به تند تند را سرم

  ! بده ارائه مختصری توضیح هویت تجزیه اختالل بیماری درباره و بیاد جایگاه

 مضحکه شد نمی سوییچ آشیل اگر ، رود پیش درستی به کارها کردم می دعا دعا دلم در

 .. رفت می باد به تالشم تمام و شدم می مردم

 اطمینانی چنان نگاهش در ، گرفتم آرام که زد ام پیشانی به ای مردانه ضربه امیدی دکتر

 .. کنم قراری بی توانستم نمی که زد می موج

 ، باشم امیدی دکتر هنرنمایی شاهد تا نشستم سوگل کنار و برگشتم اول ردیف به من بار این

 درخواست دادگاه  از و داد بیماری درباره مختصری توضیح خونسردی و آرامش کمال در او

 .. کرد غیرمعقولی

 یا زدن ورق صدای حتی ، کنید سکوت کامال دقیقه ده مدت به و بکشید رو ها پرده لطفا -

  ! بشه شنیده نباید هم کفش پاشنه

 ! میزد بهم را حالم معنایش بی غرور ، داد تکان تاسف نشانه به سری مجد

 فضای ، دبکشن را ها پرده تا خواست ماموران از و گذاشت احترام دکتر خواست به قاضی 

 .. شد رو به رو نسبی تاریکی و خورشید نور شدید کمبود با اتاق

 تا بودند مشتاق همه که آنجایی از و برد باال را اش اشاره انگشت سکوت نشانه به دکتر

 .. گرفتند آرام دارد ذهن در چه او بدانند
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 نفس صدای تیح ، بود شده تهی جمعیت از اتاق گویا که بود گرفته بر را فضا سکوتی چنان

 و دارد هدفی چه دکتر ببینم تا نبود دلم در دل ! شنیدی می زور به را دستیت بغل کشیدن

 .. نداشتند من از کمی دست هم پریا یا سوگل مطمئنم

 آن در اضطرابی یا لرزش کوچکترین که آرامی و خونسرد لحن با و ایستاد آشیل مقابل دکتر

 با رو اسمت میتونی ! ایستادی مقابلم که تویی ، هبد گوش من به : کرد شروع نمیشد دیده

  ؟ کنی هجی بلند صدای

 را سوالش شمرده شمرده بار سه دکتر ، انداخت پایین را سرش دوباره و نداد جوابی آشیل
 را آن هیچکس که ضعیفی صدای با بود ایستاده مقابلش که مردی آخر بار و کرد تکرار

 .. داد جوابی نشنید

  ؟ کنی هجی برام رو اسمت میتونی ! بگو بلندتر -

 شود می متحمل را فشاری چه دارد کنم احساس میتوانستم آشیل قرار بی و آشفته چهره از

 صدای با او بار این و بود بلد خوب را کارش دکتر ! نداشتم انتظار و صبر جز ای چاره ولی

 .. مهسا .. مه .. مه : گفت و کرد ادا را نامش نبود زنان به شباهت بی که ظریفی

 ایجاد حق کسی که آنجایی از ولی رفتند فرو بهت در من مثل آن شنیدن با همه بودم مطمئن

 .. نزدیم دم نداشت صدا و سر

  ؟ سالته چند : پرسید مهسا از تری گرم لحن با بار این دکتر

  ! سال .. بیست -

  ؟ اینجایی چرا میدونی و -

 اش زنانه ناز و حیا و شرم از ، داد تکان راست و چپ به تند تند را سرش و گرفت بغضش
 بود زن اگر ، کرده تغییر هویتش بر عالوه هم جنسیتش بار این بزنم حدس توانستم می

 گوشه مضحکی لبخند فکر این با ! میشد مامانی بروی دل تو و لوس دخترهای آن از انصافا

 .. سپردم گوش دکتر سخنان ادامه به و نشست لبم

  ؟ هستی اینجا چی برای میدونی ، مهسا میپرسم ازت دیگه بار یه -

  ! ابلیس .. اب : داد جواب بریده بریده بود آمده بند زبانش ترس از و میلرزید که درحالی زن

 ؟ چی ابلیس -
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 ! شیاده .. اون : داد ادامه اش زنانه و نازک صدای همان با و بست فرو را هایش پلک

  ! میکنه نابود هممونو

  ؟ شده قایم حاال چرا : پرسید و ایستاد سینه به دست دکتر

 تو ! شیاده یه ! احمقه بزدل یه اون ! ترسیده چون : کشید فریاد و زد پوزخندی مهسا

  ! کشوندی مرگ کام به هممونو

 حیای و شرم برخالف او ، یافت تغییر ای خورده جا و میانسال مرد به زن صدای ناگهان

 ما : گفت دکتر به رو و انداخت اطراف به تفاوتی بی نگاه و آورد باال را سرش مهسا زنانه

  ! کردیم تالش بارها ما ! بگیرم جلوشو کردیم تالش

 و کرد بغل را هایش شانه ، رفت فرو منزوی آشیل جلد در بار این و کرد پیدا تغییر دوباره

 اون .. اون .. ونا : گفت بریده بریده بدزدد جمع از را نگاهش کرد می تالش که درحالی

  ! بود .. من .. تقصیر ! نکرد گوش هرگز

 آشیل از بود نکرده تعجب اطرافیانم و من برخالف ناگهانی حاالت تغییر این از اصال که دکتر

  ؟ هستی کی تو : پرسید

  ! آشیلم من .. من -

  ؟ میگیری عهده به رو ای زنجیری قتل تو آیا رستمی آشیل -

 به و بود گرفته آغوش در را بازوهایش همچنان که درحالی و انداخت باال را هایش شانه

 من ! نکشتم کسیو من .. من .. من : داد جواب ملتسمانه کرد می نگاه دکتر به زحمت و زور

  ! کردم تماشا فقط .. من ..

 ! میگه دروغ داره : گفت ای طلبکارانه لحن با او و پیچید اتاق در مهسا زنانه صدای دوباره

 نکن پنهونش اینقدر ! ترسو احمق نمیوفتاد اتفاق این بودی نداده دوستی دست ابلیس با گها

  ! بگو ! شده قایم کجا اون بگو بهشون !

 خواست می او از و زد می داد هم پشت مهسا و میداد تکان نه نشانه به را سرش آشیل

 .. بکشد بیرون گاه مخفی از را ابلیس

 فاصله در بار این پس بود نمانده زیادی زمان ، انداخت اش مچی ساعت به نگاهی دکتر

 .. ایستاد آشیل از نزدیکی

  ! ندادند نشان خود از حرکتی هیچ و شده میخکوب سرجا بودند بهت در که ویژه ماموران
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 امتناع بار چند آشیل اما بنگرد او چشمان در تا خواست او از و زد زل آشیل صورت در دکتر

 آخرین این : گفت و زد زل آشیل چشمان در زور به و کرد دراز دست یدیام باالخره پس کرد

 ! کن رها رو ابلیس و ! بده گوش من به ! آشیل شانسته

  ! میکشه منو اون .. اون .. اون -

 ! شانسته .. آخرین این -

 چشمان مقابل امیدی دکتر ، بست را هایش پلک و چکید آشیل چشم گوشه از اشکی قطره

 هیچی ، خالیه اتاق یه اینجا ! کن گوش خوب من به ، آشیل : کرد شروع خونسردی با ما بینا

 .. نمیبینی سفیدی جز

 یکم میخوام ، ببینی خواب بسته چشم با بار این میخوام ! نیست هیچکس ، تنهایی اینجا

 جز هیچی و تنهاییم ما ، نمیکنه تهدیدت خطری هیچ ! باشی آروم و بزنی چرت

 ! نداره وجود تنهایی و آرامش جز چیز هیچ ، کنی تکرار من با میخوام ! هندار وجود آرامش

  ! کن تکرار

 .. کرد تکرار را دکتر سخنان ضعیفی صدای با بود بسته را چشمانش که آشیل

  ! نداره وجود تنهایی و آرامش جز چیز هیچ -

 .. جز .. چیز .. هیچ - 

 باورم ! رفت خواب به ایستاده میکرد تکرار را جمالت این سوم بار برای که زمانی ناگهان و

  ؟ راحتی همین به ، بود شده هیپنوتیزم انگار ولی نمیشد

 و بود آمده بند تکشان تک زبان ، دیدم می همراهانش و قاضی چشم در را شگفتی و تعجب
 تماشای مشغول شنوا گوش و باز چشمان با میکرد زبانی بلبل پیش ربع یک تا که مجد حتی

 .. بود کترد کار

 تا خواست اشاره و ایم با بودند ایستاده او پشت که مامورانی از و آمد عقب قدم چند امیدی

 گیر تو ! ابلیس تمومه بازی موشک قایم : گفت بلند صدای با سپس گیرند فاصله مقداری

  ! بدی نشون خودتو بندازم گیرت آشیل ناخودآگاه زندون توی اینکه از قبل تا بهتره ! افتادی

 آشیل بعدی واکنش انتظار چشم تنها و سردرنمیاوردم او های حرف از کلمه یه از حتی

 .. بودم ایستاده
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 سه ؟ میشنوی ! میشی زندانی آشیل ناخودآگاه توی همیشه برای : داد ادامه قاطعیت با دکتر

  ! شانسته آخرین بشکن

 دومین ، خورد آرامی انتک بود خواب آنکه با آشیل ، زد را بشکن اولین و گفت را این

 .. خورد تکان دوباره و زد را بشکن

 تا زیرلب زد که را بشکن آخرین ، داشت وجود فاصله چهارثانیه الی سه دکتر بشکن هر بین
 مالقات اولین در که مرموز ای گربه چشم دو آن و شد باز آشیل چشمان ناگهان و شمردم سه

  ! بود بازگشته ابلیس ، شد پیدا یمنزو آشیل چهره پشت از خورد گره نگاهم با

 با ، داد فشار را بازویم ترس از سوگل که بود ملموس حضار برای آنقدر تغییرحالت این

  ! نداشت تکلم جرئت کسی بود گذاشته فراتر پا دقیقه ده از زمان آنکه

 شوخی مایه ته که خود همیشگی لحن همان با و انداخت اطراف به ای موذیانه نگاه ابلیس

 کننده کسل یارو اون ! عزیزم بلدی خوب بازیو تو ! میاد خوشم ازت : گفت دکتر به داشت

  ! بود

 ؟ بودم من یارو آن از منظور

 

 آخری و نیستی بازیکن اولین تو !همینطوره که البته : گفت و زد ای پیروزمندانه لبخند دکتر

 ! بود نخواهی هم

  ! بازیم عاشق من : گفت و لیسید را لبانش دور شیطنت با ابلیس

  ؟ بودی شده قایم چرا پس -

 فکر ! بردم می لذت من با ارتباط برای تالشتون از چون : گفت و داد سر بلندی قهقه ابلیس

 ها حرومزاده این یا تو از ترسی هیچ ! کردم می کشی وقت داشتم فقط من ؟ شدم قایم کردید

 میبینم ! بزنم جلسه این به سری یه تمگف و بودم شده خسته تنگ سلول اون از فقط ، ندارم

 ! بودند دیدارم مشتاق همه که

 شاکیان ردیف در که زنانی به رو و کرد لمس را اش تراشیده سر بسته دستان همان با

  ! شدند عاشقم خانوما االنم همین میدونم : گفت و زد چشمکی بودند نشسته

  ! میگیری برعهده رو ای هزنجیر های قتل چرا و چون بی پس : پرسید او از دکتر
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 سوال این از : داد جواب و شد خم کمی جایگاه سمت به و رفت او به ای غره چشم ابلیس

 میپرسید ازم هربار شما و میدادم انجام وظیفمو داشتم فقط من ؟ نشدید خسته تکراری
  ؟ میگیرم عهده به یا پشیمونم

  ؟ ای وظیفه چه -

 بار چند که خوشتیپی اون به هم قبال من ! بود برداشته رو دنیا فسادشون بوی که هایی زن -

 می رند رو عدد این کردند می حمله مهمونیم و من به دیرتر یکم اگه گفتم اومد مالقاتم به

  ! کردم

 ! دربری قسر نمیتونی قانون چنگ از تو اما متاسفم : گفت و زد تلخی لبخند دکتر

  ! باشه اضافه توضیح به نیازی نمیکنم فکر : داد ادامه و کرد قاضی به رو سپس

 خواست ماموران از گفت می ذکر زیرلب که درحالی و شکست را سکوتش روزه قاضی

 .. بکشند را ها پرده دوباره

 که درحالی قاضی بار این ولی داد آزار را چشمانمان ، پاشید اتاق داخل به یکباره که نوری

 به .. من .. من : گفت من به رو و شد بلند اج از بود شده خیره ابلیس به لرز و ترس با

 پیداست ظاهرا که شواهدی از ولی دارم نیاز پرونده این برای بیشتری تکمیلی مدارک
 در باید پرونده این دارم عقیده هم بنده ، کنم صادر نظر مورد متهم برای اعدام رای نمیتونم

  ! بگیره قرار بررسی مورد عالی دیوان

  ! دارم اعتراض قاضی آقای : گفت و دش بلند جا از مجد

 این ! شده هیپنوتیزم ما جلوی متهم ! باشه نمایش نمیتونه دیگه این ؟ اعتراضی چه -

  ! جلسه ختم ! خارجه من عهده از وال بگیره قرار بررسی مورد عالی مراتب در باید پرونده

 فیلمی با اما خیر یا بگیرم نیک فال به را عالی دیوان به پرونده ارجاع نمیدانستم روز آن تا
 مجد حال این با نبود کار در اعدامی شک بی بود شده ضبط ملی های رسانه توسط که

 سکوت در همراهانش با و شد خفه کرد گذر کنارم از کنایه و نیش با که قبل دفعه برخالف

 .. کرد ترک را جلسه

 تک به آرامش با بار این ، شدم غرق عکاسان و خبرنگاران سواالت سیل در دادگاه اتمام با

 .. رسید خواهند دادم به مطبوعات همین عالی دیوان در دانستم می زیرا دادم پاسخ تکشان

 احترام نشانه به و دیدم را جدیدیش خانواده و پریا و آشیل خاله خبرنگاران جمعیت پشت از

  ! کرد اصابت دشمن سر فرق در و شد پرتاب فشنگ ، دادم تکان سری
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 : بعد هما دو

 

 لباس و آمدم بیرون حمام از کردم می زمزمه را ام موردعالقه آهنگ زیرلب که درحالی
 لم تلویزیون جلوی آمدم تا ولی ریختم خودم برای دبش چای فنجان یک ، کردم تن به راحتی

  ! بود مزاحم عقل شیرین دخترک این باز ، شد بلند موبایلم زنگ صدای دهم

  ؟ نشی مزاحمم میشه میکشم راحت نفس یه دارم دوماه از بعد : دادم جواب کالفه

  ! پریا پر .. پر .. پر : گفت بریده بریده ذوق با رسید می نظر به دستپاچه که سوگل

  ؟ چی پریا : پرسیدم نگرانی با و شد سفید گچ مثل رنگم ناگهان

  ! اومد دنیا به پیش دقیقه ده همین ! شکر رو خدا ! ماهان اومد دنیا به بچه -

 از ، شد زمین پخش اش خورده شیشه و افتاد دستم از چای لیوان ناگهانی خبر این شنیدن با

 االنم آخه : دادم جواب و کردم خالی سوگل سر را آن اما گرفت حرصم ام پرتی حواس دست

  ؟ بود زاییدن وقت

  ! میالد یمارستانب بیار بگیر شیرینی کیلو یه بپر ! شدیااا بابابزرگ ! جون ماهان نزن غر -

  ! کنم درست خودمو گند اول بزار ! باشه بابا باشه -

  ! منتظرتیم : گفت و خندید سوگل

  ؟ بود ها گندکاری این وقت هم االن ، شدم خم زمین سمت به و کردم قطع را تماس

 درشت های تیکه کردن جمع مشغول میزدم غر زرلب که درحالی و خوردم تاسف خودم برای

 گرفتم تصمیم که بود شده پر ام  زباله کیسه آنقدر ، ریختم زباله سطل در را آن و مشد شیشه

 .. بردم نمی خیابان به خودم با و رفت می یادم دفعه هر آخر بگذارم در جلوی را آن

 خانواده یک تصویر ، افتاد ای کودکانه نقاشی به چشمم کردم باز را ورودی در همینکه اما 

 .. میخورد چشم به آن روی " شوکا " عنوان که مسیآدا پوست و نفره سه

 ، بستم را در و برگشتم خانه به پس ندیدم را کسی اما انداختم نگاهی راهرو اطراف و دور به
 زمان تا آشیل شدن بستری بر مبنی عالی دیوان رای از بعد ؟ بود شده پیدا کجا از دیگر این
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 شوخی سر من با کسی یعنی ! بودم نکرده کرف او به دیگر ابد حبس و تیمارستان در بهبود

  ؟ داشت

 ، رفتم فرو فکر در لحظه چند و گذاشتم اپن روی را آدامس پوست و نقاشی

  ؟ داشت معنایی چه تصویر این آخر

 هنوز ! شدم رو به رو زن شکلک سه سقوط و پلکان ناشیانه تصویر با و برگرداندم را ورق

 داشت تصمیم آن نقاش انگار ، کنم درک را ها شکلک و تصویر این معنای نمیتوانستم هم

  ! برساند من به اشکال زبان با را چیزی

 گرفته تماس سوگل کردم گمان ابتدا ، شد بلند موبایلم زنگ صدای بودم فکر در که همینطور
 تردید با و شدم مشکوک شد می خاموش و روشن ام صفحه روی که ای ناشناخته خط به اما

  ؟ بله : دادم جواب

  ؟ آشتیان ماهان : پیچید گوشم در مردی ترسناک و بم صدای

  ! هستم .. خودم -

  ؟ عزیزم رسید دستت به سوغاتیم -

 نداره امکان این اما .. اما ؟ ابلیس.. اب : پرسیدم بریده بریده و انداختم اپن سمت به نگاهی

 .. چطور تو !

 آشیل دایی ، بود شده پنهان خاک زیر حقیقت ، دافتا دوهزاریم کنم تمام را حرفم اینکه از قبل
 آن انگشت با و بود خوابیده خانه پلکان جلوی سالها و کرد سکته مرد مادرش که روزی آن

 تمام آشیل ! بود داده هل .. را او .. آشیل ، نشد پرتاب بالکن از آشیل مادر ، میداد نشان را

  ! بود واقعی قاتل مدت این

 در خشم از و بودم خورده رکبی بد ، کردم چک را نقاشی دوباره و برگشتم اپن سمت به
 و کشیدم ای نقشه ، برسم نظر به خونسرد کردم می تالش که درحالی اما پیچیدم می خودم

  ؟ ها ! کردی می بازی ما با داشتی مدت این تمام .. تو پس : دادم جواب

 .. مگرفت را پلیس شماره و کرده حرکت ام خانه تلفن سمت به

 بزرگی کمک فرارم به تو ! آشتیان کن گوش بهم خوب بزنی زنگ پلیس به اینکه از قبل -

 .. نکنم تعریف برات رو واقعی داستان شد حیفم و کردی

 .. من که فهمید کجا از او آخر ، افتاد و خورد سر دستم از خانه تلفن حرف این شنیدن با
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 میدونستم و بودم خونده ها روزنامه توی دربارت القب ! ایم جبهه یه تو ما گفتم که اولم از -

 خونه توی وقتی ! آشتیان ماهان تویی اون باشه داشته وجود دنیا این توی نجات راه یه اگه

 از آخری طعمه ، روانیم بیمار یه کنم تظاهر شدم مجبور شنیدم رو پلیس آژیر صدای پریا

 کردم می تالشمو تمام باید ! ندارم این جز راهی هیچ میدونستم من و رفت در قسر دستم زیر

 به باید تو اینه واقعیت ! کنم فرار مهلکه این از تا گرفتم می بازی به رو دوستات و تو و

 شده من شیفته اینقدر اما کردی نمی باور خوندی که رو هرچی و میدادی گوش دفترچه

 برای ! ماهان کردم انتخابت همین برای و کنی کمک بهم میخواستی زحمتی هر به که بودی

 و سیاه ذات به اول جلسه همون تو چون کنند انتخاب برام رو تو خواستم اونا از همین

 هیچکس و میکشتم رو زنا اون چرا بفهمند تا میگشتند دلیل یه دنبال همه ، بردم پی تاریکت

 می فتخ ایران توی هامو طعمه  آخرین نمیوفتادم گیر اگه و بود لذت من دلیل تنها نفهمید

  ! کنم رند براتون رو عدد این میخوام دادم قول بهت که همونطوری و اینجام حاال اما کردم

 یه این ! میکنی شوخی داری تو ! نداره امکان .. ام : گفتم و دادم سر هیستریکی خنده

  ! کرد تایید امیدی دکتر اینو ! مریضی تو ! احمقانست شوخی

 خوبی بازیگر اینقدر کردم نمی فکر اما بودم خونده چیزایی هویت تجزیه اختالل درباره قبال -

  ! کنند باورم هم دکترا حتی که باشم

 کار به میخواد ماه یک از بعد آشیل حاال و کردید آسون کارمو احمقا شما : داد ادامه و خندید

  ! برگرده اصلیش

  ! نمیتونی تو .. تو ! هعی .. هع -

  ! آشتیان آقای بعد تا : داد جواب مانند سابلی موذیانه لحن همان با آشیل

 خط یک با و کرده فرار تیمارستان از او که کنم باور نمیتوانستم ، کرد قطع را تماس و

 اما کردم تماس او با بار 50 شب تا ناگهانی زنگ آن از بعد ، گرفته تماس من با ناشناس

 .. باشد شکسته را تلفنش نمنک اش ردیابی آنکه برای میزدم حدس ، بود شده خاموش شماره

 دهانم سقف و زد می کندی به قلبم ، کشیدم بلندم موهای در دستی و ایستادم پنجره جلوی

  ! میداد تلخی مزه

 یا آشیل همان یا ابلیس شیفته قدر آن چطور ؟ نزدم دم و شنیدم دروغ مدت این تمام چطور
  ؟ بودم شده دیگری زهرمار هر و گوش دو و سر یک

 .. افتاد لرزه به تنم آینده روز چند های روزنامه تیتر یادآوری با و زدم پنجره هب مشتی
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  ! کرد فرار تیمارستان از ابلیس به ملقب رستمی آشیل -

 هیچ و بود چیز همه ابلیس که گویم می اطرافیانم به هم هنوز و کردم تکرار زیرلب بارها و
 .نبود چیز

 

 پایــــــان

 


